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สารบัญ  

 

เร่ือง                                    หน้า 
บทที ่๑ ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ๑  
๑.๑  บทเกริ่นน ำ            ๑ 

๑.๒ นโยบำยดำ้นสงัคมและวฒันธรรม                   ๔ 

 ๑.๒.๑ นโยบำยดำ้นกำรศึกษำ        ๕ 

 ๑.๒.๒ นโยบำยดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี      ๘ 

 ๑.๒.๓ นโยบำยดำ้นสำธำรณสขุ        ๑๐ 

 ๑.๒.๔ นโยบำยดำ้นสวสัดิกำรสงัคม       ๑๒ 

๑.๒.๕ นโยบำยดำ้นกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม      ๑๓ 

๑.๒.๖ นโยบำยดำ้นวฒันธรรม        ๑๖ 

๑.๓ ควำมตกลงระหว่ำงประเทศดำ้นสงัคมและวฒันธรรมที่สำธำรณรฐั-                          ๑๘ 

สงัคมนิยมเวียดนำมท ำไวก้บัประเทศอ่ืนและองคก์ำรระหว่ำงประเทศ               

 

บทที ่๒ ภาพรวมการเมืองและความมั่นคงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ๒๒ 

๒.๑  นโยบำยดำ้นกำรเมืองและควำมมั่นคง       ๒๒ 

๒.๑.๑ นโยบำยดำ้นกำรเมือง        ๒๒ 

๒.๑.๒ นโยบำยดำ้นควำมมั่นคงแห่งชำติ       ๒๕ 

๒.๒ ควำมตกลงระหว่ำงประเทศดำ้นกำรเมืองและควำมมั่นคงที่สำธำรณรฐั-                    ๓๐ 

สงัคมนิยมเวียดนำมท ำไวก้บัประเทศอ่ืนและองคก์ำรระหว่ำงประเทศ             

   

บทที ่๓ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม      ๓๖  

๓.๑ บทเกริ่นน ำ                                                                           ๓๖ 

๓.๒ กฎหมำยเก่ียวกบักำรศกึษำ        ๓๙ 

๓.๒.๑ กฎหมำยเก่ียวกบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน      ๔๐ 

๓.๒.๒ กฎหมำยเก่ียวกบักำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ     ๔๔ 



ข 

 

๓.๒.๓ กฎหมำยเก่ียวกบักำรอำชีวศกึษำ       ๕๔ 

๓.๒.๔ กฎหมำยเก่ียวกบักำรศกึษำนอกระบบ (กำรศกึษำต่อเนื่อง)    ๖๓ 

๓.๓ กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและสง่เสรมิศกัยภำพ  ๖๗ 

แรงงำน        

๓.๓.๑  กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองแรงงำน      ๖๘ 

๓.๓.๒  กฎหมำยเก่ียวกบัควำมปลอดภยั อนำมยั สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  ๘๙ 

๓.๓.๓  กฎหมำยเก่ียวกบักำรสง่เสรมิกำรพฒันำฝีมือแรงงำน    ๙๘ 

๓.๓.๔  กฎหมำยคุม้ครองแรงงำนขำ้มชำติ                          ๑๐๑ 

๓.๔ กฎหมำยเก่ียวกบักำรสำธำรณสขุ                 ๑๐๕ 

๓.๔.๑  กฎหมำยกำรสำธำรณสขุ                           ๑๐๗ 

๓.๔.๒  กฎหมำยเก่ียวกบัโรคติดต่อโดยทำงสมัผสัและทำงเดินหำยใจ (โรคติดเชือ้)           ๑๑๖ 

๓.๔.๓  กฎหมำยเก่ียวกบักำรควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละยำสบู                       ๑๓๖ 

๓.๔.๔  กฎหมำยว่ำดว้ยอำหำรและยำ                           ๑๕๓ 

๓.๔.๕  กฎหมำยยำเสพติด และกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพติด                        ๑๗๐ 

๓.๕  กฎหมำยเก่ียวกบักำรสง่เสริมวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และกำรสื่อสำร                                 ๑๗๗ 

๓.๕.๑  กฎหมำยเก่ียวกบัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                                                      ๑๗๗  

๓.๕.๒  กฎหมำยเก่ียวกบักำรพฒันำกำรสื่อสำร                                                              ๑๙๔ 

๓.๖  กฎหมำยเก่ียวกบักำรเพิ่มศกัยภำพของระบบรำชกำร              ๒๐๙ 

๓.๖.๑ กฎหมำยเก่ียวกบัระบบรำชกำร                ๒๐๙ 

            ๓.๖.๒ กฎหมำยเก่ียวกบักำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี               ๒๑๖ 

๓.๗  กฎหมำยเก่ียวกบัสวสัดิกำรสงัคมและกำรคุม้ครองคณุภำพชีวิต  ๒๓๑ 

๓.๗.๑ กฎหมำยเก่ียวกบัสวสัดิกำรเด็ก ผูส้งูอำย ุและคนพิกำร  ๒๓๑ 

๓.๗.๒  กฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ๒๕๔ 

๓.๘  กฎหมำยเก่ียวกบัทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม ๒๖๖ 

๓.๘.๑  ภำพรวม ๒๖๖ 

๓.๘.๒  กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม ๒๖๘ 

๓.๘.๓  กฎหมำยเก่ียวกบักำรอนรุกัษท์รพัยำกรธรรมชำติ ๒๘๔ 
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๓.๘.๔ กฎหมำยเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ ๒๙๗ 

๓.๙  กฎหมำยเก่ียวกบักำรสง่เสริมและรกัษำวฒันธรรมและวิถีชีวิต ๓๐๒ 

๓.๙.๑  กฎหมำยมรดกทำงวฒันธรรม ๓๐๓ 

๓.๙.๒  กฎหมำยว่ำดว้ยภมูิปัญญำทอ้งถิ่น ๓๑๖ 

 

บทที ่๔ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคงของชาติ ๓๒๐ 

๔.๑ กฎหมำยเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง                ๓๒๐ 

๔.๒  กฎหมำยเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำร  ๓๓๐ 

๔.๒.๑ กำรเปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำร ๓๓๐ 

๔.๒.๒  กำรรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร ๓๓๓ 

๔.๓  กฎหมำยเก่ียวกบัควำมรบัผิดทำงละเมิดของเจำ้หนำ้ที่ ๓๔๐ 

๔.๓.๑  ควำมรบัผิดชดใชค่้ำสินไหมทดแทนของรฐั ๓๔๑ 

๔.๓.๒  กระบวนกำรระงบัขอ้เรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทน ๓๔๕ 

๔.๓.๓  หนำ้ที่ในกำรชดใชข้องเจำ้หนำ้ที่ของรฐั   ๓๔๘ 

๔.๔ กฎหมำยเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยและกำรควบคมุสถำนกำรณบ์ำ้นเมือง            ๓๕๑ 

 ๔.๔.๑  กฎหมำยเก่ียวกบัสถำนกำรณฉ์กุเฉิน                ๓๕๑ 

 ๔.๔.๒  กฎหมำยเก่ียวกบัควำมมั่นคงของชำติและกำรชมุชมุในที่สำธำรณะ             ๓๕๖ 

  

บทที ่๕ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง          ๓๖๖ 

 และความมั่นคง 

๕.๑ หน่วยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้งกบัสงัคม                ๓๖๖ 

 ๕.๑.๑ โครงสรำ้ง                  ๓๖๖ 

 ๕.๑.๒ อ ำนำจหนำ้ที่                  ๓๖๖ 

๕.๒ หน่วยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม                           ๓๗๒ 

 ๕.๒.๑ โครงสรำ้ง                  ๓๗๒ 

 ๕.๒.๒ อ ำนำจหนำ้ที่                  ๓๗๒ 

๕.๓ หน่วยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้งกบักำรเมืองและควำมมั่นคง              ๓๗๔ 
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 ๕.๓.๑ โครงสรำ้ง                  ๓๗๔ 

 ๕.๓.๒ อ ำนำจหนำ้ที่                  ๓๗๘ 

๕.๔ หน่วยงำนของเอกชนที่เก่ียวขอ้ง                 ๓๘๕ 

 ๕.๔.๑ หน่วยงำนของเอกชนที่เก่ียวขอ้งในดำ้นสงัคม              ๓๘๖ 

 ๕.๔.๒ หน่วยงำนของเอกชนที่เก่ียวขอ้งในดำ้นวฒันธรรม              ๓๘๗ 

 ๕.๔.๓ หน่วยงำนของเอกชนที่เก่ียวขอ้งในดำ้นกำรเมืองและควำมมั่นคง            ๓๘๘ 

 

บทที ่๖ ปัจฉิมบท                 ๓๘๙ 

 

บรรณานุกรม                    ๓๙๒ 

 

ภาคผนวก ก.                     ๓๙๖ 

รฐัธรรมนญูแห่งสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (2013)) 

 

ภาคผนวก ข.                  ๔๓๖ 

ตำรำงค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรออกใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 



 
 
 

๑                                                            
 
 

บทที ่๑ ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

๑.๑ บทเกร่ินน า 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ัง้อยู่ทางดา้นตะวันออก

สดุของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว 

และประเทศกัมพูชา และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับทะเลตะวันออก (หรือที่เรียกว่าทะเลจีนใต้ )๑ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีจ านวนประชากรในปี ๒๕๕๘ โดยประมาณ ๙๐ .๗๓ ล้านคน                     

โดยสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดเป็นอนัดับที่ ๑๕ ของโลก๒ 

ซึ่งท าใหส้าธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นแรงงานของกลุม่วยัท างานที่ยงัอายไุม่มาก 

สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามประกอบดว้ยประชากรจ านวน ๕๔ เชือ้ชาติอาศัยกระจายอยู่              

ทั่วประเทศ โดยแต่ละเชื ้อชาติมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป๓ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนั้น

เก่ียวขอ้งและมีรากฐานที่ส  าคญัมากจากประวติัศาสตรข์องประเทศที่ยาวนาน ความเจริญของสาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนามถือเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงใหเ้ห็นถึงการหลอมรวมระหว่างอิทธิพลของประเทศ

ตะวันตกและตะวันออกที่สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามได้รบัมา ดังนั้น จึ งอาจสรุปได้ว่าวัฒนธรรม          

ของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามแบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ดว้ยกนั คือ ๑. วฒันธรรมพืน้เมืองของสาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนาม ๒. วัฒนธรรมที่ได้รับการผสมผสานกับวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน             

และประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย และ ๓. วฒันธรรมที่รบัการผสมผสานกับวฒันธรรมของกลุ่มประเทศ

ตะวันตก ในประวัติศาสตรข์องสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม             

 

 ๑ กระทรวงการต่างประเทศ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เก่ียวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : 

ภมูิศาสตร,์ สืบคน้ไดท้ี่ http://www.mofa.gov.vn/en/tt_vietnam/geo/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๒ Central Intelligence Agency, The World Factbook, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.cia.gov/library/publications/ 

the-world-factbook/geos/vm.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๓ กระทรวงการต่างประเทศ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เก่ียวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: 

วัฒนธรรม, สืบค้นได้ที่  http://www.mofa.gov.vn/en/tt_vietnam/nr040810155004/ (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๘  สิงหาคม 
๒๕๕๘). 



 
 
 

๒                                                            
 
 

ตอ้งเผชิญสงครามจากการบุกรุกและรุกรานจากนานาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง๔ นอกจากนี ้สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนามยงัเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองโดยสาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นระยะเวลายาวนาน

กว่าพันปีตัง้แต่ ศตวรรษที่ ๒ จนถึง พ.ศ. ๑๔๘๑ ซึ่งการถูกปกครองโดยสาธารณรฐัประชาชนจีนนีท้  าให้

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดร้บัอิทธิพลจากจีนทัง้ในดา้นการปกครอง กฎหมาย ระบบการศกึษา และ

วัฒนธรรม๕ ซึ่งภายหลังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้รับการประกาศอิสรภาพจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามใชเ้วลารวม ๑๐ ศตวรรษนับจากการไดร้ับการประกาศ

อิสรภาพเพื่อปกครองตัวเองในระบอบการปกครองแบบศักดินา  และขึน้เป็นประเทศในอาณานิคม                 

ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งปกครองในระบบกึ่งศกัดินาในศตวรรษที่ ๑๙ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ สาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวียดนามได้รับการประกาศอิสรภาพจากประเทศฝรั่งเศส แต่ไม่นานภายหลังได้รับการประกาศ

อิสรภาพและได้ปกครองตนเองในระบอบสังคมนิยม  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ต้องต่อสู้                      

เพื่อความเป็นหนึ่งของชาติกบัประเทศฝรั่งเศสและสหรฐัอเมรกิา ในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ภายหลงั

สงครามเพื่อความเป็นหนึ่งของชาติ (สงครามเวียดนาม) เสร็จสิน้ลง สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม                

ตอ้งเผชิญกับวิกฤตของภาวะเศรษฐกิจชะงกังันและปัญหาเงินเฟ้อ  จุดพลิกผันประวัติศาสตรส์าธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนามยุคใหม่เกิดขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่รฐับาลไดป้ระกาศนโยบาย Doi Moi (นโยบาย              

การปฏิรูป) ซึ่งยกระดบัเศรษฐกิจของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามจากระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม

หรือเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นผู้วางแผน (centrally-planned economy) เป็นระบบเศรษฐกิจการแข่งขัน 

(market-based economy) ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ของการประกอบธุรกิจโดยภาคเอกชนและยงัเป็นการส่งเสรมิ

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ๖ 

 

 ๔ กระทรวงการต่างประเทศ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เก่ียวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: 

ภาพลักษณ์ การพัฒนาประเทศ, สืบค้นได้ที่  http://www.mofa.gov.vn/en/tt_vietnam/history/ (สืบค้นเมื่อวันที่  ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๕ เรื่องเดียวกนั. 
 ๖ กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม, ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม, สืบค้นได้ที่  http://www.mofa.gov.vn/en/tt_vietnam/nr040810155228/ (สืบค้นเมื่อวันที่  ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 



 
 
 

๓                                                            
 
 

การปฏิรูปการเมืองและระบบเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เปลี่ยนสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามจากประเทศที่มีรายได้ต ่า ( low-income country) โดยมีรายได้ต่อหัวต ่ากว่า ๑๐๐ ดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา ไปเป็นประเทศที่มีรายไดป้านกลาง (middle-income country) โดยมีรายไดต่้อหวัมากกว่า 

๒,๐๐๐ ดอลลารส์หรฐัอเมริกาดว้ยเวลาเพียงไตรมาสเดียวในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งคุณภาพชีวิต             

ที่ดีขึน้นีส้อดคลอ้งกับการพัฒนาดา้นอ่ืน ๆ ที่มีแนวโนม้ที่ดีขึน้ดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ การเขา้ถึงการศึกษาและ

สาธารณสขุ รวมไปถึงการพฒันาโครงข่ายรองรบัทางสงัคม (social safety nets) กลา่วคือ มาตรการในการ

ใหค้วามช่วยเหลือทางสงัคมแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหา

ความยากจน และการส่งเสริมผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม เป็นตน้ ดว้ยการด าเนินนโยบายระยะสัน้ในการสรา้งงาน 

การใหก้ารฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ และอ่ืน ๆ อนัจะน าไปสู่การพัฒนาทรพัยากรมนุษยอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

และการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้านในภาพรวม โดยสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามไดร้ับการยกย่อง               

ในด้านการปฏิรูปให้สังคมมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แก่                    

คนยากจน ชนกลุม่นอ้ย สตรี และผูพ้ิการ 

ปัจจุบนั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดบ้รรลเุป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium 

Development Goals-MDGs) แลว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการขจัดความยากจน

และความหิวโหย การศึกษา และความไม่เป็นธรรมทางเพศหรือความเหลื่อมล า้ระหว่างหญิงแล ะชาย 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี ้สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ไปอีก                

ในการขจัดความยากจน โดยสัดส่วนของกลุ่มประชากรยากไรล้ดลงจากรอ้ยละ ๖๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

เหลือเพียงรอ้ยละ ๓ ในปัจจุบัน และอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรฐัสังคมนิยม

เวียดนามยังสูงถึงรอ้ยละ ๖.๔ ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ไดม้ีการเริ่มชะลอตัวในช่วงไม่นานมานี ้

ส  าหรบัในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเฉลี่ยรวมไดร้อ้ยละ ๖ โดยมีแนวโนม้คงที่ในปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ และจะสงูขึน้อีกทีในปี พ.ศ. ๒๕๕๙๗ 

 จากการพฒันาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ท าใหแ้ผนการพัฒนา

ด้านสังคมและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เน้นย ้าถึงความเชื่อมโยงเก่ียวพัน               

 

 ๗ The World Bank, The World Bank in Vietnam: Overview, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.worldbank.org/en/ 

country/vietnam/overview (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘). 



 
 
 

๔                                                            
 
 

กนัระหว่างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางวฒันธรรม ความกา้วหนา้และความเท่าเทียม

ทางสังคม การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรในสังคม การพิทักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกา ร

ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี ้ วัฒนธรรมถือเป็นพื ้นฐานส าคัญของสังคม โดย

วัฒนธรรมนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงผลลัพธ์ของการพัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืน หากแต่วัฒนธรรม       

ถือเป็นแรงขบัเคลื่อนของการพฒันาดงักลา่วดว้ย ดงันัน้ การพฒันาทางวฒันธรรมจึงควรไดร้บัความส าคญั

ในระดบัที่เท่ากนัและควบคู่ไปกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมกนัและความกา้วหนา้ทางสงัคม

ก็เป็นอีกสิ่งที่ส  าคญัของการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยความเท่าเทียมกนัและความกา้วหนา้ทางสงัคมจ าเป็น   

ที่ตอ้งไดร้บัการตระหนักรู ้โดยในนโยบายแต่ละขอ้ของการพัฒนาแต่ละขัน้ตอน นโยบายที่เนน้ย า้ถึงการ

ขจัดความยากจน การส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานะทางการเงินที่ดีขึน้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และ          

ในขณะเดียวกนัก็จ ากัดการแบ่งการจัดสรรเงินไดใ้หเ้หลือเพียงสองขัว้ระหว่างนโยบายการกระจายรายได้

และการพัฒนาเพื่อสวัสดิการสังคมและประกันสังคมเท่านั้น โดยมุ่งไปที่การพัฒนาการอบรมและ

การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและในระดับวิชาชีพ เพื่อให้ ได้ผลผลิต            

ของแรงงานที่มีคุณภาพของสังคม และเพื่อตอบสนองการวางโครงสร้างและความเจริญก้าวหน้า               

ทางเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิดโอกาสแก่ทุกคนที่จะไดเ้รียนรูแ้ละสรา้งเป็นสงัคมการเรียนรู ้เพิ่มทกัษะและความรู้

ของประชาชนในสงัคม ขยายการบรกิารทางการแพทยแ์ละสง่เสรมิกิจการสาธารณสขุ 

 

๑.๒ นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 ในปัจจุบนั นโยบายดา้นสงัคมและวฒันธรรมของเวียดนามมุ่งเนน้ไปที่แผนการสรา้งชาติเพื่อการ

เปลี่ยนผ่านทางสงัคม (ที่ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔) และ แผนยุทธศาสตรเ์พื่อการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมส าหรบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งไดร้บัการลงมติรบัรองในการประชมุ

ระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม ครัง้ที่ ๑๑  ทัง้นี ้การจะน าแผนดังกล่าวไปใชใ้หเ้กิดผลในทาง
ปฏิบติันัน้ ในระยะเวลาไม่ก่ีปีมานี ้รฐับาลเวียดนามก็ไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรแ์ห่งชาติเพื่อส่งเสริม

การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      

การสาธารณสุข ทรพัยากรมนุษย ์และการรกัษาสิ่งแวดลอ้มในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓  



 
 
 

๕                                                            
 
 

โดยที่ทิศทางหลกัในการพฒันาสงัคมและวฒันธรรมที่ถูกก าหนดไวใ้นบนัทึกของพรรคคอมมิวนิสตก์็ไดร้บั

การถอดความออกมาในรูปของบทบญัญัติในรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ปี ค.ศ. ๒๐๑๓  (พ.ศ. ๒๕๕๖)๘ 

 

๑.๒.๑ นโยบายด้านการศึกษา 

 ในแผนพัฒนาแห่งชาติไดม้ีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าการพัฒนาด้านการศึกษา การฝึกอบรม 

รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีนั้นถือเป็นนโยบายที่รัฐให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ             

และถือว่าการลงทุนทางดา้นการศึกษานัน้เป็นการลงทุนเพื่อการพฒันา นอกจากนีแ้ผนพฒันายงัเนน้ย า้ถึง

พันธกิจในการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมและถึงฐานราก (fundamental) เพื่อให้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการในการพัฒนาสงัคม ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเขา้กับ          

ยุคสมยั สอดคลอ้งกบัแนวทางสงัคมนิยม มีความเป็นประชาธิปไตยและทดัเทียมนานาอารยประเทศ และ

เนน้ย า้ถึงการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู ้เพื่อใหพ้ลเมืองเวียดนามสามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต  

 รฐัธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) (มาตรา ๖๑)๙ ระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่าการพัฒนา 

ดา้นการศึกษานัน้เป็นนโยบายที่ส  าคญัที่สดุของประเทศซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดบัสติปัญญาของคนในชาติ 

พัฒนาทรพัยากรมนุษย ์และใหก้ารส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถ นอกจากนีร้ฐัยังใหค้วามส าคัญ                

กับการลงทุน รวมทั้งดึงดูดการลงทุนจากภายนอกในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเด็กปฐมวัย              

ก่อนเข้าโรงเรียน และรับรองสิทธิในการได้รับการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างค่อยเป็นค่อยไป พัฒนาการศึกษา              

ในระดับสูงกว่ามัธยมและอาชีวศึกษา รวมทั้งก าหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรม ในเรื่องของการจัดสรร

ทุนการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ยิ่งไปกว่านัน้ รฐัยังใหค้วามส าคัญในการพฒันา

 

 ๘ รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) (The Constitution of the 

Socialist Republic of Vietnam (2013) (Unofficial Translation)), จากเว็บไซต์ของ International for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA) สืบคน้ไดท้ี่ http://constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_ 
enuk_2.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘).  

 
๙

  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖), มาตรา ๖๑ (Article 61),  ”1. 

Development of education is a primary national policy for the purposes of elevating the people's intellectual 
standards, training human resources and fostering talents.” 



 
 
 

๖                                                            
 
 

การศกึษาของชมุชนในพืน้ที่สงู พืน้ที่เกาะแก่ง อนัเป็นถิ่นที่อยู่ของชนกลุม่นอ้ย และในพืน้ที่ซึ่งมีสภาวะทาง

สังคมและเศรษฐกิจที่ยากล าบาก และให้ความส าคัญกับการจา้งแรงงานและการพัฒนาบุคลากรที่มี

ความสามารถ รวมถึงสรา้งสภาวะที่เหมาะสมเพื่อใหผู้พ้ิการและผูม้ีรายไดน้้อยไดร้บัการศึกษาและการ         

ฝึกอาชีพตามที่ตนเองถนดั  

แผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพฒันาการศึกษาฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไดร้บัอนุมติัจาก
นายกรฐัมนตรีวนัที่ ๑๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๕๑๐  ไดร้ะบนุโยบายดา้นการศกึษาไวด้งัต่อไปนี ้

 - การพัฒนาดา้นการศึกษาจะตอ้งเป็นนโยบายแห่งชาติที่ส  าคัญที่สุดและเป็นหลักการที่พรรค

คอมมิวนิสต ์รฐั และประชาชนทัง้มวลพึงยึดถือ ในการที่จะยกระดับความเป็นผูน้  าของพรรค การบริหาร

ราชการแผ่นดินและส่งเสริมบทบาททางการเมือง ทางเศรษฐกิจและองค์กรทางสังคมในการพัฒนา

การศึกษาใหบ้รรลุผล จึงเห็นว่าการลงทุนในดา้นการศึกษานั้นเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างหนึ่ง  

รวมทั้งการน านโยบายดา้นการศึกษาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนและนโยบาย      

ดา้นค่าตอบแทนในการท างาน ใหค้วามส าคญักบัการน างบประมาณของรฐัไปใชใ้นการพฒันาการศึกษา           

ใหท้ดัเทียมกบัสากลและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย 

 -  รบัประกันความเท่าเทียมทางการศึกษา ปรบัปรุงคุณภาพของการศึกษาในจุดที่ยังเป็นขอ้ดอ้ย 

เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาใหเ้ท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องสรา้งสภาวะที่ท าใหท้้องถิ่น             

และสถานศึกษาในท้องถิ่นมีความได้เปรียบเพื่อที่จะได้พัฒนาการศึกษาได้อย่างล า้หน้าและรวดเร็ว 

เพื่อที่จะไดม้ีคณุภาพทดัเทียมกบัประเทศที่พฒันาแลว้ 
 

 ๑๐ ค าวินิจฉัยนายกรฐัมนตรีที่ ๗๑๑/QD-TTg ลงวนัที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (Decision No. 711/QD-TTg 

dated June 13, 2012 of the Prime Minister approving the 2011-2020 education development strategy) ซึ่ ง 
นายกรัฐมนตรี ให้การรับรองในการพัฒนาการศึกษาฉบับ ปี  พ .ศ .  ๒๕๕๔ ถึ ง  พ .ศ .  ๒๕๖๓,  สืบค้นได้ที่  
https://luatminhkhue.vn/en/decision/decision-no-7 1 1 - qd-ttg-dated-june-1 3 - - 2 0 1 2 - of-the-prime-minister-
approving-the-2011-2020-education-development-strategy.aspx (สืบค้นเมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑). ทั้งนี ้                     
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น  ล าดับชั้นกฎหมายอาจแบ่งได้ดังนี ้ ๑) รัฐธรรมนูญ ๒) ประมวลกฎหมาย                         
ขอ้กฎหมาย และมติที่ไดผ่้านความเห็นชอบจากรฐัสภา ๓) ค าสั่งและมติที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการถาวร 
ของรฐัสภา ๔) ค าสั่งและค าวินิจฉยัประธานาธิบดี ๕) ประกาศและขอ้บงัคบัท่ีออกโดยรฐับาล ๖) ค าวินิจฉยันายกรฐัมนตรี 
๗) มติสภาตลุาการแห่งศาลสงูสดุ ๘) หนงัสือเวียนที่ออกโดยประธานศาลสงูสดุ หรืออยัการสงูสดุ หรือรฐัมนตรี หรือบคุคล
อื่นท่ีมีต  าแหน่งเทียบเท่า ๙) มติและค าวินิจฉยัที่ออกโดยสภาปฏิรูปประชาชนและคณะกรรมการปฏิรูปประชาชนในระดบั
ทอ้งถิ่น ระดบัเขต หรือระดบัชมุชน (มาตรา ๔ แห่งขอ้กฎหมายที่ ๘๐/๒๐๑๕/QH๑๓ ว่าดว้ยการตรากฎหมาย). 



 
 
 

๗                                                            
 
 

 - ปฏิรูปการศึกษาอย่างลงลึกและถึงฐานราก (basic and comprehensive) เพื่อน าไปสู่ความเป็น

มาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับหลักสังคมนิยม มีความเป็นประชาธิปไตย  บูรณาการกับนานา

อารยประเทศ ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบการตลาด (socialist-oriented 

market economy)๑๑ พัฒนาการศึกษาที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     

โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพ โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับศีลธรรม การใช้ชีวิต ความสามารถ                    

ในการริเริ่มสรา้งสรรค ์และทกัษะในการน าไปปฏิบติั เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคม เร่งน าพาประเทศใหเ้ขา้สู่การเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมและความทันสมยั และสรา้งความ

เชื่อมั่นในดา้นความมั่นคงและการป้องกันประเทศในด้านหนึ่ง กับทั้งใหค้วามส าคัญเป็นพิเศษในการ

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาตนเองของผูเ้รียนและผูท้ี่มีความสามารถพิเศษทุก ๆ คน 

 - บูรณาการการศึกษากับนานาอารยประเทศอย่างลงลึกและครอบคลุม (profound and board) 

โดยมีพืน้ฐานอยู่บนการรกัษาและส่งเสริมอตัลกัษณข์องชาติและรกัษาความเป็นเอกราช การพึ่งพาตนเอง 

บนแนวทางของสงัคมนิยม ขยายขอบเขตของการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกบัการศึกษาในระดับโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศที่ระบบการศกึษามีความกา้วหนา้และความทนัสมยั ไม่รีรอที่จะแสวงหาและ

ใชโ้อกาสเพื่อดงึดดูทรพัยากรที่มีคณุภาพ  

 นอกจากนี ้แผนยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาด้านการศึกษายังระบุถึงวิธีการหลัก  ๆ ในการปฏิรูป

การศึกษา อาทิเช่น การปรับปรุงบูรณะระบบบริหารการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูและนักบริหาร

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน การปรบัปรุงเนือ้หาและวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอบ การวัดผล และ           

การประเมินคุณภาพการศึกษา การเพิ่มการลงทุนในทรพัยากรและจัดท าระบบการเงินการคลังในดา้น

 

 ๑๑ ระบบเศรษฐกิจสงัคมนิยมแบบการตลาด (socialist-oriented market economy) เป็นแนวทางหลกัแนวทาง

หนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นแนวทางที่พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม ไดเ้คย
เนน้ย า้มาตลอดตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยสมชัชาพรรคคอมมิวนิสตรุ์น่ท่ี ๑๑ ไดใ้หค้  านิยามของค าว่าระบบเศรษฐกิจสงัคม
นิยมแบบการตลาดไวว้่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ประกอบดว้ยภาคการบริโภคหลายภาคส่วน ด าเนินธุรกิจ  และประกอบ
กิจการ ภายใตร้ะบบกลไกของตลาด ภายใตก้ารบริหารของหน่วยงานภาครฐัและการน าของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม 
แนวทางของระบบเศรษฐกิจสงัคมนิยมแบบการตลาดนีเ้ป็นรูปแบบของระบบเศรษฐกิจที่เปรียบไดว้่ามือดา้นหนึ่งยึดถือ
กฎเกณฑแ์ละหลกัการของระบบเศรษฐกิจของตลาด ขณะที่มืออีกดา้นหนึ่งนัน้ถกูควบคมุและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของระบอบ
สังคมนิยม คือภาครัฐถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและมีบทบาทด้านการบริหาร ซึ่งภาครัฐท่ีถือกรรมสิทธ์ิประกอบกับ            
การมีส่วนรว่มโดยประชาชนนีน้ัน้ก่อใหเ้กิดเป็นรากฐานท่ีมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ. 



 
 
 

๘                                                            
 
 

การศึกษาขึ ้นใหม่ การปรับหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน                     

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและการวิจัยทางวิทยาศาสตรเ์พื่อตอบสนองความต้องการ                

ของสังคม การเพิ่มการสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาในพื ้นที่ยากจนและพื ้นที่ชนกลุ่มน้อยและ                   

เป็นนโยบายที่เกิดประโยชนต่์อสงัคม การพฒันาองคค์วามรูท้างการศึกษา และการขยายขอบเขต รวมทัง้

ยกระดบัความมีประสิทธิภาพของความรว่มมือระหว่างประเทศในดา้นการศกึษา  

 

๑.๒.๒ นโยบายด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีถือว่ามีบทบาทส าคัญทัง้ในการพัฒนาก าลงัการผลิตในยุคสมยัใหม่ 

การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม เพิ่มศกัยภาพในการผลิต เพิ่มคณุภาพประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วในการพฒันา

และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยเปา้หมายของการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีก็คือเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมของประเทศและปรับปรุงกระบวนการ           

ใหท้ันสมัย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู ้ (knowledge-based economy) รวมทัง้พัฒนาประเทศ    

ให้ทัดเทียมระดับโลก มีนโยบายและกลไกที่ เป็นระบบเพื่อการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ                          

ใชค้วามสามารถใหเ้กิดประโยชน ์และสนบัสนุนการวางกฎเกณฑใ์หม้ีการน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี             

ไปประยกุตใ์ช ้

 มาตรา ๖๒ แห่งรัฐธรรมนูญได้เน้นย า้ว่าการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นนโยบาย                  

ของชาติที่ส  าคัญอย่างยิ่งยวด และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                     

รฐัใหค้วามส าคญักบัการลงทุน และสนบัสนุนใหอ้งคก์รและเอกชนต่างๆ ลงทุนในดา้นการวิจยั การพฒันา 

การเปลี่ยนผ่าน และการน าผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผล รวมทัง้                

ใหก้ารรบัรองสิทธิในการสรา้งงานวิจัย ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และใหก้ารคุม้ครองทรัพย์สิน             

ทางปัญญา นอกจากนี ้ รัฐยังต้องสร้างสภาวะที่ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสามารถได้รับประโยชน์                          

จากกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๑๒ 
 

 
๑๒

 รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖), มาตรา ๖๒, “1. Development 

of science and technology is a primary national policy, playing a key role in the country's socio-economic 
development. 2. The State shall prioritise investment and encourage investment by organisations and   
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



 
 
 

๙                                                            
 
 

 แผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพฒันาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ.๒๕๖๓               

ที่ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีวันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔๑๓ ได้ระบุนโยบายด้านการพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไวด้งัต่อไปนี ้

 - พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการศึกษาและฝึกอบรมถือเป็นนโยบาย                

ที่ส  าคัญของประเทศ และเป็นแรงผลักดันที่ส  าคัญเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่ งยืน 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีตอ้งมีบทบาทที่แน่วแน่ในการพฒันาก าลงัการผลิต คิดคน้รูปแบบการเติบโต

ใหม่ ๆ รวมถึงบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็นตัวเร่งกระบวนการ             

พฒันาประเทศเขา้สูส่งัคมอตุสาหกรรมและความทนัสมยั  

- มุ่งเนน้ไปที่พันธกิจหลกัสามประการ อันไดแ้ก่ (๑) การสรา้งองคก์ร กลไกในการบริหารจัดการ 

และกลไกในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่  ๆ อย่างต่อเนื่อง ถึงรากฐาน 

ทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (๒) การเพิ่มศกัยภาพทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ และ 

(๓) การผลักดันใหม้ีการเรียนรูแ้ละน าไปใช ้เชื่อมรอยต่อระหว่างการพัฒนาทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีเขา้กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในทกุระดบัและทุกองคาพยพ    

 - รฐัตอ้งเพิ่มและใหค้วามส าคัญในการลงทุนในพันธกิจทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับชาติ

และผลิตภัณฑข์องประเทศ รวมทั้งเร่งรดัใหท้รพัยากรมีการเคลื่อนไหวเขา้สู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทรพัยากรของวิสาหกิจ เพื่อลงทนุในการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

 -  พัฒนาตลาดของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีโดยเชื่อมเขา้กับการบงัคับใชก้ฎหมายทรพัย์สิน  

ทางปัญญา เพื่อกระตุน้ใหม้ีการน าผลที่ไดจ้ากการเรียนรูศ้ึกษาและพฒันาเทคโนโลยีไปใชใ้นเชิงพาณิชย์  

และสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๒) 
individuals in scientific research, development, transfer and effective application of scientific and technological 
achievements; shall guarantee the right to conduct scientific and technological research and protect the right 
to intellectual property. 3. The State shall provide favourable conditions for everyone to participate in and enjoy 
benefits from scientific and technological activities.” 

 ๑๓ ค าวินิจฉัยนายกรฐัมนตรีที่ ๔๑๘/QD-TTg ๗๑๑/QD-TTg ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งนายกรฐัมนตรี                 

ไดใ้หก้ารรบัรองในการพฒันาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓. 



 
 
 

๑๐                                                            
 
 

 - บูรณาการกับนานาอารยประเทศในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีก็เป็นภารกิจและวิธีการ       

ที่ส  าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าใหว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของเวียดนามสามารถเทียบชัน้ไดใ้นระดบั

สากล โดยจะต้องมีการน าการบูรณาการกับนานาอารยประเทศทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี            

ไปปฏิบัติให้เห็นผลและในเชิงสร้างสรรค์ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติ อ านาจอธิปไตย                             

และความมั่นคงของชาติ ความเสมอภาค และยดึถือผลประโยชนร์ว่มกนั 

 แผนยุทธศาสตรด์งักล่าวไดอ้ธิบายถึงทิศทางของเทคโนโลยีที่ตอ้งใหค้วามส าคัญเป็นล าตับตน้  ๆ 

รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุใหม่ เทคโนโลยี                          

ดา้นยานยนตแ์ละเครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิต เทคโนโลยีดา้นสิ่งแวดลอ้ม   

 

๑.๒.๓ นโยบายด้านสาธารณสุข 

 รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ก าหนดไว ้     

ในมาตรา ๕๘ ว่ารัฐจะต้องลงทุนเพื่อขยายขอบเขตของการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ท าให้               

การประกันสุขภาพถ้วนหนา้เกิดผลในทางปฏิบัติ และรองรบันโยบายในการใหค้วามส าคัญกับการดูแล

สุขภาพของชนกลุ่มน้อยและผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ ราบสูงหรือเกาะแก่งต่าง  ๆ และในพื ้นที่ซึ่งมีสภาวะ

ยากล าบากอย่างยิ่งทางสงัคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี ้รฐั สงัคม และครอบครวัยงัตอ้งรบัผิดชอบในดา้น

การใหค้วามคุม้ครองและดแูลสขุภาพของแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครวั๑๔  

แผนยุทธศาสตรเ์พื่อการคุม้ครอง ดูแล และปรบัปรุงกิจการสาธารณสุขส าหรบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔           

ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ และช่วงปรับตัวต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ที่ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีวันที่                     

๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖๑๕  ไดว้างมมุมองในดา้นการพฒันาภาคสว่นสาธารณสขุดงัต่อไปนี ้  

 

 
๑๔

  รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖), มาตรา ๕๘, “1. The 

State shall invest in the development of the protection and care of the People's health, provide health insurance 
for the entire people and exercise a priority policy of health care for ethnic minorities, highlanders, islanders 
and people living in extremely difficult socio-economic condition.” 

 ๑๕ ค าวินิจฉัยนายกรฐัมนตรีที่ ๑๒๒/QD-TTg ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งนายกรฐัมนตรีซึ่งใหก้ารรบัรอง

แผนยุทธศาสตรแ์ห่งชาติเพื่อการคุม้ครอง ดูแล และปรบัปรุงกิจการสาธารณสขุส าหรบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และช่วงปรบัตวัต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ที่ไดร้บัอนมุตัิจากนายกรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖, สืบคน้
 



 
 
 

๑๑                                                            
 
 

 - สขุภาพนัน้ถือเป็นสินทรพัยท์ี่มีค่าที่สุดของทุกผูทุ้กคนและของสงัคมทัง้มวล บริการสาธารณสุข

จึงเป็นบริการทางสงัคมชนิดพิเศษที่ไม่แสวงหาก าไร การลงทุนในดา้นสุขภาพสุขอนามัย เป็นการลงทุน          

เพื่อการพฒันาและสะทอ้นสภาพของสงัคมที่ดี  

 - ยกระดับและปรบัปรุงระบบการดูแลสุขภาพของเวียดนามใหม้ีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 

และมีการพัฒนา ให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื ้นฐาน                 

ที่มีคณุภาพสงูไดอ้ย่างทั่วถึงกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบัผูม้ีรายไดน้อ้ย กลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ เด็กที่มีอายุ            

ต ่ากว่า ๖ ปี ผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากนโยบายสวัสดิการสงัคม ผูท้ี่อาศัยอยู่ในพืน้ที่กนัดารหรือห่างไกล พืน้ที่

ชายแดนหรือตามเกาะแก่งต่างๆ และผูท้ี่ดอ้ยโอกาสทางสงัคม  

 - การปกป้อง คุม้ครองดูแลและปรบัปรุงระบบสาธารณสุขถือเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ทุกครอบครวั 

และชุมชน และอยู่ในความรบัผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรฐั เจา้หนา้ที่ คณะกรรมการ

แนวรว่มปิตภุมูิ๑๖ (Fatherland Front Committees) ในทกุระดบั สมาคม องคก์รวิชาชีพต่าง ๆ โดยที่หน่วยงาน

ดา้นสาธารณสขุจะตอ้งมีบทบาทส าคญัในดา้นของความรูค้วามเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี  

 - รฐัจะตอ้งมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการระบบสาธารณสขุในเชิงมหภาค โดยอาศัยกลไก

ทางกฎหมายและนโยบาย ก ากับดูแลและจัดสรรทรพัยากร และจัดการใหบ้ริการสาธารณสุขมีคุณภาพ           

ในราคาที่เป็นธรรม  

 - สรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ ในดา้นของการปฏิบัติการและกลไกทางการเงินการคลังของหน่วยงาน               

ด้านสาธารณสุข โดยอาศัยแนวทางของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง                     

กบัเศรษฐกิจสงัคมนิยมแบบการตลาดส าหรบักิจกรรมในภาคส่วนของสาธารณสขุ 

 - รวมเครือข่ายดา้นสาธารณสุขเขา้กับการพัฒนาทางการแพทยอ์ย่างกลมกลืน พัฒนาบริการ

สาธารณสุขให้เป็นบริการสาธารณสุขที่ไม่แสวงหาก าไร และหลอมรวมการแพทย์สมัยใหม่ให้เข้ากับ

การแพทยพ์ืน้บา้น 

 

ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/decision-no-122-qd-ttg-approving-the-national-strategy-to-protech-care (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘).  

 
๑๖

 เป็นองคก์รที่ประกอบไปดว้ยกลุ่มทางการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม มีบทบาท             

ในฐานะเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.mattran.org.vn (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 



 
 
 

๑๒                                                            
 
 

 วิธีการหลัก ๆ ในการน าแนวทางข้างต้นไปใชใ้นทางปฏิบัตินั้นรวมถึงการพัฒนาระบบองคก์ร            

ดา้นสาธารณสขุใหส้มบูรณ์ ปรบัปรุงและท าใหเ้ครือข่ายการดแูลสขุภาพในระดบัรากหญา้มีความเขม้แข็ง 

ปรบัปรุงระบบการดูแลสุขภาพขัน้ตน้ ส่งเสริมสนับสนุนการแพทยเ์ชิงป้องกัน ปรบัปรุงระบบสาธารณสุข 

ป้องกันและต่อสูก้ับเชือ้ HIV/AIDS และสรา้งความเชื่อมั่นในสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร 

ยกระดับคุณภาพทางการแพทย์และการฟ้ืนฟูผู้ป่วย พัฒนาการแพทย์และต ารับยาพื ้นบ้าน ส่งเสริม            

การบริการอนามยัการเจริญพนัธแ์ละการคมุก าเนิด พฒันาบุคลากรในดา้นสาธารณสขุ พฒันาองคค์วามรู้

และเทคโนโลยีทางการแพทย ์สรา้งนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา

และการผลิตวัคซีน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและอุปกรณ์ และเพิ่มการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ

สาธารณสขุและกิจกรรมดา้นการศกึษา รวมทัง้สง่เสรมิการจดัการระบบสาธารณสขุโดยรฐั  

 

๑.๒.๔ นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 

 พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐตระหนักว่านโยบายทางสังคมที่ ดีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สุข              

ของประชาชนนั้นเป็นแรงผลักดันอันแข็งแกร่งที่ท าใหศ้ักยภาพของพลเมืองเขา้มามีบทบาทอย่างเต็มที่        

ในการปกปอ้งและก่อรา่งสรา้งประเทศชาติ นโยบายนีจ้ะสง่เสรมิความเท่าเทียมกนั เชื่อมการพฒันาในดา้น

เศรษฐกิจเขา้กบัการพฒันาดา้นสงัคมและวฒันธรรม กบัทัง้ใหค้วามมั่นใจว่าความกา้วหนา้ทางสงัคมและ

ความเป็นธรรมจะตอ้งมีอยู่ในทุกขัน้ตอนและทุกนโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนา การรบัรองสวัสดิการ

สงัคม การลดจ านวนครวัเรือนที่มีรายไดน้อ้ยและปรบัปรุงบรกิารดา้นสขุอนามยัส าหรบัประชาชนทกุคน  

 รัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมในการสร้างความมั่งคั่ งอย่างถูกกฎหมาย และในขณะเดียวกัน                       

ก็ใหค้วามส าคัญไปยังการลดความยากจนอย่างยั่งยืนและลดช่องว่างระหว่างความจนและความรวย           

ทั้งในระดับทอ้งถิ่น ภูมิภาคและชนชั้นทางสังคม รฐัสนับสนุนและสรา้งสภาวะใหก้ับองคก์รและปัจเจก

บุคคลในการสรา้งงาน คุม้ครองสิทธิและผลประโยชนต์ามกฎหมายของลูกจา้งและนายจา้ง และสรา้ง

สภาวะเพื่อใหเ้กิดการจดัตัง้แรงงานสมัพนัธท์ี่มีความกา้วหนา้ กลมกลืนและมั่นคง๑๗  

 

 
๑๗

 รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖), มาตรา ๕๗, “1. The 

State encourages and provides favourable conditions for organisations and individuals to create jobs for 
workers. 2. The State shall protect the legal rights and interests of the workers and employers and provide 
favourable conditions for building progressive, harmonious, and stable labour relationships.” 



 
 
 

๑๓                                                            
 
 

 แผนยุทธศาสตรใ์นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ มุ่งเป้า
ไปที่นโยบายในการพัฒนาความหลากหลาย การขยายขอบเขตและความมีประสิทธิภาพของระบบ

ประกนัสงัคม พฒันาระบบการประกนัความเสี่ยงต่างๆ ใหม้ีความเขม้แข็งยิ่งขึน้ อาทิเช่น การประกนัสงัคม 

การประกันการว่างงานการประกันความรับผิดของผู้มีวิชาชีพ  และประกันโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริม                       

และสนับสนุนใหผู้ใ้ชแ้รงงานสามารถเขา้ถึงและมีส่วนรวมในระบบประกันความเสี่ยงภัยที่หลากหลาย 

รวมทัง้พฒันาใหร้ะบบการใหค้วามช่วยเหลือทางสงัคมในรูปแบบอื่น ๆ มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ 

 รฐัธรรมนญูยงัไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา ๕๙ อีกว่า รฐัและสงัคมจะตอ้งใหเ้กียรติ สรรเสรญิ ตอบแทน

บุญคณุ และน านโยบายในเรื่องของการใหส้ิทธิพิเศษต่างๆ ไปใชก้บับุคคลที่ไดก้ระท าคณุประโยชนใ์หแ้ก่

บา้นเมือง รฐัยังตอ้งสรา้งโอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรบัพลเมืองในการไดร้บัประโยชนจ์ากสวัสดิการสงัคม

ด้านต่าง ๆ พัฒนาระบบประกันสังคม และรองรับนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ               

ผูม้ีรายไดน้อ้ย และผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ นอกจากนี ้รฐัตอ้งยอมรบันโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสรา้ง

สภาวะที่ท าใหท้กุคนมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง๑๘ 

 

๑.๒.๕ นโยบายด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม 

 การรกัษาสิ่งแวดลอ้มไดร้บัการระบุว่าเป็นความรบัผิดชอบของระบบการเมืองและสงัคมทัง้มวล 

และเป็นหนา้ที่ของพลเมืองทุกคน แผนพฒันาแห่งชาติไดเ้นน้ย า้ถึงพนัธกิจในการพฒันาพลงังานที่สะอาด 

เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการผลิตและการบรโิภคนัน้สะอาดถกูสขุอนามยั รฐัจะตอ้งรเิริ่มในการปอ้งกนัและบรรเทา

มลพิษและภัยธรรมชาติ และจัดการกับผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(climate change) และจะต้องจัดการ คุ้มครอง เสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                  

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 
๑๘

 รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖), มาตรา ๕๙, “1. The 

State and society shall honour, commend, reward and exercise a priority policy for people who offer meritorious 
service to the nation. 2. The State shall create equal opportunities for citizens to enjoy social welfare, develop 
a system of social security, and provide a policy assisting the elderly, the disabled, the poor and people with 
other difficult circumstances. 3. The State shall exercise a policy of housing development and create conditions 
so that everyone shall have housing.” 



 
 
 

๑๔                                                            
 
 

 นอกจากนีร้ฐัธรรมนูญยังไดใ้หก้ารรบัรองว่ารฐัจะตอ้งยอมรบันโยบายในการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

จดัการ และใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ อนุรกัษ์ธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และริเริ่มงานดา้นการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติและตอบสนองต่อสภาวะ         

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  รฐัตอ้งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการรกัษาสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา

และการใชพ้ลงังานชนิดใหม่ๆที่สามารถน ากลบัมาหมนุเวียนใชซ้  า้อีกได ้ องคก์รและปัจเจกบุคคลที่สรา้ง

มลภาวะ ใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลือง หรือท าลายความหลากหลายทางชีวภาพจะตอ้งถูกลงโทษอย่างหนกั

และจะตอ้งแกไ้ขเยียวยารวมทัง้ชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดขึน้๑๙  

 ทัง้นี ้แผนยทุธศาสตรเ์พื่อการรกัษาสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อรองรบัปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และช่วงปรบัตวั

ต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ที่ไดร้บัอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕๒๐ ไดร้ะบุ              

แนวปฏิบติัที่ชดัเจนขึน้ในเรื่องของการรกัษาสิ่งแวดลอ้มดงัต่อไปนี ้

 - การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นพันธกิจที่ส  าคัญอย่างยิ่งยวดของมวลมนุษยชาติ ยุทธศาสตร์                    

ของการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม คือ การบูรณาระหว่างยุทธศาสตรข์องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเขา้กับ

ยุทธศาสตรข์องการพัฒนาอย่างยั่งยืน การรกัษาสิ่งแวดลอ้มโดยอาศัยการพัฒนาอย่างยั่ งยืนเป็นตัวตั้ง          

จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนรุ่นปัจจุบันและด ารงไว้ซึ่งศักยภาพและโอกาสส าหรับ           

คนรุน่หลงั การลงทนุดา้นการรกัษาสิ่งแวดลอ้มจึงเป็นการลงทนุเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน  

 

 
๑๙

  รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖), มาตรา ๖๓, “1. The 

State has a policy to protect the environment; to manage and effectively and stably use natural resources; to 
protect nature and biodiversity; to take initiative in prevention and resistance against natural calamities and 
respond to climate change. 2. The State encourages all acts of protection of the environment, development and 
use of new energy and recycled energy. 3. Organisations and individuals who cause environmental pollution, 
deplete natural resources and weaken biodiversity shall be strictly dealt with and must be responsible for 
remedy and compensation for damage.” 

 ๒๐ ค าวินิจฉยันายกรฐัมนตรีที่ ๑๒๑๖/QD-TTg ลงวนัที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งนายกรฐัมนตรีใหก้ารรบัรองแผน

ยุทธศาสตรเ์พื่อการรกัษาส่ิงแวดลอ้มของประเทศชาติเพื่อรองรบัปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และช่วงปรบัตวัต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๓, 
สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  https://vanbanphapluat.co/decision-no-1 2 1 6 - qd-ttg-approving-the-strategy-for protecting-the 
national (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘).  



 
 
 

๑๕                                                            
 
 

 -  การพัฒนาจะตอ้งเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ กลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

เศรษฐกิจจะต้องได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาอย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศน์                     

ของแต่ละทอ้งที่ ลดการสรา้งขยะ ลดการสรา้งคารบ์อนไดออกไซด ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (green 

economy)  

 - ใหค้วามส าคัญกับการป้องกันและควบคุมมลภาวะ เสริมสรา้งประสิทธิภาพและความยั่งยืน             

ในการสกดัและใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ มุ่งเนน้ไปยงัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงคณุภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างค่อยเป็นค่อยไป พฒันาศกัยภาพในการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภมูิอากาศ (climate change) 

 - การรกัษาสิ่งแวดลอ้มถือเป็นความรบัผิดชอบของสังคมทั้งมวล และจะตอ้งไดร้บัการเติมเต็ม        

ในแบบเดียวกันโดยมีพืน้ฐานอยู่บนแนวทางความรบัผิดชอบที่กระทรวง ทบวง กรม และภาคส่วนต่าง ๆ

ก าหนดและการกระจายอ านาจระหว่างส่วนกลางและหน่วยงานส่วนทอ้งถิ่น เนน้ย า้ถึงบทบาทของชุมชน 

องคก์รของรฐั และความรว่มมือกบัประเทศอ่ืน ๆ ทัง้ในภมูิภาคเดียวกนัและทั่วโลก  

 - ท าใหก้ารบงัคับใชม้าตรการทางปกครองมีความเขม้แข็ง บงัคับใชโ้ทษทางอาญาอย่างเป็นขั้น

เป็นตอน และใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของกลไกตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล                

ของการบริหารงานของรัฐ เน้นย ้าถึงการบังคับใช้กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และมาตรฐาน                         

ที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม  

 - องคก์รต่าง ๆ และปัจเจกบุคคลจะตอ้งจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชนจ์ากทรพัยากรและมูลค่า           

ของสิ่งแวดล้อม องค์กรและปัจเจกบุคคลใดก็ตามที่เป็นต้นเหตุให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมหรือ                      

การลดนอ้ยถอยลงของทรพัยากรหรือท าใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพลดนอ้ยลงจะตอ้งชดใชค่้าสินไหม

ทดแทนเพื่อความเสียหายนัน้ และตอ้งชดใชค่้าใชจ้่ายในการฟ้ืนฟใูหก้ลบัเป็นดงัเดิมดว้ย 

 วิธีการโดยรวมในการน าแผนยทุธศาสตรข์า้งตน้ไปปฏิบติันัน้รวมถึงการท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนยัส าคญัในเรื่องของความรบัผิดชอบในระดบัของเจา้หนา้ที่ ภาคสว่นต่างๆ วิสาหกิจ และประชาชน

ที่มีต่อการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ปรบัปรุงกฎหมายและมาตรการในการจัดการ เพิ่มการบังคับใชก้ฎหมาย       

ในเรื่องของการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม เพิ่มการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์พัฒนาและน าเทคโนโลยีดา้นการรกัษา

สิ่งแวดลอ้มไปประยุกตใ์ช ้พัฒนาปัจจัยทางเศรษฐกิจในดา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจต่าง ๆ          

ใหส้ามารถรบัมือกับปัญหาในดา้นสิ่งแวดลอ้ม กระตุน้การเติบโต สรา้งงานและสรา้งรายได ้เพิ่มปริมาณ



 
 
 

๑๖                                                            
 
 

และกระจายการลงทนุในดา้นการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม สนบัสนนุการบรูณาการและเพิ่มความร่วมมือกบันานา

อารยประเทศในดา้นการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  

๑.๒.๖ นโยบายด้านวัฒนธรรม 

 ในปัจจบุนั เวียดนามมุ่งเปา้ไปยงัการสรา้งวฒันธรรมเวียดนามที่กา้วหนา้ และมีอตัลกัษณข์องชาติ

อย่างเด่นชัด เนน้ย า้แนวทางการพฒันาที่ครอบคลมุ ความมีเอกภาพบนความหลากหลาย มีมนุษยธรรม 

เป็นประชาธิปไตย และมีความก้าวหน้า และให้การรับรองว่า วัฒนธรรมอันดีงามจะซึมซาบเข้าไป                

ในทุกองคาพยพของการด ารงชีวิตในสังคม และจะกลายเป็นฐานรากทางจิตวิญญาณที่มั่นคง                     

และเป็นแรงผลักดันจากภายในอย่างเข้มแข็งเพื่อการพัฒนา นโยบายด้านวัฒนธรรมของเวียดนาม                

ในด้านหนึ่งนั้นคือการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง  ๆ                          

ของเวียดนาม ส่วนอีกดา้นหนึ่งนัน้คือการตระหนักรูใ้นแก่นสารของวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ เพื่อที่                  

จะสรา้งสงัคมที่เป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม และมีอารยะ เพื่อผลประโยชนอ์ันชอบธรรมและเกียรติยศ

ศักดิ์ศรีของประชาชน ทุกคน พรรคคอมมิวนิสตแ์ละรฐัรบัรองว่าพลเมืองเวียดนามจะมีสิทธิในการเขา้ถึง

ขอ้มูล และมีเสรีภาพในการสรา้งสรรค ์และจะยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตรเ์พื่อการ

พฒันาประเทศ 

 รฐัธรรมนูญก าหนดไวใ้นมาตรา ๖๐ ว่ารฐัและสงัคมจะตอ้งพฒันาวรรณกรรมและศิลปะแขนงต่าง ๆ 

เพื่อตอบสนองความหลากหลายและความตอ้งการทางจิตวิญญาณที่มีคุณค่าของประชาชน และพัฒนา

สื่อมวลชนให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารและท าหน้าที่สร้าง                 

และป้องกันประเทศ รัฐและสังคมจะต้องสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมสถาบันครอบครั ว                      

ของเวียดนามใหม้ีความอยู่ดีกินดี มีความกา้วหนา้และมีความสขุ และพฒันาชาวเวียดนามใหม้ีสขุภาพที่ดี 

มีคุณภาพทางวัฒนธรรม มีความรักชาติ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีจิตส านึก                

ของความเป็นผูน้  าและมีความรบัผิดชอบในฐานะพลเมือง๒๑  

 

 ๒๑ รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖), มาตรา ๖๐, “1. The 

State and society shall take care of the creation and development of the Vietnamese culture, which is modern, 
deeply imbued with national identity and reflects mankind's cultural quintessence. 2. The State and society shall 
develop literature and art so as to meet the diverse and healthy spiritual demands of the People and promote 
mass media so as to meet the People’s demand for information, serving the course of construction and defence 
 



 
 
 

๑๗                                                            
 
 

 มติจากการประชุมใหญ่ครั้งที่  ๕ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ (สมัชชาพรรค

คอมมิวนิสตรุ์่นที่ ๘) ไดก้ าหนดขอบเขตของวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้โดยแบ่งออกเป็น ๘ ส่วน

หลกั ๆ ไดแ้ก่ คตินิยม ศีลธรรมและรูปแบบการใชช้ีวิต มรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาและการฝึกอบรม 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ศิลปะและวรรณกรรม ข้อมูลสาธารณะ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม             

กับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก และสถาบันกับกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม  ในมติฉบับนี ้ทางพรรคได้ก าหนด

แนวทางเบือ้งตน้เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการสรา้งและพฒันาวฒันธรรมของเวียดนาม ซึ่งไดถ้กูเผยแพรแ่ละกล่าว

เนน้ย า้อีกครัง้ในมติการประชุมครัง้ที่ ๙ ของสมชัชาพรรคคอมมิวนิสตรุ์่นที่ ๑๑ ที่ No. ๓๓-NQ/TW ลงวนัที่ 

๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เก่ียวกับการสรา้งและการพัฒนาทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

 - วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างรากฐานทางจิตวิญญาณของสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายและยังเป็น                  

แรงกระตุ้นให้เศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย

วฒันธรรมตอ้งถกูจดัวางใหถ้กูใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกบัเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม 

- วัฒนธรรมที่สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามก าลังสรา้งนั้นเป็นวัฒนธรรมก้าวหน้าที่ เต็มไปด้วย              

อัตลักษณ์ของชาติอย่างเด่นชัด เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกภาพแต่ก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไป               

ตามกลุม่ชาติพนัธุต่์าง ๆ  

- การสรา้งสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการใหเ้ก่ียวขอ้งกับวัฒนธรรมโดยรวมศูนยก์ลางไวท้ี่ครอบครวั

และชุมชน สรา้งความมั่นใจว่าการพัฒนาทางดา้นเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจะรวมเป็นหนึ่ง คือการให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมและองคป์ระกอบดา้นมนษุยใ์นการพฒันาเศรษฐกิจ 

- การสรา้งและพฒันาวฒันธรรมเป็นสารตัถะของประชาชนทัง้มวลที่น าโดยพรรคคอมมิวนิสต์และ

การบรหิารโดยหน่วยงานภาครฐั ซึ่งกลุม่ปัญญาชนจะมีบทบาทส าคญัในการสรา้งและการพฒันาดงักลา่ว 

 ในบริบท ณ ปัจจุบนั หลงัจากที่เวียดนามไดเ้ขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก (World Trade 

Organization) อย่างเป็นทางการ การปรบัเปลี่ยนนโยบายทางวัฒนธรรมของเวียดนามใหส้อดคล้องกับ

พนัธกรณีระหว่างประเทศโดยที่ยงัสามารถคงไวซ้ึ่งอตัลกัษณท์างวฒันธรรมที่มีลกัษณะเฉพาะของประเทศ

 

of the Fatherland. 3. The State and society shall provide a favourable environment for the growth of the 
Vietnamese family which is prosperous, progressive, and happy; create Vietnamese people who are healthy, 
cultured, profoundly patriotic, unified, independent and responsible.” 



 
 
 

๑๘                                                            
 
 

ไว้ได้ ก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าท้ายอย่างยิ่งส าหรับผู้ก าหนดนโยบายของเวียดนาม เมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม                            

พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีได้ออกค าวินิจฉัยที่ ๕๘๑/QD-TTg รับรองแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนา         

ทางวัฒนธรรมจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแผนยุทธศาสตรด์ังกล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการหลกั ๆ ที่ประเทศ
จะตอ้งใหค้วามส าคญัในการพฒันาทางดา้นวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปดว้ย การท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพ        

ที่ ดี วิถีชีวิตที่มีคุณภาพ มีวัฒนธรรมอันดีงามและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ ดี อนุรักษ์และส่งเสริมมรดก                

ทางวัฒนธรรมของชาติ อนุรกัษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มนอ้ย พัฒนางานศิลปะและ

วรรณกรรม ใหค้วามเคารพและส่งเสริมค่านิยมดา้นวัฒนธรรมและศีลธรรมของศาสนาและความเชื่อ          

ที่ดีงาม ท าให้งานของสื่อมวลชนมีความเข้มแข็ง  กระชับความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนทางด้าน

วฒันธรรมกบันานาอารยประเทศ รวมทัง้สรา้งระบบสถาบนัและกฎเกณฑท์างวฒันธรรม 

 ขณะนี ้รัฐบาลเวียดนามก าลังจัดท าและแก้ไขกฎหมายที่ เก่ียวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม                   

โรงภาพยนตร ์ห้องสมุด การศึกษา การพิมพ์และลิขสิทธิ์  และยังมุ่งเน้นไปท่ีการสรา้งการเคลื่อนไหว          

ทางสงัคม เช่น “การสรา้งชีวิตทางวฒันธรรม” และ “การสรา้งพืน้ที่ชนบทใหม่”  รฐับาลก าลงัจดัท านโยบาย

ด้านการแปรรูปให้เป็นของเอกชนและการกระจายอ านาจในเรื่องของกิจกรรมทางวัฒนธรรม  รวมทั้ง

นโยบายเพื่อท าใหก้ารจัดการในเรื่องของกิจกรรมและบริการด้านวัฒนธรรมมีความเขม้แข็งมากยิ่งขึน้   

สนับสนุนการลงทุนในรูปแบบของศิลปะที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม การอนุรกัษ์สถานที่และสิ่งปลูกสรา้ง       

ทางวฒันธรรมรวมทัง้การสง่เสริมและรกัษามรดกทางวฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ได ้ (intangible heritage) ของ

กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเวียดนามก็ถือเป็นเป้าหมายหลักของชาติเช่นกัน  นอกจากนี ้นโยบายยังให้

ความส าคญักบัการท าใหก้ารลงทุนและการพฒันาสถาบนัทางวฒันธรรมในพืน้ที่สงู พืน้ที่ห่างไกลและพืน้ที่

เกาะแก่งต่าง ๆ มีความเขม้แข็ง มุ่งสรา้งศักยภาพใหก้ับแรงงานทางวัฒนธรรม รวมทั้งใหค้วามส าคัญ           

กบัการพฒันาโรงภาพยนตร ์

 

๑.๓ ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท าไว้

กับประเทศอื่นและองคก์ารระหว่างประเทศ 

 เวียดนามไดม้ีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในเวทีระดบัภูมิภาคและมีความสมัพนัธอ์นัดีในดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรมกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุม



 
 
 

๑๙                                                            
 
 

เอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting: ASEM) คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและข้อมูล

ข่าวสาร (ASEAN Committee on Culture and Information: ASEAN COCI) ศูนยป์ระจ าภูมิภาคเพื่อโบราณคดี

และวิจิตรศิลป์ (SEAMEO SPAFA) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 

Organization: WIPO) และศูนย์นานาชาติเพื่ อการเรียนรู้การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสมบัติทา งวัฒนธรรม 

(International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property: 

ICCROM)๒๒ 

 ประเทศหลกั ๆ ที่มีความสมัพันธ์อันดีกับสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามในดา้นของการแลกเปลี่ยน      

ทางวัฒนธรรมและความร่วมมือนั้นรวมถึงประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม จีน 

เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนี ญ่ีปุ่ น เนเธอรแ์ลนด ์รสัเซีย เกาหลีใต้ สวีเดน สหรฐัอเมริกา และ 

สหราชอาณาจกัร๒๓ 

 รายชื่ อของความตกลงในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม                               

ไดใ้หส้ัตยาบัน (ratified) หรือเห็นพอ้งดว้ยในหลักการโดยการลงนาม (acceded) มีรายชื่อความตกลง                

ที่ส  าคญัดงันี ้๒๔ 

 - กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม  (International Covenant 

on Economic, Social, and Cultural Rights) วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (ใหส้ตัยาบนัเมื่อวันที่ ๒๔ 

กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๕) 

 - ความตกลงให้ยกเว้นอากรในการน าเข้าวัสดุเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม                    

กบัภาคผนวก A ถึง E และพิธีสารแนบทา้ย (Agreement on the Importation of Educational, Scientific, 

and Cultural Materials, with Annexes A to E and Protocol annexed) วนัที่ ๑๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๙๕) 

 

 ๒๒ Asia Europe Foundation, Vietnam: An Introduction to national cultural policy, สืบคน้ไดท้ี่ http:// 

culture360.asef.org/magazine/vietnam-an-introduction-to-national-cultural-policy/ (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๒๓ เรื่องเดียวกนั. 

 ๒๔ http://www.unesco.org/eri/la/conventions_by_country.asp?contr=VN&language=E&typeconv=1  

และ http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/5/index.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘). 



 
 
 

๒๐                                                            
 
 

 -  พิธีสารจัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยการประนีประนอมและการใช้คนกลางที่น่าเชื่อถือ                 

เพื่อรบัผิดชอบในการระงบัขอ้พิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ระหว่างรฐัภาคีในอนสุญัญาต่อตา้นการเลือกปฏิบติั

ในด้านการศึกษา (Protocol Instituting a Conciliation and Good Offices Commission to be Responsible                 

for Seeking the Settlement of any Disputes which may Arises between States Parties to the 

Convention against Discrimination in Education) วันที่  ๑๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ (ให้สัตยาบัน                   

เมื่อวนัที่ ๑๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๑๑) 

 - อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  (Convention 

Concerning the Protection of the World Cultural and National Heritage) วันที่  ๑๖  พฤศจิ กายน                 

พ.ศ. ๒๕๑๕ (ลงนามเมื่อวนัที่ ๑๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๐) 

 - อนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการน าเข้า  ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน                    

ทางวัฒนธรรมโดยมิชอบดวยกฎหมาย (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 

Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property) ณ ก รุ งปา รี ส  วั นที่  ๑๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ (ใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 - อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ ได้  (Convention for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ณ กรุงปารีส  วันที่  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๔๖                 

(ใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 - อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

(Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression) ณ กรุงปารีส 

วนัที่ ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 - อนุสญัญาโรมว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธินักแสดง ผูผ้ลิตสิ่งบนัทึกเสียง และองคก์รแพร่เสียงแพร่ภาพ 

(Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting 

Organizations) วนัที่ ๒๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ (ลงนามเมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 - อนุสญัญากรุงบรสัเซลลท์ี่เก่ียวขอ้งกับการกระจายโปรแกรมบรรจุสญัญาณที่ส่งผ่านดาวเทียม 

(Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by 

Satellite) วนัที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ (ลงนามเมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) 



 
 
 

๒๑                                                            
 
 

 - อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงจากการท าซ า้สิ่งบันทึกเสียงโดยไม่ได้                     

รับอนุญาต (Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication             

of their Phonograms) ณ กรุงเจนีวา วันที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ (ลงนามเมื่อวันที่  ๖ เมษายน                   

พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 - อนุสญัญากรุงเบิรน์ว่าดว้ยการคุม้ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for 

the Protection of Literary and Artistic Works) (ลงนามเมื่อวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒๒                                                            
 
 

บทที ่๒ ภาพรวมการเมืองและความมั่นคงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

๒.๑ นโยบายด้านการเมืองและความมั่นคง 

 นโยบายดา้นการเมืองและความมั่นคงของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามในปัจจบุนัถูกบนัทึกไว้

ในแนวนโยบายที่ใชส้  าหรบัการหลอมรวมความเป็นรฐัในช่วงรอยต่อไปสู่ระบอบการปกครองรูปแบบสงัคม

นิยม (ฉบบัเพิ่มเติมและพฒันา พ.ศ. ๒๕๕๔) และใชเ้พื่อวางแผนกลยทุธใ์นการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ

ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ ทัง้นี ้แนวนโยบายดงักล่าวนีไ้ดร้บัการรบัรองในที่ประชุมรฐัสภาสมัยที่ ๑๑ 

ของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม โดยนโยบายดา้นการเมืองและความมั่นคงดงักล่าวที่ไดถู้กวางแบบแผน          

ไวใ้นเอกสารของพรรคไดม้ีการน ามาแปลความใหเ้ป็นบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖)๒๕ และบทบญัญัติหลายส่วนไดร้บัความเห็นชอบในการประชุมแสดงความคิดเห็นจากผูน้  า

ระดบัสงูของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

 

๒.๑.๑ นโยบายด้านการเมือง 

 แนวนโยบายที่ใชส้  าหรบัการหลอมรวมความเป็นรฐัในช่วงรอยต่อไปสู่ระบอบการปกครองรูปแบบ

สังคมนิยม (ฉบับเพิ่มเติมและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้เน้นย ้าว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                        

จะด าเนินการปกครองในทางระบอบสงัคมนิยมภายใตก้ารน าของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม แนวนโยบาย

ดงักล่าวไดย้ า้เนน้ว่าประชาธิปไตยเชิงสงัคมเป็นทัง้จุดมุ่งหมายและแรงขบัเคลื่อนของการพฒันาประเทศ 

ซึ่งจะน ามาซึ่งสิ่งปลกูสรา้งและพฒันาประชาธิปไตยเชิงสงัคมและความตระหนกัรูเ้ขา้ใจในประชาธิปไตย

ในเชิงปฏิบติัในทกุระดบัและทกุดา้นของชีวิต 

 ระบบการปกครองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประกอบด้วยรัฐ พรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนาม แนวรว่มปิตภุมูิ และหน่วยองคก์รมวลชนต่างๆ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเป็นรฐัแห่งสงัคมนิยม

ปกครองโดยกฎหมายและเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน๒๖ ประชาชน     

ใชอ้  านาจรฐัในรูปของประชาธิปไตยทางตรงและในรูปของสภาผูแ้ทนราษฎร สภาประชาชน และหน่วยงาน

 

 
๒๕

 รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖). 

 ๒๖ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖), มาตรา ๒, “The 

Socialist Republic of Vietnam is a socialist rule of law State of the People, by the People and for the People.” 



 
 
 

๒๓                                                            
 
 

ของรฐั๒๗ พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามเป็นแกนน าส าคญัของประเทศและสงัคม๒๘ แนวรว่มปิตภุมูิเวียดนาม

คือพันธมิตรทางการเมือง สหภาพกลุ่มอาสาสมัครขององค์กรทางการเมืองและสังคม และบุคคลผู้มี

ชื่อเสียงซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม ชนชั้นทางสังคม เชือ้ชาติ หรือกลุ่มคนเวียดนามในต่างแดน  แนวร่วม          

ปิตุภูมิเวียดนามก่อใหเ้กิดฐานการเมืองของการบริหารรฐักิจของประชาชน ปกป้องและเป็นตัวแทนสิทธิ      

ต่าง ๆ และผลประโยชน์ทางกฎหมายของประชาชน ฟ้ืนฟูและค า้ชูไว้ซึ่งความเข้มแข็งของความเป็น

เอกภาพของรฐัที่ดี น ามาซึ่งการใชห้รือการส่งเสริมการเห็นพอ้งตอ้งกันในฉันทามติ จัดการดูแลควบคุม      

ทางสงัคมและการวิพากษ์วิจารณ ์และมีส่วนร่วมในการสรา้งพรรค สรา้งความเป็นรฐั และสรา้งกิจกรรม

ด้านความสัมพันธ์ของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการหลอมรวมความเป็นรัฐและการป้องกัน

ประเทศสหภาพการคา้ของเวียดนาม สมาคมเกษตรกรเวียดนาม สหภาพคอมมิวนิสตโ์ฮจิมินหเ์ยาวชน 

สหภาพสตรีเวียดนาม และสมาคมทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม เป็นองคก์รสงัคมการเมืองซึ่งถูกจัดตัง้

ขึน้บนพืน้ฐานของอาสาสมัครเพื่อปกป้องและเป็นตัวแทนสิทธิต่าง  ๆ และผลประโยชน์ทางกฎหมาย          

ของสมาชิก พรอ้มทั้งสมาชิกขององค์กรอ่ืน ๆ ของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามที่ประสานเข้าร่วมรวมกับ        

แนวรว่มดงักลา่ว๒๙    

 

 ๒๗ รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓, มาตรา ๖, “The people exercise the 

State power under the forms of direct democracy and of representative democracy through the National 
Assembly, the People’s Councils and other State agencies.” 

 ๒๘ รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓, มาตรา ๔, “The Communist Party of 

Vietnam - the Vanguard of the Vietnamese working class, simultaneously the vanguard of labourers and of the 
Vietnamese nation, the faithful representative of the interests of the working class, labourers and the whole 
nation, acting upon the Marxist-Leninist doctrine and Ho Chi Minh's thought, is the leading force of the State 
and society.” 

 ๒๙ รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓, มาตรา ๙, “The Vietnam Fatherland 

Front is a political alliance and a voluntary union of political organisations, socio-political organisations, social 
organisations and individuals representing their social classes and strata, ethnicities, religions, and overseas 
Vietnamese.” 



 
 
 

๒๔                                                            
 
 

 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามใหก้ารรบัรองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการที่จะท าใหเ้กิด

การตระหนกัรู ้รบัรูเ้ขา้ใจ เคารพ ปกปอ้งและรบัรองสิทธิมนษุยชนและสิทธิของพลเมือง๓๐ สาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวียดนามด าเนินการตามนโยบายที่สอดคล้องกันในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน                         

ซึ่งค านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายและแรงขบัเคลื่อนของกระบวนการพฒันา

ประเทศชาติ๓๑ จากนโยบายดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามได้ใช้             

ความพยายามอย่างมากในการปกป้องสิทธิและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ดังเช่นที่ไดบ้ญัญัติไวใ้นกฎหมาย 

นโยบายและความส าเร็จลุล่วงที่แทจ้ริง บทบญัญัติบทที่ ๒ (Chapter 2) แห่งรฐัธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ 

ทัง้ ๓๖ มาตรา จึงถือเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงสิทธิและหนา้ที่ของพลเมืองเวียดนาม

โดยเฉพาะ อันเป็นหนึ่งก้าวส าคัญของหลักนิติธรรมของรฐัและสิทธิมนุษยชนที่มีขึน้ในการที่จะ   ท าให้

สอดคลอ้งกับหลักและมาตรฐานสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยรฐัธรรมนูญวางหลักไวว้่าสาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนาม สิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมืองในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม

ต้องได้รับการตระหนักรับรู ้ เคารพ และได้รับการรับรองคุ้มครองให้เป็นตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ           

และกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมืองอาจตอ้งไม่ถูกจ ากัดเวน้แต่เป็นกรณีที่ กฎหมายบัญญัติ    

ไวโ้ดยเฉพาะเพื่อเหตผุลในการปอ้งกนัประเทศ ความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบรอ้ยของสงัคม ศีลธรรม

อนัดีและความเป็นอยู่ที่ดี๓๒ 

 

 ๓๐ รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓, มาตรา ๓, “The State guarantees 

and promotes the People's mastery; acknowledges, respects, protects and guarantees human rights and 
citizens’ rights; implements the objectives of prosperous people, state powers, democracy, justice, civilisation, 
and all that people enjoy that is abundant and free for a happy life with conditions for all-round development.” 

 ๓๑ ค าปราศรยัรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ที่ใหไ้วใ้นการประชุมระดบัสงู ครัง้ที่ ๒๕ โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (High Level Segment of the 
25th  Session of the UN Human Rights Council) ณ  ก รุ ง เ จนี วา  วันที่  ๓  มีนาคม  พ .ศ .  ๒๕๕๗ ,  สืบค้น ได้ที่  
http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104147/nr111027144142/ns140304151754 ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๘  สิงหาคม 
๒๕๕๘). 

 ๓๒ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๓, มาตรา ๑๔,  “In the Socialist 

Republic of Vietnam, human rights and citizens’ rights in the political, civic, economic, cultural and social fields 
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



 
 
 

๒๕                                                            
 
 

๒.๑.๒ นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ 

 มาตรา ๑ แห่งรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศอิสระและ                 

มีอ  านาจอธิปไตยเหนือความเป็นเอกภาพและอาณาเขตของรฐั ซึ่งประกอบดว้ยแผ่นดิน เกาะ ทะเล และน่านฟ้า 

 มาตรา ๖๔ ของบทที่ ๔ แห่งรฐัธรรมนูญ ซึ่งเป็นบทที่ว่าดว้ยเรื่องการป้องกันประเทศ ไดก้ าหนดให้          

การป้องกันแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเป็นภารกิจของประชาชนทุกคน รัฐเพิ่มก าลังป้องกันประเทศและ                

ความมั่นคงผ่านทางกองทัพเป็นหลัก และใชป้ระโยชนท์ุกรูปแบบจากความเขม้แข็งของประเทศเพื่อป้องกัน

ประเทศซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการปกป้องเสรีภาพในภูมิภาคและทั่วโลก๓๓ โดยมาตรา ๖๖ ก าหนดให้รัฐ               

ต้องสร้างกองทัพของประชาชนที่ ได้ก าหนดไว้ให้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีความทันสมัย ซึ่งจะ                          

มีความเหมาะสมที่จะเป็นก าลงัยั่งยืนถาวร กล่าวคือมีกองก าลงัส ารองที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพและมีกองก าลงั

หนุนที่แข็งแกร่ง ในฐานะที่เป็นหัวใจส าของภารกิจป้องกันประเทศ๓๔ และมาตรา ๖๗ ก าหนดใหร้ฐัตอ้งสรา้ง     

กองก าลังต ารวจของประชาชนที่ไดร้บัการฝึกฝนมาอย่างดี และมีความทันสมัย เพื่อท าหน้าที่เป็นก าลงัหลกั            

ในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของชาติ รกัษาความสงบเรียบรอ้ย ปอ้งกนัและต่อสูก้บัอาชญากรรมทัง้ปวง๓๕ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๒) 
are recognised, respected, protected and guaranteed in concordance with the Constitution and the law. Human 
rights and citizens’ rights shall only be restricted when prescribed by law in imperative circumstances for the reasons 
of national defence, national security, social order and security, social morality and community well-being.“ 

 ๓๓ รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓, มาตรา ๖๔, “To defend the socialist 

Vietnamese Fatherland is the responsibility of the entire people. The State shall consolidate and strengthen 
national defence by the entire people and of the people's security, with the people's armed forces regarded as 
the core, shall develop to the full the aggregate strength of the country to defend the Fatherland and shall 
contribute to the protection of peace in the region and in the world. All agencies, organisations and citizens 
shall fulfil all their national defence and security obligations.” 

 
๓๔

 รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ , มาตรา ๖๖, “The State shall build a 

revolutionary people's Army which shall be a well-trained regular army to be gradually modernised, have proper 
permanent forces, powerful reserves, strong and comprehensive self-defence militia and serves as the core of 
the business of national defence.” 

 
๓๕

 รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ฉบบัปี ค.ศ. ๒๐๑๓ , มาตรา ๖๗, “The State shall build a 

revolutionary people's Police Force which shall be a well-trained regular army to be gradually modernised and 
serves as the core of the business of national security and social order, preventing and fighting against crimes.” 



 
 
 

๒๖                                                            
 
 

 มาตรา ๔ แห่งกฎหมายที่ ๓๒/๒๐๐๔/QH๑๑ ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎร วันที่            

๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้บัญญัตินโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ                     

ไวด้งันี ้๓๖ 

 ประการแรก สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามยอมรบันโยบายดา้นสันติภาพ มิตรภาพ เพิ่มการ

แลกเปลี่ยนและเพิ่มความร่วมมือกับนานาอารยประเทศบนพืน้ฐานกับนานาประเทศบนพืน้ฐานของการ

เคารพในเอกราช อ านาจอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งกนัและกนั โดยไม่มีการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั

กิจการภายใน มคีวามเสมอภาค และมผีลประโยชนร์ว่มกนั 

 ประการที่สอง สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามยอมรับนโยบายดา้นการสรา้งหน่วยความเป็น

เอกภาพแห่งชาติ กล่าวคือมีเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี ความมั่นคง การป้องกนั

ประเทศและสมัพนัธภาพกบัต่างประเทศที่มีการพฒันาอย่างเขม้แข็ง มีการรกัษาเสถียรภาพทางการเมือง

เพื่อรบัรองความมั่นคงในความมั่นคงแห่งชาติ 

 นอกจากนีก้ิจกรรมการพิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติก็จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการ ๔ ประการ ดังที่

บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ที่  ๓๒/๒๐๐๔/QH๑๑             

ซึ่งไดแ้ก่๓๗ 

 

 
๓๖

 Law No. 32/2004/QH11 of December 3, 2004 (Law on National Security), มาตรา ๔ (Article 4), “The 

national security policies:  
1. The Socialist Republic of Vietnam State adopts the policy of peace, friendship, expanding exchanges and 
cooperation with all countries on the basis of respect for each other’s independence, sovereignty and territorial 
integrity, non-interference in each other’s internal affairs, equality and mutual benefit.  
2. The State adopts the policies of building the national unity bloc; strongly developing economy, culture, 
society, sciences, technologies, security, national defense and external relations, firmly maintaining the political 
stability in order to ensure the national security.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20 
php%20lut/view_detail.aspx?itemid=7310, (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๗ ตลุาคม ๒๕๖๑).  

 ๓๗ Law No. 32/2004/QH11 of December 3, 2004 (Law on National Security),  มาตรา  ๕  (Article 5), 

“Principles for national security protection activities:  
1. To abide by the Constitution, the law, ensure the interests of the State, the legitimate rights and interests of 
organizations, individuals.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



 
 
 

๒๗                                                            
 
 

- ปฏิบติัตามรฐัธรรมนูญและขอ้บญัญัติกฎหมาย ใหค้วามรบัรองซึ่งผลประโยชนแ์ห่งชาติ สิทธิ

และผลประโยชนข์องบคุคลและองคก์รต่าง ๆ 

- อยู่ภายใตก้ารน าของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามและถกูรวมเขา้กบัการบรหิารงานรฐั ทัง้นีเ้พื่อ

ระดมความเขม้แข็งของระบบการเมืองและของประเทศผ่านทางกองก าลงัพิเศษเพื่อการพิทกัษ์

ความมั่นคงแห่งชาติเป็นส าคญั 

- ประสานภารกิจในดา้นการพิทกัษ์ความมั่นคงแห่งชาติเขา้กบัภารกิจดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม 

การหลอมรวมและพัฒนาสงัคม  และเพื่อใหก้ารประสานงานในดา้นความมั่งคง การพิทักษ์ 

และการด าเนินการพนัธกิจกบันานาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปอ้งกนัและปราบปรามการกระท าและแผนการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนความมั่นคงแห่งชาติ 

มาตรา ๗ แห่งกฎหมายว่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาติยังบญัญัติเพิ่มเติมอีกว่า รฐัจะใหก้ารรบัรอง

งบประมาณและยุทโธปกรณ์ในกิจกรรมการพิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติในทุกกรณี โดยจะใหบุ้ริมสิทธิ               

แก่ท้องที่ที่ เป็นยุทธศาสตร์อันเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการพิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติ ออกนโยบาย                         

ใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากความส าเรจ็ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่ออ านวยการบรกิารแก่กิจกรรมการพิทกัษ์

ความมั่นคงแห่งชาติ๓๘ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗) 
2. To be placed under the leadership of the Communist Party of Vietnam and the unified management of the 
State; to mobilize the integrated strength of the political system and the entire nation with the national security 
protection specialized forces acting as the core. 
3. To closely combine the tasks of national security protection with the tasks of economic, cultural, social 
construction and development; to efficiently coordinate security, defense and external activities. 
4. To actively prevent and struggle to foil all schemes and acts of infringing upon the national security.”, สืบคน้
ได้ที่  http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20 lut/view_detail.aspx?itemid=7310 (สืบค้นเมื่อ
วนัท่ี ๗ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๘ Law No. 32/2004/QH11 of December 3, 2004 (Law on National Security),  มาตรา  ๗  (Article 7), 

“Ensuring conditions for national security protection activities: The State ensures budget and material bases for 
national security protection activities in all circumstances, giving priority to strategic, key and important national 
security areas; adopts policies to mobilize scientific and technological achievements in service of national 
security protection activities.” , สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/ view_ 
detail.aspx?itemid=7310 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๗ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



 
 
 

๒๘                                                            
 
 

ประเด็นพืน้ฐานของการป้องกันราชอาณาจกัรและความมั่นคงถูกน าเสนอโดยชดัแจง้ในสมุดปกขาว

ดา้นการป้องกนัสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเล่มที่ ๓ ซึ่งกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนามเป็นผูจ้ัดพิมพข์ึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสมุดปกขาวดังกล่าว สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม       

จะเขา้ร่วมเป็นภาคีในนโยบายดา้นความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันประเทศซึ่งเคารพในความเป็น

อิสรภาพ อ านาจอธิปไตย เอกภาพ บูรณภาพแห่งดินแดน และผลประโยชน์ของชาติบนหลกัการพืน้ฐาน

ของกฎบัตรสหประชาชาติและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน สาธารณรฐัสังคมนิยม

เวียดนามได้เรียกรอ้งให้ความเป็นอิสรภาพ อ านาจอธิปไตย เอกภาพ บูรณาภาพแห่งเขตแดน และ

ผลประโยชนข์องสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามตอ้งไดร้บัความเคารพจากนานาประเทศ สาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนามยังสนับสนุนการต่อต้านการใชก้ าลังทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ            

ยงัพรอ้มจะสูเ้พื่อต่อตา้นการใชค้วามรุนแรง๓๙ 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดป้ฏิบติัตามนโยบายดา้นสนัติภาพและการใชก้ าลงัเพื่อป้องกัน

ตนเองในการป้องกันประเทศ  โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง                      

ในความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ และแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทกบันานาประเทศดว้ยวิธีการที่สนัติ สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนามสนับสนุนการท าใหก้องทพัประชาชนเวียดนามมีความทนัสมัยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

และการปรับปรุงให้ศักยภาพในการป้องกันประเทศดีขึน้เพื่อรักษาไว้ซึ่งแสนยานุภาพทางทหารที่จะ

เพียงพอต่อการปอ้งกนัตนเอง สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามต่อตา้นคดัคา้นการแข่งขนัสะสมอาวธุ 

นโยบายที่มีมาอย่างต่อเนื่องของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม คือ การแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท           

ทั้งที่เกิดขึน้มาตั้งแต่ประวัติศาสตรแ์ละที่เกิดขึน้ใหม่ในเรื่องอ านาจอธิปไตยทางเขตแดนทางบกและ             

ทางทะเลดว้ยโดยสันติวิธีบนพืน้ฐานของหลกักฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนามประสงคท์ี่จะแกไ้ขปัญหาในประเด็นของทะเลตะวนัออก (ทะเลจีนใต)้ โดยสนัติวิธีและ

สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล                    

ค.ศ. ๑๙๘๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามไดป้ฏิบัติตามปฏิญญาว่าดว้ยการปฏิบัติ             

ของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) (รับหลักการ

 

 ๓๙ Vietnam National Defence, The Third White Paper on Vietnam National Defence 2009, pp. 18-19, 

สืบค้นได้ที่  http://aseanregionalforum.asean.org/files/library/ARF%20Defense%20White%20Papers/Vietnam-
2009.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘). 



 
 
 

๒๙                                                            
 
 

โดยรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียนและสาธารณรฐัประชาชนจีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ ๘                

ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา วนัที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๕) และด าเนินงานเพื่อรบัรองการยอมรบั

ในแนวปฏิบติัในทะเลจีนใต ้(Code of Conduct: COC)๔๐  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สรา้งก าลังป้องกันประเทศบนพืน้ฐานของความแข็งแกร่ง             

โดยภาพรวมของประเทศ ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมที่ยาวนาน ระบอบการปกครองที่น าโดยพรรค

คอมมิวนิสต์เวียดนาม รวมกับความแข็งแกร่งทางก าลังทหารและการจัดวางกองก าลังประชาชน                 

ที่มีความแข็งแกร่งในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ออกนโยบาย             

ที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ การประสานงานการป้องกัน  

ความมั่นคงและกิจการทางการทูตไปพรอ้ม ๆ กนั เพื่อสนบัสนุนเหตุแห่งกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม

และสงัคมที่ทนัสมยั และการพฒันาเศรษฐกิจที่รวดเรว็และยั่งยืน 

นโยบายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามนัน้ไม่ไดม้ีขึน้เพื่อสรา้งพนัธมิตรกบัประเทศใดประเทศ

หนึ่งเพื่อต่อตา้นอีกประเทศหนึ่ง (not to form alliance with one country against another)๔๑ สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนามปฏิเสธที่จะสนบัสนุนการเขา้รว่มเป็นพนัธมิตรทางทหารหรือการอนญุาตใหป้ระเทศอ่ืน

ตัง้ฐานทพัทางทหารหรือใชแ้ผ่นดินของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเพื่อที่จะปฏิบติัการทางทหารเพื่อ

ปะทะกับประเทศอ่ืน ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ให้

ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการป้องกันร่วมกับนานาประเทศทั้งหมดบนพืน้ฐานของการเคารพ

 

 ๔๐ ค าปราศรยัของ ฯพณฯ ฝ่าม บ่ิงห ์มิงห ์(Pham Binh Minh) รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวง                    

การต่างประเทศแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ที่ใหไ้วใ้นการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ           

สมยัสามญั ครัง้ที่ ๖๙ (the 69th  Session of the UN General Assembly), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.mofa.gov.vn/en/nr04 

0807104143/nr111027144142/ns140929135754 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๔๑ ตวัอย่างของนโยบาย เช่น การที่สหรฐัอเมริกาเป็นพนัธมิตรกับเวียดนามใตใ้นช่วงสงครามเวียดนาม โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อต่อตา้นสหภาพโซเวียด หรือการที่จีนเป็นพันธมิตรกับเกาหลีเหนือเพื่อต่อตา้นสหรฐัอเมริกา กล่าวคือ 
เวียดนามจะไม่ด าเนินนโยบายต่างประเทศในลกัษณะของการน าเวียดนามเขา้สู่สงครามตวัแทน (proxy war) โปรดดู สนุทรพจน ์             
ของ ฯพณฯ เหงียน เติ๊น สุง (Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี ณ มูลนิธิ Germany’s Koerber Foundation เมื่อวันที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, สืบค้นได้ที่  http://en.nhandan.org.vn/politics/external-relations/item/2870702-prime-
minister%E2%80%099s-speech-at-germany%E2%80%099s-koerber-foundation.html (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑๖  ตุลาคม 
๒๕๕๗). 



 
 
 

๓๐                                                            
 
 

อิสรภาพ อ านาจอธิปไตย และผลประโยชนร์่วมกนัซึ่งกนัและกนั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามใหคุ้ณค่า

อย่างมากในการใหค้วามร่วมมือกับประเทศเพื่อนบา้น และมหามิตรที่มีมาแต่ดัง้เดิม และกบัประเทศต่าง ๆ 

ที่มีเปา้หมายในเรื่องสนัติภาพ อิสรภาพ และการพฒันาดว้ยเช่นกนั 

สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามประณามและคัดคา้นการก่อการรา้ยทุกรูปแบบ  พรอ้มกันนั้น              

ไดป้ระกาศยืนยันที่จะต่อตา้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการก่อการรา้ยเพื่อแทรกแซงกิจการภายในของนานาประเทศ 

นอกเหนือไปจากการจดัการตามความจ าเป็นเพื่อปอ้งกนัและตอบโตก้ารก่อการรา้ย สาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนามยงัสนับสนุนความพยายามและการขยายตัวของความร่วมมือในประชาคมระหว่างประเทศที่จะ

ป้องกันการก่อการรา้ยและการกระท าที่สนับสนุนการก่อการรา้ยทุกรูปแบบ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ยืนกรานว่ามาตรการต่อต้านการก่อการรา้ยและความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศที่จะสู้กับ               

การก่อการรา้ยตอ้งด าเนินการภายใตก้รอบขององคก์ารสหประชาชาติ และสอดคลอ้งกบัหลกัการพืน้ฐาน

ของกฎบตัรสหประชาชาติและหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 

 

๒.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคงทีส่าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ท าไว้กับประเทศอื่นและองคก์ารระหว่างประเทศ 

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนามและยอมรับในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิมนษุยชนที่ส  าคญัเกือบทัง้หมด ไดแ้ก่  

- กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International Covenant on 

Political and Civil Rights) (รบัหลกัการวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ มีผลบงัคับใชว้ันที่ ๒๓ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ ใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๕)  

- กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights) (รบัหลกัการวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ มีผลบงัคับใช้

วนัที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๕)  

- อนุสญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบติัทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ  (International Covenant 

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) (รบัหลกัการวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

มีผลบงัคบัใชว้นัที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๙ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๒๔)  



 
 
 

๓๑                                                            
 
 

- อนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมาน และการกระท าอ่ืน ๆ ที่โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือที่                

ย ่ า ยีศัก ดิ์ ศ รี  (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment) (รบัหลกัการวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มีผลบงัคับใชว้ันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐  

ใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดม้ีส่วนร่วมกับความพยายามระดับภูมิภาคในการป้องกัน

และสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดใ้หค้วามส าคัญเป็นพิเศษกับงานของคณะมนตรี         

สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ โดยการมีสว่นรว่มกบักิจกรรมของคณะมนตรี และลา่สดุไดถู้กรบัเลือกตัง้

ใหเ้ป็นสมาชิกของคณะมนตรีส  าหรบัวาระระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ในส่วนที่เก่ียวกับความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามไดต้ระหนักรูว้่า ในโลก

ภายนอกที่มีการรวมตวัและลกัษณะพึ่งพาซึ่งกนัและกนัมากยิ่งขึน้นัน้ ความมั่นคงแห่งชาติของสาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนามไม่สามารถแบ่งแยกออกจากความมั่นคงของโลกและของภูมิภาคได ้ความร่วมมือ           

ทางทหารเป็นหนึ่งในปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุในการรกัษาไวซ้ึ่งสนัติภาพและความมเีสถียรภาพในระดบัภูมิภาค

และระดบัโลกดว้ยเช่นกนั และยงัเป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการบรรลเุป้าหมายดา้นการป้องกนัสาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนามอีกดว้ย ดงันัน้ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามจึงสนบัสนนุการขยายการทูตฝ่ายทหาร 

และการมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงแห่งชาติในระดับภูมิภาคและประชาคม

ระหว่างประเทศ 

 สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามยอมรบันโยบายจากเอกสารความร่วมมือในระดับทวิภาคีและ            

พหุภาคีในดา้นกิจกรรมการพิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติที่ท าไวก้ับนานาประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศ        

ที่สอดคลอ้งกับกฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามและหลกักฎหมายระหว่างประเทศ และน า

ความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการพิทกัษ์ความมั่นคงแห่งชาติที่สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม

ได้ลงนามไว้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์๔๒ ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและ

 

 ๔๒ Law No, 32/2004/QH11 of December 3, 2004 (Law on National Security), มาตรา ๑๑ (Article 11), 

“International cooperation in the field of national security protection: The Socialist Republic of Vietnam State 
adopts the policy of multilateral and bilateral cooperation with other countries and international organizations in  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



 
 
 

๓๒                                                            
 
 

รวมกลุ่มระหว่างประเทศนัน้ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามใหค้วามส าคัญกับบทบาทของสถาบนัและ

การประชุมพหุภาคีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นของความมั่นคงและการพฒันาในระดบันานาชาติ

และภมูิภาคโดยองคก์ารสหประชาชาติ  สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดเ้ขา้เป็นประเทศภาคีในองคก์าร

ระดับโลกและระดับภูมิภาคที่ส  าคัญๆ หลายแห่ง ไดแ้ก่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

(ASEAN) ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM) ความรว่มมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) การประชุม

รฐัมนตรีต่างประเทศเอเชีย–ยุโรป (ASEM) สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดเ้ป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวร

ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติส าหรับวาระ พ.ศ.  ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๒ และประธาน

อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบนัสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามก าลงัรณรงคห์าเสียงสนับสนุนส าหรบั                

ที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (วาระ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ส าหรบัขอ้ตกลงในระดบัพหภุาคี สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดล้งนามไปแลว้ทัง้หมด ๘ ฉบบั

จากทัง้หมด ๑๒ ฉบบั ในเรื่องการต่อตา้นการก่อการรา้ยขององคก์ารสหประชาชาติ และก าลงัพิจารณา           

ที่จะเขา้ร่วมกับอนุสัญญาที่ฉบับที่เหลือ สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามร่วมกับประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ           

ไดล้งนามในสนธิสญัญาเขตปลอดอาวธุนิวเคลียรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (SEANWFZ) วนัที่ ๑๕ ธันวาคม              

พ.ศ. ๒๕๓๘ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้ามีส่วนร่วมและปฏิบัติตามอนุสัญญา ข้อตกลง 

สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธอานุภาพท าลายล้างสูง (WMD) และอนุสัญญาการลดก าลังรบอ่ืน ๆ              

อย่างเคร่งครัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ก าลังพิจารณาอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศในประเด็นของการป้องกันความมั่นคงแห่งชาติ และก าลังเตรียมการที่จ  าเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติ           

ตามหนา้ที่ที่ก  าหนดไวใ้หบ้รรลวุตัถุประสงค ์

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยืนยันว่าการปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การ

สหประชาชาติเป็นสิ่งที่ส  าคญัมากในการระงบัขอ้พิพาทและรกัษาไวซ้ึ่งสนัติภาพและความมั่นคงในระดับ

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๒) 
national security protection activities in accordance with Vietnamese laws and international laws; implements 
the international agreements related to the field of national security protection, which the Socialist Republic of 
Vietnam has signed or acceded to.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/ 
view_detail.aspx?itemid=7310, (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๗ ตลุาคม ๒๕๖๑).  
 
    



 
 
 

๓๓                                                            
 
 

นานาชาติ และการปฏิบัติการรกัษาสันติภาพขององคก์ารสหประชาชาติจะส าเร็จลุล่วงและด ารงไว้ได้            

ก็แต่โดยแรงสนับสนุนทางการเมืองควบคู่กับการมีทรัพยากรมนุษย์รวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เพียงพอ                       

จากแนวความคิดดังกล่าว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พันธกิจ          

ในการปฏิบัติการรกัษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และตั้งแต่

มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๔๓ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดส้่งเจา้หนา้ที่เพื่อเขา้ร่วมพันธกิจขององคก์าร

สหประชาชาติในประเทศซูดานใตใ้นฐานะเจา้หน้าที่ติดต่อประสานงานทางการทูต ส าหรบัสาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนามเองนั้น ศูนยก์ารปฏิบัติการรกัษาสันติภาพเวียดนามไดก้่อตั้งขึน้เพื่อประสานงาน       

การฝึกอบรม การเตรียมการและการเคลื่อนก าลงัพลพรอ้มอาวธุของผูร้กัษาสนัติภาพเวียดนามในอนาคต 

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดใ้หพ้ันธสญัญาที่จะใหค้วามช่วยเหลือแก่พันธกิจการปฏิบติัการรกัษา

สันติภาพขององค์การสหประชาชาติมากยิ่งขึน้๔๓ การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศกองก าลังทหาร                 

เป็นภาระหน้าที่ที่ส  าคัญของรัฐบาลเวียดนาม การเข้าร่วมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและ               

พันธสัญญาที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่งานของประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อใหบ้รรลุ

สนัติภาพและความมเีสถียรภาพของสภาพแวดลอ้มระหว่างประเทศ 

 การใหค้วามร่วมมือทางทหารของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามกบันานาประเทศไดห้ยั่งรากลกึ

และเพิ่มขึน้เรื่อยๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศพันธมิตรทางธุรกิจ สาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนามได้จัดอภิปรายในหัวข้อเก่ียวกับการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน รสัเซีย สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่ น ฝรั่งเศส อินเดีย ฯลฯ อยู่บ่อยครัง้ ในระดบัที่ต่างกนั

ออกไป และจนถึงปัจจบุนั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดส้รา้งความสมัพนัธท์างทหารกบั ๖๐ ประเทศ 

รวมไปถึงประเทศมหาอ านาจ๔๔ ยกตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ลงนามในบันทึก                

ความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือทางทหารกับสหรฐัอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออสเตรเลีย (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

โปแลนด ์(พ.ศ. ๒๕๕๒) มาเลเซีย (พ.ศ. ๒๕๕๐) กัมพูชา (พ.ศ. ๒๕๔๕) อินเดีย (พ.ศ. ๒๕๓๗) เป็นตน้ 

 

 ๔๓ Ministry of Foreign Affairs, Deputy PM affirms more contributions to peacekeeping missions, สืบคน้

ไ ด้ ที่  http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr111027144142/ns140929143008 (สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  ๒๙ 
กนัยายน ๒๕๕๗).  

 ๔๔ Ministry of National Defence, Promoting International Integration and Defense Diplomacy under the 

New Conditions, สืบคน้ไดท้ี่ http://mod.gov.vn/wps/portal/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๗). 



 
 
 

๓๔                                                            
 
 

และยงัไดเ้สนอที่จะลงนามกบัอิสราเอล สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามไดจ้ดัตัง้ส  านกังานผูช้่วยทูตทหาร

ขึน้ใน ๓๔ ประเทศ และประเทศต่างๆ ไดม้ีการจดัตัง้ส  านกังานผูช้่วยทูตทหารขึน้ในสาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนามทั้งหมด ๔๕ ประเทศ ความสัมพันธ์ทางทหารในระดับทวิภาคีระหว่างสาธารณรฐัสังคมนิยม

เวียดนามกบันานาประเทศไม่เพียงแต่ท าใหส้มัพนัธภาพและความสามัคคีเป็นไปในทางที่ดีขึน้ แต่ยงัช่วย

ยกระดบัความเขา้ใจและไวว้างใจซึ่งกนัและกนัอีกดว้ย นอกจากนี ้ความสมัพนัธท์างทหารในระดบัทวิภาคี

ยงัส่งเสริมความร่วมมือในอีกหลายๆ ดา้น ป้องกนัความขัดแยง้ ช่วยในการเผชิญกบัประเด็นความมั่นคง

แห่งชาติในปัจจบุนั  และยงัส่งเสรมิการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย การประสานงานกบั

หน่วยลาดตระเวนชายแดนทัง้ทางบกและทางทะเล และการประสานงานดา้นการฝึกอบรม วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีทางทหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในทางกลบักัน ความสมัพันธ์ทางทหารในระดบั   

ทวิภาคีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาที่โดดเด่นทัง้ในเชิงคณุภาพและปรมิาณ 

 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามใหก้ารส่งเสริมความร่วมมือทางทหารกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ภายใต้กรอบการสร้างประชาคมการเมืองความมั่นคงของอาเซียน และไปเป็นโดยสอดคล้องกับ

ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกับแต่ละประเทศตามแนวของการ

กระจายซึ่งขอ้มูลข่าวสารและแบ่งปันซึ่งประสบการณ ์สนับสนุนการใหค้วามร่วมมือในการฝึกอบรมและ

การศึกษา และประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาความมั่นคงที่มีร่วมกนั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามผกูพนั

ที่จะรบัผิดชอบต่อประชาคมอาเซียนและภูมิภาค ส่งเสริมรูปแบบของการใหค้วามร่วมมือกับอาเซียนและ

ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนให้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะกลายเป็นความจริงในปี                

พ.ศ. ๒๕๕๘ สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามยังได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อใหแ้น่ใจว่า

ประชาคมอาเซียนจะเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงแห่งเอเชีย–แปซิฟิก สถาปัตยกรรม และประชาคม

เอเชีย–แปซิฟิก๔๕ สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในกลไกความร่วมมือทางทหารและ

ความมั่นคงในระดบัภูมิภาค ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมการประชุมรฐัมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) การประชุม

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่ เจรจา (ADMM plus) การประชุมว่าด้วย             

 

 ๔๕ ค ากล่าวของ ฯพณฯ ฝ่าม บิ่งห ์มิงห ์(Pham Binh Minh) รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวง                             

การต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในหัวข้อ  “Viet Nam’s place in the world order” ณ นครนิวยอร์ก 
สหรฐัอเมรกิา เมื่อวนัท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗, สืบคน้ไดท้ี่  http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr11102 
7144142/ns140926030628 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘). 



 
 
 

๓๕                                                            
 
 

ความรว่มมือดา้นการเมืองและความมั่นคงในภมูิภาคเอเชีย–แปซิฟิก (ARF) และการประชมุทางทหารและ             

ความมั่นคงครัง้อ่ืน ๆ ที่ส  าคัญ ดังนั้น บทบาทของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามในกลไกความร่วมมือ

ทางทหารและความมั่นคงในระดบัภมูิภาคจึงทรงคณุค่าเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๖ 
 

บทที ่๓ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม 
 

๓.๑ บทเกร่ินน า 

ภายหลังจากที่มีการด าเนินการตามนโยบายปฏิรูปมาเกือบ ๓๐ ปี ระบบกฎหมายเวียดนาม              

ซึ่งรวมถึงกฎหมายเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรม ไดม้ีการพฒันาเป็นอย่างมากควบคู่ไปกบัการเปลี่ยนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนาม โดยในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สมัชชา               

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (the Politburo of the Communist Party of Vietnam) ได้ออกมติที่  ๔๘-NQ/TW 

(Resolution No. 48-NQ/TW) ว่าดว้ยยุทธศาสตรใ์นการพฒันาและปรบัปรุงระบบกฎหมายของเวียดนาม

จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และแผนนโยบายพืน้ฐานสู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓๔๖ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ยุทธศาสตรก์าร

พฒันากฎหมาย”) ยทุธศาสตรน์ีม้ีความส าคญัเป็นอย่างมากในการก าหนดทิศทางหลกัในการพฒันาระบบ

กฎหมายเวียดนาม รวมถึงทิศทางในการพฒันาและปรบัปรุงกฎหมายที่ควบคมุการศกึษาและการฝึกอบรม 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สขุภาพ วฒันธรรมและขอ้มลูข่าวสาร การกีฬา ประเด็นดา้นศีลธรรม ศาสนา 

ประชากร ครอบครวั เยาวชน และนโยบายทางสงัคม  นบัตัง้แต่มียุทธศาสตรก์ารพฒันากฎหมาย ไดม้ีการ

ตรากฎหมายเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมหลายฉบบั เช่น ประมวลกฎหมาย รฐับญัญัติ และค าสั่ง เป็นตน้ 

เพื่อสรา้งกรอบทางกฎหมายที่ครอบคลมุในประเด็นดา้นสงัคมและวฒันธรรม  

เมื่อพิจารณายุทธศาสตรก์ารพฒันากฎหมายแลว้ กฎหมายเหล่านีค้รอบคลมุนโยบายดา้นสงัคมนิยม 

(อาทิเช่น การพัฒนาบทบาทของภาคเอกชนและการใชท้รพัยากรที่มิใช่ของภาครฐั) ในดา้นสังคมและ

วัฒนธรรม รวมทั้งรับรองบทบาทของรัฐในการบริหารจัดการ กฎระเบียบ และการลงทุนที่เหมาะสม                    

ตามวัตถุประสงคใ์นการพัฒนาในแต่ละดา้น และก าหนดนโยบายช่วยเหลือของรฐัส าหรบับุคคลยากจน

และดอ้ยโอกาส 

ส าหรับกฎหมายในด้านการศึกษาท าให้มีการด าเนินนโยบายเก่ียวกับการสร้างมาตรฐาน                   

การสร้างความทันสมัย และการขัดเกลาทางสังคมด้านการศึกษา เพื่อที่จะสร้างสังคมการเรียนรู้                    

และยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยกฎหมายท าให้บทบาทของรัฐชัดเจนขึน้ในการบริหารจัดการ

 
๔๖ Vietnam Ministry of Justice, Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 

đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/qt/clqhkh/Pages/chien-luoc-
quy-hoach-ke-hoach.aspx?ItemID=10&CateID=1 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๓๗ 
 

การศึกษา การพัฒนาโรงเรียนที่ เป็นอิสระและรับผิดชอบตนเอง และสถาบันการศึกษาอ่ืน และกระตุ้น                             

ใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในระหว่างการศกึษาภาครฐัและภาคเอกชน 

มีการสรา้งกรอบทางกฎหมายในการพฒันาตลาดแรงงานและการคุม้ครองสิทธิอันชอบดว้ยกฎหมาย

และผลประโยชนข์องลูกจา้ง ซึ่งเห็นไดจ้ากการก าหนดรูปแบบที่หลากหลายในการสรา้งงาน การกระตุน้

การพฒันาทกัษะแรงงาน การขยายภาคสว่นตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และการพฒันาความปลอดภยั

ในอาชีพ รวมทัง้กฎหมายดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีก็มีความกา้วหนา้เป็นอย่างมากในการส่งเสริม

เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเทคโนโลยีขัน้สงู (เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ์การแพทย์

ชีวภาพ และอ่ืน ๆ) การกระตุ้นให้มีการสรา้งและการใช้ผลการวิจัยค้นคว้า เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ                

ดา้นฐานความรู ้

ในส่วนของกฎหมายดา้นวฒันธรรมนัน้ไดม้ีการพฒันาเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการรกัษา

และพัฒนาวัฒนธรรมของเวียดนามที่เจริญรุดหน้าไปแต่ยังคงธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเป็น                        

การรบัประกันว่าวัฒนธรรมเป็นรากฐานทางจิตวิญญาณ และเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ              

โดยกฎหมายสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความพยายามของรฐัในการรบัประกนัเสรีภาพและประชาธิปไตยในกิจกรรม

ต่าง ๆ และขบัเคลื่อนการมีสว่นรว่มของสงัคมในการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม 

กฎหมายด้านสุขภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญเพื่อมุ่ง เน้นการพัฒนาการเข้าถึงบริการ                   

ทางการแพทยท์ี่มีคณุภาพ การสรา้งกรอบทางกฎหมายเพื่อพฒันาเครือข่ายทางการแพทยแ์ก่ผูด้อ้ยโอกาส 

และการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล การรับประกันความเท่าเทียมกันระหว่าง

สถานพยาบาลที่รฐัเป็นเจา้ของและเอกชนเป็นเจา้ของ และการขยายกฎระเบียบในการควบคมุผูป้ฏิบติัการ

ทางการแพทยแ์ละเภสชักรรม 

กฎหมายดา้นนโยบายทางสงัคมไดม้ีการประกาศใชเ้ป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการรบัประกันว่าพลเมืองทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 

ความมั่นคงทางสงัคม  และสวสัดิการสงัคม กฎหมายไดน้ านโยบายที่เอือ้ประโยชนต่์อกลุ่มคนพิเศษต่าง ๆ 

เช่น เด็ก สตรี คนชรา และผูพ้ิการ โดยกฎหมายไดป้รบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับสนธิสญัญาระหว่างประเทศ           

ซึ่งประเทศเวียดนามไดใ้หส้ตัยาบนัหรือลงนาม 

กฎหมายเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มไดม้ีการพฒันาอย่างกา้วไกลภายใตห้ลกัการ

บริหารจัดการอย่างเคร่งครดั หลกัการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประสานความเชื่อมโยงระหว่างการใช้

และการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติ  



๓๘ 
 

ทั้งนี ้กฎหมายของเวียดนามในปัจจุบันประกอบด้วย (๑) รัฐธรรมนูญ (๒) ประมวลกฎหมาย  

(Codes) กฎหมาย (Laws)๔๗ และมติที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา (Resolutions passed by the 

National Assembly) (๓) ค าสั่งและมติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา 

(Ordinances and Resolution passed by the Standing Committee of the National Assembly)                       

(๔) ค าสั่งและค าวินิจฉัยของประธานาธิบดี  (๕) ประกาศและขอ้บงัคับที่ออกโดยรฐับาล (๖) ค าวินิจฉัย

นายกรฐัมนตรี (๗) มติสภาตุลาการแห่งศาลสูงสุด (๘) หนังสือเวียนที่ออกโดยประธานศาลสูงสุด หรือ

อัยการสูงสุด หรือรัฐมนตรี หรือผู้ที่มีต  าแหน่งเทียบเท่า (๙) มติและค าวินิจฉัยที่ออกโดยสภาปฏิรูป

ประชาชนและคณะกรรมการปฏิรูปประชาชนในระดับทอ้งถิ่น ระดับเขต หรือระดับชุมชน ซึ่งมาตรา ๔               

แห่งกฎหมายที่ ๘๐/๒๐๑๕/QH๑๓ ว่าด้วยการตรากฎหมาย ก าหนดให้(๑) ถึง (๙) ถือเป็นส่วนหนึ่ง                  

ของระบบกฎหมายเวียดนามทัง้สิน้๔๘  

 
๔๗

 เทียบไดก้บั พระราชบญัญ ติ (Act or Statute)  
๔๘ Article 4 of Law No. 80/2015/QH13, “The system of legislative documents: 

1. The Constitution. 
2. Codes and Laws (hereinafter referred to as Laws), Resolutions of the National Assembly 
3. Ordinances, Resolutions of Standing Committee of the National Assembly; Joint Resolutions between 
Standing Committee of the National Assembly and Management Board of Central Committee of Vietnamese 
Fatherland Front 
4. Orders, Decisions of the President. 
5. Decrees of the Government; Joint Resolutions between the Government and Management Board of Central 
Committee of Vietnamese Fatherland Front 
6. Decision of the Prime Minister. 
7. Resolutions of Judge Council of the People’s Supreme Court. 
8. Circulars of executive judge of the People’s Supreme Court; Circulars of the Chief Procurator of the Supreme 
People’s Procuracy; Circulars of Ministers, Heads of ministerial agencies; Joint Circulars between executive 
judge of the People’s Supreme Court and the Chief Procurator of the Supreme People’s Procuracy; Joint 
Circulars between Ministers, Heads of ministerial agencies and executive judge of the People’s Supreme Court, 
the Chief Procurator of the Supreme People’s Procuracy; Decisions of State Auditor General. 
9. Resolutions of the People’s Councils of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as 
provinces). 
10. Decisions of the People’s Committees of provinces. 
11. Legislative documents of local governments in administrative - economic units. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๙ 
 

๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 

กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาที่ส  าคญัในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ กฎหมายฉบบัที่ ๓๘/๒๐๐๘/QH๑๑ 

ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘  ว่าดว้ยการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมาย                   

ฉบบัที่ ๔๔/๒๐๐๙/QH๑๒ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 

“กฎหมายการศึกษา”) กฎหมายฉบับที่ ๐๘/๒๐๑๒/QH๑๓ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม             

พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการ

อุดมศึกษา”) และกฎหมายฉบบัที่ ๗๔/๒๐๑๔/QH๑๓ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๗ ว่าดว้ยการศึกษาอาชีวศึกษา (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายอาชีวศึกษา”)  โดยมาตรา ๔ แห่ง

กฎหมายการศึกษา บญัญัติว่า ระบบการศึกษาแห่งชาติประกอบดว้ยการศึกษาภาคปกติและการศึกษา

ต่อเนื่อง และมีทัง้หมด ๔ ระดับชัน้ คือ (๑) การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (๒) การศึกษา

ระดบัทั่วไป (การศึกษาขัน้พืน้ฐาน) ประกอบดว้ยระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย  (๓) การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ (๔) ระดบัก่อนปริญญาและระดับปริญญา 

(อดุมศกึษา) ประกอบดว้ย ปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก๔๙ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๘) 
12. Resolutions of the People’s Councils of districts, towns and cities within provinces (hereinafter referred to 
as districts). 
13. Decisions of the People’s Committees of districts. 
14. Resolutions of the People’s Councils of communes, wards and towns within districts (hereinafter referred to 
as communes). 
15. Decisions of the People’s Committees of communes., สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/law-no-80-2015-
qh13-promulgation-of-legislative-documents (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๔๙ Article 4(2) of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “2. Educational levels and 

training degrees of the national education system include: 
a) Preschool education with crèches and kindergartens; 
b) General education with primary education, lower secondary education, and upper secondary education; 
c) Vocational education training at elementary-level, intermediate-level, or college-level and other vocational 
training programs; 
d) Higher education including university education, master education, and doctoral education.”,  สืบค้น ได้ที่  
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20 lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบค้นเมื่อวันที่  
๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘).  



๔๐ 
 

 การศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาก าหนดส าหรับเด็กที่มีอายุห้าปี ส่วนการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดด้ าเนินการใหม้ีการกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึง๕๐ โดยรฐั

เป็นผูก้  าหนดแผนการใหม้ีการกระจายการศึกษาไปอย่างทั่วถึง และก าหนดเงื่อนไขที่เป็นหลักประกัน             

ให้มีการศึกษาอย่างทั่ วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ พลเมืองที่ อยู่ ในกลุ่มอายุครบก าหนดมีหน้าที่                              

ที่จะตอ้งศึกษาเพื่อที่จะไดร้บัวุฒิการศึกษาที่ก าหนดไว ้ครอบครวัมีหน้าที่รบัผิดชอบใหส้มาชิกในครอบครัว          

ที่อายคุรบเกณฑไ์ดร้บัการศึกษาเพื่อที่จะไดร้บัวฒุิการศกึษาตามที่ก าหนด 

 แมว้่าระบบการศึกษาในประเทศเวียดนามจะมีความเป็นอิสระจากรฐัมากขึน้ แต่รฐับาลยังคง             

มีบทบาทในการควบคุมการบริหารจัดการการศึกษาผ่านกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม ดังที่

ปรากฏในกฎหมายการศึกษาและกฎหมายว่าดว้ยการอดุมศึกษาที่จะไดอ้ธิบายต่อไป โรงเรียนทุกประเภท

ในระบบการศึกษาแห่งชาติได้รบัการจดัตัง้ขึน้ตามแผนงานหลกัของรฐัและแผนพัฒนาการศึกษา โดยรฐั                       

ไดก้ าหนดใหโ้รงเรียนรฐับาลมีบทบาทส าคญัในระบบการศกึษาของชาติ๕๑ 

 

๓.๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ก) ระดบัและสถาบนัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน๕๒ 

 
๕๐ Article 11 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “1. Primary education and 

lower secondary education are universal education levels. The State shall decide on plans for universalization 
of education; assure conditions for the universalization of education throughout the country.”, สื บค้น ได้ที่  
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20 lut/view_detail.aspx?Itemid=5484 (สืบค้นเมื่อวันที่  
๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๕๑ Article 48 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “2. Schools of all types in 

the national education system are established according to the State plans and planning, aiming to develop 
the cause of education. The State shall create conditions for public schools to play the leading role in the  

national education system.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view 
_detail.aspx?Itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๕๒ ระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐานค่อนขา้งแตกต่างจากระบบอุดมศกึษา โดยการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นการควบคมุ
และดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม และอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของรฐับาลทอ้งถิ่นในระดับจังหวัดและ
ระดับเขต (โปรดดู หน้า ๔๓  ข้อ ข) ในข้อ ๓.๒.๑ ดังกล่าวในเรื่องการควบคุมการศึกษาขั้นพื ้นฐานโดยรัฐบาล 
สถาบันการศึกษาขั้นพืน้ฐานไม่มีความเป็นอิสระเมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่ไดร้ับสิทธิในการก าหนดหลักสูตร               
(มีต่อหนา้ถดัไป)              
 



๔๑ 
 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การศกึษาสามญั) ในประเทศเวียดนามมี ๓ ระดบั๕๓ ดงันี ้

(๑) ระดบัประถมศึกษา ซึ่งมีจ านวน ๕ ปีการศกึษา เริ่มตน้จากเกรด ๑ (เทียบเท่าชัน้ประถมศึกษา 

ปีที่ ๑) ถึง เกรด ๕ (เทียบเท่าชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๕) โดยการเขา้ศกึษาในเกรด ๑ เด็กจะตอ้งมีอาย ุ๖ ปี 

(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งมีจ านวน ๔ ปีการศึกษา เริ่มต้นจากเกรด ๖ (เทียบเท่า                        

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖) ถึง เกรด ๙ (เทียบเท่าชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓) นักเรียนที่เขา้ศึกษาในเกรด ๖ จะตอ้ง           

จบหลกัสตูรประถมศกึษาและมีอายคุรบ ๑๑ ปี 

(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีจ านวน ๓ ปีการศึกษา เริ่มตน้จากเกรด ๑๐ (เทียบเท่า              

ชัน้มัธยมปีที่ ๔) ถึง เกรด ๑๒ (เทียบเท่าชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖) นักเรียนที่เขา้ศึกษาในเกรด ๑๐ จะตอ้ง

ไดร้บัประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนตน้แลว้และมีอายุครบ ๑๕ ปี 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๕๒)  
การเรียนการสอน หลกัสตูรวิชา แผนการเรียนการสอนไดเ้องส าหรบัสาขาวิชาที่ไดร้บัอนญุาต และสามารถก าหนดจ านวน
โควต้าการรับสมัครการรับสมัครนักศึกษา การด าเนินการสอน การก าหนดการจบการศึกษา และการได้รับ                                     
ใบประกาศนียบัตร และการก าหนดโครงสรา้งสถาบัน การรบัสมัครงาน การบริหารจดัการ และการจา้งครูอาจารยแ์ละ
เจ้าหน้าที่ การขับเคล่ือน การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ                     
ดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรม การกีฬา องคก์ารการคน้ควา้ทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร ์ (โปรดดู Article 60 of 
Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn% 
20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘)). ทัง้นี ้สถาบนัการศกึษา
ขั้นพืน้ฐานไดจ้ัดตัง้หรือไดร้บัอนุญาตใหจ้ัดตัง้โดยประธานคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด (ส าหรบัโรงเรียนมัธยมปลาย)               
หรือประธานคณะกรรมการประชาชนระดบัเขต (ส าหรบัโรงเรียนในระดับต ่ากว่า) ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาจดัตัง้ขึน้  
หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึน้โดยนายกรัฐมนตรี โปรดดู  Article 51 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 
(Education law), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?Ite 
mid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๕๓ Article 26 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “1. General education 

consists of: 
a/ Primary education, which is conducted for five school years, from the first to the fifth grade. The age of 
entrance to the first grade is six; 
b/ Lower secondary education, which is conducted for four school years, from the sixth to the ninth grade. 
Pupils entering the sixth grade must complete the primary education program, at the age of eleven; 
c/ Upper secondary education, which is conducted for three school years, from the tenth to the twelfth grade. 
Pupils entering the tenth grade must have a lower secondary education diploma, at the age of fifteen., สืบคน้ 
ได้ที่  http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20 lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบค้นเมื่อ
วนัท่ี  ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 



๔๒ 
 

 การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอ้งรบัรองไดว้่านักเรียนจะไดร้บัความรู้ทั่วไปที่จ  าเป็นเก่ียวกับ

ธรรมชาติ สงัคมและมนษุย ์การพดู ฟัง อ่าน เขียน และทกัษะการค านวณเบือ้งตน้ การฝึกฝนทางกายภาพ

และพลานามัย และความรูเ้บือ้งต้นในการรอ้งเพลง เต้นร  า ดนตรีและวิจิตรศิลป์๕๔ ส  าหรับการศึกษา                   

ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จะเป็นการสรา้งความแม่นย าและพฒันาความรูท้ี่ไดม้ีการร  ่าเรียนมาในระดบั

ประถมศึกษา ซึ่งในชั้นนีจ้ะมีการสอนนักเรียนเก่ียวกับความรูพ้ืน้ฐานทั่วไปเก่ียวกับภาษาเวียดนาม 

คณิตศาสตร ์ประวติัศาสตรเ์วียดนาม และความรูอ่ื้นในดา้นสงัคมศาสตร ์วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ กฎหมาย 

สารสนเทศ โดยจะได้มีการแนะแนวเบือ้งต้นที่จ  าเป็นเก่ียวกับวิธีการศึกษาเล่าเรียนและการศึกษา                      

ในรูปแบบอาชีวศึกษา ในส่วนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นการสรา้งความแม่นย าและพฒันา

ความรูท้ี่ไดม้ีการร  ่าเรียนมาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ในทกุวิชาทั่วไปใหส้มบรูณค์รบถว้น 

 สถาบันการศึกษาส าหรับการศึกษาสามัญนี ้ประกอบด้วย (๑) โรงเรียนประถม (๒) โรงเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ (โรงเรียนมธัยมตน้) (๓) โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนมธัยมปลาย) และ 

(๔) โรงเรียนเพื่อการศกึษาสามญัหลายระดบั (๕) ศนูยเ์รียนรูเ้ทคนิคและอาชีวศกึษา๕๕ โดยโรงเรียนจะแบ่ง

ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี ้คือ โรงเรียนรฐับาล (จดัตัง้และไดร้บังบประมาณจากรฐั) โรงเรียนที่จดัตัง้โดย

ประชาชน (dan lap) ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยองคก์รทางสงัคม (social organization) และไดร้บังบประมาณจาก

ชุมชนทอ้งถิ่น (local communities) โดยไม่ไดร้บังบประมาณจากรฐั และโรงเรียนเอกชน (จดัตัง้และไดร้บั

 
๕๔ Article 28 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “…Primary education must 

ensure that pupils acquire simple and necessary knowledge about nature, society and human being; basic 
listening, reading, speaking, writing and calculating skills; habits of physical training and hygiene; and initial 
understanding of singing, dance, music and fine arts…”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn% 
20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๕๕ Article 30 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “Institutions of general 

education include:  
1. Primary schools; 
2. Lower secondary schools; 
3. Upper secondary schools; 
4. Multi-level general education schools; 
5. Centers for general techniques and vocational orientation.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists 
/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 



๔๓ 
 

งบประมาณจากองคก์รหรือเอกชนที่ไม่ไดร้บัเงินงบประมาณแผ่นดิน)๕๖ ประธานสภาประชาชนในระดับ

จังหวัดจะท าการพิจารณาในการจัดตั้งสถานรบัเลีย้งเด็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และ

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ในขณะที่ประธานสภาประชาชนในระดบัจงัหวดัจะท าการพิจารณาการจัดตัง้

โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย๕๗   

ข) การควบคมุการศกึษาขัน้พืน้ฐานของภาครฐั 

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมไดก้ าหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการศึกษาสามัญอย่างเข้มงวด 

โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนดหลกัสูตรการศึกษาสามัญ อนุมัติ 

และคัดเลือกต าราเรี ยนที่ เ ป็นทางการ แม่นย า และเป็นแบบเดียวกันในการเรียนและการสอน                                          

ในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานและกระบวนการในการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร

การศกึษาสามญัและต าราเรียน และรบัผิดชอบมาตรฐานของต าราเรียนและหลกัสตูรการศึกษาสามญั๕๘ 

 
๕๖ Article 48 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “1. Schools in the national 

education system are organized in the following types: 
a/ Public schools, which are established, invested with material foundations, and provided with regular 
expenditure funding by the State; 
b/ People-founded schools, which are established, invested with material foundations, and provided with 
operation funding by local communities; 
c/ Private schools, which are established, invested with material foundations, and provided with operation 
funding by social organizations, socio-professional organizations, economic organizations, or individuals with 
non-state budget capital.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail 
.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๕๗ Article 48 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “1. The competence to 

establish public schools and permit the establishment of people-founded and private schools is provided for 
as follows: 
a/ Presidents of district-level People’s Committees shall make decisions for crèches, kindergartens, primary 
schools, lower secondary schools, and semi-boarding general education schools for ethnic minority pupils; 
b/ Presidents of provincial-level People’s Committees shall make decisions for upper secondary schools, 
boarding general education schools for ethnic minority pupils and professional secondary education schools 
of provinces;”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid 
=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๕๘ Article 29 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “3. The Minister of Education 

(มีต่อหนา้ถดัไป)  



๔๔ 
 

 นกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรประถมศกึษาและมีคณุสมบติัตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการและ

การฝึกอบรมก าหนดจะไดร้บัการรบัรองคณุวฒุิโดยอาจารยใ์หญ่ประจ าโรงเรียนที่นกัเรียนนัน้จบการศึกษา 

ส่วนนกัเรียนที่จบหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนตน้และมีคณุสมบติัตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และการฝึกอบรมก าหนดจะไดร้บัประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้จากหวัหนา้ส านกังานการศึกษาและ

ฝึกอบรมในระดับเขต ส าหรบันักเรียนที่ เรียนครบตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและมีคุณสมบัติ

ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมก าหนดจะมีสิทธิไดเ้ขา้สอบและหากสอบผ่าน  

ก็จะไดร้บัประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากผูอ้  านวยการกองการศึกษาและฝึกอบรมในระดับ

จงัหวดั๕๙ 

 

๓.๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ก) การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

การศกึษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่๖๐ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๕๘) 
and Training shall, based on appraisals made by the National Review Council for General Education Programs 
and Textbooks, approve general education programs and textbooks for official, consistent and uniform use in 
teaching and learning at general educational institutions.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn% 

20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 
๕๙ Article 29 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “1. Pupils who complete 

primary education and meet the requirements set by the Minister of Education and Training shall be certified in 
their school records by the principals of their primary schools that they have completed primary education. 
2. Pupils who complete lower secondary education and meet the requirements set by the Minister of Education 
and Training shall be awarded lower secondary education diplomas by the Heads of the Education and Training 
Offices of rural or urban districts, provincial towns or cities (hereinafter referred collectively to as district level). 
3. Pupils who complete upper secondary education and meet the requirements set by the Minister of Education 
and Training shall be eligible to take examination and those who pass the examination will be awarded upper 
secondary education diplomas by the directors of the Education and Training Services of the provinces or 
centrally-run cities (hereinafter referred collectively to as provincial level).”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vb 
pq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๖๐ Article 38 of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law ), “Higher education 

includes: 2. University education, which, depending on the discipline, is conducted for between four and six  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๔๕ 
 

๑. ระดบัมหาวิทยาลยั ซึ่งก าหนดหลกัสตูรการศกึษาระหว่าง ๔ ปี ถึง ๖ ปีการศกึษา 

๒. ระดับปริญญาโท ซึ่งก าหนดหลักสูตรการศึกษาประมาณ ๑ ปี ถึง ๒ ปีการศึกษาส าหรับ           

ผูท้ี่ส  าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีแลว้ 

๓. ระดบัปริญญาเอก ซึ่งจะก าหนดหลกัสตูร ๔ ปี ส าหรบัผูท้ี่ส  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้ 

(โดยไม่ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท) และก าหนดหลักสูตร ๒ ถึง ๓ ปีส าหรับ

ผูส้  าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทแลว้  

 ทั้งนี ้ กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาได้ก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้จบการศึกษาในแต่ละระดับ           

ไว้๖๑ ซึ่งนกัศึกษาในหลกัสูตรระดับวิทยาลยั (อนุปริญญา) หรือหลกัสตูรระดับมหาวิทยาลยั (ปริญญาตรี) 

จะตอ้งเขา้สอบหรือท าวิทยานิพนธ ์แลว้แต่กรณีเพื่อส าเร็จการศึกษา ส าหรบับณัฑิตศึกษาในระดบัปริญญาโท

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๐) 
academic years for persons with upper secondary education diplomas or professional secondary education 
diplomas; and from two and a half to four academic years for persons with professional secondary education 
diplomas in the same discipline; from one and a half to two academic years for persons with college diplomas 
in the same discipline; 
3. Master education, which is conducted from one to two academic years for persons with university diplomas; 
4. Doctoral education, which is conducted for four academic years for persons with university diplomas; and 
from two to three academic years for persons with master degrees…”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq 
/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๖๑ Article 38 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Higher education diplomas: 1. The 

higher education diplomas are issued to students after graduated from a training level under a training form, 
including: College degree, university degree, master’s degree and doctorate degree.  
a) The students completing the college program shall take the final exam or do the dissertation if eligible. If the 
exam is passed or the cumulative credit quantity is sufficient, and other out put standards of the higher 
education institution are satisfied, the principal shall issue the college degree;  
b) The students completing the university program shall take the final exam or do the dissertation if eligible. If 
the exam is passed or the cumulative credit quantity is sufficient, and other out put standards of the higher 
education institution are satisfied, the principal shall issue the university degree;  
c) The students completing the master’s program shall do the dissertation if eligible. If the dissertation is passed, 
the principal shall issue the master’s degree;”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/ VanbanQPPL/08 
-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘).  



๔๖ 
 

หรือปริญญาเอกจะตอ้งท าวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาและไดร้ับปริญญาโทหรือ

ปรญิญาเอก  

ข) สถาบนัอดุมศกึษา 

 สถาบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม ได้แก่  วิทยาลัย (colleges) 

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง (universities and academies) มหาวิทยาลัยประจ า

ทอ้งถิ่น (local universities) และมหาวิทยาลยัแห่งชาติ (national universities)๖๒ และสถาบนัวิจยัส าหรบั

การศึกษาระดับปริญญาเอก๖๓  สถาบนัอดุมศึกษาของประเทศเวียดนามมีการจดัตัง้ขึน้ใน ๒ รูปแบบ คือ 

(๑) สถาบนัอุดมศึกษาของรฐั ซึ่งอุปกรณก์ารศึกษา งบประมาณและการก่อสรา้งต่าง ๆ มาจากรฐั และ              

(๒) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งไดร้ับงบประมาณและการก่อสรา้งจากองคก์รทางสังคม องคก์าร

วิชาชีพทางสังคม องค์กรธุรกิจเอกชนหรือปัจเจกชน นอกจากนี ้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีการลงทุน               

โดยชาวต่างประเทศ ไดแ้ก่ สถาบนัอดุมศึกษาที่มีการลงทุนทัง้หมดโดยชาวต่างประเทศ หรือสถาบนัอดุมศึกษา 

ที่เป็นการรว่มลงทนุระหว่างชาวต่างประเทศและผูล้งทนุชาวเวียดนาม 

ค) การควบคมุการศกึษาระดบัอดุมศึกษาของรฐับาล 

 การควบคุมการศึกษาของรัฐบาลในระดับอุดมศึกษาไม่ เข้มงวดเท่ากับการควบคุมการศึกษา                  

ขัน้พืน้ฐาน แต่ยงัคงมีการควบคมุของรฐับาลสงูกว่าประเทศอ่ืน ๆ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ

การฝึกอบรมไดก้ าหนดหลกัสูตรหลกัในแต่ละสาขาวิชาส าหรบัการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึง

เนือ้หาและโครงสรา้งของทุกวิชา ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการสอนที่แตกต่างกนัของแต่ละสาขาวิชา

ทัง้ในดา้นทฤษฎี การปฏิบติัและการฝึกงาน โดยวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัจะก าหนดรายละเอียดการเรียน

 
๖๒

 มหาวิทยาลยัที่ถือเป็นมหาวิทยาลยัแห่งชาติของเวียดนามมีเพียงสองแห่งคือ Vietnam National University -

Hanoi และ  Vietnam National University - Ho Chi Minh City ซึ่ งจะมีอิสระในการบริหารมากกว่ามหาวิทยาลัย 
(universities) และสถาบัน (academies) อื่น ๆ ของรัฐ (โปรดดู Article 8 เชิงอรรถที่ ๑๗) ส่วนมหาวิทยาลัยประจ าทอ้งถิ่น                  
มีเพียงสามแห่งคือ  Thai Nguyen University, Hue University และ Da Nang University มีบทบาทในระดับท้องถิ่นและ                   
อยู่ภายใต ้Circular No. 08/2014/TT-BGDDT 

๖๓ Article 7 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Higher education institutions:                     

1. The higher education institutions in the national educational system include: a) Colleges; b) Universities, 
academies; c) Local universities, national universities (hereinafter referred to as universities); d) Scientific 
research institutes eligible of doctorate training…”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL/08-
2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘).  
 



๔๗ 
 

การสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรกลาง ส่วนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมจะก าหนดปริมาณของความรู ้(knowledge volume) โครงสรา้งหลกัสตูร 

การจดัท าวิทยานิพนธ ์ในปัจจบุนันี ้สถาบนัอดุมศกึษามีความเป็นอิสระมากขึน้เรื่อย ๆ  

 ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเวียดนาม (national universities) มีสถานะพิเศษและมีความเป็นอิสระ

มากกว่ามหาวิทยาลยัทั่วไป๖๔ โดยมหาวิทยาลยัแห่งชาติมีความเป็นอิสระอย่างกวา้งขวางในดา้นวิชาการ

และการค้นคว้าวิจัย อุปกรณ์การสอนและอ่ืน ๆ ด้านการเงิน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                       

และระหว่างองคก์ร โดยคณะกรรมการ อธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลยัแห่งชาติจะไดร้บัการแต่งตัง้

ใหป้ฏิบติัหนา้ที่โดยนายกรฐัมนตรี 

 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ ได้มีการเสนอสาขาวิชาใหม่ในระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา จะตอ้งมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑไ์ม่ว่าจะเป็นในด้านบุคลากรการสอน สิ่งอ านวย      

ความสะดวก ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และอ่ืน ๆ๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ                     

การฝึกอบรมมีอ านาจหนา้ที่ในการอนุมัติสาขาวิชาใหม่ แต่มหาวิทยาลยัแห่งชาติและสถาบนัอุดมศึกษา         

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถที่จะเปิดสอนสาขาวิชาใหม่ได้ นอกจากนี ้ 

 
๖๔ Article 8 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “National universities:  

1. National universities are scientific and technological training and research centers of various professions, 
prioritized to develop by the State.  
2. National universities have the initiative in the activities of training, doing scientific, financial, international 
relation research and organize their own structure….”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL/ 
08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘). ทั้งนี ้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                  
มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ เมืองฮานอย (Vietnam National University, 
Hanoi) และมหาวิทยาลยัแห่งชาติเวียดนาม ณ เมืองโฮจิมินห ์(Vietnam National University of Ho Chi Minh City).  

๖๕ Article 33 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Training new professions and 

majors: b) Having structurally, quantitatively and qualitatively qualified full-time teaching staff and scientific 
staff; c) Having facilities, equipment, libraries and teaching materials sufficiently satisfying the teaching and 
learning requirements; d) The training programs can satisfy the standards of knowledge and skills of the 
students after graduated and satisfy the requirements for transitional education among the levels and other 
training programs…”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 



๔๘ 
 

สถาบนัอุดมศึกษาสามารถก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะเขา้ศึกษาต่อในแต่ละปีได้๖๖ และก าหนดวิธีการ           

รับนักศึกษาโดยวิธีการสอบเข้า การตรวจสอบประวัติการศึกษาโดยสังเขป หรือทั้งสอ งอย่าง๖๗                         

โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถน าหลักสูตรของต่างประเทศที่ได้รับการรับรองและผ่านการประเมิน                          

มาปรบัใชไ้ด้๖๘ และมีอ านาจและหนา้ที่ในการพฒันา ทบทวน และก าหนดหลกัสตูรส าหรบัการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา 

 ในส่วนของต าราเรียน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมมีความรบัผิดชอบ

เฉพาะต าราเรียนทั่ วไป และในภาควิชาบังคับเ ก่ียวกับทฤษฎีการเมือง และการรักษาดินแดน                  

สถาบนัอดุมศกึษาสามารถตีพิมพต์ าราเรียนไดเ้อง หรือคดัเลือกและอนมุติัต าราเรียนเพื่อใชใ้นสาขาวิชาต่าง  ๆได ้

ง) โครงสรา้งและการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษา 

กฎหมายว่าดว้ยการอดุมศึกษาไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รของมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษา๖๙ 

โดยแต่ละมหาวิทยาลยัของรฐัจะประกอบดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษา อธิการบดี และรองอธิการบดี           

 
๖๖ Article 34 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Enrolment targets and enrolment 

organization: 1. Enrolment targets: a) The enrolment targets are set on the basis of the requirements for socio-
economic development and the workforce development planning, consistent with the quantitative and 
qualitative conditions of the teaching staff, facilities and equipment. Higher education institutions shall 
autonomously determine the enrolment targets, be responsible for disclosing the enrolment targets, the training 
quality and the conditions assuring the training quality…”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQP 
PL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๖๗ ในอดีต กระทรวงการศึกษาธิการและฝึกอบรมจะเป็นผูก้  าหนดจ านวนนักเรียนที่เขา้เรียนในแต่ละสถาบนั 

รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกในแต่ละปี 
๖๘ Article 36  of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Higher education programs and 

textbooks:  
1. Training program: 
…c) Higher education institutions are entitled to adopt foreign training programs of which the quality has been 
evaluated and recognized in order to serve the higher education training at different levels. 
d) Higher education institutions are autonomous and responsible for the development, appraisal and 
introduction of the training programs at university, master’s and doctorate levels…”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu 
.vn/static/files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๖๙ Article 14 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Organizational structure of 

universities and academies: 
1. The organizational structure of public universities includes: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๔๙ 
 

คณะต่าง ๆ ภาควิชาต่าง ๆ องคก์รวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม           

ด้านการศึกษาและวิจัยค้นคว้า การผลิต เครื่องมืออ านวยความสะดวกในด้านธุรกิจและการบริการ 

คณะกรรมการ สภาวิทยาศาสตรแ์ละฝึกอบรม และคณะกรรมการที่ปรึกษาต่าง ๆ  คณะกรรมการ

สถานศึกษาเป็นฝ่ายที่ใช้อ  านาจบริหาร (administrative body) และกระท าการแทนเจ้าของสถาบัน           

และก าหนดใหม้ีคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาของรฐั๗๐  ส  าหรบั

มหาวิทยาลยัเอกชนจะเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นคณะท างานที่กระท าการในนามเจ้าของ

สถาบนั 

 การจัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม ตอ้งมีการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนด๗๑ 

โดยประการแรก จะต้องมีการเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                     

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๖๙) 
a) The school council;  
b) The Principal, Deputy Principal of the university; the Director, Deputy Director of the academy;  
c) Functional Departments;  
d) Faculty, academic department; science and technology organizations;  
dd) Other organizations serving the training, scientific and technological research; production, trading and 
service facilities;  
e) Other campuses (if any);  
g) The Science and training council, the advisory councils. 
2. The organizational structure of schools affiliated to a university shall comply with the the university’s charter.  
3. Private universities shall have organizational structure as prescribed in Point b, c, d, dd, e and g Clause 1 
of this Article and shall have the Board of Directors and Control Board. 
4. Foreign-capitalized higher education institutions with independent organizational structure.”, สืบค้น ได้ที่  
https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘). 

๗๐ Article 16 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “The school council:  

1. The school councils are established at public colleges, universities and academies. 
2 .  The school council is the administrative organization representing the school ownership…”, สืบค้น ได้ที่  
https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘). 

๗๑ Article 22 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Conditions for establishing or 

approving the establishment of higher education institutions: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๕๐ 
 

และการวางแผนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ประการที่สอง ส านักงานคณะกรรมการ

ประชาชนประจ าท้องถิ่ น  (the provincial People’s Committee) ซึ่ ง เ ป็นที่ ตั้งของส านักงานใหญ่                     

ของสถาบนัอุดมศึกษา จะตอ้งใหค้วามยินยอมเป็นลายลกัษณอ์ักษรแก่การจัดตัง้สถาบนัอุดมศึกษาและ

อนุญาตใหม้ีสิทธิใชท้ี่ดิน ประการที่สาม ผูจ้ัดตัง้จะตอ้งไดร้บัใบรบัรองสภาพคล่องทางการเงินจากหน่วยงาน            

ที่เก่ียวขอ้งในการก่อสรา้งสถาบนั  แต่สถาบนัการศึกษาที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ จะตอ้งมีใบรบัรอง

ดา้นการลงทุนจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมาแสดง โดยนายกรฐัมนตรีเป็นผูม้ีอ  านาจตัดสินใจในการจัดตัง้

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของรฐัและมีอ านาจอนุมัติใหม้ีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและ

สถาบนัอดุมศกึษาที่มีการลงทนุจากต่างประเทศ และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม

เป็นผูม้ีอ  านาจตดัสินใจในการจดัตัง้วิทยาลยัของรฐัและอนมุติัใหม้ีการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเอกชน บคุคลที่มี

อ  านาจหนา้ที่ในการจัดตัง้หรืออนุมัติใหม้ีการจัดตัง้สถาบนัอุดมศึกษาจะมีอ านาจในการตัดสินใจในการ

รวม แบ่งแยก กระจาย ยบุสถาบนัอดุมศกึษาใด ๆ ได ้

จ) การประกนัคณุภาพ 

 กฎหมายก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งจัดใหม้ีแผนกที่มีความเชี่ยวชาญในการรับรอง

คุณภาพ และก าหนดมาตรการใด ๆ เพื่อที่จะรบัรองคุณภาพของการศึกษาภายในสถาบนัอุดมศึกษา๗๒                    

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๗๑) 
1 .  A higher education institution is established or authorized to be established when the following conditions 
are satisfied: 
a) Having the establishment project consistent with the socio-economic development planning and the 
approved higher education institution network planning;  
b) Having the written consent from the provincial People’s Committee where the head office of the higher 
education institution is situated about the establishment of the higher education institutions and the certification 
of the land tenancy; 
c) Having the certification of the financial capability of the investment in the construction of the higher education 
institution from competent agencies; 
d) For foreign-capitalized higher education institutions, the Investment certificate from competent agencies is 
required.” สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๗๒ Article 50  of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Duties and authority of higher 

education institutions in higher education quality assurance: 
1. Establishing the organizations specialized in higher education quality assurance. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๕๑ 
 

ซึ่งอยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานการศึกษาที่หน่วยงานจัดการศึกษาก าหนด โดยสถาบันอุดมศึกษา

สามารถเลือกองคก์รรบัรองมาตรฐานการศึกษาที่ได้รบัการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม                       

ให้ด า เนินการการรับรองมาตรฐานของสถาบันการศึกษาและโครงการฝึกอบรมของตนได้  

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมไดก้ าหนดมาตรฐานแห่งชาติของสถาบันการศึกษาโดยแบ่งเป็น 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานโครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คุณสมบัติขั้นต ่า                  

ในการด าเนินโครงการ กระบวนวิธีการและระยะเวลาในการรบัรองมาตรฐานการศกึษา หลกัการด าเนินงาน 

เงื่อนไขและมาตรฐานขององค์กรและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานการศึกษา การออก                

และการถอนใบประกาศรบัรองมาตรฐานการศึกษาและการตดัสินใจในการจดัตัง้หรืออนมุติัใหจ้ดัตัง้องคก์ร

รบัรองมาตรฐานการศกึษา 

ฉ) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 กฎหมายอนุญาตใหส้ถาบนัอุดมศึกษาท าความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ๗๓  เช่น 

การด าเนินการโครงการฝึกอบรมร่วมกัน การจัดตัง้ส  านักงานตัวแทนของสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ            

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๗๒) 
2. Formulating and implementing plans for higher education quality assurance; 
3. Actively assessing, innovating and improving the training quality; periodically registering for the assessment 
of the training program and the higher education institution. 
4. Sustaining and developing the conditions for training quality assurance, including: 
a) The teaching staff, management staff and employees;  
b) The training programs, textbooks and teaching materials; 
c) The classrooms, offices, library, information technology system, laboratories, workshops, dorms and other 
amenities;  
d) The financial resources. 
5 .Publicly announcing the conditions for assuring the training quality, scientific research and training results, 
the quality assessment and assurance results on the websites of the Ministry of Education and Training, the 
higher education institution and means of mass media.” สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL 
/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๗๓  Article 4 4  of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “The forms of international 

cooperation of higher education institutions: 
1. Joint training. 
2. Establishing representative offices of foreign higher education institutions in Vietnam. 
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๕๒ 
 

ขึน้ในเวียดนาม ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนดา้นการคน้ควา้วิจัยและเทคโนโลยี การจัดการประชุม             

และการประชุมทางวิชาการร่วมกัน การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา                         

และเจา้หน้าที่ฝ่ายบริหาร การมีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหอ้งสมุดและการแลกเปลี่ยนขอ้มูล อุปกรณ์             

การเรียน และผลการวิจัย การมีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตรใ์นระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ                    

มีสมาคมวิชาชีพและองค์การการศึกษา และมีการจัดตั้งส านักงานตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษา                              

ของเวียดนามในประเทศอ่ืน ๆ  

ช) คณาจารยแ์ละนกัศกึษา 

 คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ผู้ช่วยอาจารย์ อาจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์                   

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะตอ้งมี                    

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ไป๗๔ และการเกษียณอายุของอาจารย์เป็นไปตามที่ก าหนดไว้                           

ในประมวลกฎหมายแรงงาน (ผูช้ายเกษียณเมื่ออายุ ๖๐ ปี ผูห้ญิงเกษียณเมื่ออายุ ๕๕ ปี) แต่อาจารยท์ี่มี

วฒุิการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ศาสตราจารย ์หรือรองศาสตราจารยม์ีสิทธิต่ออายุการท างานไดเ้มื่อมีอายุ

ครบเกษียณเพื่อสอนหรือท าวิจัยต่อไป หากมีการรอ้งขอใหม้ีการต่ออายุการท างานทัง้จากสถาบนัอุดมศึกษา

และอาจารย์ผู้นั้นเอง นอกจากการมีอาจารย์ประจ าแล้ว สถาบันอุดมศึกษามีสิทธิเชิญอาจารย์และ

ผูบ้รรยายพิเศษจากในประเทศเวียดนามและต่างประเทศมาเป็นผูบ้รรยายได ้

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๗๓) 
3. Cooperating in scientific research and technology transfers, organizing science conventions and seminars. 
4. Counseling, sponsoring, investing in the development of facilities and equipment. 
5. Training, exchanging lecturers, researchers, management staff and students. 
6. Connecting libraries, exchanging information serving the training, science and technology activities; 
providing training programs; exchanging the documents and results of training, science and technology 
activities. 
7. Participating in regional and international science, education organizations and professional association  
8. Establishing representative offices of Vietnamese higher education institutions in other countries. 
9. Other forms of cooperation as prescribed by law provisions.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/Van 
banQPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๗๔ Article 54 of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Lecturers: … 

2. The lecturer’s titles include: assistant lecturer, lecturer, senior lecturer, associate professor, professor. 
3. The standard degree of university lecturers is master’s degree or above…”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/ 
static/files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 



๕๓ 
 

 นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านทุน และผลประโยชน์                 

ทางสังคม กลไกการรับนักศึกษาโดยตรง นโยบายเก่ียวกับหน่วยกิตการเรียน และผลประโยชน์อ่ืน  ๆ  

นกัศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การรกัษาดินแดนและความมั่นคง 

จะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศกึษาและไดร้บัสิทธิพิเศษในการไดร้บัทนุและผลประโยชนท์างสงัคม  

ซ) งบประมาณ 

 ในด้านงบประมาณ กฎหมายก าหนดให้แหล่งที่มาของรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่๗๕   

งบประมาณแผ่นดิน (หากมี) ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารบัสมคัร รายไดจ้ากกิจกรรมฝึกอบรมร่วมกนั 

การวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี การผลิต ธุรกิจและการบรกิาร และการใหค้วามสนบัสนนุ ความช่วยเหลือ 

ของขวญัและรางวลัจากองคก์ารในประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศหรือจากปัจเจกชน และรายไดอ่ื้น

ตามที่กฎหมายก าหนด รฐับาลไดร้ะบุวิธีการส าหรบัการค านวณค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารบัสมคัร 

และก าหนดกรอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารับสมัครส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดย

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถที่จะก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารับสมัครภายใต้กร อบ

ดังกล่าว๗๖  ส  าหรบัสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่มีการลงทุนโดยชาวต่างประเทศมีสิทธิที่จะค านวณ

 
๗๕ Article 6 4  of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Financial sources of higher 

education institutions: The financial sources of higher education institutions include: 
1. The State budget (if any); 
2. Tuition fees and enrolment charges; 
3. Revenue from the activities of associate training, scientific and technology; production, trading and services; 
4. Sponsorship, aid, gift and presents from domestic or foreign organizations and individuals; 
5. Investment from domestic or foreign organizations and individuals; 
6. Other legal revenues as prescribed by law provisions.” สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/Vanban 
QPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๗๖ Article 6 5  of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “Tuition fees and enrolment 

charges:  
1. Tuition fees and enrolment charges are the amount the students must pay to higher education institutions for 
defraying the training costs. 
2. The Government shall specify the content and method for fixing the tuition fees and enrolment charges, the 
tuition fee and enrolment charge bracket at public higher education institutions.  
3. Higher education institutions are entitled to independently determine the tuition fees and enrolment charges 
within the tuition fee and enrolment charge bracket specified by the Government. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๕๔ 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารบัสมคัรไดเ้อง โดยสถาบนัอดุมศึกษาที่มีศกัยภาพในการเรียนการสอนสูง

ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาและค่ารบัสมคัรไดส้งูตามศกัยภาพที่ม ี

 

๓.๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา 

ก) การอาชีวศกึษา 

 ในประเทศเวียดนาม อาชีวศึกษา ได้แก่ การศึกษาอบรมด้านวิชาชีพที่อยู่ในระบบการศึกษา

แห่งชาติโดยจัดให้มีแรงงานทั้งในระดับการศึกษาระดับต้น ระดับกลาง และระดับเทียบเท่าวิทยาลัย             

เพื่อฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการดา้นทรพัยากรมนุษยโ์ดยตรงในการผลิต ธุรกิจและบรกิาร รวมถึง

การอบรมภาคปกติและภาคการศึกษาต่อเนื่อง๗๗   

 การฝึกอบรมภาคปกติเป็นรูปแบบการฝึกอบรมซึ่งสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา               

หรือสถานประกอบการที่ไดจ้ดทะเบียนใหม้ีการศึกษาอาชีวศึกษา (ซึ่งต่อไปจะใชค้ าว่าสถาบนัอาชีวศึกษา)            

ไดก้ าหนดหลกัสตูรภาคปกติในระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัวิทยาลยั๗๘ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๗๖) 
4 . Private higher education institutions and foreign-capitalized higher education institutions are entitled to 
independently determine the tuition fees and enrolment charges as prescribed by law. 
5. The rates of tuition fees and enrolment charges must be disclosed simultaneously with the enrolment notice. 
6 .  Higher education institutions providing high quality training programs are entitled to collect tuition fees 
equivalently to the training quality…”, สืบค้นได้ที่ https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-
LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๗๗ Article 3(1) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “…1. Vocational education 

means a level of national education system which provides workers with elementary-level, intermediate-level, 
college-level vocational training and other vocational training programs in order to meet the demand of human 
resources in production, businesses and services, including: formal training and continuing training…”, สืบค้น
ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๗๘ Article 3(5) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “…5. Formal training means 

a form of training which vocational training institutions and higher education institutions, or enterprises 
registering vocational training operation (hereinafter referred to as vocational training institutions) provide full-
time courses in elementary-level, intermediate-level, and college-level vocational training…”, ส ืบค น้ ได ท้ี ่ 
http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๕๕ 
 

การฝึกอบรมภาคการศึกษาต่อเนื่องเป็นรูปแบบการฝึกอบรมแบบการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษา

ทางไกล หรือการศึกษาดว้ยตนเองตามหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับตน้ ระดับกลาง หรือระดับวิทยาลัย             

ซึ่งมีความยืดหยุ่นในแง่ของหลกัสตูร ระยะเวลา วิธีการ สถานที่ เพื่อใหต้รงต่อความตอ้งการของนกัศึกษา๗๙ 

การฝึกอบรมภาคการศึกษาต่อเนื่อง ไดแ้ก่ (๑) การฝึกอบรมภาคการศึกษาต่อเนื่องตามความประสงค์        

ของนักศึกษา หลกัสูตรที่ทันสมัยเพื่อปรบัปรุงและพัฒนาความรูแ้ละทักษะ (๒) การฝึกอบรมในรูปแบบ 

ของการฝึกหดัอาชีพ (๓) หลกัสตูรการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี (๔) หลกัสตูรฝึกอบรมอ่ืน ๆ ที่นอ้ยกว่า  

๓ เดือน และ (๕) หลกัสตูรฝึกอบรมซึ่งอนุมัติใหไ้ดร้บัวฒุิการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ระดบัวิทยาลัยหรือ

ระดับกลาง หรือใบประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาระดับตน้๘๐ นอกจากนี ้การโอนยา้ยไปยังระดับต่างชั้น           

ในอาชีวศึกษาจะได้รับการรับรอง นักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งศึกษาต่อในระดับที่ต  ่ากว่าหรือสูงกว่าเดิม                   

ในสาขาวิชาเดิมหรือเปลี่ยนยา้ยสาขาหรือศึกษาต่อในระดับอ่ืนไม่จ าเป็นตอ้งศึกษาเนือ้หาที่ไดเ้รียนแลว้        

ซ  า้อีก๘๑ ทั้งนี ้การเรียนอาชีวศึกษาระดับต้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้มีความรูค้วามสามารถ              

 
๗๙ Article 3(6) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “…6.Continuing training 

means a form of in-service training, correspondence training, or guided self study training regarding vocational 
training programs at elementary level, intermediate level, or college-level or vocational training programs and 
other vocational training programs, which is in a flexible manner in terms of programs, duration, methods, 
location to meet students’ needs…”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID 
=636(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๘๐  Article 40 of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “1. Continuing training 

programs include: 
a) Continuing training programs at the request of students; refresher courses in update and improvement of 
vocational knowledge and skills; 
b) Training programs in the forms of apprenticeship; 
c) Technology transfer programs; 
d) Other training programs lasting under 03 months; 
dd) Continuing training programs which grant degrees of college-level or vocational secondary schools and 
certificates in elementary-level vocational training.”, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-
document.aspx?vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๘๑ Article 9 of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “Bridge programs:  

1. Bridge programs shall be run according to training programs; the learners are not required to learn the 
completed subjects again when they reach the higher level in the same or different disciplines.”, สืบค้น ได้ที่  
http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๕๖ 
 

ในการฝึกวิชาชีพอย่างง่ายในสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะได้๘๒ โดยหลกัสตูรจะมีระยะเวลาตัง้แต่ ๓ เดือนขึน้ไป

แต่ไม่เกิน ๑ ปี โดยก าหนดชั่วโมงเรียนอย่างต ่า ๓๐๐ ชั่วโมง๘๓      

 การเรียนอาชีวศกึษาระดบักลางมีวตัถุประสงคท์ี่จะใหน้กัศึกษาไดม้ีความรูค้วามสามารถในการฝึก

วิชาชีพในระดับกลางและงานที่มีความสลับซับซ้อนและพิเศษบางประการ โดยมีการใช้เทคโนโลยี                   

ในการท างาน และสามารถท างานไดโ้ดยเป็นอิสระหรือเป็นกลุ่มก็ได ้๘๔ โดยเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลา         

รายปี ตัง้แต่ ๑ ถึง ๒ ปี ส าหรบัผูท้ี่มีประกาศนียบตัรการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรือสงูกว่า ขึน้อยู่กบั

สาขาวิชาหรือหลกัสตูรการฝึกอบรม ส าหรบัหลกัสตูรเกณฑว์ิชาหรือหลกัสูตรนับตามหน่วยกิต ระยะเวลา

ในการฝึกอบรมส าหรับผู้ฝึกอบรมจะต้องสะสมเกณฑ์วิชาหรือหน่วยกิตให้ครบตามที่ก าหนดไว้                         

ในหลกัสตูร๘๕ 

 การเรียนอาชีวศึกษาในระดับเทียบเท่าวิทยาลัยมี วัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้

ความสามารถในการฝึกวิชาชีพในระดบักลาง รวมทัง้งานที่มีความสลบัซบัซอ้นเล็กนอ้ยในงานที่มีลกัษณะ

 
๘๒ Article 4(2)(a) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “Objectives of vocational 

Training: “2. Specific objectives pertaining to every level of vocational education: 
a) Elementary level: equip students for abilities to perform simple tasks of a particular job;”, สื บ ค้น ไ ด้ที่  
http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๘๓ Article 33(1) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “1. The duration of training 

of elementary-level shall last from 03 months to under 01 year, provided that the minimum-learning hours are 
300 hours with regard to students having education conformable with their vocations.”, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  
http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๘๔ Article 4(2)(b) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “…2 .  Specific objectives 

pertaining to every level of vocational education: …b) Intermediate level: equip students for abilities to perform 
elementary-level tasks and some complicated and special tasks; apply technology to their jobs, work 
independently or work in groups;”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID= 
636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๘๕ Article 33(2) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “2. The duration of training 

of intermediate-level applied to year-based program shall last from 1 year to 2 years with regard to the lower-
secondary graduates according to their majors or vocational training. The duration of training of intermediate-
level according to the accumulated duration of modules or credits is the time in which the number of modules 
or credits accumulated with regard to every training program.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages 
/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๕๗ 
 

พิเศษเฉพาะ โดยมีความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงานของตนได ้และ

เป็นผูส้อนงานและสงัเกตการท างานของสมาชิกในกลุ่มในการปฏิบติังานได้๘๖ นกัศึกษาอาชีวศึกษาระดับ

วิทยาลัยในหลักสูตรรายปีจะใช้ระยะเวลา ๒ ถึง ๓ ปีส าหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                 

ตอนปลาย และจะใชร้ะยะเวลา ๑ ถึง ๒ ปีส าหรบัผูท้ี่มีวฒุิอาชีวศึกษาระดบักลางในสาขาวิชาเดียวกันและ

มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตรเกณฑ์วิชาหรือหน่วยกิต 

ระยะเวลาการฝึกอบรมส าหรบัผูท้ี่มีวฒุิการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จะตอ้งสะสมเกณฑว์ิชาหรือ

หน่วยกิตใหค้รบตามที่ก าหนดไวใ้นแต่ละหลกัสตูร๘๗ 

นักศึกษาอาชีวะระดับต้นจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนโดยวิธีการตรวจสอบประวัติโดยสังเขป 

ในขณะที่นกัศึกษาอาชีวะระดบักลางและระดบัวิทยาลยัจะไดร้บัการตอบรบัเขา้เรียนโดยวิธีการตรวจสอบ

ประวติัโดยสงัเขปและสอบแข่งขนัหรือทัง้สองอย่าง๘๘ 

 
๘๖ Article 4(2)(c) of No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “…2. Specific objectives 

pertaining to every level of vocational education: 
…c) College level: equip students for abilities to perform intermediate-level tasks and some complicated and 
special tasks; acquire abilities to create and apply modern technology to their jobs, instruct and observe other 
members in their groups in performing the tasks.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail document.aspx? 
vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๘๗ Article 33(3) of No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “3. The duration of training of the 

college-level applied to year-based program shall last from 2 to 3 years with regard to the upper-secondary 
graduates according to their majors or vocations; from 1 to 2 years with regard to the intermediate-level 
graduates according to their disciplines and the upper-secondary graduates or they have learned and passed 
the exams which satisfy the requirements pertaining to upper-secondary knowledge. The duration of training of 
college-level according to the method of accumulation of modules or credits is the time in which the number of 
modules or credits are accumulated with regard to every training programs with regard to the upper-secondary 
graduates or the students who have learned and passes the exams which satisfy the requirements pertaining 
to upper-secondary knowledge.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? vID= 
636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๘๘ Article 32(2) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “2. The enrollment shall be 

carried out as follows:  
a) The vocational education institution shall carry out the enrollment once a year or twice a year according to 
the determined enrollment quotas; 
b) The elementary-level enrollment shall be carried in the form of admission; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๕๘ 
 

ข) สญัญาการฝึกอาชีพ 

 สัญญาการฝึกอาชีพเป็นข้อตกลงทั้งที่ เป็นวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสิทธิและหน้าที่

ระหว่างผูอ้  านวยการสถาบันอาชีวศึกษานั้นๆ หรือหัวหน้าหลักสูตรอาชีวศึกษาหรือองค์กรหรือเอกชน            

กับนักศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (เวน้แต่หลกัสูตรการฝึกอบรมระดับวิทยาลยัหรืออาชีวศึกษา

ระดับกลางหรือประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาระดับตน้) หรือระหว่างสถานประกอบการที่ไดร้บัสมัครและ

ฝึกอบรมลูกจา้งในการท างาน๘๙ สัญญาการฝึกอาชีพตอ้งประกอบดว้ยชื่อของสาขาวิชา ทักษะวิชาชีพ           

ที่มุ่งจะไดร้บั สถานที่ฝึกอบรมและการฝึกอบรม ระยะเวลาการอบรม ค่าธรรมเนียมการศึกษาและวิธีการ

ช าระเงิน ความรบัผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการจ่ายค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสญัญา ระยะเวลา

สิน้สุดสญัญา และขอ้สญัญาอ่ืนที่ไม่ขัดหรือแยง้ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน๙๐ ในกรณี          

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๘๘)  
c) The intermediate-level, or college-level enrollment shall be carried out in the form of admission or examination 
or the combination between admission and examination…” , สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/ 
Detail-document.aspx? vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๘๙ Article 39(1) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “1. A contract of training is 

an agreement concluded verbally or in writing on rights and obligations between the head of a vocational 
education institution, organization(s), individual(s) and students involving in the continuing training program as 
prescribed in Point a, b, c and d Clause 1 of Article 40 of this Law and when the enterprise employ and train 
workers in order for them to work for it”, สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? 
vID=636 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑). อนึ่ง ตามนัยมาตรา ๓๙(๑) แห่งกฎหมายอาชีวศึกษาฉบับใหม่นั้น 
นักศึกษาอยู่ในบังคับตอ้งท าสัญญาการฝึกอบรมอาชีวศึกษาเฉพาะในกรณีที่ นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมหลักสูตร
การศกึษาต่อเนื่องโดยไม่ไดร้บัวฒุิบตัร หรือในกรณีที่สถานประกอบการไดร้บัสมคัรและฝึกอบรมลกูจา้งในการท างาน ทัง้นี ้
สญัญาการฝึกอบรมอาชีวศกึษาอาจท าดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษรก็ได.้ 

๙๐ Article 39(2) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “2 .  A contract of training 

must contain: 
a) Name(s) of vocation or vocational skills; 
b) Location of training; 
c) Duration of the course; 
d) Tuition fees and method of payment of tuition fees;  
dd) Responsibility for compensation in case of breaches of the contract committed by each party;  
e) Termination of contract; 
g) Other agreements which are not unlawful and immoral.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detai 
l-document.aspx? vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๕๙ 
 

ที่เป็นองคก์รที่สรรหานักศึกษาอาชีวะไปท างาน นอกเหนือจากขอ้สญัญาดงัที่กล่าวแลว้ ยงัตอ้งมีความผูกพัน

ในเรื่องระยะเวลาการท างานให้แก่องค์กร ความผูกพันขององค์การที่จะท าสัญญาจ้างงานนักศึกษา

ฝึกอบรมภายหลงัการจบการศึกษา และขอ้ตกลงเรื่องเวลาท างานและค่าจา้งใหแ้ก่นักศึกษาซึ่งไดก้ลาย    

มาเป็นผูผ้ลิตสินคา้โดยตรงหรือมีส่วนร่วมในการผลิตสินคา้ส าหรบัสถานประกอบการในระหว่างการศึกษา 

สว่นสญัญาการฝึกอาชีพในรูปแบบของการฝึกงานที่องคก์รจะตอ้งมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเริ่มตน้จ่ายค่าจา้ง

และระดบัค่าจา้งแลว้แต่ระยะเวลาอีกดว้ย๙๑ 

ค) สถาบนัอาชีวศกึษา 

 สถาบันอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ สถาบันของรฐั สถาบันของเอกชน ศูนยอ์าชีวศึกษาของต่างประเทศ 

โรงเรียนอาชีวศึกษา และวิทยาลยัอาชีวศึกษา๙๒  ศนูยอ์าชีวศึกษาจะก าหนดใหม้ีการฝึกอบรมอาชีวศึกษา

 
๙๑ Article 39(3) – (4) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “3. If the enterprise trains 

employed people to work for it, except for regulations in Clause 2 of this Article, the contract of training shall contain: 
a) Commitment of trainees to the duration of working at the enterprise; 
b) Commitment of the enterprise to employ the trainees after completion of training; 
c) Agreement on working time and wage paid to the trainees who directly or indirectly make products for the 
enterprise over the duration of training. 
4. The contract of training in the form of apprenticeship, except regulations in Clause 2 of this Article, there shall 
be agreement on the date on which the trainees are paid wage and the wages paid to trainees in certain 
periods.”, สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? vID=636 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๓ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๙๒ Article 5(1)-(2) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “1. Vocational education 

institutions include: 
a) Vocational education centers; 
b) Vocational training schools; 
c) Colleges.  
2. Vocational education institutions shall be organized under following types: 
a) Public vocational education institution is a State-owned vocational education institution, whose facilities 
invested and constructed by the State;  
b) Private vocational education institution is a vocational education institution under ownership of a social 
organization, a socio-professional organization, a private economic organization or individual, or a vocational 
education institution invested and constructed by a social organization, a socio-professional organization,               
a private economic organization, or an individual; (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๖๐ 
 

ระดบัตน้ การฝึกอบรมอาชีวศึกษาทั่วไป และการใหค้ าแนะแนวดา้นอาชีพแก่นกัศึกษาตามหลกัสตูรบงัคบั  

ส่วนโรงเรียนอาชีวศึกษาจะก าหนดใหม้ีการฝึกอบรมอาชีวศึกษาระดับกลางและระดับตน้ และส าหรบั

วิทยาลยัอาชีวศกึษาจะมีหลกัสตูรฝึกอบรมอาชีวศกึษาทกุระดบั๙๓ 

สถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา หรือสถานประกอบการ จะจดัใหม้ีการฝึกอบรมอาชีวศึกษา

ไดก้็ต่อเมื่อภายหลงัจากไดร้บัใบรบัรองการจดทะเบียนประกอบกิจการสถาบนัอาชีวศึกษา๙๔ ในการที่จะ

ได้รับใบประกาศนียบัตรดังกล่าว สถาบันเหล่านี ้จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย

อาชีวศกึษาก าหนดไวท้กุประการ๙๕ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๙๒) 
c) Foreign-invested vocational education institution includes wholly foreign-invested vocational education 
institution; joint-venture vocational education institution between domestic investors and foreign investors.”, 
สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? vID=636 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๙๓ Article 23(2) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “2. Provision of vocational 

training: 
a) The vocational education center shall provide elementary-level vocational training, general vocational training 
and career counseling for students according to compulsory education programs; 
b) The vocational training schools shall provide intermediate-level and elementary-level vocational training; 
c) The vocational college shall provide college-level, intermediate-level and elementary-level vocational 
training.” สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? vID=636 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๓ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๙๔ Article 19(2) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “2. The vocational education 

institution may only enroll students or provide training when it is granted the Certificate in vocational education 
registration.” สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๙๕ Article 19(1) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “1. A vocational education 

institution, a higher education institution, or an enterprise shall be granted the Certificate in vocational education 
registration if it meets all requirements below: 
a) There is a decision on establishment or a permission for establishment; 
b) There is land, facilities, or equipment meeting requirements pertaining to training activities according to the 
commitment;  
c) There are sufficient training programs, teaching and learning materials as prescribed;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๖๑ 
 

“สถาบันอาชีวศึกษามีความเป็นอิสระในแง่ขององค์กรและบุคลากร งบประมาณ สินทรัพย์                    

การฝึกอบรม เทคโนโลยี ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการประกันคณุภาพการฝึกอบรม และจะตอ้ง

รบัประกนัความน่าเชื่อถือของเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจ นกัศึกษา และสงัคมอนัเป็นการสอดคลอ้งกับกิจกรรม

และคณุภาพการฝึกอบรม”๙๖ 

ประธานคณะกรรมการประชาชนประจ าจงัหวัดหรือเทศบาลเป็นผูม้ีอ  านาจตัดสินใจในการจัดตัง้

สถาบนัอาชีวศึกษาขึน้ในเขตพืน้ที่ของตน และอนุญาตใหม้ีการจดัตัง้สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนหรือที่เป็น

การลงทุนของต่างชาติขึน้ในเขตท้องที่ของตน (ยกเว้นวิทยาลัยอาชีวศึกษา)๙๗  โดยรัฐมนตรี หัวหน้า

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๙๕) 
d) There are teaching staff and administrative officials of vocational education who have equalizations and 
sufficient quantity, uniform structure; 
e) There is necessary finance resource as prescribed to ensure the maintenance and development of the 
vocational education; 
f) There are regulations on organization and operation.”, สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-
document.aspx? vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๙๖ Article 25(1) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), ”1. The vocational training 

institution has autonomy in its organization and personnel, finance and assets, training and technology, 
international cooperation, training quality assurance as prescribed; ensures accountability to the competent 
authorities, students and the social for the organization and management of its training activities and quality.” , 
สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? vID=636 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๙๗ Article 18(6) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “6. Competence in 

establishment, acquisition, or division or permission for establishment, acquisition, or division of vocational 
education institutions: 
a) The President of People’s Committee of province shall decide the establishment of vocational education 
centers, public vocational training schools of central-affiliated cities and provinces; permit the establishment of 
private vocational education centers or vocational training schools and foreign-invested vocational education 
centers or vocational training schools in the administrative divisions; 
b) Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of socio-political organizations in the central 
governments shall decide the establishment of vocational education centers, or public vocational training 
schools affiliated to their authorities or organizations. 
c) The Heads of vocational education authorities in the central government shall decide the establishment of 
public colleges; permit the establishment of private colleges or foreign-invested colleges; (มีต่อหนา้ถดัไป) 
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หน่วยงานระดบักระทรวง และหวัหนา้สว่นกลางขององคก์ารสงัคมและการเมือง จะเป็นผูม้ีอ  านาจตดัสินใจ

ในการจัดตั้งศูนยอ์าชีวศึกษา และโรงเรียนอาชีวศึกษา หัวหน้าของหน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่ในการ

บริหารประเทศด้านอาชีวศึกษามีอ านาจตัดสินใจในการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา และอนุญาต                       

ใหม้ีการจดัตัง้วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนหรือที่เป็นการลงทนุของต่างชาติ 

สถานประกอบการมีสิทธิจัดตัง้สถาบนัอาชีวศึกษา เพื่อฝึกอบรมทรพัยากรมนุษยโ์ดยตรงเพื่อให้        

มีภาระหนา้ที่ในกิจกรรมทางธุรกิจในลกัษณะเดียวกบัการฝึกอบรมทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสงัคม๙๘ สถานประกอบการ

สามารถที่จะจดทะเบียนเพื่อให้มีการฝึกอบรมอาชีวศึกษาระดับต้นและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง                 

แก่ลกูจา้งของตนได ้(เวน้แต่เป็นหลกัสตูรซึ่งเป็นวฒุิอาชีวศึกษาระดบักลางและระดับวิทยาลยั) โดยไดร้บั

การสนับสนุนจากรัฐเมื่อสถานประกอบการนั้นได้ตอบรับใหค้นพิการได้เข้าฝึกวิชาชีพและรบัพวกเขา           

เขา้ท างาน  สถานประกอบการนัน้ ๆ สามารถร่วมมือกบัสถาบนัอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ ในการเสนอใหม้ีการฝึก

วิชาชีพในทุกระดับและทุกรูปแบบ โดยสถานประกอบการเหล่านีส้ามารถหักลดหย่อนค่าใชจ้่ายส าหรับ

กิจกรรมในการด าเนินการอาชีวศึกษาในการค านวณภาษีเงินไดไ้ด ้

 
 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๙๗) 
d) The competent persons establishing or permitting the establishment of vocational education institutions may 
make acquisition or division or permit the acquisition or division of the institutions.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๙๘  Article 51 of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “Rights of enterprises in 

vocational education:  
1. Establish a vocational education institution to provide direct human resources for the business of the 
enterprise and the social.  
2. Register vocational education operation to provide elementary-level vocational training and continuing 
training programs as prescribed in Point a, b, c and d Clause 1 Article 40 of this Law for workers in the enterprise 
and other workers; receive training funding for the disabled studying and working in the enterprise. 
3. Cooperate with other vocational education institutions to provide elementary-level, intermediate-level, or 
colleges and continuing training programs. 
4. Participate in the formulation of training curriculum and materials; teach, give probation, or assess learning 
outcomes of students in vocational education institutions. 
5. Expenditures on vocational training operation of the enterprise shall be subtracted from taxable income in 
accordance with regulations of law on taxation.”, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-
document.aspx? vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 
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ง) นโยบายการฝึกอาชีพส าหรบัคนพกิาร 

 รัฐได้กระตุ้นให้สถาบันอาชีวศึกษารับนักศึกษาที่ เ ป็นคนไร้ความสามารถและผู้พิการ                                

ใหเ้ขา้ฝึกอบรมวิชาชีพ และกระตุน้ใหอ้งคก์รต่าง ๆ และปัจเจกชนจัดตัง้สถาบนัอาชีวศึกษาที่สงวนสิทธิ

ใหแ้ก่คนไรค้วามสามารถและผูพ้ิการ สถาบนัอาชีวศึกษาที่ให้คนไรค้วามสามารถและผูพ้ิการเขา้เรียนได้       

มีสิทธิไดร้บัประโยชนเ์อือ้อ านวยจากนโยบายและงบประมาณในการลงทุนของรฐัในดา้นเครื่องมืออ านวย            

ความสะดวกและอุปกรณ์การฝึกอาชีพ และมีสิทธิไดร้บัที่ดินเพื่อก่อสรา้งตึกโดยไม่มีการเรียกเก็บภาษี            

หรือค่าเช่าที่ดินเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การฝึกวิชาชีพใหแ้ก่คนไรค้วามสามารถและผูพ้ิการ๙๙ 

 

๓.๒.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ (การศึกษาต่อเน่ือง) 

ก) หลกัสูตรการศกึษาต่อเนือ่ง 

 ดังที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ระบบการศึกษาแห่งชาติประกอบดว้ยการศึกษาภาคปกติและการศึกษา

ต่อเนื่อง๑๐๐  ดงันัน้ การศึกษาต่อเนื่องอาจถือไดว้่าเป็นการศึกษาภาคพิเศษ และมีเนือ้หาวิชาซึ่งมีลกัษณะ

ดังต่อไปนี ้ คือ (๑) เป็นการขจัดความไม่รู ้หนังสือและหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้รู ้หนังสือในภายหลัง               

(๒) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในการศึกษาหาความรูแ้ละทักษะเพิ่มเติม และ

ถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (๓) เป็นหลกัสูตรในการฝึกอบรม สนับสนุน และยกระดับคุณสมบติัทางวิชาชีพ   

 
๙๙  Article 2 7  of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “Policies on vocational 

education institutions reserved for the disabled: 
1. The State encourages vocational education institutions in enrollment of the disabled; encourages 
organizations or individuals in establishment of vocational education institutions reserved for the disabled.                 
2 .  The vocational education institutions reserved for the disabled shall benefit from the policies as prescribed 
in Article 26 of this Law and receive finance support to invest in training facilities and equipment; acquire land 
through land allocation or lease to construct buildings which is located in the place convenient to the disabled.”  
, สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? vID=636 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๑๐๐ Article 4(1) of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “National education 

system: 1. The national education system consists of formal education and continuing education.”, สืบค้นได้ที่  
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5484 ( สืบค้น เมื่ อวันที่  
๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๖๔ 
 

 และ (๔) เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อใหไ้ดร้บัใบประกาศนียบตัรในระบบการศึกษาแห่งชาติ๑๐๑  รูปแบบ

การศกึษาต่อเนื่อง รวมถึงการเรียนการสอนในโรงเรียน การศกึษาทางไกล และการศกึษาดว้ยตนเอง๑๐๒ 

ข) สถาบนัการศกึษาต่อเนือ่ง 

 สถาบนัการศึกษาต่อเนื่องรวมถึงศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องในระดับจงัหวดัและระดับเขต ศนูยก์ารเรียนรู้

ในระดับชุมชน และศูนย์การฝึกภาษาต่างประเทศและทักษะทางคอมพิวเตอรท์ี่ องค์กรและปัจเจกชน          

เป็นผูจ้ัดตัง้ขึน้๑๐๓ หลกัสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถด าเนินการไดใ้นสถาบันการศึกษาสามัญ สถาบนั

อาชีวศกึษา และสถาบนัอดุมศกึษา รวมตลอดถึงทางสื่อสารมวลชน 

 

 

 
๑๐๑ Article 45(1) of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “Requirements on 

educational programs, contents and methods of continuing education: 
1. Contents of continuing education are reflected in the following programs: 
a/ Illiteracy eradication and post-literacy education programs; 
b/ Programs on education to meet learners’ needs; updating knowledge and skills, and transferring technology; 
c/ Programs on training, fostering, and raising professional qualifications; 
d/ Programs on education to obtain diplomas of the national education system.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov 
.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๐๒ Article 45(2) of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “2. Forms of carrying out 

continuing educational programs to obtain diplomas of the national education system are as follows: 
a/ In-service learning;  
b/ Distance learning;  
c/ Guided self-learning.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail 
.aspx?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๐๓ Article 46(1) of Law No. 38/2005/QH11 of June 14, 2005 (Education law), “Institutions of continuing 

education: 1. Institutions of continuing education include: 
(a) Centers for continuing education, organized at provincial and district levels; 
( b)  Community-based learning centers organized in communes, wards or townships (hereinafter referred 
collectively to as commune level). 
(c) (supplemented in 2009) Foreign language and computer skill-training centers established by organizations 
and individuals.”, สืบคน้ไดท้ี่  http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/ view_detail.as 
px?itemid=5484 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 
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 สถาบนัการศกึษาสามญั สถาบนัอาชีวศกึษา และสถาบนัอดุมศกึษา ที่ด  าเนินงานฝึกอบรมประสบ

ความส าเร็จ จะสามารถเสนอหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในการที่จะไดร้ับใบประกาศนียบัตรในระบบ

การศกึษาแห่งชาติไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจหนา้ที่ในดา้นการศกึษา 

ค) การศกึษาต่อเนือ่งระดบัอดุมศึกษา 

 กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาก าหนดว่า การศึกษาต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการเรียนการสอน                      

ในโรงเรียนและการศึกษาทางไกล เป็นรูปแบบการศึกษาซึ่งชั้นเรียนและวิชาเรียนจะก าหนดไว้                             

ในสถาบนัอุดมศึกษาหรืออุปกรณ์การเรียนอ่ืน ๆ ขึน้อยู่กับความตอ้งการของนักศึกษาในการที่จะศึกษา

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ๑๐๔ ระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาต้องมีระยะเวลา             

ยาวกว่าการศึกษาภาคปกติอย่างนอ้ย ๑ ภาคการศึกษา๑๐๕ และเนือ้หาของการศึกษาต่อเนื่องก็มีลกัษณะ

คลา้ยคลงึกบัการศกึษาภาคปกติ๑๐๖ 

ง) การศกึษาต่อเนือ่งระดบัอาชีวศกึษา 

 ดังที่ไดก้ล่าวมาแล้วข้างต้น หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องอาชีวศึกษา รวมถึง  (๑) การฝึกอบรม            

ภาคการศึกษาต่อเนื่องตามความประสงคข์องนกัศึกษา หลกัสตูรที่ทนัสมยัเพื่อปรบัปรุงและพฒันาความรู้

และทักษะ (๒) การฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกหัดอาชีพ (๓) หลักสูตรการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลยี       

 
๑๐๔  Article 4(2) of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “2. Continuing education, 

including in-service training and distance learning, is the form of education in which the classes and courses 
are provided at higher education institutions or associate education facilities depending on the students’ 
demand in order to implement a college or university training program.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/ 
files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๐๕ Article 35(3) of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “3. The training duration at 

each higher education level carried out in the form of continuing education must be at least one-semester longer 
than the training duration in the form of formal education.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/Vanban 
QPPL/08-2012-QH13-LuatGDDH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๐๖ Article 36(1)(e) of Law No. 08/2012/QH13 (Law on Higher Education), “1. Training program: e) The 

contents of training programs in the form of continuing education are similar to that of the training programs in 
the form of formal education.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://naric.edu.vn/static/files/VanbanQPPL/08-2012-QH13-LuatGD 
DH-TA.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 
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(๔) หลกัสตูรฝึกอบรมอ่ืน ๆ ที่นอ้ยกว่า ๓ เดือน และ (๕) หลกัสตูรฝึกอบรมซึ่งอนุมติัใหไ้ดร้บัวฒุิการศึกษา

ระดบัอาชีวศกึษา ระดบัวิทยาลยัหรือระดบักลาง หรือใบประกาศนียบตัรอาชีวศกึษาระดบัตน้๑๐๗ 

 วิธีการฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องจะตอ้งสนับสนุนการมีบทบาทในเชิงรุก ประสิทธิภาพในการ

ฝึกฝนตนเอง และประสบการณ์ของนักศึกษา การใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อที่จะพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน๑๐๘ 

 สถาบันอาชีวศึกษา สถานประกอบการ หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ได้จัดตั้งขึน้โดยองค์กร                    

หรือเอกชนอาจด าเนินการให้มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้ (เว้นแต่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร

อาชีวศึกษาระดับวิทยาลยั ระดับกลาง และระดับตน้) สถาบนัอาชีวศึกษาหรือสถาบนัอุดมศึกษาที่ไดร้บั        

จดทะเบียนใหม้ีการฝึกอบรมอาชีวศึกษาระดับวิทยาลยัอาจเสนอใหม้ีหลกัสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่ไดร้บั

วุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาดังกล่าวได้หากได้มีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและได้รับอนุญาต                  

จากเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจ๑๐๙ 

 
๑๐๗  Article 40 of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “1. Continuing training 

programs include: 
a) Continuing training programs at the request of students; refresher courses in update and improvement of 
vocational knowledge and skills; 
b) Training programs in the forms of apprenticeship; 
c) Technology transfer programs; 
d) Other training programs lasting under 03 months; 
dd) Continuing training programs which grant degrees of college-level or vocational secondary schools and 
certificates in elementary-level vocational training.”, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-
document.aspx?vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๐๘  Article 41(3) of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “3. The methods of 

continuing training must promote active roles, self-training capacity and experience of students; use modern 
equipment and information technology and communication in order to improve the quality and effectiveness of 
teaching and learning.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑).  

๑๐๙  Article 43 of Law No. 74/2014/QH13 (Law on Vocational Education), “Organization and 

management of continuing training:  
…2. The vocational education institutions, enterprises, or vocational training classes may provide training 
programs prescribed in Point a, b, c and d Clause 1 Article 40 of this Law. (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๖๗ 
 

๓.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานและส่งเสริมศักยภาพแรงงาน 

 ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา กฎหมายแรงงานในเวียดนามได้รับการพัฒนาและปรับปรุง               

อย่างต่อเนื่องตามระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยส่งเสริมความสมัพนัธท์างการจา้งงานที่หลากหลายและ  

มีพืน้ฐานอยู่บนเสรีภาพในการท าสญัญาและการเคลื่อนไหวของแรงงานโดยเสรี และในขณะเดียวกนัก็เพิ่ม

ความคุม้ครองใหก้บัลกูจา้งมากขึน้๑๑๐ บทบญัญัติหลกัๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงานของเวียดนามนัน้รวมไปถึง 

กฎหมายฉบบัที่ ๑๐/๒๐๑๒/HQ๑๓ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าดว้ยแรงงาน 

(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ประมวลกฎหมายแรงงาน”), กฎหมายฉบับที่  ๗๒/๒๐๐๖/QH๑๑ ที่ออกโดย

รฐัสภาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าดว้ยแรงงานเวียดนามที่ท างานในต่างประเทศภายใต้

สญัญาจา้ง (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยแรงงานเวียดนามที่ท างานในต่างประเทศภายใต้

สัญญาจ้าง”) และกฎหมายฉบบัที่ ๓๘/๒๐๑๓/QH๑๓ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ว่าดว้ยการจา้งงาน (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน”)  นอกจากนีย้ังมีประกาศ                 

ของรัฐบาลอีกหลายฉบับ หนังสือเวียนของกระทรวง และกฎระเบียบที่ออกเพื่อน ากฎหมายเหล่านั้น                 

ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน ผูทุ้พพลภาพและสวัสดิการสังคม (Ministry of Labor, 

Invalids and Social Affairs: MOLISA) กฎหมายแรงงานของเวียดนามใชบ้งัคับกับทุกคนที่ท างานใหก้ับ

สถานประกอบการหรือบุคคลที่อยู่ในเวียดนามโดยไม่ค านึงถึงสญัชาติ และยงัใชบ้งัคบัเมื่อบริษัทเวียดนาม

สง่ลกูจา้งของตนไปท างานยงัต่างประเทศดว้ย   

 

 

 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๐๙) 
3. The vocational education institutions or higher education institutions providing colleges may provide training 
programs prescribed in Point dd Clause 1 Article 40 of this Law if they have provided formal training and they 
are permitted by the training authority.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx? 
vID=636 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๑๐ ก่อนที่จะมีการปฏิรูปเชิงนโยบายครัง้ใหญ่ (การปฏิรูปนีเ้รียกว่า Doi Moi) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ในบริบทของ

เศรษฐกิจท่ีมีการควบคมุจากส่วนกลางซึ่งมีเพียง ๒ ภาคส่วน (ภาคส่วนท่ีรฐัเป็นเจา้ของและภาคส่วนกรรมสิทธ์ิรวม) โดยท่ี
ยังไม่มีภาคเอกชนปรากฏใหเ้ห็น  ดังนั้น กฎหมายแรงงานของเวียดนามในยุคนัน้ส่วนใหญ่จึงครอบคลุมความสัมพนัธ์             
ทางแรงงานระหว่างรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและระหว่างหน่วยงานของรัฐ (โรงเรียนรัฐ โรงพยาบาลรัฐ เป็นตน้)                    
กบัเจา้หนา้ที่ หรือระหว่างรฐัวิสาหกิจกบัลกูจา้ง. 



๖๘ 
 

๓.๓.๑  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน  

ก)  การคุม้ครองแรงงานทั่วไป  

 ประมวลกฎหมายแรงงานไดก้ าหนดสิทธิขัน้พืน้ฐานของลูกจา้งซึ่งรวมถึง (๑) สิทธิในการท างาน  

การเลือกงานและอาชีพ และสิทธิในการได้รับการฝึกอาชีพและพัฒนาการท างานโดยไม่เลือกปฏิบัติ                 

(๒) สิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับทักษะอาชีพและระดับฝีมือโดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานของสัญญา                  

ที่ท ากับนายจ้าง สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในการท างาน สิทธิที่จะได้ท างานในสภาพที่ปลอดภัย                 

และถูกสุขลกัษณะ สิทธิในการลาหยุด สิทธิในการไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจ าปีและไดร้บัผลประโยชน์

สะสม (๓) สิทธิในการจัดตัง้ เขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหภาพการคา้ องคก์รวิชาชีพต่าง ๆ และ

องคก์รอ่ืน ๆ สิทธิในการรอ้งขอและมีส่วนร่วมในการอภิปรายกบันายจา้งอย่างเป็นประชาธิปไตย และสิทธิ

ในการไดร้บัค าปรกึษา ณ สถานที่ท างานในอนัที่จะคุม้ครองสิทธิและผลประโยชนต์ามกฎหมายของลกูจา้ง  

รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถาบันหรือวิสาหกิจภายใตก้ฎระเบียบของนายจ้าง             

(๔) สิทธิในการเลิกสญัญาจา้งแต่ฝ่ายเดียว และ (๕) สิทธิในการนดัหยดุงาน๑๑๑   

 ประมวลกฎหมายแรงงานยังได้ระบุถึงการกระท าที่ห้ามมิให้นายจ้างปฏิบัติ  ซึ่ งรวมถึง                           

(๑) การเลือกปฏิบติัทางเพศ เชือ้ชาติ ฐานะทางสงัคม สถานภาพการสมรส ความเชื่อ ศาสนา การเลือกปฏิบัติ             

ต่อผูติ้ดเชือ้เอชไอวี (HIV/AIDS) ผูพ้ิการหรือการเลือกปฏิบติัต่อลกูจา้งที่เป็นผูจ้ดัตัง้ เขา้ร่วมหรือมีส่วนรว่ม            

ในสหภาพ (๒) การปฏิบัติต่อลูกจ้างที่ไม่สมควรหรือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน  (๓) แรงงาน                 

 
๑๑๑ Article 5(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “1. An employee has the following rights: 

a/ To work, freely choose a job or occupation, to participate in vocational training and to improve occupational 
skills and suffer no discrimination; 
b/ To receive a wage commensurate with his/her occupational knowledge and skills on the basis of an 
agreement reached with the employer; to receive labor protection and work in assured conditions of labor safety 
and labor hygiene; to take leaves according to the prescribed regime, paid annual leaves and enjoy collective 
welfare benefits;  
c/ To form and join and participate in activities of trade unions, occupational associations and other 
organizations in accordance with law; to request and participate in dialogues with the employer, implement 
democracy regulations and be consulted at the workplace to protect his/her rights and legitimate interests; and 
to participate in management activities according to the employer’s regulations;”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong 
.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-i-general-provisions_t12-c007002-a68-mb.html (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๖๙ 
 

ที่ใชก้ าลงับงัคบั (๔) การเอาเปรียบโดยใชก้ารฝึกอาชีพและการฝึกงานเพื่อแสวงหาก าไร เอาเปรียบแรงงาน

หรือลอ่ลวงหรือบงัคบัผูฝึ้กอาชีพและผูฝึ้กงานใหก้ระท าการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย (๕) ใชล้กูจา้งที่ยงัไม่ไดร้บั

การฝึกอบรมหรือลูกจ้างที่ยังไม่ได้รบัใบรบัรองการประกอบอาชีพใหท้ างานที่ต้องอาศัยลูกจ้างที่ได้รับ            

การฝึกอบรมและมีใบรับรองการประกอบอาชีพ  (๖) ล่อลวงและโฆษณาเพื่อโกงลูกจ้างหรือแสวงหา

ประโยชนจ์ากบริการดา้นแรงงานเพื่อส่งลกูจา้งไปกระท าการอันมิชอบดว้ยกฎหมายในต่างประเทศ และ 

(๗) ใชแ้รงงานที่เป็นผูเ้ยาวโ์ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย๑๑๒  

ข) การคุม้ครองแรงงานโดยการก ากบัดูแลสญัญาจา้งแรงงาน 

 เพื่อที่จะคุม้ครองลูกจา้ง ประมวลกฎหมายแรงงานไดก้ าหนดใหส้ัญญาจา้งแรงงานตอ้งท าเป็น

หนังสือและท าเป็นคู่ฉบบั (ลูกจา้งและนายจา้งเก็บไวค้นละฉบบั) ส าหรบังานชั่วคราวที่มีระยะเวลานอ้ย

กว่า ๓ เดือน คู่สญัญาสามารถตกลงกนัดว้ยวาจาได้๑๑๓ 

 
๑๑๒ Article 8 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Prohibited acts:  

1. Discriminating on the basis of gender, race, skin color, social strata, marital status, belief, religion, HIV 
infection, disabilities or for the reason of establishing, joining trade unions and participating in trade union 
activities.  
2. Maltreating employees and committing sexual harassment at the workplace. 
3. Forcing labor. 
4. Making use of apprenticeship or on-the-job training for the purpose of self-seeking and exploiting labor, or 
enticing or compelling apprentices or on-the-job trainees to carry out illegal activities. 
5. Using employees who have no vocational training or national occupational skills certificates for the 
occupations or jobs which require employees who have received vocational training or national occupational 
skills certificates. 
6. Enticing, promising or making false advertising to deceive employees or making use of employment services 
or the sending of labor to work abroad under contracts to commit illegal acts. 
7. Illegally using minor employees., สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/ 
chapter-i-general-provisions_t12-c007002-a68-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๑๓ Article 16 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Forms of labor contract: 

1. A labor contract must be established in writing and made in two copies, one to be kept by the employee and 
the other by the employer, except the case stated in Clause 2 of this Article.  
2. For temporary jobs with a duration of under 3 months, the parties may enter into a verbal labor contract.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007002-
a66-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๗๐ 
 

 นายจา้งตอ้งใหข้อ้มลูแก่ลกูจา้งทัง้ในเรื่องของการท างาน สถานที่ท างาน สภาพการท างาน ชั่วโมง

การท างาน เวลาพัก ความปลอดภัยในการท างาน สุขอนามัยในการท างาน ค่าจา้ง  วิธีการจ่ายค่าจ้าง 

ประกนัสงัคม กฎระเบียบภายในที่เก่ียวกบัความลบัทางการคา้และความรูเ้ชิงปฏิบติัการ (know-how) และ

ขอ้มลูเก่ียวกับเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับสญัญาจา้งเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากลูกจา้ง๑๑๔ นอกจากนี ้         

ยังหา้มมิใหน้ายจา้งเก็บเอกสารตน้ฉบบัที่ยืนยันตัวตนของลูกจา้ง ใบรบัรองคุณสมบติัต่าง ๆ ของลูกจา้ง

และหา้มมิใหน้ายจา้งเรียกรอ้งใหล้กูจา้งมอบเงินสดหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดเพื่อประกนัการปฏิบติัตามสญัญา

จา้งแรงงาน๑๑๕ 

(๑) ประเภทของสญัญาจา้งแรงงาน 

สัญญาจ้างแรงงานจะต้องจัดท าขึ ้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี ้  (๑) สัญญาจ้างแรงงาน                   

ที่ไม่มีก าหนดเวลา (คือสญัญาที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่ไดร้ะบุระยะเวลาเริ่มตน้และวนัสิน้สดุของสญัญา) 

(๒) สญัญาจา้งแรงงานที่มีก าหนดเวลาแน่นอน (คือสญัญาจา้งที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายก าหนดระยะเวลา

เริ่มตน้และก าหนดวันสิน้สุดอายุของสญัญาไว้ภายใน ๑๒ ถึง ๓๖ เดือน) และ (๓) สัญญาจา้งแรงงาน  

ตามฤดูกาลหรือสัญญาจ้างแรงงานที่มีระยะเวลาสั้นกว่า ๑๒ เดือน๑๑๖ ในกรณีของสัญญาจ้างที่มี

 
๑๑๔ Article 19 (1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Obligation to provide information before 

entering into a labor contract: 
1. An employer shall provide an employee with information about the job, workplace, working conditions, 
working hours, rest time, occupational safety and hygiene, wage, forms of wage payment, social insurance, 
health insurance, regulations on business confidentiality, technological confidentiality, and other issues directly 
related to the entry into the labor contract as requested by the employee.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong 
.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007002-a66-mb.html ( สื บค้น เ มื่ อ วั นที่  ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๑๕ Article 20 of of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Prohibited acts of employers when entering 

into and performing labor contracts: 
1. Keeping the employees’ original identity cards, diplomas and certificates. 
2. Requesting employees to make a deposit in cash or property as security for the performance of labor 
contracts.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract 
_t12-c007002-a66-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๑๖ Article 22(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “1. A labor contract must be entered into in 

one of the following types: 
a/ Indefinite-term labor contract; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๗๑ 
 

ก าหนดเวลาแน่นอนหรือสัญญาจา้งที่มีก าหนดเวลาสั้นกว่า ๑๒ เดือน หากลูกจา้งยังคงท างานต่อไป

หลงัจากที่สญัญาจา้งหมดอายุแลว้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตอ้งท าสญัญาขึน้ใหม่ภายใน ๓๐ วันนับจาก

วนัที่สญัญาเดิมหมดอายุ หากสญัญาฉบบัใหม่ยงัท าไม่เสร็จ สัญญาฉบบัเดิมที่มีก าหนดเวลาแน่นอนก็จะ

กลายเป็นสัญญาจา้งฉบับต่อไปที่ไม่มีก าหนดเวลาโดยอัตโนมัติ และสัญญาจา้งที่มีระยะเวลาสั้นกว่า            

๑๒ เดือน ก็จะกลายเป็นสัญญาฉบับต่อไปโดยอัตโนมัติที่มีก าหนดเวลา ๒๔ เดือน และหากสัญญา             

ฉบบัใหม่ไดม้ีการจัดท าเสร็จสิน้แลว้ ก็จะสามารถเป็นสญัญาที่มีก าหนดเวลาแน่นอนไดอี้กเพียงครัง้เดียว 

หลังจากนั้นหากลูกจ้างยังคงท างานต่อไป ก็จะตอ้งมีการจัดท าสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก าหนดเวลา               

ขึน้มาใหม่  

(๒) ขอ้ก าหนดในสญัญาจา้งแรงงาน 

สญัญาจา้งแรงงานจะตอ้งมีขอ้ก าหนดที่ส  าคัญดังต่อไปนีร้วมอยู่ได ้คือ  การท างานและสถานที่

ท างาน ระยะเวลาของสญัญาจา้ง การจ่ายค่าจา้ง นโยบายการเลื่อนต าแหน่งและปรบัขัน้เงินเดือน ชั่วโมง

การท างานและเวลาพัก ขอ้ก าหนดในเรื่องความปลอดภัยในการท างานและสุขอนามยั ประกนัสงัคมและ

ประกนัสขุภาพ การฝึกอาชีพและหลกัสตูรพฒันาฝีมือแรงงาน๑๑๗ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๑๖) 
An indefinite-term labor contract is a contract in which the two parties do not determine the duration and the 
time of termination of the contract. 
b/ Definite-term labor contract; 
A definite-term labor contract is a contract in which the two parties determine the duration and the time of 
termination of the contract within a period of between 12 months and 36 months. 
c/ A seasonal or work-specific labor contract that has a duration of under 12 months.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007002-a66-mb.html ( สืบค้น
เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๑๗ Article 23 (1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Contents of a labor contract: 

1. A labor contract must have the following principal contents: 
a/ Name and address of the employer or the lawful representative of the employer; 
b/ Full name, date of birth, gender, residence address, identity card number or other lawful documents of the 
employee;  
c/ Job and workplace; 
d/ Term of the labor contract;  
(มีต่อหนา้ถดัไป)                        
 



๗๒ 
 

(๓)  สทิธิการเลกิสญัญาของลูกจา้ง 

ลกูจา้งที่ท างานภายใตส้ญัญาจา้งที่ก าหนดระยะเวลาแน่นอน สญัญาจา้งตามฤดกูาลหรือสญัญา

จ้างที่มีก าหนดเวลาสั้นกว่า ๑๒ เดือน มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาโดยฝ่ายเดียวก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ                 

ในกรณีดงัต่อไปนี ้(๑) ลกูจา้งไม่ไดร้บัมอบหมายใหท้ างาน ไม่ไดท้ างานในสถานที่ท างานหรือสภาพการท างาน

ที่ถูกตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา (๒) ไม่ไดร้บัค่าจา้งที่เพียงพอหรือตรงตามเวลาที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญา 

(๓) ลูกจา้งประสบกับความทุกข์ทรมานจากการปฏิบติัที่ไม่เหมาะสม การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีการ          

ใช้ก าลังบังคับให้ลูกจ้างท างาน (๔) ลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างต้องเผชิญกับความยากล าบาก            

จากการที่สัญญาจ้างไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นผลต่อไปได้ (๕) ลูกจ้างได้รับเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่                 

เป็นการเฉพาะในหน่วยงานของรฐัหรือไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในรฐับาล  (๖) ลกูจา้งหญิงที่ตัง้ครรภ์           

ตอ้งออกจากงานภายใตก้ารดแูลและค าแนะน าของแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ  (๗) ลกูจา้งไดร้บัความทุกขท์รมาน

จากอาการป่วยหรืออบุติัเหตแุละไม่สามารถหายไดท้นัหลงัจากผ่านไป ๙๐ วนัติดต่อกนัหลงัไดร้บัการรกัษา

ในกรณีของลูกจ้างที่ท างานภายใต้สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน และหลังจากผ่านไปหนึ่งในสี่                

ของระยะเวลาตามสัญญาในกรณีลูกจ้างที่ท างานภายใต้สัญญาจ้างตามฤดูกาลหรือสัญญาจ้างที่มี

ก าหนดเวลาสัน้กว่า ๑๒ เดือน๑๑๘  สว่นลกูจา้งที่ท างานภายใตส้ญัญาจา้งที่ไม่มีก าหนดเวลามีสิทธิบอกเลิก

สญัญาไดโ้ดยฝ่ายเดียวโดยไม่จ าตอ้งมีเหต ุแต่ตอ้งบอกกลา่วแก่นายจา้งลว่งหนา้อย่างนอ้ย ๔๕ วนั  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๑๗) 
e/ Wage, form of wage payment, deadline for wage payment, wage-based allowances and other additional 
payments; 
f/ Regimes for promotion and wage raise; 
g/ Working time, rest time; 
h/ Labor protection equipment for the employee;  
i/ Social insurance and health insurance; 
j/ Training, retraining and occupational skill improvement.”, สืบค้น ได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-
code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007002-a66-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๑๘ Article 37 (1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “The right of employees to unilaterally 

terminate labor contracts: 
1. An employee working under a definite-term labor contract, a seasonal labor contract or performing a certain 
job of under 12 months may unilaterally terminate the labor contract prior to its expiry in the following cases: 
a/ He/she is not assigned to the job or workplace or is not given the working conditions as agreed in the labor 
contract; (มีต่อหนา้ถดัไป)                        



๗๓ 
 

 เมื่อนายจา้งเลิกสญัญาจา้งโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย นายจา้งตอ้งรบัลกูจา้งกลบัเขา้ท างานอีกครัง้

ภายใตส้ญัญาและจ่ายค่าชดเชยที่เทียบเท่ากับค่าจา้ง ประกันสงัคม ประกันสุขภาพ โดยนับตามจ านวนวัน         

ที่ลูกจา้งถูกบงัคับใหห้ยุดท างานบวกกับค่าจา้งอย่างนอ้ยสองเดือนตามสญัญาจา้ง๑๑๙ หากต าแหน่งงาน

ตามสญัญาจา้งยงัไม่ว่างลงแต่ลกูจา้งยงัตอ้งการท างานต่อไป คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตอ้งเจรจาตกลงกัน

หาทางแกไ้ขสญัญาจา้ง ทัง้นีไ้ม่กระทบถึงสิทธิที่จะไดร้บัค่าชดเชยตามที่กฎหมายก าหนด 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้กับโครงสรา้งของสถานประกอบการหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบ

ต่องานของลูกจ้างเป็นจ านวนมาก หรือเนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจซึ่งท าให้ลูกจ้างต้องเผชิญ                     

กับความเสี่ยงที่จะว่างงานหรือถูกเลิกจา้ง นายจา้งมีหน้าที่ตอ้งจัดท าและบังคับใชแ้ผนการจา้งงาน ๑๒๐                   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๑๘) 
b/ He/she is not paid in full or on time as agreed in the labor contract; 
c/ He/she is maltreated, sexually harassed or is subject to forced labor; 
d/ He/she is unable to continue performing the labor contract due to personal or family difficulties; 
e/ He/she is elected to perform a full-time duty in a people-elected office or is appointed to hold a position in 
the state apparatus; 
f/ A female employee who is pregnant and must take leave as prescribed by a competent health establishment;  
g/ If he/she is sick or has an accident and remains unable to work after having received treatment for 90 
consecutive days, in case he/she works under a definite-term labor contract, or for a quarter of the contract’s 
term, in case he/she works under a labor contract for a seasonal job or a specific job of under 12 months.” 
, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007 
002-a66-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๑๙  Article 42 (1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Obligations of an employer when 

unilaterally terminating a labor contract illegally: 
1. To reinstate the employee in accordance with the original labor contract; to pay the wage and social 
insurance and health insurance premiums for the period during which the employee was not allowed to work, 
plus at least 2 months’ wage in accordance with the labor contract.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/ 
labor-code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007 
002-a66-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

 ๑๒๐ Article 44(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Obligations of an employer in case of 

changing structure, technology or economic reasons:  
1. In case there is a change in the structure or technology that affects the employment of many employees, the  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๗๔ 
 

ถา้มีต าแหน่งใหม่ว่าง จะตอ้งจา้งลกูจา้งและฝึกอบรมใหใ้หม่ ส่วนในกรณีที่นายจา้งไม่สามารถหางานใหม่

ใหก้บัลกูจา้งและจะตอ้งเลิกจา้งลูกจา้ง นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าทดแทนใหก้ับลกูจา้งดว้ย ส่วนการเลิกจา้ง

ลกูจา้งหลายคนในคราวเดียวนัน้สามารถกระท าไดห้ลงัจากที่ไดม้ีการหารือกับองคก์รภายในที่เป็นตวัแทน

แรงงานและตอ้งแจง้ไปยังหน่วยงานของรฐัในระดับจังหวัดที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบแรงงานใหท้ราบล่วงหนา้         

ไม่นอ้ยกว่า ๓๐ วนั  

 ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ แบ่งกิจการหรือแยกสถานประกอบการ นายจา้งที่มารบัช่วงกิจการต่อ

จะตอ้งมีหนา้ที่ด  าเนินการจา้งลกูจา้งที่ยังคงท างานอยู่ต่อไป รวมทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาจา้ง๑๒๑ ในกรณี          

ที่ไม่มีต าแหน่งงานว่างเพียงพอส าหรบัลูกจา้งที่ยังคงท างานอยู่ นายจา้งที่มารบัช่วงต่อจะตอ้งมีหน้าที่             

ในการจัดท าและบงัคับใชแ้ผนการจา้งงานต่อไป และนายจา้งคนก่อนจะตอ้งจัดท าแผนการจา้งแรงงาน

ส าหรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมา ส่วนในกรณีท่ีมีการเลิกจ้าง 

นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหก้บัลกูจา้ง 

 ในกรณีที่สถานประกอบการปิดตัวลง ถูกยุบ หรือลม้ละลาย ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้ง เงินชดเชย 

ประกันสงัคม ประกันสุขภาพ ประกันการว่างงานและประโยชนอ่ื์น ๆ ภายใตข้อ้ตกลงสะสมและภายใต้

สญัญาจา้งแรงงานใหก้บัลกูจา้งเป็นอนัดบัแรก๑๒๒  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๒๐) 
employer shall elaborate and implement a labor utilization plan in accordance with Article 46 of this Code…”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007002-
a66-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๒๑ Article 45 (1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Obligations of an employer in case of 

merger, consolidation, split or separation of enterprises or cooperatives; 1. In case of merging, consolidating, 
splitting or separating an enterprise or a cooperative, the succeeding employer shall continue employing the 
existing workforce and modify and supplement the labor contracts.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com 
/labor-code/labor-code-2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007002-a66-mb.html (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๑๒๒ Article 47(4) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Responsibilities of an employer in case of 

terminating labor contracts: 4. In case an enterprise or a cooperative has its operation terminated, is dissolved 
or goes bankrupt, the payment of wages, severance allowances, social insurance, health insurance, 
unemployment insurance and other benefits of its employees according to the collective labor agreement and 
signed labor contracts will be prioritized.”, สืบค้น ได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-
2012/chapter-iii-labor-contract_t12-c007002-a66-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑).  
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ค)  การคุม้ครองแรงงานโดยการก ากบัดูแลชั่วโมงการท างานและเวลาพกั 

 ประมวลกฎหมายแรงงานก าหนดใหช้ั่ วโมงการท างานจะตอ้งไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวันหรือไม่เกิน  

๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นายจา้งมีสิทธิก าหนดชั่วโมงการท างานเป็นรายวันหรือรายสัปดาหก์็ได ้ในกรณี

ก าหนดเป็นรายสปัดาห ์ชั่วโมงการท างานจะตอ้งไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมงต่อวนัและไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ 

ชั่วโมงการท างานจะตอ้งไม่เกินหกชั่วโมงต่อวันส าหรบัผูท้ี่ตอ้งท างานหนักและมีลักษณะอันตรายตามที่ 

กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม (Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs: 

MOLISA) ก าหนด๑๒๓   

 ลูกจา้งที่ท างานเป็นเวลา ๖ หรือ ๘ ชั่วโมงติดต่อกันมีสิทธิหยุดพักเป็นเวลาอย่างนอ้ยครึ่งชั่วโมง 

โดยจะตอ้งนบัรวมเป็นเวลาท างาน ในกรณีที่ท างานกะกลางคืน ลกูจา้งมีสิทธิหยุดพกัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 

๔๕ นาที โดยจะตอ้งนับรวมเป็นเวลาท างาน๑๒๔ ลกูจา้งที่ท างานเป็นกะมีสิทธิหยุดพักเป็นเวลาอย่างน้อย 

๑๒ ชั่วโมงก่อนเริ่มกะต่อไป๑๒๕  ในทุกสัปดาห์ ลูกจ้างแต่ละคนมีสิทธิหยุดพักอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง

 
๑๒๓ Article 104 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Normal working time: 

1. Normal working time must not exceed 8 hours per day or 48 hours per week.  
2. An employer may determine the working time on an hourly, daily or weekly basis; in case of working on a 
weekly basis, the normal working time must not exceed 10 hours per day and not exceed 48 hours per week. 
The State encourages employers to apply 40 working hours per week. 
3. The working time must not exceed 6 hours per day for employees who perform extremely heavy, hazardous 
or dangerous jobs on a list issued by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs  
in coordination with the Ministry of Health., สืบค้น ได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-
2012/chapter-vii-working-time-and-rest-time_t12-c007002-a62-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๒๔ Article 108 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Rest breaks during working hours: 

1. An employee who works for 8 hours consecutively or 6 hours under Article 104 of this Code is entitled to a 
break of at least 30 minutes in the middle of working which must be counted in the working hours. 
2. An employee who works at night is entitled to a break of at least 45 minutes in the middle of working which 
must be counted in the working hours.”, สืบค้น ได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-
2012/chapter-vii-working-time-and-rest-time_t12-c007002-a62-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๒๕ Article 109 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Breaks between shifts: Employees who work 

in shifts are entitled to a break of at least 12 hours before moving to another shift.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong 
.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-vii-working-time-and-rest-time_t12 c007002-a62-mb.html (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๗๖ 
 

ติดต่อกัน๑๒๖ ลกูจา้งคนใดที่ท างานใหก้บันายจา้งมาเป็นเวลาอย่างนอ้ย ๑๒ เดือนมีสิทธิลาหยุดประจ าปี

โดยไดร้บัค่าจา้งเต็มจ านวนตามสญัญาจา้ง (๑๒ วนัท างาน ส าหรบัลกูจา้งที่ท างานในสภาพแวดลอ้มปกติ 

๑๔ วนัท างาน ส าหรบัลกูจา้งที่ท างานในสภาพแวดลอ้มที่เสี่ยงอนัตรายหรือเก่ียวกบัสารเคมีที่เป็นพิษ หรือ

ในสถานที่ที่ด  ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างยากล าบาก และ ๑๖ วนัท างาน ส าหรบัลกูจา้งที่ท างานในสภาพแวดลอ้ม        

ที่เสี่ยงอันตรายหรือเก่ียวกับสารเคมีที่เป็นพิษอย่างมาก หรือในสถานที่ที่ด  ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างยากล าบาก

มาก)๑๒๗ ระยะเวลาของวันหยุดประจ าปีจะเพิ่มขึน้หนึ่งวนัในทุก ๆ ๕ ปีที่ท างานใหก้ับนายจา้ง๑๒๘ ลกูจา้ง          

มีสิทธิหยุดโดยไดร้บัค่าจา้งเต็มจ านวนในวนัหยุดแห่งชาติตามที่ก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแรงงาน ๑๒๙ 

 
๑๒๖  Article 110(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Weekly breaks: 1. Every week, an 

employee is entitled to a break of at least 24 consecutive hours…”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com 
/labor-code/labor-code-2012/chapter-vii-working-time-and-rest-time_t12-c007002-a62-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัที่ 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๒๗ Article 111(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Annual leave: 1. An employee who has 

been working for an employer for full 12 months is entitled a fully paid annual leave as stated in his/her labor 
contract as follows: 
a/ Twelve working days for an employee working in normal conditions; 
b/ Fourteen working days for an employee doing a heavy, hazardous or dangerous job; or an employee working 
in a place with harsh living conditions on the list issued by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs 
in coordination with the Ministry of Health, or for minor or disabled employees; 
c/ Sixteen working days for an employee doing an extremely heavy, hazardous or dangerous job; an employee 
working in a place with extremely harsh living conditions on the list issued by the Ministry of Labor, War Invalids 
and Social Affairs in coordination with the Ministry of Health.”, สืบค้นได้ที่ http://www.boluatlaodong.com/labor-
code/labor-code-2012/chapter-vii-working-time-and-rest-time_t12-c007002-a62-mb.html ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๒๘ Article 112 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Annual leave increased based on the length 

of employment: The annual leave of an employee stipulated in Clause 1, Article 111 of this Code will be 
increased 1 day for every 5 years’ working for an employer.”, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-
code/labor-code-2012/chapter-vii-working-time-and-rest-time_t12-c007002-a62-mb.html ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๒๙ Article 115(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Public and New Year holidays:  

1. An employee is entitled to fully paid days off on the following public and New Year holidays: 
a/ Calendar New Year Holiday:  1 day (the first day of January of the calendar year); 
b/ Lunar New Year Holidays:  5 days; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๗๗ 
 

ลกูจา้งยงัสามารถลาหยุดเนื่องมาจากเหตผุลส่วนตวัไดโ้ดยไดร้บัค่าจา้งเต็มจ านวนในกรณีที่ลูกจา้งสมรส

(๓ วัน) หรือบุตรของลูกจา้งสมรส (๑ วัน) หรือบุพการี แม่ยาย แม่สามี พ่อตา พ่อสามี ภรรยาหรือสามี              

หรือบตุรเสียชีวิต (๓ วนั)๑๓๐  

ง)  การคุม้ครองแรงงานโดยการก ากบัดูแลอตัราค่าจา้ง 

 ลกูจา้งตอ้งไม่ไดร้บัค่าจา้งต ่ากว่าอัตราค่าจา้งขัน้ต ่า ซึ่งจะมีการทบทวนอยู่เป็นระยะ ๆ๑๓๑  อตัรา 

ขัน้ต ่าที่แตกต่างกนัจะขึน้อยู่กบัที่ตัง้ของสถานที่ท างาน 

 ลูกจา้งจะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัค่าจา้งโดยตรง เต็มจ านวนและในเวลาอันสมควร ในบางกรณีที่ลูกจา้ง

ไม่ไดร้บัค่าจา้งภายในระยะเวลาอนัสมควร ก็จะตอ้งไม่ชา้ไปกว่าหนึ่งเดือนและนายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม

ใหก้บัลกูจา้งเป็นจ านวนอย่างนอ้ยเท่ากับอัตราดอกเบีย้เงินฝากที่ประกาศโดยธนาคารแห่งชาติเวียดนาม

ในขณะที่มีการจ่ายเงิน๑๓๒ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๒๙) 
c/ Victory Day:  1 day (the thirtieth day of April of each calendar year); 
d/ International Labor Day:  1 day (the first day of May of each calendar year); 
e/ National Day:  1 day (the second day of September of each calendar year);  
f/ Commemorative Celebration of Vietnam’s Forefather - Kings Hung: 1 day (the tenth of March of the lunar 
year).”, สืบค้น ได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-vii-working-time-and-
rest-time_t12-c007002-a62-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๓๐ Article 116 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Personal leave, unpaid leave: 1. An employee 

may take fully paid leave for personal reasons in the following cases: 
a/ Marriage: 3 days; 
b/ Marriage of his/her child: 1 day; 

c/ Death of a blood parent or a parent of his/her spouse, his/her spouse or child: 3 days.”, สื บ ค้น ไ ด้ที่  
http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-vii-working-time-and-rest-time_t12-c0070 
02-a62-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๓๑ Article 90 (1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “…An employee’s wage must not be lower 

than the minimum wage set by the Government.” สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-
code-2012/chapter-vi-wages_t12-c007002-a63-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๓๒ Article 96 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Principles of wage payment: An employee 

must be paid with a full wage in a direct and timely manner. In special cases in which an employer cannot 
pay a wage on time to an employee, the employer may not postpone the payment for more than 1 month and  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๗๘ 
 

 ลูกจา้งที่ท างานล่วงเวลาจะไดร้บัค่าจา้งอย่างน้อย รอ้ยละ ๑๕๐ ในวันธรรมดา หรืออย่างน้อย  

รอ้ยละ ๒๐๐ ในวันหยุดประจ าสัปดาห ์หรืออย่างน้อย รอ้ยละ ๓๐๐ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด             

ที่ไดร้บัค่าจา้ง ส่วนลกูจา้งที่ท างานในเวลากลางคืนจะตอ้งไดร้บัค่าจา้งเพิ่มอย่างนอ้ย รอ้ยละ ๓๐ ของค่าจา้ง

ที่ไดร้บัภายใตก้ารท างานในเวลาปกติ  ถา้ท างานล่วงเวลาในเวลากลางคืน ลูกจา้งตอ้งไดร้บัค่าจา้งเพิ่ม        

อีกรอ้ยละ ๒๐ จากค่าจา้งที่ไดใ้นเวลาท างานกลางวนั๑๓๓ 

จ)  การคุม้ครองแรงงานโดยการก ากบัดูแลวินยัในการท างาน   

 นายจ้างมีสิทธิลงโทษลูกจ้างที่ ฝ่าฝืนข้อบังคับในการท างาน แต่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

บทบญัญัติที่ก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครดั  ตัวอย่างเช่น นายจา้งจะตอ้งพิสูจน์

ความผิดของลูกจา้งโดยที่องคก์รที่เป็นตัวแทนของลูกจา้งจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการนี ้และ

ลูกจา้งจะตอ้งปรากฏตัวและมีสิทธิในการแก้ต่างใหต้ัว เองหรือมีสิทธิเรียกใชท้นายความหรือบุคคลใด              

ก็ตามมาช่วยเหลือแก้ต่างในกรณีที่ลูกจ้างมีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม            

ของลกูจา้งจะตอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี  การพิจารณาคดีที่เก่ียวกบัขอ้บงัคบัในการท างานจะตอ้ง   

มีการบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ไม่อนุญาตใหม้ีการลงโทษหลาย ๆ รูปแบบในความผิดกรรมเดียว                  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๓๒) 
shall pay the employee with an additional amount at least equal to the deposit interest rate announced by the  
State Bank of Vietnam at the time of wage payment.” ,  ส ืบ ค น้ ไ ด ท้ี ่ http://www.boluatlaodong.com/labor-
code/labor-code-2012/chapter-vii-working-time-and-rest-time_t12-c007002-a62-mb.html ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๓๓ Article 97 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Wage for overtime work and night work: 

1. An employee who performs overtime work must be paid according to the wage unit or wage for his/her current 
job as follows: 
a/ On normal days, at least equal to 150%; 
b/ On weekends, at least equal to 200%; 
c/ On public holidays and paid leave days, at least equal to 300%, excluding the wage for public holidays and 
paid leave days of employees who receive daily wages. 
2. An employee who performs night work must be paid with an additional amount at least equal to 30% of the 
wage calculated according to the wage unit or the wage for a job performed during normal workdays. 
3. An employee who performs overtime work at night must be paid under Clauses 1 and 2 of this Article. He/she 
must be paid with an additional amount equal to 20% of the wage calculated according to the wage unit or the 
wage for a job performed during daytime., สืบค้น ได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-
2012/chapter-vi-wages_t12-c007002-a63-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๗๙ 
 

หากล ูกจา้งกระท าการหลายกรรมในเวลาเดียวกนัอ ันเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัค ับ ใหล้งโทษลกูจา้ง                        

ดว้ยบทลงโทษที่หนักที ่ส ุดส าหรบัการฝ่าฝืนที ่รา้ยแรงที ่ส ุดเท่านัน้  หา้มนายจา้งลงโทษทางวินยั                

กับลูกจา้งที่ก าลงัอยู่ระหว่างลาป่วยหรืออยู่ระหว่างลาโดยไดร้บัอนุญาตจากนายจา้ง ลูกจา้งที่ก าลงั         

ถูกควบคุมตัวหรือกักบริเวณ ลูกจา้งที่ก าลงัรอผลการชีข้าดจากหน่วยงานที่มีอ  านาจสอบสวนลูกจา้ง         

ในความผิดต่าง ๆ เช่น ความผิดฐานลกัทรพัย ์ยักยอก การพนันขันต่อ ท ารา้ยร่างกาย หรือการใช้

ความลบัทางการคา้อย่างไม่สมควร นอกจากนี ้หา้มนายจา้งลงโทษทางวินยักับลูกจา้งที่มีอาการ              

ทางประสาทหร ือเจ ็บป่วยดว้ยโรคอื ่น  ๆ  ที ่เป็นสาเหต ุใหส้ ูญเส ียสติสมัปช ัญญะหร ือส ูญเส ีย

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม๑๓๔ 

 
๑๓๔ Article 123 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Principles and order for handling violations 

of labor discipline: 
1. The handling of a violation of labor discipline is provided as follows: 
a/ The employer shall prove the fault of the employee; 
b/ The representative organization of the grassroots-level employees’ collective must participate in the handling; 
c/ The employee must be present and may defend himself/herself or ask a lawyer or another person to defend 
him/her; if the employee is under 18 years old, his/her parent or at-law representative must participate in the 
handling; 
d/ The handling of the violation of labor discipline must be recorded in the minutes. 
2. It is prohibited to impose more than one form of discipline for a single violation of labor discipline. 
3. For an employee who simultaneously commits more than one violation of labor discipline, it is only allowed 
to apply the highest form of discipline corresponding to the most serious violation. 
4. Labor discipline may not be imposed for violations committed by an employee who is currently: 
a/ Taking sickness or convalescence leave or a leave with the employer’s consent; 
b/ Kept in custody or temporary detention; 
c/ Waiting for results of verification and conclusion of a competent agency for acts of violation specified in 
Clause 1, Article 126 of this Code; 
d/ A female employee and pregnant or on maternity leave; rearing a child under 12 months of age. 
5. No labor discipline will be imposed on an employee who violates the internal working regulations while 
suffering a mental disorder or another disease which deprives him/her of the capacity to perceive or control 
his/her acts.”, สืบค้นได้ที่http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-viii-labor-discipline-
and-material-responsibilities_t12-c007002-a61-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๘๐ 
 

 นอกจากนี ้ในขณะที่ก าลงัพิจารณาคดีทางวินัยของลูกจา้ง หา้มไม่ใหน้ายจา้งท าอันตรายลูกจา้ง

ทางรา่งกายหรือเกียรติยศ ลงโทษปรบัทางการเงินหรือลดเงินเดือนลูกจา้งแทนการด าเนินการทางวินยั หรือ

ใชม้าตรการลงโทษทางวินยัที่มิไดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัการท างานกบัลกูจา้งที่กระท าการฝ่าฝืน๑๓๕ 

ฉ)  การคุม้ครองเฉพาะบคุคลบางจ าพวก 

(๑) การคุม้ครองลูกจา้งหญิง 

 รัฐรับรองสิทธิในการท างานอย่างเท่าเทียมกันส าหรับลูกจ้างหญิงและสนับสนุนให้นายจ้าง            

สรา้งสภาพแวดลอ้มส าหรบัลูกจา้งหญิงใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างเป็นปกติ ให้มีระบบตารางการท างาน                 

ที่ยืดหยุ่น และอนุญาตใหลู้กจา้งหญิงท างานในชั่วโมงที่สัน้ลงและท างานที่บา้น รฐัยงัมีนโยบายทางภาษี   

ที่เอือ้ต่อนายจา้งที่จา้งลกูจา้งหญิงและมีมาตรการที่จะจดัสรา้งสถานรบัเลีย้งเด็กก่อนวยัเรียนและโรงเรียน

อนบุาลใหม้ีขึน้ในสถานท่ีที่มีลกูจา้งหญิงเป็นจ านวนมาก๑๓๖ 

 
๑๓๕ Article 128 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Prohibited acts when handling violations of 

labor discipline:  
1. Infringing upon the body or dignity of the employee. 
2. Applying a fine or wage reduction instead of a disciplinary measure.  
3. Disciplining an employee who has committed a violation which is not defined in the internal working 
regulations., สื บค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-viii-labor-discipline-
and-material-responsibilities_t12-c007002-a61-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๓๖ Article 153 Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “State policies toward female employees: 

1. To protect the female employees’ right to employment equality. 
2. To encourage employers to create conditions for female employees to have regular employment, and to 
extensively implement systems of flexible working hours, part-time work or home-based work for female 
employees. 
3. To introduce measures to create employment opportunities, improve working conditions, raise vocational 
qualifications and healthcare, and increase material and spiritual welfare for female employees in order to assist 
them in effectively bringing into play their vocational capacity and harmoniously combining their working lives 
with family lives. 
4. To formulate policies on tax reductions for employers using many female employees in accordance with tax 
laws. 
5. To develop various forms of training which are favorable for female employees to acquire standby vocational 
skills suitable to their physical and physiological characteristics and their motherhood function.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๘๑ 
 

 นายจา้งมีหน้าที่จะตอ้งใหค้วามเท่าเทียมทางเพศและมีมาตรการที่จะส่ง เสริมความเสมอภาค         

ทางเพศในการรบัเขา้ท างาน การใชป้ระโยชน ์การฝึกอบรม เวลาท างาน เวลาพกั  ค่าจา้งและในเรื่องอ่ืน ๆ  

นายจา้งมีหนา้ที่ใหค้  าปรกึษากบัลกูจา้งหญิงหรือตวัแทนของลกูจา้งในเรื่องการตดัสินใจที่เก่ียวกบัสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผู้หญิง มีหน้าที่รับรองว่ามีห้องอาบน า้และสุขาที่เพียงพอในสถานที่ท างาน  มีหน้าที่               

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการสรา้งสถานรับเลีย้งเด็ก โรงเรียนอนุบาลหรือสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บางสว่นส าหรบัการเลีย้งเด็กในโรงเรียนอนุบาลส าหรบัลกูจา้งหญิง๑๓๗ 

นายจ้างต้องไม่ใช้ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์และมีอายุครรภ์ตั้งแต่เจ็ดเดือนขึน้ไปท างานในเวลา

กลางคืน ท างานลว่งเวลาหรือใชไ้ปท างานนอกสถานที่ที่อยู่ห่างไกล (และตัง้แต่หกเดือนขึน้ไปหากเป็นกรณี

ที่ตอ้งไปท างานในพืน้ที่สูงและพืน้ที่ห่างไกล แถบชายแดนหรือเกาะแก่ง) หรือลูกจา้งหญิงตอ้งดูแลเด็ก          

ที่อายตุ ่ากว่า ๑๒ เดือน๑๓๘  ลกูจา้งหญิงที่ท างานหนกัในระหว่างตัง้ครรภต์ัง้แต่เจ็ดเดือนจะตอ้งถูกโอนยา้ย

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๓๖) 
6. The State shall develop plans and measures to organize crèches and kindergartens in areas with large 
numbers of female employees., สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-
viii-labor-discipline-and-material-responsibilities_t12-c007002-a61-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๓๗ Article 154 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Obligations of employers toward female 

employees: 
1. To ensure gender equality and implement measures to promote gender equality in recruitment, employment, 
training, working time, rest time, wages and other policies. 
2. To consult female employees or their representatives when taking decisions on issues related to the rights 
and interests of women. 
3. To ensure sufficient bathrooms and appropriate toilets in the workplace. 
4. To assist and support in building crèches and kindergartens, or cover part of childcare expenses at crèches 
and kindergartens incurred by female employees.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-
code-2012/chapter-x-separate-provisions-for-female-employees_t12-c007002-a59-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๓๘ Article 155(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Protection of maternity for female employees:              

1. An employer may not mobilize female employees to work at night, work overtime or go on a long working trip in the 
following cases: a/ The employee is in her seventh month of pregnancy, or in her sixth month of pregnancy in case 
of working in a mountainous, remote, distant, border or island area; b/ The employee is nursing a child under 12 
months of age.”,สืบคน้ไดท้ี่http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-x-separate-provisions 
-for female-employees_t12-c007002-a59-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๘๒ 
 

ไปท างานที่เบากว่าหรือลดชั่ วโมงการท างานลงหนึ่งชั่ วโมงของทุกวันแต่ยังคงได้รับค่าจ้างเท่าเดิม                   

เต็มจ านวน 

 นายจา้งไม่สามารถไล่ลูกจา้งหญิงออกหรือเลิกสญัญาจา้งไดฝ่้ายเดียวโดยอาศัยขอ้อา้งในเรื่องของ

การสมรส การตั้งครรภ ์การลาเพื่อคลอดบุตร หรือการเลีย้งดูเด็กอายุต ่ากว่า ๑๒ เดือน๑๓๙  นอกจากนี ้           

ในระหว่างที่ตัง้ครรภ ์ลาคลอด หรือเลีย้งดเูด็กอายุต ่ากว่า ๑๒ เดือน หา้มไม่ใหล้งโทษทางวินยักบัลกูจา้งหญิง 

 ลูกจา้งหญิงมีสิทธิลาคลอดไดห้กเดือน ในกรณีที่ลูกจา้งหญิงใหก้ าเนิดลูกแฝดหรือมากกว่านัน้            

มีสิทธิลาไดเ้พิ่มอีกหนึ่งเดือนส าหรบับุตรแต่ละคน ระหว่างที่คลอด ลกูจา้งมีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทน

เป็นค่าเลีย้งดูบุตรภายใต้กฎหมายประกันสังคม๑๔๐ นายจ้างจะต้องให้การรับรองกับลูกจ้างว่าจะได้            

กลบัเขา้มาท างานเหมือนเดิมหลงัจากลาคลอดครบก าหนดแลว้๑๔๑ 

 

 ๑๓๙ Article 155(3) of Law No. 10 /2012 /QH13  (Labor Code), “3. An employer may neither dismiss a 

female employee nor unilaterally terminate the labor contract with a female employee for the reason of her 
marriage, pregnancy, maternity leave, or that she is nursing a child under 12 months of age, except the case 
in which the employer is an individual who dies, or is declared by a court to have lost his/her civil act capacity, 
or to be missing or dead, or the employer is an institution that ceases operation.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong 
.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-x-separate-provisions-forfemale-employees_t12-c007002-a59-mb.html 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๔๐ Article 157(1)(2) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), Maternity leave: 

1. A female employee is entitled to 6 months of prenatal and postnatal leave. In case a female employee gives 
birth to twin or more babies, counting from the second child upward, for each child the mother is entitled to                
1 more month off. Prenatal leave must not exceed 2 months. 
2. During the maternity leave, a female employee is entitled to maternity policies provided by the law on social 
insurance.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-x-separate-provisions-
for-female-employees_t12-c007002-a59-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). ทัง้นี ้กฎหมายประกนัสงัคมนี ้
(the law on social insurance) ไม่ได้อ้างถึงบทบัญญัติมาตราใดเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นการอ้างถึงกฎหมาย                       
ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัสงัคมเป็นการทั่วไป. 

๑๔๑ Article 158 of Law No. 10 /2012 /QH13  (Labor Code), “Guarantee of employment for female 

employees after maternity leave: A female employee shall be guaranteed the old employment when she returns 
to work after taking the maternity leave…”, สื บค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-
2012/chapter-x-separate-provisions-for-female-employees_t12-c007002-a59-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 



๘๓ 
 

 นายจา้งหา้มจา้งลกูจา้งหญิงท างานที่อาจสง่ผลกระทบต่อระบบการเจรญิพนัธุ์และการเลีย้งดูบุตร

ตามรายการที่กระทรวงแรงงาน ผูทุ้พพลภาพและสวัสดิการสงัคม ก าหนด เช่น งานที่ตอ้งท าใตน้ า้ และ          

งานที่ตอ้งท าในเหมืองใตดิ้น๑๔๒ 

(๒) การคุม้ครองลูกจา้งทีเ่ป็นผูเ้ยาว ์

 ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม ลูกจ้างที่ เป็นผู้เยาว์หมายถึงลูกจ้างที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี๑๔๓  

นายจา้งสามารถจา้งแรงงานที่มีเป็นผูเ้ยาวใ์หท้ างานไดเ้ฉพาะงานที่เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่าลกูจา้งจะมี

พัฒนาการทางสติปัญญา ร่างกายและบุคลิกภาพ  เมื่อมีการจา้งแรงงานที่ เป็นผูเ้ยาว์ นายจา้งจะตอ้ง

เตรียมสมุดบันทึกแยกไวเ้ล่มหนึ่งเพื่อบันทึกชื่อ วันเดือนปีเกิด ต าแหน่งงานปัจจุบัน และผลการตรวจ

สขุภาพประจ างวด และตอ้งจดัเตรียมใหพ้รอ้มเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบเมื่อตอ้งการ๑๔๔   

 หา้มมิใหน้ายจา้งจ้างลูกจ้างที่เป็นผูเ้ยาวใ์หท้ างานหนัก งานอันตราย หรืองานที่ส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อบุคลิกภาพภายใตร้ายการที่ก าหนดโดยกระทรวงแรงงาน ผูทุ้พพลภาพและสวัสดิการสงัคม 

 
๑๔๒ Article 160 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Prohibited work for female employees: 

1. Work that is harmful to child bearing and nursing functions as specified in the list of jobs issued by the Ministry 
of Labor, War Invalids and Social Affairs in coordination with the Ministry of Health. 
2. Work that requires the body constantly immersed in water.  
3. Regular underground work in mines., สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/ 
chapter-x-separate-provisions-for female-employees_t12-c007002-a59-mb.html ( สืบค้น เมื่ อวันที่  ๑๔  ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๑๔๓ Article 161 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Minor employees: A minor employee is an 

employee under 18 years of age.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-
xi-separate-provisions-for-minor-employees-and-other-types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html (สืบค้นเมื่อ
วนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๔๔ Article 162 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Employment of minors: 

1. An employer may only employ minors in work suitable to their health so as to ensure their physical, spiritual 
and personality development, and shall take care of minor employees regarding their work, wage, health and 
training in the course of their employment. 
2. When employing minors, an employer shall keep a separate register fully recorded with the name, date of 
birth, work assigned, results of periodical medical checks of each minor employee, and shall present it at the 
request of a competent state agency.”, ส ืบค น้ ได ท้ี ่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-
2 0 1 2 /chapter-xi-separate-provisions-for-minor-employees-and-other-types-of-employees_t1 2 - c0 0 7 0 0 2 - a5 8 -
mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๘๔ 
 

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ชั่วโมงท างานของลูกจา้งที่เป็นผูเ้ยาว์คือตั้งแต่ ๑๕ ปี จนถึงไม่เกิน ๑๘ ปี 

จะตอ้งไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน และ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ ส่วนชั่วโมงท างานของผูท้ี่อายุต ่ากว่า ๑๕ ปี 

จะตอ้งไม่เกิน ๔ ชั่วโมงต่อวนั และ ๒๐ ชั่วโมงต่อสปัดาหโ์ดยไม่มีการท างานล่วงเวลาหรือท างานในเวลา

กลางคืน แรงงานที่เป็นผูเ้ยาวต์อ้งหา้มมิใหท้ างานผลิตหรือจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ไวน ์เบียร ์ยาสูบ 

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและสารเสพติดอ่ืน ๆ นายจา้งจะตอ้งใหโ้อกาสแก่ลูกจา้งที่เป็นผูเ้ยาวใ์ห้ไดร้บั

การศกึษา๑๔๕ 

 ห้ามมิให้นายจ้างจ้างลูกจ้างที่ เป็นผู้เยาว์ให้ท างานดังต่อไปนี ้ แบกและยกของหนักเกินกว่า                  

ที่สภาพร่างกายของลูกจ้างจะรับได้ ผลิตและใช้หรือขนส่งสารเคมี ก๊าซ หรือวัตถุระเบิด บ ารุงรักษา

เครื่องมือและเครื่องจักร ท าลายตึกหรือสิ่งปลูกสรา้ง ด าเนินกระบวนการผลิตเหล็กกลา้ และด าน า้หรือ       

ท าการประมงนอกชายฝ่ัง และงานอ่ืน ๆ ที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ความปลอดภยัหรือส่งผลเสียต่อส านึก

ผิดชอบชั่วดีของลกูจา้ง นอกจากนีย้งัหา้มมิใหน้ายจา้งจา้งลกูจา้งที่ เป็นผูเ้ยาวใ์หท้ างานใตน้ า้ ใตดิ้น ในถ า้

หรืออุโมงค ์สถานที่ก่อสรา้ง โรงฆ่าสัตว ์บ่อนการพนัน บาร์ ดิสโกเทค หอ้งคาราโอเกะ โรงแรม โมเทล        

 
๑๔๕ Article 163 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Principles of employment of minors: 

1. Employment of minors is prohibited in heavy, toxic and dangerous jobs or in workplaces or jobs which may 
adversely affect their personality, as determined in the list issued by the Ministry of Labor, War Invalids and 
Social Affairs in coordination with the Ministry of Health. 
2. The working time of minor employees aged from full 15 years to under 18 years must not exceed 8 hours per 
day and 40 hours per week. 
The working time of employees aged under 15 years must not exceed 4 hours per day and 20 hours per week 
and the employer may not employ these minors to work overtime or at night. 
3. Persons aged from full 15 to under 18 years may work overtime and at night in some occupations and jobs 
stipulated by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs. 
4. An employer may not employ minors to manufacture and trade in alcohol, wine, beer, cigarettes, stimulants 
and other habit-forming substances. 
5. An employer shall create opportunities for minor employees and employed persons aged under 15 years to 
receive general education., สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xi-
separate-provisions-for-minor-employees-and-other-types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๘๕ 
 

ซาวน่าและหอ้งนวด และในสถานที่ท างานอ่ืน ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือส่งผลเสีย  

ต่อส านกึผิดชอบชั่วดีของลกูจา้ง๑๔๖  

(๓) การคุม้ครองลูกจา้งสูงอาย ุ

ลกูจา้งสงูอายุ หมายถึง ผูท้ี่ยงัคงท างานอยู่หลงัจากที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณส์ าหรบัผูช้าย และ ๕๕ ปี

บริบูรณส์ าหรบัผูห้ญิง๑๔๗ ลูกจา้งสูงอายุมีสิทธิไดร้บัการลดชั่วโมงท างาน  ในระหว่างท างานในปีสุดทา้ย 

ก่อนเกษียณ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับการลดชั่วโมงท างานปกติหรือเข้าสู่ระบบการท างานแบบไม่เต็มเวลา  

นายจ้างไม่สามารถใช้ให้ลูกจ้างสูงอายุท างานหนัก  งานอันตราย หรืองานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ                

ของลกูจา้งสงูอายุ๑๔๘  

 
๑๔๖ Article 165(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Prohibited jobs and workplaces for minor 

employees: 
1. Employment of minors is prohibited in the following jobs: 
a/ Carrying and lifting of heavy objects which are beyond a minor’s physical strength; 
b/ Manufacture use or transportation of chemicals, gas and explosives;  
c/ Maintenance of equipment and machines; 
d/ Demolition of construction works; 
e/ Melting, blowing, casting, rolling, molding and welding of metals; 
f/ Sea diving, offshore fishing; 
g/ Other jobs which are harmful to the health, safety or morality of minor employees.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2 0 1 2 chapter-xi-separate-provisions-for-minor-employees-and-other-
types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๔๗ Article 166 (1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Elderly employees: 1. Elderly employee 

is a person who continues to work after the age defined in Article 187 of this Code.” (60 for men and 55 for 
women), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xi-separate-provisions 
-for-minor-employees-and-other-types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๑๔๘ Article 167 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Employment of elderly employees: 

1. When necessary, an employer may reach agreement with an elderly employee who has sufficient health 
conditions on the extension of the labor contract or the conclusion of a new labor contract in accordance with 
the provisions of Chapter III of this Code….  
3. An employer may not employ elderly employees in heavy or dangerous jobs or jobs exposed to toxic 
substances that adversely affect their health, except in special cases as stipulated by the Government.”   
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๘๖ 
 

(๔) การคุม้ครองแรงงานผูพ้กิาร 

 นายจ้างต้องให้การรับรองว่าสภาพการท างาน เครื่องมือ ความปลอดภัยในการท างาน และ

สุขอนามัยนั้นจะต้องเหมาะสมกับแรงงานผู้พิการและนายจ้างต้องหมั่นดูแลสุขภาพของผู้พิการ                   

อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนนายจา้งจะตอ้งปรกึษากบัลกูจา้งผูพ้ิการเมื่อจะตดัสินใจในเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

กบัสิทธิประโยชนข์องลกูจา้ง๑๔๙ หา้มมิใหน้ายจา้งใชใ้หล้กูจา้งผูพ้ิการที่สญูเสียความสามารถในการท างาน

เกินกว่าร้อยละ ๕๑ หรือมากกว่า ท างานล่วงเวลา ท างานในเวลากลางคืน หรือท างานที่หนักและ                

เป็นอนัตราย หรือท างานที่ตอ้งสมัผสักบัสารพิษ ตามรายการที่ก าหนดโดยกระทรวงแรงงาน ผูทุ้พพลภาพ

และสวสัดิการสงัคม และกระทรวงสาธารณสขุ๑๕๐  

(๕) การคุม้ครองลูกจา้งท างานบา้น    

 นายจา้งจะตอ้งลงนามในสญัญาจา้งที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรกับลูกจา้งท างานบา้นโดยมีขอ้ตกลง

ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเห็นชอบ๑๕๑ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิเลิกสญัญาไดโ้ดยฝ่ายเดียวเมื่อใดก็ได้   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๔๘) 
, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012 /chapter-xi-separate-provisions-for-
minor-employees-and-other-types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๔๙ Article 177 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Employment of disabled persons: 

1. An employer shall ensure working conditions, working tools and occupational safety and hygiene suitable to 
disabled employees and take regular care for their health. 
2. An employer shall consult disabled employees before deciding on matters involving their rights and 
interests.”, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xi-separate provisions-
for-minor-employees-and-other-types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html ( สืบค้น เมื่ อวันที่  ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๑๕๐ Article 178 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Prohibited acts in employment of disabled 

persons: 
1. Employing a disabled person who has lost 51% or more of his/her working ability to work overtime and at 
night. 
2. Employing a disabled person to perform a heavy or dangerous job or a job exposed to toxic substances on 
the list issued by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in coordination with the Ministry of Health., 
สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xi-separate-provisions-for-minor-
employees-and-other-types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๕๑ Article 180 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Labor contracts for domestic employees: 

1. An employer shall sign a written labor contract with a domestic employee. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๘๗ 
 

แต่จะตอ้งแจง้ใหอี้กฝ่ายทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย ๑๕ วนั  นายจา้งมีหนา้ที่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา

อย่างครบถว้น จ่ายค่าประกันสงัคมและประกันสุขภาพตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อลูกจา้งจะไดส้ามารถ

จดัการประกันต่าง ๆ ไดเ้อง ใหค้วามเคารพต่อลูกจา้งท างานบา้น จดัหาที่พกัที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

ให้กับลูกจ้างหากลูกจ้างตกลง เปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้รับการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ และมีหน้าที่            

ออกค่าเดินทางเมื่อลูกจ้างเลิกสัญญาและกลับภูมิล  าเนา ๑๕๒  ห้ามมิให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง                

อย่างไม่เหมาะสม ล่วงละเมิดทางเพศ ใชก้ าลงับงัคับใหท้ างาน ใชก้ าลงักับลูกจา้ง มอบหมายใหลู้กจา้ง

ท างานนอกเหนือจากที่ระบใุนสญัญาจา้ง หรือเก็บเอกสารสว่นตวัของลกูจา้งไว้๑๕๓  

 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๕๑) 
2. The duration of a labor contract for a domestic employee may be negotiated by both parties. Either party 
may unilaterally terminate the labor contract with an advance notice of 15 days.  
3. The two parties shall agree and clearly write in the labor contract the form and time of wage payment, daily 
working hours and accommodation.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/ 
chapter-xi-separate-provisions-for-minor-employees-and-other-types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๕๒ Article 181 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Obligations of an employer: 

1. To fully implement the agreements stated in the labor contract. 
2. To pay to the domestic employee his/her social insurance and health insurance as provided by law to enable 
the latter to self-manage his/her insurance. 
3. To respect the honor and dignity of the domestic employee. 
4. To provide a clean and hygienic accommodation for the domestic employee, if so agreed.  
5. To create opportunities for the domestic employee to receive education and vocational training. 
6. To pay travel expenses for the domestic employee to return home at the end of his/her service, except the 
case in which the domestic employee terminates the labor contract ahead of time.” , สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xi-separate-provisions-for-minor-employees-and-other-
types-of-employees_t12-c007002-a58-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๕๓ Article 183 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Prohibited acts of an employer: 

1. Mistreating, sexually harassing, forcing labor and using violence against the domestic employee. 
2. Assigning work to the domestic employees not in accordance with the labor contract. 
3. Keeping personal documents of the domestic employee.”,  สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-
code/labor-code-2012/chapter-xi-separate-provisions-for-minor-employees-and-other-types-of-employees_t12c0 
07002-a58-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๘๘ 
 

ช) การคุม้ครองแรงงานโดยการก ากบัดูแลสหภาพการคา้ 

 ลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรมีสิทธิในการจัดตั้ง เข้าร่วมและ

ด าเนินงานสหภาพการคา้ (Trade Union) หนา้ที่หลกัของสหภาพการคา้คือการเป็นตัวแทนและปกป้อง

สิทธิและผลประโยชนอ์ันชอบดว้ยกฎหมายของลูกจา้ง  เพราะฉะนั้น การตัดสินใจส่วนใหญ่ที่เก่ียวขอ้ง            

กับผลประโยชน์ของลูกจ้างจึงควรให้ตัวแทนของสหภาพเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง อาทิเช่น การบังคับใช้

ขอ้ตกลงในการเจรจาตกลงรว่มกนั การตดัสินใจที่เก่ียวขอ้งกบัวินยัในการท างานและการเลิกสญัญาจา้ง๑๕๔ 

 นายจา้งจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพการคา้และสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอือ้อ านวย          

ต่อการด าเนินงานของสหภาพ  ห้ามมิให้กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการจัดตั้งและกิจกรรม                 

ของสหภาพ เช่น การระงบัยบัยัง้การจดัตัง้ สั่งหา้มลกูจา้งเขา้ร่วมหรือด าเนินงานของสหภาพ ใชม้าตรการ

เลือกปฏิบติัในเรื่องค่าจา้ง ชั่วโมงท างานและสิทธิหนา้ที่เก่ียวกับแรงงานสมัพันธ์เพื่อขัดขวางมิใหลู้กจา้ง

จดัตัง้ เขา้รว่มและด าเนินงานของสหภาพการคา้๑๕๕ 

 

 
๑๕๔ Article 188(1) of Law No. 10 /2012 /QH13  (Labor Code), “The role of trade unions in industrial 

relations: 
1. Grassroots level trade unions play the role of representing and protecting the rights and legitimate interests 
of trade union members and employees; participate in negotiating, signing and supervising the implementation 
of collective labor agreements, wage scales and wage tables, labor norms, wage payment regulations and 
bonus regulations, internal working regulations, democracy regulations in enterprises, agencies or 
organizations; participate in and assist the settlement of labor disputes; hold dialogues and cooperate with 
employers to build harmonious, stable and progressive industrial relations in enterprises, agencies or 
organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xiii-trade-unions_t12 
-c007002-a56-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๕๕  Article 190 of Law No. 10 /2012 /QH13  (Labor Code), “Prohibited acts of employers related to the 

establishment, joining and operation of trade unions: 
1. Obstructing or causing difficulties to employees in the establishment, joining and operation of trade unions. 
2. Coercing employees to establish, join and operate a trade union. 
3. Asking employees not to join or to withdraw from a trade union. 
4. Discriminating employees regarding wages, working time and other rights and obligations in industrial relations to 
obstruct employees in the establishment, joining and operation of trade unions.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com 
/labor-code/labor-code-2012/chapter-xiii-trade-unions_t12-c007002-a56 mb.html (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๘๙ 
 

ซ) สทิธิของลูกจา้งในการนดัหยดุงาน 

 ลูกจา้งสามารถสมัครใจนัดหยุดงานไดใ้นกรณีที่มีผลประโยชนเ์ก่ียวพนักับขอ้พิพาททางแรงงาน

ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การนัดหยุดงานนั้นจะต้องด าเนินการและน าโดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร                  

ของสหภาพการคา้ของบริษัทหรือตัวแทนของลูกจา้ง๑๕๖  ลกูจา้งจะตอ้งยึดมั่นในกระบวนการและขัน้ตอน

ของการนดัหยดุงาน๑๕๗ 

 นายจ้างไม่จ าต้องจ่ายค่าจ้างหรือประโยชน์อ่ืน  ๆ ให้กับลูกจ้างที่ เข้าร่วมในการนัดหยุดงาน  

อย่างไรก็ดี ห้ามมิให้นายจ้างเลิกสัญญาจ้างหรือด าเนินการลงโทษทางวินัยกับลูกจ้างหรือแกนน า                

ย้ายลูกจ้างหรือแกนน าไปท างานอ่ืนหรือให้ไปท างานในสถานที่ อ่ืน หรือแก้แค้นลูกจ้างหรือแกนน า                   

โดยอาศยัเหตจุากการที่ลกูจา้งหรือแกนน าเป็นผูก้่อการหรือเขา้รว่มการนดัหยุดงาน๑๕๘  

 

๓.๓.๒   กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บทบญัญัติกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของลกูจา้ง

เป็นบทบญัญัติสว่นหนึ่งในประมวลกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 
๑๕๖ Article 210 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Organization and leadership of strikes: 

1. In a unionized place, a strike must be organized and led by the executive committee of the grassroots-level 
trade union. 
2. In a non-unionized place, a strike must be organized and led by the higher-level trade union at the request 
of employees.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xiv-settlement-of-labor 
disputes_t12-c007002-a55-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๕๗ Article 211 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Sequence of going on strike: 

1. Collecting opinions of the employees’ collective. 
2. Issuing a decision to go on strike. 
3. Going on strike.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xiv-settlement-of-
labor-disputes_t12-c007002-a55-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๕๘ Article 219 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Prohibited acts before, during and after a strike: 

…4. Terminating the labor contracts with, imposing labor disciplinary measures on or transferring employees and strike 
leaders to other jobs or other locations due to their preparation for or involvement in the strike. 
5. Taking revenge actions on employees who are on strike or leaders of the strike….”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong 
.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-xiv-settlement-of-labor-disputes_t12-c007002-a55-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๙๐ 
 

ก) หนา้ทีข่องนายจา้งและลูกจา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน 

 สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรและเอกชนทุกแห่งที่ เก่ียวข้องกับแรงงานจะต้องปฏิบัติ                     

ตามกฎหมายที่เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน  นายจ้างต้องยึดถือมาตรฐานและ

กฎระเบียบของรฐับาลและกฎระเบียบของทอ้งถิ่นในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานเพื่อใช้             

ในการวางหลกัเกณฑแ์ละก าหนดกระบวนการท างานเพื่อประกันความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน

ส าหรบัเครื่องจกัรและอปุกรณแ์ต่ละชนิดในสถานที่ท างาน๑๕๙ 

 นายจา้งมีหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน ดงัต่อไปนี ้๑๖๐ 

 
๑๕๙ Article 136(2) of Law No. 1 0 / 2 0 1 2 /QH1 3  ( Labor Code), National technical regulations on 

occupational safety and hygiene: 2. Based on the national standards and technical regulations and local 
technical regulations on occupational safety and hygiene, employers shall elaborate internal working 
regulations and procedures for each type of machine, equipment and workplace to ensure occupational safety and 
hygiene.”, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-
hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๖๐ Article 138(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Employers’ and employees’ obligations 

for occupational safety and hygiene:  
1. An employer has the following obligations: 
a/ To ensure that the workplace meet the requirements on space, airiness, dust, steam, toxic gas, radiation, 
electricity of magnetic field, heat, moisture, noise, vibration and other harmful factors as prescribed in relevant 
technical regulations. These factors must be checked and measured on a regular basis; 
b/ To ensure safe and hygienic working conditions for machines, equipment and workshops as required by the 
promulgated or applied national technical regulations or standards on occupational safety and hygiene at 
workplace; 
c/ To check and evaluate dangerous and harmful factors at the workplace in order to put forward measures to 
avert and minimize dangers and harms and improve working conditions and healthcare for employees; 
d/ To examine and maintain machines, equipments, workshops and warehouses on a periodical basis; 
e/ To display signboards of instructions for occupational safety and hygiene for machines, equipment and 
workplaces at easy-to-read and -see locations at the workplace;  
f/ To consult the representative organization of the grassroots-level employees’ collective when planning and 
implementing activities to ensure occupational safety and hygiene.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/ 
labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบค้นเมื่ อวันที่  
๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๙๑ 
 

(๑) รบัรองว่าสถานที่ท างานนัน้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับพืน้ที่ว่าง การระบายอากาศ ฝุ่ น ไอน า้ 

ก๊าซพิษ รงัสี ประจุแม่เหล็กไฟฟ้า ความรอ้น ความชืน้ เสียง การสั่นสะเทือนและสิ่งอนัตรายอ่ืน ๆ 

และจะตอ้งมีการทดสอบเก่ียวกบัสิ่งเหลา่นีอ้ยู่เป็นระยะ ๆ  

(๒) รับรองว่าสภาวะของความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานของเครื่องจักร เครื่องมือ                      

และสถานที่ท างานนัน้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามกฎเกณฑท์ี่รฐัก าหนดเก่ียวกบัความปลอดภยัและ

สขุอนามยัในการท างาน หรือไดม้าตรฐานตามที่สถานประกอบการนัน้ ๆ ก าหนดขึน้ 

(๓) จัดให้มีการทดสอบและประเมินปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่ท างานเพื่อก าหนด

มาตรการในการลดสิ่งที่เป็นหรืออาจก่อใหเ้กินอันตราย และปรบัปรุงสภาพการท างาน รวมทัง้                  

การดแูลสขุภาพส าหรบัลกูจา้ง 

(๔) จดัใหม้ีการทดสอบและบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร เครื่องมือ สถานที่ท างานและโกดงัอยู่เป็นระยะ ๆ  

(๕) จดัใหม้ีขอ้แนะน าในเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยัในการใชเ้ครื่องจกัร เครื่องมือ และสถานที่

ท างาน โดยจะตอ้งแสดงขอ้แนะน านัน้ใหป้รากฏอย่างชดัเจนในสถานที่ท างาน   

(๖) จัดให้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากองค์กรที่ เป็นตัวแทนของลูกจ้างเมื่อมีการจัดท าแผน                  

และจดักิจกรรมเพื่อประกนัความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน  

 สว่นลกูจา้งก็ตอ้งมีหนา้ที่ในเรื่องของความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน ดงันี ้๑๖๑ 

(๑) ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน ในระหว่างที่

ปฏิบติังานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 

 
๑๖๑ Article 138(2) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Employers’ and employees’ obligations 

for occupational safety and hygiene:  
2. An employee has the following obligations: 
a/ To observe regulations, processes and internal rules on occupational safety and hygiene which are relevant 
to assigned jobs; 
b/ To use and maintain equipped personal protection equipment and occupational safety and hygiene tools at 
the workplace; 
c/ To promptly report to responsible persons when discovering risks of labor accident, occupational disease, 
toxic or dangerous incidents; to participate in first aid and overcoming the consequences of labor accidents as 
requested by the employer.”, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-
ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๙๒ 
 

(๒) ใชแ้ละบ ารุงรกัษาอุปกรณป์้องกันส่วนตัวและเครื่องมือที่เก่ียวกับความปลอดภยัและสุขอนามยั            

ในสถานที่ท างาน 

(๓) รายงานต่อผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบโดยทนัทีหากตรวจพบความเสี่ยงที่จะเกิดอบุติัเหต ุโรคภยัไขเ้จ็บ 

อาการเป็นพิษหรือเหตอุนัตรายใด ๆ  จากการท างาน มีส่วนร่วมตามค าสั่งของนายจา้งในการระงบั

เหตฉุกุเฉินและเยียวยาอบุติัเหตทุี่เกิดขึน้จากการท างาน  

 ทัง้นี ้นายจา้งจะตอ้งแต่งตัง้ผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในเรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน  

โดยผูท้ี่ท  าหนา้ที่นีจ้ะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน๑๖๒ 

 ลูกจา้งมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ปฏิบัติงานหรือออกจากสถานที่ท างานและยังไดร้ับค่าจ้างเต็มจ านวน               

โดยไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัในการท างานหากปรากฏชดัว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอบุติัเหตหุรือการเจ็บป่วย

จากการท างานที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยที่ลูกจ้างจะต้องแจ้งให้ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงทราบทันที                  

โดยนายจา้งไม่อาจบงัคบัใหล้กูจา้งปฏิบติังานต่อไปหรือกลบัไปยงัสถานที่ท างานหากภยนัตรายนัน้ยงัไม่ไดร้บั

การแกไ้ขเยียวยา๑๖๓  

 

 

 
๑๖๒ Article 139 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Occupational safety and hygiene officers: 

1. An employer shall assign a person in charge of occupational safety and hygiene. For production and 
business establishments operating in the fields with many risks of labor accidents and occupational diseases 
and having 10 or more employees, their employers shall assign full-time occupational safety and hygiene 
officers with suitable professional qualifications. 
2. Occupational safety and hygiene officers must be trained in occupational safety and hygiene.”, สืบค้น ได้ที่  
http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-
c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๖๓ Article 140 (2) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Handling of incidents and response to 

emergency cases: 2. An employee may refuse to work or leave the workplace while still having the full wage 
paid and not being regarded as violating labor discipline when he/she is fully aware of the danger of labor 
accident or occupational diseases or serious threat to his/her life or health, and shall immediately report to the 
direct supervisor. The employer may not order employees to continue performing such work or to return to such 
workplace if the danger has not been eliminated., สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-
code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 



๙๓ 
 

ข) การรบัมือกบัอบุตัเิหตแุละโรคภยัไขเ้จ็บทีเ่กิดขึน้จากการท างาน 

 อุบัติเหตุจากการท างานหมายถึงอุบัติเหตุที่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บขึน้กับส่วนหนึ่งส่วนใดและระบบ             

การท างานของร่างกายของลูกจา้ง หรือท าใหลู้กจา้งถึงแก่ความตาย ที่เกิดขึน้ในระหว่างการท างาน นิยาม

ดังกล่าวก็ใชใ้นกรณีของผูฝึ้กงานและผูท้ดลองงานเช่นกัน ผูท้ี่ได้รบัความทุกขท์รมานจากอุบัติเหตุที่เกิดขึน้           

จากการท างานจะตอ้งไดร้บัการรกัษาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที อุบัติเหตุและโรคภัยไขเ้จ็บจากการท างาน               

ในทกุกรณี รวมทัง้เหตกุารณร์า้ยแรงอ่ืน ๆ จะตอ้งไดร้บัการสอบสวน บนัทกึ และรายงานเป็นระยะ ๆ ๑๖๔ 

 โรคภัยไข้เจ็บจากการท างาน หมายถึง โรคภัยที่มีสาเหตุจากสภาพการท างานที่ เป็นอันตราย                            

จนส่งผลกระทบต่อลกูจา้ง ผูท้ี่ไดร้บัความทุกขท์รมานจากโรคภยัที่เกิดขึน้จากการท างานจะตอ้งไดร้บัการรกัษา

อย่างระมดัระวงั ไดร้บัการตรวจวินิจฉยัเป็นระยะ ๆ และมีบนัทกึสขุภาพแยกต่างหาก๑๖๕ 

 ในกรณีที่ไดร้บัความทุกขท์รมานจากอบุติัเหตแุละโรคภยัที่เกิดขึน้จากการท างาน นายจา้งจะตอ้งจ่าย

ค่ารกัษาในส่วนที่ประกันสุขภาพไม่ไดช้ดใชใ้หใ้นกรณีที่ลูกจา้งไดร้บัความคุม้ครองตามประกันสุขภาพ แต่ถา้

ลูกจา้งไม่ไดร้บัความคุม้ครองจากประกันสุขภาพ นายจา้งตอ้งจ่ายค่ารกัษาเต็มจ านวน  นอกจากนี ้นายจา้ง

 
๑๖๔ Article 142 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Labor accidents: 

1. Labor accident is an accident that causes injury to any bodily part and function of an employee or causes 
death, and occurs during the performance of work and in connection with the performance of a job or task. 
This provision also applies to apprentices, on-the-job trainees and employees on probation. 
2. Victims of labor accidents must be promptly provided with first aid and adequate treatment. 
3. All labor accidents, occupational diseases and serious incidents happening at workplace must be notified, 
investigated, documented, statistically calculated and reported on a regular basis according to the Government’s 
regulations.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-
safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๖๕ Article 143 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Occupational diseases: 

1. Occupational disease is an illness caused by the harmful working conditions of an occupation on an employee. 
The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Labor, War 
Invalids and Social Affairs in, issuing a list of occupational diseases after consulting the Vietnam General Confederation of 
Labor and the employers’ representative organization. 
2. An employee suffering an occupational disease must be provided with adequate treatment and regular 
checks-up and have a separate medical record., สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-
code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 



๙๔ 
 

จะตอ้งจ่ายค่าจา้งเต็มจ านวนตามสญัญาจา้งใหก้ับลูกจา้งที่ไดร้บัความทุกขท์รมานจากอุบัติเหตุหรือโรคภัย              

ที่เกิดขึน้จากการท างานและยงัอยู่ระหว่างลาหยุดเพื่อท าการรกัษา และยงัตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งคนนัน้ดว้ย๑๖๖  

ถ้าลูกจ้างได้รับความคุ้มครองโดยประกันสังคมภาคบังคับแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับผลประโยชน์ภายใต้

กฎหมายประกนัสงัคม๑๖๗ 

 ลกูจา้งที่ไดร้บัความทุกขท์รมานจากอบุติัเหตแุละโรคภยัจากการท างานที่ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความผิด

ของลกูจา้ง และสญูเสียความสามารถในการท างานอย่างนอ้ย รอ้ยละ ๕ จะไดร้บัค่าชดเชยจากนายจา้ง แต่ถา้หาก

อบุติัเหตหุรือโรคภยัจากการท างานนัน้เกิดจากความผิดของลกูจา้ง ลกูจา้งก็ยังคงจะไดร้บัค่าชดเชยอย่างน้อย 

รอ้ยละ ๔๐  ของค่าชดเชยที่ลกูจา้งจะไดร้บัในกรณีที่อบุติัเหตหุรือโรคภยัไม่ไดเ้กิดจากความผิดของตน๑๖๘ 

 
๑๖๖ Article 144 of Law No. 1 0 / 2 0 1 2 /QH1 3  ( Labor Code), “Employers’ responsibilities for labor 

accidents and occupational diseases of employees:  
1. To bear the part of the costs which must be jointly paid and costs which are not covered by health insurance 
for employees who have health insurance; to pay all medical expenses incurred from first aid and emergency 
aid until stable treatment for employees who do not have health insurance. 
2. To pay full wages under labor contracts to employees who have labor accidents or suffer occupational 
diseases during the medical treatment period. 
3. To pay compensations to employees who have labor accidents or suffer occupational diseases in 
accordance with Article 145 of this Code.”, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-
2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html ( สื บค้น เ มื่ อ วั น ที่  ๑๔  ตุ ล าคม 
๒๕๖๑). 

๑๖๗ Article 145(1) of Law No. 10 /2012 /QH13  (Labor Code), “Rights of employees who have labor 

accidents or suffer occupational diseases: 
1. An employee who participates in compulsory social insurance is entitled to the benefit regime for labor 
accidents and occupational diseases as provided by the Law on Social Insurance., สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluat 
laodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb 
.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๖๘ Article 145(3)(4) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Rights of employees who have labor 

accidents or suffer occupational diseases: 
3. An employee who has a labor accident or suffers an occupational disease not due to his/her fault and loses 
5% or more of his/her working ability is entitled to compensation by his/her employer as follows: 
a/ At least equal to one and half month’s wage stipulated in the labor contract in case of losing between 5% 
and 10% of the working ability, then an additional 0.4 month’s wage stipulated in the labor contract for every 
increase of 1% in case of losing between 11% and 80% of the working ability; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๙๕ 
 

ค) การป้องกนัอบุตัเิหตแุละโรคภยัจากการท างาน 

 เครื่องจกัร เครื่องมือ และวสัดอุปุกรณท์ี่จ  าเป็นตอ้งใชเ้พื่ออ านวยความปลอดภยัในการท างานจะตอ้ง

ไดร้บัการตรวจสอบก่อนมีการน าไปใช ้และจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ จากองคก์รที่มีหนา้ที่ตรวจสอบ

ทางเทคนิคด้านความปลอดภัยในการท างาน๑๖๙  ทุก ๆ ปีนายจ้างจะต้องจัดท าแผนและมาตรการส าหรบั             

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานและการปรับปรุงสภาพการท างาน  ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในที่ ที่                   

มีสารพิษและสิ่งอันตรายจะตอ้งไดร้บัเครื่องมือป้องกันส่วนตัวโดยนายจา้งเป็นผูจ้ัดหาให ้และลูกจา้งจะตอ้ง           

ใชเ้ครื่องมือเหล่านัน้ระหว่างปฏิบติังาน เครื่องมือป้องกันส่วนตัวเหล่านัน้จะตอ้งมีคุณภาพที่ไดม้าตรฐาน๑๗๐

 นายจา้งและผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานจะตอ้งมีส่วน          

ในการจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน และจะตอ้งผ่านการทดสอบ

และไดร้บัใบรบัรองในเรื่องของความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน นายจา้งจะตอ้งจดัใหม้ีการฝึกอบรม

ในเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างานใหก้บัลกูจา้ง ผูฝึ้กงาน และผูท้ดลองงานเมื่อจะรบัเขา้ท างาน 

และตอ้งจัดใหม้ีค าแนะน าในเรื่องเก่ียวกับกฎระเบียบความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานใหก้ับผูท้ี่             

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๖๘)  
b/ At least equal to 30 months’ wage stipulated in the labor contract in case of losing 81% or more of the working 
ability, or to family members of the employee who dies from a labor accident. 
4. In case the employee is at fault, he/she is still entitled to an allowance at least equal to 40% of the rate 
specified in Clause 3 of this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/ 
chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๖๙ Article 147(1) of Law No. 10 /2012 /QH13  (Labor Code), “1. Machines, equipment and supplies 

subject to strict labor safety requirements must be appraised by a technical labor safety appraisal institution 
before they are put into operation and must be appraised on a periodical basis when they are in use.”, สืบค้น
ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_ 
t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๗๐ Article 149 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Personal protection equipment in work:  

1. An employee doing a dangerous or toxic job must be adequately provided with and shall use personal 
protection equipment in the working process according to the regulations of the Ministry of Labor, War Invalids 
and Social Affairs. 
2. Personal protection equipment must meet applicable quality standards.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/              
labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบค้นเมื่ อวันที่                  
๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๙๖ 
 

มาเยี่ยมชมและปฏิบติังานในสถานที่และบรเิวณที่อยู่ภายใตก้ารจดัการดแูลของนายจา้ง ลกูจา้งที่ตอ้งปฏิบติังาน

ภายใตข้อ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างานอย่างเครง่ครดัตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมเก่ียวกบั

ความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน ตอ้งผ่านการทดสอบและไดร้บัใบรบัรอง๑๗๑ 

 นายจ้างจะต้องเปิดเผยให้ลูกจ้างรับรู ้รับทราบถึงสถานการณ์ของอุบัติเหตุ โรคภัยที่ เกิดขึ ้น                         

จากการท างาน ปัจจยัที่เป็นและอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย และมาตรการในการรบัรองความปลอดภยัและสขุอนามยั

ในสถานที่ท างาน๑๗๒ 

ง) การดูแลสขุภาพส าหรบัลูกจา้ง 

 นายจา้งจะตอ้งยึดถือมาตรฐานดา้นสุขภาพส าหรบังานแต่ละประเภทในการรบัลกูจา้งเขา้ท างานและ

มอบหมายงานใหลู้กจา้งท างาน ในทุก ๆ ปี นายจา้งจะตอ้งจัดใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรบัลูกจา้ง 

รวมทั้งผูฝึ้กงานและผูท้ดลองงาน  ลูกจา้งหญิงจะตอ้งไดร้บัการตรวจทางสูตินรีเวช ส่วนผูท้ี่ตอ้งท างานหนัก              

และอันตราย ผูพ้ิการและลูกจา้งที่เป็นผูเ้ยาว ์และลูกจา้งสูงอายุจะตอ้งไดร้บัการตรวจสุขภาพอย่างนอ้ยทุก ๆ             

๖ เดือน ลูกจา้งที่ท างานภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่มีความเสี่ยงต่อโรคภัยจากการท างานจะตอ้งไดร้บัการตรวจ

วินิจฉัยโรคภัยจากการท างานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุบั ติเหตุ               

จากการท างานหรือโรคภยัจะตอ้งไดร้บัการตรวจทางการแพทยเ์พื่อวดัระดบัความทพุลภาพ วดัระดบัการถดถอย

 
๑๗๑ Article 150 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Training in occupational safety and hygiene: 

1. Employers and occupational safety and hygiene officers shall participate in training courses and take 
examinations and tests on occupational safety and hygiene conducted by occupational safety and hygiene 
training service institutions, for which they will be granted certificates. 
2. An employer shall organize training in occupational safety and hygiene for employees, apprentices and on-
the-job trainees upon recruitment and work arrangement; and provide guidance on occupational safety and 
hygiene regulations for visitors to workplaces managed by the employer. 
3. An employee who performs a job subject to strict occupational safety and hygiene requirements shall 
participate in a training course and take a test on occupational safety and hygiene in order to obtain a 
certificate…”, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-
safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๗๒ Article 150 of Law No. 10 /2012 /QH13  (Labor Code), “Information on occupational safety and 

hygiene: Employers shall provide adequate information on the situation of labor accidents, occupational 
diseases and dangerous and harmful factors and measures to ensure occupational safety and hygiene for 
employees at workplace.”, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-
occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๙๗ 
 

ของสมรรถภาพในการท างานและตอ้งไดร้บัการรกัษาเยียวยา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานและการพกัฟ้ืน

เมื่อลกูจา้งหายจากอาการบาดเจ็บแลว้สามารถกลบัมาท างานต่อได ้นายจา้งจะตอ้งมอบหมายงานที่เหมาะสม

กบัสภาพรา่งกายของลกูจา้งตามมติของสภาตรวจสอบทางการแพทยด์า้นแรงงาน นายจา้งจะตอ้งจดัใหม้ีบนัทึก

สขุภาพของลกูจา้งและบนัทึกทั่วไปโดยสอดคลอ้งกบักฎระเบียบที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด  ส าหรบัลกูจา้ง           

ที่ท างานในสถานที่ที่มีสารพิษและเสี่ยงต่อการติดเชือ้ นายจ้างจะต้องมีมาตรการในการฆ่าเชือ้และท าให้                

ปลอดเชือ้ส  าหรบัลกูจา้งหลงัจากเสรจ็สิน้ชั่วโมงการท างาน๑๗๓   

 นอกจากนี ้เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  รัฐสภาเวียดนาม (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ได้ออก

กฎหมายฉบบัที่ ๘๔/๒๐๑๕/QH๑๓ (Law No. 84/2015/QH13) ว่าดว้ยเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยั

ในการท างาน (Law on Occupational Safety and Health) โดยกฎหมายนีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขต

การบังคับใชใ้ห้ครอบคลุมถึงแรงงานที่ไม่ไดท้ างานภายใตส้ัญญาจา้งแรงงาน เช่น พนักงานฟรีแลนซ์                                      

 

 
๑๗๓ Article 152 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Health care for employees: 

1. Based on health criteria for each type of work, an employer shall recruit and arrange work for employees. 
2. Annually, an employer shall organize periodical health checks-up for employees, including apprentices and 
on-the-job trainees, obstetrics and gynecology checks for female employees, and health checks-up at least 
once every 6 months for employees doing heavy and harmful jobs and disabled, minor and elderly employees. 
3. An employee who works in conditions with risks of occupational disease must have occupational disease 
checks according to regulations of the Ministry of Health. 
4. An employee who has a labor accident or suffers an occupational disease shall undergo a medical 
assessment to determine his/her level of injury or disability and the level of working ability loss, and is entitled 
to treatment, care and working ability rehabilitation in accordance with law. 
5.After having a labor accident or suffering an occupational disease, if still continuing to work, an employee 
shall be assigned to a work suitable to his/her health based on the conclusion of the Labor Medical Assessment 
Council. 
6. An employer shall manage health records of employees and general observation records according to 
regulations of the Ministry of Health. 
7. An employer shall provide employees who work at a workplace exposed to toxic and infectious factors with 
sterilization and disinfection measures upon completion of the working hours.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluatlaodong.com/                            
labor-code/labor-code-2012/chapter-ix-occupational-safety-and-hygiene_t12-c007002-a60-mb.html (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๙๘ 
 

ตามไซตง์านก่อสรา้งเพื่อที่จะไดร้บัรองความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างานไดก้วา้งมากขึน้๑๗๔ 

 

๓.๓.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ประมวลกฎหมายแรงงานและกฎหมายการจา้งงานต่างก็มีบทบญัญัติที่สนบัสนนุการพฒันาทกัษะฝีมือ  

ภายใตป้ระมวลกฎหมายแรงงาน ลูกจา้งมีสิทธิเลือกอาชีพและการฝึกอาชีพ ณ สถานท่ีท างานตามที่ตนเอง

ต้องการและสอดคล้องกับงานของตนเอง  นายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ                

ในการสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอาชีพหรือการจัดใหม้ีชั้นเรียนฝึกอบรมอาชีพในสถานที่ท างาน           

เพื่อฝึกหัด ฝึกทบทวน หรือปรบัปรุงทักษะในการท างานและวัดระดับลูกจา้งและจัดใหม้ีการฝึกอบรมอาชีพ

ส าหรบัผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ๑๗๕   

 นายจ้างจะต้องมีแผนประจ าปีและจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการจัดการฝึกอบรมด้านอาชีพ               

และทกัษะในการประกอบอาชีพและหลกัสตูรส าหรบัการเพิ่มระดบัส าหรบัลกูจา้งและอบรมลกูจา้งก่อนที่ลูกจา้ง

 
๑๗๔  Article 2 of Law No. 85/2015/QH13 (Law on Occupational Safety and Health), “Subjects of 

application:                         
1. Workers working with labour contracts, workers on probation, apprentices and interns working for employers.  
2. Cadres, civil servants, public employees, persons working in the people’s armed forces.  
3. Persons working without labour contracts.  
4. Vietnamese workers working overseas with labour contracts; foreign workers working in Vietnam.  
5. Employers. 
6. Other agencies, organisations, individuals in relation to OSH. Subjects stipulated in Clauses 1, 2, 3 and 4 of 
this Article hereafters are commonly called workers., สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRA 
PH/99774/119205/F-595449136/VNM99774.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๗๕ Article 59 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Apprenticeship and vocational training: 

1. An employee is entitled to choose an occupation and apprenticeship at a workplace which is appropriate to 
his/her employment demand. 
2. The State encourages any eligible employer to establish a vocational training center or open vocational 
training classes at the workplace in order to train and retrain for improving occupational qualifications and skills 
for its current employees and providing vocational training for other apprentices in accordance with the law on 
vocational training.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/99774/119205/F-595449136/ 
VNM99774.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๙๙ 
 

จะเปลี่ยนงานเพื่อมาท างานให้กับนายจ้าง และนายจ้างจะต้องส่งรายงานผลของการฝึกอบรมและ                        

ระดบัการฝึกอบรมและการปรบัปรุงไปยงัหน่วยงานจดัการแรงงานประจ าจงัหวดัในรายงานแรงงานประจ าปี๑๗๖ 

 เมื่อนายจา้งรบัผูท้ี่ฝึกอาชีพและผูฝึ้กงานเขา้ท างาน นายจา้งไม่จ าตอ้งลงทะเบียนกิจกรรมฝึกอบรม

อาชีพ และไม่อนุญาตใหเ้รียกเก็บค่าเล่าเรียน ในกรณีนีผู้ฝึ้กอาชีพและผูฝึ้กงานจะตอ้งมีอายุอย่างนอ้ย ๑๔ ปี

บริบูรณ์และมีสภาพร่างกายพรอ้มที่จะท างาน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตอ้งลงนามในสัญญาฝึกอบรมอาชีพ              

ซึ่งจะตอ้งท าเป็นคู่ฉบบัใหแ้ต่ละฝ่ายเก็บไว้๑๗๗ 

 นายจา้งมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการสนับสนุนใหลู้กจา้งเขา้ร่วมการประเมินทักษะอาชีพเพื่อที่จะได้รบั

ใบรับรองทักษะอาชีพแห่งชาติ๑๗๘  กฎหมายการจ้างงานระบุว่าการประเมินและการมอบใบรับรองทักษะ             

 
๑๗๖ Article 60 of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Responsibilities of an employer for training 

and retraining for vocational qualification and skill improvement:  
1. An employer shall prepare annual training plans and budgets and organize training for improving vocational 
qualifications and skills for his/her current employees and training for employees before switching them to 
perform other jobs. 
2. An employer shall report on the results of vocational qualification and skill improvement training to the 
provincial-level state management agency of labor in its annual report on labor.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.boluat 
laodong.com/labor-code/labor-code-2 0 1 2 / chapter-iv-apprenticeship-training-and-retraining-for-vocational-
qualification-and-skill-improvement_t12-c007002-a65-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๗๗ Article 61(1) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “Apprenticeship and on-the-job training to 

work for the employer: 
1. An employer that recruits apprentices or on-the-job trainees to work for the employer does not have to register 
such vocational training activity and may not collect tuition fees. 
In this case an apprentice or on-the-job trainee must be at least full 14 years old and have appropriate health 
conditions required by the relevant occupation, except for some occupations specified by the Ministry of Labor, 
War Invalids and Social Affairs. 
The two parties shall enter into a vocational training contract, which must be made in 2 copies, each to be kept 
by one party.”, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-iv-apprenticeship-training              
-and-retraining-for-vocational-qualification-and-skill-improvement_t12-c007002-a65-mb.html (สืบค้นเมื่อวันที่  
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๗๘ Article 61(4) of Law No. 10/2012/QH13 (Labor Code), “4. The employer shall create conditions for 

the employee to take vocational skill assessment exams in order to get a national vocational skills certificate.”  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๐๐ 
 

อาชีพแห่งชาตินั้นมุ่งที่จะรองรับการวัดระดับของทักษะในการท างานของผู้ปฏิบัติงานตามคุณสมบัติ                      

ของผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ร่วมในการประเมินและไดร้บัใบรบัรองเพื่อที่จะไดป้รบัปรุงศักยภาพ        

ในการท างานและแสวงหางานที่เหมาะสมหรืองานที่ตอ้งการใบรบัรองนั้น๑๗๙  ใบรบัรองทักษะในการท างาน

แห่งชาติสามารถใชไ้ดท้ั่วประเทศ ในกรณีที่มีความร่วมมือระหว่างเวียดนามกบัประเทศหรือดินแดนอ่ืน ๆ  ในการ

น าใบรบัรองนัน้ไปใช ้ใหใ้บรบัรองนัน้สามารถใชไ้ดใ้นประเทศหรือดินแดนนัน้ ๆ และใหใ้บรบัรองของประเทศหรือ

ดินแดนนัน้ ๆ มีผลใชไ้ดใ้นเวียดนามดว้ย 

 นายจา้งอาจไดร้บัการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนเพื่อการปรบัปรุงทักษะ           

ในการท างานเพื่อให้ผู ้ท างานยังคงมีคุณสมบัติเพียงพอเพื่อรักษาต าแหน่งงานส าหรบัผู้ปฏิบัติงานที่ยังคง           

จ่ายเบีย้ประกันการว่างงาน เมื่อครบเงื่อนไขดังต่อไปนี ้๑๘๐ (ก) ไดจ้่ายเบีย้ประกันการว่างงานแลว้เต็มจ านวน

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๗๘) 
, สืบค้นได้ที่  http://www.boluatlaodong.com/labor-code/labor-code-2012/chapter-iv-apprenticeship-training-
and-retraining-for-vocational-qualification-and-skill-improvement_t12-c007002-a65-mb.html (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๗๙ Article 29 of Law No. 38/2013/QH13 (Law on Employment), “Purposes of assessment and grant of 

certificates of national occupational skills: 
1. Assessment and grant of certificates of national occupational skills aim to recognize the levels of occupational 
skills of workers based on their qualifications. 
2. Workers may participate in the assessment and be granted certificates of national occupational skills in order 
to improve their occupational capacity or seek appropriate employment or employment requiring such 
certificates.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Law_No.38_2013_2/mldocument 
_view/?set_language=en (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๘๐ Article 47(1) of Law No. 38/2013/QH13 (Law on Employment), “Support conditions, time and levels: 

1. Employers may receive financial support for training and retraining to improve occupational skills 
qualifications for job maintenance for the workers defined in Clause 1, Article 43 of this Law who currently pay 
unemployment insurance premiums, when fully meeting the following conditions: 
a/ Having fully paid unemployment insurance premiums for workers obliged to participate in unemployment 
insurance for at least full 12 consecutive months by the time of request for support; 
b/ Meeting difficulties due to economic recession or other force majeure causes, forcing them to undergo 
restructuring or change production and business technologies; 
c/ Lacking funds for organizing training and retraining to improve occupational skills qualifications for workers; 
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๐๑ 
 

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานที่มีหนา้ที่จะตอ้งเขา้ร่วมในประกนัการว่างงานมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑๒ เดือนติดต่อกัน    

ในเวลาที่ร ้องขอการสนับสนุน (ข) ประสบกับความยากล าบากอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย                   

หรือจากเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ อันส่งผลให้ต้องเข้าสู่การปรับโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี                       

(ค) ขาดเงินทุนในการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพื่อการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อใหม้ีคณุสมบติัในงานบ ารุงรกัษา 

(ง) มีแผนในการฝึกอบรมและฝึกทบทวน โดยตอ้งไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจ ระยะเวลา            

ของการสนบัสนนุจะตอ้งเป็นไปตามแผนที่ไดร้บัการรบัรอง แต่จะตอ้งไม่เกิน ๖ เดือน 

 นายจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมตามแผน ใชเ้งินทุนที่ไดร้บัมาอย่างเหมาะสมและ

รายงานผลการฝึกอบรมใหห้น่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบหลงัการฝึกอบรมเสรจ็สิน้ลง๑๘๑ 

  

๓.๓.๔ กฎหมายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ 

 แรงงานขา้มชาติชาวเวียดนามไดร้บัการคุม้ครองภายใตป้ระมวลกฎหมายแรงงานและกฎหมายว่าดว้ย

แรงงานเวียดนามที่ท างานในต่างประเทศ (Law on Vietnamese Guest Workers หรือ Law on Vietnamese 

Laborers Working Abroad Under the Contracts)  ทัง้นี ้นโยบายของรฐับาลเวียดนามในเรื่องแรงงานขา้มชาติ

คือการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยส าหรบัชาวเวียดนามที่มีคณุสมบติัครบใหท้ างานในต่างแดน คุม้ครอง

สิทธิตามกฎหมายและผลประโยชนข์องแรงงานขา้มชาติ สถานประกอบการและองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไรในการ

ส่งแรงงานไปต่างประเทศ สนับสนุนการลงทุนในการเปิดตลาดแรงงานใหม่ ๆ ตลาดที่มีรายไดสู้งและตลาด                 

ที่รองรับแรงงานจ านวนมาก สนับสนุนการฝึกอาชีพและการสอนภาษาต่างประเทศส าหรับแรงงาน รองรับ

 

(ต่อจากเชิงอรรที ่๑๘๐) 
d/ Having a plan on training and retraining to improve occupational skills qualifications for job maintenance, 
approved by a competent state agency.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Law 
_No.38_2013_2/mldocument_view/?set_language=en (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๘๑ Article 48(1) of Law No. 38/2013/QH13 (Law on Employment), “Responsibility for training and 

retraining to improve occupational skills qualifications: 
1. Employers shall organize training and retraining to improve occupational skills qualifications and use workers 
under approved plans; use funds for eligible workers and proper purposes and report training results to 
competent state agencies after completion of training or retraining courses.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.itpc.gov.vn/ 
investors/how_to_invest/law/Law_No.38_2013_2/mldocument_view/?set_language=en ( สื บ ค้น เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๐๒ 
 

นโยบายใหเ้ครดิตพิเศษส าหรบัผูร้บัประโยชนใ์นประกันสงัคมที่ท างานอยู่ต่างประเทศ และส่งเสริมใหแ้รงงาน                 

ที่มีความสามารถทางวิชาชีพและเทคโนโลยีไปท างานในต่างประเทศและสง่แรงงานไปยงัตลาดที่มีรายไดส้งู๑๘๒ 

 แรงงานเวียดนามสามารถไปท างานในต่างประเทศไดใ้นรูปแบบดงัต่อไปนี ้๑๘๓ 

(๑) ภายใตส้ญัญาที่ลงนามกบัสถานประกอบการที่มีบรกิารจดัหาแรงงานไปท างานในต่างประเทศหรือ

กบัองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไรที่ไดร้บัอนญุาตใหส้ง่แรงงานไปต่างประเทศ 

(๒) ภายใต้สัญญาจัดหาแรงงานไปท างานยังต่างประเทศที่ลงนามกับสถานประกอบการที่ได้รับ

คดัเลือกหรือกบัองคก์รที่ลงทนุขา้มชาติ หรือเอกชนที่สง่แรงงานไปต่างประเทศ 

(๓) ภายใตส้ญัญาจดัหาแรงงานไปต่างประเทศในรูปแบบของการฝึกงานเพื่อพฒันาฝีมือ โดยลงนาม

กบัสถานประกอบการที่สง่แรงงานไปฝึกงานยงัต่างประเทศเพื่อพฒันาฝีมือ 

 
๑๘๒  Article 5 of Law No. 72/2006/QH11 (Law on Vietnamese Guest Workers), “State policies on 

Vietnamese guest workers: 
1. To create favorable conditions for qualified Vietnamese citizens to work abroad. 
2. To protect the lawful rights and interests of guest workers, enterprises and non-business organizations 
sending workers abroad.  
3. To support investment in opening new labor markets, high-income markets and markets receiving large 
numbers of workers; support administrator training, job training and foreign-language teaching for workers. 
4. To adopt preferential credit policies for social policy beneficiaries to work abroad.  
5. To encourage the sending of many workers with professional and technical skills abroad, the sending of 
workers to high-income markets, to foreign-based constructions, projects, production or business 
establishments set up or invested by contract-winning or -receiving enterprises, organizations or individuals.” 
 , สืบค้นได้ที่  http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3788 ( สืบค้น
เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๘๓ Article 6 of Law No. 72/2006/QH11 (Law on Vietnamese Guest Workers), “Forms of work overseas 

Workers may work overseas in one of the following forms: 
1. Under contracts signed with enterprises providing guest worker services or with non-business organizations 
licensed to send workers abroad; 
2. Under guest worker contracts signed with contract-winning or -receiving enterprises or with offshore-
investing organizations or individuals that send workers abroad. 
3. Under guest worker contracts in the form of skill-improvement internship contracts, signed with enterprises 
sending workers abroad for internship to improve their skills; 
4. Under individual contracts.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail 
.aspx?ItemID=3788 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๐๓ 
 

(๔) ภายใตส้ญัญาที่เป็นเอกเทศ  

 หา้มแรงงานขา้มชาติชาวเวียดนามท างานในบางพืน้ที่ อุตสาหกรรมบางอย่างหรืองานบางลกัษณะ               

เพื่อรบัรองความปลอดภัยของแรงงานขา้มชาติ อาทิเช่น พืน้ที่สูร้บหรือพืน้ที่ของศัตรู พืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบ           

จากกมัมนัตภาพรงัสี พืน้ที่ที่มีการแพรก่ระจายของเชือ้โรค พืน้ที่ที่มีการระบาดของโรครา้ยแรง และพืน้ที่ที่ศาสนา

ของประเทศเจา้บา้นไม่อนุญาตใหแ้รงงานต่างชาติท างาน แรงงงานขา้มชาติชาวเวียดนามตอ้งหา้มมิใหท้ างาน     

ในบางสาขาอาชีพที่ เป็นงานหนักมาก อันตราย หรืออาชีพที่ส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม                       

ของเวียดนาม๑๘๔ 

 แรงงานเวียดนามที่ท างานในต่างประเทศมีสิทธิหลายประการในการไดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย๑๘๕ 

เช่น สิทธิในการรอ้งขอขอ้มลูเก่ียวกบันโยบายและกฎหมายเวียดนามในเรื่องแรงงานขา้มชาติและขอ้มลูต่าง ๆ 

 
๑๘๔ Article 1 of Decree No. 126/2007/NC-DP (Decree Detailing and Guiding the Implementation of a 

Number of Articles of the Law on Vietnamese Laborers to Work Aboard under the Contract), “Zones, business 
lines, and jobs prohibited to work abroad (clause 4 Article 7 of the Law): 
1. They are the zones with hostilities or threat of hostilities, the affected-by-radioactivity zones, the contaminated 
areas, the having-particularly-dangerous epidemic disease zones. 
2. The areas where the State shall receive labor and ban foreign workers from working. 
3. The occupations and extremely hard, harmful and dangerous works not in accordance with the constitution 
of Vietnamese; works affecting fine customs of Vietnam on the prohibited list provided attached to this Decree.” 
, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/decree-no-126-2007-nd-cp-detailing-and-guiding-the-implementation-
of-a-number (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๘๕ Article 44 of Law No. 72/2006/QH11 (Law on Vietnamese Guest Workers), “Rights of guest workers: 

A guest worker has the following rights: 
1. To request the enterprise, non-business organization, offshore-investing organization or individual to supply 
information on Vietnamese policies and law on guest workers; information on relevant policies and laws as well 
as customs and practice of the host country; and on rights and obligations of related parties while he/she works 
abroad. 
2. To enjoy salaries, remunerations and other incomes, medical examination and treatment, social insurance 
and other benefits provided for in contracts as well as the treaty or agreement defined in Clause 1 or 2, Article 
40 of this Law.  
3. To have his/her lawful rights and interests protected while working abroad by the enterprise, non-business 
organization, offshore-investing organization or individual and by the foreign-based Vietnamese diplomatic  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๐๔ 
 

ที่เก่ียวขอ้งกับประเทศที่ตนท างานอยู่ สิทธิในการไดร้บัค่าจา้ง ค่าตอบแทนและรายไดอ่ื้น ๆ การตรวจสุขภาพ         

และการรกัษา ประกนัสงัคมและประโยชนอ่ื์น ๆ ภายใตส้ญัญา มีสิทธิไดร้บัความคุม้ครองจากและสิทธิประโยชน์

จากสถานประกอบการที่ส่งแรงงานไปยังต่างประเทศ จากสถานทูต สถานกงสุลของเวียดนามในประเทศ            

ที่พ านักอยู่  สิทธิในการส่งเงินกลับภูมิล  าเนา สิทธิในการฟ้องร้องด าเนินคดีทางกฎหมายที่ เก่ียวข้อง                            

กบัการสง่แรงงานไปต่างประเทศ 

 แรงงานขา้มชาติชาวเวียดนามมีสิทธิไดร้บัการฝึกทกัษะอาชีพและภาษาต่างประเทศเพื่อใหม้ีคณุสมบติั

ครบถว้นตามขอ้ก าหนดของสญัญาจา้ง มีสิทธิยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อไปท างานต่างแดน มีสิทธิไดร้บั

ค่าชดเชยจากสถานประกอบการในกรณีที่ผิดสัญญา และมีสิทธิต่อสัญญาจ้างหรือลงนามในสัญญาจ้าง               

ฉบบัใหม่ที่สอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศที่ตนท างานอยู่๑๘๖ 

 สถานประกอบการที่มีบริการส่งแรงงานไปท างานในต่างประเทศจะตอ้งถูกก ากับดูแลอย่างเคร่งครดั 

และจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดทางการเงิน มีใบอนุญาตส่งแรงงานไปท างานยังต่างประเทศตามเงื่อนไข                   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๘๕) 
mission or consulate in accordance with the Vietnamese law, the law of the host country as well as the 
international law and practice; to be advised on and supported in the exercise of their rights and enjoyment of 
benefits stated in the labor contract or internship contract. 
4. To transfer home his/her salary, remunerations, incomes and other personal properties in accordance with 
the laws of Vietnam and the host country. 
5. To enjoy the benefits from the overseas employment support fund under the provisions of law.  
6. To lodge complaints or denunciations or initiate lawsuits against illegal acts in the sending of workers 
abroad.”, สืบค้นได้ที่  http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3788 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๘๖
 Article 46 of Law No. 72/2006/QH11 (Law on Vietnamese Guest Workers), “Rights and obligations 

of guest workers under guest worker contracts with service enterprises: 
Apart from the rights and obligations provided in Articles 44 and 45 of this Law, a guest worker under a guest 
worker contract with a service enterprise has the following rights and obligations: …  
2. To receive training in job and foreign language skills to meet the requirements of the labor contract. 
3. To be entitled to borrow capital from a credit institution in accordance with law in order to work abroad. 
4. To enjoy compensation in case the service enterprise breaches the guest worker contract. 
5. To extend the labor contract or sign a new labor contract in accordance with the law of the host country.” 
, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3788 (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๐๕ 
 

ที่กฎหมายก าหนด ลงทะเบียนสัญญาจา้งแรงงานกับกระทรวงแรงงาน ผูทุ้พพลภาพและสวัสดิการสังคม 

(Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs: MOLISA) และให้กระทรวงดังกล่าวรับรอง นอกจากนี ้         

ยังตอ้งฝากเงินจ านวนหนึ่งไวก้ับหน่วยงานที่มีอ  านาจเพื่อเป็นหลกัประกันของสถานประกอบการที่มีแรงงาน               

ภายใตส้ญัญา และจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเรื่องการรายงานตามที่บญัญัติไวใ้นกฎหมาย๑๘๗ 

 

๓.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 ภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการสาธารณสุขของเวียดนามไดม้ีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไดช้ัดในช่วง

ระหว่าง ๒๐ ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์สั่งการจากส่วนกลาง                       

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และการบังคับใชม้าตรการปฏิรูปนโยบายสาธารณสุขเสรีนิยมสมัยใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒                 

ได้ส่งผลต่อการให้บริการและการสนับสนุนทางการเงินของบริการดูแลสุขภาพของเวียดนาม การอนุญาต                    

ใหเ้อกชนสามารถใหบ้ริการทางการแพทย ์การเปิดเสรีในอตุสาหกรรมเภสชักรรม และการเริ่มตน้เก็บค่าบริการ 

กับผูใ้ชบ้ริการสาธารณสุข ไดเ้ปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขของเวียดนามใหม้ีความเป็นสากลมากยิ่งขึน้และ            

ท าใหบ้รกิารสาธารณสขุมีลกัษณะผสมเป็นกึ่งรฐั กึ่งเอกชนที่รฐัลดการก ากบัดแูลลง  

 สิ่งที่รฐับาลเวียดนามใหค้วามส าคัญที่สุด คือ การท าใหบ้ริการดูแลสุขภาพนัน้ทั่วถึงและอยู่ในราคา               

ที่ประชาชนทั่วไปสามารถจ่ายได ้ นอกจากการปรบัปรุงระบบสวสัดิการสงัคมแลว้ เวียดนามยงัมีความพยายาม

ในการปรบัปรุงระบบกฎหมายในภาคส่วนของสาธารณสขุดว้ย  ในช่วงไม่ก่ีปีมานี ้มีการออกกฎหมายหลายฉบบั

ที่เก่ียวขอ้งกบัสาธารณสขุ เช่น  

 
๑๘๗ Article 8 of Law No. 72/2006/QH11 (Law on Vietnamese Guest Workers), “Enterprises providing 

guest worker services:  
1. The provision of guest worker services is a conditional business line. 
2. Enterprises providing guest worker services (below called service enterprises) must have legal capital under 
government regulations and guest worker service-provision licenses granted by a competent state agency. 
3. Licensed enterprises shall directly organize the provision of guest worker services. 
4. The Government shall specify types of enterprises allowed to provide guest worker services based on the 
domestic socio-economic development situation in each period and the international economic integration 
roadmap.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3788  
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๐๖ 
 

• กฎหมายฉบบัที่ ๒๑-LCT/HDNN๘ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๒ ว่าดว้ย

การคุ้มครองสุขภาพของประชาชน (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของ

ประชาชน”) 

• กฎหมายฉบับที่ ๒๕/๒๐๐๘/QH๑๒ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑                 

ว่าดว้ยการประกนัสขุภาพ (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบบัที่ ๔๖/๒๐๑๔/QH๑๓ ออกโดยรฐัสภา

เมื่อวนัที่ ๑๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๗) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “กฎหมายประกันสุขภาพ”)  

• กฎหมายฉบับที่ ๔๐/๒๐๐๙/QH๑๒ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒                

ว่าดว้ยการตรวจสขุภาพและการรกัษา (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ากฎหมายว่า “กฎหมายว่าด้วยการ

ตรวจสุขภาพและการรักษา”) 

• กฎหมายฉบบัที่ ๑๐๕/๒๐๑๖/QH๑๓ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าดว้ย

เภสชักรรม (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“กฎหมายเภสัชกรรม”)  

• กฎหมายฉบบัที่ ๕๕/๒๐๑๐/QH๑๒ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าดว้ย

ความปลอดภยัในอาหาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในอาหาร”)  

• กฎหมายฉบบัที่ ๐๓/๒๐๐๗/QH๑๒ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕ ว่าดว้ย

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ”)  

• กฎหมายฉบบัที่ ๖๔/๒๐๐๖/QH๑๑ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าดว้ย

การป้องกันและควบคุมเชือ้เอชไอวี (HIV/AIDs) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“กฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและควบคุมเชือ้เอชไอวี”)  

• กฎหมายฉบบัที่ ๒๓/๒๐๐๐/QH๑๐ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่าดว้ย

การป้องกนัและต่อสูก้บัยาเสพติด (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบบัที่ ๑๖/๒๐๐๘/QH๑๒ ออกโดย

รฐัสภาเมื่อวนัที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และต่อสู้กับยาเสพติด”) 

• กฎหมายฉบบัที่ ๐๙/๒๐๑๒/QH๑๓ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าดว้ย

การป้องกนัและควบคมุอนัตรายจากยาสบู (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และควบคุมอันตรายจากยาสูบ”) และอ่ืน ๆ  



๑๐๗ 
 

๓.๔.๑ กฎหมายการสาธารณสุข 

 กฎหมายคุม้ครองสขุภาพของประชาชนไดก้ าหนดหลกัเกณฑท์ั่วไปเพื่อคุม้ครองสขุภาพของประชาชน  

ตวัอย่างเช่น พลเมืองมีสิทธิที่จะไดร้บัการคุม้ครองสขุภาพ พกัผ่อน สนัทนาการ ออกก าลงักาย และสขุอนามัย               

ในการท างาน สุขอนามัยในอาหาร และอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอนามัยและได้รับการดูแลสุขภาพ๑๘๘                       

การคุ้มครองสุขภาพคือความรับผิดชอบของประชาชนทั้งมวล  รัฐจะดูแลเพื่อคุ้มครองและท าใหป้ระชาชน                     

มีสุขภาพที่ดี หลอมรวมการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเข้ากับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ

งบประมาณของรฐั และใชดุ้ลพินิจก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อคุม้ครองและท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพ                     

ที่ดี๑๘๙  กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รบัผิดชอบในการบริหารจัดการและปรบัปรุงคุณภาพและพัฒนาระบบ               

เพื่อการป้องกันโรค การต่อสูก้ับโรคระบาด การวินิจฉัยทางการแพทยแ์ละการรกัษา การผลิตและจัดจ าหน่าย                    

ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ และการตรวจสอบการบังคับใช้กฎระเบียบในเรื่องของทักษะทางวิชาชีพ                      

ของบรกิารดา้นสาธารณสขุและเภสชักรรม๑๙๐ 

ก) กฎหมายประกนัสขุภาพ  

 กฎหมายประกันสุขภาพ (Law No. 25/2008/QH12: Law on Health Insurance) ประกาศใช้ครั้งแรก              

ในเวียดนามเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕  จนกระทั่งถึงปัจจุบนันัน้ ขอบเขตความคุม้ครองของประกันสุขภาพได้มีการ   

 
๑๘๘  Article 1(1) of Law No. 21-LCT/HDNN8 (Law on Protection of Peoples Health), “Rights and 

obligations of citizens in health protection: 1 - Citizens have the right to be protected health, taken a rest, 
recreated, and done their excercises; be guaranteed occupational hygiene, nutritional hygiene, and living 
environmental sanitation and to be served medical care.”, สืบค้นได้ที่  https://vanbanphapluat.co/law-no-21-lct-
hdnn8-of-june-30-1989-of-people-s-health (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๘๙ Article 3(1) of Law No. 21-LCT/HDNN8 (Law on Protection of Peoples Health), “Responsibilities of 

the State: 1 - State takes care to protect and enhance people's health; set the protection of people's health into 
the economic - social development plans and state budget; decide on the regime and policies and measures 
to protect and improve people's health.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/law-no-21-lct-hdnn8-of-june-30-
1989-of-people-s-health (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๙๐ Article 3(2) of Law No. 21-LCT/HDNN8 (Law on Protection of Peoples Health), “2 - Ministry of Health 

is responsible for management, completion, improvement of quality and development of disease prevention 
system, anti-epidemic, medical examination and treatment, production and circulation of drugs and medical 
devices, inspection of the implementation of the regulations on professional skill of health services and 
pharmacy.”,  สืบค้นได้ที่  https://vanbanphapluat.co/law-no-21 - lct-hdnn8-of-june-30-1989 -of-people-s-health 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๐๘ 
 

ขยายออกใหก้วา้งขึน้เรื่อย ๆ  จนกระทั่งในในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รฐัสภาไดอ้อกกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสุขภาพ  

ซึ่งไดร้บัการแกไ้ขในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘)  การแกไ้ขในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ซึ่งมุ่งหมายที่จะบรรลเุป้าหมายของการประกนัสขุภาพอย่างครอบคลมุไดท้ าใหก้ารประกนัสขุภาพอยู่ในรูปแบบ

ของประกนัในเชิงบงัคบัโดยมีรฐัเป็นผูด้  าเนินการเพื่อดแูลสขุภาพโดยไม่หวงัผลก าไร   

วิธีการช าระเงินส าหรบัประกนัสขุภาพ 

 นายจา้งจะตอ้งจ่ายเบีย้ประกันเป็นรายเดือนส าหรบัลูกจา้ง และโอนเบีย้ประกันที่หักจากเงินเดือน               

ของลกูจา้งไปยงักองทุนประกนัสขุภาพ  ตวัแทนประกนัสขุภาพตอ้งจ่ายเบีย้ประกนัใหก้บักองทุนประกนัสขุภาพ

เป็นรายเดือน รฐัตอ้งโอนเงินจากงบประมาณของรฐัเป็นค่าเบีย้ประกันและเงินสนับสนุนไปยังกองทุนประกัน

สขุภาพในทกุ ๆ ไตรมาส  ตวัแทนของผูพ้กัอาศยั องคก์รและเอกชนต่าง ๆ จะตอ้งช าระเงินตามที่ตวัเองรบัผิดชอบ

ใหก้บักองทนุประกนัสขุภาพในทกุรายไตรมาส ทกุครึง่ปี หรือทกุปี เป็นระยะ ๆ๑๙๑ 

  

 

 
๑๙๑ Article 15 of Law No. 25/2008/QH12 (Law on Health Insurance), “Methods of payment of health 

insurance premiums: 
1. Monthly, employers shall pay health insurance premiums for employees and make deductions from the latter’s 
salaries and remuneration for payment of health insurance premiums into the health insurance fund. 
2. For agricultural, forestry, fishery and salt-making enterprises which do not pay salaries on a monthly basis, 
employers shall, once every three or six months, pay health insurance premiums for employees and make 
health insurance premiums from the latter’s salaries or remuneration for paying into the health insurance fund. 
3. Monthly, social insurance institutions shall pay health insurance premiums for persons defined in Clauses 3, 
4, 5, 6 and 8, Article 12 of this Law, into the health insurance fund. 
4. Annually, agencies and organizations managing persons defined in Clauses 7, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 17 and 
18, Article 12 of this Law shall pay health insurance premiums for these persons into the health insurance fund. 
5. Annually, agencies and organizations managing people with meritorious services to the revolution and 
persons defined at Points a, b and c, Clause 16, Article 12 of this Law shall pay health insurance premiums for 
their relatives into the health insurance fund. 
6. Monthly, scholarship-awarding agencies, organizations and units shall pay health insurance premiums for 
persons defined in Clause 19, Article 12 of this Law, into the health insurance fund. 
7. The Government shall specify methods of payment of health insurance premiums for persons defined in 
Clauses 20, 21, 22, 23, 24 and 25, Article 12 of this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn 
%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10507 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๐๙ 
 

ค่าใชจ้่ายที่อยู่ในความครอบคลมุของประกนัสขุภาพ 

 ประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการตรวจรกัษาทางการแพทย ์การฟ้ืนฟูบ าบดั การตรวจครรภ์

ทั่วไปและการคลอดบุตร และค่าใชจ้่ายในการยา้ยผูป่้วยจากโรงพยาบาลอ าเภอไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ในเขต

ใหญ่กว่า โดยมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด๑๙๒ 

  นอกจากนีก้ฎหมายยังก าหนดกรณีที่ไม่สามารถใชป้ระกันสุขภาพได ้เช่น การพักฟ้ืนในสถานพกัฟ้ืน 

การตรวจสุขภาพ การตรวจก่อนคลอดและการวินิจฉัยเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การรักษา การใช้เทคนิคเสริม              

เพื่อคลอดบตุร บรกิารวางแผนครอบครวัหรือการท าแทง้ บรกิารเสรมิความงาม การตรวจวินิจฉยัและรกัษาอาการ

ติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล ์และอ่ืน ๆ๑๙๓ 

 
๑๙๒ Article 21(1) of Law No. 25/2008/QH12 (Law on Health Insurance), “Scope of health insurance benefits: 

1. The insured has the following costs covered by the health insurance fund: 
a) Costs of medical examination and treatment, function rehabilitation, regular pregnancy check-ups and birth giving; 
b) (Repealed by Law No. 46/2014/QH13) 
c) Costs of transferal from district hospitals to higher-level hospitals, for persons defined in Clauses 9, 13. 14, 
17 and 20, Article 12 of this Law in case of emergency or for inpatients who need technical transferal.”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10507 (สืบคน้เมื่อวนัที่ 
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๙๓ Article 23 of Law No. 25/2008/QH12 (Law on Health Insurance), “Cases not eligible for health 

insurance benefits: 
1. Cases specified in Clause 1 of Article 21 in which costs have been paid by the state budget. 
2. Convalescence at sanatoria or convalescence establishments. 
3. Medical check-up. 
4. Prenatal tests and diagnosis for non-treatment purposes. 
5. Use of obstetric supportive techniques, family planning services or abortion services, except for cases of 
discontinuation of pregnancy due to fetal or maternal diseases. 
6. Use of aesthetic services. 
7. Treatment of squint, short-sightedness and refractive defects. 
8. Use of prostheses including artificial limbs, eyes, teeth, glasses, hearing aids or movement aids in medical 
examination, treatment and function rehabilitation. 
9. Medical examination, treatment and function rehabilitation in case of occupational diseases, labor accidents                   
or disasters. 
10. Medical examination and treatment in case of suicide or self-inflicted injuries.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๑๐ 
 

 ถา้ผูป้ระกนัตนไดร้บัการบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลที่ตนไดล้งทะเบียนไว ้ประกนัสขุภาพ

จะครอบคลุม รอ้ยละ ๘๐  ของค่าใชจ้่ายทางการแพทย ์ ส าหรบักลุ่มผูป้ระกันตนที่มีสิทธิพิเศษ เช่น บุคลากร         

ในกองทัพ ทหารผ่านศึก เด็กอายุต ่ากว่า ๖ ปี ผูม้ีรายไดน้อ้ยหรือชนกลุ่มนอ้ยที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ห่างไกล ฯลฯ 

ประกนัสขุภาพจะครอบคลมุค่าใชจ้่ายทางการแพทยเ์ต็มจ านวนของค่ารกัษาพยาบาล๑๙๔ 

ข) กฎหมายว่าดว้ยการตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทางการแพทย์ 

 กฎหมายว่าดว้ยการตรวจวินิจฉัยและรกัษาทางการแพทย ์(Law No. 40/2009/QH12: Law on Medical 

Examination and Treatment) ถูกประกาศใชใ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดว้างมาตรฐานใหก้ับการประกอบวิชาชีพ

แพทยท์ัง้ของรฐัและเอกชน 

สิทธิและหนา้ที่ของผูป่้วย 

 กฎหมายก าหนดใหผู้ป่้วยมีสิทธิที่จะไดร้บัการตรวจรกัษาที่มีคณุภาพ เคารพความเป็นสว่นตวั ใหเ้กียรติ

และคุม้ครองการตรวจรกัษา มีอิสระในการเลือกการตรวจรกัษา มีสิทธิรบัทราบขอ้มูลเก่ียวกับการตรวจรกัษา           

ที่ผ่านมารวมถึงค่าใชจ้่ายในการตรวจรกัษา สิทธิในการปฏิเสธไม่รบัการรกัษาและการออกจากสถานพยาบาล๑๙๕  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๙๓) 
11. Medical examination and treatment for addiction to drugs, alcohol or other habit-forming substances.  
12. Medical examination and treatment of physical or mental injuries caused by the injured’s law-breaking acts. 
13. Medical assessment, forensic examination, forensic mental examination. 
14. Participation in clinical trials or scientific research.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn% 
20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10507 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๙๔ Article 22(1) of Law No. 25/2008/QH12 (Law on Health Insurance), “Levels of health insurance benefits: 

1. An insured who uses medical care services defined in Articles 26, 27 and 28 of this Law has medical care 
costs covered by the health insurance fund at the following levels: 
a) 100% of the costs, for persons defined in Clauses 2, 9 and 17, Article 12 of this Law; 
b) 100% of the costs, for cases in which the cost of a check-up is below the level prescribed by the Government 
and conducted at a commune hospital; 
c) 95% of the costs, for persons defined in Clauses 3, 13 and 14, Article 12 of this Law; 
d) 80% of the costs, for other persons.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php %20lut/ 
View_Detail.aspx?ItemID=10507 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๙๕ Article 7-12 of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), สืบค้นได้ที่  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวันที่  
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๑๑ 
 

ผูป่้วยมีหน้าที่เคารพผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจวินิจฉัย           

และรกัษาทางการแพทย ์และมีหนา้ที่จ่ายค่าตรวจวินิจฉยัและรกัษาทางการแพทย์๑๙๖ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์

 ในการประกอบวิชาชีพทางการแพทยน์ัน้ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์ซึ่งรวมถึง แพทย ์ผูช้่วยแพทย ์

พยาบาล ผูผ้ดงุครรภ ์นกัเทคนิคการแพทย ์นกัสมนุไพร และเจา้ของสถานปรุงยาสมนุไพรหรือการรกัษาแบบอ่ืน ๆ  

จะตอ้งไดร้บัใบรบัรองการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์๑๙๗  ส  าหรบัชาวเวียดนาม การท่ีจะไดร้ับใบรบัรอง   

จะตอ้งผ่านขอ้ก าหนดดังต่อไปนี ้๑๙๘ (๑) มีประกาศนียบตัรวิชาชีพจากสถาบนัที่ไดร้บัการรบัรองในเวียดนาม  

 
๑๙๖ Article 14-16 of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), สืบค้นได้ที่  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี   
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๙๗ Article 17 of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), “Applicants for 

medical practice certificates: 
1. Doctors, assistant doctors. 
2. Nurses. 
3. Midwives. 
4. Technicians. 
5. Herbalists. 
6. Owners of family herbal remedies or treatment methods.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn 
%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๙๘ Article 18 of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), “Conditions for 

Vietnamese to obtain a medical practice certificate: 
1. To possess any of the following diplomas and certificates relevant to the form of medical practice: 
a/ Professional diplomas in health granted or recognized in Vietnam: 
b/ Certificates of herbalists; 
c/ Certificates of owners of herbal remedies or treatment methods. 
2. To possess a written certification of the practice duration, except for herbalists and owners of herbal remedies 
or treatment methods. 
3. To possess a health certificate for practicing medical examination and treatment. 
4. Not to fall into cases of being banned from professional practice or work related to the medical or 
pharmaceutical profession under court rulings or decisions; being examined for penal liability: serving penal 
sentences or rulings of courts or administrative sanction decisions on confinement to educational or medical 
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๑๒ 
 

หรือจากเจ้าของสถานปรุงยา (๒) มีใบรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ประกอบวิชาชีพ เว้นแต่กรณี                     

นักสมุนไพร (๓) มีใบรับรองสุขภาพส าหรับการประกอบวิชาชีพการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางการแพทย์              

และ (๔) ไม่เคยถูกสั่งห้ามไม่ให้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  ส  าหรับชาวต่างชาติและชาวเวียดนาม                     

โพน้ทะเล๑๙๙  นอกจากจะตอ้งผ่านเกณฑข์า้งตน้แลว้ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทยจ์ะตอ้งสอบผ่านเกณฑ ์        

ในเรื่องของทกัษะทางภาษา และไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานในประเทศของตนในเรื่องของการปลอดประวัติ

อาชญากรรม และยังตอ้งมีใบอนุญาตท างานที่ออกโดยหน่วยงานรฐัของเวียดนามที่รบัผิดชอบดา้นแรงงาน 

ใบรบัรองการประกอบวิชาชีพทางการแพทยจ์ะออกเพียงครัง้เดียวและใชบ้งัคบัไดท้ั่วประเทศ๒๐๐  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๑๙๘) 
treatment establishments: being disciplined by caution or a higher level related to professional medical 
examination and treatment; or losing civil act capacity or having civil act capacity restricted.”, สืบค้น ได้ที่  
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวันที่  
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๑๙๙ Article 19 of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), “Conditions for 

foreigners and overseas Vietnamese to obtain a medical practice certificate in Vietnam: 
1. To meet all the conditions specified in Article 18 of this Law. 
2. To meet requirements on language skills in medical examination and treatment specified in Article 23 of this 
Law. 
3. To have judicial history records certified by competent authorities of their own countries 
4. To possess a work permit granted by a competent Vietnamese state agency in charge of labor under the 
labor law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid= 
10471 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๐๐ Article 25(2) of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), “2. A medical 

practice certificate shall be granted once and is valid nationwide.” นอกจากนี ้ใบรบัรองการประกอบวิชาชีพทางการ
แพทยม์ีผลสมบรูณใ์ชไ้ดต้ลอดชีวิตและไม่มีวนัหมดอาย ุ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทยจ์ะขอออกใบรบัรองการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยใ์หม่เพียงเฉพาะกรณีที่ใบรบัรองหาย ช ารุด หรือถูกยกเลิกโดยหน่วยงานของรฐัเนื่องจากการกระท า
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย. โปรดดู Article 25(4) of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), 
“4. A practitioner who loses his/her medical practice certificate or whose medical practice certificate is 
damaged may be granted another certificate.” และ  Article 27(3) ) of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical 
Examination and Treatment), “3. Those losing their medical practice certificates, or with damaged ones, or 
having such certificates revoked under Points a and b. Clause 1, Article 29 of this Law shall only make a written 
application for a re-granted medical practice certificate.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20 
bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๑๓ 
 

การจดัตัง้สถานพยาบาล 

 รูปแบบของสถานพยาบาลนั้นรวมถึง โรงพยาบาล สถานประเมินทางการแพทย ์คลินิกทั่วไป คลินิก

เฉพาะทาง คลินิกครอบครัว คลินิกหมอพืน้บ้าน คลินิกผดุงครรภ์ สถานตรวจวินิจฉัย สถานบริการสุขภาพ            

ศนูยส์ขุภาพชมุชนและเทียบเท่า และสถานพยาบาลในรูปแบบอ่ืน ๆ๒๐๑ 

 สถานพยาบาลจะต้องได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นบริษัทจากหน่วยงานของรัฐที่ เก่ียวข้องในกรณี                           

เป็นสถานพยาบาลที่จัดตั้งโดยรัฐ หรือได้ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจหรือใบอนุญาตลงทุนในกรณี                          

เป็นสถานพยาบาลอ่ืน ๆ และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกให้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผูอ้  านวยการสาธารณสุขจงัหวดั๒๐๒  สถานพยาบาลจะไดร้บั

ใบอนุญาตประกอบกิจการก็ต่อเมื่อ (๑) มีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดแห่งชาติทางเทคนิคเก่ียวกับ                       

 
๒๐๑  Article 41(1) of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), 

“Organizational forms of medical examination and treatment establishments: 
1. Organizational forms of medical examination and treatment establishments include: 
a/ Hospital: 
b/ Medical assessment establishment: 
c/ General clinic; 
d/ Specialized clinic, family doctor clinic; 
e/ Traditional medicine diagnosis and treatment clinic; 
f/ Obstetrics clinic: 
g/ Diagnosis establishment: 
h/ Health service establishment; 
i/ Commune-level health center and equivalent; 
j/ Other forms of medical examination and treatment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn 
%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๐๒ Article 42 of of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), “Conditions 

on operation of medical examination and treatment establishments:  
1. To have an establishment decision issued by a competent state agency, for medical examination and 
treatment establishments set up by the State, or a business registration certificate or investment license under 
law. for other medical examination and treatment establishments. 
2. To possess an operation license granted by the Minister of Health, the Minister of National Defense or the 
director of a provincial-level Health Department.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/ vn%20bn%20 
php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๑๔ 
 

การตรวจวินิจฉัยและการรกัษาทางการแพทยท์ี่ออกโดยรฐัมนตรีสาธารณสุข (๒) มีผูป้ระกอบวิชาชีพเพียงพอ

ส าหรับการประกอบวิชาชีพในขอบข่ายที่ เก่ียวข้อง และ (๓) ผู้ที่ ร ับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะต้อง                            

เคยปฏิบติัหนา้ที่ตรวจวินิจฉยัและรกัษาทางการแพทยม์าแลว้อย่างนอ้ย ๓๖ เดือน๒๐๓  

การกระท าที่ตอ้งหา้ม 

๑. ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือหรือจงใจประวิงเวลาในการปฐมพยาบาลผูป่้วย 

๒. ท าการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางการแพทย์โดยไม่มีใบรับรองวิชาชีพหรือท าการรักษา                       

ขณะที่อยู่ระหว่างการถกูระงบัใชใ้บอนญุาต 

๓. ท าการตรวจรกัษานอกขอบเขตที่ก าหนดไวใ้บรบัรองหรือใบอนญุาต เวน้แต่ในกรณีฉกุเฉิน 

๔. เช่า ยืม ใหเ้ช่า หรือใหย้ืมใบรบัรองหรือใบอนญุาต 

๕. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทยท์ี่ขายยาใหก้ับผูป่้วยไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เวน้แต่หมอสมุนไพร 

ผูช้่วยหมอสมนุไพร นกัสมนุไพรและเจา้ของสถานพกัฟ้ืนแบบครอบครวั 

๖. ใชว้ิธีการรกัษาที่ไม่ไดร้บัการรบัรองและใชย้ารกัษาที่ไม่ไดร้บัอนญุาตใหจ้ าหน่าย   

๗. โฆษณาความสามารถทางวิชาชีพและคณุสมบติัที่ไม่เป็นความจริงหรืออยู่นอกเหนือขอบข่ายของ

ใบรับรองหรือใบอนุญาตที่ได้รับ ใช้ความรู้ด้านสมุนไพรพื ้นบ้านหรือความรู้ทางการแพทย์                 

ในดา้นอ่ืน ๆ ในทางที่ผิดเพื่อโฆษณาวิธีการรกัษาหรือยาอนัเป็นเท็จ  

๘. ใชไ้สยศาสตรห์รือวิธีงมงายในการตรวจวินิจฉยัและรกัษา 

๙. ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลห์รือเบียรห์รือสบูยาสบูหรือมีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดหรือลมหายใจ

ในขณะปฏิบติัหนา้ที่ 

 
๒๐๓ Article 43(1) of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), “Conditions 

for a medical examination and treatment establishment to obtain an operation license: 
1. A medical examination and treatment establishment may obtain an operation license when fully meeting the 
following conditions: 
a/ To meet requirements under national technical regulations on medical examination and treatment 
establishments promulgated by the Minister of Health: 
b/ To have sufficient practitioners relevant to its scope of professional operation; 
c/ The person responsible for its professional and technical operations must have provided medical examination 
and treatment for at least 36 months.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20 
lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๑๕ 
 

๑๐. ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับวิชาชีพในการตรวจรักษา แสวงหา 

ประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่  ใช้ความเป็นวิชาชีพในทางมิชอบจนท าให้ผู ้ป่วย                 

เสื่อมเสียเกียรติและได้รับอันตรายแก่เนื ้อตัวร่างกาย  ลบและดัดแปลงประวัติการรักษา                           

เพื่อปลอมแปลงขอ้มลูเก่ียวกบัการรกัษาและตรวจวินิจฉยั 

๑๑. ท าอนัตรายต่อสขุภาพ ชีวิต เกียรติและศกัดิศ์รีของผูป้ฏิบติังาน 

๑๒. ขัดขวางผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาเชิงบังคับในการเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาล  

หรือเจตนาใหก้ารรกัษากบัผูท้ี่ไม่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษา  

๑๓. เจา้หนา้ที่ทางการแพทย ์ขา้ราชการและลูกจา้งของรฐัไปจัดตัง้หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดตั้ง 

หรือจัดการและบริหารโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลที่ประกอบกิจการภายใต้ 

กฎหมายสถานประกอบการหรือกฎหมายบริษัท เว้นแต่ ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐ                    

ที่มีอ  านาจ ใหไ้ปจดัการหรือบรหิารสถานพยาบาลที่ไดร้บังบประมาณจากรฐั 

๑๔. ใหห้รือรบัสินบน หรือท าตวัเป็นนายหนา้ในการตรวจวินิจฉยัและรกัษาทางการแพทย์๒๐๔ 

 
๒๐๔ Article 6 of Law No. 40/2009/QH12 (Law on Medical Examination and Treatment), “Prohibited acts: 

1. Refusing to provide or intentionally delaying first aid for patients. 
2. Providing medical examination and treatment without a medical practice certificate or during the time subject 
to suspension from professional practice; providing medical examination and treatment services without an 
operation license or during the time subject to suspension from operation. 
3. Practicing medical examination and treatment or providing medical examination and treatment services 
outside the scope of professional operation under a medical practice certificate or operation license, except 
cases of emergency. 
4. Hiring, borrowing, leasing or lending medical practice certificates or operation licenses. 
5. Practitioners selling drugs to patients in any forms, except herb doctors, herb assistant doctors, herbalists 
and owners of family remedies. 
6. Applying medical professional methods and techniques which have not been recognized and using drugs 
which have not been licensed for circulation, in medical examination and treatment. 
7. Advertising professional capacity and qualifications untruthfully or beyond the scope of professional 
operation under medical practice certificates or operation licenses; abusing traditional herbal medicament 
knowledge or other medical knowledge to advertise treatment methods or drugs untruthfully.  
8. Using superstitions in medical examination and treatment. 
9. Practitioners drinking alcohol or beer or smoking or having an alcoholic concentration in blood or breath 
when providing medical examination and treatment. (มีต่อหนา้ถัดไป) 



๑๑๖ 
 

๓.๔.๒ กฎหมายเกี่ยวกับโรคติดต่อโดยการสัมผัสและทางเดินหายใจ (โรคติดเชือ้)  

 กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Law No.03/2007/QH12: Law 

on Prevention and Control of Infectious Diseases) ไดก้ าหนดหลักการและวิธีการในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ การกักกันบริเวณพรมแดน การต่อสูก้ับการแพร่ระบาด และเงื่อนไขในการรบัรองว่า                 

ไดม้ีการปอ้งกนัและควบคมุโรคติดต่อในมนษุย ์ดงันี ้

ก) การจ าแนกประเภทโรคตดิต่อ 

 โรคติดต่อ หมายความว่า โรคที่ถ่ายทอดโดยทางตรงหรือทางออ้มจากมนุษยห์รือสตัวไ์ปยงัมนุษย์

เนื่องจากเชือ้โรคติดต่อ คือ ไวรสั แบคทีเรีย ปรสิตหรือเชือ้ราที่สามารถก่อใหเ้กิดโรคติดต่อได ้โรคติดต่อ

สามารถจ าแนกออกได ้๓ ประเภท ดงันี ้๒๐๕  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๐๔) 
10. Infringing upon patients' rights; failing to observe professional and technical regulations in medical 
examination and treatment; taking advantage of positions and powers in medical examination and treatment: 
abusing the profession to harm the honor, dignity and body of patients: erasing and modifying case history 
dossiers to falsify information on medical examination and treatment. 
11. Harming the health, life, honor and dignity of practitioners. 
12. Obstructing patients in need of compulsory treatment in admitting to medical examination and treatment 
establishments or intentionally providing treatment for those not in need of compulsory treatment. 
13. Medical cadres, civil servants and public employees establishing, engaged in the establishment or 
management and administration of, private hospitals or medical examination and treatment establishments set 
up and operating under the Enterprise Law or the Law on Cooperatives, unless they are assigned by competent 
state agencies to manage and administer state-funded medical examination and treatment establishments. 
14. Bribe giving, taking and broking in medical examination and treatment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/ 
vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10471 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๐๕ Article 3(1) of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Classification of infectious diseases: 
1. Infectious diseases are divided into the following classes: 
a/ Class A, consisting of extremely dangerous infectious diseases that can transmit very rapidly and spread 
widely with high mortality rates or with unknown agents.  
Class-A infectious diseases include poliomyelitis; influenza A-H5N1; plague; smallpox; Ebola virus, Lassa virus 
and Marburg virus hemorrhagic fever; West Nile fever; yellow fever; cholera; SARS and dangerous infectious 
diseases newly emerging and with unknown agents; 
b/ Class B, consisting of dangerous infectious diseases that can rapidly transmit and be fatal. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๑๗ 
 

(๑) ประเภท ก ประกอบดว้ยโรคติดต่อรา้ยแรงที่เป็นอันตรายสูงสุดที่สามารถติดต่อ         

ได้อย่างรวดเร็วและแพร่ระบาดในวงกว้างโดยมีอัตราถึงแก่ความตายสูง หรือ                

เชือ้โรคนัน้ไม่เป็นที่รูจ้กั อาทิเช่น โรคโปลิโอ ไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ชนิดเอ เอช ๕ เอ็น ๑ 

กาฬโรค โรคไข้ทรพิษ ไวรัสอีโบล่า โรคไข้เลือดออกจากไวรัสลัสสาและไวรัส                

มารเ์บิรก์ ไข้เวสต์ไนล์ โรคไข้เหลือง โรคซารส์ และโรคอันตรายร้ายแรงอ่ืน  ๆ                     

ที่เกิดขึน้ใหม่และยงัไม่ทราบถึงเชือ้โรคนัน้ 

(๒) ประเภท ข  ประกอบด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถติดต่อ                     

ไดอ้ย่างรวดเร็วและถึงแก่ชีวิตได ้เช่น เอชไอวีหรือเอดส ์ไขห้วดัใหญ่ วณัโรค โรคคางทมู 

โรคไขม้าลาเรีย โรคไขด้ าแดง โรคหดัเยอรมนั โรคอีสกุอีใส โรคไทฟอยด ์และอื่น ๆ  

(๓) ประเภท ค  ประกอบด้วยโรคติดต่อที่ เ ป็นอันตรายน้อยกว่าและไม่ ติดต่อ                       

อย่างรวดเรว็ เช่น โรคที่เกิดจากพยาธิ 

ข) หลกัการและนโยบายในการป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ 

 กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อไดก้ าหนด ๔ หลกัการในการป้องกนัและจดัการ

กบัโรคติดต่อ ไดแ้ก่๒๐๖ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๐๕) 
Class-B infectious diseases include adenovirus disease; HIV/AIDS; diphtheria; influenza; rabies; pertussis; 
pulmonary tuberculosis; human streptococcus suis; amebiasis; bacillary dysentery; mumps; dengue fever; 
dengue hemorrhagic fever; malaria; scarlet fever; measles; hand-foot-mouth disease; anthrax; chicken pox; 
typhoid; tetanus; German measles; viral hepatitis; Neisseria meningitis; viral meningitis; leptospirosis; Rota virus 
diarrhea; 
c/ Class C, consisting of less dangerous infectious diseases that are not rapidly transmittable. 
Class-C infectious diseases include Chlamydia; syphilis; worm-related diseases; gonorrhea; trachoma; 
Candida Albicans disease; Nocardia disease; leprosy; Cytomegalo virus disease; herpes; taeniasis; 
fascioliasis; paragonimiasis; Fasciolopsis buski; scrub typhus; Rickettsia fever; Hantavirus hemorrhagic fever; 
trichomonas; Pyodermatitis; coxsakie virus pharyngitis, stomatitis and carditis; Giardiasis; Vibrio 
Parahaemolyticus enteritis, and other infectious diseases.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn 
%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

 ๒๐๖  Article 4 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Principles of prevention and control of infectious diseases: (มีต่อหนา้ถดัไป)  
 



๑๑๘ 
 

(๑) การป้องกัน โดยให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดแก่ข้อมูล การศึกษา การสื่อสาร              

และการก ากับดูแลอันเป็นมาตรการหลัก มาตรการทางเทคนิคทางการแพทย์

จะตอ้งผสมผสานกบัมาตรการทางปกครองและสงัคม 

(๒) การจัดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการขับเคลื่อนทางสังคมในการ

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจะตอ้งรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโครงการ

พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ 

(๓) ขอ้มลูการระบาดของโรคจะตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างทนัเวลาและ

แม่นย า 

(๔) กิจกรรมต่อตา้นการระบาดของโรคจะตอ้งเป็นการปฏิบติัการเชิงรุก ฉับไว ทนัเวลา

และละเอียดถ่ีถว้น 

 นโยบายของรัฐในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ๒๐๗ (๑) การให้ความส าคัญ                          

และสนับสนุนการอบรมทางการแพทยใ์นการป้องกัน (๒) การใหค้วามส าคัญแก่การลงทุนในการพัฒนา

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๐๖) 
1. Prevention of disease is key with infectious disease information, education and communication and 
surveillance regarded as major measures. To combine technical medical measures with social and 
administrative measures in preventing and controlling infectious diseases. 
2. To organize inter-branch coordination and social mobilization in the prevention and control of infectious 
diseases; to integrate activities of prevention and control of infectious diseases into socio-economic 
development programs. 
3. To publicize in a timely manner accurate information on epidemics. 
4. To carry out anti-epidemic activities in a proactive, active, timely and thorough manner.”, สื บ ค้ น ไ ด้ที่  
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

 ๒๐๗ Article 5 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “State 

policies on prevention and control of infectious diseases: 
1. To prioritize and support preventive medicine training.  
2. To prioritize investment in enhancing the capacity for surveillance personnel and systems to detect infectious 
diseases and in the research and production of vaccines and bio-medical products. 
3. To support and encourage scientific research, exchange and training of specialists and transfer of 
technology in the prevention and control of infectious diseases.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๑๙ 
 

ศักยภาพของบุคลากรที่ท าหน้าที่เฝ้าระวังและระบบตรวจจับโรคติดต่อ และในการคน้ควา้วิจัยและผลิต

วัคซีนและผลิตภัณฑช์ีวภาพ (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์การแลกเปลี่ยน             

และฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใ นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                             

(๔) การส่งเสริมการรกัษาทางการแพทยส์ าหรบัผูท้ี่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อเนื่องจากความเสี่ ยงในอาชีพ    

และกรณีจ าเป็นอ่ืน ๆ (๕) การจ่ายค่าชดเชยในการลดจ านวนปศสุตัวแ์ละสัตวปี์กที่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 

(๖) การขบัเคลื่อนการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เทคนิค และแรงงานจากสงัคมโดยรวมไปสูก่ารป้องกนั

และควบคุมโรคติดต่อ (๗) การขยายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่าง  ๆ                       

ในภมูิภาคและระดบัโลกในการปอ้งกนัและควบคมุโรคติดต่อ 

 กฎหมายหา้มมิใหม้ีการแพร่เชือ้โรคติดต่อโดยเจตนา๒๐๘  บุคคลที่มีโรคติดต่อและบุคคลที่สงสัย          

ว่าจะมีโรคติดต่อและเป็นพาหะน าโรคนัน้ บุคคลเหล่านีถู้กหา้มมิใหป้ฏิบติังานที่อาจท าใหเ้กิดโรคติดต่อได ้ 
 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๐๗) 
4. To support medical attendance for persons suffering from infectious diseases due to occupational risks and 
in other necessary cases.  
5. To support compensation for the cull of cattle and poultry carrying agents of infectious disease in accordance 
with law. 
6. To mobilize contributions in terms of finance, technique and labor from the entire society to the prevention 
and control of infectious diseases. 
7. To expand cooperation with international organizations and other countries in the region and the world in the 
prevention and control of infectious diseases”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php% 
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๐๘ บุคคลใดแพร่เชือ้โรคติดต่อโดยเจตนาแก่บุคคลอื่นมีความผิดและตอ้งรบัโทษทางอาญา (จ าคุก ๑ ถึง  ๕ ปี 

หรือ จ าคุกไม่เกิน ๑๒ ปี กรณีรา้ยแรง). โปรดดู Article 186 of Law No. 15/1999/QH10 (Penal Code), “Spreading 
dangerous epidemics to human beings: 1. Those who commit one of the following acts of spreading dangerous 
epidemics to other persons, shall be sentenced to between one and five years of imprisonment:  
a) Taking out of epidemic areas animals, plants, animal or plant products or other objects capable of spreading 
dangerous epidemics to human beings;  
b) Bringing into or permitting to bring into Vietnam animals, plants or animal or plant products, which are 
infected with diseases or carry dangerous disease germs capable of spreading to human beings;  
c) Other acts of spreading dangerous epidemics to human beings.” ทั้งนี ้ การแพร่เชื ้อโรคเอชไอวีหรือเอดส์โดย
เจตนาจะเป็นความผิดทางอาญาแยกต่างหากอีกบทหนึ่ง. โปรดด ูArticle 117 of Law No. 15/1999/QH10 (Penal Code),  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๒๐ 
 

และกฎหมายยงัหา้มการกระท าอ่ืน ๆ เช่น การปกปิดและการไม่รายงานเก่ียวกบัโรคติดต่อ หรือการรายงาน          

ไม่ทันต่อเวลา หรือมีเจตนารายงานข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเก่ียวกับโรคติดต่อ หรือการเลือกปฏิบัติ              

และเผยแพร่ภาพลกัษณด์า้นลบของผูป่้วยโรคติดต่อ หรือการไม่อาจด าเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อใหท้ันต่อเวลา หรือการไม่ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกับมาตรการเพื่อป้องกันและควบคมุ

โรคติดต่อตามที่มีการรอ้งขอจากหน่วยงานหรือองคก์ารท่ีมีอ านาจหนา้ที่๒๐๙ 

ค) การป้องกนัโรคตดิต่อ 

 กฎหมายก าหนดใหม้ีมาตรการเพื่อป้องกนัโรคติดต่อ ดงัต่อไปนี ้(๑) การเผยแพร่ขอ้มลู การศึกษา 

และการสื่อสารเก่ียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อ (๒) มาตรการรกัษาความสะอาด (๓) การเฝ้าระวงั (๔) การทดสอบ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (๕) การใชว้ัคซีนและสารชีวภาพเพื่อป้องกันโรค และ (๖) มาตรการป้องกัน          

การแพรเ่ชือ้ของโรคติดต่อภายในสถาบนัการตรวจสอบทางการแพทยแ์ละการรกัษา 

 

 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๐๘) 
“Spreading HIV to other persons: 1. Those who know that they are infected with HIV and intentionally spread 
the disease to other persons shall be sentenced to between one and three years of imprisonment.”, สืบคน้ไดท้ี่ 
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46817423.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘). 

๒๐๙ Article 8 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Prohibited acts: 

1. Intentionally transmitting agents of infectious disease. 
2. Persons suffering from an infectious disease, persons suspected of suffering from an infectious disease and 
pathogen carriers are prohibited from performing jobs likely to transmit agents of infectious disease as 
prescribed by law. 
3. Concealing and failing to report or reporting not in a timely manner cases of contracting infectious diseases 
in accordance with law. 
4. Intentionally declaring or reporting untrue information on infectious diseases. 
5. Discriminating against and publishing negative images of and information on persons suffering from an 
infectious disease. 
6. Failing to apply or applying not in a timely manner measures for preventing and controlling infectious diseases 
as prescribed by this Law. 
7. Failing to comply with measures for preventing and controlling infectious diseases at the request of 
competent agencies and organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/ 
View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๒๑ 
 

(๑)  มาตรการเก่ียวกบัขอ้มลูและการใหค้วามรู ้

 ประชาชนทั้งหลายมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๒๑๐ สถาบัน                 

ที่ร ับผิดชอบในด้านการให้ขอ้มูลและความรู ้รวมตลอดถึงกองทัพบก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม กระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการประชาชนทกุระดบั และสื่อสารมวลชน๒๑๑  

 
๒๑๐ Article 10(1) of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Target groups of information, education and communication on prevention and control of infectious diseases: 
1. Everyone is entitled to access to information, education and communication on prevention and control of 
infectious diseases.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx? 
ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๑๑  Article 12 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Responsibilities for information, education and communication on prevention and control of infectious diseases: 
1. Agencies, organizations and people's armed forces units shall, within the scope of their respective tasks and 
powers, conduct information, education and communication on prevention and control of infectious diseases. 
2. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, 
providing accurate and timely information on infectious diseases. 
3. The Ministry of Information and Communication shall direct mass media agencies to regularly supply 
information and conduct communication on prevention and control of infectious diseases and integrate 
programs on prevention and control of infectious diseases into other information and communication programs. 
4. The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the 
Ministry of Health, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and concerned ministries and ministerial-
level agencies in, developing the contents of education about prevention and control of infectious diseases in 
combination with other education contents. 
5. People's Committees at all level shall direct and organize the work of information, education and 
communication on prevention and control of infectious diseases in their localities.  
6. Mass media agencies shall prioritize broadcasting time and volumes for information, education and 
communication on prevention and control of infectious diseases on radio and television stations; and volume 
and positions of articles and news on printed, audiovisual and electronic press according to regulations of the 
Ministry of Information and Communication. Information, education and communication on prevention and 
control of infectious diseases on the mass media are free of charge, unless these activities are conducted under 
separate contracts signed with programs or projects or financed by domestic or foreign individuals and 
organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID 
=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๒๒ 
 

(๒)  มาตรการรกัษาความสะอาด 

 สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึน้โดยรัฐหรือเอกชนจะต้องก่อสรา้งในสถานที่สะอาดและห่างไกล             

จากภาวะมลภาวะเป็นพิษและมีน ้าสะอาดและห้องน ้าอย่างเพียงพอ ห้องเรียนจะต้องมีพื ้นที่กว้าง                        

และมีแสงสว่างเพียงพอ มีอาหารเพียงพอและมีคุณภาพสูง สะอาดปราศจากเชื ้อโรค และปลอดภัย                  

ได้มาตรฐาน โดยสถาบันเหล่านี ้มีหน้าที่ให้ความรูแ้ก่ผู ้เรียนในเรื่องความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกัน            

และควบคมุโรคติดต่อ๒๑๒  

 น า้สะอาดจะตอ้งไดร้บัมาตรฐานทางวิชาการแห่งชาติตามระเบียบที่รฐัมนตรีสาธารณสขุก าหนด 

องคก์รผลิตน า้ประปาสะอาดจะต้องมีมาตรการทางวิชาการในการรักษาความสะอาดทางสิ่งแวดล้อม        

และมีการตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นการรับประกันคุณภาพน า้สะอาด หน่วยงานสาธารณสุขต่าง  ๆ จะตอ้ง

ตรวจสอบคุณภาพน า้สะอาดที่ไดผ้ลิตจากการประปาอย่างสม ่าเสมอและควบคุมดูแลการตรวจสุขภาพ

ส าหรบัลกูจา้งที่ท างานในองคก์รนัน้๒๑๓ 

 
๒๑๒ Article 13 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Sanitation 

for prevention and control of infectious diseases in education establishments within the national education system: 
1. Education establishments must be built in high and clean areas far from polluting places and have sufficient 
clean water and toilet facilities, spacious and adequately lit classrooms; food provided in these establishments 
must be up to quality, hygiene and safety standards. 
2. Education establishments are responsible for providing learners with education about sanitation for 
prevention and control of infectious diseases, including personal hygiene, sanitation in daily-life and working 
activities, and environmental sanitation. 
3. Healthcare units of education establishments are responsible for providing public information on sanitation 
for disease prevention; examining and supervising environmental sanitation and food safety and hygiene, and 
applying measures for preventing and controlling infectious diseases.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/ 
Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๑๓ Article 14 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Sanitation 

in clean water supply, sanitation of water sources for daily-life use: 
1. Clean water must ensure national technical standards according to regulations of the Minister of Health. 
2. Clean water-supplying establishments shall apply technical measures to keep environmental sanitation and 
conduct self-examination to ensure the quality of clean water.  
3. Competent state agencies in charge of health shall regularly examine the quality of clean water supplied by 
establishments and supervise the organization of regular medical checks-up for laborers working at these 
establishments.” (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๒๓ 
 

 การเลีย้งดู การขนส่ง การฆ่าสัตว์ที่ เป็นปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์อ่ืน ๆ จะต้องมีการรับรอง             

เรื่องความสะอาดเพื่อปอ้งกนัการก่อใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้มและแหลง่น า้ที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพื่อมิให้           

เกิดการแพรก่ระจายของเชือ้โรคติดต่อ๒๑๔ 

 องค์กรและบุคคลที่เ ก่ียวข้องกับการท าฟารม์ การเลีย้งปศุสัตว์ การประมง  การด าเนินการ              

การบรรจุผลิตภัณฑ ์การสงวนรกัษา การขนส่ง และการจ าหน่ายอาหาร จะตอ้งรบัประกันว่า อาหารนั้น            

จะไม่ปนเป้ือนเชือ้โรคติดต่อ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่ปลอดภัยและปราศจากเชื ้อโรค  

ผู้บริโภคมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับอาหารที่ปลอดภัยและปราศจากเชือ้โรค และมีความรับผิดชอบ           

ในการรกัษาอาหารใหป้ลอดภยัและปราศจากเชือ้โรค และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเรื่องอาหารที่ปลอดภยั

และปราศจากเชือ้โรค และสามารถรายงานกรณีอาหารเป็นพิษและอาหารที่ท าใหเ้กิดโรคได้๒๑๕ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๑๓) 
, สืบค้นได้ที่  http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบค้น
เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๑๔ Article 15 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Sanitation 

in the raising, transportation, slaughter and cull of cattle and poultry and other animals: 
1. Raising, transportation, slaughter and cull of cattle, poultry and other animals must ensure sanitation, neither 
causing pollution to the environment and water sources used for daily life nor dispersing agents of infectious 
disease. 
2. Competent state agencies in charge of animal health shall guide organizations and individuals to take 
measures to ensure sanitation in the raising, transportation, slaughter and cull of cattle, poultry and other 
animals to order to prevent transmission of diseases to humans.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn 
%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๑๕ Article 16 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Food 

hygiene and safety:  
1. Organizations and individuals engaged in cultivation, animal raising, gathering, fishing, preliminary 
processing, processing, packaging, preservation, transportation and trading of food shall ensure that food is 
not contaminated with agents of infectious disease and comply with other provisions of law on food hygiene 
and safety. 
2. Consumers have the right of access to information on food hygiene and safety; are responsible for keeping 
food safety and hygiene; fully observe guidelines on food hygiene and safety; and report cases of food 
poisoning and food-borne diseases.  
3. Competent state agencies in charge of food hygiene and safety shall guide organizations and individuals to  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๒๔ 
 

 ส าหรบัการก่อสรา้งต่าง ๆ จะตอ้งสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการแห่งชาติเรื่องการรักษา      

ความสะอาดในการก่อสรา้งตามระเบียบที่รัฐมนตรีสาธารณสุขก าหนด โครงการลงทุนเพื่อก่อสร้าง           

นิคมอตุสาหกรรม ศนูยก์ารคา้ ที่พกัอาศยั การเริ่มตน้ตรวจสอบโรคติดต่อและการรกัษาจะตอ้งด าเนินการ

หลังจากที่ได้รับรายงานประเมินสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณสุขที่มีอ  านาจหน้าที่  การตรวจสอบ

โรคติดต่อและการรักษาและแนวโน้มที่จะมีการแพร่ระบาดของเชือ้โรคติดต่อจะตอ้งกระท าในสถานที่               

ที่ปลอดภยัต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยห่างจากที่อยู่อาศยัและแหล่งสงวนทางธรรมชาติ๒๑๖ บุคคลที่เสียชีวิตจะตอ้ง

ฝังศพภายใน ๔๘ ชั่ วโมงนับแต่เสียชีวิตลง๒๑๗ เว้นแต่ศพนั้นจะได้เก็บรักษาไว้ตามระเบียบที่รัฐมนตรี

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๑๕) 
take measures to ensure food hygiene and safety for preventing and controlling infectious diseases.”, สืบคน้ได้
ที่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๑๖  Article 17 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Sanitation in construction: 
1. Works under construction must observe all national technical standards of sanitation in construction 
according to regulations of the Minister of Health. 
2. Investment projects on construction of industrial parks, urban centers, residential areas or infectious disease 
examination and treatment establishments can be executed only after their health impact assessment reports 
have been appraised by competent health agencies. 
3. Infectious disease examination and treatment establishments and establishments likely to transmit agents of 
infectious disease must be located at an environmentally safe distance from residential areas and nature 
reserves according to regulations of the Minister of Health. 
4. Agencies, organizations and individuals shall assure sanitation in construction.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/ 
vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๑๗ Article 18 (1) of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Sanitation in the lying of corpses in state, embalmment, burial, and transportation of corpses or remains:  
1. Dead persons must be buried within 48 hours after death, except for corpses preserved according to 
regulations of the Minister of Health; if the dead is a person suffering from an infectious disease or suspected 
of suffering from an infectious disease of class A, his/her corpse must be disinfected and buried within 24 
hours.” , สืบค้นได้ที่  http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20 lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 
(สืบคน้เมื่อวนัที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑). ทัง้นี ้ในประเทศเวียดนาม โดยปกติทั่วไปส าหรบัครอบครวัที่จะท าการฝังศพผูต้าย 
ถือว่าการฝังศพภายในระยะเวลาที่ เหมาะสมเป็นส่ิงส าคัญ และถือว่าเป็นมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกัน                           
การเน่าเป่ือยที่จะก่อใหเ้กิดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มและโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากศพผูต้าย  (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๒๕ 
 

สาธารณสุขก าหนด หากผูต้ายเป็นผูท้ี่ไดร้บัความเจ็บป่วยจากโรคติดต่อหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อ       

ตามประเภท ก. ศพของผูน้ัน้จะตอ้งไดร้บัการฆ่าเชือ้โรคและฝังภายใน ๒๔ ชั่วโมง๒๑๘ 

 หน่วยงาน องคก์ร และบุคคลต่าง ๆ จะตอ้งมีมาตรการในการรกัษาความสะอาดในที่อยู่อาศัย             

ที่สาธารณะ สถานที่ผลิตและประกอบกิจการ และวิธีการขนส่ง และมีหน้าที่บ  าบัดของเสียและขยะ             

จากโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบในการรกัษาความสะอาดในส่วนของตนเอง          

เพื่อปอ้งกนัโรคติดต่อ๒๑๙ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๑๗) 
เป็นโรคติดต่อถึงแก่ความตาย หากผูต้ายเป็นบุคคลเร่ร่อน เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นในเขตชุมชนนัน้  ๆ จะตอ้งรบัผิดชอบในการ             
ฝังศพนั้นในสุสานชุมชน. โปรดดู Article 7 of Decree No. 35/2008/NC-DP (Decree on Construction, Management 
and use of Cemeteries), “Social policies towards special subjects: 
1. When homeless persons without relatives or with relatives who have no conditions to take care of the 
internment die in any localities, administrations of such localities shall pay all interment costs according to local 
conditions. 
2. When sans-relative persons living in any localities die, the administrations of such localities shall organize 
the interment at local cemeteries with costs taken from the deceased's property (if any) or local budget. 
3. Foreigners living in Vietnam and overseas Vietnamese, who wish to be interred in Vietnam after their death, 
will be considered and permitted for interment at cemeteries in Vietnam. 
4. For those who die of natural calamities or epidemics, local administrations of all levels shall support and 
organize interment for the dead, meeting safety and anti-epidemic hygiene requirements without causing 
environmental pollution according to the Health Ministry's regulations.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://luatminhkhue.vn/en/ 
decree/decree-no-35-2008-nd-cp-dated-march-25- -2008-of-the-government-on-construction--management-
and-use-of-cemeteries.aspx (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๑๘ Article 18 (1) of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๑๙ Article 19 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Other 

sanitation activities for preventing infectious diseases: 
1. Agencies, organizations and individuals shall take measures to keep clean their places of residence, public 
places, places of production and business and means of transport and treat industrial waste and garbage; and 
other measures to ensure sanitation in accordance with relevant legal provisions with a view to preventing the 
emergence and spread of infectious diseases.  
(มีต่อหนา้ถัดไป) 
 



๑๒๖ 
 

(๓)  การเฝา้ระวงั 

 การเฝ้าระวังรวมถึงการเฝ้าสังเกตการติดต่อ เหตุอันควรสงสัยว่าจะติดต่อ และเชื ้อโรคติดต่อ                              

การเฝ้าสงัเกตสาเหตุการติดต่อและพาหะน าโรค (ตัวกลางในการแพร่ระบาด)  ๒๒๐  เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกับ

สถานที่ เวลา พยาธิสภาพและภาวะการตาย สถานะของโรค สถานะของภูมิคุม้กนั ลกัษณะของประชากร

ส่วนใหญ่และขอ้มูลที่จ  าเป็นอ่ืน ๆ  หากมีกรณีจ าเป็น หน่วยงานสาธารณสุขที่มีอ  านาจหน้าที่อาจเก็บ

ตวัอย่างของบุคคลที่สงสยัว่าจะเจ็บป่วยจากโรคติดต่อเพื่อเฝ้าระวงัต่อไปได ้ การเฝ้าสงัเกตเชือ้โรคติดต่อ                    

เป็นการเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัชนิด ลกัษณะทางชีวภาพ และวิธีการแพร่กระจายจากแหล่งแพร่เชือ้  ส่วนการเฝ้าสงัเกต

พาหะของโรคเป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกับปริมาณ มวลความจุ และส่วนประกอบของพาหะและขอบเขต         

ของการติดเชือ้ของเชือ้โรคติดต่อ๒๒๑ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๑๙) 
2. Everyone is responsible for practicing personal hygiene to prevent infectious diseases.”,  สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๐  Article 20 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Infectious disease surveillance activities: 
1. Supervising cases of infection, suspected infection and carrying of pathogens of infectious diseases. 
2. Supervising agents of infectious disease. 
3. Supervising vectors.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx 
?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๑  Article 21 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

Contents of infectious disease surveillance:  
1. Supervising cases of infection, suspected infection and carrying pathogens of infectious disease is to collect 
information on places, time and cases of morbidity and mortality; status of disease; status of immunology; major 
demographic characteristics and other necessary information. 
In case of necessity, competent health agencies may take testing samples from persons suspected of suffering 
infectious diseases for supervision. 
2. Supervising agents of infectious disease is to collect information relating to types, bio-characteristics and 
ways of transmission from sources of transmission. 
3. Supervising vectors is to collect information relating to the quantity, density and composition of vectors and 
extent of their infection with agents of infectious disease., สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn 
%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๒๗ 

 

 การรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อซึ่งมีทัง้รายงานเป็นระยะ การรายงานด่วน และการรายงาน

ความผิดปกติ จะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่มีอ  านาจหน้าที่                

เมื่อไดร้บัรายงานดังกล่าว หน่วยงานจะตอ้งประเมินขอ้มูลและแจง้หน่วยงานที่ตอ้งรายงานเรื่องขึน้ไป          

หากการแพร่ระบาดไดร้บัการยืนยนั หน่วยงานจะตอ้งรายงานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขที่บงัคับบญัชา

และบคุคลที่มีอ  านาจในการประกาศการแพรร่ะบาดในทนัที๒๒๒ 

(๔)  การทดสอบความปลอดภยัทางชีวภาพ 

 หอ้งปฏิบัติการทดลองจะต้องปฏิบัติตามขอ้ก าหนดความปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถท าการ

ทดสอบตามความเชี่ยวชาญของตนหลังจากที่ไดร้บัใบประกาศนียบัตรรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย       

ทางชีวภาพจากหน่วยงานสาธารณสุข๒๒๓ การเก็บรวบรวม การขนส่ง การสงวน การเก็บรักษา การศึกษา                  

การเคลื่อนยา้ยและการท าลายส าลีหรือผา้ก็อซที่อาจมีเชือ้โรคติดต่อ จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบว่าดว้ย       

การจดัการส าลี หรือผา้ก็อซในการรกัษาโรค มีเพียงองคก์รที่มีคณุสมบติัครบถว้นจึงจะสามารถเก็บรกัษา 

ใช ้ศกึษา เคลื่อนยา้ยและท าลายส าลีหรือผา้ก็อซส าหรบัการรกัษาโรคติดต่อประเภท ก๒๒๔ บคุคลที่ท างาน 

 
๒๒๒  Article 22 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Infectious disease surveillance report: 
1. Infectious disease surveillance reports shall be sent to competent state agencies in charge of health. An 
infectious disease surveillance report contains information specified in Article 21 of this Law. 
2. Infectious disease surveillance reports must be made in writing. In case of emergency, such a report may be 
transmitted by fax, e-mail, telegraph, telephone or verbally and a written version must be sent within 24 hours 
afterwards.”,  สืบค้น ได้ที่  http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20 lut/View_Detail.aspx?ItemID 
=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๓ Article 24(1) of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Assurance of biosafety in laboratories: 1. Laboratories must satisfy biosafety conditions suitable to their level 
and may conduct tests within their scope of specialization after obtaining biosafety standard conformity 
certificates from state agencies in charge of health.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20 
php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๔  Article 25 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Management of medical swabs:  
1. The collection, transportation, preservation, storage, study, exchange and destruction of medical swabs 
related to agents of infectious disease must comply with regulations on management of medical swabs. 
(มีต่อหนา้ถัดไป)  
 



๑๒๘ 

 

ในหอ้งแล็บที่ตอ้งสมัผสักับเชือ้โรคติดต่อจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ความรูแ้ละทกัษะและใส่ชุดป้องกัน

เพื่อป้องกันการติดต่อจากโรคติดต่อ และจะตอ้งปฏิบัติตามกระบวนวิธีการทางเทคนิคในการทดสอบ             

อย่างเครง่ครดั๒๒๕ 

(๕)  การใชว้คัซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพเพื่อปอ้งกนัโรค 

วคัซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพเพื่อปอ้งกนัโรคอาจมีการน ามาใชไ้ดไ้ม่ว่าจะโดยใจสมคัรหรือกฎหมาย

บงัคบั และตอ้งใชใ้หต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามตาราง ประเภท และการด าเนินการ

ตามหลกัวิชาการของสถาบนัสาธารณสขุที่มีคณุสมบติั๒๒๖  

 ประชาชนทุกคนมีสิทธิไดร้บัวัคซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพเพื่อรกัษาสขุภาพของตนและของชุมชน

แพทยแ์ละผูป้ฏิบติังานทางการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งโดยตรงในการดูแลรกัษาผูท้ี่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อ และ

บุคคลที่ท างานในห้องแล็บที่ต้องสัมผัสกับเชื ้อโรคติดต่อสามารถใช้วัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้             

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๒๔) 
2. Only qualified establishments may preserve, store, use, study, exchange and destroy medical swabs of 
class-A infectious diseases.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail 
.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๕  Article 26 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Protection of persons working in laboratories: 
1. Persons working in laboratories in contact with agents of infectious disease must be provided with training in 
knowledge and skills and personal protection outfits to prevent infection with agents of infectious disease. 
2. Persons working in laboratories in contact with agents of infectious disease shall observe technical processes 
in conducting tests.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx? 
ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๖  Article 27 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Principles of use of vaccines and medical bio-products: 
1. Vaccines and medical bio-products in use must meet all conditions specified in Article 36 of the Pharmacy Law. 
2. Vaccines and medical bio-products may be used voluntary or obligatory manner.  
3. Vaccines and medical bio-products must be used for proper purposes and target groups and according to 
proper schedule, categories and technical processes. 
4. Vaccines and medical bio-products must be used at qualified health establishments.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj 
.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20 lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 



๑๒๙ 

 

โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย๒๒๗ ส  าหรบับุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดต่อจากโรคติดต่อในพืน้ที่ระบาดและผูท้ี่              

ไดเ้ขา้ไปในพืน้ที่ระบาดสามารถไดร้บัวคัซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพที่มีอยู่ ในส่วนของเด็กและผูห้ญิงมีสิทธิ  

ที่จะไดร้บัวัคซีนและผลิตภัณฑช์ีวภาพภายใตโ้ครงการสรา้งภูมิคุม้กัน แต่หากเป็นการบงัคับใหร้บัวัคซีน

และผลิตภัณฑช์ีวภาพส าหรบับุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดต่อจากโรคติดต่อในพืน้ที่ระบาดและบุคคล           

ที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้ไปในพืน้ที่ระบาดและเด็กและผูห้ญิง จะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย๒๒๘ 

 (๖)  มาตรการป้องกันการแพร่เชือ้ของโรคติดต่อภายในสถาบันการตรวจสอบทางการแพทย์          

และการรกัษา 

 มาตรการเหล่านี ้ ได้แก่ การแยกบุคคลที่ เจ็บป่วยจากโรคติดต่อออกไป การท าลายเชื ้อโรค                 

และการฆ่าเชื ้อโรคในสิ่งแวดล้อม และการบ าบัดของเสียจากสถาบันการตรวจสอบทางการแพทย์                

 
๒๒๗ Article 28 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Voluntary use of vaccines and medical bio-products: 
1. Everyone has the right to use vaccines and medical bio-products to protect the health of their own and their 
community. 
2. The State shall support and encourage citizens to voluntarily use vaccines and medical bio-products. 
3. Medical practitioners and health workers directly involved in taking care of and treating persons suffering 
from infectious diseases, persons working in laboratories in contact with agents of infectious diseases may use 
free of charge vaccines and medical bio-products.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20p 
hp%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๘  Article 29 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Obligatory use of vaccines and medical bio-products: 
1. Persons who are at risk of contracting infectious diseases in epidemic zones and who are to enter epidemic 
zones are obliged to use vaccines and medical bio-products for diseases for which vaccines and medical bio-
products are available. 
2. Children and pregnant women are obliged to use vaccines and medical bio-products for infectious diseases 
under the expanded program on immunization. 
3. Parents or guardians of children and everyone shall follow requests of competent health establishments in 
the obligatory use of vaccines and medical bio-products. 
4. Obligatory use of vaccines and medical bio-products is free of charge in the following cases:  
a/ Persons at risk of contracting infectious diseases in epidemic zones; 
b/ Persons appointed by competent agencies to enter epidemic zones; 
c/ Persons specified in Clause 2 of this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php 
%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๐ 

 

และการรักษา การป้องกันและรักษาความสะอาดส่วนตนเอง และมาตรการทางวิชาชีพอ่ืน ๆ ตามที่

กฎหมายก าหนด๒๒๙ บุคคลที่เก่ียวขอ้ง เช่น สถาบันการตรวจสอบทางการแพทย์และการรักษา แพทย์            

และผูป้ฏิบติังานทางการแพทย ์คนไขแ้ละญาติ ตอ้งรบัผิดชอบในการใชม้าตรการป้องกนัการแพร่กระจาย

ของโรคติดต่อ๒๓๐ 

 
๒๒๙ Article 31 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Measures for 

preventing transmission of infectious diseases within medical examination and treatment establishments: 
1. Isolation of persons suffering from infectious diseases. 
2. Disinfection and sterilization of the environment and treatment of wastes at medical examination and 
treatment establishments. 
3. Personal protection, personal hygiene. 
4. Other professional measures as prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn% 
20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๐  Article 32 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Responsibilities of medical examination and treatment establishments in the prevention of transmission of 
infectious diseases: 
1. To take isolation measures suitable to each class of diseases; to take comprehensive care of infectious 
disease patients. A patient who refuses to comply with the isolation request of a medical examination and 
treatment establishment shall be subjected to an isolation measure according to regulations of the Government. 
2. To organize the implementation of measures to disinfect and sterilize the environment and treat wastes in 
medical examination and treatment establishments. 
3. To ensure adequate protective outfits and personal hygiene conditions for medical practitioners, health 
workers, patients and patients' relatives. 
4. To monitor the health of medical practitioners and health workers personally taking care of and treating 
persons suffering from class-A infectious diseases.  
5. To report information relating to persons suffering from infectious diseases to preventive medicine agencies 
of the same level. 
6. To take other professional measures in accordance with law.” and Article 33 of Law No.03/2007/QH12 (Law 
on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Responsibilities of medical practitioners and health workers 
in the prevention of transmission of infectious diseases within medical examination and treatment 
establishments:  
1. To take measures for preventing transmission of infectious diseases specified in Article 31 of this Law. 
2. To give counseling on measures for preventing transmission of infectious diseases for patients and their 
relatives. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๑ 

 

ง) การกกักนับริเวณพรมแดน 

 การกักกันบริเวณพรมแดนรวมถึงการประกาศทางการแพทย์ การตรวจสอบทางการแพทย์              

และการรักษา หากจ าเป็น การกักกันบริเวณพรมแดนจะกระท าบริเวณประตูพรมแดนและใช้บังคับ               

แก่บคุคลและการเดินทางเขา้ การเดินทางออก หรือแวะพกัชั่วคราวที่ประเทศเวียดนาม และการน าเขา้หรือ

ส่งออกหรือขนส่งสินค้าผ่านประเทศเวียดนาม และการขนศพ ชิ ้นส่วนมนุษย์ ตัวอย่างจุลินทรีย์                     

ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เนื ้อเยื่อ และชิ ้นส่วนของร่างกายที่ขนส่งผ่านพรมแดนประเทศ

เวียดนาม๒๓๑  

 ดงัที่ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้นี ้วตัถุ (objects) แห่งการกกักนับรเิวณพรมแดนอยู่ภายใตก้ารประกาศ                       

ทางการแพทย์ ส่วนการตรวจสอบทางการแพทย์รวมถึงการตรวจรายงานที่ เ ก่ียวข้องกับสุขภาพ                        

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๓๐)  
3. To keep secret information relating to patients.” and Article 34 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention 
and Control of Infectious Diseases), “Responsibilities of patients and their relatives in the prevention of 
transmission of infectious diseases within medical examination and treatment establishments: 
1. Patients have the following responsibilities: 
a/ To honestly declare the developments of their diseases; 
b/ To strictly follow instructions of medical practitioners and health workers and rules of medical examination 
and treatment establishments; 
c/ For persons suffering from a class-A infectious disease, immediately after being discharged from hospital, to 
register for health monitoring with health establishments of wards, communes or townships where they reside. 
2. Patients' relatives shall follow instructions of medical practitioners and health workers and rules of medical 
examination and treatment establishments.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/ Vn%20bn%20php%20 
lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๑  Article 35 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Objects and places of border quarantine: 
1. Border quarantine is applied to:  
a/ Persons entering, leaving or transiting Vietnam; 
b/ Means of transport entering, leaving or transiting Vietnam; 
c/ Goods imported into, exported from, or transiting Vietnam; 
d/ Corpses, remains, medical micro-organic samples, bio-products, tissues and parts of human bodies 
transported across Vietnam's borders. 
2. Border quarantine is conducted at border gates.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20 
php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๒ 

 

และการตรวจสอบทางกายภาพ โดยการตรวจสอบทางกายภาพจะกระท าแก่วตัถุที่มาจากหรือไดเ้ขา้ไปใน

พืน้ที่แพร่ระบาด หรือสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะน าโรคติดต่อ ส าหรบัการรกัษาจะกระท า

ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบทางการแพทย์แล้วและวัตถุที่ถูกกักกันถูกตรวจพบว่าเป็นพาหะ              

น าโรคติดต่อรา้ยแรงประเภท ก แต่หากมีรายงานขอ้มลูจากเจา้ของวิธีการขนส่งหรือมีหลกัฐานอย่างชัดแจง้  

ว่าการขนส่งบุคคลหรือสินคา้ที่ขนส่งเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคติดต่อประเภท ก การขนส่ง บุคคลหรือสินคา้

เช่นนัน้จะตอ้งถูกแยกออกไปเพื่อใหม้ีการตรวจสอบทางการแพทยก์่อนที่จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้หรือออก

หรือผ่านประเทศเวียดนาม๒๓๒ 

จ) การต่อสูก้บัการแพร่ระบาด 

การประกาศการแพรร่ะบาด 

ในกรณีที่มีการประกาศการแพร่ระบาดและการหยุดการแพร่ระบาด จะตอ้งกระท าโดยบุคคล             

ที่มีอ  านาจหน้าที่อันต้องกระท าโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ มีความชัดเจน และทันต่อเวลา ประธาน

คณะกรรมการประชาชนในระดับจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการประกาศการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ประเภท ก และประเภท ข ตามค าร้องขอของผู้อ  านวยการกรมสาธารณสุขประจ าจังหวัด ส าหรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจหน้าที่ในการประกาศการแพร่ระบาดตามค าร้องขอ                 

 
๒๓๒  Article 36 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Contents of border quarantine: 
1. Objects of border quarantine specified in Clause 1; Article 35 of this Law are subject to medical declaration. 
2. Medical inspection includes inspection of health-related papers and physical inspection. Physical inspection 
shall be conducted of objects originating from or going through epidemic zones or suspected of suffering from 
an infectious disease or carrying agents of infectious disease. 
3. Medical disposal shall be conducted after medical inspection has been conducted and objects of border 
quarantine are detected to carry agents of a class-A infectious disease. If receiving information reported by 
owners of means of transport or obtaining explicit evidences that a means of transport, a person or cargo carries 
agents of a class-A infectious disease, the means of transport, persons or cargo on board the means of 
transport must be isolated for medical inspection before it/they are allowed to carry out procedures for entering, 
leaving or transiting Vietnam; if it/they fails/fail to comply with the isolation request of the border quarantine 
body, an isolation measure shall be taken against it/them. 
4. Infectious disease surveillance shall be conducted in border-gate areas under the provisions of Section 3, 
Chapter II of this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/ View _Detail.aspx 
?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๓ 

 

ของประธานคณะกรรมการประชาชนในระดับจังหวัดในกรณีของโรคติดต่อประเภท ก และประเภท ข          

บางโรคซึ่งได้มีการแพร่ระบาดใน ๒ จังหวัดหรือเทศบาลขึ ้นไป  และนายกรัฐมนตรีจะประกาศ                         

การแพร่ระบาดตามค ารอ้งขอของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในกรณีของโรคติดต่อประเภท ก               

ซึ่งไดม้ีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากจงัหวัดหนึ่งไปอีกจงัหวัดหนึ่งและส่งผลอย่างรุนแรงต่อชีวิตมนุษย์

และสุขภาพ ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากได้รับค ารอ้งขอแล้ว บุคคลผู้มีอ  านาจหน้าที่จะต้องตัดสินใจ                 

ในการประกาศการแพรร่ะบาด๒๓๓ 

 ภายหลังจากระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด เมื่อไม่มีกรณีการติดเชื ้อ

เพิ่มขึน้อีกจากการตรวจสอบแลว้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจะน ามาใช้ตามที่กฎหมายก าหนด           

โดยบคุคลผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ที่ประกาศการแพรร่ะบาดจะเป็นผูป้ระกาศการหยุดการแพรร่ะบาด๒๓๔ 

 
๒๓๓  Article 38 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Principles, competence, time limit and conditions for epidemic announcement: 
1. Epidemic announcement must abide by the following principles: 
a/ All cases of epidemic must be announced; 
b/ Announcement of an epidemic and its termination must be public, accurate, timely and duly made. 
2. The competence to announce an epidemic is stipulated as follows: 
a/ Provincial-level People's Committee presidents announce epidemics at the request of provincial-level Health 
Service directors, for class-A and class-B infectious diseases; 
b/ The Minister of Health announce epidemics at the request of provincial-level People's Committee presidents, 
for class-A infectious diseases and for some class-B infectious diseases which have been announced in two or 
more provinces and centrally run cities; 
c/ The Prime Minister announce epidemics at the request of provincial-level People's Committee presidents, for 
class-A infectious diseases, which quickly spread from one province to another, seriously affecting human life 
and health. 
3. Within 24 hours after receiving a request for epidemic announcement, competent persons specified in Clause 
2 of this Article shall make decision on epidemic announcement.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/ vbpq/en/Lists/ 
Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๔  Article 40 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Conditions and competence for announcing epidemic termination: 
1. Conditions for announcing termination of an epidemic include: 
a/ No new cases of infection are detected after a particular period of time and other conditions are met for each 
epidemic as stipulated by the Prime Minister; 
b/ Anti-epidemic measures have been taken as prescribed in Section 3, Chapter IV of this Law. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๔ 

 

การประกาศภาวะฉกุเฉิน 

 เมื่อมีการแพรร่ะบาดในหลายพืน้ที่อย่างรวดเร็ว และเป็นการคุกคามต่อสขุภาพและชีวิตของมนุษย์

อย่างรา้ยแรง และเป็นสถานการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมระดับชาติ จึงตอ้งมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน 

ต่อสาธารณชนโดยบุคคลผูม้ีอ  านาจหนา้ที่อย่างชดัเจนและทนัต่อเวลา โดยคณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภา

จะตอ้งออกมติใหป้ระกาศภาวะฉุกเฉินตามค ารอ้งขอของนายกรฐัมนตรี ในกรณีที่คณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภา

ไม่สามารถจัดการประชุมได้ทันที ประธานาธิบดีจะเป็นผู้ออกค าสั่งในการประกาศภาวะฉุกเฉิน ๒๓๕  

หลงัจากที่การแพร่ระบาดไดยุ้ติลงแลว้ คณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาตามค ารอ้งขอของนายกรฐัมนตรี        

จะออกค าสั่งใหย้กเลิกภาวะฉกุเฉินที่ไดป้ระกาศไปแลว้๒๓๖ 

มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด 

 มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาด ไดแ้ก่ การจดัตัง้คณะกรรมการอ านวยการป้องกนัการแพรร่ะบาด 

และการรายงานและประกาศการแพร่ระบาด และการปฐมพยาบาลและการรักษาและตรวจโรค                     

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๓๔) 
2. Persons competent to announce epidemics are competent to announce termination of epidemics at the 
request of competent agencies specified in Clause 2, Article 38 of this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/ 
en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๕  Article 42 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Principles and competence for declaring a state of emergency in case of epidemic: 
1. Declaration of a state of emergency in case of an epidemic must comply with the following principles: 
a/ When an epidemic rapidly spreads on a wide area, seriously threatening human health and life and the 
national socio-economic situation, a state of emergency must be declared; 
b/ Declaration of a state of emergency must be public, accurate, timely and duly made. 
2. The National Assembly Standing Committee shall issue a resolution to declare a state of emergency at the 
request of the Prime Minister; in case the National Assembly Standing Committee cannot meet immediately, the 
President shall issue an order to declare a state of emergency.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn% 
20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๖  Article 44 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Competence to terminate a state of emergency upon the end of an epidemic: After the epidemic has been 
stamped out, at the request of the Prime Minister, the National Assembly Standing Committee shall issue a 
resolution or the President shall issue an order to terminate the state of emergency it/he/she has declared.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๕ 

 

และการแยกเด่ียว การรกัษาความสะอาด การฆ่าและท าลายเชือ้โรคในพืน้ที่แพร่ระบาด และมาตรการ

ปอ้งกนัสว่นบุคคล และการควบคมุการเขา้ไปและการออกมาจากพืน้ที่แพร่ระบาดของโรคติดต่อประเภท ก 

และมาตรการป้องกันโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ใช้ในระหว่างการแพร่ระบาด (เช่น การงดการด าเนินกิจการ            

ของสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืมสาธารณะที่อาจท าให้เกิดการะบาดของโรคติดต่อได้                       

และการห้ามการขายหรือการบริโภคอาหารบางประเภทที่ เป็นพาหะน าโรคติดต่อตามที่หน่วยงาน

สาธารณสุขที่มีอ  านาจหน้าที่ก าหนด และการหา้มการชุมชุมหรืองดการด าเนินกิจกรรมและการบริการ            

ในสถานที่สาธารณะในพืน้ที่แพรร่ะบาด) ๒๓๗ 

ฉ) สถาบนัป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ 

 สถาบนัป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไดแ้ก่ (๑) สถาบนัป้องกันทางการแพทย ์และ (๒) สถาบนั

รกัษาและตรวจสอบโรคติดต่อ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลโรคติดต่อ แผนกโรคติดต่อในโรงพยาบาลประจ าเขต 

เมือง หรือจังหวัดและในระดับที่สูงขึน้ และสถาบันทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่มีการด าเนินงานเก่ียวกับ                   

การรกัษาและตรวจสอบโรคติดต่อ๒๓๘  

 

 

 
๒๓๗ Article 46-56 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๘ Article 57 of of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Infectious disease prevention and control establishments: 
1. Infectious disease prevention and control establishments include:  
a/ Preventive medicine establishments; 
b/ Infectious disease examination and treatment establishments, including infectious disease hospitals, 
infectious disease departments of general hospitals of districts, towns and provincial cities and higher levels, 
and other health establishments having the task of infectious disease examination and treatment. 
2. General hospitals of districts, towns, provincial cities and higher levels shall set up infectious disease 
departments. 
3. The Minister of Health shall issue regulations on locations, design, conditions on technical and physical 
bases, equipment and personnel of infectious disease examination and treatment establishments.”, สืบคน้ไดท้ี่ 
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๖ 

 

๓.๔.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

ก) การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

 รฐัสภาประเทศเวียดนามโดยคณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาไม่ไดอ้อกกฎหมายใด ๆ ในการแกไ้ข

ปัญหาการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์๒๓๙ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลได้ออกประกาศ             

ว่าดว้ยการผลิตและการคา้ไวน ์(ประกาศที่ ๙๔/๒๐๑๐/ND-CP ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕)  

และนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายแห่งชาติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเสพสุรามากเกินสมควร              

ซึ่งออกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีผลไปถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค าสั่งที่ ๒๔๔/QD-TT ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗)๒๔๐  

ประกาศที่ ๙๔/๒๐๑๒/ND-CP ก าหนดว่า ไวนท์ี่เป็นผลิตภัณฑอ์ยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐ๒๔๑  

ผูผ้ลิตและผูค้า้ไวน ์(ผูจ้ัดจ าหน่าย ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีก) จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวง

อุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ส าหรับผู้ผลิตไวน์ที่ผลิตมากกว่า ๓ ,๐๐๐,๐๐๐ ลิตรหรือมากกว่านั้นต่อปี           

และส าหรบัผูจ้ดัจ าหน่าย) และโดยกรมอตุสาหกรรมและพาณิชยใ์นระดบัจงัหวดั (ส าหรบัผูผ้ลิตไวนท์ี่ผลิต

ต ่ากว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปีและส าหรบัผูค้า้ส่ง) และโดยส านักงานอุตสาหกรรมและพาณิชยใ์นระดับ

จังหวัด (ส าหรบัผูค้า้ปลีกไวน)์  ๒๔๒ ไวนเ์ป็นผลิตภัณฑท์ี่ผูผ้ลิตจะตอ้งปฏิบติัตามใบรบัรองตามที่กฎหมาย

 
๒๓๙ ร่างกฎหมายเรื่องการป้องกันและควบคุมภยันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก าลังอยู่ในระหว่าง

กระบวนการรา่งกฎหมายโดยกระทรวงสาธารณสขุ. 
๒๔๐ ประกาศเรื่องการผลิตและการคา้เบียรก์ าลงัอยู่ระหว่างกระบวนการร่างกฎหมายโดยกระทรวงการคา้และ

อตุสาหกรรม. 
๒๔๑ Article 4 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), "Rules 

for managing the production and the sale of wine:  
1. Wine belongs the articles restricted from trading by the State. Wine producers and wine traders (distributors, 
wholesalers, retailers) must have licenses, except for the small-scale production of wine to sell to the enterprises 
licensed to produce wine for further processing.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168486.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๒ Article 9 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), “The 

License for mass production of wine: The enterprise may only commence their production or business on the 
date of issue of the License. 
2. The authority to issue the License for mass production of wine:  
a) The Ministry of Industry and Trade shall issue the Licenses for wine production to the projects of investment 
in wine production that reach at least 3 million liters per year. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๗ 

 

เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารก าหนด๒๔๓  ไวนส์ามารถจ าหน่ายในประเทศเวียดนามก็ต่อเมื่อไดม้ีการ

จัดท าฉลากตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดท าฉลากอาหารก าหนดไว้๒๔๔ ไวน์ที่ผลิตขึน้เพื่อขายในประเทศ               

และที่น าเขา้มาขายในเวียดนามจะตอ้งมีตรารบัรองบรรจภุณัฑต์ามที่กระทรวงการคลงัก าหนด๒๔๕  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๔๒) 
b) The Services of Industry and Trade shall issue the Licenses for wine production to the project of investment 
in wine production that reach under 3 million liters per year…” and; Article 18 of Decree No. 94/2012/ NC-DP 
(Decree on Wine Production and Wine Trading), “The License for wine trading:  
1. The quantity of the Licenses for wine distribution, wine wholesaling, and wine retailing is determined 
according to the following rules;  
a) The quantity of the Licenses for wine distribution is determined based on the national population: 01 License 
for wine distribution for 400,000 people;  
b) The quantity of the Licenses for wine wholesaling is determined based on the provincial population: 01 
License for wine wholesaling for 100,000 people;”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168486.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๓ Article 13 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), “The 

food safety and quality:  
1. Wine is an article that must apply for a Declaration of Conformity.  
2. The procedure for applying for the Declaration of Conformity is specified in the Law of Food safety, the 
Government's Decree No. 38/2012/ND-CP dated April 25 th 2012, detailing the implementation of a number of 
articles of the Law of Food safety and other relevant legal documents related.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao 
.org/docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๔ Article 14 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), “Wine labels:  

1. Only sell wine in Vietnam when they are labeled in accordance with law, except for the case prescribed in 
Article 12 of this Decree.  
2. The wine being sold in Vietnam must be labeled as prescribed by laws on food labels.  
3. The wine for export must be labeled in accordance with the requirements given by the importing countries, 
as long as such requirements do not change the nature of the goods, do not violate Vietnam’s law and those 
countries’ law”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 
อนึ่ง ขอ้ความ “laws on food labels” ไม่ไดอ้า้งถึงกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นการอา้งถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัฉลากอาหารเป็นการทั่วไป.  

๒๔๕ Article 15 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), “Wine 

stamps: 1. The wine produced for sale at home and the imported wine for sale in Vietnam must have stamps  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๘ 

 

 ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายไวนจ์ะตอ้งจดัท าขอ้มลูเก่ียวไวนต์ามค ารอ้งขอของหน่วยงานที่มีอ  านาจหนา้ที่

ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ น า้หนัก และอันตรายจากการเสพแอลกกอฮอลเ์กินสมควร๒๔๖ และผูค้า้ปลีกไวน์

จะต้องไม่จ าหน่ายไวน์ให้แก่บุคคลที่อายุต ่ากว่า ๑๘ ปี ผู้จ  าหน่ายไวน์จะต้องปิดฉลากที่ถูกต้อง                    

ตามกฎหมายเก่ียวกบัใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายไวน ์ประเภท และราคาของไวนท์ี่ไดจ้  าหน่ายที่ส  านกังานใหญ่ 

ส านักงานสาขา ส านักงานตัวแทน และสถานประกอบการ  ผูจ้  าหน่ ายไวนต์อ้งรบัผิดชอบในการจัดท า

รายงานและจดทะเบียนระบบการจัดจ าหน่ายของตนกับหน่วยงานของรัฐบาล และจะต้องรายงาน                  

การประกอบธุรกิจเป็นระยะ ๆ ตามค าแนะน าของหน่วยงานของรฐัที่ออกใบอนญุาต๒๔๗ 

 การกระท าที่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบในการผลิตและจ าหน่ายไวน ์มีดงัต่อไปนี ้๒๔๘ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๔๕) 
on their packages as prescribed by the Ministry of Finance...”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ 
vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๖  Article 16 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), 

“Responsibility to provide information about wine:  
1. the wine producers and wine traders must provide the information about their wine at the request of 
competent agencies.  
2. The information about wine must specify the composition, content, and harm of alcohol abuse.  
3. The advertising of wine must be conformable with current regulations on advertising.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extw 
prlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๗ Article 19 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), 

“Rights and obligations of wine traders:  
7. Wine retailers must not sell wine to people under 18.  
8. Wine traders must put up valid copies of the License for wine trading, issued by competent agencies, the 
categories, and prices of the wine being sold at their head offices, branches, representative offices, and  
business locations.  
9. Wine traders must make written agreements or sale contracts on wine trading.  
10. Wine traders are responsible for making reports and register the distribution system with functional 
agencies.  
11. Reporting the business results in accordance with the instructions of competent State management 
agencies that issued the License for wine trading as prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/ 
docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๘  Article 22 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), 

“Violations of regulations on wine production and wine trading: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๙ 

 

๑. การผลิตและจ าหน่ายไวนโ์ดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

๒. การผลิต จ าหน่าย และการบริ โภคไวน์ที่ มีการลักลอบจ าหน่าย ไวน์ปลอม หรือ  

ไวนท์ี่ดอ้ยคณุภาพ 

๓. การผลิตไวนเ์กินกว่าที่ระบไุวใ้นใบอนญุาต 

๔. การใชเ้ครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่มีแหลง่ที่มาอย่างผิดกฎหมายในการผลิตไวน ์

๕. การจ าหน่ายและท าใหแ้พร่หลายซึ่งไวนท์ี่ไม่มีฉลากหรือบรรจุภณัฑ ์โดยไม่มีการจดทะเบียน

ไม่มีใบรบัรอง หรือไม่มีตรารบัรอง 

๖. การจ าหน่ายไวนโ์ดยไม่เป็นไปตามเนือ้หา สถานที่  และน า้หนกัตามที่ระบไุวใ้นใบอนญุาต 

๗. การจ าหน่ายไวนห์ลงัจากใบอนญุาตหมดอายุ 

๘. การเลียนแบบ การปลอมแปลง การใหย้ืม การเช่า การโอน หรือการจ าหน่ายใบอนญุาต 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๔๘) 
1. Producing and trading wine without the License issued by competent State agencies.  
2. Producing, trading, and consuming smuggled wine, fake wine, wine of inferior quality as prescribed by law. 
3. Producing wine exceeding the production stated in the License.  
4. The machinery, equipment, technological lines for wine production are of illegal origins  
5. Circulating and trading wine without labels or packages as prescribed; not registering for the Declaration of 
Conformity, not putting on stamps as prescribed by law.  
6. Trading wine inconsistently with the subjects, location, and content in the issued License for wine trading.  
7. Trading wine when the License for wine trading has expired.  
8. Forging, falsifying, lending, renting, transferring, or trading the License for wine production or wine trading. 
9. Trading wine at prohibited locations as prescribed by law.  
10. Trading without contracts or inconsistently with the commitment in the contract.  
11. Sell wine retail through vending machines.  
12. Selling wine to people under 18, selling wine on the internet.  
13. Wine producers and wine traders not making reports, or making reports that are unconformable with the 
regulations of competent State agencies. 
14.  Advertising or doing sales promotion of wine against the law.  
15. Sponsoring the cultural activities, artistic activities, sports, entertainments, health care, and other social 
activities together with advertising wine.  
16. Using wine as rewards in competitions, except for the wine competition….”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao 
.org/docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๐ 

 

๙. การจ าหน่ายไวนใ์นสถานที่ตอ้งหา้ม 

๑๐. การจ าหน่ายโดยไม่มีสญัญาหรือไม่ปฏิบติัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา 

๑๑. การขายไวนผ์่านตูข้ายเครื่องดื่มอตัโนมติั 

๑๒. การขายไวนใ์หแ้ก่บคุคลที่อายุต ่ากว่า ๑๘ ปี หรือขายทางอินเตอรเ์น็ต 

๑๓. ความลม้เหลวในการจัดท ารายงานหรือจัดท ารายงานที่ไม่สอดคลอ้งกับระเบียบที่หน่วยงาน

ของรฐัที่มีอ  านาจหนา้ที่ก าหนด 

๑๔. การโฆษณาหรือประชาสมัพนัธก์ารขายไวนข์ดัต่อกฎหมาย 

๑๕. การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางศิลปะ กีฬา การบนัเทิง การดูแลสุขภาพ 

และกิจกรรมทางสงัคมอื่น ๆ โดยมีการโฆษณาไวนค์วบคู่ไปดว้ย 

๑๖. การใชไ้วนเ์ป็นรางวลัในการประกวดแข่งขนั เวน้แต่จะเป็นการประกวดไวน ์

 ในส่วนของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทอ่ืน ค าวินิจฉัยที่ ๒๔๔/QD – TTg ก าหนดมาตรการหลกั

เพื่อปอ้งกนัและควบคมุอนัตรายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ดงันี ้

 (๑)  การควบคมุการใชเ้ครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น ความเขม้งวดและการบงัคับใชแ้ละการจัดการ

กบัการฝ่าฝืนกฎระเบียบในการใชเ้ครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์การควบคมุอย่างเขม้งวดในการโฆษณา การท าการตลาด 

และการประชาสมัพนัธเ์ครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์และการใชน้โยบายทางภาษีที่เหมาะสมแก่เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

เพื่อลดการใชแ้ละการเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์กินสมควร 

 (๒)  การควบคมุการจัดหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น การวางแผนในระดับชาติและระดับทอ้งถิ่น

อย่างเหมาะสมในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์การควบคุมธุรกิจไวนผ์ลิตเอง การควบคุม

ฉลากเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์ี่ไดผ้ลิตหรือน าเขา้เพื่อจ าหน่ายในเวียดนาม การใชม้าตรการในการควบคุม

และตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ขายในเวียดนาม            

การควบคมุกิจกรรมเก่ียวกบัการผลิตและการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์และอื่น ๆ 

 (๓)  การลดอันตรายจากการเสพเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเ์กินสมควร เช่น มาตรการด้านข้อมูล                 

และการศึกษา มาตรการป้องกันพิ เศษส าหรับกลุ่มความเสี่ยงสูงรวมถึง เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือสตรี                   

ที่อาจก าลงัตัง้ครรภ ์มารดาที่ใหน้มบตุร เป็นตน้๒๔๙ 

 
๒๔๙

 Decision No. 244/QD-TTg dated February 12, 2014 of the Prime Minister on National Policy on  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๔๑ 

 

ข) การควบคมุยาสูบ 

  รฐัสภาไดอ้อกกฎหมายฉบับที่  ๐๙/๒๐๑๒/QH๑๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าดว้ย    

การป้องกันและควบคุมอันตรายจากยาสูบ เพื่อก าหนดมาตรการในการลดความตอ้งการส าหรบัยาสูบ  

การควบคมุแหลง่จดัหายาสบู และเงื่อนไขในการปอ้งกนัอนัตรายจากยาสบู 

หลกัการและนโยบายในการปอ้งกนัอนัตรายจากยาสบู 

 กฎหมายได้ก าหนดหลักการพืน้ฐาน ๔ ประการในการป้องกันอันตรายจากยาสูบ ดังนี ้(๑) การให้

ความส าคัญแก่มาตรการลดความต้องการยาสูบและการทยอยลดแหล่งจัดหายาสูบ (๒) การให้

ความส าคัญแก่มาตรการดา้นขอ้มูลและความรูเ้พื่อใหต้ระหนักถึงอันตรายจากยาสูบ และจะเป็นการลด

สดัส่วนผูสู้บยาสูบและลดอันตรายจากการใชย้าสูบ (๓) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การขับเคลื่อน 

ทางสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันอันตรายจากยาสูบ และ (๔) การคุม้ครองสิทธิ                  

ในการอยู่อาศัยและการท างานในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดยาสูบและมีสิทธิไดร้บัรูข้อ้มูลเก่ียวกับอันตราย        

จากยาสบูอย่างเต็มที่๒๕๐  

 นโยบายของรฐัในการป้องกนัอนัตรายจากยาสูบไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากร

ทางสังคมเพื่อป้องกันอันตรายจากยาสูบ และการน านโยบายดา้นภาษีมาใชเ้พื่อลดสัดส่วนผูสู้บยาสูบ   

และการวางแผนการจ าหน่ายยาสูบใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ  

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๔๙) 
preventing harms of abusing alcoholic beverages bt 2020, สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-
may-hanh-chinh/Decision-No-244-QD-TTg-on-national-policy-of-preventing-harms-of-abusing-alcoholic-bevarages-
by-2020-222357.aspx (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๐ Article 3 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Principles 

for prevention and control of tobacco harms: 
1.  To carry out synchronously demand and supply reduction measures in order to step by step reducing 
smoking rates and harms caused by tobacco use.  
2.  To emphasize on information, education and communication measures in order to raise awareness with the 
aim to reduce smoking rate and the harms caused by tobacco use.  
3.  To implement the inter-sectored collaboration, mobilizing the society and international cooperation in the 
prevention and control and tobacco harms. 
4.  To ensure the rights of people to live and work in a smoke-free environment and be informed sufficiently 
about harms of tobacco use.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๒ 

 

และทยอยลดแหล่งขายยาสูบและความต้องการยาสูบ การกระตุ้นหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 

องค์การและปัจเจกชนในการเลิกยาสูบและการบ าบัด การวิจัยค้นคว้าเก่ียวกับอันตรายจากยาสูบ                 

และวิธีการเลิกยาสบู การวิจยัคน้ควา้เก่ียวกบัการใชย้ารกัษาการเลิกยาสบู ความรว่มมือและกองทุนในการ

ป้องกันอันตรายจากยาสูบและการสนับสนุนใหม้ีการเลิกยาสูบโดยสมัครใจ และการกระตุน้และเปิดทาง 

ใหอ้งคก์รและบคุคลที่ปลกูตน้ยาสบู ผลิตและเตรียมสว่นประกอบของยาสบู เปลี่ยนธุรกิจหรืออาชีพ๒๕๑  

  พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่อาศยัและท างานในสภาพแวดลอ้มที่ปราศจากควนัยาสบู และมีสิทธิ

รอ้งขอให้ผู้ที่สูบยาสูบไม่สูบยาสูบในสถานที่ปลอดยาสูบ และมีสิทธิกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนไม่สูบยาสูบ             

หรือเลิกสบูยาสบู และมีสิทธิรอ้งขอหน่วยงานที่มีอ  านาจหนา้ที่ องคก์รหรือบคุคลออกมาตรการหา้มการสบูยาสบู

ในสถานที่ปลอดยาสูบและมีสิทธิที่จะรายงานไปยังหน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการดงักลา่ว๒๕๒ 

 
๒๕๑ Article 4 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “State 

policies on the prevention and control of tobacco harms: 
1.  To socialize the implementation of activities on prevention and control of tobacco harms. 
2.  To apply a suitable tax policy in order to reduce the rate of tobacco use. 
3.  To develop strategic plan for tobacco business in consistence with the target of socio-economic  
development and reduce tobacco supply step by step, in accordance with the demand reduction. 
4. To encourage domestic and international individuals and organizations to provide smoking cessation service, 
conduct research on tobacco harms and smoking cessation methods; to conduct research on and to produce 
smoking cessation support medicines; encourage collaboration and funding support for prevention and control 
of tobacco harms; to encourage smokers to voluntarily quit smoking. 
5.  To encourage and create favorable conditions for the organizations and individuals who grow, manufacture 
or produce tobacco materials to change their occupation. 
6.  To give awards to agencies, organizations and individuals that made significant contribution in prevention 
and control of tobacco harms.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๒ Article 7 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Right and 

responsibilities of citizens:  
1. To live and work in the smoke-free environment. 
2. To have right to request smokers not to smoke in the areas where smoking is prohibited. 
3. To do advocacy and communication of no smoking and give up smoking. 
(มตี่อหนา้ถดัไป) 



๑๔๓ 

 

 กฎหมายหา้มมิใหก้ระท าการ ดงัต่อไปนี ้๒๕๓ 

๑. การผลิต การจ าหน่าย การน าเขา้ การเก็บรกัษาและการขนส่งยาสูบปลอมและผลิตภัณฑ ์               

ที่คล้ายคลึงกับซองยาสูบหรือยาสูบ และการจ าหน่าย การเก็บรักษาและการขนส่ง

สว่นประกอบของยาสบูและการลกัลอบขนสง่ยาสบู 

๒. การโฆษณา การประชาสัมพันธ์การขายและการท าการตลาดโดยตรงไปยังผู้บริโภค                        

ในทกุรูปแบบ 

๓. การให้การสนับสนุนแก่องค์กรและบุคคลที่จ  าหน่ายยาสูบ เว้นแต่เป็นการสนับสนุน                    

ดา้นมนุษยธรรมในโครงการก าจดัความหิวโหยและลดความยากจน หรือการป้องกนัภยัพิบติั

ทางธรรมชาติและโรคระบาดและความวุ่นวาย และการป้องกันการลักลอบขนส่งยาสูบ                

ตามมาตรา ๑๖ 

๔. การใช ้การซือ้หรือการขายยาสบูใหแ้ก่บคุคลอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 

๕. การจา้งบคุคลอายตุ ่ากว่า ๑๘ ปีไปซือ้หรือขายยาสบู 

๖. การขายหรือจดัหายาสบูใหแ้ก่บคุคลอายตุ ่ากว่า ๑๘ ปี 

 

(ตอ่จากเชงิอรรถที ่๒๕๒) 
4. To request relevant authorities, organizations and individuals to deal with those who smoke in the prohibited areas. 
5. To report or denounce authorized agencies or persons who failed to deal with smoking violations in the  
prohibited areas., สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๓
 Article 9 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Strictly prohibited acts: 

1.  Manufacturing, trafficking, importing, storing and transportation of fake tobacco products and products that 
resemble tobacco packs or sticks; trafficking, storing and transportation of smuggled tobacco products. 
2.  Advertising and promotion of tobacco products; direct marketing to the users of tobacco in any forms. 
3.  Sponsorship by individual or organization doing business in tobacco, except the cases prescribed in Article 
16 of this Law. 
4.  People less than 18 years of age use, buy, and sell tobacco products. 
5.  Hiring people younger than 18 to sell, buy tobacco products. 
6.  Selling and supplying the tobacco product to people less than 18 years of age. 
7.  Selling tobacco by automatic tobacco selling machines or to sell at prohibited site. 
8.  Using pictures of tobacco in the press, publications dedicated for children. 
9.  Encourage, persuade, and coerce other people to use tobacco.” , สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/ 
tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๔ 

 

๗. การขายยาสบูผ่านทางตูอ้ตัโนมติั และการสบูยาสบูและขายยาสบูในสถานที่ปลอดยาสบู 

๘. การใชรู้ปภาพยาสบูในหนงัสือพิมพแ์ละโฆษณาแก่เด็ก 

๙. การกระตุน้หรือบงัคบัใหบ้คุคลเลิกยาสบู 

มาตรการในการลดความตอ้งการยาสบู 

 กฎหมายให้ความส าคัญแก่มาตรการด้านข้อมูลและความรู้เพื่อป้องกันอันตรายจากยาสูบ                       

และมีกฎระเบียบอย่างเข้มงวดในการสูบยาสูบ  โดยสถานที่ที่ห้ามมิให้มีการสูบยาสูบโดยสิน้เชิงทั้งใน                      

และนอกสถานที่ ได้แก่ สถาบันทางการแพทย์ สถาบันการศึกษา สนามเด็กเล่นและศูนย์นันทนาการ  

ส าหรับเด็ก และโรงงานหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้๒๕๔  ส  าหรับสถานที่                    

ที่หา้มมิใหม้ีการสูบยาสูบโดยสิน้เชิงภายในสถานที่นัน้ ๆ ไดแ้ก่ วิทยาลยั มหาวิทยาลยั และสถานศึกษา 

สถานที่สาธารณะ สว่นการขนสง่สาธารณะที่หา้มสบูยาสบูโดยสิน้เชิง ไดแ้ก่ รถยนต ์เครื่องบินและรถราง 

 สถานที่ห้ามสูบยาสูบภายในสถานที่แต่สามารถแยกส่วนส าหรับผูสู้บยาสูบได้ ได้แก่ สถานที่

ระหว่างประเทศที่สนามบิน บาร ์คลบัคาราโอเกะ ดิสโกเ้ธค โรงแรมและสถานที่พกัของนักท่องเที่ยว และ

การขนส่งสาธารณะที่ เป็นเรือและรถไฟ ในบางกรณี สถานที่ที่อนุญาตให้สูบยาสูบจะจัดให้มีห้อง                 

พรอ้มระบบระบายอากาศแยกส่วนออกจากสถานที่ปลอดยาสูบได ้และมีภาชนะส าหรบัใส่ไสก้รองยาสูบ

และเถา้ยาสูบและป้ายประกาศเตือน และอุปกรณป์้องกันไฟ๒๕๕ ผูสู้บยาสูบมีหนา้ที่ที่จะตอ้งไม่สูบยาสบู         

 
๒๕๔ Article 11 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Public 

places where smoking is completely prohibited:  
1. Areas where smoking is completely prohibited including in the indoor areas and outdoor areas within the 
boundary of the facility:  
a) Health facilities;  
b) Education facilities except areas defined in the Clause 2.b of this article  
c) Child care facilities and entertainment area designated for children.  
d) Areas with high risk of fire and explosion. 
2. Areas where smoking is banned in all indoor areas including:  
a) Workplaces.  
b) Universities and colleges, academic institutes;  
c) Public places except those that are defined in the Clause 1 of this article and Clause 1 of Article 12 of this 
Law;”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๕ Article 12 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Areas 

where indoor smoking is prohibited but separate designated smoking areas are allowed: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๔๕ 

 

ในสถานที่ปลอดยาสูบหรือภายในบา้นที่มีเด็กเล็ก สตรีมีครรภ ์คนป่วยหรือคนชรา และมีหนา้ที่ตอ้งรกัษา

ความสะอาดและทิง้เถา้ยาสบูในสถานที่ที่เหมาะสมเมื่อไดส้บูยาสบูในที่ที่อนญุาต๒๕๖ 

 หัวหน้าและผูจ้ัดการของสถานที่ปลอดยาสูบมีสิทธิและหน้าที่ในการบังคับใหผู้ท้ี่ฝ่าฝืนหยุดสูบ

ยาสูบในสถานที่ปลอดยาสูบนัน้ ๆ ได ้และสามารถก าหนดมาตรการหา้มในการจัดการการฝ่าฝืนตามที่

กฎหมายก าหนดได้ สามารถรอ้งขอให้ผู้ที่ฝ่าฝืนออกไปจากสถานที่ได้ และสามารถปฏิเสธในการรับ           

หรือให้บริการแก่ผู้ที่ ฝ่าฝืนได้เมื่อผู้นั้นยังคงท าการฝ่าฝืนต่อไปหลังจากมีค าเตือนแล้ว โดยหัวหน้า                 

และผูจ้ดัการของสถานที่ปลอดยาสูบจะตอ้งปิดป้ายที่มีถอ้ยค าหรือสญัลักษณห์า้มสูบยาสูบไวใ้นสถานที่                 

ที่มีการหา้มสบูยาสบู๒๕๗ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๕๕) 
 1. Public places where indoor smoking is prohibited but designated smoking areas are allowed include:  
a) Airports segregation areas (waiting areas before boarding the plane)  
b) Bars, karaoke lounges, discos hotel and guesthouses.  
c) On the public means of vehicle that are ships and trains.  
2. Public places stipulated in clause 1 of this Article shall be permitted to design a separated area for smokers, 
but shall satisfy the following conditions:  
a) To have separate rooms and ventilation system from the no-smoking area. 
b) To have tools to contain cigarette ends, ashes, and signs at suitable and easy-to-see positions.  
c) To be equipped with fire extinguisher devices.”, สืบค้น ได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๖  Article 13 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Responsibilities of smokers:  
1. Not to smoke in the smoking-prohibited areas  
2. Not to smoke in the indoor areas (at homes) when there are children, pregnant women and the elderly.  
3. To keep common hygiene conditions; put ashes, cigarette ends into designated places when smoking at 
places where smoking is allowed.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบค้นเมื่อวันที่  
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๗ Article 14 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Rights 

and responsibilities of the heads of places where smoking is prohibited:  
1. Rights of the head of the facilities where smoking is prohibited  
a) To request smokers who violate that ban to stop smoking in the areas where smoking is prohibited. To give 
fines for violations in accordance with the regulations on administrative fines;  
b) To request smokers who violate the ban to leave the facilities (มีต่อหนา้ถดัไป)   



๑๔๖ 

 

 ยาสบูที่ผลิตหรือน าเขา้มาในประเทศเวียดนามเพื่อขายจะตอ้งมีฉลากเป็นภาษาเวียดนาม พรอ้มดว้ย

ประกาศเตือนดา้นสุขภาพบนบรรจุภัณฑย์าสบู ซึ่งจะตอ้งพิมพอ์ย่างชดัเจน สามารถเห็นไดเ้ป็นขอ้ความ

และรูปภาพที่เข้าใจได้ โดยฉลากจะรวมถึงตราประทับ รหัสที่ เป็นตัวเลขหรือเป็นบารโ์ค้ด วันที่ผลิต                   

และวันหมดอายุ ปริมาณหรือน ้าหนักของยาสูบ และจะต้องไม่ใช้ค าพูดหรือประโยคที่ท าให้ผู ้อ่าน                     

หรือผูสู้บยาสูบเขา้ใจว่ายาสูบมีอันตรายเพียงเล็กน้อย หรือท าใหเ้ขา้ใจผิดเก่ียวกับอันตรายของยาสูบ             

และการสูบยาสูบต่อสุขภาพของมนุษย ์ส าหรบัประกาศเตือนดา้นสุขภาพที่พิมพล์งบนบรรจุภัณฑย์าสบู

จะต้องแสดงถึงอันตรายจากการใช้ยาสูบที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และข้อความอ่ืน ๆ ที่ เหมาะสม               

และจะตอ้งมีการเปลี่ยนไปทุก ๆ ๒ ปีและใชพ้ืน้ที่อย่างน้อย รอ้ยละ ๕๐ ของทั้งดา้นหน้าและดา้นหลัง             

ของซองยาสบู กลอ่งหรือลงัยาสบู๒๕๘  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๕๗) 
c) To refuse to receive or provide service to smokers who deliberately violated the ban on smoking.  
2. Responsibilities of heads of the places where smoking is prohibited  
a) To implement responsibilities defined in Article 6 of this law.  
b) To organize the implementation, guide, monitor and urge other people to comply properly with the stipulations 
on smoking ban at the places under his or her management; to put signs with text or symbol of “No smoking” 
at smoking prohibited sites.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๘ Article 15 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Labeling:  

1. Tobacco products manufactured in or imported into Vietnam for consumption shall be labeled and printed 
with the health warnings.  
2. The manufactured and imported tobacco products for consumption in Vietnam must be labeled in 
Vietnamese language, in conformity with the stipulations of the law on commodity labeling and are subject to 
the following requirements:  
a) Print the health warnings in text and pictures which are clear eligible and easy to understand.  
b) Apply stamps or print number code, bar code; print date of manufacturing, date of expires.  
c) Print clearly the number of cigarettes or the weight for other tobacco products;  
d) Prohibit the use of those terms suggesting that the tobacco product is less harmful or resulting in 
misunderstanding from the consumers on harms of tobacco and tobacco smoke to human health.  
3. The contents of health warnings shall describe concretely the harms of tobacco use to the health and other 
appropriate messages, and periodically change at the interval of every two years.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๔๗ 

 

มาตรการเพื่อการควบคมุแหลง่จดัหายาสบู 

 การจ าหน่ายยาสบูเป็นอตุสาหกรรมที่ตอ้งกระท าภายใตข้อ้บงัคบั โดยองคก์รหรือบุคคลที่จ  าหน่าย 

เตรียม หรือน าเข้าส่วนประกอบของยาสูบ การผลิต การจ าหน่ายหรือการน าเข้ายาสูบจะต้องได้รับ

ใบอนญุาตจากหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจหนา้ที่ โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดก้ าหนดราคาขาย

ขัน้ต ่าส าหรบัยาสบูที่ขายในเวียดนามไว้๒๕๙ 

 กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชยม์ีหน้าที่และความร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานอ่ืน ๆ            

ที่เก่ียวขอ้งในการจดัท าและเสนอแผนแห่งชาติส าหรบัการจ าหน่ายยาสบูเพื่อใหน้ายกรฐัมนตรีอนมุติั โดยแผน

ดงักล่าวนีจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกิจ นโยบายและกฎหมาย

ในการป้องกันอันตรายจากยาสูบเพื่อที่จะทยอยลดแหล่งจัดหายาสูบ และให้มีมาตรการทีละขั้นตอน             

ในการเปลี่ยนอาชีพของผูป้ลกูยาสบูและคนงานในโรงงานยาสบู๒๖๐ 

 การลงทุนในการปลูกตน้ยาสูบ การเตรียมส่วนประกอบของยาสูบ และการผลิตยาสูบจะต้อง

ปฏิบัติตามแผนการจ าหน่ายยาสูบที่ได้รับอนุมัติ โดยการลงทุนในการก่อสรา้งโรงงานยาสูบแห่งใหม่          

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๕๘) 
4. The health warnings stipulated in Clause 1 shall occupy at least 50% surface of the principal areas front and 
back of tobacco packets, cartons and boxes.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๙ Article 19 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Tobacco 

business management:  
1. Tobacco business is a limiting business. Organizations, individuals buying or selling or processing tobacco 
materials; manufacturing, buying or selling, importing tobacco products shall need to have licenses issued by 
authorized agencies.  
2. The Minister of Finance regulates the minimum cigarette prices sold in Viet Nam.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh 
. gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๖๐  Article 20(1) of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Tobacco business strategic planning:  
1. The tobacco business strategic planning shall be in line with the objectives of social and economic 
development, with policy and regulations on prevention and control of tobacco harms aiming to step by step 
reduce the supply of tobacco products and propose solutions for step by step changing the occupation for 
tobacco growers and tobacco manufacturing workers.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-
law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๘ 

 

หรือการขยายโรงงานยาสูบที่มีอยู่เดิมเพื่อผู้บริโภคภายในประเทศจะต้องไม่เกินกว่าก าลังการผลิต            

ของโรงงานยาสูบทัง้หลายที่ไดร้บัอนุญาต ในส่วนของโครงการผลิตยาสูบที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ

จะตอ้งอยู่ในลักษณะของกิจการร่วมคา้หรือสัญญาความร่วมมือกับบริษัทที่ได้รบัอนุญาตใหผ้ลิตยาสูบ 

และรัฐจะต้องไม่ผูกขาดการถือครองหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเหล่านี ้ส  าหรับสัญญาในการโอนสิทธิ

ทรพัยส์ินทางอุตสาหกรรมเก่ียวกับการผลิตยาสูบสามารถท าไดโ้ดยการลงนามอนุญาตใหบ้ริษัทที่ไดร้ับ

อนุญาตใหผ้ลิตยาสูบ แต่ตอ้งกระท าภายหลงัจากที่ไดร้บัอนุมัติเป็นลายลกัษณอ์ักษรจากนายกรฐัมนตรี 

ส  าหรับสัญญาในการผลิตยาสูบเพื่อส่งออกหรือจัดเตรียมยาสูบเพื่อส่งออกไม่รวมถึงการผลิตยาสูบ             

ในประเทศสามารถกระท าไดโ้ดยการลงนามรว่มกบับริษัทที่ไดร้บัอนญุาตใหผ้ลิตยาสบูภายหลงัจากท่ีไดร้บั

อนุญาตจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย ์  ในส่วนของการลงทุนในการผลิตหรือ

จดัเตรียมยาสบูเพื่อการส่งออกมากเกินกว่าที่ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลิตจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรมและพาณิชย์๒๖๑ 

 
๒๖๑ Article 21 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Control 

of investment in tobacco production:  
1. Investment in tobacco growing area, materials processing and tobacco products manufacturing shall be in 
accordance with the respective strategic plans approved by relevant authorities.  
2. Investment in establishing new tobacco factory or expansion of the sizes or capacity of existing tobacco 
factories aiming for domestic consumption shall not exceed the total capacity of tobacco industry before the 
date when this Law comes into effect.  
3. Foreign investments projects on tobacco products manufacturing shall be required to meet the following 
conditions:  
a, Joint-venture, or partnership with a company that already have license to manufacture tobacco products.  
b, State controls the majority of the registered capital of the joint-venture.  
c, Meet other requirements for tobacco products manufacturing as regulated by the government.  
4. Contracts for brands licensing shall be done only with the companies that already have license to 
manufacturing of tobacco products and shall be approved by the Prime Minister.  
5. Contracts for processing of tobacco products for export shall be done only with the companies that already 
have license to manufacturing of tobacco products and shall be approved by the Minister of Industry and Trade. 
6. Investment on tobacco production for export exceeding the total capacity of the factory shall require approval 
of the Minister of Industry and Trade.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัที่ 
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๙ 

 

 มาตรการในการควบคุมจ านวนการบริโภคยาสูบภายในประเทศ ได้แก่ การจัดการจ านวน               

ของยาสูบที่ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลิตและน าเขา้ การปิดแสตมป์ หรือการพิมพร์หัสตัวเลขหรือบารโ์คด้ลงบน

บรรจุภัณฑ์ยาสูบ และการควบคุมก าลังของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยเฉพาะเพื่อใชใ้นโรงงานยาสูบ              

และการควบคุมส่วนผสมของยาสูบและกระดาษยาสูบ และการควบคุมที่มา การกระจาย และความชอบ                               

ดว้ยกฎหมายของยาสบู๒๖๒   

 การผลิตหรือน าเขา้ยาสบูเพื่อขายในเวียดนามจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นเทคนิคระดับชาติ

เก่ียวกบัยาสบูที่ไดก้ าหนดโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และมาตรฐานที่ประกาศโดยผูผ้ลิต๒๖๓ 

 สามปีหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวนของยาสูบในบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่น้อยกว่า               

๒๐ อนั เวน้แต่เป็นซิการแ์ละยาสบูเพื่อการสง่ออก๒๖๔ 

 บริษัท ผูค้า้ส่งและตัวแทนผู้ค้าปลีกจะต้องไดร้ับใบอนุญาตใหข้ายยาสูบ เพื่อเป็นภาระผูกพัน            

ในการจ าหน่ายยาสูบ โดยบุคคลที่มีหน้าที่ในการขายยาสูบของผู้ค้าส่งและตัวแทนผู้ค้าปลีกจะต้อง                

ปิดประกาศเตือนมีข้อความว่า “เราไม่ขายยาสูบให้แก่บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี” และผู้ที่มีหน้าที่                 

 
๒๖๒ Article 22(1) of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Controlling the amount of domestic consumption of tobacco products:  
1. Measures to control the amount of tobacco products consumed domestically include the following:  
a) Regulate the amount of products that can be produced and imported;  
b) Use stamps or number code or bar code for tobacco products.  
c) Controlling total capacity of machines and devices used for tobacco production.  
d) Controlling tobacco materials and tobacco rolling paper. e) Controlling origin, movement and legal status of 
the tobacco products.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๒๖๓ Article 23 (1) of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“National technical standards on tobacco products:  
1. Tobacco products manufactured in, imported for consumption in Vietnam shall be in accordance with 
National technical standards of tobacco products and other specifications announced by the company.”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๖๔ Article 24 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Quantity 

of cigarettes in pack or packet Within three (03) years after this Law comes into effect, the number of cigarettes 
in a (01) cigarette packet shall not be fewer than 20 sticks except for cigars and cigarettes produced for 
exports.” , สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๕๐ 

 

ขายยาสบูจะตอ้งไม่แสดงยาสบูเกินกว่า ๑ แพ็ค ๑ กล่อง หรือ ๑ ลัง ส าหรบัยาสบูที่มียี่หอ้ โดยหน่วยงาน 

องคก์ร และบุคคลจะตอ้งไม่อนุญาตใหม้ีการขายยาสบูหรือขายยาสบูในสถานที่หา้มสบูยาสบู และจะตอ้ง

ไม่ขายยาสูบภายในระยะ ๑๐๐ เมตรจากโรงเรียนอนุบาล ศูนย์สันทนาการและสรา้งสรรค์ โรงเรียน

ประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบนัวิจัยทางการแพทย ์

โรงพยาบาล แผนกผดงุครรภห์รือศนูยป์อ้งกนัโรค๒๖๕ 

 นอกจากนี ้กฎหมายยังก าหนดมาตรการในการป้องกันการลับลอบขนส่งและการปลอมยาสูบ             

เช่น การยกระดับการเรียนรู้และการศึกษา และการควบคุมการตรวจสอบและการห้ามการฝ่าฝืน                   

อย่างเขม้งวด และการริบทรพัยแ์ละท าลายยาสูบปลอม เครื่องจักร และอุปกรณท์ี่ใชใ้นการผลิตยาสูบปลอม 

และการสร้างนวัตกรรมส าหรับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลเพื่อตรวจจับและประณามการกระท า                  

ในการจ าหน่ายยาสูบปลอมหรือยาสูบที่มีการลกัลอบขนส่ง และการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน     

หรือประเทศที่เก่ียวขอ้งในการปอ้งกนัการจ าหน่ายยาสบูปลอมหรือยาสบูที่มีการลกัลอบขนสง่๒๖๖ 

 
๒๖๕ Article 25 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Tobacco 

sales: 1. Tobacco selling must meet the following requirements:  
a) Enterprises, wholesale and retailed agents must have tobacco selling licenses in accordance with 
government regulations;  
b) Person in charge at the points of sale shall be responsible to display notice which says “no sale to children aged 
under 18”. At point of sales prohibit the display of more than one pack, one carton or box of one cigarette brand.  
2. Organizations, individuals shall not organize or allow selling of tobacco in the locations specified in the Article 
11, Article 12, except Point a-Clause 1 of Article 12 of this Law and must not sell cigarettes outside the gates 
within 100 meters from the boundary of children daycare centers, kindergarten, elementary school, secondary 
school, high school, medical institute, hospital, hospitals, maternity homes, preventive medicine center, and 
communal health stations.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ ( สืบค้นเมื่ อวันที่   ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๖๖  Article 26 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Measures to prevent and control of smuggled and fake tobacco products:  
1. Communicate, educate to raise awareness among people so that they will not participate in buying, 
transporting and use of smuggled and fake tobacco products;  
2. Organize taskforces and ensure the funding, equipments for the taskforces in prevent and control of 
smuggled and fake tobacco products;  
3. Periodically and regularly organize inspection, checking and strictly handle violations in trading of smuggled 
and fake tobacco products; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๕๑ 

 

เงื่อนไขส าหรบัการปอ้งกนัอนัตรายจากยาสบู 

 กฎหมายก าหนดใหม้ีการจดัตัง้กองทุนแห่งชาติเพื่อป้องกนัอนัตรายจากยาสบูอยู่ภายใตก้ระทรวง

สาธารณสุข กองทุนนีเ้ป็นสถาบนัทางการเงินที่ด  าเนินการโดยรฐัและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และกองทุนนี ้

บริหารงานโดยคณะกรรมาธิการระหว่างหน่วยงาน ส่วนประธานของคณะกรรมาธิการ คือ รฐัมนตรี ว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ และรองประธาน คือ ตวัแทนผูน้  าจากกระทรวงการคลงั สว่นสมาชิกของคณะกรรมาธิการ

คนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ตัวแทนผูน้  ากระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย ์กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม 

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และองคก์ร และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ๒๖๗ 

โดยกองทุนนีจ้ะด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรและมีหนา้ที่ขบัเคลื่อน จดัใหม้ี และมีความร่วมมือในแหลง่

ทางการเงินเพื่อป้องกันอันตรายจากยาสูบทั่วทั้งประเทศ และกองทุนจะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น         

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๖๖) 
4. Confiscate and destroy fake tobacco products; Seize and destroy machinery and devices used for 
production of fake tobacco products. The destroying of the seizures shall be by measures that are safe to the 
environment. The costs for the destroying shall be paid by the violators. In case of it is unable to identify 
individuals or organizations committed the violations the cost for destruction will be from the state budget.  
5. The handling of smuggled tobacco products is in accordance with the Government regulations.  
6. Provide economic and spiritual encouragements to motivate agencies, units, organizations and individuals 
who have detected and informed to the authority about violations of trading in smuggled and fake tobacco 
products;  
7. Coordinate at provincial level or at national level with neighboring countries and related countries in 
prevention and control of trading of smuggled and fake tobacco products.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/ 
en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๖๗  Article 28 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Establishment of the Fund of Prevention and Control of Tobacco Harms:  
1. The Fund for Prevention and control of tobacco harms (there after called the Fund) is a National Fund under 
the Ministry of Health and subjected to state financial management by Ministry of Finance. The Fund is a state 
financial legal entity with legal person status, a seal and a bank account.  
2. The Fund is managed by an Inter-sectored Management Board. The Inter-sectored Management Board 
including Chairperson, a Vice chair, and members. The Chairperson is Minister of Health, Vice chair is a 
leadership representative of Ministry of Finance, and members are leadership representatives from Ministry of 
Industry and Trade, Ministry of Education and Training, Ministry of Information and Communication and other 
relevant agencies.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 



๑๕๒ 

 

การสื่อสารเก่ียวกับอันตรายของยาสูบ และการป้องกันอันตรายจากยาสูบให้เหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย และสรา้งและพฒันาโครงการน าร่องของชุมชนปลอดยาสูบ และในหน่วยงานและองคก์ร

ต่าง ๆ และมีการจัดท าการรณรงค์ในระดับชุมชนและริเริ่มในการป้องกันอันตรายจากยาสูบ และการ

สนบัสนุนใหเ้ลิกสบูยาสบู และการสรา้งโครงการน าร่องส าหรบัชุมชนในการเลิกสบูยาสูบ และการท าวิจัย     

ที่เก่ียวขอ้ง และอื่น ๆ๒๖๘ 

 กองทุนดงักล่าวนีม้ีแหล่งที่มา ดงันี ้(๑) เงินช่วยเหลือตามที่กฎหมายก าหนดจากผูผ้ลิตและน าเขา้

ยาสูบ ซึ่งสามารถค านวณเป็นร้อยละตามราคาที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามแผนยุทธศาสตร์                         

คือ รอ้ยละ ๑ จากวนัที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ รอ้ยละ ๑.๕ จากวนัที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และ รอ้ยละ ๒ จากวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเงินช่วยเหลือตามที่กฎหมายก าหนดนีจ้ะตอ้ง              

 
๒๖๘ Article 29 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “The 

purpose and mission of the Fund:  
1. The Fund operates on a not-for-profit principal, with the function to mobilize, provides and coordinates the 
Fund's financial resources for the prevention and control of tobacco harms on nationwide scale.  
2. The Fund is to support the following activities:  
a) Communication on the harmful effects of tobacco and on prevention and control of tobacco harms suitable 
for each target audience group;  
b) Develop pilot models of smoke-free community, agencies and organizations; expand and multiply effective 
models;  
c) Organize community-based campaigns and initiatives on prevention and control of tobacco harms; Provide 
consultation for organization of designated smoking area in public places;  
d) Organize smoking cessation service; 
e) Develop, support implementation of pilot models of community-based smoking cessation service, expand 
and multiply effective models;  
f) Research to provide evidence for the prevention and control of tobacco harms;  
g) Develop and support activities, and train for capacity building of the network of collaborators working on 
prevention and control of tobacco harms;  
h) Develop contents and organize the integration of education on the harms of tobacco and on prevention and 
control of tobacco products in the educational programs suitable with each educational level;  
i) Implement the measures for alternative occupation (economic activities) for tobacco growers, tobacco raw 
material processing, and tobacco manufacturing workers.”, สื บค้น ไ ด้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-
control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๕๓ 

 

มีการประกาศและช าระพรอ้มกับภาษีสรรพสามิต และผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้ยาสูบจะตอ้งประกาศ ประเมิน 

และช าระเงินไปยังบญัชีของกองทุน (๒) การบริจาคและเงินอุดหนุนโดยสมัครใจจากหน่วยงาน องคก์ร   

หรือบคุคลในประเทศและจากต่างประเทศ และ (๓) แหลง่เงินไดท้ี่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืน ๆ๒๖๙  

 

๓.๔.๔ กฎหมายว่าด้วยอาหารและยา 

ก) กฎหมายอาหาร 

 ความปลอดภยัดา้นอาหารเป็นหนึ่งในเรื่องส าคญัที่ประชาชนชาวเวียดนามค านึงถึงในปัจจุบนันี ้มีการตรา

กฎหมายฉบบัที่ ๕๕/๒๐๑๐/QH๑๒ ว่าดว้ยความปลอดภยัดา้นอาหาร (Law No. 55/2010/QH12: Law on 

Food Safety) ที่ออกโดยรัฐสภาเมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อแทนที่ค  าสั่ งเรื่องอนามัย                  

อาหารและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๖ (Order No. 20/2003/L-CTN promulgating the Ordinance on 

Food Hygiene and Safety) โดยมีกฎระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ตามมาซึ่งออกโดยรฐับาลและหน่วยงาน

ที่เก่ียวขอ้ง แต่ยงัคงมีการบงัคบัใชก้ฎหมายเหล่านีอ้ย่างจ ากดั การฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั

ดา้นอาหารยงัคงมีอยู่เป็นวงกวา้ง 

 ตามกฎหมายความปลอดภัยดา้นอาหาร การผลิตและคา้อาหารเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ตอ้งปฏิบัติ

ตามข้อก าหนด ผู้ผลิตและผู้ค้าอาหารจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและอาหารที่ตนผลิต                           

หรือท าการคา้๒๗๐ 

 
๒๖๙

 Article 30(1) of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Sources of funding and principals for the use the Fund:  
1. The Fund is established from the following financial resources:  
a) A compulsory contribution from tobacco manufacturers and importers which is calculated by percentage 
(%) of the excise tax-based prices with a roadmap as following: 1.0% from the effective date of the Law on the 
1st of May 2013; 1.5% from the 1st of May 2016 on ward; and 2.0% from the 1st of May 2019 onward. This  
compulsory contribution will be registered, calculated and paid to the Fund by the tobacco manufacturers or 
importers at the same time when they pay tobacco tax. 
b) Voluntary contribution from national and international organizations and individuals  
c) Other legal sources of fund.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๐ Article 3 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Principles of food safety management:  

1. To assure food safety is the responsibility of all food producers and traders. (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๕๔ 

 

ขอ้ก าหนดในการรบัรองความปลอดภยัดา้นอาหาร 

โดยทั่ วไปแล้ว อาหารจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบทางเทคนิคที่ เ ก่ียวข้องและมีจุลินทรีย์                      

ที่อาจก่อให้เกิดโรค สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง ยาในปศุสัตว์ โลหะหนัก สารปนเป้ือนและสารอ่ืน ๆ                

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและชีวิตมนุษย์ในปริมาณที่จ  ากัด นอกจากนี ้อาหารยังจะต้อง                  

ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบในเรื่องของการใชส้ารเติมแต่งและสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการคา้ 

กฎระเบียบด้านการบรรจุภัณฑ์และการถนอมอาหาร๒๗๑  กฎหมายยังก าหนดกฎเกณฑเ์ฉพาะส าหรับ

อาหารสดและอาหารดิบ อาหารแปรรูป อาหารท่ีเติมแรธ่าต ุอาหารเสรมิ อาหารท่ีผ่านการตกแต่งพนัธุกรรม 

และอาหารที่ผ่านการอาบรงัสี 

 ส าหรับอาหารและสารเก่ียวกับอาหารที่น าเข้าจะต้องผ่านการส าแดงและลงทะเบียนไว้กับ

หน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจก่อนน าเขา้มาและจะตอ้งไดร้บัเอกสารรบัรองซึ่งออกโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ส าหรบัการน าเขา้ในแต่ละครัง้ซึ่งก าหนดโดยรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง๒๗๒  อาหารน าเขา้และวตัถุอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๗๐) 
2. Food production and trading are conditional activities; and food producers and traders shall bear 
responsibility for the safety of food they produce or trade in.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vi 
e99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๑ Article 10 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “General conditions on food safety assurance:  

1. To conform with relevant technical regulations, to meet limit requirements for pathogenic microorganisms, 
residues of plant protection drugs or veterinary drugs, heavy metals, contaminants and other substances in 
food that may cause harm to human health and life.  
2. Depending on each type of food, in addition to the conditions specified in Clause I of this Article, food must 
comply with one or more of the following regulations:  
a/ Regulations on use of food additives and processing aids in food production and trading;  
b/ Regulations on food packaging and labeling;  
c/ Regulations on food preservation.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๒ Article 38(1) of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Safety assurance conditions for 

imported food: 1. Imported food. food additives. processing aids and imported food-packaging tools, food 
packages and containers must satisfy relevant conditions prescribed in Chapter III of this Law and the following 
conditions; a/ Having their technical regulation conformity announcements registered at a competent state 
agency before import; b/ Having obtained a notice of satisfaction of import requirements issued by a designated 
inspection on agency for each goods lot as prescribed by line ministers.” (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๕๕ 

 

กบัอาหารจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากหน่วยงานของรฐัดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร เวน้แ ต่จะไดร้บั

การยกเวน้๒๗๓ 

ขอ้ก าหนดในเรื่องการรบัรองความปลอดภยัดา้นอาหารส าหรบัการผลิตและการคา้ 

 ผูผ้ลิตและผูค้า้อาหารจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี:้๒๗๔ 

(๑) มีสถานที่และพืน้ที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยภัยจากสารพิษและแหล่งปนเป้ือนและสิ่งอันตราย              

อ่ืน ๆ  

(๒) มีน า้สะอาดเพียงพอเพื่อใชใ้นการอปุโภคบรโิภค 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๗๒) 
,สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1 .fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๓ Article 39(1) of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “State inspection of food safety with 

regard to imported food:  
1. Imported food, food additives and processing aids and imported food-packaging tools, food packages and 
containers are subject to state inspection of food safety, except for some kinds of food which are exempted 
from state inspection of food safety as prescribed by the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/ 
docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๔ Article 19(1) of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Food safety assurance conditions 

for food producers and traders:  
1. Food producers and traders must meet the following conditions:  
a/ Having suitable venues with appropriate areas and safety distance from toxic and contaminating sources 
and other harmful factors;  
b/ Having sufficient technically qualified water for food production and trading;  
c/ Having adequate appropriate equipment to process materials and process, package, preserve and transport 
different types of food; having adequate washing and sterilization equipment and tools, disinfecting fluid, and 
equipment for preventing and controlling insects and harmful animals;  
d/ Having a waste treatment system which operates regularly under the law on environmental protection;  
e/ Maintaining food safety assurance conditions and keeping records of source and origin of food materials 
and other documents on the entire food production and trading process;  
f/ Complying with regulations on health, knowledge and practices of persons directly engaged in food 
production and trading.”, สืบค้นได้ที่  http://extwprlegs1. fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf ( สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๕๖ 

 

(๓) มีเครื่องมือที่ เหมาะสมในกระบวนการผลิต บรรจุ รักษา และขนส่งอาหารในรูปแบบ                         

ที่แตกต่างกนั มีเครื่องในการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ รวมถึงเครื่องมือป้องกนัและควบคมุ

แมลงหรือสตัวท์ี่เป็นอนัตราย 

(๔) มีระบบก าจดัของเสียที่ใชอ้ยู่เป็นประจ าภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม๒๗๕ 

(๕) รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารและเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับแหล่งที่มา                

ของอาหารและเอกสารอ่ืน ๆ ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและการคา้ 

(๖) ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเรื่องสุขภาพ ความรูแ้ละการปฏิบัติของบุคลากรที่เก่ียวข้องโดยตรง             

กบัการผลิตและการคา้อาหาร 

นอกจากนี ้กฎหมายยังมีข้อก าหนดเก่ียวกับการถนอมอาหารและการขนส่งอาหาร และระบุ               

ถึงขอ้ก าหนดในเรื่องการผลิตและการคา้อาหารสด กระบวนการขั้นตน้ในการเตรียมอาหารส าหรับผู้คา้

อาหารรมิถนนและรบัจดัเลีย้ง 

ใบรบัรองความปลอดภยัในอาหาร 

 ผูป้ระกอบการดา้นการผลิตและการคา้อาหารสามารถไดร้บัใบรบัรองความปลอดภยัในอาหารได้

หากมีคณุสมบติัตามที่ก าหนดและไดจ้ดทะเบียนไวต้ามที่ระบุไวใ้นทะเบียนธุรกิจ๒๗๖  ใบรบัรองความปลอดภัย

ด้านอาหารมีอายุ ๓ ปี  ผู้ค้าหรือผู้ผลิตอาหารจะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองอย่างน้อย ๖  เดือน                      

ก่อนใบรบัรองหมดอายุ๒๗๗ 

 
๒๗๕ ขอ้ความ “กฎหมายว่าดว้ยการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม” นีไ้ม่ไดห้มายถึงกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

หากแต่เป็นการอา้งถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาส่ิงแวดลอ้มเป็นการทั่วไป 
๒๗๖ Article 34(1) of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Establishments and conditions for 

the grant and withdrawal of certificates of food safety eligibility:  
1. An establishment shall be granted a certificate of food safety eligibility when it fully meets the following 
conditions: 
a/ Having adequate conditions for assuring food safety suitable to each type of food production and trading as 
prescribed in Chapter IV of this Law;  
b/ Having registered for food production and trading as indicated in its business registration certificate.”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๗ Article 37 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Validity duration of certificates of food 

safety eligibility:  
1. A certificate of food safety eligibility is valid for 3 years. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๕๗ 

 

การกระท าที่ตอ้งหา้มในเรื่องการผลิตและการคา้อาหาร 

๑. ใชส้ารที่ไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชใ้นกระบวนการผลิตอาหาร  

๒. ใชว้ัตถุดิบที่หมดอายุหรือมีแหล่งที่มาที่ไม่ปรากฏชัดหรือไม่ปลอดภัย ในกระบวนการผลิต

อาหาร 

๓. ใชส้ารปรุงแต่งอาหารที่หมดอายุหรือไม่ไดร้บัอนุญาต หรือเกินกว่าปริมาณที่ก าหนด หรือใช้

สารเคมีที่ไม่ปรากฏแหลง่ที่มาชดัเจนหรือสารตอ้งหา้ม ในการผลิตอาหาร 

๔. ใชส้ตัวท์ี่ป่วยเป็นโรคตาย ตายจากโรคระบาด หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือใชซ้ากสตัว์                        

ที่สมควรตอ้งท าลาย เพื่อการผลิตหรือคา้อาหาร 

๕. ผลิตหรือคา้อาหารที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบในเรื่องของการปิดฉลาก ในเรื่องอาหารที่ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนด อาหารดอ้ยคุณภาพ อาหารปนเป้ือนสารพิษหรือสารอันตรายอ่ืน ๆ หรือ

ปนเป้ือนสารพิษเกินกว่าที่ก าหนด อารหารที่ปนเปือนเพราะบรรจุภัณฑไ์ม่ปลอดภัย ช ารุด   

ดว้ยเหตอุนัเนื่องมาจากการขนส่ง เนือ้สตัวท์ี่ไม่ไดผ้่านการตรวจตามหลกัสตัวบาลหรือตรวจ

แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ อาหารที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้ในการผลิตหรือค้าโดยมีวัตถุประสงค์                 

เพื่อป้องกนัโรคระบาดหรือเพื่อการสงคราม อาหารที่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนกบัหน่วยงานของรฐั             

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดทะเบียน และอาหารที่ไม่ปรากฎแหล่งที่มาชัดเจนหรือ

หมดอายแุลว้ 

๖. ใชย้านพาหนะที่ท าใหอ้าหารปนเป้ือน หรือใชย้านพาหนะที่ใชข้นส่งสารพิษหรือวตัถุอนัตราย

ที่ยงัไม่ไดท้ าความสะอาด เพื่อขนสง่อาหาร 

๗. เสนอผลการทดสอบดา้นอาหารที่เป็นเท็จ 

๘. ปิดบัง ปลอมแปลง ท าลายสถานที่เกิดเหตุหรือหลักฐานเก่ียวกับอุบัติการณ์ที่ เก่ียวข้อง                    

กับความปลอดภัยในอาหารหรือกระท าการอ่ืนใดโดยมีเจตนาที่จะขัดขวางการตรวจสอบ                                

หรือเยียวยาอบุติัการณท์ี่เก่ียวกบัความปลอดภยัในอาหาร 

๙. จา้งผูท้ี่ติดเชือ้โรคติดต่อมาท างานผลิตหรือคา้อาหาร 
 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๗๗) 
2. At least 6 months before the expiration date of a certificate of food safety eligibility, if the food producer or 
trader wishes to continue its/his/her product ion or trading activities, it/he/she shall submit a dossier of 
application for the regrant of a certificate of food safety eligibility…", สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/ 
pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๕๘ 

 

๑๐. ผลิตหรือคา้อาหารในสถานประกอบการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรือไม่ผ่านเกณฑต์ามขอ้ก าหนด                     

ในกฎหมาย 

๑๑. โฆษณาอาหารโดยใชข้อ้มลูอนัเป็นเท็จซึ่งท าใหผู้บ้รโิภคสบัสน 

๑๒. เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร จนท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง               

หรือเกิดความเสียหายต่อการผลิตหรือคา้อาหาร 

๑๓. การใชเ้สน้ทางเดินรถ บาทวิถี ทางเดินหรือลานเอนกประสงคท์ี่ใชร้่วมกัน ทางผ่าน และพืน้ที่

ใชส้อยทั่วไปในการปรุง ผลิตหรือขายอาหาร๒๗๘ 

 
๒๗๘ Article 5 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Prohibited act:  

1. Using for food processing purposes materials other than those permitted for use in food.  
2. Using food materials which have passed their shell life, are of unclear origin or unsafe for food production 
and processing.  
3. Using food additives or food processing aids which have passed their shelf life or are outside the list of those 
permitted for use or using permitted additives or food processing aids in excess of allowable dosages; using 
chemicals of unclear origins or banned chemicals in food production or trading. 
4. Using animals which died of diseases, epidemics or unidentified causes or animal carcasses subject to 
destruction for food production or trading.  
5. Producing or trading in:  
a/ Food breaching regulations on goods labeling;  
b/ Food unconformable with relevant technical regulations;  
c/ Degenerated food;  
d/ Food containing toxic or hazardous substances or contaminated with toxins or contaminants in excess of 
allowable limits;  
e/ Food which is contaminated for the reason that their packages or containers are unsafe, broken, torn or 
deformed in the course of transportation;  
f/ Meat or meat products which have not yet gone through veterinary inspection or have gone through veterinary 
inspection but fail to meet requirements;  
g/ Food banned from production or trading for the purpose of epidemic prevention and combat:  
h/ Food for which regulation conformity declarations have not yet been registered with competent state 
agencies in case such food subject to regulation conformity declaration registration;  
i/ Food which is of unclear origin or has passed its shelf life.  
6. Using vehicles which can cause food contamination or vehicles which have transported toxic or hazardous 
substances but not yet been cleaned up for transporting food materials or foods (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๕๙ 

 

การเรียกคืนและก าจดัอาหารท่ีไม่ปลอดภยั  

อาหารท่ีไม่ปลอดภยั เช่น อาหารท่ียงัวางจ าหน่ายอยู่หลงัจากหมดอายุแลว้ อาหารท่ีไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดทางเทคนิค อาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตในการผลิต อาหารที่เสื่อม

คุณภาพระหว่างเก็บรกัษา ขนส่งหรือจ าหน่าย อาหารที่มีสารตอ้งหา้ม จะตอ้งถูกเรียกคืน และก าจัดทิง้       

โดยวิธีการตรวจหาขอ้ผิดพลาดและแกไ้ขผลิตภณัฑท์ี่บกพร่องหรือฉลากของผลิตภณัฑท์ี่ไม่ถูกตอ้ง เปลี่ยน

วตัถปุระสงคใ์นการใช ้สง่สินคา้กลบัคืน หรือท าลาย๒๗๙ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๗๘) 
7. Supplying untruthful or forging food testing results.  
8. Covering up, falsifying or obliterating scenes or evidence of food safety incidents or committing other acts of 
intentionally obstructing the detection and remedy of food safety incidents.  
9. Employing person, infected with contagious diseases in food production or trading.  
10. Producing or trading in food at establishments without certificates of satisfaction of food safety conditions 
prescribed by law.  
11. Advertising food untruthfully or confusingly to consumers.  
12. Publishing or publicly notifying misleading information on food safety, thus causing public disparagement 
or damage to food production and trading.  
13. Using illegally roadbeds, pavements, corridors or common yards, passageways and auxiliary spaces for 
street food processing, producing or trading., สืบค้นได้ที่  http://extwprlegs1 . fao.org/docs/pdf/vie99786 .pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๙ Article 55 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Recall and disposal of unsafe foods:  

1. The following foods shall be recalled:  
a/ Foods which are still marketed after their shelf life:  
b/ Foods unconformable with relevant technical regulations;  
c/ Foods being new technological products not yet been permitted for circulation;  
d/ Foods which are degenerated during preservation, transportation or trading;  
e/ Foods which contain substances banned from use or in which appear contaminants in excess of allowable 
limits;  
f/ Imported foods which are notified by a competent authority of the exporting country or another country or an 
international organization to contain contaminant harmful to human health and life.  
2. Recall of unsafe foods takes the following forms:  
a/ Voluntary recall by food producers or traders themselves;  
b/ Compulsory recall by food producers and traders at the request of competent state agencies.  
3. Unsafe foods shall be disposed of through: (มีต่อหนา้ถดัไป)  



๑๖๐ 

 

ข) กฎหมายเกีย่วกบัยา 

 กฎหมายฉบบัที่ ๑๐๕/๒๐๑๖/QH๑๓ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าดว้ย

เภสัชกรรม (Law No. 105/2016/QH13: Law on Pharmacy) เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเวียดนาม          

ที่ใชบ้ังคับเก่ียวกับยาและการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เช่น นโยบายของรฐัเก่ียวกับยา การจ าหน่ายยา             

การจดทะเบียนยาและการหมุนเวียน การใชย้า การเรียกคืนยา การจัดเก็บยา ขอ้มูลยาและการโฆษณา            

การทดลองใช้ยา มาตรฐานคุณภาพยาและการทดสอบยา การจัดการราคายา ฯลฯ๒๘๐ โดยรฐับาลและ

กระทรวงสาธารณสขุไดอ้อกขอ้ก าหนดจ านวนมากเก่ียวกับแนวทางการน ากฎหมายไปบงัคบัใช ้กฎหมาย

เภสชักรรมก าหนดชดัเจนในเรื่องของนโยบายของรฐัเก่ียวกบัเภสชักรรม๒๘๑ 

ธุรกิจเภสชักรรม 

 ภายใตก้ฎหมายเภสชักรรม ธุรกิจเภสชักรรมครอบคลมุกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การซือ้ขาย บรกิาร

เก็บรกัษา บริการทดสอบชีวสมมูล๒๘๒ และการทดลองยา๒๘๓ ธุรกิจเภสัชกรรมเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๗๙) 
a/ Correction of product flaws or labeling errors; b/ Change of use purposes; c/ Re-export; d/ Destruction.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๐ Article 1 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Scope of regulation and subjects of  application: 

1. This Law prescribes state policies on pharmacy and development of pharmaceutical industry; pharmacy practice; 
pharmaceutical business; registration, circulation and recall of drugs and drug materials; medicinal materials and traditional 
drugs; medical prescription and use of drugs; drug information, pharmacovigilance and drug advertisement; clinical 
pharmacy; management of drugs at medical examination and treatment establishments; clinical trial and bioequivalence 
trial of drugs; management of the quality of drugs and drug materials and management of drug prices.”, สืบค้นได้ที่  
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑) 

 
๒๘๑

 Article 7 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “State policies on pharmacy:1. To ensure sufficient 

and prompt supply of quality drugs at reasonable prices to meet the people’s disease prevention and treatment needs, suit 
the structure of diseases and meet requirements of national defense and security, epidemic prevention and control and 
overcoming of consequences of natural disasters and catastrophes, and of rare drugs.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/ 
Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑) 

๒๘๒
 ชีวสมมลู (bioequivalence) หมายถึง ความเท่าเทียมกนัของระดบัตวัยาส าคญั ณ บรเิวณท่ีออกฤทธ์ิในรา่งกาย 

น ามาซึ่งประสิทธิผลในการรกัษาและความปลอดภยัที่เท่าเทียมกนั  
๒๘๓ Article 32 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Pharmaceutical business activities and 

establishments: 1. Pharmaceutical business activities include:  
a/ Trading in drugs or drug materials; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๑ 

 

ขอ้ก าหนด การจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเภสชักรรมไดจ้ะตอ้งไดร้บัใบรบัรองว่ามีคุณสมบัติครบตามขอ้ก าหนด 

ใบรบัรองนีจ้ะออกใหก้็ต่อเมื่อสถานประกอบธุรกิจเภสชักรรมนัน้จะตอ้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคนิค

และบุคลากรที่ผ่านคุณสมบัติด้านวิชาชีพที่จ  าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจเภสัชกรรมแต่ละแบบ                   

และบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานประกอบธุรกิจเภสัชกรรมนั้นจะต้องไดร้ับใบรับรอง        

ในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรมที่เหมาะสมกับรูปแบบของการประกอบธุรกิจนัน้ กระทรวงสาธารณสขุ           

จะออกใบรบัรองใหก้บัผูป้ระกอบการผลิตยา บริการเก็บรกัษายาหรือบรกิารทดสอบยาที่มีคณุสมบติัครบ๒๘๔ 

 ในการที่จะไดร้บัใบรบัรองการประกอบวิชาชีพเภสชักรรมนัน้ ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งมีประกาศนียบัตร

หรือใบปรญิญาทางวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรบัในเวียดนามและเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งที่จะปฏิบติังาน ซึ่งไม่จ ากดั

เฉพาะวฒุิการศกึษาดา้นเภสชักรรมเท่านัน้ แต่รวมถึงดา้นเคมี ชีววิทยา ยาพืน้บา้น และแพทยพ์ืน้บา้นดว้ย 

และตอ้งเคยปฏิบติังานในสถานประกอบธุรกิจเภสชักรรมที่ถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า

ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจแตกต่างกนัไปตามวฒุิการศกึษาและลกัษณะของการปฏิบติังาน๒๘๕  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๘๓) 
b/ Providing the service of preserving drugs or drug materials; 
c/ Providing the service of testing drugs or drug materials; 
d/ Providing the service of clinical trial of drugs; 
dd/ Providing the service of bioequivalence trial of drugs., สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan 
.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑) 

๒๘๔ Article 33-35 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/ 

vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑).  
๒๘๕  Article 13 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Conditions for a person to be granted 

a pharmacy practice certificate: 
1. Possessing a professional degree or certificate (below collectively referred to as professional degree) 
granted or recognized in Vietnam and relevant to the working position and employing pharmaceutical business 
establishment, including: 
a/ University degree in pharmacy (below referred to as pharmacist degree); 
b/ University degree in general medicine; 
c/ University degree in traditional medicine or traditional pharmacy; 
d/ University degree in biology; 
dd/ University degree in chemistry; 
e/ College degree in pharmacy; 
g/ Professional secondary school degree in pharmacy; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๒ 

 

กฎหมายว่าดว้ยเภสชักรรมก าหนดใหอุ้ตสาหกรรมเภสชักรรมจะตอ้งไดร้บัการพัฒนาโดยอาศัย

กลไกดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนดา้นการลงทุนภายใตก้ฎหมายการลงทุน๒๘๖ อย่างไรก็ดี ผูผ้ลิตยา

จะตอ้งมีความรบัผิดชอบในเรื่องของมาตรฐานในการผลิตยา การจดัจ าหน่าย การเก็บรกัษา การทดสอบ 

การตรวจสอบ การเรียกคืนสินคา้ และกฎระเบียบทางวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง และมีหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย  

เภสชักรรม๒๘๗   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๘๕) 
h/ College or professional secondary school degree in medicine; 
i/ Professional secondary school degree in traditional medicine or traditional pharmacy; 
k/ Professional primary school degree or certificate in pharmacy; 
l/ Traditional physician’s certificate, traditional pharmacist’s certificate or certificate of folk remedy or another 
degree or certificate of traditional medicine or pharmacy granted before the effective date of this Law. 
2. Having a certain period of practice at a pharmaceutical business establishment or a pharmacy section of a 
medical examination and treatment establishment, a professional pharmacy training school, a pharmacy 
research institution, a drug and drug material testing establishment, a pharmacy management agency, or a 
representative office of a foreign trader engaged in pharmacy in Vietnam (below collectively referred to as 
pharmacy establishment); or at a medical examination and treatment establishment suitable to the professional 
qualification of the practitioner. Such period of practice is prescribed as follows: 
a/ For a person whose pharmacy practice certificate was revoked under Clause 9, Article 28 of this Law, he/she 
does not need such period of practice but shall participate in a professional pharmacy knowledge updating 
course; 
b/ For a person who has a postgraduate specialized qualification relevant to his/her practice, his/her period of 
practice may be shortened as prescribed by the Government; 
c/ For a person who possesses a professional degree specified at Point 1, Clause 1, Article 13 of this Law, 
his/her period of practice shall be prescribed by the Minister of Health.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/ 
vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๖ Article 8 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy.), “Prioritized fields in the development of 

pharmaceutical industry: 4. Investment incentives and supports for the prioritized fields in the development of 
pharmaceutical industry shall be provided in accordance with the investment law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/ 
vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๗  Article 43 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy.), “Rights and responsibilities of an 

establishment manufacturing drugs or drug materials: 2. An establishment manufacturing drugs or drug 
materials has the following responsibilities:  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๓ 

 

 กฎหมายก าหนดใหผู้ค้า้ส่งยาและผูค้า้ปลีกยาตอ้งแสดงราคาขายส่งและราคาขายปลีกอย่างชัดเจน    

ณ สถานที่ที่มีการซือ้ขายยา รวมทัง้เขียน พิมพห์รือปิดฉลากที่แสดงราคาไวท้ี่บรรจภุณัฑข์องยา และแสดง

ราคายาใหเ้ห็นต่อสาธารณชน๒๘๘  

กฎหมายเภสชักรรมไดก้ าหนดคุณสมบติัส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรมในสถานประกอบการคา้

ปลีกยาในแต่ละรูปแบบไว้  ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยา (drugstore) ต้องมี                       

วุฒิการศึกษาดา้นเภสัชกรรมในระดับมหาวิทยาลัยและเคยประกอบอาชีพในสถานประกอบการเภสัชกรรม

มาแลว้  ๒ ปี ในขณะที่ผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรมในแผนกจ่ายยา (drug dispensary) จะตอ้งมีวฒุิการศึกษา

ด้านเภสัชกรรมในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือระดับอนุปริญญาในด้านเภสัชกรรม (professional 

secondary school degree) และมีประสบการณท์ างานในสถานประกอบการเภสชักรรมมาแลว้ ๑๘ เดือน๒๘๙ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๘๗) 
a/ The responsibilities prescribed at Points a, b, c, d, dd, e, g, h, i, k, l, m and n, Clause 2, Article 42 of this Law; 
b/ To manufacture drugs or drug materials according to the registered or announced manufacturing process 
and quality standards; 
c/ To take responsibility for the origin and quality of its drugs or drug materials and to ex-workshop only drugs 
or drug materials satisfying the registered quality standards; 
d/ To monitor the quality, safety and effects of its drugs or drug materials in circulation and recall its drugs or 
drug materials in accordance with this Law;  
dd/ To take responsibility for imported, purchased, sold and used quantities of drugs or drug materials and 
report thereon under regulations of the Minister of Health.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan 
.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๘ Article 107 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Measures to manage drug prices: 4. 

Posting up wholesale and retail prices in Vietnam dong of drugs at transaction places or drug-selling places of 
pharmaceutical business establishments; printing, writing or sticking retail prices on the primary or secondary 
packages of drugs; publicly displaying drug prices on notice boards, on paper or in other forms.”, สืบค้นได้ที่  
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๙ Article 18 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Conditions on persons responsible for 

professional pharmacy activities at drug retailing establishments:  
1. A person responsible for professional pharmacy activities at a drugstore must possess a professional degree 
specified at Point a, Clause 1, Article 13 of this Law and have practiced for 2 years at an appropriate pharmacy 
establishment. He/she may concurrently take charge of clinical pharmacy activities at the drugstore. 
2. A person responsible for professional pharmacy activities at a drug dispensary must possess a professional  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๔ 

 

และสถานประกอบการคา้ปลีกยาจะตอ้งมีที่เก็บรกัษายา เครื่องมือและอปุกรณใ์นการเก็บรกัษายาตามมาตรฐาน

ในการปฏิบติัที่ดีในเรื่องการคา้ปลีกยา๒๙๐ 

การจดทะเบียนยาและการน าออกจ าหน่าย 

 ยาจะตอ้งไดร้บัการจดทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสขุก่อนจะถกูน าออกสูท่อ้งตลาด เวน้แต่ (๑) ยาที่จ่าย

ตามใบสั่งแพทย ์ที่มีการจัดเตรียมโดยผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรม ณ รา้นขายยานัน้ (๒) ยาที่ไดร้บัอนุญาต          

ใหน้ าเขา้ภายใตเ้งื่อนไขที่กฎหมายก าหนด และ (๓) ยาพืน้บา้นที่ใชใ้นการรกัษา ณ สถานพยาบาลพืน้บา้น และ 

ยาพืน้บา้นที่ไดท้ี่ไดป้รุงหรือเตรียมในสถานพยาบาลระดบัจงัหวดัที่ท าการรกัษาแบบแพทยพ์ืน้บา้น๒๙๑  

 ยาท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดจะตอ้งมีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้๒๙๒ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๘๙) 
degree specified at Point a, e or g, Clause 1, Article 13 of this Law and have practiced for 18 months at an 
appropriate pharmacy establishment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 
(สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๐ Article 33 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Conditions for grant of a certificate of  

eligibility for pharmaceutical business: 1. Conditions of physical and technical foundations and personnel are 
as follows: d/ An establishment retailing drugs must have a place and area for drug storage, preserving tools 
and equipment, professional and technical documents and employees satisfying the requirements of good 
practices of drug retailing.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อ
วนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๑
 Article 54 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Drugs and drug materials subject to 

registration and registration requirements: 1. Drugs shall be registered before circulation in Vietnam, excluding: 
a/ Prescription drugs prepared at a drugstore as prescribed at Point b, Clause 1, Article 47, and drugs 
manufactured and prepared at a medical examination and treatment establishment as prescribed in Article 85 
of this Law; 
b/ Imported drugs as prescribed in Clause 2, Article 60 of this Law; 
c/ Traditional drugs as prescribed in Clauses 1 and 2, Article 70 of this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/ 
vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๒ Article 54 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Drugs and drug materials subject to 

registration and registration requirements: 4. A certificate of free sale in Vietnam may be granted for drugs and 
drug materials which: 
a/ Meet safety and efficacy requirements; 
b/ Are manufactured at an establishment that meets the conditions prescribed in this Law;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๕ 

 

 (๑) ผ่านเกณฑข์อ้ก าหนดในดา้นความปลอดภยัและประสิทธิภาพ 

 (๒) ผลิตในสถานประกอบการท่ีไดร้บัการรบัรองตามกฎหมายฉบบันี ้

 (๓) ผลิตภายใตก้ระบวนการที่ไดม้าตรฐานการควบคมุคณุภาพที่กฎหมายฉบบันีก้  าหนด 

 นอกจากนี ้ยาและสว่นประกอบของยาที่จะไดร้บัอนญุาตใหจ้ าหน่ายตอ้งมีลกัษณะดงันี ้๒๙๓ 

(๑) ยาหรือสว่นประกอบของยาที่ไม่เคยไดร้บัอนญุาตใหจ้ าหน่ายมาก่อนในเวียดนาม 

(๒) ยาที่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ าหน่ายแต่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมหรือวัตถุดิบ เนือ้ยา หัวเชือ้ 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง                 

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่การผลิต 

(๓)  ส่วนประกอบของยา ที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายแต่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต เว้นแต่                     

เป็นการเปลี่ยนแปลงผูผ้ลิตบรรจภุณัฑช์ัน้ที่สอง เปลี่ยนแปลงสถานที่การผลิต 

การจดัหายาเพื่อการวินิจฉยัทางการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาล  

 หวัหนา้ของสถานประกอบการวินิจฉัยทางการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาลจะตอ้งรบัรองว่ามีการ

จัดหายาที่มีคุณภาพในปริมาณที่ เพียงพอเพื่อการปฐมพยาบาล การวินิจฉัยทางการแพทย์และ                  

การรักษาพยาบาลในสถานประกอบการของตนหัวหน้าของสถานประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์       

และการรกัษาพยาบาลในระดบัสงูและระดบัอ าเภอจะตอ้งจดัใหม้ีการจ าหน่ายยาในเวลากลางคืน การเก็บยา            

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๙๒) 
c/ Are manufactured according to the process and meet the quality standards prescribed in Articles 102 and 
103 of this Law.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๓ Article 55 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Forms of registration of drugs and drug 

materials: 2. A certificate of free sale shall be granted for: 
a/ Drugs or drug materials which have no certificate of free sale in Vietnam; 
b/ Drugs which already have certificates of free sale but then see changes in their pharmaceutical ingredients 
or medicinal materials; content, concentration or amount of active pharmaceutical ingredients or medicinal 
materials; form of preparation; route of administration; or change of their manufacturer, except change of 
secondary packaging establishment or manufacturing workshop or location; 
c/ Drug materials which already have certificates of free sale but then see change of their manufacturer, except 
change of secondary packaging establishment or manufacturing workshop or location., สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn 
/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๖๖ 

 

ในสถานประกอบการจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการเก็บยาที่ดีและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การจ่ายยาในสถานประกอบการวินิจฉัยทางการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาลจะตอ้งเป็นไปตามค าแนะน า

ของแพทยห์รือขอ้ความในใบสั่งยา จะตอ้งเขียนชื่อ สรรพคณุของยาและค าแนะน าไวบ้นบรรจภุณัฑส์ าหรบั

ผูใ้ชย้า ยาที่มีส่วนประกอบของกัมมันตรังสีจะต้องใชภ้ายในสถานประกอบการวินิจฉันทางการแพทย์      

และการรักษาพยาบาลเท่านั้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตรน์ิวเคลียรแ์ละได้รับใบอนุญาต              

จากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นผูป้ฏิบติัการทางรงัสีภายใตก้ฎหมายว่าดว้ย

ปรมาณู๒๙๔  

การทดสอบทางการแพทย ์

ยาใหม่จะตอ้งไดร้บัการทดสอบทางการแพทยก์่อนน าไปใชจ้รงิ ยาท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งเขา้รบั

การตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัดังต่อไปนี ้(๑) ผ่านการศึกษามาแลว้ในขัน้ตน้ (๒) มีรูปแบบของยาที่แน่นอน 

(เม็ด น า้ หรือผง ฯลฯ) (๓) มีคุณภาพไดม้าตรฐานตามที่ระบุในใบค ารอ้งขอรบัการลงทะเบียนการทดสอบ 

ฉลากยาที่จะเขา้รบัการทดสอบจะต้องมีค าว่า “ผลิตภัณฑส์ าหรบัเขา้รบัการทดสอบ หา้มน าไปใชเ้พื่อ

วตัถปุระสงคอ่ื์น”๒๙๕ 

 
๒๙๔ Article 84 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Supply, storage, dispensation and use 

of drugs: 
1. The head of a medical examination and treatment establishment shall ensure sufficient supply of quality 
drugs to meet first aid and medical examination and treatment demands at his/her establishment; the head of 
a district- or higher-level medical examination and treatment establishment shall organize the sale of drugs at 
nighttime. 
2. The storage of drugs at a medical examination and treatment establishment must comply with regulations on 
good storage practices and other relevant regulations. 
3. The dispensation of drugs at a medical examination and treatment establishment must comply with 
physician’s instructions or prescriptions. The names and contents of drugs shall be written on drug containers, 
together with instructions for drug users. 
4. Radioactive drugs shall be used only at a medical examination and treatment establishment that has doctors 
specialized in nuclear medicine and is licensed by the Ministry of Science and Technology to carry out radiation 
activities in accordance with the law on atomic energy.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx 
?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

 ๒๙๕ Article 88 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Requirements on a drug put for clinical trial: 

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๗ 

 

การกระท าที่ตอ้งหา้มเก่ียวกบัยา 

๑. ประกอบธุรกิจเภสชักรรมโดยไม่ไดร้บัอนญุาต หรือในระหว่างถกูพกัใชห้รือระงบัใบอนญุาต 

๒. ประกอบธุรกิจเภสชักรรมนอกสถานที่ประกอบธุรกิจเภสชักรรมที่จดทะเบียนไว ้

๓. ขายยาหรือสว่นประกอบของยาที่อยู่ในการควบคมุพิเศษ และยาที่ทางราชการไม่อนญุาตใหข้าย 

๔. ประกอบธุรกิจเภสชักรรมนอกเหนือจากขอบเขตทางวิชาชีพที่ไดร้บัอนญุาต 

๕. ขายยาหรือสว่นประกอบของยาดงัต่อไปนี ้

ก. ยาปลอมหรือสว่นประกอบของยาปลอม 

ข. ยาหรือส่วนประกอบของยาที่ไม่ผ่านมาตรฐานดา้นคุณภาพ ยาหรือส่วนประกอบของยา            

ที่หน่วยงานที่รบัผิดชอบมีค าสั่งใหเ้รียกคืนจากทอ้งตลาด ยาหรือส่วนประกอบของยาที่มี

แหลง่ที่มาไม่ชดัเจนหรือหมดอายแุลว้ 

ค. ยาหรือสว่นประกอบของยาที่อยู่ในรายการตอ้งหา้มมิใหน้ าเขา้หรือผลิต 

ง. ยาท่ีใชใ้นการทดสอบทางการแพทย ์

จ. ยาหรือส่วนประกอบของยาที่ใชเ้ป็นตวัอย่างเพื่อการจดทะเบียน เพื่อทดสอบ เพื่อการวิจยั

ทางวิทยาศาสตร ์หรือเพื่อจดัแสดงในนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ 

ฉ. ยาหรือสว่นประกอบของยาที่ยงัไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สู่ตลาด 

ช. ยาที่อยู่ในบัญชียากลุ่มเป้าหมายแห่งชาติ๒๙๖ และยาที่ได้รับมาจากการบริจาคซึ่งไม่ได้                        

รบัอนญุาตใหจ้ าหน่าย 

ซ. ขายปลีกยาที่ตอ้งสั่งโดยแพทยโ์ดยไม่มีใบสั่งยา ขายปลีกวคัซีน 

ฌ. ขายยาในราคาเกินกว่าราคาที่ส  าแดง  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๙๕) 
1. A drug put for clinical trial must meet the following requirements: a/ It has been researched at the pre-clinical 
stage; b/ It has a stable form of preparation; c/ It satisfies the quality standards stated in the dossier of 
registration for clinical trial. 2. The label of a drug put for clinical trial must have the phrase: “Drug used for 
clinical trial. Other uses are prohibited.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๖
 เป็นกลุ่มยาที่รฐัมองว่าเป็นยาส าคญัซึ่งอยู่ในแผนเป้าหมายแห่งชาติว่าดว้ยสขุภาพและประชากร (National 

Target Program on Health and Population) ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องให้งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง               
ยาเหล่านี ้จึงก าหนดใหเ้ป็นยาที่หา้มจ าหน่ายเพื่อแสวงหาก าไร โดยแผนเป้าหมายแห่งชาตินีจ้ะมีการปรบัปรุงทกุ ๆ ๕ ปี.  



๑๖๘ 

 

๖.  ปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือใบรบัรองใด ๆ ที่ออกใหโ้ดยหน่วยงานที่รบัผิดชอบ     

ดา้นเภสชักรรม 

๗.  เปลี่ยนแปลงอายุการเก็บรกัษาของยา เวน้แต่กรณีเก่ียวขอ้งกับความมั่นคงของชาติหรือกรณี 

จ าเป็นเรง่ด่วน ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

๘.  ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมโดยไม่ไดร้บัอนญุาต หรือในระหว่างที่ใบอนญุาตถกูระงบั 

๙.  ใหเ้ช่า ยืม ใหย้ืม หรือใหผู้อ่ื้นใชใ้บอนญุาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรมหรือใบอนุญาตประกอบ 

ธุรกิจเภสชักรรมเพื่อประกอบวิชาชีพเภสชักรรมหรือประกอบรุกิจเภสชักรรม 

๑๐. กระท าการโฆษณาในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

    ก. โฆษณายาโดยไม่ไดร้บัอนญุาตหรือโฆษณาไม่ตรงกบัที่ไดร้บัอนญุาต 

 ข. ใชใ้บรบัรองที่ยังไม่ไดร้บัการยอมรบัจากกระทรวงสาธารณสุข ใชป้ระโยชนห์รือแสวงหา

ประโยชนจ์ากชื่อ สถานะ สญัลกัษณ ์รูปภาพ ต าแหน่ง ชื่อเสียง ขอ้ความสนทนา จดหมาย

แสดงความขอบคณุ ขององคก์รหรือบคุคลใด เพื่อโฆษณายา 

 ค. ใชง้านวิจัยเก่ียวกับการรกัษาทางการแพทย ์หรือก่อนการรกัษาทางการแพทย ์ผลการทดลอง 

หรือผลการทดสอบชีวสมมลูที่กระทรวงสาธารณสขุยงัไม่ไดร้บัรอง เพื่อโฆษณายา  

 ๑๑. จดัใหม้ีการสง่เสรมิการขายยาท่ีขดัต่อกฎหมาย 

 ๑๒. ใชใ้บสั่งยาเพื่อแสวงหาประโยชนส์ว่นตวั  

 ๑๓. ผลิต จดัเตรียม หรือขายยาพืน้บา้นรวมกบัสว่นผสมท่ีออกฤทธิ์ทางยาโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

            ๑๔. จ่ายยาหรือขายยาที่หมดอายุ ยาที่ไม่ได้ถูกเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามที่ระบุไวบ้นฉลาก                 

ยาท่ีถกูเรียกคืนโดยหน่วยงานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ หรือยาท่ีมีแหลง่ที่มาไม่ชดัเจน 

            ๑๕. กระท าการอนัเป็นการใหข้อ้มลู โฆษณา ท าการตลาด ออกใบสั่ง ใหค้  าปรกึษา ติดฉลาก หรือ

ให้ค าแนะน าการใช้ ให้กับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ยา เว้นแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์                   

เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน รักษา วินิจฉัย บ าบัด หรือบรรเทาอาการของโรคหรือ                    

หนา้ที่ทางสรีรวิทยาของรา่งกายมนษุย ์

๑๖. สง่ออกยารกัษาโรคจากแหลง่ธรรมชาติ (medicinal material) ที่มีค่า หายาก หรือที่เป็นชนิด                  

 

 

 



๑๖๙ 

 

         และสายพนัธุย์่อยเฉพาะถิ่น โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ๒๙๗ 

 
๒๙๗ Article 6 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Prohibited acts: 

1. Conducting pharmaceutical business without a certificate of eligibility for pharmaceutical business or during 
the period of being suspended from doing the business or being deprived of the right to use such certificate. 
2. Conducting pharmaceutical business outside the registered pharmaceutical business place.  
3. Trading in drugs or drug materials specified in Clause 26, Article 2 of this Law and other drugs or drug 
materials for purposes or supplying them to subjects other than those permitted by a competent state 
management agency. 
4. Conducting pharmaceutical business outside the professional scope stated in the certificate of eligibility for 
pharmaceutical business. 
5. Trading in any of the following: a/ Counterfeit drugs or drug materials; b/ Drugs or drug materials that fail to 
satisfy quality standards; drugs or drug materials which are being recalled under notices of competent state 
agencies; drugs or drug materials which are unclear origin or have expired; c/ Drugs or drug materials on the 
list of drugs and drug materials banned from import or manufacture; d/ Drugs for clinical trial; dd/ Drugs or drug 
materials used as samples for registration, testing, scientific research or display at exhibitions or fairs; e/ Drugs 
or drug materials not yet permitted for circulation; g/ Drugs under national target programs, donated drugs and 
other drugs not permitted for sale; h/ Retailing a prescription drug without prescriptions; retailing a vaccine;                
i/ Selling a drug at a price higher than its declared or posted price. 
6. Forging or modifying dossiers, papers, documents or certificates of competent agencies or organizations 
and of other organizations and individuals in pharmacy activities. 
7. Changing or modifying the shelf life of a drug, except the case of change of the shelf life of a drug prescribed 
in Clause 3, Article 61 of this Law. 
8. Practicing pharmacy without a pharmacy practice certificate or during the period of being deprived of the right to 
use a pharmacy practice certificate, for persons in the working positions prescribed in Article 11 of this Law. 
9. Renting, borrowing, leasing, lending or letting another person use a pharmacy practice certificate or a certificate 
of eligibility for pharmaceutical business for practicing pharmacy or conducting pharmaceutical business. 
10. Advertising in the following cases: a/ Advertising a drug without a state management agency’s certification  
of the advertising content or not in accordance with the certified content; b/ Using a certificate not yet 
recognized by the Ministry of Health, using material benefits or taking advantage of the name and status of an  
organization or individual or of a symbol, image, position, reputation, correspondence or letter of thank for 
advertising a drug; c/ Using clinical or preclinical research, testing or bioequivalence trial results not yet 
recognized by the Ministry of Health for advertising a drug. 
11. Organizing drug sales promotions in contravention of law. 
12. Taking advantage of drug prescription to seek personal benefits. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๗๐ 

 

๓.๔.๕ กฎหมายยาเสพติด และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 อาชญากรรมและความผิดทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับยาเสพติดเป็นเรื่องรา้ยแรงในเวียดนาม โดยเฉพาะ

บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นเรื่องที่รฐับาลเวียดนามและสงัคมใหค้วามสนใจอย่างจริงจงั รฐัสภาจึงไดอ้อกกฎหมาย

ฉบบัที่ ๒๓/๒๐๐๐/QH๑๐ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่าดว้ยการป้องกันและต่อสูก้ับยาเสพติด (Law  

No. 23/2000/QH10: Law on Drug Prevention and Fight) (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่  ๑๖/๒๐๐๘/             

QH๑๒ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่อก าหนดนโยบายและมาตรการของรฐัในการป้องกันและต่อสู้                    

กับยาเสพติด นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายอาญาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Law No. 100/2015/QH13: Criminal Code)             

ยังมีบทบัญญัติแยกออกต่างหากส าหรับอาชญากรรมที่ เก่ี ยวข้องกับยาเสพติด( drug-related offences)                    

และยงัมีการออกประกาศและกฎระเบียบอีกหลายฉบบัเพื่อน ากฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและต่อสูก้บัยาเสพติด          

ไปปฏิบติั 

ก) นโยบายของรฐัในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ   

 กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติดไดบ้ัญญัติใหก้ารป้องกันและต่อสูก้ับยาเสพติด             

เป็นความรบัผิดชอบของทกุคน ทกุครอบครวั ทกุหน่วยงาน ทกุองคก์รและสงัคมทัง้มวลรฐัสนบัสนนุและคุม้ครอง                 

ผูท้ี่มีส่วนร่วมในการป้องกนัและต่อสูก้บัการกระท าความผิดที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด การต่อสูก้บัอาชญากรรม               

ที่ เก่ียวข้องกับยาเสพติดและบังคับใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ กฎหมาย วัฒนธรรม สังคมและเทคนิค                          

เพื่อขับเคลื่อนประชาชนทุกคนใหม้ีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อสูก้ับยาเสพติด และบูรณาการการป้องกัน          

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๙๗) 
13. Manufacturing, preparing or selling traditional drugs combined with pharmaceutical ingredients without 
permission of a competent state management agency. 
14. Dispensing or selling to users expired drugs, drugs which have been preserved not in accordance with 
instructions on their labels, drugs which are being recalled under notices of a competent state agency, or drugs 
of unclear origin. 
15. Providing information, advertising, marketing, making prescriptions for, providing consultations on, labeling 
or providing use instructions for non-drug products, except medical equipment for the purpose of prevention, 
cure, diagnosis, treatment or mitigation of disease or modification of physiological functions of the human body. 
16. Exporting medicinal materials on the list of precious, rare or endemic medicinal material species and 
varieties under control without permission of a competent state management agency.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/ 
TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๗๑ 

 

และต่อสูก้ับยาเสพติดเขา้กับการป้องกันและต่อสูก้ับอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เชือ้เอชไอวี (HIV/AIDS)             

และความชั่วรา้ยทางสงัคมในรูปแบบอ่ืน ๆ๒๙๘   

 การกระท าดงัต่อไปนีต้อ้งหา้มตามกฎหมาย: 

๑. ปลกูพืชที่มีสารเสพติด 

๒. ผลิต เก็บ ขนส่ง เก็บรกัษา ซือ้ ขาย จดัจ าหน่าย ทดสอบ แลกเปลี่ยน เพิ่มสรรพคณุ ส่งออก น าเขา้ 

ขนย้าย ศึกษาวิจัย หรือถือครองสารเสพติด สารตั้งต้น ยาท่ีมีสารเสพติด หรือยาท่ีออกฤทธิ์                  

ต่อจิตประสาท โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

๓. ใชห้รือจัดใหม้ีการใชย้าเสพติด ยุยง บังคับ โน้มน้าว ใหท้ี่พักพิงและ/หรือสนับสนุนใหม้ีการใช ้                   

สารเสพติด โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

๔. ผลิต เก็บ ขนส่ง ซือ้และขายวิธีการและเครื่องมือเพื่อใช้ในการผลิต และ /หรือใช้สารเสพติด                   

โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

๕. ฟอกเงินหรือทรพัยส์ินที่ไดม้าจากการกระท าความผิดอาญาที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

๖. ขดัขวางหรือคดัคา้นการลา้งพิษในตวัผูเ้สพสารเสพติด 

๗. ตอบโตห้รือขดัขวางผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบหรือมีสว่นรว่มในการปอ้งกนัและต่อสูก้บัยาเสพติด 

๘. ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรืออาชีพโดยมิชอบเพื่อฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อสู้                         

กบัยาเสพติด 

๙. การกระท าอ่ืน ๆ ที่กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดก าหนดเป็นความผิด๒๙๙ 

 
๒๙๘ Article 4 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “1. Drug prevention and fight is 

the responsibility of individuals, families, agencies, organizations and the entire society.  
2. The State adopts policies to encourage and protect individuals, families, agencies and organizations 
participating in preventing and fighting drug-related evils; organize the fight against drug-related crimes and 
synchronously employ economic, legal, cultural, social and professional measures to propagate and mobilize 
people, public servants, officers and men of the people’s armed forces to take part in the drug prevention and 
fight; to combine drug prevention and fight with the prevention of and fight against crimes of different types, 
HIV/AIDS and other social vices.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/78281/83564/ 
F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๙ Article 3 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “The following acts are strictly 

forbidden: 1. Cultivating narcotic-bearing plants; (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๗๒ 

 

ข) หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกลุ่มต่าง ๆ ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

 ปัจเจกชนและครอบครวัมีหนา้ที่ตอ้งใหค้วามรูก้ับสมาชิกในครอบครวัและเครือญาติเก่ียวกับพิษภัย   

จากยาเสพติดและกฎหมายที่เก่ียวกับการป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติด เฝ้าระวังและป้องกันมิใหส้มาชิก                       

ในครอบครวัเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัความชั่วรา้ยที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด คอยสงัเกตค าแนะน าของแพทยใ์นการใชย้า 

ท่ีมีสารเสพติดและยาท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพื่อการรกัษาทางการแพทย ์ขัดขวางญาติและคนอ่ืน ๆ มิให้

กระท าผิดกฎหมาย เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการล้างพิษสารเสพติด เฝ้าระวัง              

และช่วยเหลือผูท้ี่เลิกยาเสพติดใหก้ลบัคืนสูส่งัคมเพื่อไม่ใหก้ลบัไปเสพยาอีก๓๐๐  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๙๙) 
2. Illegally producing, storing, transporting, preserving, buying, selling, distributing, expertising, exchanging, 
exporting, importing, transiting, researching into or appropriating narcotic substances, pre-substances, 
addictive medicines, centripetal neurotropic medicines;  
3. Illegally using, organizing the illegal use of, drug; inciting, coercing, inducing, harboring and/or supporting 
the illegal use of narcotic substances;  
4. Producing, storing, transporting, buying and selling means and tools for use in the illegal production and/or 
use of narcotic substances;  
5. Legalizing money and/or property acquired through the commission of drug-related crimes;  
6. Opposing or obstructing the drug detoxication;  
7. Retaliating or obstructing responsible people or persons participating in drug prevention and fight;  
8. Abusing positions, powers and occupations to breach the legislation on drug prevention and fight.  
9. Other illegal drug-related acts.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/78281/83564/ 
F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๐ Article 6 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “Individuals and families shall 

have the responsibility to:  
1. Educate family members and relatives about harms caused by drug and the observance of law provisions 
on drug prevention and fight; strictly manage and prevent family members from involving in drug-related evils; 
2. Strictly observe the doctors’ instructions on the use of addictive medicines and centripetal neurotropic 
medicines for treatment of ailments;  
3. Oppose drug-related illegal acts committed by relatives and other persons;  
4. Participate in or support activities related to drug detoxication at detoxication establishments and 
communities; monitor and help persons who have given up drug addiction to integrate into the community; 
prevent and combat the relapse into addiction.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/ 
78281/83564/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๗๓ 

 

 ปัจเจกชน ครอบครัว หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีหน้าที่ในการตรวจจับและพรอ้มที่จะใหข้อ้มูล             

กับเจา้หนา้ที่ต  ารวจหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ  านาจเก่ียวกับความชั่วรา้ยที่เก่ียวขอ้งกับยาเสพติด๓๐๑ รายงาน              

การปลูกพืชที่มีสารเสพติดและเขา้ร่วมอย่างแข็งขันในการท าลายแหล่งเพาะปลูกพืชที่มีสารเสพติดที่จัดโดย

หน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถิ่น ในภมูิภาคที่ตอ้งมีการท าลายแหลง่เพาะปลกูพืชที่มีสารเสพติด หน่วยงานของรฐั

ที่ เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติโดยการพัฒนาเกษตรกรรมและป่าไม้เพื่อทดแทน                           

การเพาะปลกูพืชที่มีสารเสพติดนัน้ และตอ้งวางแผนโครงสรา้งทางเกษตรกรรม ป่าไม ้อตุสาหกรรมหรือบริการ

เพื่อใหช้าวบา้นเปลี่ยนแนวทางการเพาะปลกูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ๓๐๒ 

 โรงเรียนและสถานศึกษาอ่ืน ๆ มีหนา้ที่ในการน าหลกัสตูรทางการศึกษาไปปฏิบติัเพื่อป้องกนัและต่อสู้

กบัยาเสพติด ใหค้วามรูก้บันกัเรียนในเรื่องของกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดรวมทัง้วิธีในการมีสขุภาพที่ดี เฝา้ระวงั

และปอ้งกนัมิใหน้กัเรียนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความชั่วรา้ยที่เก่ียวกบัยาเสพติด โรงเรียนจะตอ้งรว่มมือกบัครอบครวั 

หน่วยงาน องคก์ร และหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการเฝ้าระวังและใหค้วามรูก้ับนักเรียนเก่ียวกับการ

ป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติด และร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น                     

ในการจดัการทดสอบเมื่อจ าเป็นเพื่อตรวจหาสารเสพติดในหมู่นกัเรียน๓๐๓ 

 
๓๐๑ Article 7 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “Individuals, families, agencies 

and organizations have the responsibility to detect and promptly supply information on drug-related evils to 
police offices or other competent bodies. The competent State bodies shall have to consider and settle in time 
the information and denunciations on drug-related evils.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ 
MONOGRAPH/78281/83564/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๒  Article 8 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “1. Individuals, families, 

agencies and organizations have the responsibility to detect and promptly report to the competent State bodies 
the cultivation of narcotic-bearing plants; actively participate in the destruction of narcotic-bearing crops, 
organized by local administration.  
2. In regions where the narcotic-bearing plants must be got rid of, the State bodies shall, within the scope of  
their respective tasks and powers, have the responsibility to organize the implementation of the State’s 
undertaking and policies on the development of agricultural and forestry production to substitute the cultivation 
of narcotic-bearing plants; plan appropriate agricultural, forestry, industrial and service structure so that people 
shift their production with efficiency.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/78281/835 
64/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๓ Article 10 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “The schools and other 

educational institutions have the responsibility to: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๗๔ 

 

 กองก าลงัต ารวจประชาชน กองก าลงัป้องกนัชายแดน กองก าลงัป้องกนัชายฝ่ัง และศลุกากรจะมีแผนก

พิเศษในการปอ้งกนัและต่อสูก้บัอาชญากรรมที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด๓๐๔ 

ค) อาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 

 หมวด ๑๘ ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมี ๙ มาตรา ได้ก าหนดบทลงโทษความผิดที่เก่ียวข้อง                 

กบัยาเสพติดไว ้๙ ฐานความผิด ดงันี ้ 

๑. การปลกูดอกฝ่ินและพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่มีสารเสพติด (มาตรา ๒๔๗)๓๐๕  

๒. ผลิตสารเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๔๘)๓๐๖  

๓. กกัเก็บ ขนสง่ คา้ หรือไดม้าซึ่งยาเสพติด (มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๕๒)๓๐๗  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๐๓)  
1. Organize the implementation of the education program on drug prevention and fight; to educate pupils, 
students and trainees in the legislation on drug prevention and fight as well as the healthy way of life; strictly 
manage and prevent pupils, students and trainees from involving in drug-related evils;  
2. Coordinate with families, agencies, organizations and local administration in managing and educating pupils, 
students and trainees about drug prevention and fight;  
3. Coordinate with health bodies and local administration in organizing tests when necessary in order to detect 
drug addicts among pupils, students and trainees.” , สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONO 
GRAPH/78281/83564/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๔ Article 13 (1) of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “1. The drug prevention 

and fight agencies of the people’s police force may carry out the following activities: a) Assuming the prime 
responsibility and coordinating with the concerned agencies to carry out activities to prevent and fight drug-
related crimes in the border and inland regions;”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/ 
78281/83564/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๕ Article 247 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Growing opium poppy plants, coca 

plants, cannabis plants, or other plants containing narcotic substances: 1. Any person who grows opium poppy 
plants, coca plants, cannabis plants, or other plants containing narcotic substances in any of the following 
cases shall face a penalty of 06 - 36 months' imprisonment:”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ 
en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๖
 Article 248 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Illegal manufacturing of narcotic 

substances: 1. Any person who manufactures narcotic substances in any shape of form shall face a penalty of 
02 - 07 years' imprisonment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๗
 Article 249 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๗๕ 

 

๔. กักเก็บ ขนส่ง ค้าหรือได้มาซึ่งสารตั้งต้นเพื่อใช้ในการผลิตยาเสพติดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(มาตรา ๒๕๓)๓๐๘  

๕. ผลิต กักเก็บ ขนส่ง และ/หรือคา้อุปกรณเ์ครื่องมือที่ใชใ้นการผลิตยาเสพติดหรือใชเ้สพยาเสพติด 

โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๕๔)๓๐๙  

๖. จดัใหม้ีการใชย้าเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๕๕)๓๑๐  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๐๗) 
“Illegal storage of narcotic substances:  
1. Any person who stores narcotic substances for purposes other than trading, transporting, or manufacturing 
narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:”,  
Article 250 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Illegal transport of narcotic substances:  
1. Any person who transports narcotic substances for purposes other than trading, transporting, or 
manufacturing narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 02 - 07 years' 
imprisonment:”, 
Article 251 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Illegal deal in narcotic substances: 
1. Any person wh illegally deals in narcotic substances shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.”, 
Article 252 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Appropriation of narcotic substances: 1. Any person 
who appropriates narcotic substances in any shape or form in any of the following cases shall face a penalty 
of 01 - 05 years' imprisonment:”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๘
 Article 253 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Storage, transport, trading, or 

appropriation of precursors for illegal manufacturing of narcotic substances: 1. Any person who stores, 
transports, deals in, or appropriates precursors for illegal manufacturing of narcotic substances in any of the 
following cases shall face a penalty of 01 - 06 years' imprisonment:”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ 
en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๙
 Article 254 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Manufacturing, storage, transport, trading 

of instruments and equipment serving illegal manufacturing or use of narcotic substances:  
1. Any person who manufactures, stores, transports, or deals in instruments and equipment serving illegal 
manufacturing or use of narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 05 years' 
imprisonment:”, สืบค้นได้ที่  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๐
 Article 255 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Facilitation of illegal use of narcotic substances:  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๗๖ 

 

๗. ใหท้ี่พกัพิงในการใชย้าเสพติด (มาตรา ๒๕๖)๓๑๑  

๘. บงัคบัผูอ่ื้นใหใ้ชส้ารเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๕๗)๓๑๒  

๙. ชกัจงูผูอ่ื้นใหใ้ชส้ารเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๕๘)๓๑๓ 

๑๐. ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เก่ียวกบัการจดัการและใชย้าที่มีสารเสพติด (มาตรา ๒๕๙)๓๑๔ 

 บทลงโทษส าหรบัอาชญากรรมที่เก่ียวขอ้งกับยาเสพติดนั้นมีความรุนแรง ความผิดอาญาที่ก าหนด           

ไวใ้นมาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๕๐ และ มาตรา ๒๕๑ อาจมีโทษถึงประหารชีวิต หากเป็นกรณีรา้ยแรง และความผิด

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๑๐) 
1. Any person who facilitates the use of narcotic substances in any shape of form shall face a penalty of 02 - 
07 years' imprisonment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี 
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๑
 Article 256 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Concealment of illegal use of narcotic 

substances: 1. Any person who leases out, lends premises or otherwise conceals the illegal use of narcotic 
substances, except for the cases in Article 255 hereof, shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๒
 Article 257 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Forcing others to use narcotic 

substances: 1. Any person who uses violence or threatens to use violence or mental intimidation to force another 
person to illegally use narcotic substances against that person's will shall face a penalty of 02 - 07 years' 
imprisonment.”, สืบค้นได้ที่  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๓
 Article 258 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Persuading or inciting others to use 

narcotic substances: 1. Any person who persuades or incites or uses other tricks to persuade another person 
to illegally use narcotic substances shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๔
 Article 259 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Offences against regulations on 

management, use of narcotic substances, precursors, narcotic drugs, and psychotropic drugs 1. A person who 
is responsible for manufacturing, transport, preservation, storage, trading, distribution, use, processing, 
exchange, export, import, transit through Vietnam’s territory, prescription, sale, analysis, research of narcotic 
substances, precursors, narcotic drugs, or psychotropic drugs but commits any of the following acts despite 
the fact that he/she was disciplined or previously incurred a civil penalty any of the aforementioned offences or 
has a previous conviction for a drug-related crime which has not been expunged shall be liable to a fine of from 
VND 10,000,000 to VND 100,000,000 or face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๗๗ 

 

อาญาที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๒๔๙  มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๗ และ มาตรา ๒๕๘         

อาจมีโทษถึงจ าคกุตลอดชีวิตในกรณีผิดรา้ยแรง๓๑๕  

 

๓.๕  กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และการส่ือสาร 

๓.๕.๑  กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 ก)  ภาพรวม 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐสภาของประเทศเวียดนามได้ออกกฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                

คือ กฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฉบบัที่ ๒๑/๒๐๐๐/QH๑๐ (Law on Science and Technology 

No. 21/2000/QH10) ขึน้เป็นครัง้แรก หลงัจากกฎหมายใชบ้งัคบัไดส้ิบปี กฎหมายฉบบันีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นถึง

ข้อบกพร่องที่กฎหมายไม่อาจตอบสนองความต้องการในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม                       

และการปฏิบติัการรว่มกนัระหว่างประเทศ๓๑๖ ขอ้บกพรอ่งดงักลา่วอาจสรุปไดด้งันี ้ 

 ประการแรก กฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับดังกล่าวเป็นเพียงกรอบบัญญัติ                         

แห่งบทกฎหมายทั่ วไป ซึ่งบทบัญญัติส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นประกาศมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์                            

เชิงบรรทดัฐาน ดงันัน้ การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายจึงตอ้งรอใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งออกแนวทางและ

ระเบียบมาบงัคับใช ้อีกทัง้บทบญัญัติบางประการไม่สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นทางปฏิบติัไดเ้นื่องจาก

ในช่วงนั้นจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีการออกมีแนวทางปฏิบัติใด ๆ บทบัญญัติที่ไม่สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ได้แก่ บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแผนแม่บทส าหรับองค์กรวิทยาศาสตร์              

และเทคโนโลยี บทบญัญัติเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัการจดัตัง้หน่วยงานวิจยัและพฒันา หรือหน่วยงาน  

 

 
๓๑๕

 ภายใตบ้ังคับประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๘ การใชย้าเสพติดไม่ถือเป็นความผิดอาญา เนื่องจาก

ความผิดฐานใชย้าเสพติดโดยผิดกฎหมายตามมาตรา ๑๙๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมาย                   
ที่ ใช้บังคับ ก่อนหน้าประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๘ (Law No. 15/1999/QH10: Penal Code) (สืบค้นได้ที่  
http://un-act.org/publication/view/viet-nam-penal-code-1999/) (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) ได้ถูกยกเลิกไป                 
โดยมาตรา ๑ (๓๖) แห่งกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒ (Law No. 
37/2009/QH12: Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Penal Code), ( สืบค้น ได้ที่  
https://www.unodc.org/res/cld/document/penal-code-amendmentact_html/2014_update_on_Penal_Code.pdf) 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๑๖ อ้างอิงตามรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศเวียดนาม ลงวันที่  ๒๕ มิถุนายน                 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินการบงัคบัใชก้ฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๓. 



๑๗๘ 

 

ด้านวิทยาศาสตร์และบริการทางเทคโนโลยี  บทบัญญัติเ ก่ียวกับการค่าเครดิตส าหรับกิจกรรม                           

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบัญญัติเก่ียวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์                 

และเทคโนโลยี และมาตรการในการดึงดูดชาวต่างชาติและคนเวียดนามที่อยู่ ต่างแดนที่มีความรู้

ความสามารถใหเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม ฯลฯ  

 ประการที่สอง บทบญัญัติบางประการมีความไม่เหมาะสมและไม่สามารถใชร้่วมกบัมาตรฐานสากลได ้

บทบัญญัติดังกล่าวได้แก่ บทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะเจาะจงกับหน่วยงานภาครัฐทางวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยีรวมถึงกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่รฐับาลใหทุ้นสนับสนุน ท าใหไ้ม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของเศรษฐกิจตลาดและการปฏิบติัการร่วมกนัระหว่างประเทศได ้กลไกในการระบุ

และก าหนดงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมีลกัษณะปฏิบติัการจาก "บนลงล่าง" แทนที่

จะเป็นจาก "ล่างขึน้บน" บทบญัญัติที่ไม่ได้กล่าวถึงหนา้ที่ความรบัผิดที่จะน ามาใชใ้นเชิงปฏิบติักับผลของ

โครงการวิจัยและพัฒนาที่รัฐบาลให้ทุนสนับสนุน นอกจากนี ้ บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดตั้งและการ

ลงทะเบียนขององค์กรวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีความหละหลวมจนท าให้มีการจัดตั้งองค์กร

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นจ านวนมากโดยปราศจากการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพอย่างที่เกินกว่า

อ านาจรฐัจะจัดการได ้องคก์รวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีขีดจ ากัดทางเอกภาพ และไม่มีบทบัญญัติ                  

ที่ก าหนดการประเมินผลภาคบังคับของของกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บทบัญญัติที่ขาด

กลไกที่บงัคบัใชก้บัการทบัซอ้นกนัของโครงการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ไดร้บัทุนสนบัสนนุจากรฐับาล 

กับการทับซอ้นในระดับต่าง ๆ และบทบัญญัติที่ก าหนดกลไกในการบริหารบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์       

และเทคโนโลยีแบบไม่ยืดหยุ่นและไม่ก่อใหเ้กิดแรงจงูใจในความคิดสรา้งสรรค ์ 

 ประการที่สาม กฎหมายไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการลงทุนภาคบงัคบัในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ส  าหรบัหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนั้น วิสาหกิจหลายแห่งจึงไม่น ารายได้ก่อนหักภาษีมาใชจ้่ายในการวิจัย               

และพฒันาและไม่ไดคิ้ดคน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเศรษฐกิจในโลกที่มีการแข่งขนักนัมากขึน้  

  ดังนั้น ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการประกาศใช้กฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีฉบบัใหม่ ซึ่งการประกาศใชก้ฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฉบบัใหม่นี ้ประกอบกับกฎหมาย 

ฉบบัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีอยู่ในขณะนัน้ อนัไดแ้ก่ กฎหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๔๙)๓๑๗ กฎหมาย

 

 ๓๑๗ กฎหมายก า รถ่ า ยทอด เทค โน โลยี ที่  ๐๗ /๒๐๑๗ /QH๑๔  (Law on Technology Transfer No. 

07/2017/QH14), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/en/Pages/Detaildocument.aspx?vID=45 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๗๙ 

 

เทคโนโลยีขัน้สงู (พ.ศ. ๒๕๕๑)๓๑๘ ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท าใหเ้กิดกรอบดา้นกฎหมายที่ครอบคลุม

ส าหรบัการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม 

 กฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๖)๓๑๙ เป็นกฎหมายที่ควบคุมองคก์ารต่าง ๆ     

และปัจเจกชนที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี การด าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยี มาตรการรองรบัการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการบริหารจัดการของรัฐ                  

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๐  

 กฎหมายฉบับนี ้ก าหนดนโยบายของรัฐเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์                

และเทคโนโลยีนั้นถือเป็นนโยบายแห่งชาติอันดับตน้ ดังนั้น รฐัจึงใหค้วามส าคัญแก่ทรพัยากรของชาติ           

และการด าเนินการให้สิทธิพิเศษแก่กลไกและมาตรการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี ้รฐัยงัไดก้ าหนดเงื่อนไขส าหรบัการพฒันาตลาดวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และผลกัดนัองคก์ร

ทัง้หลายใหม้าลงทนุในกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๑   

 

 ๓๑๘ กฎหมายเทคโนโลยีขัน้สงูที่ ๒๑/๒๐๐๘/QH๑๒ (Law on High Technology No. 21/2008/QH12), สืบคน้

ไ ด้ ที่  https://thuvienphapluat.vn/archive/Luat/Law-No-21-2008-QH12-of-November-13-2008-on-high-technologies-
vb88508t10.aspx (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๑๙ กฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่  ๒๙ /๒๐๑๓ /QH๑๓ (Law on Science and Technology No. 

29/2013/QH13), สืบค้น ได้ที่  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn085en.pdf (สืบค้น เมื่ อ วันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๐  Article 1 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Scope of regulation: This Law 

provides organizations and individuals engaged in scientific and technological activities; organization of 
performance of scientific and technological activities; measures to assure the development of science and 
technology; and the state management of science and technology.”, สื บค้น ได้ที่  https://www.most.gov.vn/ 
Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๑ Article 6 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “The State’s policies on science 

and technology development: The State implements the following policies to ensure that science and 
technology development is a primary national policy:  
1. Prioritizing and concentrating all national resources on science and technology development; applying 
synchronously incentive mechanisms and measures to bring into play the key and motivating role of science 
and technology in socio-economic development, national defense and security assurance and improvement of 
people’s living standards;  
2. Synchronously developing social sciences and humanities, natural sciences, technical sciences and  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๐ 

 

ข) องคก์ารดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 องคก์ารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประกอบดว้ย สถาบนัวิจยัทางวิทยาศาสตร ์สถาบนัวิจยั

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการพฒันาเทคโนโลยีในรูปแบบของสถานศึกษา สถาบนั ศนูยก์ารศึกษา ห้องทดลอง

ปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร ์ศนูยค์น้ควา้และวิจยั สถานีสงัเกตการณ ์ศนูยก์ารทดลองและศนูยใ์นรูปแบบอ่ืน

ที่ก าหนดโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สถาบนัอดุมศึกษา และองคก์ารบริการ

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๒ องคก์ารบริการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี ้ไม่ใช่

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๒๑) 
technologies; combining science and technology development with socio-economic development and national 
defense and security assurance; creating prerequisites for the formation and development of a knowledge-
based economy.  
3. Intensifying the research and application of advanced and modern scientific and technological achievements, 
researching, mastering and creating new technologies in order to raise the technological level and 
competitiveness of products.  
4. Concentrating investment in building physical-technical foundations, attaching importance to prioritized and 
key fields of science and technology; applying special preferential mechanisms and policies for development, 
training, attraction and effective use of human resources in science and technology. 
5. Facilitating the development of the science and technology market.  
6. Encouraging and creating favorable conditions for enterprises to invest in scientific and technological 
activities, technology renewal and technological level raising.  
7. Encouraging and creating conditions for science and technology societies, socio-political organizations, 
social organizations and socio-professional organizations to provide consultancy, criticisms and social 
assessment and engage in scientific and technological activities.  
8. Proactively and actively engaging in international integration in science and technology; heightening the 
country’s profile in science and technology in the region and the world.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn 
/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๒  Article 9(1) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Forms of science and 

technology organizations are specified as follows: 
a) Scientific research organizations and scientific research and technological development organizations 
organized in the form of academies, institutes, centers, laboratories, research stations, observatories, testing 
stations and other forms specified by the Minister of Science and Technology; 
b) Tertiary education institutions organized in accordance with the Law on Higher Education; 
c) Scientific and technological service organizations organized in the form of centers, offices, testing chambers  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๑ 

 

หน่วยงานของรฐั หากแต่เป็นสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่งอาจ

จัดตั้งขึน้ในรูปของหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชนก็ได ้ในแง่ของอ านาจหน้าที่ องคก์ารดา้นวิทยาศาสตร์         

และเทคโนโลยีแบ่งออกเป็นองค์การวิจยัขัน้พืน้ฐาน องคก์ารคน้ควา้และวิจยัประยุกต ์และองคก์ารบริการ            

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๓  ในแง่ของความเป็นเจา้ของ องคก์ารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แบ่งเป็นองคก์ารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเป็นของรฐั เอกชน และการลงทนุจากต่างประเทศ 

 ในการก่อตัง้องคก์ารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จะตอ้งด าเนินการตามเงื่อนไขใหค้รบถว้น

ดงัต่อไปนี ้๓๒๔ คือ  

  (๑) การก่อตั้งองค์การด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด                        

ไวใ้นขอ้บงัคบั วตัถปุระสงค ์และแนวปฏิบติัขององคก์าร อนัสอดคลอ้งกบักฎหมายที่ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั และ 

 (๒) คุณสมบัติด้านทรัพยากรมนุษย์และเครื่องมืออุปกรณ์ขององค์การด้านวิทยาศาสตร์                 

และเทคโนโลยีจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและวัตถุประสงค์ขององค์การ              

ซึ่งจ าตอ้งไปพิจารณาถึงขอ้บงัคบัขององคก์ารนัน้ ๆ อีกชัน้หนึ่งว่าก าหนดรายละเอียดไวว้่าอย่างไร  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๒๒) 
and other forms specified by the Minister of Science and Technology.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/ 
Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๓ Article 9(2) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Science and technology 

organizations are classified as follows: 
a) Into the types specified in Clause 1, Article 12 of this Law, by establishing competence;  
b) Into basic research organizations, applied research organizations and scientific and technological service 
organizations, by function;  
c) Into public science and technology organizations, non-public science and technology organizations and 
foreign-invested science and technology organizations, by ownership form.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov 
.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๔ Article 11(1) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “A science and technology 

organization may be established when the following conditions are fully satisfied: 
c) Having an organization and operation charter and operation objectives and orientations in accordance with law; 
Having science and technology personnel and physical-technical foundations meeting requirements of the 
achievement of the set objectives and orientations and the implementation of the organization and operation 
charter.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf  
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๘๒ 

 

  ส าหรบัองคก์ารท่ีเป็นการลงทนุจากต่างประเทศ จะมีเงื่อนไขพิเศษอีก ๓ ประการ ไดแ้ก่๓๒๕ 

  (๑) วัตถุประสงคข์ององคก์ารและสาขาการปฏิบติังานตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายของเวียดนาม

และความต้องการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีของประเทศ

เวียดนาม  

  (๒) การก่อตัง้องคก์ารตอ้งไดร้บัการอนมุติัโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

และ 

  (๓) องคก์ารนัน้ ๆ จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการประชาชนประจ าทอ้งถิ่นในการก่อตัง้

ส  านักงานใหญ่ในจังหวัดหรือเมืองนั้น  ๆ  องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องจดทะเบียน                      

ต่อหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจหน้าที่รบัผิดชอบเก่ียวกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และจะตอ้งได้รับ

ใบอนญุาตใหจ้ดทะเบียนส าหรบัการปฏิบติัการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๖  

 องค์การด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสิทธิโดยอิสระและมีความรับผิดชอบเก่ียวกับ                       

การด าเนินการจดทะเบียนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการเขา้ร่วมในการประกวดราคา

หรือได้รับมอบหมายโดยตรงในโครงการวิจัย รวมถึงสัญญาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               

และการจัดอบรมบุคลากรและการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการ

ก่อตั้งสาขาของสถาบันการพัฒนาและวิจัย ผู้ประกอบการและองค์การบริการด้านวิทยาศาสตร์                

 

 ๓๒๕ Article 11(3) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “The establishment of a 

foreign-invested science and technology organization must comply with the provision of Clause 1 of this Article 
and satisfy the following requirements: 
a) Its operation objectives, contents and fields conform to Vietnam’s laws and satisfy requirements of scientific 
and technological and socio-economic development of the country;  
b) Its establishment is permitted by the Minister of Science and Technology; 
c) It is permitted by the provincial-level People’s Committee to open its working office in the locality.”, สืบค้นได้ที่  
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). 

 ๓๒๖ Article 11(4) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology,” Science and technology 

organizations shall register their operation with competent state management agencies in charge of science 
and technology and obtain scientific and technological operation registration certificates.”, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สื บค้น เ มื่ อ วัน ที่  ๑  ธั น ว าคม 
๒๕๖๑). 



๑๘๓ 

 

และเทคโนโลยี และการก่อตัง้ส  านกังานตวัแทนและสาขาในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ และการให้

ความร่วมมือหรือกิจการร่วมคา้และไดร้บัความช่วยเหลือจากองคก์ารอ่ืนหรือจากเอกชน และการระดมทนุ

เป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อด าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                     

และเทคโนโลยีเช่นเดียวกบักิจกรรมการผลิตและการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย และไดร้บัความคุม้ครอง

ในทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดหรือถ่ายโอนผลงานทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีให้เป็นไป                

ตามกฎหมาย และการจัดพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการให้ค าปรึกษาแนะน า                 

หรือเสนอขอ้เสนอแก่หน่วยงานของรฐัตามนโยบายของรฐับาล กฎหมาย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

และแผนการพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๗ 

 

 ๓๒๗  Article 13 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology,” Rights of science and 

technology organizations:  
1. To enjoy autonomy and take self-responsibility in scientific and technological activities in the fields for which 
they have received registration certificates. The State shall assign payrolls to public science and technology 
organizations.  
2. To register as candidates for selection for or be directly assigned with scientific and technological tasks; to 
enter into science and technology contracts; to train human resources and foster talents for science and 
technology.  
3. To establish science and technology organizations, businesses or attached science and technology 
businesses, representative offices and branches at home and abroad for conducting scientific and 
technological activities in accordance with this Law and other relevant laws.  
4. To enter into cooperation or joint ventures with or receive financial assistance from, other organizations and 
individuals; to contribute money, assets or value of intellectual property rights in order to conduct scientific and 
technological, production and business activities in accordance with law.  
5. To have their intellectual property rights protected; to transfer or assign results of scientific and technological 
activities in accordance with the laws on intellectual property and technology transfer.  
6. To publish results of scientific and technological activities in accordance with the Press Law, the Publication 
Law and other laws.  
7. To give advice or proposals on elaboration of the State’s policies, laws, socio-economic development plans 
and science and technology development plans to competent agencies.  
8. To join in international integration in science and technology.  
9. To be partially or wholly transformed into science and technology businesses in accordance with law.”, สืบคน้
ได้ที่  https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบค้น เมื่ อ วันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๘๔ 

 

 องค์การด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างประเทศอาจเข้ามาจัดตั้งส านักงานตัวแทน                   

หรือส านกังานสาขาขององคก์ารเพื่อด าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ            

ที่ เก่ียวข้องในประเทศเวียดนามได้๓๒๘ ในกรณีนี ้ ส  านักงานตัวแทนหรือส านักงานสาขาขององค์การ               

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตที่ ออกโดยรัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่งใบอนญุาตดงักลา่วมีก าหนดอายสุงูสดุ ๕ ปี 

ค) นโยบายสนบัสนุนแก่ผูเ้ชี่ยวชาญชาวเวียดนามในต่างประเทศและผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ๓๒๙            

 เพื่อตอบสนองการดึงดูดใหช้าวเวียดนามในต่างประเทศและผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศใหเ้ข้ามา               

 

 ๓๒๘ Article 15 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Vietnam-based representative 

offices and branches of foreign science and technology organizations  
1. Foreign science and technology organizations may establish their representative offices and branches in 
Vietnam to conduct scientific and technological activities and activities directly related to scientific and 
technological activities in accordance with this Law and other relevant laws.  
2. The establishment of a Vietnam-based representative office or branch of a foreign science and technology 
organization must satisfy the following conditions:  
a) The science and technology organization is lawfully established by an international organization or registered 
in a country or territory;  
b) Satisfying the conditions prescribed in Clause 3, Article 11 of this Law;  
c) Operating in the fields of science and technology for which Vietnam has demand; d/ Undertaking to strictly 
comply with Vietnamese law and treaties to which Vietnam is a contracting party.  
3. The Minister of Science and Technology shall grant the establishment licenses of Vietnam-based 
representative offices or branches of foreign science and technology organizations, Such a license may be 
valid for 5 years at most but must not exceed the remaining validity duration of the operation registration 
certificate or paper of equal validity of such organization in case its national law stipulates the validity duration 
of operation registration certificates of science and technology organizations.  
4. Vietnam-based representative offices and branches of foreign science and technology organizations may 
conduct scientific and technological activities stated in their establishment licenses and have the rights and 
obligations provided in this Law and other relevant laws.  
5. The Government shall specify conditions, order and procedures for establishment of Vietnam-based 
representative offices and branches of foreign science and technology organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๙ ตามขอ้ ๓.๓ และ ๓.๔ แห่งกฎหมายสญัชาติเวียดนาม ที่ ๒๔/๒๐๐๘/QH๑๒ (Law No. 24/2008/QH12 on  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๕ 

 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม รฐับาลไดอ้อกกฎหมายที่ให้              

สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ชาวเวียดนามในต่างประเทศและผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศดังกล่าว เช่น ค่าจา้ง 

ค่าที่พักอาศัย การเดินทางเข้าและออกถิ่นที่อยู่๓๓๐  โดยรัฐบาลได้ออกประกาศที่ ๘๗/๒๐๑๔/ND-CP             

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๒๙) 
Vietnamese Nationality) ซึ่งเป็นกฎหมายระดบัรฐับญัญัติ ซึ่งออกโดยรฐัสภาในวนัที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มีผลใชบ้ังคับเมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากกฎหมาย
รฐัธรรมนูญนั้น “ชาวเวียดนามในต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติเวียดนามและลูกหลานชาวเวียดนามที่มีถิ่น        
ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ “ลูกหลานชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลที่ครัง้หนึ่งเคยถือสญัชาติ
เวียดนามโดยก าเนิดตามหลกัสายโลหิต รวมไปถึงลกูหลานของบคุคลดงักล่าวที่มถีิ่นท่ีอยู่ถาวรในต่างประเทศ แมว้่าบคุคล
เหล่านีจ้ะยงัถือสญัชาติเวียดนามหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี ้ตามนยัขอ้ ๑๓.๒ ของกฎหมายสญัชาติเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗) ชาวเวียดนามในต่างประเทศที่ยงัคงถือสัญชาติเวียดนามตามกฎหมายประเทศเวียดนาม
ก่อนกฎหมายฉบบัใหม่นีใ้ชบ้งัคบัอยู่อาจถือสญัชาติเวยีดนามต่อไปได ้และชาวเวียดนามในต่างประเทศที่ยงัคงถือสญัชาติ
เวียดนามแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนในฐานะผู้ถือสัญชาติเวียดนาม ตามข้อ ๑๑ แห่งกฎหมายฉบับนี ้อาจลงทะเบียน             
กบัตวัแทนประเทศเวียดนามในต่างประเทศ เพื่อใหป้ระกาศว่าบคุคลดงักล่าวมีสญัชาติเวียดนามและออกหนงัสือเดินทาง
ประเทศเวียดนามให ้ในกรณีทั่วไป ชาวเวียดนามในต่างประเทศรวมทั้งชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและบุตรของชาวเวียดนาม                
ในต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าขาเข้า ทั้งนี ้ ตามประกาศที่  ๘๒ /๒๐๑๕/ND-CP (Decree No. 
82/2015/ND-CP) ลงวนัท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 ๓๓๐ Article 24 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Attraction of science and 

technology workers who are overseas Vietnamese and foreign experts:  
1. Science and technology workers who are overseas Vietnamese and foreign experts are encouraged to 
participate in scientific and technological activities in Vietnam.  
2. While working in Vietnam, science and technology workers who are overseas Vietnamese have the rights 
and obligations provided in Articles 20 and 21 of this Law, and enjoy the following incentives:  
a) To be appointed to or hired to hold leading posts of science and technology organizations; to be assigned 
to perform scientific and technological tasks at all levels, be considered for recognition or appointment to 
scientific research titles or technological titles as prescribed in Article 19 of this Law;  
b) To enjoy expert salary as provided by the Government and other incentives under contracts;  
c) To enjoy exit, entry, residence, housing and other incentives provided by law.  
3. Foreign experts are encouraged to participate in scientific and technological activities in Vietnam and may 
enjoy the following incentives:  
a) To be hired to hold leading posts of science and technology organizations; to be assigned to perform 
scientific and technological tasks;  
b) To enjoy exit, entry, residence, housing and other incentives provided by law;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๖ 

 

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดรายละเอียดนโยบายให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี ้ 

โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรแ์ละนักเทคโนโลยีชาวเวียดนามในต่างประเทศและที่มาจากต่างประเทศ          

ที่จะได้รับอนุญาตให้มีวีซ่าแบบเข้าออกประเทศได้หลายครั้งหรือได้รับใบอนุญาตส าหรับผู้อยู่อาศัย               

ในประเทศชั่วคราวส าหรบัพักอาศัยระยะยาว และวีซ่าและใบอนุญาตดังกล่าวจะอนุญาตใหแ้ก่สมาชิก

ครอบครวัของนักวิทยาศาสตรน์ั้น ๆ รวมถึงผูป้กครอง คู่สมรส และบุตรอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี  นอกจากนี ้

ผูเ้ชี่ยวชาญชาวเวียดนามในต่างประเทศและผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ไดร้บัเหรียญรางวลัหรือต าแหน่ง

เกียรติยศจากประเทศเวียดนามจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เป็นผูอ้ยู่อาศัยถาวรได้ โดยในระหว่าง       

การพักอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านีม้ีสิทธิได้รับการอุดหนุนตามสมควรใน เรื่อง             

ที่อยู่อาศยั โอกาสในการท างานและคน้ควา้วิจยัในสถาบนัการศึกษา และสามารถท างานใหแ้ก่หน่วยงาน

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระบวนการนวัตกรรมได้ ซึ่งจะได้รับ            

ความสะดวกง่ายดายในกระบวนการไดร้บัใบอนญุาตท างาน 

ง) นโยบายดา้นภาษีและค่าลดหย่อนส าหรบัการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 รัฐบาลเวียดนามได้ก าหนดนโยบายด้านภาษีที่เอือ้ประโยชน์ให้แก่กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์              

และเทคโนโลยี โดยการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี ้๓๓๑  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๐) 
c) To enjoy expert salary as provided by the Government and other incentives under contracts.  
4. Science and technology workers who are overseas Vietnamese and foreign experts with great contributions 
to the cause of science and technology development in Vietnam will be honored, commended and given 
Vietnamese science and technology awards by the Vietnamese State.  
5. The Government shall specify this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Lawon 
ScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๓๑ Article 64 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Tax policy toward scientific and 

technological activities. The following cases are eligible for the preferential tax policy in accordance with the 
tax laws:  
1. Incomes from the performance of scientific research and technological development contracts;  
2. Incomes from products turned out from new technologies applied for the first time in Vietnam or products in 
the stage of trial production;  
3. Hi-tech businesses, hi-tech application agricultural businesses and a number of activities in hi-tech fields;  
4. Scientific and technological services;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๗ 

 

- เงินไดจ้ากการปฏิบติัการคน้ควา้และวิจยัตามสญัญาการพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- เงินไดจ้ากผลิตภัณฑท์ี่อยู่ในระหว่างการทดลองใชแ้ละเป็นการผลิตขึน้โดยการใชเ้ทคโนโลยีใหม่

เป็นครัง้แรกในประเทศเวียดนาม 

- ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีขัน้สงู ผูป้ระกอบการเกษตรกรรมที่ใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู และกิจกรรม

ในสาขาดา้นเทคโนโลยีขัน้สงูบางประเภท  

- การบรกิารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิน้ส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศ จึงตอ้ง

น าเขา้มาเพื่อใชโ้ดยตรงในการวิจยัทางวิทยาศาสตรแ์ละการพฒันาเทคโนโลยี 

- การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินจากองคก์ารและเอกชนแก่กิจกรรมการคน้ควา้และวิจัย              

ทางวิทยาศาสตร ์และใชไ้ปเพื่อกิจกรรมการวิจยัทางวิทยาศาสตร ์

- การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีในสาขาที่มีความส าคัญล าดับต้นๆ ใหแ้ก่องคก์ารและเอกชน                 

ในพืน้ที่ทรุกนัดาร 

 นอกจากนี ้กฎหมายยงัไดใ้หน้โยบายค่าลดหย่อนส าหรบักิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๓๒ 

โดยเฉพาะองคก์ารและปัจเจกชนที่ไดร้บัเงินกูร้ะยะกลางหรือระยะยาวจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๑) 
5. Machinery, equipment, spare parts and supplies which cannot be manufactured at home and need to be 
imported for direct use for scientific research and technological development;  
6. Funding support of organizations and individuals for scientific research; financial aid received for use for 
scientific research;  
7. Transfer of technologies in the fields prioritized for technology transfer to organizations and individuals in 
areas with difficult or exceptionally difficult socio-economic conditions;  
8. Other cases prescribed in the tax laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Lawon 
ScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๓๒ Article 65 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Credit policy toward scientific 

and technological activities:  
1. When borrowing medium- and long-term loans from the National Science and Technology Development Fund 
and other funds of the State for scientific and technological activities, science and technology organizations 
and workers may enjoy preferential loan interest rates.  
2. Organizations and individuals borrowing loans for investment in scientific and technological activities may 
enjoy credit incentives under the charters of lending funds. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๘ 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือส านกังานอ่ืน ๆ ของรฐับาลที่ด  าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      

ที่จะไดร้บัอตัราดอกเบีย้พิเศษ และองคก์ารและปัจเจกชนที่ไดร้บัเงินกูย้ืมใหล้งทุนในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมีสิทธิไดร้บันโยบายค่าลดหย่อนพิเศษตามนโยบายการใหกู้้ยืมแก่สถาบัน และโครงการ           

ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เนือ้หาหรือโครงการที่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมากจะไดร้บัสิทธิพิเศษ

ในการพิจารณาใหไ้ดร้บัความช่วยเหลือในการพฒันาของราชการ (ODA) 

จ) การเป็นเจา้ของและลขิสทิธิใ์นผลงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 องค์การและ/หรือปัจเจกชนที่ได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนหรือวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน

โครงการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจะเป็นเจา้ของการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละผลงานการพัฒนา

เทคโนโลยี เวน้แต่ในสญัญาเก่ียวกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจะไดก้ าหนดรายละเอียดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน๓๓๓ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๒) 
3. Organizations and individuals borrowing loans from commercial banks for investment in scientific and 
technological activities, especially experimental development and trial production, may be considered by the 
Development Bank of Vietnam for post-investment interest rate support or investment credit guarantee, with a 
certain rate of outstanding credit loans for scientific and technological activities;  
4. Scientific and technological programs, themes and projects that directly serve key socio-economic programs 
of the State and development of national scientific and technological potential, especially projects on 
experimentation development or trial production requiring large capital, may be prioritized for being considered 
for use of official development assistance in the following forms:  
a) Non-refundable aid or preferential loans for scientific research and technological development;  
Loans for investment projects on building of scientific and technological potential or retrievable loans for 
projects on application of scientific research and technological development results.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๓๓ Article 41 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Right to own or use scientific 

research and technological development results:  
1. Organizations or individuals investing money and physical-technical foundations in the performance of 
scientific and technological tasks are owners of scientific research and technological development results, 
unless otherwise agreed by parties in scientific research and technological development contracts.  
2. Representatives of the state owner of results of scientific research and technological development funded 
with the state budget are as follows:  
a) The Minister of Science and Technology acts as the representative of the owner of national scientific and 
technological task performance results;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๙ 

 

องค์การและ/หรือปัจเจกชนที่ได้ด าเนินงานด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีโดยตรงเป็นผู้สรา้งสรรค์                 

งานนัน้ ๆ๓๓๔ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๓) 
b) Ministers, heads of ministerial-level agencies, government-attached agencies, other central state agencies 
or chairpersons of provincial-level People’s Committees act as representatives of the owner of performance 
results of ministerial- or provincial-level or grassroots scientific and technological tasks they have approved;  
c) Heads of agencies or organizations not mentioned at Points a and b of this Clause act as representatives of 
the owner of performance results of scientific and technological tasks they have approved.  
3. Representatives of the state owner mentioned in Clause 2 of this Article may consider assigning the whole or 
part of the right to own or use results of scientific research and technological development funded with the state 
budget under the Government’s regulations to organizations in change of performing scientific and 
technological tasks.  
4. The exercise of the right to own or use results of scientific research and technological development funded 
with the state budget mentioned in Clause 3 of this Article is as follows:  
a) In case an organization in change of performing a scientific and technological task is assigned with the whole 
or part of the ownership, it shall exercise this right in accordance with the laws on intellectual property and 
technology transfer;   
b) In case an organization in change of performing a scientific and technological task is assigned with the use 
right, it shall exercise this right in accordance with law.  
5. In case an organization in change of performing a scientific and technological task cannot use scientific 
research and technological development results mentioned at Point b, Clause 4 of this Article, representatives 
of the state owner mentioned in Clause 2 of this Article may decide to assign the right to use such results to 
another organization capable of using scientific research and technological development results.  
6. The Government shall specify cases, order and procedures of assignment of the whole or part of the right to 
own or use scientific research and technological development results provided in this Article.”, สืบค้น ได้ที่  
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). 

 ๓๓๔ Article 42 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Copyright to scientific research 

and technological development results: Persons who directly perform scientific research and technological 
development tasks are authors of results of such scientific research and technological development. Authors 
of scientific research and technological development results enjoy the rights provided in this Law and other 
relevant laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๙๐ 

 

 ส าหรับโครงการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน              

รัฐเป็นเจ้าของผลงานการวิจัยและพัฒนา โดยความเป็นเจ้าของของรัฐดังกล่าวจะเป็นการใช้อ านาจ               

ผ่านทางตัวแทนตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

(ส าหรบัผลงานในโครงการแห่งชาติ) รฐัมนตรีในกระทรวงอ่ืน ๆ หรือประธานคณะกรรมการประชาชน

ประจ าทอ้งถิ่น (ส าหรบัผลงานในโครงการที่คณะกรรมการไดอ้นุมัติ) โดยตัวแทนของรฐัดังกล่าวขา้งตน้           

มีอ านาจในการมอบหมายทัง้หมดหรือบางส่วนของความเป็นเจา้ของหรือสิทธิในการใชผ้ลงานในโครงการ

ที่รฐัใหเ้งินทนุสนบัสนนุแก่สถาบนัซึ่งด าเนินโครงการดงักลา่วโดยตรง 

 อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของผลก าไรที่ ได้รับจากการใช้ การอนุญาตให้ใช้ การมอบหมาย                                       

และการระดมทุนในผลงานการวิจยัและพฒันาในโครงการที่ไดร้บัเงินทุนสนบัสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

จะไดร้บัการจัดสรรใหแ้ก่ผูส้รา้งสรรค ์และส่วนที่เหลือจะจัดสรรระหว่างเจ้าของ สถาบันหลักที่ด  าเนิน

โครงการ และตวัแทนนายหนา้ตามที่รฐับาลก าหนด๓๓๕ 

ฉ)  การลงทนุในวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การลงทนุของรฐั 

 รฐับาลเวียดนามใหค้วามส าคญัในการลงทนุดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นหลกั โดยรฐับาล

เวียดนามรับประกันว่าจะจัดสรรงบประมาณเพื่อน ามาใช้จ่ายในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  

เป็นจ านวนอย่างน้อยรอ้ยละ ๒ ของค่าใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปี และงบประมาณที่จัดสรร       

ให้กับการใช้จ่ายด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีดังกล่าวจะเพิ่มขึน้ตามความต้องการที่จะพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึน้๓๓๖ โดยงบประมาณดงักลา่วนีจ้ะไดม้ีการน าไปใช้

 

 ๓๓๕ Article 43 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Division of profits upon use, 

licensing, transfer or capital contribution as capital of results of scientific research and technological 
development funded with the state budget: At least 30% of the profit earned from the use, licensing, transfer or 
contribution as capital of results of scientific research and technological development funded with the state 
budget will be divided to the author. The remainder will be divided among the owner, managing agency and 
broker under regulations of the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Lawon 
ScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๓๖ Article 49 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “State budget for science and technology:  

1. The State earmarks 2% or more of the total annual state budget expenditures for science and technology  
and gradually increase this rate to meet requirements of science and technology development.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๑ 

 

กับการใหเ้งินทุนโครงการพัฒนาทางการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีสิทธิพิเศษและที่ส  าคัญ

ส าหรบัผลประโยชนส์าธารณะ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพดา้นการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ               

และเพื่อเป็นการลงทุนในวัสดุอุปกรณ์ส าหรับองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับประกัน

งบประมาณที่จ  าเป็นเพื่อที่จะด ารงไว้ซึ่งการปฏิบัติการขององค์การด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เพื่อที่จะพัฒนาทรพัยากรมนุษยส์  าหรบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการใหเ้งินทุนส าหรับ

กองทนุต่าง ๆ ส าหรบัการพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นตน้๓๓๗ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๖) 
2. The budget for science and technology must be recorded as a separate expenditure in the annual state 
budget index of each ministry, sector or locality.  
3. The allocation of the state budget for science and technology in a year is based on practical needs and 
results of use of the allocated budget.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScience 
andTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๓๗ Article 50 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Purposes of state budget 

expenditures for science and technology:  
1. Performing priority and key scientific and technological tasks and scientific and technological tasks at all 
levels for common interests of the society; attaching importance to basic research tasks in science and 
technology.  
2. Maintaining and developing the national scientific and technological capacity, investing in and supporting 
the building of physical and technical foundations for science and technology organizations; assuring regular 
basic research activities of public science and technology organizations.  
3. Developing human resources for science and technology.  
4. Financing the State’s science and technology funds as provided in Article 59 of this Law.  
5. Supporting the technological research, application and renewal in prioritized and key fields.  
6. Stepping up the science and technology application in localities. 
7. Purchasing scientific research and technological development results, supporting the import of source 
technologies and high technologies, designs and hiring domestic and foreign experts in prioritized fields.  
8. Communicating and popularizing scientific and technological knowledge, information and statistics; 
supporting the registration for protection of intellectual property rights, and publicizing scientific research and 
technological development results and science and technology awards.  
9. Supporting other scientific and technological activities.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/ 
LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 
 



๑๙๒ 

 

การลงทนุของผูป้ระกอบการ องคก์ารและปัจเจกชน 

 ผู้ประกอบการได้รับการกระตุ้นให้สงวนส่วนของเงินทุนส าหรับการลงทุนในการพัฒนา                      

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีและเพิ่มการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์                      

และคุณภาพ โดยการลงทุนของผู้ประกอบการในการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจะถูกน ามา

พิจารณาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตและการด าเนินการ ๓๓๘ ผู้ประกอบการซึ่งได้น าผลการวิจัย                      

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการพัฒนาเทคโนโลยีส  าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาก าลังการผลิต คุณภาพ                 

และการแข่งขัน มีสิทธิไดร้บัเงินกู้ยืมพิเศษ ไดร้บัการสนับสนุน และการค า้ประกันการกู้เงินจากกองทุน                  

ของรัฐในวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๓๙ ผู้ประกอบการที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีสิทธิได้รับ

นโยบายสิทธิพิเศษขัน้สงูสดุ 

 
๓๓๘ Article 56 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Investment by businesses in 

science and technology  
1. Businesses shall invest in technology renewal and improvement, and raising of productivity, quality and 
competitiveness of products and goods.  
2. Investment in science and technology development by businesses is accounted as actual expense related 
to their production or business operation.  
3. Businesses that invest or associate with others in investing in scientific and technological research in 
prioritized or key fields determined by the State, technology renewal and improvement, and raising of product 
and goods productivity, quality and competitiveness, may be considered for support or loans by science and 
technology funds and enjoy other incentives provided by this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/ 
FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๓๙ Article 57 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Incentives for businesses to 

apply scientific research and technological development results  
1. Businesses that apply scientific research and technological development results in order to renew and 
improve technology, raise product and goods productivity, quality and competitiveness may be provided with 
financial support, preferential loans, loan interest rate support or loan guarantee by the State’s science and 
technology funds.  
2. Businesses that apply high technologies may enjoy the highest incentives as provided by the law on high 
technologies. Businesses that apply technologies being outcomes of domestic scientific and technological 
tasks may enjoy bank loan interest rate support.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan 
/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๙๓ 

 

  รฐักระตุน้ใหม้ีการพัฒนาธุรกิจดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่งไดใ้หน้ิยามว่าเป็นผูป้ระกอบการ        

ซึ่งประกอบธุรกิจในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑแ์ละสินคา้อันเป็นผลมาจาก

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๔๐ คุณสมบัติของผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจะตอ้งมีการจดัตัง้และจดทะเบียนตามกฎหมายบริษัทเพื่อใหม้ีความสามารถในการด าเนินงาน

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และไดร้บัส่วนแบ่งจากรายไดจ้ากการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑห์รือ

สินค้าสืบเนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละการพัฒนาเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิทธิพิเศษดังที่             

กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ประกอบการนั้น  ๆ ยังมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ตามนโยบายพิเศษอ่ืนได้อีก 

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการเหล่านี ้สามารถโอนความเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่จะใช้ผลงานการวิจัย                    

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการพฒันาทางเทคโนโลยีที่รฐัเป็นเจา้ของได ้เป็นตน้ และยงัมีสิทธิที่จะไดร้บัประโยชน์

จากภาษีเงินได้นิติบุคคล การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการใช้ประโยชน์ในที่ ดิน              

หรือการมีกรรมสิทธิ์ในบา้น และไดร้บัการพิจารณาก่อนในการเช่าซือ้ท่ีดินและสาธารณูปโภคในเขตนิคม

อตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรมสง่ออก เขตเศรษฐกิจ และเขตเทคโนโลยีขัน้สงู เป็นตน้๓๔๑  

 
๓๔๐ Article 58(1) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Science and technology 

businesses are those engaged in production, business or provision of scientific and technological services to 
create products or goods from results of scientific research and technological development.”, สืบค้น ได้ที่  
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). 

๓๔๑ Article 58(3) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “In addition to the incentives 

provided in Article 57 of this Law, science and technology businesses may also:  
 (a) Be considered for assignment of the right to own or use scientific research and technological development 
results under the state ownership;  
(b) Enjoy enterprise income tax incentives, registration fee exemption upon registration of land use rights and 
house ownership in accordance with law;  
(c) Be given priority in renting land and infrastructure in industrial parks, export processing zones, economic 
zones and hi-tech zones;  
(d) Enjoy the preferential policy on investment credit of the Development Bank of Vietnam, the national fund for 
technology renewal and other funds for implementation of production or business investment projects;  
(dd) Be given priority in using equipment and facilities for scientific research and technological development in 
national key laboratories, technology incubators, enterprise incubators and scientific and technological 
research institutions of the State.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceand 
Technology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๙๔ 

 

๓.๕.๒  กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการส่ือสาร 

ก)  ภาพรวม 

 กฎหมายที่ควบคุมการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศเวียดนามได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาเพื่อรองรบัการเปิดตลาดเสรีทางโทรคมนาคม คณะรฐัมนตรีแห่งรฐัสภาประเทศ

เวียดนาม (The Council of Ministers) ไดอ้อกประกาศฉบบัที่ ๑๒๑/CP ลงวนัที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(Decree 121/CP of 15 August 1987) ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ประกาศฉบับที ่๑๒๑”) ก าหนดใหร้ฐัมีสิทธิ

ผูกขาดในการจัดตัง้และบริหารดูแลเครือข่ายโทรคมนาคมและกิจกรรมทางไปรษณีย ์ซึ่งทางรฐัไดบ้ริหาร

จัดการและใชป้ระโยชนเ์ครือข่ายโทรคมนาคมและกิจกรรมทางไปรษณียไ์ปในแนวสงัคมนิยมเพื่อใหเ้ป็น

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของพรรคคอมมิวนิสต ์รฐับาล ทหาร องคก์รทางสงัคม และประชาชน โดยไม่มี

การแบ่งแยกสว่นการบรหิารจดัการโดยรฐัและสว่นธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคม 

   ประกาศฉบับที่ ๑๒๑ ไดส้รา้งกรอบทางกฎหมายเพื่อโทรคมนาคมและกิจกรรมทางไปรษณีย์                 

ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศเวียดนาม จากการพฒันาอย่างรวดเร็วของอตุสาหกรรมโดยเฉพาะในช่วงปลาย

ของช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเหตุใหป้ระกาศฉบบัที่ ๑๒๑ ลา้สมัย  ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รฐับาลจึงไดอ้อกประกาศฉบับที่ ๑๐๙/๑๙๙๗/ND-CP ว่าดว้ยการไปรษณียแ์ละกิจกรรมโทรคมนาคม 

(Decree of Government No. 109/1997 /ND-CP of November 12 , 1997) (ซึ่ ง ต่อไปนี ้จะ เ รี ยกว่ า 

“ประกาศฉบับที่ ๑๐๙”) เพื่อมาแทนที่ประกาศฉบับที่ ๑๒๑ ซึ่งแนวคิดหลักของประกาศฉบับที่ ๑๐๙             

คือเพื่อก าหนดใหโ้ทรคมนาคมและไปรษณียอ์ยู่ภายใตก้ารผูกขาดของรฐัโดยทั้งหมด (กล่าวคือมีเพียง

บริษัทที่รัฐบาลมีส่วนความเป็นเจ้าของเท่านั้นที่มีสิทธิท าธุรกิจในด้านนี ้ได้) และเพื่อแบ่งแยกส่วน                     

การบริหารจัดการออกจากส่วนธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคม ภายหลังจากประกาศฉบับที่ ๑๐๙ ได้มี

กฎระเบียบในล าดับรองออกตามมาในภายหลงัอีกหลายฉบบั โดยกฎระเบียบเหล่านีม้ีวัตถุประสงคท์ี่จะ

ปกป้องการผูกขาดของรฐัในช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาพตึงตัว ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศเวียดนาม                

ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลงการคา้ทวิภาคีกับสหรฐัอเมริกา ซึ่งประเทศเวียดนามไดต้กลงที่จะค่อย ๆ                

เปิดเสรีในภาคโทรคมนาคมแก่บริษัทสหรฐัอเมริกา ประเทศเวียดนามไดเ้ขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และภายใตภ้าระผูกพันขององคก์ารการคา้โลก ประเทศเวียดนามที่จะเปิดใหบ้ริการ

โทรคมนาคมแก่ผูล้งทนุชาวต่างประเทศ ดงันัน้ จึงมีความตอ้งการส าหรบักรอบกฎหมายที่ใหค้วามคุม้ครอง

อย่างครอบคลมุมากขึน้ในการบริหารจดัการเพื่อเปิดตลาดเสรี  



๑๙๕ 

 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาไดอ้นมุติัค าสั่งว่าดว้ยไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม

ฉบบัแรก๓๔๒ ค าสั่งฉบบันีใ้ชบ้งัคบักบัไปรษณียแ์ละกิจกรรมทางโทรคมนาคม รวมตลอดถึงคลื่นความถ่ีวิทยุ 

สิทธิและหนา้ที่ขององคก์รและประชาชนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัไปรษณียแ์ละกิจกรรมทางโทรคมนาคม ค าสั่ง

ดงักลา่วอนญุาตใหบ้ริษัทเอกชนที่รฐัไม่ไดม้ีส่วนในความเป็นเจา้ของประกอบธุรกิจโทรคมนาคมได ้ภายใต้

ค าสั่งฉบบันี ้แบ่งองคก์รดา้นโทรคมนาคมออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผูใ้หบ้ริการดา้นเครืองข่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐาน (ซึ่งตอ้งด าเนินการโดยบริษัทที่รฐัเป็นเจา้ของ) และ ผูใ้หบ้ริการดา้นบริการโทรคมนาคม (ซึ่งอาจ

ด าเนินการโดยบริษัทประเภทใดก็ได ้ เพียงแต่ตอ้งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึน้ภายใตเ้งื่อนไขของกฎระเบียบ                

ว่าดว้ยโทรคมนาคม) 

 ต่อมา ค าสั่ งว่าด้วยไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมได้ถูกแทนที่ โดยกฎหมายการสื่อสาร

โทรคมนาคม ฉบับที่ ๔๑/๒๐๐๙/QH๑๒ (Law No. 41/2009/QH12 on telecommunications)  (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า 

“กฎหมายการส่ือสารโทรคมนาคม”)๓๔๓ ซึ่งกฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคมฉบบันีอ้อกโดยประกาศฉบบัที่ ๒๕/

๒๐๑๑/ND-CP ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบ้งัคับในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกฎหมาย       

การสื่อสารโทรคมนาคมนีเ้ป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกิจกรรมโทรคมนาคมต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนและธุรกิจ                  

ดา้นโทรคมนาคม การโทรคมนาคมเพื่อประโยชนส์าธารณะ การบริหารจัดการโทรคมนาคม การก่อสรา้งงาน

โทรคมนาคม สิทธิและหนา้ที่ขององคก์ารและปัจเจกชนที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโทรคมนาคม โดยกฎหมายนีแ้สดง  

ใหเ้ห็นถึงนโยบายเสรีของรฐับาลที่มีต่ออุตสาหกรรมดา้นโทรคมนาคมภายหลงัที่ประเทศเวียดนามเขา้สู่การเป็น

สมาชิกองคก์ารการคา้โลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ควบคู่ไปกบักฎหมาย   การสื่อสารโทรคมนาคมแลว้ และยงัมีกฎหมาย

และกฎระเบียบอ่ืน  ๆเช่น กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (พ.ศ. ๒๕๔๙)๓๔๔  และกฎหมายการประกอบธุรกรรม

 
๓๔๒ ค าสั่งของคณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาว่าดว้ยไปรษณียแ์ละการส่ือสารโทรคมนาคม ที่ ๔๓ /๒๐๐๒//PL-

UBTVQH๑๐ (Ordinance No. 43/2002/PL-UBTVQH10) ลงวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕), สืบคน้ไดท้ี่ https://luatminhkhue 
.vn/en/law/ordinance-no-43 - 2002 -pl-ubtvqh10 -of-may-05 th--2002 - -on-post-and-telecommunication.aspx 
(สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). ทัง้นี ้ค  าสั่งที่ออกโดยคณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาจะมีล าดบัศกัดิ์ของกฎหมาย 
ต ่ากว่ากฎหมายในระดบัรฐับญัญัติ. 

๓๔๓ กฎหมายว่าดว้ยการส่ือสารโทรคมนาคม ฉบบัที่ ๔๑/๒๐๐๙/QH๑๒  (Law on Telecommunications No. 

41/2009/QH12), สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications  
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๔๔ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบัที่ ๖๗/๒๐๐๖/QH๑๑ (Law on Information Technology No. 67/2006/QH11) 

ออกมาเพื่อใชบ้ังคับกับการปรบัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการพัฒนา รวมไปถึงมาตรการการควบคุมดูแล      
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๖ 

 

ทางอิเล็กทรอนิกส ์(พ.ศ. ๒๕๔๘)๓๔๕ ซึ่งชีว้ัดถึงความกา้วหนา้อย่างมั่นคงในการพัฒนากฎหมายเพื่อควบคุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  

 กฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคมก าหนดใหร้ฐับาลมีอ านาจบรหิารจดัการกิจโทรคมนาคมของรฐั๓๔๖  

โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นองคก์รของรฐัที่รบัผิดชอบดา้นการโทรคมนาคม๓๔๗ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๔๔) 
การปรบัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการพฒันา สิทธิและหนา้ที่ของนายหนา้หรือตวัแทน องคก์ร และบคุคลทั่วไป 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการพฒันา.    

๓๔๕ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่  ๕๑/๒๐๐๕/QH๑๑ (Law on Electronic 

Transactions No. 51/2005/QH11). กฎหมายฉบับนี ้แบ่งออกเป็น ๘ บรรพ รวม ๕๔ ข้อ ก าหนดข้อความที่อยู่บน                      
พืน้ฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใบประกาศอิเล็กทรอนิกส ์การส่ือสารและการบังคบัใชก้ฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสข์องรฐั การป้องกนั ความปลอดภยั และการปกป้องความลบัในธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส ์
การยตุิขอ้พิพาทและการบรรเทาความเสียหายกรณีมีการละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส.์  

๓๔๖ Article 9 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Responsibilities for state 

management of telecommunications:  
1. The Government performs the unified state management of telecommunications. 
2. The Ministry of Information and Communications shall be answerable to the Government for unified state 
management of telecommunications, and has the following tasks and powers: a) To promulgate or propose to 
competent state agencies for promulgation legal documents, technical standards and regulations, econ-
technical norms on telecommunications; national telecommunications development strategy and plan; b) To 
organize the implementation of legal documents on telecommunications, the national telecommunications 
development strategy and plan: c)To manage and regulate the telecommunications market; to manage the 
provision of telecommunications services and operations; d) To actively coordinate with the Ministry of Industry 
and Trade in managing competition in activities of building the telecommunications infrastructure and providing 
telecommunications services under the law on competition; e) To inspect, examine and settle disputes, 
complaints and denunciations and handle law violations in telecommunications activities: f) To train, retrain and 
develop human resources: to conduct scientific and technological research and application in 
telecommunications activities; g) To perform international cooperation in telecommunications.  
3. Ministries and ministerial-level agencies shall, within the ambit of their tasks and powers, coordinate with the 
Ministry of Information and Communications in performing the state management of telecommunications.  
4. People's Committees at all levels shall, within the ambit of their tasks and powers, perform the state 
management of telecommunications in their localities.”, สืบค้น ได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-
tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๔๗ Article 10 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๗ 

 

ข) ธุรกิจและการลงทนุดา้นโทรคมนาคม 

 ธุรกิจดา้นโทรคมนาคมนัน้กฎหมายก าหนดรวมถึงการคา้และการบริการดา้นโทรคมนาคมในสินคา้ 

โทรคมนาคมดว้ย๓๔๘  

 ในการใหบ้ริการโทรคมนาคม ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมตอ้งด าเนินการตามกฎว่าดว้ยการเชื่อมต่อ

เครือข่ายการบริหารจัดการทรพัยากรโทรคมนาคม กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานโทรคมนาคม และกฎระเบียบ

อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง๓๔๙ กฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ประกาศฉบบัที่ ๒๕/๒๐๑๑/ND-CP ลงวนัที่ ๖ เมษายน 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๔๗) 
“Specialized management agency in charge of telecommunications. The specialized management agency in 
charge of telecommunications is an agency under the Ministry of Information and Communications, which shall 
assist the Ministry in performing the task of state management of telecommunications according to the 
assignment and decentralization by a competent state agency.” สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn 
/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๔๘ Article 13 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Forms of telecommunications business:  

1. Telecommunications business means provision of telecommunications services and trading in 
telecommunications commodities. The provision of telecommunications services means investment in the 
public telecommunications infrastructure and provision of telecommunications services for the profit purpose. 
The trading in telecommunications commodities means investment, manufacture, sale and purchase, or lease 
of telecommunications software, supplies and equipment for the profit purpose.  
2. The provision of telecommunications services shall comply with this Law and other relevant laws. The trading 
in telecommunications commodities shall comply with Articles 51 and 52 of this Law and other relevant laws.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๔๙ Article 25 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Provision of telecommunications services:  

1. Institutional providers of telecommunications services must have licenses for provision of telecommunications 
services, except the cases specified in Clauses 2 and 3. Article 40 of this Law.  
2. The provision of telecommunications application services shall comply with the provisions of this Law on 
connection and management of telecommunications resources. standards and technical regulations and other 
relevant laws.  
3. Telecommunications services shall be directly provided or resold under telecommunications service use 
contracts between telecommunications businesses or telecommunications service agents and telecommunications 
service users.  
4. Telecommunications businesses shall register mode! telecommunications service use contracts.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๘ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่ออนุวติัการกฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคม ประกาศฉบบัที่ ๑๗๔๒๐๑๓/ND-CP ลงวนัที่ 

๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดโทษส าหรบัการฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าดว้ยไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคลื่นความถ่ีวิทยุ ประกาศฉบับที่ ๘๑ /๒๐๑๖/ND-CP ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม                

พ.ศ. ๒๕๕๙ แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติในประกาศฉบบัที่ ๒๕/๒๐๑๑/ND-CP ประกาศฉบบัที่ ๔๙/๒๐๑๗/ND-

CP ลงวนัที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติขอ้ ๑๕ ในประกาศฉบบัที่ ๒๕/๒๐๑๑/ND-

CP และบทบญัญัติขอ้ ๓๐ ในประกาศฉบบัที่ ๑๗๔/๒๐๑๓/ND-CP ประกาศดังกล่าวนีก้  าหนดขอ้จ ากัด                

ในสดัสว่นของความเป็นเจา้ของในธุรกิจโทรคมนาคม ขัน้ตอนการจดทะเบียนและยื่นขอใบอนญุาตส าหรบั

โครงการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจโทรคมนาคม การยุติขอ้พิพาท และขั้นตอนการขอใบอนุญาต

โทรคมนาคม 

  การใหบ้ริการโทรคมนาคมอาจเป็นการใหบ้ริการโดยตรงหรือการขายต่อตามหลกัการตามสญัญา

ระหว่างหน่วยงานหรือผู้ประกอบการโทรคมนาคมกับผู้รับบริการ สัญญาดังกล่าวต้องจดทะเบียน                     

กับหน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่  หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้                     

ตอ้งชดใชเ้งินคืนทัง้หมดหรือบางสว่นของค่าธรรมเนียมบรกิารที่ไดม้ีการเรียกเก็บ 

 รัฐ เ ป็นผู้ ถือหุ้น เหนือกว่ าผู้ให้บริการโทรคมนาคม  (dominant shares) โดยมี เครือข่ าย

สาธารณูปโภคซึ่งมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการสาธารณูปโภคโทรคมนาคมแห่งชาติและมีผลกระทบ

โดยตรงแก่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การปอ้งกนัและความมั่นคงแห่งชาติ๓๕๐ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๔๙) 
5. The provision of telecommunications services across the border to telecommunications service users in the 
Vietnamese territory shall comply with Vietnamese laws and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam 
is a contracting party.  
6. Vietnamese telecommunications businesses shall provide offshore telecommunications services under 
Vietnamese laws, treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party and laws of countries 
to which services are provided.  
7. The Ministry of Information and Communications shall specify the provision of telecommunications services.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๕๐ Article 17 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Communications services:  

1. The State holds dominant shares in telecommunications service providers with network infrastructure which  
are particularly important to operation of the entire national telecommunications infrastructure and exert direct  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๙ 

 

 เพื่อป้องกันการจ ากัดการแข่งขันและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม องค์การหรือปัจเจกชนที่มีทุน              

หรือหุน้จดทะเบียนในกิจการโทรคมนาคมเกินกว่ารอ้ยละ ๒๐ ตอ้งหา้มมิใหถื้อหุน้เกินกว่ารอ้ยละ ๒๐            

ของทุนหรือหุ้นจดทะเบียนในกิจการโทรคมนาคมอ่ืนที่มีตลาดเดียวกันตามบัญชีรายชื่อการให้บริการ

โทรคมนาคมที่ก าหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร๓๕๑ 

 ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ลงทุนและท าการค้าบริการโทรคมนาคมในรูปแบบ                  

การลงทุนทางตรงหรือทางออ้ม ในกรณีการลงทุนทางตรงในการใหบ้ริการโทรคมนาคมโดยไม่มีโครงสรา้ง

เครือข่ายพืน้ฐาน ผูล้งทุนชาวต่างประเทศไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าสญัญากิจการร่วมค้าหรือความร่วมมือ

ทางธุรกิจกบัผูป้ระกอบการที่ก่อตัง้ขึน้ในประเทศเวียดนาม ส าหรบัการลงทุนในการใหบ้ริการโทรคมนาคม

โดยมีโครงสรา้งเครือข่ายพืน้ฐาน ผูล้งทุนชาวต่างประเทศไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าสัญญากิจการร่วมคา้        

หรือความร่วมมือทางธุรกิจกบัผูป้ระกอบการโทรคมนาคมซึ่งไดร้บัอนุญาตใหก้่อตัง้เครือข่ายโทรคมนาคม           

ในประเทศเวียดนาม๓๕๒ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๐) 
effects on socio-economic development and defense and security maintenance. The Prime Minister 
promulgates the list of service providers with network infrastructure in which the State holds controlling shares.  
2. The Government shall specify the maximum equity or share level which an organization or individual is 
allowed to hold in two or more other telecommunications businesses which all conduct business in the same 
telecommunications service market in order to assure fair competition.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ 
ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๕๑ Article 3 of Decree 25/2011/ND-CP dated April 6, 2011 implementing the Law on Telecommunications, 

“Ownership in the trading of telecommunication services: 1. An organization or individual owning more than 20% of 
charter capital or shares in a telecommunication enterprises shall not be allowed to possess more than 20% of charter 
capital or shares of other telecommunication enterprises doing the business in the same market belonging to the List 
of telecommunication services promulgated by the Ministry of Information and Communications. 
2. Telecommunication enterprises that provide telecommunication services on the List specified in Clause 1 of 
this Article shall report to the specialized management agencies on telecommunications in accordance with the 
Ministry of Information and Communication upon changes in the list of organizations or individuals owning more 
than 20% of charter capital or shares of the enterprise.” สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20 
bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10579 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๕๒ Article 4 of Decree 25/2011/ND-CP dated April 6, 2011 implementing the Law on Telecommunications, 

“Forms, conditions and ratios of contributed capital of foreign investors: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๐๐ 

 

ค) ใบอนญุาตโทรคมนาคม 

 ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับธุรกิจให้บริการ

โทรคมนาคม และใบอนุญาตส าหรบัการด าเนินการดา้นโทรคมนาคม ใบอนุญาตส าหรบัธุรกิจใหบ้ริการ

โทรคมนาคมอาจเป็น (๑) ใบอนุญาตในการจดัตัง้เครือข่ายสาธารณะมีก าหนดระยะเวลา ๑๕ ปีหรือนอ้ยกว่า 

ที่จะออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมที่ใหบ้ริการขั้นพืน้ฐาน หรือ (๒) ใบอนุญาตในการใหบ้ริการ

โทรคมนาคมมีก าหนดระยะเวลา ๑๐ ปีหรือน้อยกว่า ที่ออกให้แก่ผู ้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่ง ไม่ได้                     

เป็นเจา้ของสาธารณูปโภค ส าหรบัใบอนุญาตส าหรบัการด าเนินการดา้นโทรคมนาคม คือ (๑) ใบอนุญาต

ในการวางสายเคเบิลโทรคมนาคมภายใตเ้ขตน่านน า้เวียดนาม ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา ๒๕ ปีหรือนอ้ยกว่า 

ที่ออกใหแ้ก่องคก์ารซึ่งติดตัง้สายเคเบิลโทรคมนาคมใตท้ะเลหรือผ่านน่านน า้ภายในของประเทศเวียดนาม 

น่านน า้อาณาเขต บนไหล่ทวีป หรือผ่านเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศเวียดนาม หรือ (๒) ใบอนุญาต  

ในการจดัตัง้เครือข่ายโทรคมนาคมเอกชนซึ่งมีระยะเวลา ๑๐ ปีหรือนอ้ยกว่า ที่ออกใหแ้ก่องคก์ารซึ่งก่อตัง้

เครือข่ายเอกชน หรือ (๓) ใบอนุญาตในการตรวจสอบเครือข่ายและการบริการโทรคมนาคมที่มีอยู่                        

ซึ่งมีระยะเวลา ๑ ปีหรือนอ้ยกว่า ที่ออกใหแ้ก่องคก์ารซึ่งท าการตรวจสอบเครือข่ายและการบรกิาร๓๕๓ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๒) 
1. Foreign investors are allowed to invest and trade telecommunication services in the form of direct investment, 
indirect investment in accordance with the Telecommunication Law and the law on investment. 
2. In case of direct investment to provide telecommunication services without network infrastructure, foreign 
investors are allowed to jointly venture or cooperate the business on the basis of contracts with enterprises 
established in Vietnam. Where the investment is to provide telecommunication services with network 
infrastructure, foreign investors are allowed to jointly venture or cooperate the trading on the basis of contracts 
with telecommunication enterprises have been licensed to establish a telecommunication network in Vietnam. 
3. In addition to the conditions prescribed by laws on investment, foreign investment projects in the field of 
telecommunication services trading must satisfy the following conditions: a) In accordance with the planning of 
the national telecommunication development, the planning of telecommunications resource and the planning of passive 
telecommunication technical infrastructure in the area of investment; b) To meet the conditions for legal capital and 
committed amount for investment specified in Articles 19, 20 and 21 of this Decree. 
4. The proportion of contributed capital by foreign parties must be consistent with the provisions of the laws of Vietnam, 
international treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a member.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/ 
en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10579 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๕๓ Article 34 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Telecommunications licenses:  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๐๑ 

 

 กิจกรรมทางธุรกิจดา้นโทรคมนาคมบางประเภทไม่จ าตอ้งมีใบอนุญาตโทรคมนาคม เช่น การขาย

สินค้าโทรคมนาคม การให้บริการโทรคมนาคมโดยตัวแทนให้บริการโทรคมนาคม การเช่าสายส่ง                     

เพื่อการให้บริการโทรคมนาคม และการให้บริการของเครือข่ายโทรคมนาคมเอกชน เว้นแต่กฎหมาย               

การสื่อสารโทรคมนาคมบญัญัติไวเ้ป็นอย่างอื่น๓๕๔ 

  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารมีอ านาจในการออกใบอนญุาตดงัต่อไปนี ้

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๓) 
1. Telecommunications licenses include licenses for commercial provision of telecommunications services and 
licenses for telecommunications operations. 
2. Licenses for provision of commercial telecommunications services include: 
a) License for establishment of telecommunications networks which is valid for 15 years or less and granted to 
service providers with network infrastructure:  
b) License for provision of telecommunications services which is valid for 10 years or less and granted to service 
providers without network infrastructure. 
3. Licenses for telecommunications operations include: 
a) License for installation of undersea telecommunications cable lines which is valid for 25 years or less and 
granted to organizations that install undersea telecommunications cable lines ashore or across the internal 
waters, territorial seas, continental shelf or exclusive economic zones of Vietnam: 
b) License for establishment of exclusive-use telecommunications networks which is valid for 10 years and 
granted to organizations that establish exclusive-use telecommunications networks: 
c) License for testing of telecommunications networks and services which is valid for 1 year and granted 
organizations that test telecommunications networks and services. 
4. The Government shall specify the competence, conditions and procedures for grant, modification, 
supplementation, extension and revocation of telecommunications licenses.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google 
.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๕๔ Article 40 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Exemption from telecommunications 

licenses Organizations and individuals engaged in telecommunications activities are not required to obtain 
telecommunications licenses in the following cases: 
1. They trade in telecommunications commodities: 
2. They provide telecommunications services as telecommunications service agents; 
3. They rent transmission lines for provision of telecommunications application services: 
4. They operate exclusive-use telecommunications networks, except the cases specified at Points a, b. c and 
d. Clause 5. Article 24 of this Law.”, สืบค้นได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-
luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๐๒ 

 

(ก) ใบอนุญาตเพื่อก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณูปโภคที่ใชว้งจรคลื่นอิเล็กทรอนิกส์                

ไรส้าย 

(ข) ใบอนุญาตเพื่อใหบ้ริการโทรคมนาคมเก่ียวกบัเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณูปโภคที่ใชว้งจร

คลื่นอิเล็กทรอนิกสไ์รส้าย 

(ค) ใบอนญุาตเพื่อทดสอบเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใชว้งจรคลื่นอิเล็กทรอนิกสไ์รส้าย  

(ง) ใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมส าหรับคณะผู้แทนการทูต สถานกงสุล                     

ของประเทศต่าง ๆ และส านักงานตัวแทนขององคก์ารระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ

เวียดนาม ท่ีไดร้บัเอกสิทธิ์และความคุม้กนัทางการทตู 

(จ) ใบอนญุาตเพื่อติดตัง้สายโทรคมนาคมในทะเล  

 ส าหรับใบอนุญาตประเภทอ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น การโทรคมนาคมแห่งเวียดนาม 

(Vietnam Telecommunication Authority) สงักดักระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผูม้ีอ  านาจในการ

ออกใบอนญุาต 

 หลกัเกณฑใ์นการยื่นขอใบอนญุาตประเภทต่าง ๆ มีดงันี ้

 ประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ ์

๑ ใบอนุญาตส าหรับให้บริการ

โทรคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจที่ ให้บริการด้านโทรคมนาคมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  มีใบจดทะเบียนตัง้บริษัทหรือธุรกิจหรือใบประกาศที่แสดง

ถึงการลงทนุในดา้นการใหบ้รกิารโทรคมนาคม  

(ข)  มีความสามารถทางการเงินที่ เพียงพอและมีโครงสร้าง

องคก์รและก าลงัคนที่เหมาะสมต่อแผนงาน  

(ค)  มีแผนปฏิบติัการเชี่ยวชาญและแผนเชิงเทคนิคพรอ้มส าหรบั

แผนการพฒันาโทรคมนาคมในระดบัชาติ และอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ

เก่ียวกับทรพัยากรดา้นโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร มาตรฐาน

เชิงเทคนนิคและกฎระเบียบต่าง ๆ 

(ง)  มีการวัดค่าความปลอดภัยของโครงสร้าง โทรคมนาคม                  

และความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ 



๒๐๓ 

 

 ประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ ์

๒ ใบอนุญาตส าหรับก่อสร้าง

เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ 

 

ธุรกิจนัน้ตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขขอ้ ๑. และตอ้งมีทุนจดทะเบียน

ตามกฎหมาย และให้ค ามั่นที่จะลงเงินทุนตามกฎระเบียบ                

ของรฐับาล 

๓ ใ บ อ นุญ า ต ส า ห รั บ ติ ด ตั้ ง               

สายโทรคมนาคมในทะเล 

 

องค์กรเวียดนามหรือองค์ต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ดงัต่อไปนี ้

(ก) ปฏิบติัตามกฎหมายเวียดนาม 

(ข) งดปลอ่ยมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้มทางน า้ 

(ค) งดที่จะด าเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากการส ารวจ                  

การติดตัง้สาย การรกัษาดแูล และการซ่อมแซมสายโทรคมนาคม

ในทะเล 

(ง) เมื่อมีการส ารวจ การติดตัง้สาย การรกัษาดแูล และการซ่อมแซม

สายโทรคมนาคมในทะเล จะตอ้งแจง้หน่วยงานรฐัที่รับผิดชอบ               

ในการตรวจสอบ แนะน าดูแล และควบคุม โดยธุรกิจนัน้จะเป็น

ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ แนะน าดูแล              

และควบคมุทัง้หมด 

๔ ใบอนุญาตส าหรับการก่อสรา้ง

เครือข่ายโทรคมนาคม ส าหรับ             

การใชก้รณีพิเศษเฉพาะ 

 

องคก์รธุรกิจจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ใหค้ ามั่นว่าจะก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมส าหรบัการใช้

กรณีพิเศษเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการกับสมาชิก

เครือข่ายเท่านั้น และมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ                

ดา้นโทรคมนาคมเชิงพาณิชย ์

(ข) มีแผนปฏิบติัการเชี่ยวชาญและแผนเชิงเทคนิคพรอ้มส าหรบั

แผนการพัฒนาโทรคมนาคมในระดับชาติ และอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ

เก่ียวกับทรพัยากรดา้นโทรคมนาคม  การติดต่อสื่อสาร มาตรฐาน 

เชิงเทคนิคและกฎระเบียบต่าง ๆ  

(ค) มีการวัดค่าความปลอดภัยของโครงสร้าง โทรคมนาคม                

และความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ 



๒๐๔ 

 

 ประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ ์

๕ ใบอนุญาตส าหรบัการทดสอบ

เครือข่ายและการบริการด้าน

โทรคมนาคม 

 

(ก) บรกิารท่ีจะขอใหท้ าการทดสอบเป็นบริการดา้นโทรคมนาคม

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคม                  

ที่ออกให้ หรือเป็นบริการด้านโทรคมนาคมที่ ใช้ทรัพยากร

นอกเหนือไปจากที่ระบไุว ้

(ข) ขอบเขตและระดับการทดสอบจ ากัดอยู่เพียงการวัดค่า               

ทางเทคโนโลยีและตลาดก่อนการประกอบธุรกิจเท่านัน้ 

(ค) แผนการทดสอบต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเก่ียวกับการ

ติดต่อสื่อสารดา้นโทรคมนาคม อัตราค่าธรรมเนียม และมาตรฐาน

ทางเทคนิคและกฎระเบียบต่าง ๆ  

  

ง) ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัสทิธิในการด าเนนิงานโทรคมนาคม (ดูตารางค่าธรรมเนยีมและค่าภาระประกนัภยั

ส าหรบัการออกใบอนญุาตประกอบการดา้นโทรคมนาคมที ่ภาคผนวก) 

 ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการก่อตั้งเครือข่ายและการให้บริการ

โทรคมนาคมแก่รฐั โดยการโทรคมนาคมเวียดนามภายใตก้ระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (ตาม ขอ้ ๒ ของหนังสือเวียนกระทรวงการคลงั เรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรับ               

การขอออกใบอนุญาตในการบริการโทรคมนาคมและใบอนุญาตส าหรบัการบริหารและการจดัเก็บ ยกเว้น 

โอน จัดการ และใช้โทรคมนาคม ที่ ๒๗๓/๒๐๑๖/TT-BTC ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และตาม               

ขอ้ ๒.๒๘ ของค าวินิจฉัยของกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง อ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบ              

และโครงสร้างของการโทรคมนาคมเวียดนามที่  ๑๔๕๘/QD-BTTTT ลงวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๐) 

ค่าธรรมเนียมนีจ้ะพิจารณาจากฐานของขอบเขตและขนาดของเครือข่ายโทรคมนาคมและผลประกอบการ

ของบริการโทรคมนาคม ขนาดและคุณค่าของทรพัยากรโทรคมนาคมที่ไดม้ีการจัดสรร ระดับการใชพ้ืน้ที่ 

พืน้ผิวดิน พืน้ที่ใตดิ้น พืน้ที่ใตแ้ม่น า้และใตท้ะเลเพื่อการก่อตั้งเครือข่ายโทรคมนาคม หรือการก่อสรา้ง                                 

งานโทรคมนาคม และจุดใหบ้ริการโทรคมนาคมสาธารณะ๓๕๕ ค่าธรรมเนียมส าหรบัสิทธิการด าเนินงาน

 

 ๓๕๕ Article 41 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Charge for the right to telecommunications 

operation: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๐๕ 

 

โทรคมนาคมอาจจ่ายเป็นรายปีตามเปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการ เป็นรายปีในจ านวนตายตัว                                    

หรือจ่ายเป็นจ านวนที่แน่นอนส าหรบัระยะเวลาทัง้หมดที่ไดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมาย 

จ)  การควบคมุราคา 

 ในการภาคยานุวัติแก่องคก์ารการคา้โลก ประเทศเวียดนามมีความผูกพันในการใชก้ารควบคุม

ราคาใหส้อดคลอ้งกับแนวทางขององคก์ารการคา้โลก กฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคม ๓๕๖ ก าหนดว่า               

การพิจารณาควบคมุราคาของโทรคมนาคมเป็นไปตามหลกัการ ดงันี ้๓๕๗ (๑) ตอ้งเคารพสิทธิของผูป้ระกอบการ

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๕) 
1. Charge for the right to telecommunications operation is a sum of money payable by an organization to the 
State to be entitled to establish a telecommunications network or provide telecommunications services. This 
charge shall be determined on the basis of scope and size of (he telecommunications network and 
telecommunications service turnover; volume and value of allocated telecommunications resources: level of use 
of space, ground surface, underground space, river bed and sea bed for establishing the telecommunications network 
or building telecommunications works and public telecommunications service points. 
2. Organizations shall pay the charge for the right to telecommunications operation by any of the following 
modes: 
a) Annual payment of the charge pro rata according to turnover: 
b) Annual payment of the charge in a fixed amount: 
c) Lump-sum payment of the charge in a fixed amount for the whole validity duration of the license. 
3. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of 
Information and Communications in. promulgating or proposing to competent state agencies for promulgation 
charge rates, collection, remittance, management and use of the charge for the right to telecommunications 
operation.” สืบค้นได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๕๖ กฎหมายการส่ือสารโทรคมนาคมที่ ๔๑/๒๐๐๙/QH๑๒ (Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications), 

สืบค้นได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบค้นเมื่ อวันที่                   
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๕๗  Article 54 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Principles for determination of 

telecommunications charge rates: 
1. Respect for the right of telecommunications businesses to self-determination of and the competition in charge 
rates. 
2. Assurance of harmony between legitimate rights and interests of telecommunications service users, 
telecommunications businesses and the State.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๐๖ 

 

โทรคมนาคมในการพิจารณาราคาและการแข่งขันในดา้นราคา (๒) ตอ้งรบัประกันสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมาย

และผลประโยชนข์องผูร้บับริการ ผูป้ระกอบการ และรฐั (๓) ตอ้งรบัประกนัใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม

และต้องด าเนินกิจกรรมโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (๔) ต้องรับประกันความเท่าเทียมกัน                

และการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการก าหนดและบริหารจัดการค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม                 

เวน้แต่ในกรณีที่ก าหนดใหม้ีการกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่ ๆ เขา้สูต่ลาด ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม

อาจก าหนดราคาการใหบ้ริการเองได ้ 

 ค่าธรรมเนียมโทรคมนาคมจะตอ้งค านวณตามหลักนโยบายที่เหมาะสมและตามวัตถุประสงค์               

ของการพฒันาโทรคมนาคม ระเบียบในการบริหารจดัการราคาและสนธิสญัญาระหว่างประเทศซึ่งประเทศ

เวียดนามได้ลงนาม ราคาตลาด อุปสงค์และอุปทานของตลาด และความสัมพันธ์ของค่าธรรมเนียม

โทรคมนาคมที่เหมาะสมของทอ้งถิ่นกับต่างประเทศ และไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคืนในระหว่าง               

การใหบ้รกิารโทรคมนาคม๓๕๘ 

ฉ)  การเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 กฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคม (Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications) ไดก้ าหนด
หลกัการทั่วไปส าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างเครือข่ายว่าผูป้ระกอบการโทรคมนาคม

ทัง้หลายมีสิทธิที่จะเชื่อมต่อแก่เครือข่ายและการบริการอ่ืนไดเ้พื่อที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากสาธารณูปโภค             

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๗) 
3. Assurance of an environment for fair competition and performance of public-utility telecommunications 
activities. 
4. Equality and non-discrimination in management and stipulation of telecommunications charge rates, except 
in case of necessity to encourage new businesses to participate in the market.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google 
.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 
๓๕๘ Article 55 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Grounds for determination of telecommunications 

charge rates: 
Telecommunications charge rates shall be determined on the following grounds: 
1. Telecommunications development policies and objectives in each period: the law on prices and treaties to 
which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party; 
2. Costs of telecommunications services, market demand and supply and telecommunications charge rates 
applied in regional countries and the world; 
3. Non-clearance between telecommunications services.” สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-
tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๐๗ 

 

ที่มีอยู่๓๕๙  ซึ่งหมายความว่า ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมจะตอ้งอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการโทรคมนาคมอ่ืน

เชื่อมต่อเครือข่ายหรือบริการได ้โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมาจากการเจรจาตกลงเพื่อมุ่ง                 

ที่จะรบัประกนัถึงความเท่าเทียมกนั สิทธิและผลประโยชนข์องคู่สญัญาเช่นเดียวกบัสิทธิและผลประโยชน์

ของผูร้บับริการโทรคมนาคมและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เครือข่ายเอกชนอาจจะเชื่อมต่อกบัเครือข่ายสาธารณะ

ได้หากมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผูป้ระกอบการโทรคมนาคมกับเจ้าของเครือข่ายเอกชน                   

แต่ เครือข่ายเอกชนไม่อาจเชื่ อมต่อกับเครือข่ายเอกชนได้โดยตรงเว้นแต่จะได้รับความยินยอม                                          

เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากหน่วยงานของรฐัที่รบัผิดชอบดา้นโทรคมนาคม๓๖๐ 

 

 ๓๕๙ Article 42 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Principles for telecommunications 

connection: 
1. Telecommunications businesses may connect their telecommunications networks to telecommunications 
networks or services of other telecommunications businesses and shall let other telecommunications 
businesses be connected to their telecommunications networks and services. 
2. The connection of telecommunications networks and services shall be conducted on the following principles: 
a) Connection is based on negotiations to ensure equality, rationality and guarantee for rights and interests of 
involved parties; 
b) Efficient use of telecommunications resources and infrastructure; 
c) Satisfaction of technical requirements of the telecommunications connection and safety and uniformity of 
telecommunications networks; 
d) Assurance of legitimate rights and interests of telecommunications service users and relevant organizations 
and individuals.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-tele 
communications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๐  Article 44 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Connection of exclusive-use 

telecommunications networks: 
1. Exclusive-use telecommunications networks may connect to public telecommunications networks if satisfying 
technical standards and regulations of these public telecommunications networks and complying with 
regulations on connection of exclusive-use telecommunications networks to public ones. 
The connection between exclusive-use and public telecommunications networks shall be conducted under 
written connection contracts between telecommunications businesses and organizations having exclusive-use 
telecommunications networks. 
3. Exclusive-use telecommunications networks may not be directly interconnected, unless they obtain a written 
approval of the specialized management agency in charge of telecommunications. (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๐๘ 

 

ช)  ทรพัยากรโทรคมนาคม 

 รฐัเป็นผูบ้ริหารจัดการทรพัยากรโทรคมนาคมสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรแ์ละแผนเพื่อการพัฒนา

ระบบโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อก าหนดให้เหมาะสมกับการก่อตั้งเครือข่ายและข้อก าหนดบริการ

โทรคมนาคม๓๖๑ ทรัพยากรโทรคมนาคมจะต้องได้รับการจัดสรรบนพื ้นฐานของความเท่าเทียมกัน                     

และความโปร่งใส สิทธิพิเศษในการไดร้บัจัดสรรและการเก็บรกัษาหมายเลขโทรคมนาคมและทรพัยากร

อินเทอรเ์น็ตจะต้องสงวนไว้ให้แก่ผู ้ประกอบการโทรคมนาคมซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว                       

และใหบ้ริการไดใ้นที่ห่างไกล พืน้ที่ชายแดน และเกาะ และเพื่อวัตถุประสงคข์องกิจกรรมโทรคมนาคม

สาธารณะ๓๖๒ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๖๐) 
4. The Ministry of Information and Communications shall specify the connection of exclusive-use 
telecommunications networks to public ones.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-
bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๑  Article 46 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Management of the 

telecommunications resources: 
1. The management of the telecommunications resources covers planning on and distribution, allocation, 
registration, fixing and use of the telecommunications resources, transfer or withdrawal of the right to use the 
telecommunications resources, and return of the telecommunications resources. 
2. The management of radio frequencies and satellite orbit in telecommunications activities shall comply with 
the Law on Radio Frequencies and this Law. 
3. The management of the telecommunications resources shall adhere to the following principles: 
a) Being in line with the national telecommunications development strategy and plan; 
b) Optimizing the establishment of telecommunications networks and the provision of telecommunications services;  
c) Guaranteeing the fairness, publicity and transparency of the allocation and distribution of the 
telecommunications resources; 
d) Ensuring the efficient, economical and proper use of the telecommunications resources: 
e) Guaranteeing legitimate rights and interests of organizations and individuals allocated the telecommunications 
resources and telecommunications service users. 
4. “The Ministry of Information and Communications shall specify the management of telecommunications 
number storages and Internet resources.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-
luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๒ Article 48 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Distribution, use and return of 

telecommunications number storages and Internet resources: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๐๙ 

 

๓.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการ 

๓.๖.๑ กฎหมายเกี่ยวกับระบบราชการ 

ก) โครงสรา้งองคก์รของระบบราชการ 

การบรหิารราชการส่วนกลาง 

 รฐับาลใชอ้ านาจบริหารและเป็นหน่วยงานทางปกครองสงูสดุของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม

และเป็นฝ่ายบริหารของรฐัสภา๓๖๓ รฐับาลมีหน้าที่ตอ้งรายงานและส่งรายงานการท างานใหแ้ก่ รัฐสภา 

คณะกรรมาธิการสามัญประจ ารัฐสภา และประธานาธิบดี ในขณะที่รัฐบาลประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี                         

รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และหัวหน้าหน่ วยงานระดับกระทรวง รัฐบาลด าเนินงานบนรากฐาน                                                            

ของความเสมอภาค และท าการตดัสินใจตามเสียงขา้งมาก๓๖๔  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๖๒) 
1. The distribution, fixing, allocation, registration (below collectively referred to as distribution) and use of 
telecommunications number storages and Internet resources shall adhere to the following principles 
a) Being in line with the planning on telecommunications number storages and Internet resources; 
b) Ensuring the fairness, publicity and transparency of the distribution of telecommunications number storages 
and Internet resources; 
c) Ensuring the efficient, economic and proper use of the distributed telecommunications number storages and 
Internet resources: 
d) Prioritizing the distribution of telecommunications number storages and Internet resources to organizations 
capable of providing fast telecommunications services in reality: providing telecommunications services to 
deep-lying, remote and border areas, islands and areas with exceptionally difficult socio-economic conditions: 
or serving public-utility telecommunications activities; 
e) Prioritizing the distribution of telecommunications number storages and Internet resources to organizations 
capable of applying new and advanced technologies and satisfying requirements of the technology and service 
convergence.”, สื บค้ น ได้ ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๓ Article 94 of the 2013 Constitution, “The Government is the highest administrative body of the 

Socialist Republic of Vietnam, exercises the executive power and is the executive body of the National 
Assembly. The Government is accountable to the National Assembly and shall report to the National Assembly, 
its Standing Committee and the State President.”, สืบค้น ได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-
anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๔ Article 95 of the 2013 Constitution: “1. The Government shall be composed of the Prime Minister,  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๐ 

 

 นายกรฐัมนตรีไดร้บัเลือกจากรฐัสภาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร๓๖๕ โดยรฐัมนตรีและหัวหน้า

หน่วยงานระดบักระทรวงเป็นสมาชิกของรฐับาล ซึ่งท าหนา้ที่เป็นหวัหนา้กระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๖๔) 
the Deputy Prime Ministers, the Ministers and heads of ministerial-level agencies. The structure and numbers 
of members of the Government are decided by the National Assembly. The Government shall operate as a 
collegium and take its decisions by a vote of the majority.  
2. The Prime Minister as the head of the Government is accountable to the National Assembly for the activities 
of the Government and its assigned duties and shall report to the National Assembly, the National Assembly’s 
Standing Committee and the State President on the activities of the Government and the Prime Minister  
3. The Deputy Prime Ministers shall assist the Prime Minister in the performance of his duties, as required by 
him, and are accountable to the Prime Minister. In the absence of the Prime Minister, one of his Deputies shall 
be delegated by him to direct the work of the Government.  
4. The Ministers and Heads of ministerial-level agencies shall be personally accountable to the Prime Minister, 
the Government and the National Assembly for their respective fields and branches, and shall be, together with 
other members of the Government, collectively accountable for the activities of the Government.”, สืบค้น ได้ที่  
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบค้นเมื่อวันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๕ Article 98 of the 2013 Constitution, “The Prime Minister is elected by the National Assembly among 

its members. The Prime Minister has the following duties and powers:  
1. To direct the work of the Government; to direct the construction of policies and the organisation of 
implementation of the laws;  
2. To direct and to be accountable for the activities of the national administration from the central to local level 
and to ensure the unity and thoroughness of the national administration;  
3. To submit to the National Assembly for approval recommendations on appointment, suspension or dismissal 
of Deputy Prime Ministers, Ministers and heads of ministerial-level agencies; to appoint, suspend or dismiss 
Vice Ministers and officials of equal rank of ministries and ministerial-level agencies; to approve the election, 
suspension, secondment and dismissal of Chairmen and Deputy Chairmen of the People's Committees of 
provinces and cities under direct central rule;  
4. To suspend or annul decisions, directives and circulars of Cabinet Ministers and other Government members, 
decisions and directives of the People's Councils and Chairmen of the People's Committees of provinces and 
cities under direct central rule that contravene the Constitution, the law and other formal written documents of 
superior State bodies; to suspend the execution of resolutions of the People's Councils of provinces and cities 
under direct central rule that contravene the Constitution, the law and formal written orders of superior State  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๑ 

 

กระทรวง และปฏิบติังานบริหารราชการแผ่นดินในภาคส่วนและสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบ

ของตน และจดัการและตรวจสอบการด าเนินการตามกฎหมายในภาคส่วนและสาขาของตนทั่วประเทศ๓๖๖  

 ปัจจุบัน รฐับาลแห่งประเทศเวียดนามประกอบดว้ยกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง

จ านวน ๒๒ หน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลงั กระทรวงขนส่ง กระทรวงก่อสรา้ง กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม 

กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบท กระทรวงอตุสาหกรรมและการคา้ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน 

กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจการรัฐ ธนาคารชา ติเวียดนาม 

คณะกรรมการระหว่างชนชาติ ส านักงานรฐับาล กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวง

วฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว๓๖๗  
 

 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๖๕) 
bodies and at the same time, to propose to the Standing Committee of the National Assembly to annul them; 
5. To decide and direct the negotiation of and to direct the conclusion and joining of international treaties within 
the duties and authorities of the Government; to organise the implementation of international treaties in which 
the Socialist Republic of Vietnam is a member;  
6. To submit regular reports to the people through the mass media on major issues to be settled by the 
Government and the Prime Minister.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-
luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๖ Article 99 of the 2013 Constitution:  

“1. Minsters and heads of ministerial-level agencies are members of the Government, preside over ministries 
and bodies of ministerial-level agencies, direct the work of ministries and ministerial-level agencies; shall be 
responsible for State administration in the fields and branches under their respective authority to organise and 
monitor the implementation of the laws in their respective fields and branches throughout the country.  
2. Minsters and heads of ministerial-level agencies shall report to the Government and the Prime Minister and 
exercise a regime of reporting to the People on issues under their respective management.”, สื บค้น ได้ที่  
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf (สื บ ค้ น
เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๗ ด ูMinistries and Ministry-Levels Agencies, สืบคน้ไดท้ี่ http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/ 

ministries (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๑๒ 

 

การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น 

 ราชการส่วนทอ้งถิ่นประกอบดว้ยสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชน๓๖๘ ราชการส่วนทอ้งถิ่น           

มีหนา้ที่วางแผนและรบัรองการด าเนินการตามกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายภายในทอ้งถิ่นของตน 

โดยมีอ านาจวินิจฉัยประเด็นในระดับทอ้งถิ่น และอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบและควบคมุดแูลของหน่วยงาน

ของรฐัที่มีระดบัสงูกว่า๓๖๙  

 สภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนมี ๓ ระดับการปกครอง ไดแ้ก่ ระดับจังหวัด (จังหวัด

และเมืองที่ด  าเนินการโดยรฐับาลสว่นกลาง) ระดบัเขต (ในเขตชนบท เขตเมือง และเขตในจงัหวดัและเมือง) 

และระดบัเทศบาล (ระดบัเทศบาล ต าบลและเขตปกครองทอ้งถิ่น) 

 สภาประชาชนเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน โดยได้รับ

เลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานของรฐั                       

ที่มีระดับสูงกว่า สภาประชาชนมีอ านาจวินิจฉัยประเด็นในระดับท้องถิ่น และก ากับและควบคุมดูแล                   

การด าเนินการตามกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายภายในทอ้งถิ่นของตน รวมถึงการด าเนินการตามมติ

ของตน๓๗๐ 

 

 ๓๖๘ Article 111 of the 2013 Constitution:  

“1. Local governments are organised in administrative units of the Socialist Republic of Vietnam.  
2. Local governments consist of the People’s Council and the People’s Committee which shall be organised 
consistent with the features of rural areas, cities, islands and special administrative economic units provided by 
the law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/translation_of_vietnams_new _constitution_enuk_2 
.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๙ Article 112 of the 2013 Constitution:  

“1. Local governments organise and ensure the implementation of the Constitution and the laws at local level; 
deal with local issues provided for by the law and are subject to the examination and supervision of superior 
state bodies.  
2. The duties and authorities of local governments shall be determined on the basis of differentiation of powers 
between central state bodies and local state bodies and between different ranks of local governments. 3. When 
necessary, local governments are delegated to exercise some duties of superior state bodies with the 
conditions deemed necessary to exercise those duties.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/ 
tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๐ Article 113 of the 2013 Constitution: (มีต่อหนา้ถดัไป) 

 



๒๑๓ 

 

 คณะกรรมการประชาชนไดร้บัเลือกตัง้จากสภาประชาชนในระดบัเดียวกนั โดยเป็นองคก์ารบริหาร

ของสภาประชาชนและเป็นหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิ่น และตอ้งรายงานการท างานใหแ้ก่สภาประชาชน

และหน่วยงานทางปกครองที่มีระดบัสงูกว่า คณะกรรมการประชาชนมีหนา้ที่จดัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

รฐัธรรมนูญและกฎหมายในท้องถิ่นของตน รวมถึงด าเนินการตามมติของสภาประชาชน และมีหน้าที่

ปฏิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานทางปกครองที่มีระดบัสงูกว่า๓๗๑ 

ข) ขา้ราชการของรฐับาล (ฝ่ายบริหาร - cadre) และขา้ราชการพลเรือน 

กฎหมายว่าด้วยข้าราชการฝ่ายบริหารและข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. ๒๕๕๓)๓๗๒ ก าหนดให้                    

มีขา้ราชการทัง้หมด ๓ ประเภท ไดแ้ก่  ขา้ราชการฝ่ายบริหาร (cadre) ขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการ

ฝ่ายบรหิารและขา้ราชการพลเรือนในระดบัเทศบาลหรือต าบล๓๗๓ 
 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๐) 
“1. The People's Council is the local body of State power; it represents the will, aspirations and mastery of the 
local People; it is elected by the local People and is accountable to them and to the superior State bodies.  
2. The People's Council shall decide on local issues provided by the law; supervise conformity to the 
Constitution and the laws at local level and the implementation of the resolutions of the People’s Council.”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf  
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๑ Article 114 of the 2013 Constitution:  

“1. The People's Committee elected by the People's Council is the latter's executive body, the body of local 
State administration and is accountable to the People’s Council and superior state bodies.  
2. It is the responsibility of the People's Committee to implement the Constitution and the laws at local level, to 
organise the implementation of the resolutions of the People's Council and to exercise duties assigned by the 
superior state bodies.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new 
_constitution_enuk_2.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๒ กฎหมายว่าดว้ยขา้ราชการฝ่ายบรหิารและขา้ราชการพลเรือน ที่ ๒๒/๒๐๐๘/QH๑๒ (Law on Cadres and 

Civil Servants No. 22/2008/QH12) ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับรฐับัญญัติออกโดยรฐัสภาในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายสูงสุดเป็นอันดับสองรองจาก
กฎหมายรฐัธรรมนญู, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=82230&p_country = 
VNM&p_count=548 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๓ Article 4 of Law on Cadres and Civil Servants No. 22/2008/QH12, “Cadres, civil servants:  

1. Cadres are Vietnamese citizens who are elected, approved and appointed to hold posts or titles for a given 
term of office in agencies of the Communist Party of Vietnam, the State, socio -political organizations at the  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๔ 

 

 ข้าราชการฝ่ายบริหารต้องเป็นพลเมืองเวียดนามซึ่งได้รับเลือกตั้ง อนุมัติ และแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งหรือยศตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม                        

รฐั องคก์รดา้นสงัคมและการเมืองในส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และส่วนเขต และรวมถึงขา้ราชการที่ไดร้ับ

ค่าจา้งหรือเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน  

 ขา้ราชการพลเรือนจะตอ้งเป็นพลเมืองเวียดนามซึ่งไดร้บัคดัเลือกและแต่งตัง้ใหด้  ารงยศ ต าแหน่ง 

หรือระดับในหน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งเวียดนาม องคก์รดา้นสงัคมและการเมืองในส่วนกลาง 

ส่วนจังหวัด และส่วนเขต และในหน่วยงานและหน่วยกองทัพนอกเหนือจากข้าราชการทหาร รวมถึง

บุคคลากรทหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ รักษาดินแดน และในส านักง านต ารวจและหน่วยงาน

นอกเหนือจากข้าราชการต ารวจและเจ้าหน้าที่ต  ารวจเสนาธิการผู้เชี่ยวชาญ และในองค์กรบริหาร                  

และจดัการในหน่วยงานของรฐัที่มิใช่ภาคธุรกิจ (เช่น โรงเรียนของรฐั โรงพยาบาล สถาบนัวิจยั) และรวมถึง

ขา้ราชการที่ไดร้บัค่าจา้งและเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน  ส าหรบัขา้ราชการพลเรือนในองคก์รบริหาร

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๓) 
central level, in provinces and centrally run cities (below collectively referred to as provincial level), in districts, 
towns and provincial cities (below collectively referred to as district level), included in the payrolls and salaried 
from the state budget.  
2. Civil servants are Vietnamese citizens who are recruited and appointed to ranks, posts or titles in agencies 
of the Communist Party of Vietnam, the State, socio-political organizations at the central, provincial and district 
levels; in People’s Army agencies and units, other than officers, professional military personnel and defense 
workers; in People’s Police offices and units other than officers and professional non-commissioned officers, 
and in the leading and managerial apparatuses of public non-business units of the Communist Party of Vietnam, 
the State and socio-political organizations (below collectively referred to as public non-business units), included 
in the payrolls and salaried from the state budget; for civil servants in the leading and managerial apparatuses 
of public non-business units, they are salaried from the salary funds of these units according to law. 
3. Cadres of communes, wards and townships (below collectively referred to as commune level) are Vietnamese 
citizens who are elected to hold posts for a given term of office in People’s Council standing bodies and People’s 
Committees, as Party secretaries and deputy secretaries, and as heads of socio-political organizations. 
Commune-level civil servants are Vietnamese citizens who are recruited to hold specialized titles in commune-
level People’s Committees, included in the payrolls and salaried from the state budget.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=82230&p_country=VNM&p_count=548 (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๑๕ 

 

และจดัการในหน่วยงานของรฐัที่มิใช่ภาคธุรกิจจะไดร้บัเงินเดือนจากกองทุนจัดตัง้หน่วยงานเหล่านีต้ามที่

กฎหมายก าหนด 

 ข้าราชการฝ่ายบริหารในระดับเทศบาลหรือต าบลต้องเป็นพลเมืองเวียดนามซึ่งได้รับเลือกตั้ง                 

ใหด้  ารงต าแหน่งตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชน ในฐานะ

เลขาธิการและรองเลขาธิการพรรค และในฐานะหวัหนา้องคก์ารดา้นสงัคมและการเมือง  ส าหรบัขา้ราชการ

พลเรือนในระดับเทศบาลหรือต าบลตอ้งเป็นพลเมืองเวียดนามซึ่งไดร้บัคัดเลือกใหด้ ารงต าแหน่งพิเศษ           

ในสภาประชาชนระดบัเทศบาลรวมถึงขา้ราชการที่ไดร้บัค่าจา้งและเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน 

 ตามต าแหน่งที่ไดร้บัแต่งตัง้ ขา้ราชการพลเรือนสามารถจ าแนกได ้ดังนี ้ระดับ A คือ ขา้ราชการ               

ที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หน้าที่อาวุโสผูเ้ชี่ยวชาญหรือต าแหน่งเทียบเท่า ระดับ B คือ ขา้ราชการที่ไดร้ับ

แต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ช  านาญการหรือต าแหน่งเทียบเท่า ระดับ C คือ ขา้ราชการที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็น

เจา้หน้าที่ปฏิบัติการหรือต าแหน่งเทียบเท่า และระดับ D คือ ขา้ราชการที่ไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่

เทคนิคหรือเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยข้าราชการพลเรือนสามารถจ าแนกได้เป็นข้าราชการพลเรือนที่ด  ารง

ต าแหน่งหนา้ที่บรหิารจดัการและขา้ราชการพลเรือนที่ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่บรหิารจดัการ๓๗๔  
 ขา้ราชการพลเรือนจะไดร้บัการคัดเลือกจากการสอบแข่งขัน แต่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน               

และสมัครใจท างานเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ ปีในบริเวณภูเขาสูง เขตพรมแดน เกาะ สถานที่ห่างไกล                      

หรือเป็นชนกลุ่มน้อย หรือสถานที่ที่มีความแรน้แคน้ดา้นสังคมและเศรษฐกิจจะไดร้ับคัดเลื อกโดยผ่าน                

การย่ืนใบสมคัรเท่านัน้๓๗๕ 

 

 ๓๗๔ Article 34 of Law on Cadres and Civil Servants No. 22/2008/QH12, “Categorization of civil servants:  

1. Based on their appointed ranks, civil servants are classified into:  
a/ Class A including those appointed to the senior-specialist or equivalent rank;  
b/ Class B including those appointed to the principal-specialist or equivalent rank;  
c/ Class C including those appointed to the Specialist or equivalent rank;  
d/ Class D including those appointed to the technician or equivalent rank or employee rank.  
2. Based on working positions, civil servants are classified into:  
a/ Civil servants holding leading or managerial posts;  
b/ Civil servants not holding leading or managerial posts.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4 
.detail?p_lang=en&p_isn=82230&p_country=VNM&p_count=548 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๕  Article 37 of Law on Cadres and Civil Servants No. 22/2008/QH12 “Methods of civil servant 

recruitment: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๖ 

 

๓.๖.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 

 กฎหมายต่อต้านการทุจริต ได้บัญญัติขึน้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใช้แทนที่ค  าสั่ง

ปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และต่อมา กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี                

พ .ศ .  ๒๕๕๐ และ  พ .ศ .  ๒๕๕๕  (Law on Anti-corruption No. 55/2005/QH11 as amended by 

the Law No. 01/2007/QH12 and the Law No. 27/2012/QH13) ซึ่งกฎหมายทั้งหมดนีไ้ด้ถูกแทนที่โดย

กฎหมายต่อต้านการทุจริตหมายเลข ๓๖/๒๐๑๘/QH๑๔ (Anti-Corruption Law No. 36/2018/QH14)      

โดยมีผลใชบ้งัคับตัง้แต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นกฎหมายหลกัเก่ียวกับการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที่ดี 

 ก) บทบญัญตัทิั่วไป 

 กฎหมาต่อตา้นการทุจริต ก าหนดว่า การทุจริต หมายถึงการที่ผูใ้ชอ้  านาจรฐั ใชอ้  านาจของตน

ในทางมิชอบเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนส์่วนตน๓๗๖ ในขณะที่ “ผูใ้ชอ้  านาจรฐั” (office holders) หมายถึง 

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการว่าจ้างภายใต้สัญญาหรือภายใต้การจ้างงาน                

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะไดร้บัเงินเดือนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่อย่างใด ๆ 

และมีอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่นั้น โดยรวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ ระดับ

คณะกรรมการ เจา้หนา้ที่ทหาร ผูป้ฏิบติังานในกองก าลงัป้องกนัชาติและพนกังานของรฐัในกองทพัประชาชน 

เจา้หน้าที่ระดับคณะกรรมการและเจา้หน้าที่ที่ไม่ใช่คณะกรรมการและผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานต ารวจ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๕) 
1. Civil servants shall be recruited through examinations, except for cases specified in Clause 2 of this Article. 
The form and contents of examination to recruit civil servants must be suitable to each sector and occupation, 
ensuring that persons with appropriate qualities, qualifications and capabilities are selected.  
2. Persons who meet all conditions specified in Clause 1, Article 36 of this Law and commit to voluntarily work 
for at least 5 years in mountainous, border, island, remote, deep-lying or ethnic minority or special socio-
economic difficulty-hit areas may be recruited through selection.  
3. The Government shall specify the recruitment of civil servants through examination or selection.”, สืบคน้ไดท้ี่ 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=82230&p_country=VNM&p_count=548 (สื บ ค้น
เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑).  

 ๓๗๖Article 3 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Definition: 1. “corruption” means an office 

holder’s abuse of his/her official capacity for personal gain.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/ 
LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๑๗ 

 

ผู้แทนของวิสาหกิจการลงทุนของรัฐ ผู้ที่มีต  าแหน่งในระดับผู้จัดการขององค์กร และบุคคลอ่ืนที่ได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่อย่างใด ๆ และมีอ านาจในการปฏิบติัหนา้ที่นัน้๓๗๗ 

 การกระท าที่ถือเป็นการทุจริต ไดแ้ก่ การยักยอก การรบัสินบน การใชอ้  านาจหรือต าแหน่งโดยมิชอบ               

ในการน าทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์ การแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในขณะ

ปฏิบติังานหรือหนา้ที่เพื่อตนเอง การใชอ้  านาจเกินขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชนส์่วนตน 

การใชอ้  านาจหนา้ที่โดยมิชอบเพื่อใหม้ีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนเพื่อผลประโยชนส์่วนตน แสดงตนเป็นบุคคล

อ่ืนเพื่อผลประโยชนส์่วนตน ใหส้ินบนหรือเป็นนายหนา้ในการใหส้ินบนเพื่อแสวงหาประโยชนจ์ากอิทธิพล

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีเหนือองคก์รของรฐัองคก์รใดองคก์รหนึ่ง หรือเพื่อแสวงหาประโยชนส์่วนตน       

ใชท้รพัยส์ินของรฐัโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเพื่อประโยชนส์่วนตนโดยอาศัยอ านาจของเจา้หนา้ที่รฐั  กระท า

การลว่งละเมิดเพื่อผลประโยชนส์ว่นตน ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่หรือไม่ปฏิบติัหนา้ที่ใหถ้กูตอ้งเพื่อประโยชน์

ส่วนตนและใชอ้ านาจหนา้ที่โดยมิชอบในการปกปิดการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพื่อประโยชนส์่วนตน  

แทรกแซงหรือขัดขวางการดูแล การตรวจตรา การตรวจสอบ  การสืบสวน การด าเนินคดี การบังคับคดี              

ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เพื่อผลประโยชนส์ว่นตน๓๗๘ 

 

 
๓๗๗

 Article 3 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Definition: 2. “office holder” means a person 

that is designated, elected or employed under a contract or another form of employment, receiving or not 
receiving salaries, assigned certain duties and authority to perform such duties. Office holders include:                          
a) Officials and public employees; b) Commissioned officers, career military personnel, national defense 
workers and public employees of the People’s Army units; commissioned officers, non-commissioned officers 
and workers of the People’s Police units; c) Representatives of state investment in enterprises; d) Holders of 
managerial positions in organizations; dd) Other persons assigned certain duties and authority to perform such 
duties., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%20 
2018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๗๘ Article 2 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Act of corruption: 1. Acts of corruption 

committed by office holders in state organizations include: a) Embezzlement; b) Taking bribes; c) Abuse of 
one’s position or power for illegal appropriation of assets; d) Abuse of official capacity during performance of 
tasks or official duties (hereinafter referred to as “duties”) for personal gain; dd) Acting beyond authority in 
performance of one’s duties for personal gain; e) Abuse of official capacity to influence another person for 
personal gain g) Impersonation for personal gain; h) Bribing or brokering bribery for taking advantage of one’s 
influence over a state organization or for personal gain; i) Illegal use of public assets for personal gain by abuse 
(มีต่อหนา้ถดัไป)  



๒๑๘ 

 

 กฎหมายต่อตา้นการทุจริตไดก้ าหนดความรบัผิดชอบขององคก์รของรฐัเพื่อการต่อตา้นการทุจริต

ไวดังนี ้๑) ด าเนินมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ การเปิดเผย การตอบสนองอย่างเหมาะสม            

และการรายงานต่อผู้ที่มีอ  านาจซึ่งการการกระท าทุจริตที่ เกิดขึน้ในองค์กรของตน ๒ ) คุ้มครองสิทธิ            

และประโยชนอ์ันชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลที่รายงาน ใหข้อ้มูลหรือฟ้องรอ้งการกระท าทุจริต ๓) รบัไว้

และด าเนินการอย่างทันท่วงทีซึ่งขอ้มูลเก่ียวกับการกระท าทุจริต ๔) ใหข้อ้มูลและปฏิบัติตามค ารอ้งขอ        

ของผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบระหว่างการด าเนินการเปิดเผยและการตอบสนองต่อการกระท าทจุริต นอกจากนี ้

องคก์รที่ไม่ใช่ของรฐัยังตอ้งมีความรบัผิดชอบในการ ๑) ด าเนินมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เปิดเผย   

และรายงานซึ่งการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึน้ในองค์กรของตนให้กับผู้ที่อ  านาจ และร่วมมือกับผู้ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณณ์และระเบียบขององค์กรของตน ๒) ให้ข้อมูล            

อย่างทันท่วงทีเก่ียวกับการกระท าทุจริตที่กระท าโดยเจา้หน้าที่ผูใ้ชอ้  านาจรฐัและร่วมมือกับผูท้ี่มีหนา้ที่

รบัผิดชอบในการปอ้งกนัและด าเนินการกบัการกระท าทจุรติดงักลา่ว๓๗๙ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๘) 
of official capacity; k) Harassment for personal gain; l) Failure to perform or correctly perform one’s duties for 
personal gain; m) Abuse of official capacity to screen violations of law for person gain; illegally intervening or 
obstructing supervision, inspection, audit, investigation, prosecution, adjudication or judgment enforcement for 
personal gain.”, สื บค้น ได้ที่  https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-
Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๗๙  Article 4 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Responsibility of state and non-state 

organizations for anti-corruption:  
1. Every state organization has the responsibility to: a) Implement measures for prevention of corruption; 
discover, take appropriate actions against and inform competent authorities about any act of corruption that 
occurs within their organization; implement other anti-corruption laws; b) Protect the lawful rights and interests 
of the individuals who report, provide information or file complaints against corrupt activities (hereinafter referred 
to as “informers”); c) Promptly receive and process information about acts of corruption; d) Provide information 
and comply with requests of competent authorities during the process of discovery and taking actions against 
corruption.  
2. Every non-state organization has the responsibility to: a) Implement measures for prevention of corruption; 
discover and report any act of corruption that occurs within their organization to competent authorities, and 
cooperate with competent authorities in taking actions in accordance with its rules and regulations; b) Promptly 
provide information about acts of corruption committed by office holders and cooperate with competent   
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๙ 

 

ข) มาตรการป้องกนัการทจุริต 

มาตรการที่ ๑ การรบัรองการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสในองคก์รของรฐั 

 องคก์รของรฐัทุกองคก์รจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับโครงสรา้งและการปฏิบัติงานขององคก์ร                

เวน้แต่สิ่งที่เป็นความลบัของรฐั ความลบัทางธุรกิจและขอ้มลูอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ขอ้มลูที่เปิดเผย

จะตอ้งถูกตอ้ง ชัดเจน เพียงพอและเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ผูม้ีหนา้ที่

รบัผิดชอบก าหนดไว้๓๘๐ 

 วิธีการเผยแพร่ขอ้มลูนัน้รวมถึง การประกาศในที่ประชุมขององคก์ร การแจง้ขอ้มลู ณ สถานที่ ตัง้

ขององคก์ร การส่งหนังสือแจง้ไปยังองคก์รที่เก่ียวขอ้ง การตีพิมพ ์การประกาศผ่านสื่อมวลชน การแจง้              

บนเว็บไซต ์การจดัแถลงข่าวและการใหข้อ้มลูตามที่มีการรอ้งขอ๓๘๑ 

 หวัหนา้ขององคก์รของรฐัตอ้งรบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์รของตนและรบัผิดชอบ

ในการใหค้ าแนะน าและตรวจสอบองคก์รและบุคลากรที่อยู่ภายใตก้ารบริหารของตนในการเปิดเผยขอ้มลู  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๙) 
authorities in prevention and taking actions against such acts of corruption., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/ 
files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๐ Article 9 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Principles:  

1. Every state organization shall disclose information about its organization structure and operation, except for 
state secrets, business secrets and other information prescribed by law.  
2. The information disclosed shall be accurate, clear, adequate and timely, comply with law procedures 
established by competent authorities.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG 
/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๑ Article 11 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Methods of information publishing:  

1. Information can be published in one of the following manners: a) Making announcements at meetings of the 
organization; b) Posting information at the premises of the organization; c) Sending written notices to relevant 
organizations; d) Publishing printed matters; dd) Making announcements through mass media; e) Posting 
information on websites; g) Holding press conferences; h) Providing information on demand.  
2. In the cases where the form of information publishing is not specified by the law, the head of the state 
organization shall apply one or some of the methods specified in Points b, c, d, dd, e and g Clause 1 of this 
Article. The head may decide on an additional method mentioned in Point a and Point h Clause 1 of this Article.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018 
.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๐ 

 

รวมทัง้จดัการหรือเสนอใหม้ีการจดัการกบัการฝ่าฝืนใด ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด๓๘๒ 

 องคก์รของรฐัตอ้งจัดใหม้ีการแถลงข่าว มีการประกาศต่อสาธารณะและใหข้อ้มูลกับสื่อมวลชน 

เป็นประจ าหรือเป็นครัง้คราวเก่ียวกับโครงสรา้งและการปฏิบติังานขององคก์ร งานดา้นการต่อตา้นการทุจริต

และการด าเนินคดีทจุรติและเก่ียวกบัประเด็นส าคญัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์รและการปฏิบติังาน๓๘๓ 

 เจา้หน้าที่ของรฐั องคก์รทางการเมือง องคก์รสังคมการเมืองและหน่วยงานสื่อมวลชน ภายใน

ขอบเขตของหน้าที่และสิทธิของตน มีสิทธิรอ้งขอให้องค์กรของรัฐใหข้้อมูลเก่ียวกับโครงสรา้งและการ

ปฏิบติังานขององคก์รตามที่กฎหมายก าหนด องคก์รที่ไดร้บัการรอ้งขอตอ้งใหข้อ้มลูภายใน ๑๐ วนั นบัแต่

วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ เวน้แต่จะไดม้ีการเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน ตีพิมพเ์ผยแพร่หรือแจง้ต่อสาธารณชนแลว้  

มิฉะนั้น จะต้องส่งค าอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังองค์กรที่ร ้องขอ ส่วนประชาชนนั้นมีสิทธิร้องขอ                        

ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัใหข้อ้มลูตามที่กฎหมายว่าดว้ยการเขา้ถึงขอ้มลูไดก้ าหนดไว้๓๘๔ 

 

 ๓๘๒ Article 12 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Responsibility for information disclosure 

and transparency:  
1. The head of a state organization is responsible for disclosing information about the organization in 
accordance with this Law and relevant laws.  
2. The head of a state organization is responsible for instructing and inspecting organizations and individuals 
under his/her management disclosing information and take or propose actions against violations as 
prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20 
Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๓  Articles 13 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Press conferences, public 

announcements and provision of information for the press:  
1. State organizations shall hold press conferences, make public announcements and provide information for 
the press on a periodic or ad hoc basis regarding their organizational structure and operation, anti-corruption 
works and actions against corruption cases in accordance with journalism laws.  
2. State organizations shall hold press conferences, make public announcements and provide information for 
the press on an ad hoc basis regarding pressing issues relevant to their organization and operation, unless 
otherwise prescribed by journalism laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20 
REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๔ Article 14 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Right to request information:  

1. State authorities, political organizations, socio-political organizations and press agencies, within the scope 
of their duties and entitlements, are entitled to request state organizations to provide information about their  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๒๑ 

 

 รัฐบาลต้องส่งรายงานประจ าปีว่าด้วยการท างานต่อต้านการทุจริตทั่ วประเทศให้กับรัฐสภา 

คณะกรรมการประชาชนต้องส่งรายงานว่าด้วยการท างานต่อต้านการทุจริตในระดับท้องถิ่นให้กับ                   

สภาประชาชนที่อยู่ในเขตปกครองเดียวกนั รายงานนัน้จะตอ้งไดร้บัการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน                      

ที่ก ากบัดแูลหรือเผยแพรผ่่านสื่อมวลชน๓๘๕ 

มาตรการที่ ๒ การจดัตัง้และการด าเนินการตามบรรทดัฐาน มาตรฐานและผลประโยชนข์ององคก์รของรฐั 

 หน่วยงานของรฐัมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัตัง้ ประกาศใชแ้ละประยุกตใ์ชบ้รรทดัฐาน มาตรฐาน

และผลประโยชน์ของตน เผยแพร่บรรทัดฐาน มาตรฐานและผลประโยชน์ที่ได้รับการจัดตั้งขึน้แล้ว 

ประยุกตใ์ชแ้ละเผยแพร่ผลของการประยุกตใ์ชบ้รรทดัฐาน มาตรฐานและผลประโยชนน์ัน้๓๘๖ ผูใ้ดอนุญาต

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๘๔) 
organizational structure and operation as prescribed by law. Within 10 days from the day on which the request  
is received, the requested organization shall provide the information, unless it has been published through 
mass media, published as printed matters or publicly posted. Otherwise, a written explanation has to be sent 
to the requesting organization.  
2. Citizens are entitled to request state authorities to provide information in accordance with regulations of law 
on accessibility of information.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law% 
20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๕
 Articles 16 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Reporting and publishing of reports on anti-

corruption works:  
1. The Government shall submit annual reports on nationwide anti-corruption works for the National Assembly; 
The People’s Committees shall submit reports on local anti-corruption works to the People’s Councils of the 
same administrative area….  
5. Every anti-corruption report shall be published on websites of regulatory authorities or mass media.”, สืบค้น
ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้ 
เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๖  Article 18 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Establishment, promulgation and 

application of norms, standards and benefits:  
1. Every state agency, within the scope of their duties and entitlements, has the responsibility to:  
a) Establish, promulgate and apply its own norms, standards and benefits;  
b) Publish its established norms, standards and benefits;  
c) Apply and publish the result of application of its norms, standards and benefits.  
2. Political organizations, socio-political organizations, public service agencies, other organizations and units  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๒๒ 

 

ใหม้ีการใชจ้่ายเกินกว่าที่ก าหนดตอ้งจ่ายค่าชดเชยเป็นมลูค่าเท่ากบัจ านวนที่เกินไปรวมทัง้ค่าเสียหายใด ๆ                 

ที่เกิดขึน้ ส่วนผูท้ี่ไดใ้ชจ้่ายเกินกว่าที่ก าหนดซึ่งไดร้บัอนุญาติจากบุคคลขา้งตน้จะตอ้งมีความรบัผิดชอบ

รว่มกนัในการจ่ายค่าชดเชย สว่นบคุคลที่ใชจ้่ายเกินกว่าที่ก าหนดโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจะตอ้งจ่ายค่าชดเชย

เป็นมลูค่าเท่ากบัจ านวนที่เกินไปรวมทัง้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้๓๘๗ 

มาตรการที่ ๓ การบงัคบัใชป้ระมวลจรยิธรรมส าหรบัผูใ้ชอ้  านาจรฐั 

มาตรการที ่๓(๑) ขอ้หา้มส าหรบัผูใ้ชอ้ านาจรฐั 

 หา้มมิใหผู้ใ้ชอ้  านาจรฐักระท าการดังนี ้อันไดแ้ก่ การล่วงละเมิดระหว่างปฏิบัติหนา้ที่ การจัดตั้ง 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกิจการเจ้าของคนเดียว บริษัทจ ากัด บริษัทร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน             

และสหกรณ ์เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น การใหข้อ้มลูที่เป็นความลบัของรฐั ความลบัทางธุรกิจ    

หรือความลับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการของตนหรืองานใด ๆ ที่ตนมีส่วนร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือองค์กรอ่ืน ๆ               

ในประเทศหรือต่างประเทศ การจัดตั้งหรือด ารงต าแหน่งระดับผูจ้ัดการหรือผู้บริหารในกิจการเจ้าของ            

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๘๖) 
using state funds, pursuant to Clause 1 of this Article, shall provide instructions on application or cooperate 
with competent authorities in establishing, promulgating and publishing their norms, standards and benefits, 
apply them and publish the application result.  
3. No state organization may establish norms, standards and benefits against the law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๗ Article 19 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Inspection and actions against regulations 

of law on norms, standards and benefits:  
1. State organizations, within the scope of their duties and entitlements, shall inspect the application of 
established norms, standards and benefits and promptly take actions against violators.  
2. Violators of established norms, standards and benefits shall be dealt with in accordance with Article 94 of 
this Law and pay compensation as follows:  
a) The person that permits excessive spending shall pay compensation for the value of the excessive amount 
and any damage caused; the person that exceeds the spending limit with the permission of the aforementioned 
person shall have the joint responsibility to pay compensation; 
b) The person that exceeds the spending limit without permission shall pay compensation for the value of the 
excessive amount and any damage caused.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20% 
26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๓ 

 

คนเดียว บริษัทจ ากดั บริษัทร่วมทุน หา้งหุน้ส่วนและสหกรณท์ีอยู่ในวงการซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารของตน 

ตามกฎเกณฑ ์  ที่รฐับาลก าหนด และการใชข้อ้มลูขององคก์รของตนโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย๓๘๘ 

 หัวหน้าและรองหัวหน้าขององค์กรของรัฐต้องไม่อนุญาตให้คู่สมรส บุพการี บุตรหรือพี่น้อง                 

ของตนด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่ในการบริหารบุคลากร บญัชี การเงินหรือดูแลทรพัยส์ินในองคก์รของตน  

หรือมีสว่นรว่มในธุรกรรม การซือ้ขายสินคา้หรือบรกิารหรือการท าสญัญากบัองคก์รของตน๓๘๙ 

 หัวหน้าและรองหัวหน้าขององค์กรของรัฐต้องไม่ลงทุนในวิสาหกิจที่ประกอบการอยู่ในแวดวง

เดียวกนักบัองคก์รของตน และตอ้งไม่อนุญาตใหคู้่สมรส บุพการีหรือบุตรประกอบธุรกิจในแวดวงเดียวกัน

กบัองคก์รของตน๓๙๐ 

 

 ๓๘๘  Article 20 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Code of conduct for office holders:                     

2. Office holders in state organizations are prohibited from: a) Harassment during task performance;                               
b) Establishing, participating in administration of sole proprietorships, limited liability companies, joint-stock 
companies, partnerships and cooperatives, unless otherwise prescribed by law; c) Providing information about 
state secrets, business secrets or other secrets about their tasks or any task in which they participate for other 
domestic and foreign organizations and individuals; d) Establishing, holding managerial or executive positions 
in sole proprietorships, limited liability companies, joint-stock companies, partnerships and cooperatives in the 
field that was under their management according to regulations of the Government; dd) Illegally using 
information of their organizations; e) Other actions that office holders must not do according to the Law on 
officials and public employees, the Law on Enterprises and relevant laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica 
.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒). 

 ๓๘๙ Article 20 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Code of conduct for office holders: 3. The 

heads and deputies of state organizations must not allow their spouses, parents, children or siblings to hold 
positions of personnel management, accounting, treasurer or warehouse-keeper in their organizations or 
participate in transactions, trade of goods or services or conclusion of contracts with their organizations.”, สืบคน้
ไ ด้ ที่  https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๐ Article 20 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Code of conduct for office holders: 4. The 

heads and deputies of state organizations must not contribute capital to enterprises operating in the same field 
as that of their organizations, and must not allow their spouses, parents or children to do business in the same 
field as that of their organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/ 
Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๔ 

 

 กรรมการของคณะกรรมการผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร 

ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หัวหนา้ฝ่ายบญัชีและผูด้  ารงต าแหน่งในระดับบริหารอ่ืนใดในรฐัวิสาหกิจ

ตอ้งไม่ลงนามในสญัญากับวิสาหกิจที่คู่สมรส บุพการี บุตรหรือพี่นอ้งของตนเป็นเจา้ของ ตอ้งไม่อนุญาต   

ใหว้ิสาหกิจที่คู่สมรส บุพการี บุตรหรือพี่นอ้งของตนเป็นเจา้ของเขา้ประมูลเพื่อท าสญัญากับรฐัวิสาหกิจ           

ที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่ ตอ้งไม่อนุญาตใหคู้่สมรส บุพการี บุตรหรือพี่นอ้งของตนด ารงต าแหน่งที่ท าหนา้ที่

บริหารบุคลากร บัญชี การเงินหรือดูแลทรัพย์สินในรัฐวิสาหกิจที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่หรือมีส่วนร่วม              

ในธุรกรรม การซือ้ขายสินคา้หรือบรกิารหรือเขา้ท าสญัญากบัรฐัวิสาหกิจที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่๓๙๑ 

มาตรการที ่๓(๒) การใหแ้ละรบัของขวญั 

 องคก์รของรฐัและผูใ้ชอ้  านาจรฐัตอ้งไม่ใชง้บประมาณของรฐัหรือทรพัยส์ินของรฐัเป็นของขวัญ    

เวน้แต่เป็นการใหเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นการกุศล เพื่อวตัถุประสงคท์างการทตูและในกรณีอ่ืนใดที่จ  าเป็นตามที่

กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้องคก์รของรฐัและผูใ้ชอ้  านาจรฐัตอ้งไม่รบัของขวญัไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม จากองคก์รหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเก่ียวข้องกับงานที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่หรืออยู่ภายใต้              

การจดัการของตน๓๙๒ 

 

 ๓๙๑  Article 20 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14: “Code of conduct for office holders:                       

5. Members of Board of Directors or the Board of members, the presidents, general directors, deputy general 
directors, directors, deputy directors, chief accountants and holders of other managerial positions of state-
owned enterprises must not sign contracts with enterprises owned by their spouses, parents, children or 
siblings; must not allow enterprises owned by their spouses, parents, children or siblings to bid for contracts of 
their enterprises; must not allow their spouses, parents, children or siblings to hold positions of personnel 
management, accounting, treasurer or warehouse-keeper in their enterprises or participate in transactions, 
trade of goods or services or conclusion of contracts with their enterprises., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica 
.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒). 

 ๓๙๒ Article 22 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14: “Giving and receiving gifts: 

1. State organizations and office holders must not use public funds or public assets as gifts, unless they are given 
for charitable purposes, diplomatic purposes and other cases in which it is necessary as prescribed by law.  
2. State organizations and office holders must not directly or indirectly receive gifts in any shape or form from 
another organization or individual that is relevant to the tasks they are performing or under their management.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%20 
2018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๕ 

 

มาตรการที่ ๔ การโยกยา้ยต าแหน่งของผูใ้ชอ้  านาจรฐั 

 องคก์รของรฐัตอ้งโยกยา้ยเจา้หนา้ที่ที่ไม่ใช่ระดบับริหารและพนกังานในองคก์รของตนเป็นระยะ ๆ 

เพื่อป้องกันการทุจริต การโยกย้ายจะต้องเป็นธรรม มีเหตุผลและเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ                   

ของผูถู้กโยกยา้ย โดยไม่กระทบกับการปฏิบัติงานตามปกติขององคก์ร  และตอ้งด าเนินการภายใตแ้ผน                 

และโดยเปิดเผยภายในองคก์ร หา้มมิใหใ้ชก้ารโยกยา้ยในทางมิชอบเพื่อประโยชนส์่วนตนหรือเพื่อวตัถุประสงค์

ในการกลั่นแกลง้เจา้หนา้ที่หรือพนกังานของรฐั๓๙๓  

มาตรการที่ ๕ การมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารและการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการให้ทันสมัย และวิธีการ               

ช าระเงินเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

 องค์กรของรัฐทุกองค์กร ภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และสิทธิ มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี ้                   

(๑) เผยแพรแ่ละใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางปกครอง ขจดัความยุ่งยากและลดขัน้ตอนในการท างาน

กับองคก์รหรือบุคคลอ่ืน (๒) มุ่งเนน้ไปที่การตรวจสอบและการก ากับดูแลผลการปฏิบัติงาน การบริหาร

จดัการและการใชง้บประมาณของรฐัและทรพัยส์ินของรฐั (๓) พฒันาและปรบัปรุงคณุภาพของเจา้หน้าที่

และพนักงานของรัฐ จัดให้มีค าบรรยาย (description) อย่างละเอียดส าหรับต าแหน่งงานทุกต าแหน่ง               

ในองคก์ร๓๙๔ 

 

 ๓๙๓ Article 24 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Reassignment rules: 

1. State organizations shall periodically reassign their non-managerial officials and public employees in their 
organizations in order to prevent corruption. Reassignment of managerial officials shall comply with regulations 
on official reassignment.  
2. The reassignment shall be objective, reasonable and suitable for the reassigned persons’ capacity without 
affecting normal operation of the organizations.  
3. Reassignment shall be carried out under plans and disclosed within the organizations.  
4. It is prohibited to abuse reassignment for personal gain or for the purpose of victimizing officials and public employees.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018 
.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๔ Article 27 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Administrative reform: Every state 

organization, within the scope of their duties and entitlements, has the responsibility to:  
1. Publish and provide instructions on following administrative procedures; simplify and reduce procedures 
for working in person with other organizations and individuals;  
2. Intensify inspection and supervision of task performance, management and use of public funds and public 
assets; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๒๖ 

 

 องคก์รของรฐัทุกองคก์รต้องเพิ่มการลงทุนในเครื่องมือ การเพิ่มศักยภาพ ความคิดสรา้งสรรค์                    

และการประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในองคก์รและในการปฏิบติังาน กระทรวงต่าง ๆ ตอ้งเพิ่ม                

การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศและฐานข้อมูลแห่งชาติในการบริหารจัดการในสายงานของตนตามที่

กฎหมายก าหนด๓๙๕ องค์กรของรัฐต้องรับรองว่าธุรกรรมดังต่อไปนีจ้ะเป็นการช าระเงินที่ไม่ใช้เงินสด                 

(๑) รายไดแ้ละค่าใชท้ี่มีมลูค่าสูงซึ่งสามารถใชว้ิธีการช าระเงินที่ไม่ใชเ้งินสดได ้ภายใตก้ฎเกณฑท์ี่รฐับาล

ก าหนด (๒) การจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่มรายปีและค่าใชจ้่ายประจ าอ่ืน ๆ นอกจากนี ้รฐับาลตอ้งประยุกตใ์ช้

มาตรการทางการเงินและมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อลดการใชเ้งินสดในธุรกรรมต่าง ๆ๓๙๖  

มาตรการที่ ๖ การรบัประกนัความโปร่งใสของเจา้หนา้ที่รฐับาลโดยการแจง้ทรพัยส์ินและรายได ้

 บุคคลดงัต่อไปนีต้อ้งท าการแจง้ทรพัยส์ินและรายได ้(๑) เจา้หนา้ที่ (๒) เจา้หนา้ที่ระดบักรรมการ

ของต ารวจและทหาร เจา้หน้าที่ทหารโดยอาชีพ (career military personnel) (๓) ผูด้  ารงต าแหน่งระดับ   

รองผูจ้ดัการและสงูกว่านัน้ในหน่วยงานบริการของรฐั รฐัวิสาหกิจ ผูแ้ทนที่ไดร้บัแต่งตัง้จากรฐัในวิสาหกิจต่าง ๆ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๓๙๔) 
3. Develop and improve quality of officials and public employees; provide detailed description of every 
position in the organization;  
4. Perform other administrative reform tasks.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26 
%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๕Article 28 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Application of science and technology to management: 

1. Every state organization shall increase investment in equipment, improving capacity, creativity and 
application of science and technology to their organization and operation.  
2. Ministries shall enhance application of IT system and national database to management of their fields as 
prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20 
Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๖ Article 29 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Non-cash payment:  

1. State organizations shall ensure that the following transactions are non-cash payment:  
a) High-value revenues and expenditures where non-cash payment is possible according to regulations of the 
Government;  
b) Payment of salaries, bonuses and other regular expenditures.  
2. The Government shall apply financial and technological measures to reduce use of cash in transactions.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%20 
2018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๗ 

 

 (๔) ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูแ้ทนรฐัสภาและผูแ้ทนของสภาประชาชน๓๙๗ 

 ทรพัยส์ินและรายไดซ้ึ่งจะตอ้งแจง้ ไดแ้ก่ สิทธิในการใชท้ี่ดิน บา้น สิ่งปลูกสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืน              

ที่ติดกบัสิ่งปลกูสรา้งนัน้ โลหะที่มีค่า อญัมณี เงินสด ตราสารทางการเงินและอสงัหาริมทรพัยอ่ื์นที่มีราคา

ประเมิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ดงเวียดนาม ขึน้ไป ทรัพย์สินและบัญชีในต่างประเทศ และรายได้ที่ได้มา                   

ระหว่างการเปิดเผยทัง้สองครัง้ (หมายถึงรายไดท้ี่เกิดขึน้ในช่วงเวลาระหว่างการแจง้ครัง้ล่าสุดกบัการแจง้                           

ครัง้ปัจจบุนั)๓๙๘ 

 การแจ้งทรัพย์สินและรายได้ต้องกระท าภายในวันที่  ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี เมื่อแจ้งแล้ว                  

ตอ้งเปิดเผยทรพัยส์ินและรายได ้ณ สถานที่ปฏิบติังานของผูแ้จง้๓๙๙ การแจง้ของผูค้าดหมายว่าจะไดด้ ารง

ต าแหน่งในระดับผูจ้ัดการหรือผูบ้ริหารในองคก์รของรฐัจะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยในระหว่างการลงคะแนนเสียง

 

 ๓๙๗ Article 34 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Individuals required to declare assets and income: 

1. Officials.  
2. Commissioned officers of police and military forces, career military personnel.  
3. Holders of positions of deputy managers and above in public service agencies, state-owned enterprises, 
appointed representatives of state capital in enterprises.  
4. Nominees for the National Assembly delegates and the People’s Councils delegates.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สื บค้นเมื่ อวั นที่  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๘ Article 35 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Assets and income subject to declaration: 1. 

The following assets and income shall be declared: a) Land use rights, houses, construction works and other property 
attached thereto; b) Previous metals, gemstones, cash, financial instruments and other real property each of which 
is assessed at VND 50.000.000 or above; c) Overseas property and accounts; d) Total income between 2 
declarations.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption 
%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๙ Article 36 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Method and time for declaration of assets 

and income: 3. Annual declaration shall be made by: a) Holders of positions of directors of provincial 
departments and above. Declaration must be done annually by December 31; b) Persons other than those 
mentioned in Point a of this Clause in charge of official management, management of public funds, public 
property or public investment, or have influence over the operation of other entities as prescribed by the 
Government. Declaration must be done annually by December 31;”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/ 
files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๘ 

 

เพื่อไว้วางใจใหด้ ารงต าแหน่ง (confidence voting) การแจ้งของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนรฐัสภา              

และผูแ้ทนสภาประชาชนจะตอ้งเผยแพรส่าสาธารณะ ตามที่กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตัง้ก าหนดไว้๔๐๐  

 บคุคลที่มีหนา้ตอ้งแจง้ทรพัยส์ินและรายไดแ้ต่ไม่แจง้ทรพัยส์ินและรายไดข้องตนตามความเป็นจริง

ตอ้งถูกด าเนินการทางวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรวมถึง การตักเตือน การลดต าแหน่ง การไล่ออก และส าหรบั

บุคคลที่คาดว่าจะได้ด ารงต าแหน่งในระดับผู้จัดการจะได้รับการปฏิเสธไม่ให้ด าร งต าแหน่ง โดยการ

ด าเนินการทางวินยันีอ้าจไดร้บัการยกเวน้หากผูท้ี่ฝ่าฝืนยินยอมลาออกจากต าแหน่งโดยสมคัรใจ ค าวินิจฉัย

เก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยัจะตอ้งไดร้บัการเผยแพร ่ณ สถานท่ีปฏิบติังานของผูฝ่้าฝืน๔๐๑  

มาตรการที่ ๗ ความรบัผิดชอบของหวัหนา้องคก์รของรฐัในการต่อตา้นการทจุริต 

 เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่าผูใ้ช้อ  านาจรฐัคนใดคนหนึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต  และการที่    

 

 ๔๐๐ Article 39 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Disclosure of assets and income declarations:  

1. Assets and income declarations shall be disclosed at the declarants’ workplace.  
2. The declaration of a person who is expected to hold a managerial or executive position it a state organization 
shall be disclosed during the confidence voting.  
3. Declarations of nominees for the National Assembly delegates and the People’s Councils delegates shall be 
made publicly available in accordance with voting laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/ 
LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๑ Article 51 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Actions against untruthful declaration of 

assets and income, untruthful explanation for origins of increase in assets and income:  
1. Any candidate for the position of delegate of the National Assembly or the People’s Council that fails to make 
a truthful declaration of his/her assets and income or fails to provide truthful explanation for the increase in 
his/her assets and income shall be removed from the list of candidates.  
2. Any person who is expected to be designated, re-designated or nominated for a position but fails to make a 
truthful declaration of his/her assets and income or fails to provide truthful explanation for the increase in his/her 
assets and income shall no longer be designated, redesignated or nominated. 
3. An individual required to declare assets and income other than those mentioned in Clause 1 and Clause 2 
of this Article who fails to make a truthful declaration of his/her assets and income or fails to provide truthful 
explanation for the increase in his/her assets and income shall face one of the disciplinary actions including 
warning, demotion, dismissal; such a person who is expected to hold a managerial position will be rejected; 
disciplinary actions may be exempted if the violator voluntarily resigns from the position. 
4. The decision on disciplinary action shall be published at the violator’s workplace.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica 
.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒). 



๒๒๙ 

 

ผูใ้ชอ้  านาจรฐัผูน้ัน้ยังด ารงต าแหน่งอยู่อาจเป็นการขัดขวางการสืบสวน หัวหนา้องคก์รของรฐันัน้ตอ้งสั่ง               

พกังานหรือโยกยา้ยผูใ้ชอ้  านาจรฐันัน้ดว้ยตนเองหรือโดยรอ้งขอไปยงัผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ๔๐๒ 

 หวัหนา้ขององคก์รของรฐัตอ้งรบัผิดชอบโดยตรงต่อการทุจริตของบุคลากรที่อยู่ภายใตก้ารจัดการ

ของตน๔๐๓ หัวหน้าองคก์รจะไดร้บัการยกเวน้โทษหรือบรรเทาโทษจากความรบัผิดชอบนีห้ากไดด้ าเนิ น

มาตรการที่จ  าเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตหรือเพื่อบรรเทาผลที่เกิดขึน้จากการทุจริต หรือเมื่อตรวจพบ                   

การทจุรติแลว้ไดร้ายงานหรือจดัการกบัการทจุริตนัน้ภายในเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด๔๐๔ 

 

 ๔๐๒  Article 71 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Responsibility of heads of state 

organizations for suspension and reassignment of personnel thereof:  
1. When there are sufficient grounds that an office holder is involved in corrupt activities and the fact that such 
office holder keeps holding his/her position is likely to obstruct investigation, the head of the state organization 
shall request a competent person to or on his/her own initiative suspend or reassign that office holder.  
2. The head of a state organization or the person in charge of office holder management shall consider 
suspending or reassigning office holders that are suspected of corrupt activities at the request of the inspecting 
or auditing authority, investigation agency, the People’s Procuracy or People’s Court.  
3. If the competent organization or person concludes that the office holder is not involved in corrupt activities, 
the head of a state organization or the person in charge of office holder management shall invalidate the 
decision on suspension or reassignment of such office holder, announce such invalidation, restore the position, 
the lawful rights and interests of the office holder.  
4. The government shall elaborate procedures for and duration of suspension or reassignment; payment of 
wages, benefits, the lawful rights and interests, compensation and restoration of the lawful rights and interests 
of officer holders that are found not involved in corrupt activities.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/ 
files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๓
 Article 72 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Responsibility of the heads and deputies 

of state organizations for corrupt activities that occur within their organizations:  
1. The head of a state organization shall bear the direct responsibility for corrupt activities of the persons under 
his/her management.  
2. The deputies of a state organization shall bear the prime responsibility for corrupt activities in their fields and 
units; the head shall bear joint responsibility.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26 
%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๔
 Article 73 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Penalties incurred by the heads and 

deputies of state organizations in which corrupt activities occur: 3. Absolution, alleviation and aggravation of  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๐ 

 

(ค) การตรวจพบการทจุริต 

 ช่องทางในการตรวจพบการทุจริตมีหลายช่องทาง ไดแ้ก่ การตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มาจาก            

การเลือกตัง้ เช่น คณะกรรมาธิการสามัญจ ารฐัสภา สภาจริยธรรม คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของรฐัสภา 

หน่วยงานตรวจตราหรือตรวจสอบต่าง ๆ เช่น ผูต้รวจสอบของรฐับาล ผูต้รวจสอบประจ ากระทรวง ผูต้รวจสอบ

ระดบัจงัหวดัและส านกังานตรวจเงินแผ่นดินแห่งเวียดนาม๔๐๕  

 เจา้หนา้ที่ พนกังานของรฐั พนกังาน บุคลากรและผูท้ี่ประจ าการในกองทพัตอ้งรายงานการกระท า

อนัเป็นการทุจริตในองคก์รหรือหน่วยของตนไปยงัหวัหนา้ขององคก์รหรือของหน่วยนัน้ หากหวัหนา้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกับการทุจริต ให้รายงานไปยังหัวหน้าสูงสุดขององคก์ร และภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ได้รับ

ข้อมูลการทุจริต ผู้ได้รับข้อมูลต้องด าเนินคดีหรือส่งคดีไปยังองค์กรหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ                   

เพื่อด าเนินคดีและแจง้ใหผู้ร้ายงานขอ้มลูทราบ ในกรณีมีขอ้ยุ่งยาก ระยะเวลาข้างตน้อาจขยายไดแ้ต่ตอ้ง

ไม่เกินสามสิบวัน ผู้ได้รับข้อมูลอาจตัดสินใจหรือรอ้งขอไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ด าเนินมาตรการ            

ที่จ  าเป็นเพื่อหยดุการทจุรติและคุม้ครองผูร้ายงานขอ้มลู๔๐๖  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๐๔) 
legal responsibility of the head and deputies: a) Absolution of responsibility will be granted if the corrupt 
activities cannot be discovered or necessary measures have been implemented for prevention of corrupt 
activities; b) Absolution or alleviation of responsibility shall be granted if necessary measures have been 
implemented for prevention of corrupt activities or relief of consequences thereof, or the corrupt activities are 
discovered, reported and dealt with in a timely manner as prescribed by law; c) Exemption or reduction of 
penalties shall be granted if the responsible person resigns from office before the corrupt activities are 
discovered by a competent authority, unless they are subject to criminal prosecution; d) Responsibility shall be 
aggravated if necessary measures are not implemented for prevention of corrupt activities or relief of 
consequences thereof, or the corrupt activities are not discovered, reported and dealt as prescribed by law.”, 
สืบคน้ไดท้ี่  https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%20 
2018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๕ Articles 59-64 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content 

/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๖ Article 66 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Reporting corruption and processing of 

information about corruption:  
1. Officials, public employees, employees, officers and servicemen in the armed forces shall report corrupt 
activities in their organizations or units to the head of the organization or unit; if the head is also involved in the 
corrupt activities, report to the head of the superior organization. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๑ 

 

๓.๗  กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิต 

๓.๗.๑ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

ก) กฎหมายสวสัดกิารเดก็ 

ภาพรวม 

  เวียดนามเป็นประเทศแรก ๆ ที่ใหส้ตัยาบนัในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยในการอนุวัติการอนุสัญญาไปบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในนั้น รัฐสภา (National 

Assembly) ไดอ้อกกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง การดูแลและการศึกษาของเด็ก พ.ศ. ๒๕๓๔ ๔๐๗  และ

ต่อมากฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๓๔ ฉบบันีไ้ดถู้กแทนที่โดยฉบบัใหม่คือ กฎหมายว่าดว้ย

การคุ้มครอง การดูแลและการศึกษาของเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗๔๐๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีกฎหมาย

คุม้ครองเด็กฉบับใหม่ออกมา (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายเด็ก”)๔๐๙ ซึ่งกฎหมายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี ้

ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดกรอบกฎหมายสวสัดิการทางสงัคมของเด็ก

ในประเทศเวียดนาม กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่ เ ก่ียวข้องได้แก่  ประกาศ (Decree of the 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๐๖) 
2. Within 15 days from the receipt of the information about corrupt activities, the recipient shall handle the case 
or transfer it to a competent organization or person for handling and notify the informer. In complicated cases, 
the aforementioned time limit may be extended but not extending 30 days. The recipient may decide or request 
a competent person to implement necessary measures for stopping the corrupt activities and protect the 
informer.”, สีบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption% 
202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๗ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง การดูแลและการศึกษาของเด็ก (พ.ศ. ๒๕๓๔) (Law on Child Protection, 

Care and Education of 1991) ซึ่งเป็นกฎหมายระดบัรฐับญัญัติออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
มีล าดับศักดิ์ของกฎหมายสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนีก้  าหนดสิทธิขั้นพืน้ฐาน                   
และความรบัผิดชอบเก่ียวกบัเด็กและการคุม้ครองดแูลและใหก้ารศกึษาแก่เด็ก. 

 ๔๐๘ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง การดูแลและการศึกษาของเด็ก ฉบับที่ ๒๕ /๒๐๐๔/QH๑๑ (Law on Child 

Protection, Care and Education No. 25/2004/QH11๑), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_ 
lang=en&p_isn=84243 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยกฎหมายฉบับนีก้  าหนดสิทธิขั้นพืน้ฐานและหนา้ที่  
ความรบัผิดชอบของครอบครวั รฐั และสงัคม ในการคุม้ครอง ดแูล และใหก้ารศกึษาแก่เด็ก. 

 ๔๐๙ กฎหมายเด็กที่  ๑๐๒/๒๐๑๖/QH๑๓ (Law on Children No.102/2016/QH13) ซึ่งเป็นกฎหมายระดับ                  

รฐับญัญัติ ซึ่งออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลใชบ้งัคบั วนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีล าดบัศักดิ์ 
ของกฎหมายสงูสดุเป็นอนัดบัสองรองจากรฐัธรรมนญู, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/ 
125796/F-1725767197/VNM103522%20Eng.pdf สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๓๒ 

 

Government) ที่  ๕๖ /๒๐๑๗ /ND-CP ลงวันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙๔๑๐ กฎหมายการสมรส                       

และครอบครวัที่ ๕๒/๒๐๑๔/QH๑๓ กฎหมายการรบับตุรบญุธรรมที่ ๕๒/๒๐๑๐/QH๑๓ ประมวลกฎหมาย

แรงงานที่  ๑๐ /๒๐๑๒ /QH๑๓  กฎหมายคนพิการที่  ๕๑ /๒๐๑๐ /QH๑๓ กฎหมายการศึกษาที่                               

๓๘/๒๐๐๕ /QH๑๑ ฯลฯ  กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ก าหนดบทบัญญัติเ ก่ียวกับการคุ้มครองเด็ก                            

ในความสมัพันธ์ครอบครวั การรบับุตรบุญธรรม การจา้งแรงงาน การศึกษา และบทบญัญัติพิเศษอ่ืน ๆ                 

ที่เก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กพิการและแรงงานเด็ก 

 ภายใตก้ฎหมายเวียดนาม “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติเวียดนามที่อายุต ่ากว่า ๑๖ ปี๔๑๑ 

กฎหมายเก่ียวกบัเด็กไดก้ าหนดหลกัการส าคญัเพื่อส่งเสริมการใชส้ิทธิและหนา้ที่ความรบัผิดชอบเก่ียวกับ

เด็กไว ้๕ ประการ คือ (๑) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ (๒) ไม่เลือกปฏิบติัต่อเด็ก (๓) ค านึง                   

ถึงผลประโยชนข์องเด็กในการตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบัเด็ก (๔) เคารพ รบัฟัง ค านึงถึง และโตต้อบ             

กบัขอ้เสนอและความคาดหวงัจากเด็ก (๕) รบัเอาความคิดเห็นจากเด็กและตวัแทนและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง              

มาพิจารณาในการออกนโยบายหรือกฎหมายที่มีผลกระทบต่อเด็ก รวมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์               

ที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กในระดบัชาติ ภมูิภาค และแผนการพฒันาเศษฐกิจสงัคม๔๑๒ 

 

 ๔๑๐ ประกาศ ที่ ๕๖/๒๐๑๘/ND-CP (Decree No. 56/2q18/ND-CP of the Government) ลงวนัท่ี ๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศฉบบันีไ้ดก้ าหนดขอ้กฎหมายต่าง ๆ เก่ียวกับเด็กโดยระบุรายละเอียดเป็นกลุ่มตามประเภทเด็ก 
ไดแ้ก่ นโยบายให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาศ นโยบายให้ความช่วยเหลือและการเข้าแทรกแซงกลุ่มเด็ก                     
ที่ถูกกระท าดว้ยความรุนแรง หรือกลุ่มเด็กที่อยู่ในความเส่ียงที่จะถูกกระท าดว้ยความรุนแรง เด็กดอ้ยโอกาส เด็กที่                    
ถูกทอดทิง้ หรือเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความรับผิดชอบที่จะคุม้ครองเด็กในยุค โลกาภิวัตน์ ทางเลือก                     
การดแูลเด็ก ความรบัผิดชอบจากหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ รวมถึงสถานศกึษา ครอบครวั และสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัเด็ก. 

 ๔๑๑ Article 1 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Children A child is a human being below the 

age of 16.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125796/F-1725767197/VNM10 
3522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๒ Article 5 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Rules for ensuring the exercise of children’s 

rights and responsibilities: 1. Facilitate children in exercising their rights and responsibilities in adequate 
manner. 2. Do not discriminate against children. 3. Ensuring children’s best interests while making decisions 
relating children. 4. Respect, listen, consider and respond to children’s proposals and expectations. 5. Consider 
ideas of children and those of relevant agencies and organizations while establishing policies and laws affecting 
children; combine goals or objectives regarding children in national, sector and local socioeconomic 
development plans.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125796/F-17257671 
97/VNM103522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๓๓ 

 

สิทธิและความรบัผิดชอบเก่ียวกบัเด็ก 

 กฎหมายเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบด้วยสิทธิเก่ียวกับเด็ก ๒๓ ข้อ ตั้งแต่ข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๓๔                   

อนัไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในการจดทะเบียนการเกิดและสญัชาติ สิทธิในสวสัดิการสขุภาพ สิทธิที่จะไดร้บั

การเลีย้งดแูละดแูล สิทธิในการศึกษา การเรียนและการพฒันาทกัษะความสามารถ สิทธิในการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมสันทนาการ สิทธิในการแสดงออกและถูกส่งเสริมซึ่งตัวตน สิทธิในอิสรภาพด้านความเชื่อ                

และศาสนา สิทธิในทรพัยส์ิน สิทธิในการมีความเป็นสว่นตวั  สิทธิในการอาศยัอยู่กบับิดามารดาผูป้กครอง 

สิทธิในการรวมตัวและติดต่อกับบิดามารดาผูป้กครอง สิทธิที่จะไดร้บัการดูแลจากผูอุ้ม้บุญและผูร้บับุตร

บุญธรรม สิทธิที่จะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการทารุณกรรมทางเพศ สิทธิที่จะไดร้บัการปกป้องจากการ              

ใชแ้รงงานโดยมิชอบ สิทธิที่จะไดร้บัการปกป้องจากความรุนแรง การถูกเพิกเฉยและการทอดทิง้ สิทธิที่จะ

ไดร้บัการปกป้องจากการคา้มนุษย ์การถูกลกัพาตัว และสบัเปลี่ยนหรือการเอาตัวไปโดยมิชอบ สิทธิที่จะ

ไดร้บัการปกป้องจากสารเสพติด สิทธิที่จะไดร้บัการปกป้องในการด าเนินการหากมีการละเมิดทางปกครอง 

สิทธิที่จะไดร้บัการปกป้องระหว่างที่เจ็บป่วยจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ มลภาวะ และสถานการณ์                    

ความขดัแยง้ สิทธิในประกนัสงัคม สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูและกิจกรรมทางสงัคม สิทธิในการออกความคิดเห็น

และเขา้รว่มประชมุ 

 กฎหมายเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังได้ก าหนดความรับผิดชอบต่อเด็ก ซึ่งได้แก่ ความรับผิดชอบ                 

จากครอบครวั โรงเรียน และสงัคม ตลอดจนสถานศึกษาต่าง ๆ ชมุชน สงัคม บา้นเกิด และประเทศ รวมถึง

ความรบัผิดชอบของตวัเด็กเองดว้ย  

การศกึษาและการดแูลเด็ก 

 รฐับาลไดน้ านโยบายใหก้ารสนับสนุนและความช่วยเหลือมาบงัคับใชโ้ดยการก าหนดมาตรฐาน

และกฎระเบียบเก่ียวกับการดูแลเด็กตามวัยและเด็กพิการ  รัฐบาลไดก้ระตุน้ใหอ้งคก์ร ครอบครวั และ

ประชาชนทั่วไป ใหก้ารสนับสนุนและการดูแลเด็กและเด็กดอ้ยโอกาส องคก์รและประชาชนที่ใหบ้ริการ              

การดแูลต่อเด็กจะไดร้บัสิทธิประโยชนด์า้นภาษี เครดิตภาษี และสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ ตามนโยบายรฐับาล 

การคุม้ครองเด็ก 

 การคุม้ครองเด็กแบ่งออกเป็น ๓ ระดบั (ก) การปอ้งกนั (ข) การสนบัสนนุ และ (ค) การแทรกแซง๔๑๓  

การคุ้มครองเด็กในระดับการป้องกันได้แก่การก าหนดมาตรการคุ้มครองเด็กที่ใช้บังคับกับชุมชน 

 

 ๔๑๓ Article 47 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Requirements on child protection: 

1. The child protection is implemented in according to the following three levels: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๔ 

 

ครอบครอง และตัวเด็ก เพื่อวัตถุประสงคใ์นการสรา้งการตระหนักรูแ้ละความรูเ้ก่ียวกับการคุม้ครองเ ด็ก            

ท าให้เกิดพื ้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยส าหรับเด็ก ลดความเสี่ยงที่ เด็ก                  

จะถูกกระท าดว้ยความรุนแรงหรือพบเจอสภาพแวดลอ้มที่ไม่ดี การคุม้ครองในระดับการสนับสนุน  ไดแ้ก่                

การก าหนดมาตรการคุม้ครองเด็กที่ใชบ้งัคับกับเด็กที่อยู่ในอนัตราย ถูกกระท าโดยมิชอบ ถูกทอดทิง้ หรือ

เด็กดอ้ยโอกาส เพื่อวัตถุประสงคท์ี่จะลดและก าจัดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อเด็กในเวลาที่ทันท่วงที             

การคุ้มครองเด็กในระดับการแทรกแซงได้แก่การก าหนดมาตรการคุ้มครองเด็กที่ใช้บังคับกั บเด็ก                    

และครอบครัวที่มีการกระท าด้วยความรุนแรง เพื่อป้องกันการกระท าที่จะท าให้เกิดผลร้ายต่อเด็ก                      

และเพื่อช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสใหเ้ขา้สงัคม๔๑๔  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๑๓)  
a) Prevention; 
b) Support; 
c) Intervention. 
2. The implementation of the child protection must ensure the systematization, continuity, close and effective 
cooperation between competent authorities and sector managing agencies in the construction and 
implementation of policies and laws and the provision of child protective services. 
3. Agencies, organizations, educational establishments, families and individuals assume child protection 
duties. The child protection must comply with the laws, processes and standards promulgated by competent 
state authorities. 
4. The child protection at children’s families and families that perform the surrogate care is prioritized. The 
sending of children to social support establishments is only a temporary method when the care of children at 
their families or families performing the surrogate care is unsuccessful or for the best interests of children. 
5. Parents, caregivers and children must provide information and state their opinions with competent authorities 
and individuals in making decisions on child protection intervention or support. 
6. It should attach a special importance to the prevention of the risk of harm to children make timely intervention 
for minimizing bad consequences; actively assist disadvantaged children with functional rehabilitation and 
social inclusion.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125796/F-1725767197/V 
NM103522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๔ Article 48 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Prevention level: 

1. The prevention level includes many child protective measures which are applicable to community, families 
and children for the purpose of raising awareness and improving knowledge of child protection, creating a safe 
and healthy living environment for children and minimizing the risk of cases where children who may be abused 
or face disadvantaged conditions. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๕ 

 

เด็กดอ้ยโอกาส  

 กฎหมายเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๙ (Law on Children No. 102/2016/QH13)  และประกาศว่าด้วย

รายละเอียดของกฎหมายเด็ก ที่ ๕๖/๒๐๑๗/ND-CP (Decree Detailing a Number of Article of the Law 

on Children No. 56/2017/ND-CP) ไดก้ าหนดบทบญัญัติเก่ียวกบัการคุม้ครอง ดแูลและการศกึษาของเด็ก

ที่มีสภาวะยากล าบาก (เด็กดอ้ยโอกาส) โดยมาตรา ๔ (๑๐) และ มาตรา ๑๐ ของกฎหมายเด็ก จะก าหนด

นิยามทางกฎหมายของ “เด็กดอ้ยโอกาส” ซึ่งหมายรวมถึง เด็กก าพรา้ เด็กที่ถูกทอดทิง้ เด็กที่ไม่สามารถ

พึ่งพิงใครได้ เด็กพิการ เด็กที่ได้รับเชือ้ HIV/AIDS เด็กที่ท าผิดกฎหมาย เด็กที่ติดยาเสพติด เด็กที่ต้อง                 

ออกจากโรงเรียนก่อนจบมธัยมตน้เพื่อหาเลีย้งชีพ เด็กที่ไดร้บัผลกระทบจากความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ  

เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  เด็กที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เด็กที่มาจาก

ครอบครวัยากจนและมีอาการป่วยที่ตอ้งไดร้บัการรกัษาเป็นเวลานาน และเด็กที่เป็นผูอ้พยพหรือผู้ลีภ้ัย         

ที่บิดามารดายังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนหรือไม่ได้ติดตามมาด้วย ๔๑๕  รวมถึงก าหนดให้หน่วยงาน                    

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๑๔) 
2. Child protective measures at prevention level consist of:  
a) Propagate and disseminate the danger and consequences of factors and acts harming and abusing children; 
responsibility for discovering and reporting cases where children are abused or in danger of violence, 
exploitation or abandonment to community, families and children;  
b) Provide information and equip parents, teachers, caregivers and people working in child protective service 
providers with knowledge of child protection duties and skills for preventing and discovering factors and acts 
harming or abusing children; 
c) Equip with knowledge and parenting skills for ensuring children’s safety; 
d) Educate and give advice on knowledge and self- protection skills to children;  
dd) Establish a safe and suitable living environment for children.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs 
/ELECTRONIC/103522/125796/F-1725767197/VNM103522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๕ Article 4 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “10. Disadvantaged children refer to those who 

are unable to exercise their rights to life, protection, nurture and education, and need a special assistance and 
intervention of the Government, families and society so that they can live safely and fall in line with their families 
and the community.” 
Article 10 of Law on Children No. 102/2016/QH13 “Disadvantaged children: 
1. Disadvantaged children are classified into the following categories: 
a/ Orphans; 
b/ Abandoned children; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๖ 

 

หรือบคุคลที่รบัผิดชอบตอ้งค านึงถึงสภาพพืน้ฐานของครอบครวัเด็กเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมส าหรบัเด็ก

ที่กระท าความผิดและเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และน าเด็กกลบัคืนสูส่งัคม๔๑๖  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๑๕) 
c/ Children who have no one to rely on; 
d/ Children with disabilities;  
dd/ HIV/AIDS-infected children; 
e/ Juvenile delinquents; 
g/ Narcotic-addicted children; 
h/ Children who dropped out of school for livelihood before completing lower secondary education; 
i/ Children suffering serious physical and mental harms due to violence; 
k/ Exploited children; 
l/ Sexually abused children; 
m/ Trafficked children; 
n/ Children of poor or near-poor households who suffer a dangerous disease or a disease requiring long-term 
treatment; 
o/ Migrant and refugee children whose parents have not yet been identified or who are unaccompanied. 
2. The Government shall detail categories of disadvantaged children and appropriate support policies for every 
category of disadvantaged children.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125 
796/F-1725767197/VNM103522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๖ Article 72 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Responsibilities of individuals in charge of child 

protection affairs at communal level in the course of proceeding, taking of actions against administrative 
violations, rehabilitation/ recovery and social inclusion:  
1. Give advice and provide information and guidance to children, their parents and caregivers on the access 
to child protection, legal assistance, social support, health, education support services and other supporting 
sources.  
2. Find and provide information about children’s background and family to authorized procedural persons and 
competent individuals for taking actions against administrative violations in order that they can impose 
legitimate measures for handling illegal acts, the edification measure and make other suitable decisions.  
3. Participate in the proceeding and the handling of administrative violations in connection with children as 
regulated by the laws or as requested by authorized procedural persons or competent individuals for taking 
actions against administrative violations; attend the meeting of the advisory board for the application of the 
edification at the commune, ward or town for handling administrative violations, and the consideration made at 
the Court for sending children to reform schools for education.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๗ 

 

 ในขณะที่ประกาศว่าด้วยรายละเอียดของกฎหมายเด็ก ที่  ๕๖/๒๐๑๗/ND-CP จะก าหนด

รายละเอียดและนิยามของเด็กดอ้ยโอกาสแต่ละประเภทใหช้ดัเจนยิ่งขึน้๔๑๗ และก าหนดวิธีการช่วยเหลือ

เด็กดอ้ยโอกาสเหล่านีใ้นลกัษณะองคร์วม เช่น ก าหนดใหร้ฐัตอ้งสนบัสนุนค่าใชจ้่ายทางการแพทยส์ าหรบั

เด็กดอ้ยโอกาส ก าหนดใหร้ฐัตอ้งจ่ายเงินรายเดือนใหก้ับผูท้ี่ท  าหนา้ที่เลีย้งดูเด็กดอ้ยโอกาส (alternative 

care) รวมทัง้สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐาน เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย๔๑๘ ก าหนดใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสตอ้งได้รบั

ยกเวน้หรือไดส้่วนลดในค่าเล่าเรียนและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ๔๑๙ ก าหนดใหม้ีสายด่วนแห่งชาติเพื่อการคุม้ครอง

เด็กเพื่อใหค้ าปรกึษาและรบัแจง้เหตเุก่ียวกบัการกระท าผิดต่อเด็กตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นตน้๔๒๐   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๑๖) 
4. Follow and assist the imposition of the edification at the commune, ward or town, measures substituting 
administrative penalties, or social inclusion on children who violate the law; propose suitable measures for 
protecting children who committed illegal acts as regulated in Clause 1 Article 71 of this Law.  
5. Participate in the establishment of support and intervention plans and follow the implementation thereof; 
contact and assist children with rehabilitation/recovery and social inclusion services.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo 
.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125796/F-1725767197/VNM103522%20Eng.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 
๔๑๗

 Section 1 of Decree Detailing a Number of Article of the Law on Children No. 56/2017/ND-CP, 

สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11109 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 
๔๑๘

 Article 19 of Decree Detailing a Number of Article of the Law on Children No. 56/2017/ND-CP,” 

Social relief policies:  
1. The State shall provide monthly allowances for individuals and families that give alternative care; and support the 
payment of expenses for funerals and provide other allowances and supports for disadvantaged children in accordance 
with the law on social relief policies. 
2. The State shall support meal, accommodation and travel expenses under the law on social relief policies for abused 
children and disadvantaged children currently under emergency protection prescribed in Clause 1, Article 31 of this 
Decree.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11109 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๙ Article 20 of Decree Detailing a Number of Article of the Law on Children No. 56/2017/ND-CP, “Education, 

training and vocational education support policies: Disadvantaged children are entitled to school fee exemption or 
reduction and support of learning expenses in accordance with the laws on education, training and vocational 
education.” สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11109 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 
๔๒๐

 Article 22 of Decree Detailing a Number of Article of the Law on Children No. 56/2017/ND-CP, 

“Tasks of the National Telephone Exchange for Child Protection: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๓๘ 

 

ข)  กฎหมายสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอาย ุ

 กฎหมายผู้สู งอายุ  (Law on the Elderly No. 39/2009/QH12)๔๒๑ มีผลใช้บังคับ เมื่ อ วันที่                           

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกมาแทนที่ค  าสั่งเรื่องผูส้งูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (Ordinance on the Elderly 

๒๐๐๓) กฎหมายฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นีไ้ด้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ส  าหรับผู้สูงอายุ ความรับผิดชอบ              

ของครอบครวั รฐั และสงัคม ในการที่จะตอ้งดูแลผูสู้งอายุและใหค้วามส าคัญสมาคมผูสู้งอายุ เวียดนาม 

กฎหมายได้รวบรวมเอานโยบายของเวียดนามที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุเอาไว้และท าให้เป็นระบบ               

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๒๐) 
1. To provide child protection services via telephone numbers managed by the Ministry of Labor, War Invalids 
and Social Affairs. 
2. To receive via telephone information, reports and denunciations.  
3. To contact related or competent persons, agencies and organizations; to seek information on risks and acts 
of child abuse in the mass media and Internet environment for initially verifying information, reports and 
denunciations. 
4. To send and provide information, reports and denunciations relating to or refer children at risk of abuse, 
abused children, disadvantaged children, parents and child caregivers to agencies, organizations and persons 
with child protection competence and function. 
5. To coordinate with agencies, organizations, individuals, child protection service providers, and persons with 
child protection competence and function nationwide in receiving, exchanging and verifying information, 
reports and denunciations on abused children or children at risk of violence, exploitation or abandonment. 
6. To assist commune-level child protection officers in making and implementing assistance and intervention 
plans for each abused child or child at risk of violence, exploitation or abandonment; to monitor and assess the 
making and implementation of these plans. 
7. To provide psychological and legal counseling for children and parents, family members and caregivers of 
children. 
8. To store, analyze and synthesize information for provision of information, reports and denunciations at the 
request of competent agencies, organizations and persons, for cases of child abuse, and of child protection 
service providers; to send regular or extraordinary reports to state management agencies in charge of children 
and other agencies with child protection competence and responsibility.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages 
/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11109 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๑ กฎหมายผู้สู งอายุ  ที่  ๓๙ /๒๐๐๙ /QH๑๒ (Law on the Elderly No. 39/2009/QH12) , สืบค้นได้ที่  

http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สื บค้นเมื่ อวันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๓๙ 

 

มีความสมบูรณแ์ละครอบคลมุมากขึน้เพื่อใหผู้ส้งูอายุมีส่วนร่วมในสงัคมและเพื่อใหอ้งคก์รและประชาชน

ในสังคมใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุ บทบัญญัติที่ก าหนดสิทธิและประโยชน์ที่ผู ้สูงอายุพึงได้รับ ได้แก่   

ประมวลกฎหมายแรงงาน๔๒๒  ประมวลกฎหมายอาญา๔๒๓ และกฎหมายว่าดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือ         

ทางกฎหมาย๔๒๔  

 รัฐบาลเวียดนามยังได้ออกแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุส  าหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕                     

ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๓ (National Action Plan on Aging for the 2012-2020 period) โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม

คุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสังคม แผนปฏิบัติการแห่งชาตินี ้                  

ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รและหน่วยงานรฐัต่าง ๆ ท าแผนปฏิบติัรองรบัแผนปฏิบติัการระดบัชาติ ซึ่งองคก์รเหลา่นี ้

ไดแ้ก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการวางแผนและลงทุน กระทรวงการคลงั การทรวงมหาดไทย กระทรวง

โยธาธิการ กระทรวงเกษตรและพัฒนาพืน้ที่ชนบท กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กระทรวง

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประชาชนในระดับชุมชน สมาคม

ผูสู้งอายุเวียดนาม และองคก์รที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โดยผูสู้งอายุตามที่นิยามไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยผูสู้งอายุ 

หมายถึง พลเมืองเวียดนามที่มีอาย ุ๖๐ ปีขึน้ไป๔๒๕   

 

 ๔๒๒ กฎหมายแรงงาน ที่ ๑๐/๒๐๑๒/QH๑๓ (Labor Code No. 10/2012/QH13) ก าหนดนิยามของแรงงาน

ผูส้งูอาย ุก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งมีหนา้ที่ดแูลสขุภาพของแรงงานผูส้งูอาย ุรวมถึงก าหนดหา้มไม่ใหผู้ส้งูอายทุ างานอนัตราย
บางอย่าง, สืบคน้ไดท้ี่ http://ljip.vn/web/images/stories/labour-documents/luat%20lao%20dong%20English.pdf (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๓
 ประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code No. 100/2015/QH13) มาตรา ๑๕๗  ก าหนดให้ผู้ที่กระท า

ความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวผูสู้งอายุจะตอ้งไดร้บัโทษสูงกว่าปกติคือจ าคุก ๒ ถึง ๗ ปี ในขณะที่ อัตราโทษปกติคือ
จ าคุก ๖ ถึง ๓๖ เดือน, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๔ กฎหมายการให้ความช่ วย เห ลือด้านกฎหมาย ที่  ๑๑ /๒๐๑๗ /QH๑๔  (Law on Legal Aid No. 

11/2017/QH14) กฎหมายฉบบัท่ีก าหนดบคุคลที่จะไดร้บัความช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงผูส้งูอายุ ตลอดจนองคก์ร
และบุคคลที่จะใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย บริการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย และหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
หน่วยงาน องคก์ร และบคุคลที่ใหบ้รกิารทางกฎหมาย, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID 
=11098 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๕ Article 2 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “The elderly: The elderly defined in this Law are 

Vietnamese citizens aged full 60 or over.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn 
=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๐ 

 

 ภายใต้กฎหมายนี ้ ผู ้สูงอายุจะมีสิทธิดังต่อไปนี ้๔๒๖  สิทธิพื ้นฐานในด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม                   

ที่อยู่อาศัย การเคลื่อนไหวและการดูแลสุขภาพ จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง  สิทธิในการตัดสินใจที่จะพ านัก          

อยู่กับลูกหลานหรือแยกออกไปอยู่คนเดียวด้วยความสมัครใจ  สิทธิในการได้รับการบริการก่อนผู้อ่ืน              

สิทธิในการเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม การศึกษา การฝึกฝนร่างกาย กีฬา บันเทิง การท่องเที่ยว               

และสนัทนาการ สิทธิในการท างาน สิทธิในการไดร้บัยกเวน้จากกิจกรรมเพื่อสงัคม เวน้แต่เป็นการอทุิศตน         

โดยสมคัรใจ สิทธิในการไดร้บัความช่วยเหลือเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าก่อนผูอ่ื้น สิทธิในการไดร้บัการดูแล

สุขภาพและที่พักอาศัยเมื่อประสบกับความยากล าบากจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสยัอ่ืน ๆ และสิทธิ          

ในการเขา้รว่มสมาคมผูส้งูอายเุวียดนาม  

 ผูท้ี่มีหน้าที่และสิทธิในการดูแลผูสู้งอายุคือลูกหลานของผูสู้งอายุและบุคคลอ่ืนที่มีหน้าที่ดูแล                

 

 ๔๒๖ Article 3 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Rights and obligations of the elderly:  

1. The elderly have the following rights: 
a) To be guaranteed with basic food, clothing, lodging, movement and healthcare needs;  
b) To decide to live with their children, grandchildren or to live separately at their own will;  
c)To be given priority in the use of services under this Law and other relevant laws:  
d) To be provided with conditions to participate in cultural, educational, physical training, sports, entertainment, 
tourist and recreation activities;  
e) To be provided with conditions to work in suitability to their health and professions and other conditions in 
order to bring into full play their role;  
f) To be exempt from contributions to social activities, except voluntary contributions;  
g) To be given priority in the receipt of relief in cash or in kind, healthcare and lodgings with a view to overcoming 
initial difficulties when they meet with difficulties due to consequences of natural disasters or other force majeure 
circumstances;  
h) To join in the Vietnam Elderly Association under the Association's charter;  
i) Other rights defined by law.  
2. The elderly have the following obligations:  
a) To set bright examples in moral quality and lifestyles: to educate young generations to preserve and promote 
the fine traditions of the nation; to be exemplary in observing and mobilizing families and communities to 
observe the Party's policies and line and the State's laws;  
b) To pass their precious experiences to younger generations;  
c) Other obligations defined by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=8419 
4&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๑ 

 

หรือให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสมรสและครอบครัว๔๒๗  บุคคลเหล่านั้น                  

ตอ้งจดัหา ที่พกัอาศยัที่เหมาะสมกบัสขุภาพกายและสขุภาพจิตของผูส้งูอายุ ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

จ่ายค่าดูแลสุขภาพ และจัดงานศพเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต หากบุคคลเหล่านี ้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุ                      

ไดด้ว้ยตนเอง พวกเขาจะต้องจัดหาบุคคลหรือองคก์รที่เชื่อถือได้มาใหก้ารดูแลผู้สูงอายุ โดยผูสู้งอายุ

ยินยอม๔๒๘   

 

 ๔๒๗ Article 10 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Obligations and rights to take care of the 

elderly:  
1. Taking care of the elderly means caring for their spiritual and material lives, aiming to satisfy their basic food, 
clothing, lodging, travel and healthcare needs as well as entertainment, recreation, information, communication 
and learning needs.  
2. Persons having the obligations and rights to take care of the elderly are their children and grandchildren and 
other persons obliged to take care of or provide financial supports under the law on marriage and family.  
3. Persons having the obligations and rights to take care of the elderly shall, depending on their specific 
circumstances, arrange the elderly's lodgings suitable to their health and psychological conditions; provide 
financial assistance; pay hospitalization and healthcare costs and encourage the elderly when they fall sick; 
organize funerals when they die.  
4. Persons having the obligations and rights to take care of the elderly shall cooperate with one another in 
looking after them.  
5. Organizations and individuals other than those defined in Clause 2 of this Article arc encouraged to 
participate in take caring of the elderly.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn= 
84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๘ Article 11 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Entrusted care for the elderly:  

1. Persons having the obligations and rights to take care of the elderly but having no conditions to directly look 
after the elderly may entrust individuals or organizations providing services of taking care of the elderly to look 
after the elderly, but with the elderly's consent. Entrustment to look after the elderly shall be affected under 
service contracts between persons having the obligations and rights to take care of the elderly and service 
providers.  
2. Service providers entrusted to look after the elderly shall fulfill their commitments under service contracts 
signed with entrusters.  
3. The elderly may request persons with care-taking obligations and rights to replace service providers 
entrusted to take care of them.  
4. The Government shall detail this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn 
=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๒ 

 

 ผูท้ี่มีอายุ ๘๐ ปีขึน้ไปจะไดร้บัสิทธิพิเศษในการตรวจสขุภาพก่อนผูอ่ื้น เวน้แต่คนไขฉุ้กเฉิน คนไข้

เ ด็กอายุต ่ ากว่า ๖  ปี และผู้ที่พิการอย่างรุนแรง และผู้สู งอายุที่ เ ป็นคนไข้ในจะได้นอนบนเตียง                          

ของโรงพยาบาลที่เหมาะสม๔๒๙  การก่อสรา้งหรือการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารชุดและสาธารณูปโภคใด ๆ

จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูสู้งอายุ  เมื่อผูสู้งอายุใชบ้ริการขนส่งมวลชน ผูสู้งอายุจะจะตอ้งไดร้ับ

ความช่วยเหลือและไดร้บัการจดัใหน้ั่งในที่นั่งที่สะดวกสบาย๔๓๐  ผูส้งูอายุยงัมีสิทธิไดร้บัส่วนลดค่าโดยสาร

และตั๋วโดยสารเมื่อใชบ้รกิารขนสง่มวลชนบางชนิด๔๓๑ 

 รฐัจะลงทุนและสนบัสนนุองคก์รและบุคคลต่าง ๆ ใหล้งทุนในการปลกูสรา้งสถานที่ทางวฒันธรรม 

การศกึษา การฝึกฝนรา่งกาย กีฬา สนัทนาการและการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุ

 

 ๔๒๙ Article 12 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Medical examination and treatment:  

1. Prioritized medical examination and treatment for the elderly shall be carried out as follows:  
a) Persons aged full 80 or older shall be given priority for medical examination before other persons, except 
emergency patients, under-6 children and heavily disabled people;  
b) Elderly inpatients are arranged proper hospital beds.  
2. Hospitals, except pediatrics hospitals, have the following responsibilities:  
a) To organize gerontologic departments or set aside a number of beds for treatment of elderly patients:  
b) To rehabilitate elderly patients' health after pernicious disease treatments at hospital and guide their further 
treatment and care at home;  
c) To combine traditional medicine with modern medicine in treatment and guide methods of non-medicine 
treatment at grassroots health establishments for elderly patients:  
d) The Stale encourages organizations and individuals to give free-of- charge medical examination and 
treatment to the elderly.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country 
=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๐ Article 15 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Public facilities, mass transit:  

1. The construction or renovation of condominiums and public facilities must take into account the elderly's 
characteristics and use needs.  
2. When participating in mass transit, the elderly shall be assisted and arranged convenient seats.  
3. The Government shall detail this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn 
=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๑ Article 16 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Discount of fares and service charges: The 

elderly are entitled to discount of fares and service charges when using a number of services stipulated by the 
Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p 
_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๓ 

 

เพื่อการด ารงชีวิตและการฝึกฝนร่างกายที่ดีขึน้๔๓๒  รฐัและสงัคมจะตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอือ้อ านวย 

ต่อผูสู้งอายุเพื่อการศึกษาเล่าเรียนและวิจัยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม การฝึกฝนร่างกาย 

กีฬา สันทนาการและการท่องเที่ยว๔๓๓  ผู้ที่อายุ ๑๐๐ ปี จะได้รับการเฉลิมฉลองและได้รับของขวัญ             

จากประธานาธิบดีเวียดนาม ผู้ที่อายุ ๙๐ ปี จะได้รับการเฉลิมฉลองและได้รับของขวัญจากประธาน

คณะกรรมการประชาชนระดบัจงัหวดั๔๓๔   

 

 ๔๓๒ Article 14 (1) of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Cultural, educational, physical training, 

sports, recreation and tourist activities:  
(1) The State invests and encourages organizations and individuals to invest in the construction of cultural, 
educational, physical training, sports, recreation and tourist establishments to satisfy the elderly's demands for 
better spiritual fife and physical training.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn= 
84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๓ Article 14 (2) of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12 “Cultural, educational, physical training, 

sports, recreation and tourist activities:  
(2) The State and society shall create favorable conditions for the elderly to learn and research and participate 
in cultural, physical training, sports, recreation and tourist activities through the following measures:  
a) Providing information, documents and guidance for the elderly to participate in learning and research;  
b) Providing support and guidance for the elderly to participate in cultural, recreation, tourist and deep-
breathing practices as well as other physical training and sports activities suitable to their health and 
psychology;  
c) Providing supports in locations, tools, equipment and other material foundations suitable to the elderly's 
activities:  
d) Encouraging enterprises and individuals to produce and trade in products and commodities suitable to the 
elderly's needs.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM 
&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๔ Article 21 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12: “The elderly's longevity congratulations and 

celebrations: 1. Persons aged 100 will be congratulated and given presents by the President of the Socialist 
Republic of Vietnam  
2. Persons aged 90 will be congratulated and given presents by chairpersons of provincial level People's 
Committees.  
3. Commune, ward or township People's Committees shall coordinate with local Elderly Associations and the 
elderly's families in organizing longevity celebrations or the elderly when they reach the age of 70. 75. 80. 85. 
90. 95. 100 or over on any of the following days:  
a) Vietnam Elderly Day; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๔๔ 

 

 ผูท้ี่มีอาย ุ๘๐ ปีขึน้ไปที่ไม่ไดร้บับ านาญ เบีย้ประกนัสงัคมรายเดือนหรือเบีย้บรรเทาสงัคมรายเดือน 

และเป็นผูสู้งอายุที่อยู่ในครอบครวัยากจนโดยปราศจากผูท้ี่มีหนา้ที่ดูแลเลีย้งดูตน หรือมีผูท้ี่มีหนา้ที่ดูแล        

แต่ผูน้ัน้ก็ตอ้งอาศัยอยู่โดยใชเ้บีย้บรรเทาสงัคมรายเดือน ย่อมมีสิทธิไดร้บัประโยชนจ์ากนโยบายบรรเทา

สังคม ซึ่งรวมถึง ประกันสุขภาพ เบีย้บรรเทาสังคมรายเดือนและค่าใช้จ่ายในงานศพและการฝังศพ              

เมื่อเสียชีวิต๔๓๕   

 รัฐจะใช้มาตรการดังต่อไปนี ้เพื่อท าให้ผู ้สูงอายุสามารถแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับทักษะ

ความสามารถของตัวเองไดอ้ย่างเต็มที่ อันไดแ้ก่ การสรา้งสภาวะส าหรบัผูสู้งอายุใหส้ามารถแสดงออก                 

ทางความคิดและความคาดหวงัที่มีต่อองคก์รหรือหน่วยงาน ในประเด็นที่ผูส้งูอายุมีความสนใจ  การสรา้ง

สภาวะส าหรบัผูสู้งอายุที่เป็นนักวิทยาศาสตรห์รือช่างฝีมือและผูสู้งอายุอ่ืน ๆ ที่ทักษะหรือประสบการณ์

พิเศษ ให้สามารถสรา้งสรรค์ผลงานต่อไปได้ การจัดหาเงินกู้พิเศษส าหรับผู้สูงอายุที่มีความเก่ียวขอ้ง

โดยตรงในกิจกรรมการผลิตและธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละบรรเทาความยากจน ยกย่องและชมเชยผูส้งูอายุ

ที่มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรบั๔๓๖ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๓๔) 
b) The International Elderly Day;  
c) Lunar New Year Festival;  
d) The elderly’s birthdays.  
4. Funds for the implementation of tasks defined in this Article shall be provided by the state budget and social 
contributions.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p 
_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๕ Article 17 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Persons entitled to social patronage policies:  

1. The elderly of poor households without persons having the care-taking obligations and rights or with persons 
having the care-taking obligations and rights who, however, currently enjoy monthly social relief allowances.  
2. Persons aged full 80 or over other than those defined in Clause 1 of this Article who have no pensions, 
monthly social insurance allowances or monthly social relief allowances.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/ 
natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๖ Article 24 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Responsibilities to promote the elderly's role:  

1. The State shall apply the following measures so that the elderly bring into full play their role suitable to their 
respective capabilities:  
a) Creating conditions for the elderly to express their views, aspirations and petitions to agencies or 
organizations on matters of the elderly's concern; (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๔๕ 

 

 สมาคมผูส้งูอายุเวียดนามเป็นองคก์รทางสงัคมที่เป็นตวัแทนของความมุ่งหวงัและสิทธิอนัชอบธรรม

และผลประโยชนข์องผูสู้งอายุชาวเวียดนามทุกคน๔๓๗  เงินทุนส าหรบัการด าเนินงานของสมาคมมาจาก

งบประมาณสนบัสนนุของรฐั ค่าธรรมเนียมสมาชิก และเงินไดจ้ากแหลง่อื่น ๆ ตามกฎหมาย๔๓๘ 

ค)  กฎหมายสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูพ้กิาร  

ภาพรวม 

 เวียดนามมีประชากรที่เป็นผู้พิการประมาณ ๗  ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗.๘  ของจ านวน

ประชากรทั้งหมด  เพราะฉะนั้น รฐับาลเวียดนามจึงใหค้วามใส่ใจอยากมากต่อสวัสดิการสงัคมส าหรบั                  

ผู้พิการ  เวียดนามได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พิการ (the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities: CRPD) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพิ่งไดใ้หส้ัตยาบันในอนุสัญญาไปเมื่อเดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  เวียดนามก็ยงัไดพ้ยายามเร่งพฒันาและปรบัปรุงกฎหมายรวมทัง้นโยบาย

 

(ต่อจากเชิงแรรถที ่๔๓๖) 
b) Creating conditions for elderly scientists and artisans and other elderly with special skills and experiences 
and aspirations to continue making contributions:  
c) Providing preferential credit loans to the elderly who are directly involved in production and business activities 
in order to increase their incomes and alleviate poverty;  
d) Praising and commending the elderly who record outstanding achievements.  
2. Agencies, Elderly Associations, other organizations, families and individuals shall create conditions for the 
elderly to carry out activities of promoting their role.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang= 
en&p_isn=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๗ Article 25 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “The Vietnam Elderly Association:  

1. The Vietnam Elderly Association is a social organization representing the aspirations and legitimate rights 
and interests of Vietnamese elderly.  
2. The Vietnam Elderly Association is organized on the principle of voluntariness and operates under the 
Constitution, laws and its Charter.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=8419 
4&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๘ Article 26 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Funds for operations of the Vietnam Elderly 

Association: 1. Funds for the operations of the Vietnam Elderly Association come from the following sources: a) 
State budget support; b) Membership fee; c) Other lawful revenue sources. 2. The Vietnam Elderly Association 
shall manage and use its operation funds according to law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p 
_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๖ 

 

เพื่อที่จะส่งเสริมสิทธิของผูพ้ิการอีกดว้ย มีการผ่านกฎหมายผูพ้ิการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓๔๓๙  ส่วนกฎหมายอ่ืน ๆ 

เช่น ประมวลกฎหมายแรงงาน กฎหมายการศึกษา๔๔๐ กฎหมายการฝึกอาชีพ๔๔๑ อันประกอบไปด้วย

บทบญัญัติต่าง ๆ ที่คุม้ครองและดแูลผูพ้ิการเช่นกนั 

 นโยบายของเวียดนามโดยรวมคือการสร้างสภาวะที่เอือ้ต่อผู้พิการในการใช้สิทธิขั้นพืน้ฐาน             

อย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืนทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม และส่ง เสริมความสามารถ               

ของผูพ้ิการเพื่อสรา้งความมั่นคงในชีวิตท าใหส้ามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสงัคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม               

ทางสงัคมได ้ ผูพ้ิการจะไดร้บัการสนับสนุนจากรฐัและสงัคมในการดูแลสุขภาพ การฟ้ืนฟู การสรา้งงาน           

ที่เหมาะสมและไดร้บัสิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

 ผูพ้ิการมีสิทธิดงัต่อไปนี ้คือ เขา้รว่มในกิจกรรมทางสงัคมอย่างเท่าเทียม ด ารงชีพไดอ้ย่างเป็นอิสระ

และเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัชมุชน ไดร้บัการยกเวน้หรือลดหย่อนจากกิจกรรมการอทุิศตวัใหส้งัคมบางอย่าง 

ไดร้บัการดแูลสขุภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การศึกษา การฝึกอาชีพ การจา้งงาน ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

การเข้าถึงสาธารณูปโภค วิธีการขนส่ง เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม กีฬา  การท่องเที่ยว                   

และบรกิารอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกบัรูปแบบและระดบัของความพิการ๔๔๒  

 

 ๔๓๙ กฎหมายผูพ้ิการที่ ๕๑/๒๐๑๐/QH๑๒ (Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12), สืบคน้ได้

ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) . 
กฎหมายผูก้ารนีก้  าหนดสิทธิและหนา้ที่ของผูพ้ิการในประเทศเวียดนาม ตลอดจนสิทธิและหนา้ที่ของครอบครวั และสงัคม
ต่อผูพ้ิการ. 

 ๔๔๐ กฎหมายการศึกษาที่  ๓๘ /๒๐๐๕ /QH๑๑ (Law on Education No. 38/2005/QH11) , สืบค้นได้ที่  

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vnm_e/WTACCVNM43_LEG_14.pdf (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). กฎหมายการศกึษานีค้วบคมุดแูลระบบการศึกษาระดบัชาติ โรงเรียน และสถานศึกษาอื่น ๆ ในระบบการศกึษา
ระดบัชาติ ตลอดจนองคก์รและบคุคลต่าง ๆ ที่มีส่วนในกิจกรรมดา้นการศกึษา. 

 ๔๔๑ กฎหมายการฝึกอาชีพที่ ๗๔/๒๐๑๔/QH๑๓ (Law on Vocational Training No. 74/2014/QH13), สืบคน้

ได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) . 
กฎหมายการฝึกอาชีพนีบ้งัคบัใชก้ับระบบการศกึษาแบบวิชาชีพ องคก์รและการด าเนินการสถานศึกษาแบบวิชาชีพ สิทธิ
และหนา้ที่ขององคก์รและบคุคลต่าง ๆ ที่มีส่วนรว่มในการศกึษาแบบวิชาชีพ. 

 ๔๔๒ Article 4 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Article 4. Rights and obligations of 

persons with disabilities: 1. Persons with disabilities are guaranteed the following rights: (a) To participate on 
an equal basis in social activities; (b) To live independently and integrate into the community; (c) To enjoy 
exemption from or reduction of certain contributions to social activities; (d) To be provided with healthcare,   
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๔๗ 

 

ใบรบัรองความพิการ 

 ระดับของความพิการจะได้รับการจัดระดับโดยสภาจัดระดับความพิการ (Disability Degree 

Determination Council) ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยประธานของคณะกรรมการประชาชนประจ าทอ้งถิ่น (commune) 

ที่ผูพ้ิการนัน้อาศัยอยู่ ในกรณีที่สภาจัดระดับความพิการไม่สามารถหาขอ้สรุปในเรื่องของระดับความพิการได ้

หรือบุคคลผู้พิการหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้พิการไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของสภาจัดระดับความพิการ                  

หรือมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าข้อสรุปของสภาจัดระดับความพิการนั้นมีอคติและไม่แม่นย า ระดับ                   

ของความพิการจะถูกตดัสินโดยสภาการแพทยว์ินิจฉัย (Medical Examination Council)๔๔๓ ภายใน ๕ วนั

หลังจากที่สภาจัดระดับความพิการไดอ้อกขอ้สรุป ประธานของคณะกรรมการประชาชนประจ าทอ้งถิ่น                  

จะติดประกาศและเผยแพรข่อ้สรุปของสภาจดัระดบัความพิการและออกใบรบัรองความพิการให้๔๔๔  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๔๒) 
functional rehabilitation, education, vocational training, employment, legal assistance, access to public 
facilities, means of transport, information technology and cultural, sports, tourist and other services suitable to 
their forms and degrees of disability; (e) Other rights provided by law. 2. Persons with disabilities shall perform 
civic obligations under law.”, สืบค้น ได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๔๓  Article 15 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Responsibility to determine 

degrees of disability: 
1. Degrees of disability shall be determined by the Disability Degree Determination Council. 
2. Degrees of disability shall be determined by the Medical Examination Council in the following cases: 
(a) The Disability Degree Determination Council is unable to make conclusions on the degree of disability; 
(b) The person with disabilities or his/her lawful representative disagrees with the conclusion on degree of 
disability made by the Disability Degree Determination Council; 
(c) There is well-grounded evidence on the biased and inaccurate determination of the degree of disability by 
the Disability Degree Determination Council. 
3. If the Medical Examination Council has already made a conclusion on the sell-serving ability and the degree 
of working capacity loss. the degree of disability shall be determined under the Government's regulations.”, 
สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑  ธันวาคม 
๒๕๖๑). 

 ๔๔๔ Article 18 (4) of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Procedures for determination 

of degrees of disability: 4. Within 5 working days after the issue of the conclusion by the Disability Degree  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๔๘ 

 

การดแูลรกัษาทางการแพทยส์ าหรบัผูพ้ิการ 

 รัฐรับรองว่าผู้พิการจะสามารถเข้าถึงการตรวจรกัษาทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์                 

ที่เหมาะสม  บุคคลผูพ้ิการมีสิทธิไดร้บัการประกันสุขภาพภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการประกันสุขภาพ๔๔๕              

ผู้ไร ้ความสามารถที่มีอาการป่วยทางจิต อยู่ในขั้นหวาดระแวงหรือซึมเศร้า มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย                    

หรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน จะได้รับการสนับสนุนในการด ารงชีวิตประจ าวันทั้งค่าใช้จ่าย การเดินทาง                 

และค่ารกัษาพยาบาลในช่วงที่ไดร้บัการรกัษาเชิงบงัคบั ณ สถานพยาบาล๔๔๖ 

การศกึษาส าหรบัผูพ้ิการ 

 รฐัจะสรา้งสภาวะส าหรบัผูพ้ิการใหศ้ึกษาเล่าเรียนวิชาที่เหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถ

ของผู้พิการ  ผู้พิการอาจได้รับการตอบรับให้ศึกษาในโรงเรียนแม้มีอายุมากกว่าเกณฑ์อายุที่ก าหนด                    

ไว้ส  าหรับการศึกษาทั่วไป ได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครเข้าเรียน  มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อน                 

จากการศกึษาเนือ้หาในบางวิชาหรือบางกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือความสามารถของผูพ้ิการ และไดร้บัยกเวน้

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๔๔) 
Determination Council, the chairman of the commune-level People's Committee shall post up and publicize the 
conclusion of the Disability Degree Determination Council and issue a disability certificate.”, สื บ ค้ น ไ ด้ที่  
http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๔๕ กฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพ (Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12) , สืบค้นได้ที่  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=82231 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑).  

 ๔๔๖ Article 22 of Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12, “Levels of health insurance benefits: 

1. An insured who uses medical care services defined in Articles 26, 27 and 28 of this Law has medical care 
costs covered by the health insurance fund at the following levels: 
(a) 100% of the costs, for persons defined in Clauses 2, 9 and 17, Article 12 of this Law; 
(b) 100% of the costs, for cases in which the cost of a check-up is below the level prescribed by the Government 
and conducted at a commune hospital; 
(c) 95% of the costs, for persons defined in Clauses 3, 13 and 14, Article 12 of this Law; 
(d) 80% of the costs, for other persons. 
2. If the insured belongs to different categories, he/she is eligible for the highest benefit for an insured of a 
category. 
3. The Government shall specify levels of medical care costs paid for the cases of transferal to higher-level 
hospitals, medical examination and treatment at upon request, and use of hi-tech and expensive services and 
other cases not specified in Clause 1 of this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_ 
lang=en&p_isn=82231 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๙ 

 

หรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน ค่าฝึกอบรมและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ไดร้บัการพิจารณาใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนในดา้น

ค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียน  ผู้พิการจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วย                 

ในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะในกรณีที่จ  าเป็น  ผู้พิการด้านการได้ยินจะได้รับการศึกษาภาษามือ                  

และผู้พิการทางสายตาได้รับการสอนอักษรเบรลลภ์ายใต้มาตรฐานระดับชาติ รูปแบบของการศึกษา                   

ที่เหมาะสมกับบุคคลผูพ้ิการนัน้รวมถึงการศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษากึ่งบูรณาการ และการศึกษา

เฉพาะอย่าง โดยที่การศึกษาแบบบูรณาการจะเป็นรูปแบบหลกั ทัง้นี ้การศึกษาแบบบูรณาการ หมายถึง 

รูปแบบการศึกษาที่รวมผูพ้ิการเขา้กับผูท้ี่ไม่พิการในสถานศึกษา ส่วนการศึกษากึ่งบูรณาการ หมายถึง 

รูปแบบการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาแบบบูรณาการและการศึกษาส าหรบัผูพ้ิการโดยเฉพาะ   

เขา้ดว้ยกัน การศึกษาส าหรบัผูก้ารโดยเฉพาะ หมายถึงรูปแบบการศึกษาที่ใชโ้ดยเฉพาะส าหรบัผูพ้ิการ                

ในสถานศกึษาเท่านัน้๔๔๗ 

 

 

 ๔๔๗ Article 2 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Article 2. Interpretation of terms: In 

this Law, the terms below are construed as follows: 
1. Person with disabilities means a person who is impaired in one or more body parts or suffers functional 
decline manifested in the form of disability which causes difficulties lo his/her work, daily life and study. 
2. Stigma against persons with disabilities means the attitude of disregarding or disrespecting persons with 
disabilities because of their impairments. 
3. Discrimination against persons with disabilities means the act of shunning, refusing, maltreating, disparaging, 
showing prejudice against, or restricting the rights of, persons with disabilities because of their impairments. 
4. Integrative education means a mode of education integrating persons with disabilities with persons without 
disabilities in educational institutions. 
5. Exclusive education means a mode of education used exclusively for persons with disabilities in educational 
institutions. 
6. Semi-integrative education means a mode of education combining integrative education with exclusive 
education for persons with disabilities in educational institutions. 
7. Living independently means that persons with disabilities may decide by themselves on matters related to 
their own lives. 
8. Access means that persons with disabilities may use public facilities, means of transport, information 
technology, cultural, sports, tourist and other suitable services so as to be able to integrate into the community.”, 
สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑  ธันวาคม 
๒๕๖๑). 



๒๕๐ 

 

การฝึกอาชีพและการจา้งงานส าหรบัผูพ้ิการ 

 รฐัรบัรองว่าผูพ้ิการจะไดร้บัค าปรกึษาแบบใหเ้ปล่าในเรื่องของการฝึกอาชีพ การหางานและการเรียน

อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และรัฐจะสร้างสภาวะส าหรับผู้พิการเพื่อให้สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                      

ในการท างาน ใหไ้ดร้บัค าปรกึษาโดยไม่มีค่าใชจ้่ายในเรื่องการท างาน ใหไ้ดร้บัการจา้งงานและปฏิบติังาน                    

ที่เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของผูพ้ิการ ไม่อนุญาตใหน้ายจา้งปฏิเสธไม่รบัผูพ้ิการที่มีคณุสมบติัครบถว้น

ตามขอ้ก าหนดการจา้งเขา้ท างาน หรือตัง้ขอ้ก าหนดที่ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพื่อจ ากัดโอกาสในการท างาน 

ของผูพ้ิการ๔๔๘ 

 ผูท้ี่ประกอบวิชาชีพอิสระหรือครวัเรือนใดที่สรา้งงานใหก้บัผูพ้ิการสามารถกูเ้งินโดยจ่ายดอกเบีย้ 

ในอัตราพิเศษส าหรับกิจกรรมทางธุรกิจและจะได้รับค าแนะน าทางธุรกิจด้านการผลิต การถ่ายทอด

เทคโนโลยีและไดร้บัการสนับสนุนดา้นการขายผลิตภัณฑ์๔๔๙ สถานประกอบการที่มีลูกจา้งที่เป็นผูพ้ิการ

เป็นจ านวนรอ้ยละ ๓๐ ขึน้ไปจากจ านวนลกูจา้งทัง้หมดอาจจะไดร้บัการสนบัสนุนในเรื่องของการปรบัปรุง

สภาพการท างานและสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัผูพ้ิการ ไดร้บัการยกเวน้ภาษีสถานประกอบการ สามารถ

 

 ๔๔๘ Article 32 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Vocational training for persons 

with disabilities: 
1. The State ensures that persons with disabilities are provided with free advice on vocational training, job 
selection and learning according to their capability and ability on an equal basis like other persons. 
2. Vocational training establishments shall issue diplomas and certificates and recognize trained jobs when 
persons with disabilities finish their training programs and fully satisfy the conditions prescribed by heads of 
state agencies managing vocational training. 
3. Vocational training establishments which organize vocational training for persons with disabilities must meet the 
conditions on vocational training for persons with disabilities and are entitled to preferential policies under law. 
4. Persons with disabilities who are vocational trainees and teachers providing vocational training to persons 
with disabilities are entitled to regimes and policies prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn 
/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๔๙ Article 33 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12 “Employment for persons with 

disabilities: 6. Self-employed persons with disabilities or households creating jobs for persons with disabilities 
may borrow loans at preferential interest rates for production and business activities and to be guided in 
production, technology transfer and receive support in product sales according to regulations of the 
Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๕๑ 

 

กูเ้งินดอกเบีย้ต ่า ไดร้บัสิทธิพิเศษในการเช่าที่ดิน ผืนดิน ผืนน า้ และไดร้บัยกเวน้ค่าเช่าที่ดิน ผืนดิน ผืนน า้

ส  าหรบักิจกรรมทางธุรกิจในอัตราส่วนตามจ านวนของผูพ้ิการที่เป็นลูกจา้ง ตามระดับของความพิการ                

และขนาดของสถานประกอบการ๔๕๐ 

การเขา้ถึงอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคพืน้ฐาน ขนส่งมวลชน เทคโนโลยีขอ้มลูข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร

คมนาคม 

 การออกแบบ การก่อสรา้ง การปรบัปรุงและต่อเติมอาคารชุด ส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางสังคมและทางเทคนิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เป็นสากลในเรื่องการก่อสร้าง               

เพื่อรองรบัการใชง้านโดยผูพ้ิการ๔๕๑ สิ่งปลูกสรา้งและโครงสรา้งที่ถูกสรา้งขึน้ก่อนวันที่กฎหมายผูพ้ิการ        

จะมีผลใชบ้งัคับซึ่งไม่ผ่านเกณฑต์ามขอ้ก าหนดขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงและต่อเติมภายในกรอบ

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด๔๕๒  ช่องทางการขนส่งมวลชนจะต้องมีการสรา้งโดยมีที่นั่งพิเศษส าหรับ              

 

 ๔๕๐  Article 34 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12 “Production and business 

establishments employing many persons with disabilities:  
Production and business establishments which employ persons with disabilities accounting for 30% or more of 
their total employees may receive supports for improvement of their working conditions and environment 
suitable to persons with disabilities; be exempt from enterprise income tax; borrow loans at preferential interest 
rates under production and business development projects; receive priority in land, ground and water surface 
lease and be exempt from rents of land, ground and water surface to serve production and business activities 
in proportion to the percentage of employees with disabilities, the degree of their disabilities and the size of 
enterprises.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488  (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๑ Article 39 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Condominiums and public works: 

1. The approval of designs, construction and check-and-takeover of new constructions, renovation and 
upgrading of condominiums, offices and technical and social infrastructure facilities must comply with national 
technical standards on construction in order to ensure access by persons with disabilities. 
2. Condominiums, offices and public technical and social infrastructure facilities built before the effective date 
of this Law which fail to meet the conditions on access by persons with disabilities shall be improved and 
upgraded to meet these conditions according to the schedule defined in Article 40 of this Law.”, สืบค้น ได้ที่  
http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488  (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๒ Article 40 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Schedules for improvement of 

condominiums and public works: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๕๒ 

 

ผู้พิการและมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการขึ ้นและลงหรือให้ความช่วยเหลือที่ เหมาะสม                          

กบัผูพ้ิการ๔๕๓   

 รัฐจะให้การสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการและบุคคลทั่วไปให้ใชแ้ละพัฒนา

เทคโนโลยีขอ้มลูข่าวสารที่สงวนไวส้  าหรบัผูพ้ิการ  สถานีโทรทศันแ์ห่งชาติเวียดนามจะออกอากาศรายการ

ที่มีค าบรรยายเป็นภาษาเวียดนาม และภาษามือส าหรบัผูพ้ิการ รฐัยอมรบันโยบายในเรื่องการยก เว้น        

และลดหย่อนภาษี เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าและการสนับสนุนรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อการวิจัยในเรื่องของการผลิต

เครื่องมือ การจัดหาบริการและการจัดหาเครื่องมือส าหรบัผูพ้ิการเพื่อการเขา้ถึงเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสาร

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๕๒) 
1. By January 1, 2020, the following public works must satisfy the conditions on access by persons with 
disabilities: 
(a) Offices of the agencies: 
(b) Railway stations, car terminals and ports; 
(c) Medical examination and treatment establishments; 
(d) Educational and vocational training establishments; 
(e) Cultural, physical training and sport works.  
2. By January 1, 2025, all condominiums offices, public technical infrastructures and social infrastructure 
facilities other than those defined in Clause 1 of this Article must satisfy the conditions on access by persons 
with disabilities. 
3. The Government shall detail the implementation of the schedules for improvement of each type of works 
defined in Clauses 1 and 2 of this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx 
?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๓ Article 42 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Means of mass transit: 

1. Means of mass transit must be built with priority scats for persons with disabilities; with instruments that allow 
convenient mounting and dismounting or render assistance suitable to the characteristics of persons with 
disabilities. 
2. Means of mass transit to be accessible by persons with disabilities must satisfy national technical standards 
on accessible transportation promulgated by competent state agencies. 
3. Mass transit units shall invest in and arrange means up to technical standards on accessible transportation 
on transport routes according to the rates prescribed by the Government in each period. 
4. Produced or imported means of mass transit satisfying national technical standards on accessible 
transportation are entitled to tax exemption or reduction under tax law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn 
/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๕๓ 

 

และการติดต่อสื่อสาร และสนับสนุนการสะสม การรวบรวมและการตีพิมพเ์อกสารสิ่งพิมพใ์นรูปอักษร

เบรลลส์  าหรบัผูท้ี่มีความบกพร่องในการมองเห็น เอกสารส าหรบัอ่านเพื่อผูท้ี่ความบกพร่องในการรบัรู ้                      

และสติปัญญา๔๕๔ 

การช่วยเหลือบรรเทาทางสงัคม  

 ผู้พิการขั้นรุนแรงและผู้พิการขั้นรุนแรงมากมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือน ครอบครัว                

ของผูพ้ิการขัน้รุนแรงมากที่ท าหนา้ที่ดูแลผูพ้ิการโดยตรง รบัหนา้ที่ดูแลผูพ้ิการขัน้รุนแรงมาก และผูพ้ิการ                

ขั้นรุนแรงมากหรือขั้นรุนแรงที่ตั้งครรภ์หรือต้องเลีย้งดูเด็กอายุต ่ากว่า ๓๖ เดือน มีสิทธิได้รับเงินทุน

สนับสนุนค่าเลีย้งดู ผู ้พิการขั้นรุนแรงมากหรือผู้พิการขั้นรุนแรงที่เป็นเด็กหรือผูสู้งอายุมีสิทธิได้รับเงิน

ช่วยเหลือในอัตราที่สูงกว่าผูพ้ิการอ่ืน ๆ ที่มีระดับความพิการเดียวกัน๔๕๕  ผูพ้ิการขั้นรุนแรงมากที่ไม่มี             

 

 ๔๕๔  Article 43 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Information technology and 

communication: 
1. The State encourages agencies, organizations, enterprises and individuals operating in information 
technology to apply and develop information technology reserved for persons with disabilities.  
2. Mass media agencies have the responsibility to cover the material and spiritual life of persons with disabilities. 
Vietnam Television Station shall broadcast programs with Vietnamese subtitles and sign language for persons 
with disabilities according to regulations of the Minister of Information and Communications. 
3. The State shall adopt policies on tax exemption and reduction, concessional loans and other supports for 
research into, manufacture or production of equipment, provision of services and supply of equipment to enable 
persons with disabilities to access information technology and communication: and support the collection, 
compilation and publication of documents printed in Braille for persons with visual disabilities, reading 
documents for persons with sensory and intellectual disabilities.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages 
/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๕ Article 44 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Monthly social allowances and 

care-taking fund supports: 
1. Entitled to monthly social allowance arc: 
(a) Persons with exceptionally serious disabilities, except for the cases defined in Article 45 of this Law; 
(b) Persons with serious disabilities. 
2. Entitled to monthly care-taking fund supports are: 
(a) Families of persons with exceptionally serious disabilities that are directly nurturing and taking care of these 
persons; 
(b) Persons who undertake to nurture and take care of persons with exceptionally serious disabilities; 
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๕๔ 

 

คนดูแลหรือไม่สามารถดูแลตนเองไดจ้ะไดเ้ขา้รบัการดูแลในสถานเลีย้งดูผูพ้ิการ รฐัเป็นผูจ้ัดหาเงินทุน            

ใหส้ถานเลีย้งดตู่าง ๆ เพื่อไวด้แูลผูพ้ิการ๔๕๖ 

 

๓.๗.๒  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ประเทศเวียดนามตอ้งเผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยครัง้ เช่น พายุ น า้ท่วมและแผ่นดินถล่ม  ค าสั่ง        

ว่าดว้ยการป้องกันและควบคุมน า้ท่วมและพายุถูกประกาศใชใ้นปี พ.ศ. ๒๕๓๖  และไดร้บัการแกไ้ขในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๓  จนเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  รัฐสภาได้ออกกฎหมายการป้องกันและควบคุม                    

ภยัธรรมชาติ๔๕๗ เพื่อแทนที่และยกระดบัค าสั่งดงักลา่ว 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๕๕) 
(c) Persons with disabilities defined in Clause 1 of this Article, who are pregnant or nursing children under 36 
months old. 
Persons with disabilities defined at Clause 1 of this Article, who are children or elderly are entitled to allowances 
higher than others of the, same degree of disability. 
The monthly social allowance level and monthly care-taking fund support level for each type of beneficiary under 
this Article shall be set by the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document 
.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๖ Article 45 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Nurture of persons with disabilities 

in social-relief establishments: 
1. Persons with exceptionally serious disabilities without anyone to support or without ability to take care of 
themselves shall be admitted to social- relief establishments. 
2. The State shall provide social relief centers with funds for nurturing persons with disabilities defined in Clause 
1 of this Article, including: (a) Monthly nurturing allowance; (b) Procurement of personal articles and utensils for 
daily-life activities; (c) Purchase of health insurance; (d) Purchase of common curative medicines: (e) Purchase 
of instruments and facilities for functional rehabilitation; (f) Funeral upon death; (g) Monthly personal hygiene 
for women with disabilities. 
3. The Government shall prescribe the monthly nurturing allowance and funding levels defined at Clause 2 of this Article.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๗ กฎหมายการป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติที่ ๓๓/๒๐๑๓/QH๑๓ (Law on Natural Disaster Prevention and 

Control No. 33/2013/QH13), สืบค้นได้ที่  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie164788.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). กฎหมายการป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาตินี ้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติ                     
สิทธิหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ครัวเรือนต่าง ๆ  และบุคคลทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุม                       
ภยัธรรมชาติ รวมตลอดถงึการบรหิารจดัการ และการใหก้ารประกนักบัทรพัยากรที่ใชส้  าหรบัการป้องกนัและควบคมุภยัธรรมชาติ. 



๑๒๗ 

 

 การรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อซึ่งมีทัง้รายงานเป็นระยะ การรายงานด่วน และการรายงาน

ความผิดปกติ จะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่มีอ  านาจหน้าที่                

เมื่อไดร้บัรายงานดังกล่าว หน่วยงานจะตอ้งประเมินขอ้มูลและแจง้หน่วยงานที่ตอ้งรายงานเรื่องขึน้ไป          

หากการแพร่ระบาดไดร้บัการยืนยนั หน่วยงานจะตอ้งรายงานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขที่บงัคับบญัชา

และบคุคลที่มีอ  านาจในการประกาศการแพรร่ะบาดในทนัที๒๒๒ 

(๔)  การทดสอบความปลอดภยัทางชีวภาพ 

 หอ้งปฏิบัติการทดลองจะต้องปฏิบัติตามขอ้ก าหนดความปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถท าการ

ทดสอบตามความเชี่ยวชาญของตนหลังจากที่ไดร้บัใบประกาศนียบัตรรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย       

ทางชีวภาพจากหน่วยงานสาธารณสุข๒๒๓ การเก็บรวบรวม การขนส่ง การสงวน การเก็บรักษา การศึกษา                  

การเคลื่อนยา้ยและการท าลายส าลีหรือผา้ก็อซที่อาจมีเชือ้โรคติดต่อ จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบว่าดว้ย       

การจดัการส าลี หรือผา้ก็อซในการรกัษาโรค มีเพียงองคก์รที่มีคณุสมบติัครบถว้นจึงจะสามารถเก็บรกัษา 

ใช ้ศกึษา เคลื่อนยา้ยและท าลายส าลีหรือผา้ก็อซส าหรบัการรกัษาโรคติดต่อประเภท ก๒๒๔ บคุคลที่ท างาน 

 
๒๒๒  Article 22 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Infectious disease surveillance report: 
1. Infectious disease surveillance reports shall be sent to competent state agencies in charge of health. An 
infectious disease surveillance report contains information specified in Article 21 of this Law. 
2. Infectious disease surveillance reports must be made in writing. In case of emergency, such a report may be 
transmitted by fax, e-mail, telegraph, telephone or verbally and a written version must be sent within 24 hours 
afterwards.”,  สืบค้น ได้ที่  http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20 lut/View_Detail.aspx?ItemID 
=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๓ Article 24(1) of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Assurance of biosafety in laboratories: 1. Laboratories must satisfy biosafety conditions suitable to their level 
and may conduct tests within their scope of specialization after obtaining biosafety standard conformity 
certificates from state agencies in charge of health.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20 
php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๔  Article 25 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Management of medical swabs:  
1. The collection, transportation, preservation, storage, study, exchange and destruction of medical swabs 
related to agents of infectious disease must comply with regulations on management of medical swabs. 
(มีต่อหนา้ถัดไป)  
 



๑๒๘ 

 

ในหอ้งแล็บที่ตอ้งสมัผสักับเชือ้โรคติดต่อจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ความรูแ้ละทกัษะและใส่ชุดป้องกัน

เพื่อป้องกันการติดต่อจากโรคติดต่อ และจะตอ้งปฏิบัติตามกระบวนวิธีการทางเทคนิคในการทดสอบ             

อย่างเครง่ครดั๒๒๕ 

(๕)  การใชว้คัซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพเพื่อปอ้งกนัโรค 

วคัซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพเพื่อปอ้งกนัโรคอาจมีการน ามาใชไ้ดไ้ม่ว่าจะโดยใจสมคัรหรือกฎหมาย

บงัคบั และตอ้งใชใ้หต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามตาราง ประเภท และการด าเนินการ

ตามหลกัวิชาการของสถาบนัสาธารณสขุที่มีคณุสมบติั๒๒๖  

 ประชาชนทุกคนมีสิทธิไดร้บัวัคซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพเพื่อรกัษาสขุภาพของตนและของชุมชน

แพทยแ์ละผูป้ฏิบติังานทางการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งโดยตรงในการดูแลรกัษาผูท้ี่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อ และ

บุคคลที่ท างานในห้องแล็บที่ต้องสัมผัสกับเชื ้อโรคติดต่อสามารถใช้วัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้             

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๒๔) 
2. Only qualified establishments may preserve, store, use, study, exchange and destroy medical swabs of 
class-A infectious diseases.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail 
.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๕  Article 26 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Protection of persons working in laboratories: 
1. Persons working in laboratories in contact with agents of infectious disease must be provided with training in 
knowledge and skills and personal protection outfits to prevent infection with agents of infectious disease. 
2. Persons working in laboratories in contact with agents of infectious disease shall observe technical processes 
in conducting tests.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx? 
ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๖  Article 27 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Principles of use of vaccines and medical bio-products: 
1. Vaccines and medical bio-products in use must meet all conditions specified in Article 36 of the Pharmacy Law. 
2. Vaccines and medical bio-products may be used voluntary or obligatory manner.  
3. Vaccines and medical bio-products must be used for proper purposes and target groups and according to 
proper schedule, categories and technical processes. 
4. Vaccines and medical bio-products must be used at qualified health establishments.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj 
.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20 lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 



๑๒๙ 

 

โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย๒๒๗ ส  าหรบับุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดต่อจากโรคติดต่อในพืน้ที่ระบาดและผูท้ี่              

ไดเ้ขา้ไปในพืน้ที่ระบาดสามารถไดร้บัวคัซีนและผลิตภณัฑช์ีวภาพที่มีอยู่ ในส่วนของเด็กและผูห้ญิงมีสิทธิ  

ที่จะไดร้บัวัคซีนและผลิตภัณฑช์ีวภาพภายใตโ้ครงการสรา้งภูมิคุม้กัน แต่หากเป็นการบงัคับใหร้บัวัคซีน

และผลิตภัณฑช์ีวภาพส าหรบับุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดต่อจากโรคติดต่อในพืน้ที่ระบาดและบุคคล           

ที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้ไปในพืน้ที่ระบาดและเด็กและผูห้ญิง จะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย๒๒๘ 

 (๖)  มาตรการป้องกันการแพร่เชือ้ของโรคติดต่อภายในสถาบันการตรวจสอบทางการแพทย์          

และการรกัษา 

 มาตรการเหล่านี ้ ได้แก่ การแยกบุคคลที่ เจ็บป่วยจากโรคติดต่อออกไป การท าลายเชื ้อโรค                 

และการฆ่าเชื ้อโรคในสิ่งแวดล้อม และการบ าบัดของเสียจากสถาบันการตรวจสอบทางการแพทย์                

 
๒๒๗ Article 28 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Voluntary use of vaccines and medical bio-products: 
1. Everyone has the right to use vaccines and medical bio-products to protect the health of their own and their 
community. 
2. The State shall support and encourage citizens to voluntarily use vaccines and medical bio-products. 
3. Medical practitioners and health workers directly involved in taking care of and treating persons suffering 
from infectious diseases, persons working in laboratories in contact with agents of infectious diseases may use 
free of charge vaccines and medical bio-products.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20p 
hp%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๒๘  Article 29 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Obligatory use of vaccines and medical bio-products: 
1. Persons who are at risk of contracting infectious diseases in epidemic zones and who are to enter epidemic 
zones are obliged to use vaccines and medical bio-products for diseases for which vaccines and medical bio-
products are available. 
2. Children and pregnant women are obliged to use vaccines and medical bio-products for infectious diseases 
under the expanded program on immunization. 
3. Parents or guardians of children and everyone shall follow requests of competent health establishments in 
the obligatory use of vaccines and medical bio-products. 
4. Obligatory use of vaccines and medical bio-products is free of charge in the following cases:  
a/ Persons at risk of contracting infectious diseases in epidemic zones; 
b/ Persons appointed by competent agencies to enter epidemic zones; 
c/ Persons specified in Clause 2 of this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php 
%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๐ 

 

และการรักษา การป้องกันและรักษาความสะอาดส่วนตนเอง และมาตรการทางวิชาชีพอ่ืน ๆ ตามที่

กฎหมายก าหนด๒๒๙ บุคคลที่เก่ียวขอ้ง เช่น สถาบันการตรวจสอบทางการแพทย์และการรักษา แพทย์            

และผูป้ฏิบติังานทางการแพทย ์คนไขแ้ละญาติ ตอ้งรบัผิดชอบในการใชม้าตรการป้องกนัการแพร่กระจาย

ของโรคติดต่อ๒๓๐ 

 
๒๒๙ Article 31 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Measures for 

preventing transmission of infectious diseases within medical examination and treatment establishments: 
1. Isolation of persons suffering from infectious diseases. 
2. Disinfection and sterilization of the environment and treatment of wastes at medical examination and 
treatment establishments. 
3. Personal protection, personal hygiene. 
4. Other professional measures as prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn% 
20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๐  Article 32 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Responsibilities of medical examination and treatment establishments in the prevention of transmission of 
infectious diseases: 
1. To take isolation measures suitable to each class of diseases; to take comprehensive care of infectious 
disease patients. A patient who refuses to comply with the isolation request of a medical examination and 
treatment establishment shall be subjected to an isolation measure according to regulations of the Government. 
2. To organize the implementation of measures to disinfect and sterilize the environment and treat wastes in 
medical examination and treatment establishments. 
3. To ensure adequate protective outfits and personal hygiene conditions for medical practitioners, health 
workers, patients and patients' relatives. 
4. To monitor the health of medical practitioners and health workers personally taking care of and treating 
persons suffering from class-A infectious diseases.  
5. To report information relating to persons suffering from infectious diseases to preventive medicine agencies 
of the same level. 
6. To take other professional measures in accordance with law.” and Article 33 of Law No.03/2007/QH12 (Law 
on Prevention and Control of Infectious Diseases), “Responsibilities of medical practitioners and health workers 
in the prevention of transmission of infectious diseases within medical examination and treatment 
establishments:  
1. To take measures for preventing transmission of infectious diseases specified in Article 31 of this Law. 
2. To give counseling on measures for preventing transmission of infectious diseases for patients and their 
relatives. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๑ 

 

ง) การกกักนับริเวณพรมแดน 

 การกักกันบริเวณพรมแดนรวมถึงการประกาศทางการแพทย์ การตรวจสอบทางการแพทย์              

และการรักษา หากจ าเป็น การกักกันบริเวณพรมแดนจะกระท าบริเวณประตูพรมแดนและใช้บังคับ               

แก่บคุคลและการเดินทางเขา้ การเดินทางออก หรือแวะพกัชั่วคราวที่ประเทศเวียดนาม และการน าเขา้หรือ

ส่งออกหรือขนส่งสินค้าผ่านประเทศเวียดนาม และการขนศพ ชิ ้นส่วนมนุษย์ ตัวอย่างจุลินทรีย์                     

ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เนื ้อเยื่อ และชิ ้นส่วนของร่างกายที่ขนส่งผ่านพรมแดนประเทศ

เวียดนาม๒๓๑  

 ดงัที่ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้นี ้วตัถุ (objects) แห่งการกกักนับรเิวณพรมแดนอยู่ภายใตก้ารประกาศ                       

ทางการแพทย์ ส่วนการตรวจสอบทางการแพทย์รวมถึงการตรวจรายงานที่ เ ก่ียวข้องกับสุขภาพ                        

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๓๐)  
3. To keep secret information relating to patients.” and Article 34 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention 
and Control of Infectious Diseases), “Responsibilities of patients and their relatives in the prevention of 
transmission of infectious diseases within medical examination and treatment establishments: 
1. Patients have the following responsibilities: 
a/ To honestly declare the developments of their diseases; 
b/ To strictly follow instructions of medical practitioners and health workers and rules of medical examination 
and treatment establishments; 
c/ For persons suffering from a class-A infectious disease, immediately after being discharged from hospital, to 
register for health monitoring with health establishments of wards, communes or townships where they reside. 
2. Patients' relatives shall follow instructions of medical practitioners and health workers and rules of medical 
examination and treatment establishments.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/ Vn%20bn%20php%20 
lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๑  Article 35 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Objects and places of border quarantine: 
1. Border quarantine is applied to:  
a/ Persons entering, leaving or transiting Vietnam; 
b/ Means of transport entering, leaving or transiting Vietnam; 
c/ Goods imported into, exported from, or transiting Vietnam; 
d/ Corpses, remains, medical micro-organic samples, bio-products, tissues and parts of human bodies 
transported across Vietnam's borders. 
2. Border quarantine is conducted at border gates.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20 
php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๒ 

 

และการตรวจสอบทางกายภาพ โดยการตรวจสอบทางกายภาพจะกระท าแก่วตัถุที่มาจากหรือไดเ้ขา้ไปใน

พืน้ที่แพร่ระบาด หรือสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะน าโรคติดต่อ ส าหรบัการรกัษาจะกระท า

ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบทางการแพทย์แล้วและวัตถุที่ถูกกักกันถูกตรวจพบว่าเป็นพาหะ              

น าโรคติดต่อรา้ยแรงประเภท ก แต่หากมีรายงานขอ้มลูจากเจา้ของวิธีการขนส่งหรือมีหลกัฐานอย่างชัดแจง้  

ว่าการขนส่งบุคคลหรือสินคา้ที่ขนส่งเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคติดต่อประเภท ก การขนส่ง บุคคลหรือสินคา้

เช่นนัน้จะตอ้งถูกแยกออกไปเพื่อใหม้ีการตรวจสอบทางการแพทยก์่อนที่จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้หรือออก

หรือผ่านประเทศเวียดนาม๒๓๒ 

จ) การต่อสูก้บัการแพร่ระบาด 

การประกาศการแพรร่ะบาด 

ในกรณีที่มีการประกาศการแพร่ระบาดและการหยุดการแพร่ระบาด จะตอ้งกระท าโดยบุคคล             

ที่มีอ  านาจหน้าที่อันต้องกระท าโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ มีความชัดเจน และทันต่อเวลา ประธาน

คณะกรรมการประชาชนในระดับจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการประกาศการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ประเภท ก และประเภท ข ตามค าร้องขอของผู้อ  านวยการกรมสาธารณสุขประจ าจังหวัด ส าหรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจหน้าที่ในการประกาศการแพร่ระบาดตามค าร้องขอ                 

 
๒๓๒  Article 36 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Contents of border quarantine: 
1. Objects of border quarantine specified in Clause 1; Article 35 of this Law are subject to medical declaration. 
2. Medical inspection includes inspection of health-related papers and physical inspection. Physical inspection 
shall be conducted of objects originating from or going through epidemic zones or suspected of suffering from 
an infectious disease or carrying agents of infectious disease. 
3. Medical disposal shall be conducted after medical inspection has been conducted and objects of border 
quarantine are detected to carry agents of a class-A infectious disease. If receiving information reported by 
owners of means of transport or obtaining explicit evidences that a means of transport, a person or cargo carries 
agents of a class-A infectious disease, the means of transport, persons or cargo on board the means of 
transport must be isolated for medical inspection before it/they are allowed to carry out procedures for entering, 
leaving or transiting Vietnam; if it/they fails/fail to comply with the isolation request of the border quarantine 
body, an isolation measure shall be taken against it/them. 
4. Infectious disease surveillance shall be conducted in border-gate areas under the provisions of Section 3, 
Chapter II of this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/ View _Detail.aspx 
?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๓ 

 

ของประธานคณะกรรมการประชาชนในระดับจังหวัดในกรณีของโรคติดต่อประเภท ก และประเภท ข          

บางโรคซึ่งได้มีการแพร่ระบาดใน ๒ จังหวัดหรือเทศบาลขึ ้นไป  และนายกรัฐมนตรีจะประกาศ                         

การแพร่ระบาดตามค ารอ้งขอของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในกรณีของโรคติดต่อประเภท ก               

ซึ่งไดม้ีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากจงัหวัดหนึ่งไปอีกจงัหวัดหนึ่งและส่งผลอย่างรุนแรงต่อชีวิตมนุษย์

และสุขภาพ ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากได้รับค ารอ้งขอแล้ว บุคคลผู้มีอ  านาจหน้าที่จะต้องตัดสินใจ                 

ในการประกาศการแพรร่ะบาด๒๓๓ 

 ภายหลังจากระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด เมื่อไม่มีกรณีการติดเชื ้อ

เพิ่มขึน้อีกจากการตรวจสอบแลว้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจะน ามาใช้ตามที่กฎหมายก าหนด           

โดยบคุคลผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ที่ประกาศการแพรร่ะบาดจะเป็นผูป้ระกาศการหยุดการแพรร่ะบาด๒๓๔ 

 
๒๓๓  Article 38 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Principles, competence, time limit and conditions for epidemic announcement: 
1. Epidemic announcement must abide by the following principles: 
a/ All cases of epidemic must be announced; 
b/ Announcement of an epidemic and its termination must be public, accurate, timely and duly made. 
2. The competence to announce an epidemic is stipulated as follows: 
a/ Provincial-level People's Committee presidents announce epidemics at the request of provincial-level Health 
Service directors, for class-A and class-B infectious diseases; 
b/ The Minister of Health announce epidemics at the request of provincial-level People's Committee presidents, 
for class-A infectious diseases and for some class-B infectious diseases which have been announced in two or 
more provinces and centrally run cities; 
c/ The Prime Minister announce epidemics at the request of provincial-level People's Committee presidents, for 
class-A infectious diseases, which quickly spread from one province to another, seriously affecting human life 
and health. 
3. Within 24 hours after receiving a request for epidemic announcement, competent persons specified in Clause 
2 of this Article shall make decision on epidemic announcement.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/ vbpq/en/Lists/ 
Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๔  Article 40 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Conditions and competence for announcing epidemic termination: 
1. Conditions for announcing termination of an epidemic include: 
a/ No new cases of infection are detected after a particular period of time and other conditions are met for each 
epidemic as stipulated by the Prime Minister; 
b/ Anti-epidemic measures have been taken as prescribed in Section 3, Chapter IV of this Law. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๔ 

 

การประกาศภาวะฉกุเฉิน 

 เมื่อมีการแพรร่ะบาดในหลายพืน้ที่อย่างรวดเร็ว และเป็นการคุกคามต่อสขุภาพและชีวิตของมนุษย์

อย่างรา้ยแรง และเป็นสถานการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมระดับชาติ จึงตอ้งมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน 

ต่อสาธารณชนโดยบุคคลผูม้ีอ  านาจหนา้ที่อย่างชดัเจนและทนัต่อเวลา โดยคณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภา

จะตอ้งออกมติใหป้ระกาศภาวะฉุกเฉินตามค ารอ้งขอของนายกรฐัมนตรี ในกรณีที่คณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภา

ไม่สามารถจัดการประชุมได้ทันที ประธานาธิบดีจะเป็นผู้ออกค าสั่งในการประกาศภาวะฉุกเฉิน ๒๓๕  

หลงัจากที่การแพร่ระบาดไดยุ้ติลงแลว้ คณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาตามค ารอ้งขอของนายกรฐัมนตรี        

จะออกค าสั่งใหย้กเลิกภาวะฉกุเฉินที่ไดป้ระกาศไปแลว้๒๓๖ 

มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด 

 มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาด ไดแ้ก่ การจดัตัง้คณะกรรมการอ านวยการป้องกนัการแพรร่ะบาด 

และการรายงานและประกาศการแพร่ระบาด และการปฐมพยาบาลและการรักษาและตรวจโรค                     

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๓๔) 
2. Persons competent to announce epidemics are competent to announce termination of epidemics at the 
request of competent agencies specified in Clause 2, Article 38 of this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/ 
en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๕  Article 42 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Principles and competence for declaring a state of emergency in case of epidemic: 
1. Declaration of a state of emergency in case of an epidemic must comply with the following principles: 
a/ When an epidemic rapidly spreads on a wide area, seriously threatening human health and life and the 
national socio-economic situation, a state of emergency must be declared; 
b/ Declaration of a state of emergency must be public, accurate, timely and duly made. 
2. The National Assembly Standing Committee shall issue a resolution to declare a state of emergency at the 
request of the Prime Minister; in case the National Assembly Standing Committee cannot meet immediately, the 
President shall issue an order to declare a state of emergency.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn% 
20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๖  Article 44 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Competence to terminate a state of emergency upon the end of an epidemic: After the epidemic has been 
stamped out, at the request of the Prime Minister, the National Assembly Standing Committee shall issue a 
resolution or the President shall issue an order to terminate the state of emergency it/he/she has declared.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๕ 

 

และการแยกเด่ียว การรกัษาความสะอาด การฆ่าและท าลายเชือ้โรคในพืน้ที่แพร่ระบาด และมาตรการ

ปอ้งกนัสว่นบุคคล และการควบคมุการเขา้ไปและการออกมาจากพืน้ที่แพร่ระบาดของโรคติดต่อประเภท ก 

และมาตรการป้องกันโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ใช้ในระหว่างการแพร่ระบาด (เช่น การงดการด าเนินกิจการ            

ของสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืมสาธารณะที่อาจท าให้เกิดการะบาดของโรคติดต่อได้                       

และการห้ามการขายหรือการบริโภคอาหารบางประเภทที่ เป็นพาหะน าโรคติดต่อตามที่หน่วยงาน

สาธารณสุขที่มีอ  านาจหน้าที่ก าหนด และการหา้มการชุมชุมหรืองดการด าเนินกิจกรรมและการบริการ            

ในสถานที่สาธารณะในพืน้ที่แพรร่ะบาด) ๒๓๗ 

ฉ) สถาบนัป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ 

 สถาบนัป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไดแ้ก่ (๑) สถาบนัป้องกันทางการแพทย ์และ (๒) สถาบนั

รกัษาและตรวจสอบโรคติดต่อ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลโรคติดต่อ แผนกโรคติดต่อในโรงพยาบาลประจ าเขต 

เมือง หรือจังหวัดและในระดับที่สูงขึน้ และสถาบันทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่มีการด าเนินงานเก่ียวกับ                   

การรกัษาและตรวจสอบโรคติดต่อ๒๓๘  

 

 

 
๒๓๗ Article 46-56 of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

สืบคน้ไดท้ี่ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๓๘ Article 57 of of Law No.03/2007/QH12 (Law on Prevention and Control of Infectious Diseases), 

“Infectious disease prevention and control establishments: 
1. Infectious disease prevention and control establishments include:  
a/ Preventive medicine establishments; 
b/ Infectious disease examination and treatment establishments, including infectious disease hospitals, 
infectious disease departments of general hospitals of districts, towns and provincial cities and higher levels, 
and other health establishments having the task of infectious disease examination and treatment. 
2. General hospitals of districts, towns, provincial cities and higher levels shall set up infectious disease 
departments. 
3. The Minister of Health shall issue regulations on locations, design, conditions on technical and physical 
bases, equipment and personnel of infectious disease examination and treatment establishments.”, สืบคน้ไดท้ี่ 
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3028 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๓๖ 

 

๓.๔.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ 

ก) การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

 รฐัสภาประเทศเวียดนามโดยคณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาไม่ไดอ้อกกฎหมายใด ๆ ในการแกไ้ข

ปัญหาการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์๒๓๙ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลได้ออกประกาศ             

ว่าดว้ยการผลิตและการคา้ไวน ์(ประกาศที่ ๙๔/๒๐๑๐/ND-CP ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕)  

และนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายแห่งชาติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเสพสุรามากเกินสมควร              

ซึ่งออกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีผลไปถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค าสั่งที่ ๒๔๔/QD-TT ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗)๒๔๐  

ประกาศที่ ๙๔/๒๐๑๒/ND-CP ก าหนดว่า ไวนท์ี่เป็นผลิตภัณฑอ์ยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐ๒๔๑  

ผูผ้ลิตและผูค้า้ไวน ์(ผูจ้ัดจ าหน่าย ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีก) จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวง

อุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ส าหรับผู้ผลิตไวน์ที่ผลิตมากกว่า ๓ ,๐๐๐,๐๐๐ ลิตรหรือมากกว่านั้นต่อปี           

และส าหรบัผูจ้ดัจ าหน่าย) และโดยกรมอตุสาหกรรมและพาณิชยใ์นระดบัจงัหวดั (ส าหรบัผูผ้ลิตไวนท์ี่ผลิต

ต ่ากว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปีและส าหรบัผูค้า้ส่ง) และโดยส านักงานอุตสาหกรรมและพาณิชยใ์นระดับ

จังหวัด (ส าหรบัผูค้า้ปลีกไวน)์  ๒๔๒ ไวนเ์ป็นผลิตภัณฑท์ี่ผูผ้ลิตจะตอ้งปฏิบติัตามใบรบัรองตามที่กฎหมาย

 
๒๓๙ ร่างกฎหมายเรื่องการป้องกันและควบคุมภยันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก าลังอยู่ในระหว่าง

กระบวนการรา่งกฎหมายโดยกระทรวงสาธารณสขุ. 
๒๔๐ ประกาศเรื่องการผลิตและการคา้เบียรก์ าลงัอยู่ระหว่างกระบวนการร่างกฎหมายโดยกระทรวงการคา้และ

อตุสาหกรรม. 
๒๔๑ Article 4 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), "Rules 

for managing the production and the sale of wine:  
1. Wine belongs the articles restricted from trading by the State. Wine producers and wine traders (distributors, 
wholesalers, retailers) must have licenses, except for the small-scale production of wine to sell to the enterprises 
licensed to produce wine for further processing.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168486.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๒ Article 9 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), “The 

License for mass production of wine: The enterprise may only commence their production or business on the 
date of issue of the License. 
2. The authority to issue the License for mass production of wine:  
a) The Ministry of Industry and Trade shall issue the Licenses for wine production to the projects of investment 
in wine production that reach at least 3 million liters per year. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๗ 

 

เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารก าหนด๒๔๓  ไวนส์ามารถจ าหน่ายในประเทศเวียดนามก็ต่อเมื่อไดม้ีการ

จัดท าฉลากตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดท าฉลากอาหารก าหนดไว้๒๔๔ ไวน์ที่ผลิตขึน้เพื่อขายในประเทศ               

และที่น าเขา้มาขายในเวียดนามจะตอ้งมีตรารบัรองบรรจภุณัฑต์ามที่กระทรวงการคลงัก าหนด๒๔๕  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๔๒) 
b) The Services of Industry and Trade shall issue the Licenses for wine production to the project of investment 
in wine production that reach under 3 million liters per year…” and; Article 18 of Decree No. 94/2012/ NC-DP 
(Decree on Wine Production and Wine Trading), “The License for wine trading:  
1. The quantity of the Licenses for wine distribution, wine wholesaling, and wine retailing is determined 
according to the following rules;  
a) The quantity of the Licenses for wine distribution is determined based on the national population: 01 License 
for wine distribution for 400,000 people;  
b) The quantity of the Licenses for wine wholesaling is determined based on the provincial population: 01 
License for wine wholesaling for 100,000 people;”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168486.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๓ Article 13 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), “The 

food safety and quality:  
1. Wine is an article that must apply for a Declaration of Conformity.  
2. The procedure for applying for the Declaration of Conformity is specified in the Law of Food safety, the 
Government's Decree No. 38/2012/ND-CP dated April 25 th 2012, detailing the implementation of a number of 
articles of the Law of Food safety and other relevant legal documents related.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao 
.org/docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๔ Article 14 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), “Wine labels:  

1. Only sell wine in Vietnam when they are labeled in accordance with law, except for the case prescribed in 
Article 12 of this Decree.  
2. The wine being sold in Vietnam must be labeled as prescribed by laws on food labels.  
3. The wine for export must be labeled in accordance with the requirements given by the importing countries, 
as long as such requirements do not change the nature of the goods, do not violate Vietnam’s law and those 
countries’ law”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 
อนึ่ง ขอ้ความ “laws on food labels” ไม่ไดอ้า้งถึงกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นการอา้งถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัฉลากอาหารเป็นการทั่วไป.  

๒๔๕ Article 15 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), “Wine 

stamps: 1. The wine produced for sale at home and the imported wine for sale in Vietnam must have stamps  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๘ 

 

 ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายไวนจ์ะตอ้งจดัท าขอ้มลูเก่ียวไวนต์ามค ารอ้งขอของหน่วยงานที่มีอ  านาจหนา้ที่

ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ น า้หนัก และอันตรายจากการเสพแอลกกอฮอลเ์กินสมควร๒๔๖ และผูค้า้ปลีกไวน์

จะต้องไม่จ าหน่ายไวน์ให้แก่บุคคลที่อายุต ่ากว่า ๑๘ ปี ผู้จ  าหน่ายไวน์จะต้องปิดฉลากที่ถูกต้อง                    

ตามกฎหมายเก่ียวกบัใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายไวน ์ประเภท และราคาของไวนท์ี่ไดจ้  าหน่ายที่ส  านกังานใหญ่ 

ส านักงานสาขา ส านักงานตัวแทน และสถานประกอบการ  ผูจ้  าหน่ ายไวนต์อ้งรบัผิดชอบในการจัดท า

รายงานและจดทะเบียนระบบการจัดจ าหน่ายของตนกับหน่วยงานของรัฐบาล และจะต้องรายงาน                  

การประกอบธุรกิจเป็นระยะ ๆ ตามค าแนะน าของหน่วยงานของรฐัที่ออกใบอนญุาต๒๔๗ 

 การกระท าที่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบในการผลิตและจ าหน่ายไวน ์มีดงัต่อไปนี ้๒๔๘ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๔๕) 
on their packages as prescribed by the Ministry of Finance...”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ 
vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๖  Article 16 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), 

“Responsibility to provide information about wine:  
1. the wine producers and wine traders must provide the information about their wine at the request of 
competent agencies.  
2. The information about wine must specify the composition, content, and harm of alcohol abuse.  
3. The advertising of wine must be conformable with current regulations on advertising.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extw 
prlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๗ Article 19 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), 

“Rights and obligations of wine traders:  
7. Wine retailers must not sell wine to people under 18.  
8. Wine traders must put up valid copies of the License for wine trading, issued by competent agencies, the 
categories, and prices of the wine being sold at their head offices, branches, representative offices, and  
business locations.  
9. Wine traders must make written agreements or sale contracts on wine trading.  
10. Wine traders are responsible for making reports and register the distribution system with functional 
agencies.  
11. Reporting the business results in accordance with the instructions of competent State management 
agencies that issued the License for wine trading as prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/ 
docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๔๘  Article 22 of Decree No. 94/2012/ NC-DP (Decree on Wine Production and Wine Trading), 

“Violations of regulations on wine production and wine trading: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๓๙ 

 

๑. การผลิตและจ าหน่ายไวนโ์ดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

๒. การผลิต จ าหน่าย และการบริ โภคไวน์ที่ มีการลักลอบจ าหน่าย ไวน์ปลอม หรือ  

ไวนท์ี่ดอ้ยคณุภาพ 

๓. การผลิตไวนเ์กินกว่าที่ระบไุวใ้นใบอนญุาต 

๔. การใชเ้ครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่มีแหลง่ที่มาอย่างผิดกฎหมายในการผลิตไวน ์

๕. การจ าหน่ายและท าใหแ้พร่หลายซึ่งไวนท์ี่ไม่มีฉลากหรือบรรจุภณัฑ ์โดยไม่มีการจดทะเบียน

ไม่มีใบรบัรอง หรือไม่มีตรารบัรอง 

๖. การจ าหน่ายไวนโ์ดยไม่เป็นไปตามเนือ้หา สถานที่  และน า้หนกัตามที่ระบไุวใ้นใบอนญุาต 

๗. การจ าหน่ายไวนห์ลงัจากใบอนญุาตหมดอายุ 

๘. การเลียนแบบ การปลอมแปลง การใหย้ืม การเช่า การโอน หรือการจ าหน่ายใบอนญุาต 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๔๘) 
1. Producing and trading wine without the License issued by competent State agencies.  
2. Producing, trading, and consuming smuggled wine, fake wine, wine of inferior quality as prescribed by law. 
3. Producing wine exceeding the production stated in the License.  
4. The machinery, equipment, technological lines for wine production are of illegal origins  
5. Circulating and trading wine without labels or packages as prescribed; not registering for the Declaration of 
Conformity, not putting on stamps as prescribed by law.  
6. Trading wine inconsistently with the subjects, location, and content in the issued License for wine trading.  
7. Trading wine when the License for wine trading has expired.  
8. Forging, falsifying, lending, renting, transferring, or trading the License for wine production or wine trading. 
9. Trading wine at prohibited locations as prescribed by law.  
10. Trading without contracts or inconsistently with the commitment in the contract.  
11. Sell wine retail through vending machines.  
12. Selling wine to people under 18, selling wine on the internet.  
13. Wine producers and wine traders not making reports, or making reports that are unconformable with the 
regulations of competent State agencies. 
14.  Advertising or doing sales promotion of wine against the law.  
15. Sponsoring the cultural activities, artistic activities, sports, entertainments, health care, and other social 
activities together with advertising wine.  
16. Using wine as rewards in competitions, except for the wine competition….”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao 
.org/docs/pdf/vie168486.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๐ 

 

๙. การจ าหน่ายไวนใ์นสถานที่ตอ้งหา้ม 

๑๐. การจ าหน่ายโดยไม่มีสญัญาหรือไม่ปฏิบติัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา 

๑๑. การขายไวนผ์่านตูข้ายเครื่องดื่มอตัโนมติั 

๑๒. การขายไวนใ์หแ้ก่บคุคลที่อายุต ่ากว่า ๑๘ ปี หรือขายทางอินเตอรเ์น็ต 

๑๓. ความลม้เหลวในการจัดท ารายงานหรือจัดท ารายงานที่ไม่สอดคลอ้งกับระเบียบที่หน่วยงาน

ของรฐัที่มีอ  านาจหนา้ที่ก าหนด 

๑๔. การโฆษณาหรือประชาสมัพนัธก์ารขายไวนข์ดัต่อกฎหมาย 

๑๕. การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางศิลปะ กีฬา การบนัเทิง การดูแลสุขภาพ 

และกิจกรรมทางสงัคมอื่น ๆ โดยมีการโฆษณาไวนค์วบคู่ไปดว้ย 

๑๖. การใชไ้วนเ์ป็นรางวลัในการประกวดแข่งขนั เวน้แต่จะเป็นการประกวดไวน ์

 ในส่วนของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทอ่ืน ค าวินิจฉัยที่ ๒๔๔/QD – TTg ก าหนดมาตรการหลกั

เพื่อปอ้งกนัและควบคมุอนัตรายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ดงันี ้

 (๑)  การควบคมุการใชเ้ครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น ความเขม้งวดและการบงัคับใชแ้ละการจัดการ

กบัการฝ่าฝืนกฎระเบียบในการใชเ้ครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์การควบคมุอย่างเขม้งวดในการโฆษณา การท าการตลาด 

และการประชาสมัพนัธเ์ครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์และการใชน้โยบายทางภาษีที่เหมาะสมแก่เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

เพื่อลดการใชแ้ละการเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์กินสมควร 

 (๒)  การควบคมุการจัดหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น การวางแผนในระดับชาติและระดับทอ้งถิ่น

อย่างเหมาะสมในการผลิตและจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์การควบคุมธุรกิจไวนผ์ลิตเอง การควบคุม

ฉลากเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์ี่ไดผ้ลิตหรือน าเขา้เพื่อจ าหน่ายในเวียดนาม การใชม้าตรการในการควบคุม

และตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ขายในเวียดนาม            

การควบคมุกิจกรรมเก่ียวกบัการผลิตและการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์และอื่น ๆ 

 (๓)  การลดอันตรายจากการเสพเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเ์กินสมควร เช่น มาตรการด้านข้อมูล                 

และการศึกษา มาตรการป้องกันพิ เศษส าหรับกลุ่มความเสี่ยงสูงรวมถึง เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือสตรี                   

ที่อาจก าลงัตัง้ครรภ ์มารดาที่ใหน้มบตุร เป็นตน้๒๔๙ 

 
๒๔๙

 Decision No. 244/QD-TTg dated February 12, 2014 of the Prime Minister on National Policy on  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๔๑ 

 

ข) การควบคมุยาสูบ 

  รฐัสภาไดอ้อกกฎหมายฉบับที่  ๐๙/๒๐๑๒/QH๑๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าดว้ย    

การป้องกันและควบคุมอันตรายจากยาสูบ เพื่อก าหนดมาตรการในการลดความตอ้งการส าหรบัยาสูบ  

การควบคมุแหลง่จดัหายาสบู และเงื่อนไขในการปอ้งกนัอนัตรายจากยาสบู 

หลกัการและนโยบายในการปอ้งกนัอนัตรายจากยาสบู 

 กฎหมายได้ก าหนดหลักการพืน้ฐาน ๔ ประการในการป้องกันอันตรายจากยาสูบ ดังนี ้(๑) การให้

ความส าคัญแก่มาตรการลดความต้องการยาสูบและการทยอยลดแหล่งจัดหายาสูบ (๒) การให้

ความส าคัญแก่มาตรการดา้นขอ้มูลและความรูเ้พื่อใหต้ระหนักถึงอันตรายจากยาสูบ และจะเป็นการลด

สดัส่วนผูสู้บยาสูบและลดอันตรายจากการใชย้าสูบ (๓) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การขับเคลื่อน 

ทางสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันอันตรายจากยาสูบ และ (๔) การคุม้ครองสิทธิ                  

ในการอยู่อาศัยและการท างานในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดยาสูบและมีสิทธิไดร้บัรูข้อ้มูลเก่ียวกับอันตราย        

จากยาสบูอย่างเต็มที่๒๕๐  

 นโยบายของรฐัในการป้องกนัอนัตรายจากยาสูบไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากร

ทางสังคมเพื่อป้องกันอันตรายจากยาสูบ และการน านโยบายดา้นภาษีมาใชเ้พื่อลดสัดส่วนผูสู้บยาสูบ   

และการวางแผนการจ าหน่ายยาสูบใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ  

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๔๙) 
preventing harms of abusing alcoholic beverages bt 2020, สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-
may-hanh-chinh/Decision-No-244-QD-TTg-on-national-policy-of-preventing-harms-of-abusing-alcoholic-bevarages-
by-2020-222357.aspx (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๐ Article 3 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Principles 

for prevention and control of tobacco harms: 
1.  To carry out synchronously demand and supply reduction measures in order to step by step reducing 
smoking rates and harms caused by tobacco use.  
2.  To emphasize on information, education and communication measures in order to raise awareness with the 
aim to reduce smoking rate and the harms caused by tobacco use.  
3.  To implement the inter-sectored collaboration, mobilizing the society and international cooperation in the 
prevention and control and tobacco harms. 
4.  To ensure the rights of people to live and work in a smoke-free environment and be informed sufficiently 
about harms of tobacco use.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๒ 

 

และทยอยลดแหล่งขายยาสูบและความต้องการยาสูบ การกระตุ้นหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 

องค์การและปัจเจกชนในการเลิกยาสูบและการบ าบัด การวิจัยค้นคว้าเก่ียวกับอันตรายจากยาสูบ                 

และวิธีการเลิกยาสบู การวิจยัคน้ควา้เก่ียวกบัการใชย้ารกัษาการเลิกยาสบู ความรว่มมือและกองทุนในการ

ป้องกันอันตรายจากยาสูบและการสนับสนุนใหม้ีการเลิกยาสูบโดยสมัครใจ และการกระตุน้และเปิดทาง 

ใหอ้งคก์รและบคุคลที่ปลกูตน้ยาสบู ผลิตและเตรียมสว่นประกอบของยาสบู เปลี่ยนธุรกิจหรืออาชีพ๒๕๑  

  พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่อาศยัและท างานในสภาพแวดลอ้มที่ปราศจากควนัยาสบู และมีสิทธิ

รอ้งขอให้ผู้ที่สูบยาสูบไม่สูบยาสูบในสถานที่ปลอดยาสูบ และมีสิทธิกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนไม่สูบยาสูบ             

หรือเลิกสบูยาสบู และมีสิทธิรอ้งขอหน่วยงานที่มีอ  านาจหนา้ที่ องคก์รหรือบคุคลออกมาตรการหา้มการสบูยาสบู

ในสถานที่ปลอดยาสูบและมีสิทธิที่จะรายงานไปยังหน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการดงักลา่ว๒๕๒ 

 
๒๕๑ Article 4 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “State 

policies on the prevention and control of tobacco harms: 
1.  To socialize the implementation of activities on prevention and control of tobacco harms. 
2.  To apply a suitable tax policy in order to reduce the rate of tobacco use. 
3.  To develop strategic plan for tobacco business in consistence with the target of socio-economic  
development and reduce tobacco supply step by step, in accordance with the demand reduction. 
4. To encourage domestic and international individuals and organizations to provide smoking cessation service, 
conduct research on tobacco harms and smoking cessation methods; to conduct research on and to produce 
smoking cessation support medicines; encourage collaboration and funding support for prevention and control 
of tobacco harms; to encourage smokers to voluntarily quit smoking. 
5.  To encourage and create favorable conditions for the organizations and individuals who grow, manufacture 
or produce tobacco materials to change their occupation. 
6.  To give awards to agencies, organizations and individuals that made significant contribution in prevention 
and control of tobacco harms.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๒ Article 7 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Right and 

responsibilities of citizens:  
1. To live and work in the smoke-free environment. 
2. To have right to request smokers not to smoke in the areas where smoking is prohibited. 
3. To do advocacy and communication of no smoking and give up smoking. 
(มตี่อหนา้ถดัไป) 



๑๔๓ 

 

 กฎหมายหา้มมิใหก้ระท าการ ดงัต่อไปนี ้๒๕๓ 

๑. การผลิต การจ าหน่าย การน าเขา้ การเก็บรกัษาและการขนส่งยาสูบปลอมและผลิตภัณฑ ์               

ที่คล้ายคลึงกับซองยาสูบหรือยาสูบ และการจ าหน่าย การเก็บรักษาและการขนส่ง

สว่นประกอบของยาสบูและการลกัลอบขนสง่ยาสบู 

๒. การโฆษณา การประชาสัมพันธ์การขายและการท าการตลาดโดยตรงไปยังผู้บริโภค                        

ในทกุรูปแบบ 

๓. การให้การสนับสนุนแก่องค์กรและบุคคลที่จ  าหน่ายยาสูบ เว้นแต่เป็นการสนับสนุน                    

ดา้นมนุษยธรรมในโครงการก าจดัความหิวโหยและลดความยากจน หรือการป้องกนัภยัพิบติั

ทางธรรมชาติและโรคระบาดและความวุ่นวาย และการป้องกันการลักลอบขนส่งยาสูบ                

ตามมาตรา ๑๖ 

๔. การใช ้การซือ้หรือการขายยาสบูใหแ้ก่บคุคลอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 

๕. การจา้งบคุคลอายตุ ่ากว่า ๑๘ ปีไปซือ้หรือขายยาสบู 

๖. การขายหรือจดัหายาสบูใหแ้ก่บคุคลอายตุ ่ากว่า ๑๘ ปี 

 

(ตอ่จากเชงิอรรถที ่๒๕๒) 
4. To request relevant authorities, organizations and individuals to deal with those who smoke in the prohibited areas. 
5. To report or denounce authorized agencies or persons who failed to deal with smoking violations in the  
prohibited areas., สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๓
 Article 9 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Strictly prohibited acts: 

1.  Manufacturing, trafficking, importing, storing and transportation of fake tobacco products and products that 
resemble tobacco packs or sticks; trafficking, storing and transportation of smuggled tobacco products. 
2.  Advertising and promotion of tobacco products; direct marketing to the users of tobacco in any forms. 
3.  Sponsorship by individual or organization doing business in tobacco, except the cases prescribed in Article 
16 of this Law. 
4.  People less than 18 years of age use, buy, and sell tobacco products. 
5.  Hiring people younger than 18 to sell, buy tobacco products. 
6.  Selling and supplying the tobacco product to people less than 18 years of age. 
7.  Selling tobacco by automatic tobacco selling machines or to sell at prohibited site. 
8.  Using pictures of tobacco in the press, publications dedicated for children. 
9.  Encourage, persuade, and coerce other people to use tobacco.” , สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/ 
tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๔ 

 

๗. การขายยาสบูผ่านทางตูอ้ตัโนมติั และการสบูยาสบูและขายยาสบูในสถานที่ปลอดยาสบู 

๘. การใชรู้ปภาพยาสบูในหนงัสือพิมพแ์ละโฆษณาแก่เด็ก 

๙. การกระตุน้หรือบงัคบัใหบ้คุคลเลิกยาสบู 

มาตรการในการลดความตอ้งการยาสบู 

 กฎหมายให้ความส าคัญแก่มาตรการด้านข้อมูลและความรู้เพื่อป้องกันอันตรายจากยาสูบ                       

และมีกฎระเบียบอย่างเข้มงวดในการสูบยาสูบ  โดยสถานที่ที่ห้ามมิให้มีการสูบยาสูบโดยสิน้เชิงทั้งใน                      

และนอกสถานที่ ได้แก่ สถาบันทางการแพทย์ สถาบันการศึกษา สนามเด็กเล่นและศูนย์นันทนาการ  

ส าหรับเด็ก และโรงงานหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้๒๕๔  ส  าหรับสถานที่                    

ที่หา้มมิใหม้ีการสูบยาสูบโดยสิน้เชิงภายในสถานที่นัน้ ๆ ไดแ้ก่ วิทยาลยั มหาวิทยาลยั และสถานศึกษา 

สถานที่สาธารณะ สว่นการขนสง่สาธารณะที่หา้มสบูยาสบูโดยสิน้เชิง ไดแ้ก่ รถยนต ์เครื่องบินและรถราง 

 สถานที่ห้ามสูบยาสูบภายในสถานที่แต่สามารถแยกส่วนส าหรับผูสู้บยาสูบได้ ได้แก่ สถานที่

ระหว่างประเทศที่สนามบิน บาร ์คลบัคาราโอเกะ ดิสโกเ้ธค โรงแรมและสถานที่พกัของนักท่องเที่ยว และ

การขนส่งสาธารณะที่ เป็นเรือและรถไฟ ในบางกรณี สถานที่ที่อนุญาตให้สูบยาสูบจะจัดให้มีห้อง                 

พรอ้มระบบระบายอากาศแยกส่วนออกจากสถานที่ปลอดยาสูบได ้และมีภาชนะส าหรบัใส่ไสก้รองยาสูบ

และเถา้ยาสูบและป้ายประกาศเตือน และอุปกรณป์้องกันไฟ๒๕๕ ผูสู้บยาสูบมีหนา้ที่ที่จะตอ้งไม่สูบยาสบู         

 
๒๕๔ Article 11 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Public 

places where smoking is completely prohibited:  
1. Areas where smoking is completely prohibited including in the indoor areas and outdoor areas within the 
boundary of the facility:  
a) Health facilities;  
b) Education facilities except areas defined in the Clause 2.b of this article  
c) Child care facilities and entertainment area designated for children.  
d) Areas with high risk of fire and explosion. 
2. Areas where smoking is banned in all indoor areas including:  
a) Workplaces.  
b) Universities and colleges, academic institutes;  
c) Public places except those that are defined in the Clause 1 of this article and Clause 1 of Article 12 of this 
Law;”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๕ Article 12 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Areas 

where indoor smoking is prohibited but separate designated smoking areas are allowed: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๔๕ 

 

ในสถานที่ปลอดยาสูบหรือภายในบา้นที่มีเด็กเล็ก สตรีมีครรภ ์คนป่วยหรือคนชรา และมีหนา้ที่ตอ้งรกัษา

ความสะอาดและทิง้เถา้ยาสบูในสถานที่ที่เหมาะสมเมื่อไดส้บูยาสบูในที่ที่อนญุาต๒๕๖ 

 หัวหน้าและผูจ้ัดการของสถานที่ปลอดยาสูบมีสิทธิและหน้าที่ในการบังคับใหผู้ท้ี่ฝ่าฝืนหยุดสูบ

ยาสูบในสถานที่ปลอดยาสูบนัน้ ๆ ได ้และสามารถก าหนดมาตรการหา้มในการจัดการการฝ่าฝืนตามที่

กฎหมายก าหนดได้ สามารถรอ้งขอให้ผู้ที่ฝ่าฝืนออกไปจากสถานที่ได้ และสามารถปฏิเสธในการรับ           

หรือให้บริการแก่ผู้ที่ ฝ่าฝืนได้เมื่อผู้นั้นยังคงท าการฝ่าฝืนต่อไปหลังจากมีค าเตือนแล้ว โดยหัวหน้า                 

และผูจ้ดัการของสถานที่ปลอดยาสูบจะตอ้งปิดป้ายที่มีถอ้ยค าหรือสญัลักษณห์า้มสูบยาสูบไวใ้นสถานที่                 

ที่มีการหา้มสบูยาสบู๒๕๗ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๕๕) 
 1. Public places where indoor smoking is prohibited but designated smoking areas are allowed include:  
a) Airports segregation areas (waiting areas before boarding the plane)  
b) Bars, karaoke lounges, discos hotel and guesthouses.  
c) On the public means of vehicle that are ships and trains.  
2. Public places stipulated in clause 1 of this Article shall be permitted to design a separated area for smokers, 
but shall satisfy the following conditions:  
a) To have separate rooms and ventilation system from the no-smoking area. 
b) To have tools to contain cigarette ends, ashes, and signs at suitable and easy-to-see positions.  
c) To be equipped with fire extinguisher devices.”, สืบค้น ได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๖  Article 13 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Responsibilities of smokers:  
1. Not to smoke in the smoking-prohibited areas  
2. Not to smoke in the indoor areas (at homes) when there are children, pregnant women and the elderly.  
3. To keep common hygiene conditions; put ashes, cigarette ends into designated places when smoking at 
places where smoking is allowed.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบค้นเมื่อวันที่  
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๗ Article 14 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Rights 

and responsibilities of the heads of places where smoking is prohibited:  
1. Rights of the head of the facilities where smoking is prohibited  
a) To request smokers who violate that ban to stop smoking in the areas where smoking is prohibited. To give 
fines for violations in accordance with the regulations on administrative fines;  
b) To request smokers who violate the ban to leave the facilities (มีต่อหนา้ถดัไป)   



๑๔๖ 

 

 ยาสบูที่ผลิตหรือน าเขา้มาในประเทศเวียดนามเพื่อขายจะตอ้งมีฉลากเป็นภาษาเวียดนาม พรอ้มดว้ย

ประกาศเตือนดา้นสุขภาพบนบรรจุภัณฑย์าสบู ซึ่งจะตอ้งพิมพอ์ย่างชดัเจน สามารถเห็นไดเ้ป็นขอ้ความ

และรูปภาพที่เข้าใจได้ โดยฉลากจะรวมถึงตราประทับ รหัสที่ เป็นตัวเลขหรือเป็นบารโ์ค้ด วันที่ผลิต                   

และวันหมดอายุ ปริมาณหรือน ้าหนักของยาสูบ และจะต้องไม่ใช้ค าพูดหรือประโยคที่ท าให้ผู ้อ่าน                     

หรือผูสู้บยาสูบเขา้ใจว่ายาสูบมีอันตรายเพียงเล็กน้อย หรือท าใหเ้ขา้ใจผิดเก่ียวกับอันตรายของยาสูบ             

และการสูบยาสูบต่อสุขภาพของมนุษย ์ส าหรบัประกาศเตือนดา้นสุขภาพที่พิมพล์งบนบรรจุภัณฑย์าสบู

จะต้องแสดงถึงอันตรายจากการใช้ยาสูบที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และข้อความอ่ืน ๆ ที่ เหมาะสม               

และจะตอ้งมีการเปลี่ยนไปทุก ๆ ๒ ปีและใชพ้ืน้ที่อย่างน้อย รอ้ยละ ๕๐ ของทั้งดา้นหน้าและดา้นหลัง             

ของซองยาสบู กลอ่งหรือลงัยาสบู๒๕๘  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๕๗) 
c) To refuse to receive or provide service to smokers who deliberately violated the ban on smoking.  
2. Responsibilities of heads of the places where smoking is prohibited  
a) To implement responsibilities defined in Article 6 of this law.  
b) To organize the implementation, guide, monitor and urge other people to comply properly with the stipulations 
on smoking ban at the places under his or her management; to put signs with text or symbol of “No smoking” 
at smoking prohibited sites.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๘ Article 15 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Labeling:  

1. Tobacco products manufactured in or imported into Vietnam for consumption shall be labeled and printed 
with the health warnings.  
2. The manufactured and imported tobacco products for consumption in Vietnam must be labeled in 
Vietnamese language, in conformity with the stipulations of the law on commodity labeling and are subject to 
the following requirements:  
a) Print the health warnings in text and pictures which are clear eligible and easy to understand.  
b) Apply stamps or print number code, bar code; print date of manufacturing, date of expires.  
c) Print clearly the number of cigarettes or the weight for other tobacco products;  
d) Prohibit the use of those terms suggesting that the tobacco product is less harmful or resulting in 
misunderstanding from the consumers on harms of tobacco and tobacco smoke to human health.  
3. The contents of health warnings shall describe concretely the harms of tobacco use to the health and other 
appropriate messages, and periodically change at the interval of every two years.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๔๗ 

 

มาตรการเพื่อการควบคมุแหลง่จดัหายาสบู 

 การจ าหน่ายยาสบูเป็นอตุสาหกรรมที่ตอ้งกระท าภายใตข้อ้บงัคบั โดยองคก์รหรือบุคคลที่จ  าหน่าย 

เตรียม หรือน าเข้าส่วนประกอบของยาสูบ การผลิต การจ าหน่ายหรือการน าเข้ายาสูบจะต้องได้รับ

ใบอนญุาตจากหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจหนา้ที่ โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดก้ าหนดราคาขาย

ขัน้ต ่าส าหรบัยาสบูที่ขายในเวียดนามไว้๒๕๙ 

 กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชยม์ีหน้าที่และความร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานอ่ืน ๆ            

ที่เก่ียวขอ้งในการจดัท าและเสนอแผนแห่งชาติส าหรบัการจ าหน่ายยาสบูเพื่อใหน้ายกรฐัมนตรีอนมุติั โดยแผน

ดงักล่าวนีจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกิจ นโยบายและกฎหมาย

ในการป้องกันอันตรายจากยาสูบเพื่อที่จะทยอยลดแหล่งจัดหายาสูบ และให้มีมาตรการทีละขั้นตอน             

ในการเปลี่ยนอาชีพของผูป้ลกูยาสบูและคนงานในโรงงานยาสบู๒๖๐ 

 การลงทุนในการปลูกตน้ยาสูบ การเตรียมส่วนประกอบของยาสูบ และการผลิตยาสูบจะต้อง

ปฏิบัติตามแผนการจ าหน่ายยาสูบที่ได้รับอนุมัติ โดยการลงทุนในการก่อสรา้งโรงงานยาสูบแห่งใหม่          

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๕๘) 
4. The health warnings stipulated in Clause 1 shall occupy at least 50% surface of the principal areas front and 
back of tobacco packets, cartons and boxes.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๕๙ Article 19 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Tobacco 

business management:  
1. Tobacco business is a limiting business. Organizations, individuals buying or selling or processing tobacco 
materials; manufacturing, buying or selling, importing tobacco products shall need to have licenses issued by 
authorized agencies.  
2. The Minister of Finance regulates the minimum cigarette prices sold in Viet Nam.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh 
. gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๖๐  Article 20(1) of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Tobacco business strategic planning:  
1. The tobacco business strategic planning shall be in line with the objectives of social and economic 
development, with policy and regulations on prevention and control of tobacco harms aiming to step by step 
reduce the supply of tobacco products and propose solutions for step by step changing the occupation for 
tobacco growers and tobacco manufacturing workers.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-
law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๘ 

 

หรือการขยายโรงงานยาสูบที่มีอยู่เดิมเพื่อผู้บริโภคภายในประเทศจะต้องไม่เกินกว่าก าลังการผลิต            

ของโรงงานยาสูบทัง้หลายที่ไดร้บัอนุญาต ในส่วนของโครงการผลิตยาสูบที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ

จะตอ้งอยู่ในลักษณะของกิจการร่วมคา้หรือสัญญาความร่วมมือกับบริษัทที่ได้รบัอนุญาตใหผ้ลิตยาสูบ 

และรัฐจะต้องไม่ผูกขาดการถือครองหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเหล่านี ้ส  าหรับสัญญาในการโอนสิทธิ

ทรพัยส์ินทางอุตสาหกรรมเก่ียวกับการผลิตยาสูบสามารถท าไดโ้ดยการลงนามอนุญาตใหบ้ริษัทที่ไดร้ับ

อนุญาตใหผ้ลิตยาสูบ แต่ตอ้งกระท าภายหลงัจากที่ไดร้บัอนุมัติเป็นลายลกัษณอ์ักษรจากนายกรฐัมนตรี 

ส  าหรับสัญญาในการผลิตยาสูบเพื่อส่งออกหรือจัดเตรียมยาสูบเพื่อส่งออกไม่รวมถึงการผลิตยาสูบ             

ในประเทศสามารถกระท าไดโ้ดยการลงนามรว่มกบับริษัทที่ไดร้บัอนญุาตใหผ้ลิตยาสบูภายหลงัจากท่ีไดร้บั

อนุญาตจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย ์  ในส่วนของการลงทุนในการผลิตหรือ

จดัเตรียมยาสบูเพื่อการส่งออกมากเกินกว่าที่ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลิตจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรมและพาณิชย์๒๖๑ 

 
๒๖๑ Article 21 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Control 

of investment in tobacco production:  
1. Investment in tobacco growing area, materials processing and tobacco products manufacturing shall be in 
accordance with the respective strategic plans approved by relevant authorities.  
2. Investment in establishing new tobacco factory or expansion of the sizes or capacity of existing tobacco 
factories aiming for domestic consumption shall not exceed the total capacity of tobacco industry before the 
date when this Law comes into effect.  
3. Foreign investments projects on tobacco products manufacturing shall be required to meet the following 
conditions:  
a, Joint-venture, or partnership with a company that already have license to manufacture tobacco products.  
b, State controls the majority of the registered capital of the joint-venture.  
c, Meet other requirements for tobacco products manufacturing as regulated by the government.  
4. Contracts for brands licensing shall be done only with the companies that already have license to 
manufacturing of tobacco products and shall be approved by the Prime Minister.  
5. Contracts for processing of tobacco products for export shall be done only with the companies that already 
have license to manufacturing of tobacco products and shall be approved by the Minister of Industry and Trade. 
6. Investment on tobacco production for export exceeding the total capacity of the factory shall require approval 
of the Minister of Industry and Trade.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัที่ 
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๔๙ 

 

 มาตรการในการควบคุมจ านวนการบริโภคยาสูบภายในประเทศ ได้แก่ การจัดการจ านวน               

ของยาสูบที่ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลิตและน าเขา้ การปิดแสตมป์ หรือการพิมพร์หัสตัวเลขหรือบารโ์คด้ลงบน

บรรจุภัณฑ์ยาสูบ และการควบคุมก าลังของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยเฉพาะเพื่อใชใ้นโรงงานยาสูบ              

และการควบคุมส่วนผสมของยาสูบและกระดาษยาสูบ และการควบคุมที่มา การกระจาย และความชอบ                               

ดว้ยกฎหมายของยาสบู๒๖๒   

 การผลิตหรือน าเขา้ยาสบูเพื่อขายในเวียดนามจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นเทคนิคระดับชาติ

เก่ียวกบัยาสบูที่ไดก้ าหนดโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และมาตรฐานที่ประกาศโดยผูผ้ลิต๒๖๓ 

 สามปีหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวนของยาสูบในบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่น้อยกว่า               

๒๐ อนั เวน้แต่เป็นซิการแ์ละยาสบูเพื่อการสง่ออก๒๖๔ 

 บริษัท ผูค้า้ส่งและตัวแทนผู้ค้าปลีกจะต้องไดร้ับใบอนุญาตใหข้ายยาสูบ เพื่อเป็นภาระผูกพัน            

ในการจ าหน่ายยาสูบ โดยบุคคลที่มีหน้าที่ในการขายยาสูบของผู้ค้าส่งและตัวแทนผู้ค้าปลีกจะต้อง                

ปิดประกาศเตือนมีข้อความว่า “เราไม่ขายยาสูบให้แก่บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี” และผู้ที่มีหน้าที่                 

 
๒๖๒ Article 22(1) of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Controlling the amount of domestic consumption of tobacco products:  
1. Measures to control the amount of tobacco products consumed domestically include the following:  
a) Regulate the amount of products that can be produced and imported;  
b) Use stamps or number code or bar code for tobacco products.  
c) Controlling total capacity of machines and devices used for tobacco production.  
d) Controlling tobacco materials and tobacco rolling paper. e) Controlling origin, movement and legal status of 
the tobacco products.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 

๒๖๓ Article 23 (1) of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“National technical standards on tobacco products:  
1. Tobacco products manufactured in, imported for consumption in Vietnam shall be in accordance with 
National technical standards of tobacco products and other specifications announced by the company.”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๖๔ Article 24 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Quantity 

of cigarettes in pack or packet Within three (03) years after this Law comes into effect, the number of cigarettes 
in a (01) cigarette packet shall not be fewer than 20 sticks except for cigars and cigarettes produced for 
exports.” , สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๕๐ 

 

ขายยาสบูจะตอ้งไม่แสดงยาสบูเกินกว่า ๑ แพ็ค ๑ กล่อง หรือ ๑ ลัง ส าหรบัยาสบูที่มียี่หอ้ โดยหน่วยงาน 

องคก์ร และบุคคลจะตอ้งไม่อนุญาตใหม้ีการขายยาสบูหรือขายยาสบูในสถานที่หา้มสบูยาสบู และจะตอ้ง

ไม่ขายยาสูบภายในระยะ ๑๐๐ เมตรจากโรงเรียนอนุบาล ศูนย์สันทนาการและสรา้งสรรค์ โรงเรียน

ประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบนัวิจัยทางการแพทย ์

โรงพยาบาล แผนกผดงุครรภห์รือศนูยป์อ้งกนัโรค๒๖๕ 

 นอกจากนี ้กฎหมายยังก าหนดมาตรการในการป้องกันการลับลอบขนส่งและการปลอมยาสูบ             

เช่น การยกระดับการเรียนรู้และการศึกษา และการควบคุมการตรวจสอบและการห้ามการฝ่าฝืน                   

อย่างเขม้งวด และการริบทรพัยแ์ละท าลายยาสูบปลอม เครื่องจักร และอุปกรณท์ี่ใชใ้นการผลิตยาสูบปลอม 

และการสร้างนวัตกรรมส าหรับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลเพื่อตรวจจับและประณามการกระท า                  

ในการจ าหน่ายยาสูบปลอมหรือยาสูบที่มีการลกัลอบขนส่ง และการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน     

หรือประเทศที่เก่ียวขอ้งในการปอ้งกนัการจ าหน่ายยาสบูปลอมหรือยาสบูที่มีการลกัลอบขนสง่๒๖๖ 

 
๒๖๕ Article 25 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “Tobacco 

sales: 1. Tobacco selling must meet the following requirements:  
a) Enterprises, wholesale and retailed agents must have tobacco selling licenses in accordance with 
government regulations;  
b) Person in charge at the points of sale shall be responsible to display notice which says “no sale to children aged 
under 18”. At point of sales prohibit the display of more than one pack, one carton or box of one cigarette brand.  
2. Organizations, individuals shall not organize or allow selling of tobacco in the locations specified in the Article 
11, Article 12, except Point a-Clause 1 of Article 12 of this Law and must not sell cigarettes outside the gates 
within 100 meters from the boundary of children daycare centers, kindergarten, elementary school, secondary 
school, high school, medical institute, hospital, hospitals, maternity homes, preventive medicine center, and 
communal health stations.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ ( สืบค้นเมื่ อวันที่   ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๖๖  Article 26 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Measures to prevent and control of smuggled and fake tobacco products:  
1. Communicate, educate to raise awareness among people so that they will not participate in buying, 
transporting and use of smuggled and fake tobacco products;  
2. Organize taskforces and ensure the funding, equipments for the taskforces in prevent and control of 
smuggled and fake tobacco products;  
3. Periodically and regularly organize inspection, checking and strictly handle violations in trading of smuggled 
and fake tobacco products; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๕๑ 

 

เงื่อนไขส าหรบัการปอ้งกนัอนัตรายจากยาสบู 

 กฎหมายก าหนดใหม้ีการจดัตัง้กองทุนแห่งชาติเพื่อป้องกนัอนัตรายจากยาสบูอยู่ภายใตก้ระทรวง

สาธารณสุข กองทุนนีเ้ป็นสถาบนัทางการเงินที่ด  าเนินการโดยรฐัและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และกองทุนนี ้

บริหารงานโดยคณะกรรมาธิการระหว่างหน่วยงาน ส่วนประธานของคณะกรรมาธิการ คือ รฐัมนตรี ว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ และรองประธาน คือ ตวัแทนผูน้  าจากกระทรวงการคลงั สว่นสมาชิกของคณะกรรมาธิการ

คนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ตัวแทนผูน้  ากระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย ์กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม 

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และองคก์ร และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ๒๖๗ 

โดยกองทุนนีจ้ะด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรและมีหนา้ที่ขบัเคลื่อน จดัใหม้ี และมีความร่วมมือในแหลง่

ทางการเงินเพื่อป้องกันอันตรายจากยาสูบทั่วทั้งประเทศ และกองทุนจะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น         

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๖๖) 
4. Confiscate and destroy fake tobacco products; Seize and destroy machinery and devices used for 
production of fake tobacco products. The destroying of the seizures shall be by measures that are safe to the 
environment. The costs for the destroying shall be paid by the violators. In case of it is unable to identify 
individuals or organizations committed the violations the cost for destruction will be from the state budget.  
5. The handling of smuggled tobacco products is in accordance with the Government regulations.  
6. Provide economic and spiritual encouragements to motivate agencies, units, organizations and individuals 
who have detected and informed to the authority about violations of trading in smuggled and fake tobacco 
products;  
7. Coordinate at provincial level or at national level with neighboring countries and related countries in 
prevention and control of trading of smuggled and fake tobacco products.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/ 
en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๖๗  Article 28 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Establishment of the Fund of Prevention and Control of Tobacco Harms:  
1. The Fund for Prevention and control of tobacco harms (there after called the Fund) is a National Fund under 
the Ministry of Health and subjected to state financial management by Ministry of Finance. The Fund is a state 
financial legal entity with legal person status, a seal and a bank account.  
2. The Fund is managed by an Inter-sectored Management Board. The Inter-sectored Management Board 
including Chairperson, a Vice chair, and members. The Chairperson is Minister of Health, Vice chair is a 
leadership representative of Ministry of Finance, and members are leadership representatives from Ministry of 
Industry and Trade, Ministry of Education and Training, Ministry of Information and Communication and other 
relevant agencies.”, สืบค้นได้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑). 



๑๕๒ 

 

การสื่อสารเก่ียวกับอันตรายของยาสูบ และการป้องกันอันตรายจากยาสูบให้เหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย และสรา้งและพฒันาโครงการน าร่องของชุมชนปลอดยาสูบ และในหน่วยงานและองคก์ร

ต่าง ๆ และมีการจัดท าการรณรงค์ในระดับชุมชนและริเริ่มในการป้องกันอันตรายจากยาสูบ และการ

สนบัสนุนใหเ้ลิกสบูยาสบู และการสรา้งโครงการน าร่องส าหรบัชุมชนในการเลิกสบูยาสูบ และการท าวิจัย     

ที่เก่ียวขอ้ง และอื่น ๆ๒๖๘ 

 กองทุนดงักล่าวนีม้ีแหล่งที่มา ดงันี ้(๑) เงินช่วยเหลือตามที่กฎหมายก าหนดจากผูผ้ลิตและน าเขา้

ยาสูบ ซึ่งสามารถค านวณเป็นร้อยละตามราคาที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามแผนยุทธศาสตร์                         

คือ รอ้ยละ ๑ จากวนัที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ รอ้ยละ ๑.๕ จากวนัที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และ รอ้ยละ ๒ จากวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเงินช่วยเหลือตามที่กฎหมายก าหนดนีจ้ะตอ้ง              

 
๒๖๘ Article 29 of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), “The 

purpose and mission of the Fund:  
1. The Fund operates on a not-for-profit principal, with the function to mobilize, provides and coordinates the 
Fund's financial resources for the prevention and control of tobacco harms on nationwide scale.  
2. The Fund is to support the following activities:  
a) Communication on the harmful effects of tobacco and on prevention and control of tobacco harms suitable 
for each target audience group;  
b) Develop pilot models of smoke-free community, agencies and organizations; expand and multiply effective 
models;  
c) Organize community-based campaigns and initiatives on prevention and control of tobacco harms; Provide 
consultation for organization of designated smoking area in public places;  
d) Organize smoking cessation service; 
e) Develop, support implementation of pilot models of community-based smoking cessation service, expand 
and multiply effective models;  
f) Research to provide evidence for the prevention and control of tobacco harms;  
g) Develop and support activities, and train for capacity building of the network of collaborators working on 
prevention and control of tobacco harms;  
h) Develop contents and organize the integration of education on the harms of tobacco and on prevention and 
control of tobacco products in the educational programs suitable with each educational level;  
i) Implement the measures for alternative occupation (economic activities) for tobacco growers, tobacco raw 
material processing, and tobacco manufacturing workers.”, สื บค้น ไ ด้ที่  http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-
control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๕๓ 

 

มีการประกาศและช าระพรอ้มกับภาษีสรรพสามิต และผูผ้ลิตหรือผูน้  าเขา้ยาสูบจะตอ้งประกาศ ประเมิน 

และช าระเงินไปยังบญัชีของกองทุน (๒) การบริจาคและเงินอุดหนุนโดยสมัครใจจากหน่วยงาน องคก์ร   

หรือบคุคลในประเทศและจากต่างประเทศ และ (๓) แหลง่เงินไดท้ี่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืน ๆ๒๖๙  

 

๓.๔.๔ กฎหมายว่าด้วยอาหารและยา 

ก) กฎหมายอาหาร 

 ความปลอดภยัดา้นอาหารเป็นหนึ่งในเรื่องส าคญัที่ประชาชนชาวเวียดนามค านึงถึงในปัจจุบนันี ้มีการตรา

กฎหมายฉบบัที่ ๕๕/๒๐๑๐/QH๑๒ ว่าดว้ยความปลอดภยัดา้นอาหาร (Law No. 55/2010/QH12: Law on 

Food Safety) ที่ออกโดยรัฐสภาเมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อแทนที่ค  าสั่ งเรื่องอนามัย                  

อาหารและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๖ (Order No. 20/2003/L-CTN promulgating the Ordinance on 

Food Hygiene and Safety) โดยมีกฎระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ตามมาซึ่งออกโดยรฐับาลและหน่วยงาน

ที่เก่ียวขอ้ง แต่ยงัคงมีการบงัคบัใชก้ฎหมายเหล่านีอ้ย่างจ ากดั การฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั

ดา้นอาหารยงัคงมีอยู่เป็นวงกวา้ง 

 ตามกฎหมายความปลอดภัยดา้นอาหาร การผลิตและคา้อาหารเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ตอ้งปฏิบัติ

ตามข้อก าหนด ผู้ผลิตและผู้ค้าอาหารจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและอาหารที่ตนผลิต                           

หรือท าการคา้๒๗๐ 

 
๒๖๙

 Article 30(1) of Law No. 09/2012/QH13 (Law on Prevention and Control of Tobacco Harms), 

“Sources of funding and principals for the use the Fund:  
1. The Fund is established from the following financial resources:  
a) A compulsory contribution from tobacco manufacturers and importers which is calculated by percentage 
(%) of the excise tax-based prices with a roadmap as following: 1.0% from the effective date of the Law on the 
1st of May 2013; 1.5% from the 1st of May 2016 on ward; and 2.0% from the 1st of May 2019 onward. This  
compulsory contribution will be registered, calculated and paid to the Fund by the tobacco manufacturers or 
importers at the same time when they pay tobacco tax. 
b) Voluntary contribution from national and international organizations and individuals  
c) Other legal sources of fund.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vinacosh.gov.vn/en/tobacco-control-law/ (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๐ Article 3 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Principles of food safety management:  

1. To assure food safety is the responsibility of all food producers and traders. (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๕๔ 

 

ขอ้ก าหนดในการรบัรองความปลอดภยัดา้นอาหาร 

โดยทั่ วไปแล้ว อาหารจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบทางเทคนิคที่ เ ก่ียวข้องและมีจุลินทรีย์                      

ที่อาจก่อให้เกิดโรค สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง ยาในปศุสัตว์ โลหะหนัก สารปนเป้ือนและสารอ่ืน ๆ                

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและชีวิตมนุษย์ในปริมาณที่จ  ากัด นอกจากนี ้อาหารยังจะต้อง                  

ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบในเรื่องของการใชส้ารเติมแต่งและสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการคา้ 

กฎระเบียบด้านการบรรจุภัณฑ์และการถนอมอาหาร๒๗๑  กฎหมายยังก าหนดกฎเกณฑเ์ฉพาะส าหรับ

อาหารสดและอาหารดิบ อาหารแปรรูป อาหารท่ีเติมแรธ่าต ุอาหารเสรมิ อาหารท่ีผ่านการตกแต่งพนัธุกรรม 

และอาหารที่ผ่านการอาบรงัสี 

 ส าหรับอาหารและสารเก่ียวกับอาหารที่น าเข้าจะต้องผ่านการส าแดงและลงทะเบียนไว้กับ

หน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจก่อนน าเขา้มาและจะตอ้งไดร้บัเอกสารรบัรองซึ่งออกโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ส าหรบัการน าเขา้ในแต่ละครัง้ซึ่งก าหนดโดยรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง๒๗๒  อาหารน าเขา้และวตัถุอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๗๐) 
2. Food production and trading are conditional activities; and food producers and traders shall bear 
responsibility for the safety of food they produce or trade in.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vi 
e99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๑ Article 10 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “General conditions on food safety assurance:  

1. To conform with relevant technical regulations, to meet limit requirements for pathogenic microorganisms, 
residues of plant protection drugs or veterinary drugs, heavy metals, contaminants and other substances in 
food that may cause harm to human health and life.  
2. Depending on each type of food, in addition to the conditions specified in Clause I of this Article, food must 
comply with one or more of the following regulations:  
a/ Regulations on use of food additives and processing aids in food production and trading;  
b/ Regulations on food packaging and labeling;  
c/ Regulations on food preservation.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๒ Article 38(1) of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Safety assurance conditions for 

imported food: 1. Imported food. food additives. processing aids and imported food-packaging tools, food 
packages and containers must satisfy relevant conditions prescribed in Chapter III of this Law and the following 
conditions; a/ Having their technical regulation conformity announcements registered at a competent state 
agency before import; b/ Having obtained a notice of satisfaction of import requirements issued by a designated 
inspection on agency for each goods lot as prescribed by line ministers.” (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๕๕ 

 

กบัอาหารจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากหน่วยงานของรฐัดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร เวน้แ ต่จะไดร้บั

การยกเวน้๒๗๓ 

ขอ้ก าหนดในเรื่องการรบัรองความปลอดภยัดา้นอาหารส าหรบัการผลิตและการคา้ 

 ผูผ้ลิตและผูค้า้อาหารจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี:้๒๗๔ 

(๑) มีสถานที่และพืน้ที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยภัยจากสารพิษและแหล่งปนเป้ือนและสิ่งอันตราย              

อ่ืน ๆ  

(๒) มีน า้สะอาดเพียงพอเพื่อใชใ้นการอปุโภคบรโิภค 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๗๒) 
,สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1 .fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๓ Article 39(1) of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “State inspection of food safety with 

regard to imported food:  
1. Imported food, food additives and processing aids and imported food-packaging tools, food packages and 
containers are subject to state inspection of food safety, except for some kinds of food which are exempted 
from state inspection of food safety as prescribed by the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/ 
docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๔ Article 19(1) of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Food safety assurance conditions 

for food producers and traders:  
1. Food producers and traders must meet the following conditions:  
a/ Having suitable venues with appropriate areas and safety distance from toxic and contaminating sources 
and other harmful factors;  
b/ Having sufficient technically qualified water for food production and trading;  
c/ Having adequate appropriate equipment to process materials and process, package, preserve and transport 
different types of food; having adequate washing and sterilization equipment and tools, disinfecting fluid, and 
equipment for preventing and controlling insects and harmful animals;  
d/ Having a waste treatment system which operates regularly under the law on environmental protection;  
e/ Maintaining food safety assurance conditions and keeping records of source and origin of food materials 
and other documents on the entire food production and trading process;  
f/ Complying with regulations on health, knowledge and practices of persons directly engaged in food 
production and trading.”, สืบค้นได้ที่  http://extwprlegs1. fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf ( สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๕๖ 

 

(๓) มีเครื่องมือที่ เหมาะสมในกระบวนการผลิต บรรจุ รักษา และขนส่งอาหารในรูปแบบ                         

ที่แตกต่างกนั มีเครื่องในการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ รวมถึงเครื่องมือป้องกนัและควบคมุ

แมลงหรือสตัวท์ี่เป็นอนัตราย 

(๔) มีระบบก าจดัของเสียที่ใชอ้ยู่เป็นประจ าภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม๒๗๕ 

(๕) รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารและเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับแหล่งที่มา                

ของอาหารและเอกสารอ่ืน ๆ ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและการคา้ 

(๖) ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเรื่องสุขภาพ ความรูแ้ละการปฏิบัติของบุคลากรที่เก่ียวข้องโดยตรง             

กบัการผลิตและการคา้อาหาร 

นอกจากนี ้กฎหมายยังมีข้อก าหนดเก่ียวกับการถนอมอาหารและการขนส่งอาหาร และระบุ               

ถึงขอ้ก าหนดในเรื่องการผลิตและการคา้อาหารสด กระบวนการขั้นตน้ในการเตรียมอาหารส าหรับผู้คา้

อาหารรมิถนนและรบัจดัเลีย้ง 

ใบรบัรองความปลอดภยัในอาหาร 

 ผูป้ระกอบการดา้นการผลิตและการคา้อาหารสามารถไดร้บัใบรบัรองความปลอดภยัในอาหารได้

หากมีคณุสมบติัตามที่ก าหนดและไดจ้ดทะเบียนไวต้ามที่ระบุไวใ้นทะเบียนธุรกิจ๒๗๖  ใบรบัรองความปลอดภัย

ด้านอาหารมีอายุ ๓ ปี  ผู้ค้าหรือผู้ผลิตอาหารจะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองอย่างน้อย ๖  เดือน                      

ก่อนใบรบัรองหมดอายุ๒๗๗ 

 
๒๗๕ ขอ้ความ “กฎหมายว่าดว้ยการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม” นีไ้ม่ไดห้มายถึงกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

หากแต่เป็นการอา้งถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาส่ิงแวดลอ้มเป็นการทั่วไป 
๒๗๖ Article 34(1) of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Establishments and conditions for 

the grant and withdrawal of certificates of food safety eligibility:  
1. An establishment shall be granted a certificate of food safety eligibility when it fully meets the following 
conditions: 
a/ Having adequate conditions for assuring food safety suitable to each type of food production and trading as 
prescribed in Chapter IV of this Law;  
b/ Having registered for food production and trading as indicated in its business registration certificate.”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๗ Article 37 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Validity duration of certificates of food 

safety eligibility:  
1. A certificate of food safety eligibility is valid for 3 years. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๕๗ 

 

การกระท าที่ตอ้งหา้มในเรื่องการผลิตและการคา้อาหาร 

๑. ใชส้ารที่ไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชใ้นกระบวนการผลิตอาหาร  

๒. ใชว้ัตถุดิบที่หมดอายุหรือมีแหล่งที่มาที่ไม่ปรากฏชัดหรือไม่ปลอดภัย ในกระบวนการผลิต

อาหาร 

๓. ใชส้ารปรุงแต่งอาหารที่หมดอายุหรือไม่ไดร้บัอนุญาต หรือเกินกว่าปริมาณที่ก าหนด หรือใช้

สารเคมีที่ไม่ปรากฏแหลง่ที่มาชดัเจนหรือสารตอ้งหา้ม ในการผลิตอาหาร 

๔. ใชส้ตัวท์ี่ป่วยเป็นโรคตาย ตายจากโรคระบาด หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือใชซ้ากสตัว์                        

ที่สมควรตอ้งท าลาย เพื่อการผลิตหรือคา้อาหาร 

๕. ผลิตหรือคา้อาหารที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบในเรื่องของการปิดฉลาก ในเรื่องอาหารที่ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนด อาหารดอ้ยคุณภาพ อาหารปนเป้ือนสารพิษหรือสารอันตรายอ่ืน ๆ หรือ

ปนเป้ือนสารพิษเกินกว่าที่ก าหนด อารหารที่ปนเปือนเพราะบรรจุภัณฑไ์ม่ปลอดภัย ช ารุด   

ดว้ยเหตอุนัเนื่องมาจากการขนส่ง เนือ้สตัวท์ี่ไม่ไดผ้่านการตรวจตามหลกัสตัวบาลหรือตรวจ

แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ อาหารที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้ในการผลิตหรือค้าโดยมีวัตถุประสงค์                 

เพื่อป้องกนัโรคระบาดหรือเพื่อการสงคราม อาหารที่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนกบัหน่วยงานของรฐั             

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดทะเบียน และอาหารที่ไม่ปรากฎแหล่งที่มาชัดเจนหรือ

หมดอายแุลว้ 

๖. ใชย้านพาหนะที่ท าใหอ้าหารปนเป้ือน หรือใชย้านพาหนะที่ใชข้นส่งสารพิษหรือวตัถุอนัตราย

ที่ยงัไม่ไดท้ าความสะอาด เพื่อขนสง่อาหาร 

๗. เสนอผลการทดสอบดา้นอาหารที่เป็นเท็จ 

๘. ปิดบัง ปลอมแปลง ท าลายสถานที่เกิดเหตุหรือหลักฐานเก่ียวกับอุบัติการณ์ที่ เก่ียวข้อง                    

กับความปลอดภัยในอาหารหรือกระท าการอ่ืนใดโดยมีเจตนาที่จะขัดขวางการตรวจสอบ                                

หรือเยียวยาอบุติัการณท์ี่เก่ียวกบัความปลอดภยัในอาหาร 

๙. จา้งผูท้ี่ติดเชือ้โรคติดต่อมาท างานผลิตหรือคา้อาหาร 
 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๗๗) 
2. At least 6 months before the expiration date of a certificate of food safety eligibility, if the food producer or 
trader wishes to continue its/his/her product ion or trading activities, it/he/she shall submit a dossier of 
application for the regrant of a certificate of food safety eligibility…", สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/ 
pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๕๘ 

 

๑๐. ผลิตหรือคา้อาหารในสถานประกอบการโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรือไม่ผ่านเกณฑต์ามขอ้ก าหนด                     

ในกฎหมาย 

๑๑. โฆษณาอาหารโดยใชข้อ้มลูอนัเป็นเท็จซึ่งท าใหผู้บ้รโิภคสบัสน 

๑๒. เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอาหาร จนท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง               

หรือเกิดความเสียหายต่อการผลิตหรือคา้อาหาร 

๑๓. การใชเ้สน้ทางเดินรถ บาทวิถี ทางเดินหรือลานเอนกประสงคท์ี่ใชร้่วมกัน ทางผ่าน และพืน้ที่

ใชส้อยทั่วไปในการปรุง ผลิตหรือขายอาหาร๒๗๘ 

 
๒๗๘ Article 5 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Prohibited act:  

1. Using for food processing purposes materials other than those permitted for use in food.  
2. Using food materials which have passed their shell life, are of unclear origin or unsafe for food production 
and processing.  
3. Using food additives or food processing aids which have passed their shelf life or are outside the list of those 
permitted for use or using permitted additives or food processing aids in excess of allowable dosages; using 
chemicals of unclear origins or banned chemicals in food production or trading. 
4. Using animals which died of diseases, epidemics or unidentified causes or animal carcasses subject to 
destruction for food production or trading.  
5. Producing or trading in:  
a/ Food breaching regulations on goods labeling;  
b/ Food unconformable with relevant technical regulations;  
c/ Degenerated food;  
d/ Food containing toxic or hazardous substances or contaminated with toxins or contaminants in excess of 
allowable limits;  
e/ Food which is contaminated for the reason that their packages or containers are unsafe, broken, torn or 
deformed in the course of transportation;  
f/ Meat or meat products which have not yet gone through veterinary inspection or have gone through veterinary 
inspection but fail to meet requirements;  
g/ Food banned from production or trading for the purpose of epidemic prevention and combat:  
h/ Food for which regulation conformity declarations have not yet been registered with competent state 
agencies in case such food subject to regulation conformity declaration registration;  
i/ Food which is of unclear origin or has passed its shelf life.  
6. Using vehicles which can cause food contamination or vehicles which have transported toxic or hazardous 
substances but not yet been cleaned up for transporting food materials or foods (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๕๙ 

 

การเรียกคืนและก าจดัอาหารท่ีไม่ปลอดภยั  

อาหารท่ีไม่ปลอดภยั เช่น อาหารท่ียงัวางจ าหน่ายอยู่หลงัจากหมดอายุแลว้ อาหารท่ีไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดทางเทคนิค อาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตในการผลิต อาหารที่เสื่อม

คุณภาพระหว่างเก็บรกัษา ขนส่งหรือจ าหน่าย อาหารที่มีสารตอ้งหา้ม จะตอ้งถูกเรียกคืน และก าจัดทิง้       

โดยวิธีการตรวจหาขอ้ผิดพลาดและแกไ้ขผลิตภณัฑท์ี่บกพร่องหรือฉลากของผลิตภณัฑท์ี่ไม่ถูกตอ้ง เปลี่ยน

วตัถปุระสงคใ์นการใช ้สง่สินคา้กลบัคืน หรือท าลาย๒๗๙ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๗๘) 
7. Supplying untruthful or forging food testing results.  
8. Covering up, falsifying or obliterating scenes or evidence of food safety incidents or committing other acts of 
intentionally obstructing the detection and remedy of food safety incidents.  
9. Employing person, infected with contagious diseases in food production or trading.  
10. Producing or trading in food at establishments without certificates of satisfaction of food safety conditions 
prescribed by law.  
11. Advertising food untruthfully or confusingly to consumers.  
12. Publishing or publicly notifying misleading information on food safety, thus causing public disparagement 
or damage to food production and trading.  
13. Using illegally roadbeds, pavements, corridors or common yards, passageways and auxiliary spaces for 
street food processing, producing or trading., สืบค้นได้ที่  http://extwprlegs1 . fao.org/docs/pdf/vie99786 .pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๗๙ Article 55 of Law No. 55/2010/QH12 (Law on Food Safety), “Recall and disposal of unsafe foods:  

1. The following foods shall be recalled:  
a/ Foods which are still marketed after their shelf life:  
b/ Foods unconformable with relevant technical regulations;  
c/ Foods being new technological products not yet been permitted for circulation;  
d/ Foods which are degenerated during preservation, transportation or trading;  
e/ Foods which contain substances banned from use or in which appear contaminants in excess of allowable 
limits;  
f/ Imported foods which are notified by a competent authority of the exporting country or another country or an 
international organization to contain contaminant harmful to human health and life.  
2. Recall of unsafe foods takes the following forms:  
a/ Voluntary recall by food producers or traders themselves;  
b/ Compulsory recall by food producers and traders at the request of competent state agencies.  
3. Unsafe foods shall be disposed of through: (มีต่อหนา้ถดัไป)  



๑๖๐ 

 

ข) กฎหมายเกีย่วกบัยา 

 กฎหมายฉบบัที่ ๑๐๕/๒๐๑๖/QH๑๓ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าดว้ย

เภสัชกรรม (Law No. 105/2016/QH13: Law on Pharmacy) เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเวียดนาม          

ที่ใชบ้ังคับเก่ียวกับยาและการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เช่น นโยบายของรฐัเก่ียวกับยา การจ าหน่ายยา             

การจดทะเบียนยาและการหมุนเวียน การใชย้า การเรียกคืนยา การจัดเก็บยา ขอ้มูลยาและการโฆษณา            

การทดลองใช้ยา มาตรฐานคุณภาพยาและการทดสอบยา การจัดการราคายา ฯลฯ๒๘๐ โดยรฐับาลและ

กระทรวงสาธารณสขุไดอ้อกขอ้ก าหนดจ านวนมากเก่ียวกับแนวทางการน ากฎหมายไปบงัคบัใช ้กฎหมาย

เภสชักรรมก าหนดชดัเจนในเรื่องของนโยบายของรฐัเก่ียวกบัเภสชักรรม๒๘๑ 

ธุรกิจเภสชักรรม 

 ภายใตก้ฎหมายเภสชักรรม ธุรกิจเภสชักรรมครอบคลมุกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การซือ้ขาย บรกิาร

เก็บรกัษา บริการทดสอบชีวสมมูล๒๘๒ และการทดลองยา๒๘๓ ธุรกิจเภสัชกรรมเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒๗๙) 
a/ Correction of product flaws or labeling errors; b/ Change of use purposes; c/ Re-export; d/ Destruction.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie99786.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๐ Article 1 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Scope of regulation and subjects of  application: 

1. This Law prescribes state policies on pharmacy and development of pharmaceutical industry; pharmacy practice; 
pharmaceutical business; registration, circulation and recall of drugs and drug materials; medicinal materials and traditional 
drugs; medical prescription and use of drugs; drug information, pharmacovigilance and drug advertisement; clinical 
pharmacy; management of drugs at medical examination and treatment establishments; clinical trial and bioequivalence 
trial of drugs; management of the quality of drugs and drug materials and management of drug prices.”, สืบค้นได้ที่  
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑) 

 
๒๘๑

 Article 7 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “State policies on pharmacy:1. To ensure sufficient 

and prompt supply of quality drugs at reasonable prices to meet the people’s disease prevention and treatment needs, suit 
the structure of diseases and meet requirements of national defense and security, epidemic prevention and control and 
overcoming of consequences of natural disasters and catastrophes, and of rare drugs.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/ 
Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑) 

๒๘๒
 ชีวสมมลู (bioequivalence) หมายถึง ความเท่าเทียมกนัของระดบัตวัยาส าคญั ณ บรเิวณท่ีออกฤทธ์ิในรา่งกาย 

น ามาซึ่งประสิทธิผลในการรกัษาและความปลอดภยัที่เท่าเทียมกนั  
๒๘๓ Article 32 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Pharmaceutical business activities and 

establishments: 1. Pharmaceutical business activities include:  
a/ Trading in drugs or drug materials; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๑ 

 

ขอ้ก าหนด การจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเภสชักรรมไดจ้ะตอ้งไดร้บัใบรบัรองว่ามีคุณสมบัติครบตามขอ้ก าหนด 

ใบรบัรองนีจ้ะออกใหก้็ต่อเมื่อสถานประกอบธุรกิจเภสชักรรมนัน้จะตอ้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคนิค

และบุคลากรที่ผ่านคุณสมบัติด้านวิชาชีพที่จ  าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจเภสัชกรรมแต่ละแบบ                   

และบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานประกอบธุรกิจเภสัชกรรมนั้นจะต้องไดร้ับใบรับรอง        

ในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรมที่เหมาะสมกับรูปแบบของการประกอบธุรกิจนัน้ กระทรวงสาธารณสขุ           

จะออกใบรบัรองใหก้บัผูป้ระกอบการผลิตยา บริการเก็บรกัษายาหรือบรกิารทดสอบยาที่มีคณุสมบติัครบ๒๘๔ 

 ในการที่จะไดร้บัใบรบัรองการประกอบวิชาชีพเภสชักรรมนัน้ ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งมีประกาศนียบัตร

หรือใบปรญิญาทางวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรบัในเวียดนามและเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งที่จะปฏิบติังาน ซึ่งไม่จ ากดั

เฉพาะวฒุิการศกึษาดา้นเภสชักรรมเท่านัน้ แต่รวมถึงดา้นเคมี ชีววิทยา ยาพืน้บา้น และแพทยพ์ืน้บา้นดว้ย 

และตอ้งเคยปฏิบติังานในสถานประกอบธุรกิจเภสชักรรมที่ถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า

ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจแตกต่างกนัไปตามวฒุิการศกึษาและลกัษณะของการปฏิบติังาน๒๘๕  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๘๓) 
b/ Providing the service of preserving drugs or drug materials; 
c/ Providing the service of testing drugs or drug materials; 
d/ Providing the service of clinical trial of drugs; 
dd/ Providing the service of bioequivalence trial of drugs., สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan 
.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑) 

๒๘๔ Article 33-35 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/ 

vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑).  
๒๘๕  Article 13 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Conditions for a person to be granted 

a pharmacy practice certificate: 
1. Possessing a professional degree or certificate (below collectively referred to as professional degree) 
granted or recognized in Vietnam and relevant to the working position and employing pharmaceutical business 
establishment, including: 
a/ University degree in pharmacy (below referred to as pharmacist degree); 
b/ University degree in general medicine; 
c/ University degree in traditional medicine or traditional pharmacy; 
d/ University degree in biology; 
dd/ University degree in chemistry; 
e/ College degree in pharmacy; 
g/ Professional secondary school degree in pharmacy; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๒ 

 

กฎหมายว่าดว้ยเภสชักรรมก าหนดใหอุ้ตสาหกรรมเภสชักรรมจะตอ้งไดร้บัการพัฒนาโดยอาศัย

กลไกดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนดา้นการลงทุนภายใตก้ฎหมายการลงทุน๒๘๖ อย่างไรก็ดี ผูผ้ลิตยา

จะตอ้งมีความรบัผิดชอบในเรื่องของมาตรฐานในการผลิตยา การจดัจ าหน่าย การเก็บรกัษา การทดสอบ 

การตรวจสอบ การเรียกคืนสินคา้ และกฎระเบียบทางวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง และมีหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย  

เภสชักรรม๒๘๗   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๘๕) 
h/ College or professional secondary school degree in medicine; 
i/ Professional secondary school degree in traditional medicine or traditional pharmacy; 
k/ Professional primary school degree or certificate in pharmacy; 
l/ Traditional physician’s certificate, traditional pharmacist’s certificate or certificate of folk remedy or another 
degree or certificate of traditional medicine or pharmacy granted before the effective date of this Law. 
2. Having a certain period of practice at a pharmaceutical business establishment or a pharmacy section of a 
medical examination and treatment establishment, a professional pharmacy training school, a pharmacy 
research institution, a drug and drug material testing establishment, a pharmacy management agency, or a 
representative office of a foreign trader engaged in pharmacy in Vietnam (below collectively referred to as 
pharmacy establishment); or at a medical examination and treatment establishment suitable to the professional 
qualification of the practitioner. Such period of practice is prescribed as follows: 
a/ For a person whose pharmacy practice certificate was revoked under Clause 9, Article 28 of this Law, he/she 
does not need such period of practice but shall participate in a professional pharmacy knowledge updating 
course; 
b/ For a person who has a postgraduate specialized qualification relevant to his/her practice, his/her period of 
practice may be shortened as prescribed by the Government; 
c/ For a person who possesses a professional degree specified at Point 1, Clause 1, Article 13 of this Law, 
his/her period of practice shall be prescribed by the Minister of Health.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/ 
vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๖ Article 8 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy.), “Prioritized fields in the development of 

pharmaceutical industry: 4. Investment incentives and supports for the prioritized fields in the development of 
pharmaceutical industry shall be provided in accordance with the investment law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/ 
vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๗  Article 43 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy.), “Rights and responsibilities of an 

establishment manufacturing drugs or drug materials: 2. An establishment manufacturing drugs or drug 
materials has the following responsibilities:  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๓ 

 

 กฎหมายก าหนดใหผู้ค้า้ส่งยาและผูค้า้ปลีกยาตอ้งแสดงราคาขายส่งและราคาขายปลีกอย่างชัดเจน    

ณ สถานที่ที่มีการซือ้ขายยา รวมทัง้เขียน พิมพห์รือปิดฉลากที่แสดงราคาไวท้ี่บรรจภุณัฑข์องยา และแสดง

ราคายาใหเ้ห็นต่อสาธารณชน๒๘๘  

กฎหมายเภสชักรรมไดก้ าหนดคุณสมบติัส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรมในสถานประกอบการคา้

ปลีกยาในแต่ละรูปแบบไว้  ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยา (drugstore) ต้องมี                       

วุฒิการศึกษาดา้นเภสัชกรรมในระดับมหาวิทยาลัยและเคยประกอบอาชีพในสถานประกอบการเภสัชกรรม

มาแลว้  ๒ ปี ในขณะที่ผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรมในแผนกจ่ายยา (drug dispensary) จะตอ้งมีวฒุิการศึกษา

ด้านเภสัชกรรมในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือระดับอนุปริญญาในด้านเภสัชกรรม (professional 

secondary school degree) และมีประสบการณท์ างานในสถานประกอบการเภสชักรรมมาแลว้ ๑๘ เดือน๒๘๙ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๘๗) 
a/ The responsibilities prescribed at Points a, b, c, d, dd, e, g, h, i, k, l, m and n, Clause 2, Article 42 of this Law; 
b/ To manufacture drugs or drug materials according to the registered or announced manufacturing process 
and quality standards; 
c/ To take responsibility for the origin and quality of its drugs or drug materials and to ex-workshop only drugs 
or drug materials satisfying the registered quality standards; 
d/ To monitor the quality, safety and effects of its drugs or drug materials in circulation and recall its drugs or 
drug materials in accordance with this Law;  
dd/ To take responsibility for imported, purchased, sold and used quantities of drugs or drug materials and 
report thereon under regulations of the Minister of Health.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan 
.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๘ Article 107 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Measures to manage drug prices: 4. 

Posting up wholesale and retail prices in Vietnam dong of drugs at transaction places or drug-selling places of 
pharmaceutical business establishments; printing, writing or sticking retail prices on the primary or secondary 
packages of drugs; publicly displaying drug prices on notice boards, on paper or in other forms.”, สืบค้นได้ที่  
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๘๙ Article 18 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Conditions on persons responsible for 

professional pharmacy activities at drug retailing establishments:  
1. A person responsible for professional pharmacy activities at a drugstore must possess a professional degree 
specified at Point a, Clause 1, Article 13 of this Law and have practiced for 2 years at an appropriate pharmacy 
establishment. He/she may concurrently take charge of clinical pharmacy activities at the drugstore. 
2. A person responsible for professional pharmacy activities at a drug dispensary must possess a professional  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๔ 

 

และสถานประกอบการคา้ปลีกยาจะตอ้งมีที่เก็บรกัษายา เครื่องมือและอปุกรณใ์นการเก็บรกัษายาตามมาตรฐาน

ในการปฏิบติัที่ดีในเรื่องการคา้ปลีกยา๒๙๐ 

การจดทะเบียนยาและการน าออกจ าหน่าย 

 ยาจะตอ้งไดร้บัการจดทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสขุก่อนจะถกูน าออกสูท่อ้งตลาด เวน้แต่ (๑) ยาที่จ่าย

ตามใบสั่งแพทย ์ที่มีการจัดเตรียมโดยผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรม ณ รา้นขายยานัน้ (๒) ยาที่ไดร้บัอนุญาต          

ใหน้ าเขา้ภายใตเ้งื่อนไขที่กฎหมายก าหนด และ (๓) ยาพืน้บา้นที่ใชใ้นการรกัษา ณ สถานพยาบาลพืน้บา้น และ 

ยาพืน้บา้นที่ไดท้ี่ไดป้รุงหรือเตรียมในสถานพยาบาลระดบัจงัหวดัที่ท าการรกัษาแบบแพทยพ์ืน้บา้น๒๙๑  

 ยาท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดจะตอ้งมีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้๒๙๒ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๘๙) 
degree specified at Point a, e or g, Clause 1, Article 13 of this Law and have practiced for 18 months at an 
appropriate pharmacy establishment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 
(สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๐ Article 33 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Conditions for grant of a certificate of  

eligibility for pharmaceutical business: 1. Conditions of physical and technical foundations and personnel are 
as follows: d/ An establishment retailing drugs must have a place and area for drug storage, preserving tools 
and equipment, professional and technical documents and employees satisfying the requirements of good 
practices of drug retailing.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อ
วนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๑
 Article 54 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Drugs and drug materials subject to 

registration and registration requirements: 1. Drugs shall be registered before circulation in Vietnam, excluding: 
a/ Prescription drugs prepared at a drugstore as prescribed at Point b, Clause 1, Article 47, and drugs 
manufactured and prepared at a medical examination and treatment establishment as prescribed in Article 85 
of this Law; 
b/ Imported drugs as prescribed in Clause 2, Article 60 of this Law; 
c/ Traditional drugs as prescribed in Clauses 1 and 2, Article 70 of this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/ 
vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๒ Article 54 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Drugs and drug materials subject to 

registration and registration requirements: 4. A certificate of free sale in Vietnam may be granted for drugs and 
drug materials which: 
a/ Meet safety and efficacy requirements; 
b/ Are manufactured at an establishment that meets the conditions prescribed in this Law;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๕ 

 

 (๑) ผ่านเกณฑข์อ้ก าหนดในดา้นความปลอดภยัและประสิทธิภาพ 

 (๒) ผลิตในสถานประกอบการท่ีไดร้บัการรบัรองตามกฎหมายฉบบันี ้

 (๓) ผลิตภายใตก้ระบวนการที่ไดม้าตรฐานการควบคมุคณุภาพที่กฎหมายฉบบันีก้  าหนด 

 นอกจากนี ้ยาและสว่นประกอบของยาที่จะไดร้บัอนญุาตใหจ้ าหน่ายตอ้งมีลกัษณะดงันี ้๒๙๓ 

(๑) ยาหรือสว่นประกอบของยาที่ไม่เคยไดร้บัอนญุาตใหจ้ าหน่ายมาก่อนในเวียดนาม 

(๒) ยาที่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ าหน่ายแต่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมหรือวัตถุดิบ เนือ้ยา หัวเชือ้ 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง                 

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่การผลิต 

(๓)  ส่วนประกอบของยา ที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายแต่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิต เว้นแต่                     

เป็นการเปลี่ยนแปลงผูผ้ลิตบรรจภุณัฑช์ัน้ที่สอง เปลี่ยนแปลงสถานที่การผลิต 

การจดัหายาเพื่อการวินิจฉยัทางการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาล  

 หวัหนา้ของสถานประกอบการวินิจฉัยทางการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาลจะตอ้งรบัรองว่ามีการ

จัดหายาที่มีคุณภาพในปริมาณที่ เพียงพอเพื่อการปฐมพยาบาล การวินิจฉัยทางการแพทย์และ                  

การรักษาพยาบาลในสถานประกอบการของตนหัวหน้าของสถานประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์       

และการรกัษาพยาบาลในระดบัสงูและระดบัอ าเภอจะตอ้งจดัใหม้ีการจ าหน่ายยาในเวลากลางคืน การเก็บยา            

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๙๒) 
c/ Are manufactured according to the process and meet the quality standards prescribed in Articles 102 and 
103 of this Law.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๓ Article 55 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Forms of registration of drugs and drug 

materials: 2. A certificate of free sale shall be granted for: 
a/ Drugs or drug materials which have no certificate of free sale in Vietnam; 
b/ Drugs which already have certificates of free sale but then see changes in their pharmaceutical ingredients 
or medicinal materials; content, concentration or amount of active pharmaceutical ingredients or medicinal 
materials; form of preparation; route of administration; or change of their manufacturer, except change of 
secondary packaging establishment or manufacturing workshop or location; 
c/ Drug materials which already have certificates of free sale but then see change of their manufacturer, except 
change of secondary packaging establishment or manufacturing workshop or location., สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn 
/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๖๖ 

 

ในสถานประกอบการจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการเก็บยาที่ดีและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การจ่ายยาในสถานประกอบการวินิจฉัยทางการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาลจะตอ้งเป็นไปตามค าแนะน า

ของแพทยห์รือขอ้ความในใบสั่งยา จะตอ้งเขียนชื่อ สรรพคณุของยาและค าแนะน าไวบ้นบรรจภุณัฑส์ าหรบั

ผูใ้ชย้า ยาที่มีส่วนประกอบของกัมมันตรังสีจะต้องใชภ้ายในสถานประกอบการวินิจฉันทางการแพทย์      

และการรักษาพยาบาลเท่านั้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตรน์ิวเคลียรแ์ละได้รับใบอนุญาต              

จากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นผูป้ฏิบติัการทางรงัสีภายใตก้ฎหมายว่าดว้ย

ปรมาณู๒๙๔  

การทดสอบทางการแพทย ์

ยาใหม่จะตอ้งไดร้บัการทดสอบทางการแพทยก์่อนน าไปใชจ้รงิ ยาท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งเขา้รบั

การตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัดังต่อไปนี ้(๑) ผ่านการศึกษามาแลว้ในขัน้ตน้ (๒) มีรูปแบบของยาที่แน่นอน 

(เม็ด น า้ หรือผง ฯลฯ) (๓) มีคุณภาพไดม้าตรฐานตามที่ระบุในใบค ารอ้งขอรบัการลงทะเบียนการทดสอบ 

ฉลากยาที่จะเขา้รบัการทดสอบจะต้องมีค าว่า “ผลิตภัณฑส์ าหรบัเขา้รบัการทดสอบ หา้มน าไปใชเ้พื่อ

วตัถปุระสงคอ่ื์น”๒๙๕ 

 
๒๙๔ Article 84 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Supply, storage, dispensation and use 

of drugs: 
1. The head of a medical examination and treatment establishment shall ensure sufficient supply of quality 
drugs to meet first aid and medical examination and treatment demands at his/her establishment; the head of 
a district- or higher-level medical examination and treatment establishment shall organize the sale of drugs at 
nighttime. 
2. The storage of drugs at a medical examination and treatment establishment must comply with regulations on 
good storage practices and other relevant regulations. 
3. The dispensation of drugs at a medical examination and treatment establishment must comply with 
physician’s instructions or prescriptions. The names and contents of drugs shall be written on drug containers, 
together with instructions for drug users. 
4. Radioactive drugs shall be used only at a medical examination and treatment establishment that has doctors 
specialized in nuclear medicine and is licensed by the Ministry of Science and Technology to carry out radiation 
activities in accordance with the law on atomic energy.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx 
?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

 ๒๙๕ Article 88 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Requirements on a drug put for clinical trial: 

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๖๗ 

 

การกระท าที่ตอ้งหา้มเก่ียวกบัยา 

๑. ประกอบธุรกิจเภสชักรรมโดยไม่ไดร้บัอนญุาต หรือในระหว่างถกูพกัใชห้รือระงบัใบอนญุาต 

๒. ประกอบธุรกิจเภสชักรรมนอกสถานที่ประกอบธุรกิจเภสชักรรมที่จดทะเบียนไว ้

๓. ขายยาหรือสว่นประกอบของยาที่อยู่ในการควบคมุพิเศษ และยาที่ทางราชการไม่อนญุาตใหข้าย 

๔. ประกอบธุรกิจเภสชักรรมนอกเหนือจากขอบเขตทางวิชาชีพที่ไดร้บัอนญุาต 

๕. ขายยาหรือสว่นประกอบของยาดงัต่อไปนี ้

ก. ยาปลอมหรือสว่นประกอบของยาปลอม 

ข. ยาหรือส่วนประกอบของยาที่ไม่ผ่านมาตรฐานดา้นคุณภาพ ยาหรือส่วนประกอบของยา            

ที่หน่วยงานที่รบัผิดชอบมีค าสั่งใหเ้รียกคืนจากทอ้งตลาด ยาหรือส่วนประกอบของยาที่มี

แหลง่ที่มาไม่ชดัเจนหรือหมดอายแุลว้ 

ค. ยาหรือสว่นประกอบของยาที่อยู่ในรายการตอ้งหา้มมิใหน้ าเขา้หรือผลิต 

ง. ยาท่ีใชใ้นการทดสอบทางการแพทย ์

จ. ยาหรือส่วนประกอบของยาที่ใชเ้ป็นตวัอย่างเพื่อการจดทะเบียน เพื่อทดสอบ เพื่อการวิจยั

ทางวิทยาศาสตร ์หรือเพื่อจดัแสดงในนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ 

ฉ. ยาหรือสว่นประกอบของยาที่ยงัไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สู่ตลาด 

ช. ยาที่อยู่ในบัญชียากลุ่มเป้าหมายแห่งชาติ๒๙๖ และยาที่ได้รับมาจากการบริจาคซึ่งไม่ได้                        

รบัอนญุาตใหจ้ าหน่าย 

ซ. ขายปลีกยาที่ตอ้งสั่งโดยแพทยโ์ดยไม่มีใบสั่งยา ขายปลีกวคัซีน 

ฌ. ขายยาในราคาเกินกว่าราคาที่ส  าแดง  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๙๕) 
1. A drug put for clinical trial must meet the following requirements: a/ It has been researched at the pre-clinical 
stage; b/ It has a stable form of preparation; c/ It satisfies the quality standards stated in the dossier of 
registration for clinical trial. 2. The label of a drug put for clinical trial must have the phrase: “Drug used for 
clinical trial. Other uses are prohibited.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๖
 เป็นกลุ่มยาที่รฐัมองว่าเป็นยาส าคญัซึ่งอยู่ในแผนเป้าหมายแห่งชาติว่าดว้ยสขุภาพและประชากร (National 

Target Program on Health and Population) ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องให้งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง               
ยาเหล่านี ้จึงก าหนดใหเ้ป็นยาที่หา้มจ าหน่ายเพื่อแสวงหาก าไร โดยแผนเป้าหมายแห่งชาตินีจ้ะมีการปรบัปรุงทกุ ๆ ๕ ปี.  



๑๖๘ 

 

๖.  ปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือใบรบัรองใด ๆ ที่ออกใหโ้ดยหน่วยงานที่รบัผิดชอบ     

ดา้นเภสชักรรม 

๗.  เปลี่ยนแปลงอายุการเก็บรกัษาของยา เวน้แต่กรณีเก่ียวขอ้งกับความมั่นคงของชาติหรือกรณี 

จ าเป็นเรง่ด่วน ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

๘.  ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมโดยไม่ไดร้บัอนญุาต หรือในระหว่างที่ใบอนญุาตถกูระงบั 

๙.  ใหเ้ช่า ยืม ใหย้ืม หรือใหผู้อ่ื้นใชใ้บอนญุาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรมหรือใบอนุญาตประกอบ 

ธุรกิจเภสชักรรมเพื่อประกอบวิชาชีพเภสชักรรมหรือประกอบรุกิจเภสชักรรม 

๑๐. กระท าการโฆษณาในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

    ก. โฆษณายาโดยไม่ไดร้บัอนญุาตหรือโฆษณาไม่ตรงกบัที่ไดร้บัอนญุาต 

 ข. ใชใ้บรบัรองที่ยังไม่ไดร้บัการยอมรบัจากกระทรวงสาธารณสุข ใชป้ระโยชนห์รือแสวงหา

ประโยชนจ์ากชื่อ สถานะ สญัลกัษณ ์รูปภาพ ต าแหน่ง ชื่อเสียง ขอ้ความสนทนา จดหมาย

แสดงความขอบคณุ ขององคก์รหรือบคุคลใด เพื่อโฆษณายา 

 ค. ใชง้านวิจัยเก่ียวกับการรกัษาทางการแพทย ์หรือก่อนการรกัษาทางการแพทย ์ผลการทดลอง 

หรือผลการทดสอบชีวสมมลูที่กระทรวงสาธารณสขุยงัไม่ไดร้บัรอง เพื่อโฆษณายา  

 ๑๑. จดัใหม้ีการสง่เสรมิการขายยาท่ีขดัต่อกฎหมาย 

 ๑๒. ใชใ้บสั่งยาเพื่อแสวงหาประโยชนส์ว่นตวั  

 ๑๓. ผลิต จดัเตรียม หรือขายยาพืน้บา้นรวมกบัสว่นผสมท่ีออกฤทธิ์ทางยาโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

            ๑๔. จ่ายยาหรือขายยาที่หมดอายุ ยาที่ไม่ได้ถูกเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามที่ระบุไวบ้นฉลาก                 

ยาท่ีถกูเรียกคืนโดยหน่วยงานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ หรือยาท่ีมีแหลง่ที่มาไม่ชดัเจน 

            ๑๕. กระท าการอนัเป็นการใหข้อ้มลู โฆษณา ท าการตลาด ออกใบสั่ง ใหค้  าปรกึษา ติดฉลาก หรือ

ให้ค าแนะน าการใช้ ให้กับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ยา เว้นแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์                   

เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน รักษา วินิจฉัย บ าบัด หรือบรรเทาอาการของโรคหรือ                    

หนา้ที่ทางสรีรวิทยาของรา่งกายมนษุย ์

๑๖. สง่ออกยารกัษาโรคจากแหลง่ธรรมชาติ (medicinal material) ที่มีค่า หายาก หรือที่เป็นชนิด                  

 

 

 



๑๖๙ 

 

         และสายพนัธุย์่อยเฉพาะถิ่น โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ๒๙๗ 

 
๒๙๗ Article 6 of Law No. 105/2016/QH13 (Law on Pharmacy), “Prohibited acts: 

1. Conducting pharmaceutical business without a certificate of eligibility for pharmaceutical business or during 
the period of being suspended from doing the business or being deprived of the right to use such certificate. 
2. Conducting pharmaceutical business outside the registered pharmaceutical business place.  
3. Trading in drugs or drug materials specified in Clause 26, Article 2 of this Law and other drugs or drug 
materials for purposes or supplying them to subjects other than those permitted by a competent state 
management agency. 
4. Conducting pharmaceutical business outside the professional scope stated in the certificate of eligibility for 
pharmaceutical business. 
5. Trading in any of the following: a/ Counterfeit drugs or drug materials; b/ Drugs or drug materials that fail to 
satisfy quality standards; drugs or drug materials which are being recalled under notices of competent state 
agencies; drugs or drug materials which are unclear origin or have expired; c/ Drugs or drug materials on the 
list of drugs and drug materials banned from import or manufacture; d/ Drugs for clinical trial; dd/ Drugs or drug 
materials used as samples for registration, testing, scientific research or display at exhibitions or fairs; e/ Drugs 
or drug materials not yet permitted for circulation; g/ Drugs under national target programs, donated drugs and 
other drugs not permitted for sale; h/ Retailing a prescription drug without prescriptions; retailing a vaccine;                
i/ Selling a drug at a price higher than its declared or posted price. 
6. Forging or modifying dossiers, papers, documents or certificates of competent agencies or organizations 
and of other organizations and individuals in pharmacy activities. 
7. Changing or modifying the shelf life of a drug, except the case of change of the shelf life of a drug prescribed 
in Clause 3, Article 61 of this Law. 
8. Practicing pharmacy without a pharmacy practice certificate or during the period of being deprived of the right to 
use a pharmacy practice certificate, for persons in the working positions prescribed in Article 11 of this Law. 
9. Renting, borrowing, leasing, lending or letting another person use a pharmacy practice certificate or a certificate 
of eligibility for pharmaceutical business for practicing pharmacy or conducting pharmaceutical business. 
10. Advertising in the following cases: a/ Advertising a drug without a state management agency’s certification  
of the advertising content or not in accordance with the certified content; b/ Using a certificate not yet 
recognized by the Ministry of Health, using material benefits or taking advantage of the name and status of an  
organization or individual or of a symbol, image, position, reputation, correspondence or letter of thank for 
advertising a drug; c/ Using clinical or preclinical research, testing or bioequivalence trial results not yet 
recognized by the Ministry of Health for advertising a drug. 
11. Organizing drug sales promotions in contravention of law. 
12. Taking advantage of drug prescription to seek personal benefits. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๗๐ 

 

๓.๔.๕ กฎหมายยาเสพติด และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 อาชญากรรมและความผิดทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับยาเสพติดเป็นเรื่องรา้ยแรงในเวียดนาม โดยเฉพาะ

บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นเรื่องที่รฐับาลเวียดนามและสงัคมใหค้วามสนใจอย่างจริงจงั รฐัสภาจึงไดอ้อกกฎหมาย

ฉบบัที่ ๒๓/๒๐๐๐/QH๑๐ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่าดว้ยการป้องกันและต่อสูก้ับยาเสพติด (Law  

No. 23/2000/QH10: Law on Drug Prevention and Fight) (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่  ๑๖/๒๐๐๘/             

QH๑๒ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่อก าหนดนโยบายและมาตรการของรฐัในการป้องกันและต่อสู้                    

กับยาเสพติด นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายอาญาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Law No. 100/2015/QH13: Criminal Code)             

ยังมีบทบัญญัติแยกออกต่างหากส าหรับอาชญากรรมที่ เก่ี ยวข้องกับยาเสพติด( drug-related offences)                    

และยงัมีการออกประกาศและกฎระเบียบอีกหลายฉบบัเพื่อน ากฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและต่อสูก้บัยาเสพติด          

ไปปฏิบติั 

ก) นโยบายของรฐัในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ   

 กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติดไดบ้ัญญัติใหก้ารป้องกันและต่อสูก้ับยาเสพติด             

เป็นความรบัผิดชอบของทกุคน ทกุครอบครวั ทกุหน่วยงาน ทกุองคก์รและสงัคมทัง้มวลรฐัสนบัสนนุและคุม้ครอง                 

ผูท้ี่มีส่วนร่วมในการป้องกนัและต่อสูก้บัการกระท าความผิดที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด การต่อสูก้บัอาชญากรรม               

ที่ เก่ียวข้องกับยาเสพติดและบังคับใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ กฎหมาย วัฒนธรรม สังคมและเทคนิค                          

เพื่อขับเคลื่อนประชาชนทุกคนใหม้ีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อสูก้ับยาเสพติด และบูรณาการการป้องกัน          

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๙๗) 
13. Manufacturing, preparing or selling traditional drugs combined with pharmaceutical ingredients without 
permission of a competent state management agency. 
14. Dispensing or selling to users expired drugs, drugs which have been preserved not in accordance with 
instructions on their labels, drugs which are being recalled under notices of a competent state agency, or drugs 
of unclear origin. 
15. Providing information, advertising, marketing, making prescriptions for, providing consultations on, labeling 
or providing use instructions for non-drug products, except medical equipment for the purpose of prevention, 
cure, diagnosis, treatment or mitigation of disease or modification of physiological functions of the human body. 
16. Exporting medicinal materials on the list of precious, rare or endemic medicinal material species and 
varieties under control without permission of a competent state management agency.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/ 
TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11099 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๗๑ 

 

และต่อสูก้ับยาเสพติดเขา้กับการป้องกันและต่อสูก้ับอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เชือ้เอชไอวี (HIV/AIDS)             

และความชั่วรา้ยทางสงัคมในรูปแบบอ่ืน ๆ๒๙๘   

 การกระท าดงัต่อไปนีต้อ้งหา้มตามกฎหมาย: 

๑. ปลกูพืชที่มีสารเสพติด 

๒. ผลิต เก็บ ขนส่ง เก็บรกัษา ซือ้ ขาย จดัจ าหน่าย ทดสอบ แลกเปลี่ยน เพิ่มสรรพคณุ ส่งออก น าเขา้ 

ขนย้าย ศึกษาวิจัย หรือถือครองสารเสพติด สารตั้งต้น ยาท่ีมีสารเสพติด หรือยาท่ีออกฤทธิ์                  

ต่อจิตประสาท โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

๓. ใชห้รือจัดใหม้ีการใชย้าเสพติด ยุยง บังคับ โน้มน้าว ใหท้ี่พักพิงและ/หรือสนับสนุนใหม้ีการใช ้                   

สารเสพติด โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

๔. ผลิต เก็บ ขนส่ง ซือ้และขายวิธีการและเครื่องมือเพื่อใช้ในการผลิต และ /หรือใช้สารเสพติด                   

โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

๕. ฟอกเงินหรือทรพัยส์ินที่ไดม้าจากการกระท าความผิดอาญาที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

๖. ขดัขวางหรือคดัคา้นการลา้งพิษในตวัผูเ้สพสารเสพติด 

๗. ตอบโตห้รือขดัขวางผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบหรือมีสว่นรว่มในการปอ้งกนัและต่อสูก้บัยาเสพติด 

๘. ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรืออาชีพโดยมิชอบเพื่อฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อสู้                         

กบัยาเสพติด 

๙. การกระท าอ่ืน ๆ ที่กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดก าหนดเป็นความผิด๒๙๙ 

 
๒๙๘ Article 4 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “1. Drug prevention and fight is 

the responsibility of individuals, families, agencies, organizations and the entire society.  
2. The State adopts policies to encourage and protect individuals, families, agencies and organizations 
participating in preventing and fighting drug-related evils; organize the fight against drug-related crimes and 
synchronously employ economic, legal, cultural, social and professional measures to propagate and mobilize 
people, public servants, officers and men of the people’s armed forces to take part in the drug prevention and 
fight; to combine drug prevention and fight with the prevention of and fight against crimes of different types, 
HIV/AIDS and other social vices.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/78281/83564/ 
F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๒๙๙ Article 3 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “The following acts are strictly 

forbidden: 1. Cultivating narcotic-bearing plants; (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๗๒ 

 

ข) หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกลุ่มต่าง ๆ ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

 ปัจเจกชนและครอบครวัมีหนา้ที่ตอ้งใหค้วามรูก้ับสมาชิกในครอบครวัและเครือญาติเก่ียวกับพิษภัย   

จากยาเสพติดและกฎหมายที่เก่ียวกับการป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติด เฝ้าระวังและป้องกันมิใหส้มาชิก                       

ในครอบครวัเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัความชั่วรา้ยที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด คอยสงัเกตค าแนะน าของแพทยใ์นการใชย้า 

ท่ีมีสารเสพติดและยาท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพื่อการรกัษาทางการแพทย ์ขัดขวางญาติและคนอ่ืน ๆ มิให้

กระท าผิดกฎหมาย เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการล้างพิษสารเสพติด เฝ้าระวัง              

และช่วยเหลือผูท้ี่เลิกยาเสพติดใหก้ลบัคืนสูส่งัคมเพื่อไม่ใหก้ลบัไปเสพยาอีก๓๐๐  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๒๙๙) 
2. Illegally producing, storing, transporting, preserving, buying, selling, distributing, expertising, exchanging, 
exporting, importing, transiting, researching into or appropriating narcotic substances, pre-substances, 
addictive medicines, centripetal neurotropic medicines;  
3. Illegally using, organizing the illegal use of, drug; inciting, coercing, inducing, harboring and/or supporting 
the illegal use of narcotic substances;  
4. Producing, storing, transporting, buying and selling means and tools for use in the illegal production and/or 
use of narcotic substances;  
5. Legalizing money and/or property acquired through the commission of drug-related crimes;  
6. Opposing or obstructing the drug detoxication;  
7. Retaliating or obstructing responsible people or persons participating in drug prevention and fight;  
8. Abusing positions, powers and occupations to breach the legislation on drug prevention and fight.  
9. Other illegal drug-related acts.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/78281/83564/ 
F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๐ Article 6 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “Individuals and families shall 

have the responsibility to:  
1. Educate family members and relatives about harms caused by drug and the observance of law provisions 
on drug prevention and fight; strictly manage and prevent family members from involving in drug-related evils; 
2. Strictly observe the doctors’ instructions on the use of addictive medicines and centripetal neurotropic 
medicines for treatment of ailments;  
3. Oppose drug-related illegal acts committed by relatives and other persons;  
4. Participate in or support activities related to drug detoxication at detoxication establishments and 
communities; monitor and help persons who have given up drug addiction to integrate into the community; 
prevent and combat the relapse into addiction.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/ 
78281/83564/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๗๓ 

 

 ปัจเจกชน ครอบครัว หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีหน้าที่ในการตรวจจับและพรอ้มที่จะใหข้อ้มูล             

กับเจา้หนา้ที่ต  ารวจหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ  านาจเก่ียวกับความชั่วรา้ยที่เก่ียวขอ้งกับยาเสพติด๓๐๑ รายงาน              

การปลูกพืชที่มีสารเสพติดและเขา้ร่วมอย่างแข็งขันในการท าลายแหล่งเพาะปลูกพืชที่มีสารเสพติดที่จัดโดย

หน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถิ่น ในภมูิภาคที่ตอ้งมีการท าลายแหลง่เพาะปลกูพืชที่มีสารเสพติด หน่วยงานของรฐั

ที่ เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติโดยการพัฒนาเกษตรกรรมและป่าไม้เพื่อทดแทน                           

การเพาะปลกูพืชที่มีสารเสพติดนัน้ และตอ้งวางแผนโครงสรา้งทางเกษตรกรรม ป่าไม ้อตุสาหกรรมหรือบริการ

เพื่อใหช้าวบา้นเปลี่ยนแนวทางการเพาะปลกูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ๓๐๒ 

 โรงเรียนและสถานศึกษาอ่ืน ๆ มีหนา้ที่ในการน าหลกัสตูรทางการศึกษาไปปฏิบติัเพื่อป้องกนัและต่อสู้

กบัยาเสพติด ใหค้วามรูก้บันกัเรียนในเรื่องของกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดรวมทัง้วิธีในการมีสขุภาพที่ดี เฝา้ระวงั

และปอ้งกนัมิใหน้กัเรียนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความชั่วรา้ยที่เก่ียวกบัยาเสพติด โรงเรียนจะตอ้งรว่มมือกบัครอบครวั 

หน่วยงาน องคก์ร และหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการเฝ้าระวังและใหค้วามรูก้ับนักเรียนเก่ียวกับการ

ป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติด และร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น                     

ในการจดัการทดสอบเมื่อจ าเป็นเพื่อตรวจหาสารเสพติดในหมู่นกัเรียน๓๐๓ 

 
๓๐๑ Article 7 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “Individuals, families, agencies 

and organizations have the responsibility to detect and promptly supply information on drug-related evils to 
police offices or other competent bodies. The competent State bodies shall have to consider and settle in time 
the information and denunciations on drug-related evils.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ 
MONOGRAPH/78281/83564/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๒  Article 8 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “1. Individuals, families, 

agencies and organizations have the responsibility to detect and promptly report to the competent State bodies 
the cultivation of narcotic-bearing plants; actively participate in the destruction of narcotic-bearing crops, 
organized by local administration.  
2. In regions where the narcotic-bearing plants must be got rid of, the State bodies shall, within the scope of  
their respective tasks and powers, have the responsibility to organize the implementation of the State’s 
undertaking and policies on the development of agricultural and forestry production to substitute the cultivation 
of narcotic-bearing plants; plan appropriate agricultural, forestry, industrial and service structure so that people 
shift their production with efficiency.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/78281/835 
64/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๓ Article 10 of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “The schools and other 

educational institutions have the responsibility to: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๗๔ 

 

 กองก าลงัต ารวจประชาชน กองก าลงัป้องกนัชายแดน กองก าลงัป้องกนัชายฝ่ัง และศลุกากรจะมีแผนก

พิเศษในการปอ้งกนัและต่อสูก้บัอาชญากรรมที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด๓๐๔ 

ค) อาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 

 หมวด ๑๘ ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมี ๙ มาตรา ได้ก าหนดบทลงโทษความผิดที่เก่ียวข้อง                 

กบัยาเสพติดไว ้๙ ฐานความผิด ดงันี ้ 

๑. การปลกูดอกฝ่ินและพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่มีสารเสพติด (มาตรา ๒๔๗)๓๐๕  

๒. ผลิตสารเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๔๘)๓๐๖  

๓. กกัเก็บ ขนสง่ คา้ หรือไดม้าซึ่งยาเสพติด (มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๕๒)๓๐๗  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๐๓)  
1. Organize the implementation of the education program on drug prevention and fight; to educate pupils, 
students and trainees in the legislation on drug prevention and fight as well as the healthy way of life; strictly 
manage and prevent pupils, students and trainees from involving in drug-related evils;  
2. Coordinate with families, agencies, organizations and local administration in managing and educating pupils, 
students and trainees about drug prevention and fight;  
3. Coordinate with health bodies and local administration in organizing tests when necessary in order to detect 
drug addicts among pupils, students and trainees.” , สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONO 
GRAPH/78281/83564/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๔ Article 13 (1) of Law No. 23/2000/QH10 (Law on Drug Prevention and Fight), “1. The drug prevention 

and fight agencies of the people’s police force may carry out the following activities: a) Assuming the prime 
responsibility and coordinating with the concerned agencies to carry out activities to prevent and fight drug-
related crimes in the border and inland regions;”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/ 
78281/83564/F77552356/VNM78281.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๕ Article 247 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Growing opium poppy plants, coca 

plants, cannabis plants, or other plants containing narcotic substances: 1. Any person who grows opium poppy 
plants, coca plants, cannabis plants, or other plants containing narcotic substances in any of the following 
cases shall face a penalty of 06 - 36 months' imprisonment:”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ 
en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๖
 Article 248 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Illegal manufacturing of narcotic 

substances: 1. Any person who manufactures narcotic substances in any shape of form shall face a penalty of 
02 - 07 years' imprisonment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อ
วนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๗
 Article 249 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๗๕ 

 

๔. กักเก็บ ขนส่ง ค้าหรือได้มาซึ่งสารตั้งต้นเพื่อใช้ในการผลิตยาเสพติดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(มาตรา ๒๕๓)๓๐๘  

๕. ผลิต กักเก็บ ขนส่ง และ/หรือคา้อุปกรณเ์ครื่องมือที่ใชใ้นการผลิตยาเสพติดหรือใชเ้สพยาเสพติด 

โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๕๔)๓๐๙  

๖. จดัใหม้ีการใชย้าเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๕๕)๓๑๐  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๐๗) 
“Illegal storage of narcotic substances:  
1. Any person who stores narcotic substances for purposes other than trading, transporting, or manufacturing 
narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:”,  
Article 250 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Illegal transport of narcotic substances:  
1. Any person who transports narcotic substances for purposes other than trading, transporting, or 
manufacturing narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 02 - 07 years' 
imprisonment:”, 
Article 251 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Illegal deal in narcotic substances: 
1. Any person wh illegally deals in narcotic substances shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.”, 
Article 252 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Appropriation of narcotic substances: 1. Any person 
who appropriates narcotic substances in any shape or form in any of the following cases shall face a penalty 
of 01 - 05 years' imprisonment:”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๘
 Article 253 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Storage, transport, trading, or 

appropriation of precursors for illegal manufacturing of narcotic substances: 1. Any person who stores, 
transports, deals in, or appropriates precursors for illegal manufacturing of narcotic substances in any of the 
following cases shall face a penalty of 01 - 06 years' imprisonment:”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ 
en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๐๙
 Article 254 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Manufacturing, storage, transport, trading 

of instruments and equipment serving illegal manufacturing or use of narcotic substances:  
1. Any person who manufactures, stores, transports, or deals in instruments and equipment serving illegal 
manufacturing or use of narcotic substances in any of the following cases shall face a penalty of 01 - 05 years' 
imprisonment:”, สืบค้นได้ที่  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๐
 Article 255 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Facilitation of illegal use of narcotic substances:  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๑๗๖ 

 

๗. ใหท้ี่พกัพิงในการใชย้าเสพติด (มาตรา ๒๕๖)๓๑๑  

๘. บงัคบัผูอ่ื้นใหใ้ชส้ารเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๕๗)๓๑๒  

๙. ชกัจงูผูอ่ื้นใหใ้ชส้ารเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา ๒๕๘)๓๑๓ 

๑๐. ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เก่ียวกบัการจดัการและใชย้าที่มีสารเสพติด (มาตรา ๒๕๙)๓๑๔ 

 บทลงโทษส าหรบัอาชญากรรมที่เก่ียวขอ้งกับยาเสพติดนั้นมีความรุนแรง ความผิดอาญาที่ก าหนด           

ไวใ้นมาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๕๐ และ มาตรา ๒๕๑ อาจมีโทษถึงประหารชีวิต หากเป็นกรณีรา้ยแรง และความผิด

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๑๐) 
1. Any person who facilitates the use of narcotic substances in any shape of form shall face a penalty of 02 - 
07 years' imprisonment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี 
๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๑
 Article 256 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Concealment of illegal use of narcotic 

substances: 1. Any person who leases out, lends premises or otherwise conceals the illegal use of narcotic 
substances, except for the cases in Article 255 hereof, shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๒
 Article 257 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Forcing others to use narcotic 

substances: 1. Any person who uses violence or threatens to use violence or mental intimidation to force another 
person to illegally use narcotic substances against that person's will shall face a penalty of 02 - 07 years' 
imprisonment.”, สืบค้นได้ที่  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf ( สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๐ 
ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๓
 Article 258 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Persuading or inciting others to use 

narcotic substances: 1. Any person who persuades or incites or uses other tricks to persuade another person 
to illegally use narcotic substances shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

๓๑๔
 Article 259 of Law No. 100/2015/QH13 (Criminal Code), “Offences against regulations on 

management, use of narcotic substances, precursors, narcotic drugs, and psychotropic drugs 1. A person who 
is responsible for manufacturing, transport, preservation, storage, trading, distribution, use, processing, 
exchange, export, import, transit through Vietnam’s territory, prescription, sale, analysis, research of narcotic 
substances, precursors, narcotic drugs, or psychotropic drugs but commits any of the following acts despite 
the fact that he/she was disciplined or previously incurred a civil penalty any of the aforementioned offences or 
has a previous conviction for a drug-related crime which has not been expunged shall be liable to a fine of from 
VND 10,000,000 to VND 100,000,000 or face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 



๑๗๗ 

 

อาญาที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๒๔๙  มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๗ และ มาตรา ๒๕๘         

อาจมีโทษถึงจ าคกุตลอดชีวิตในกรณีผิดรา้ยแรง๓๑๕  

 

๓.๕  กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และการส่ือสาร 

๓.๕.๑  กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 ก)  ภาพรวม 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐสภาของประเทศเวียดนามได้ออกกฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                

คือ กฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฉบบัที่ ๒๑/๒๐๐๐/QH๑๐ (Law on Science and Technology 

No. 21/2000/QH10) ขึน้เป็นครัง้แรก หลงัจากกฎหมายใชบ้งัคบัไดส้ิบปี กฎหมายฉบบันีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นถึง

ข้อบกพร่องที่กฎหมายไม่อาจตอบสนองความต้องการในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม                       

และการปฏิบติัการรว่มกนัระหว่างประเทศ๓๑๖ ขอ้บกพรอ่งดงักลา่วอาจสรุปไดด้งันี ้ 

 ประการแรก กฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับดังกล่าวเป็นเพียงกรอบบัญญัติ                         

แห่งบทกฎหมายทั่ วไป ซึ่งบทบัญญัติส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นประกาศมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์                            

เชิงบรรทดัฐาน ดงันัน้ การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายจึงตอ้งรอใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งออกแนวทางและ

ระเบียบมาบงัคับใช ้อีกทัง้บทบญัญัติบางประการไม่สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นทางปฏิบติัไดเ้นื่องจาก

ในช่วงนั้นจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีการออกมีแนวทางปฏิบัติใด ๆ บทบัญญัติที่ไม่สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ได้แก่ บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแผนแม่บทส าหรับองค์กรวิทยาศาสตร์              

และเทคโนโลยี บทบญัญัติเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัการจดัตัง้หน่วยงานวิจยัและพฒันา หรือหน่วยงาน  

 

 
๓๑๕

 ภายใตบ้ังคับประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๘ การใชย้าเสพติดไม่ถือเป็นความผิดอาญา เนื่องจาก

ความผิดฐานใชย้าเสพติดโดยผิดกฎหมายตามมาตรา ๑๙๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมาย                   
ที่ ใช้บังคับ ก่อนหน้าประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๘ (Law No. 15/1999/QH10: Penal Code) (สืบค้นได้ที่  
http://un-act.org/publication/view/viet-nam-penal-code-1999/) (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) ได้ถูกยกเลิกไป                 
โดยมาตรา ๑ (๓๖) แห่งกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒ (Law No. 
37/2009/QH12: Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Penal Code), ( สืบค้น ได้ที่  
https://www.unodc.org/res/cld/document/penal-code-amendmentact_html/2014_update_on_Penal_Code.pdf) 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๑๖ อ้างอิงตามรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศเวียดนาม ลงวันที่  ๒๕ มิถุนายน                 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การประเมินการบงัคบัใชก้ฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๓. 



๑๗๘ 

 

ด้านวิทยาศาสตร์และบริการทางเทคโนโลยี  บทบัญญัติเ ก่ียวกับการค่าเครดิตส าหรับกิจกรรม                           

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบัญญัติเก่ียวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์                 

และเทคโนโลยี และมาตรการในการดึงดูดชาวต่างชาติและคนเวียดนามที่อยู่ ต่างแดนที่มีความรู้

ความสามารถใหเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม ฯลฯ  

 ประการที่สอง บทบญัญัติบางประการมีความไม่เหมาะสมและไม่สามารถใชร้่วมกบัมาตรฐานสากลได ้

บทบัญญัติดังกล่าวได้แก่ บทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะเจาะจงกับหน่วยงานภาครัฐทางวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยีรวมถึงกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่รฐับาลใหทุ้นสนับสนุน ท าใหไ้ม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของเศรษฐกิจตลาดและการปฏิบติัการร่วมกนัระหว่างประเทศได ้กลไกในการระบุ

และก าหนดงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมีลกัษณะปฏิบติัการจาก "บนลงล่าง" แทนที่

จะเป็นจาก "ล่างขึน้บน" บทบญัญัติที่ไม่ได้กล่าวถึงหนา้ที่ความรบัผิดที่จะน ามาใชใ้นเชิงปฏิบติักับผลของ

โครงการวิจัยและพัฒนาที่รัฐบาลให้ทุนสนับสนุน นอกจากนี ้ บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดตั้งและการ

ลงทะเบียนขององค์กรวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีความหละหลวมจนท าให้มีการจัดตั้งองค์กร

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นจ านวนมากโดยปราศจากการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพอย่างที่เกินกว่า

อ านาจรฐัจะจัดการได ้องคก์รวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีขีดจ ากัดทางเอกภาพ และไม่มีบทบัญญัติ                  

ที่ก าหนดการประเมินผลภาคบังคับของของกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บทบัญญัติที่ขาด

กลไกที่บงัคบัใชก้บัการทบัซอ้นกนัของโครงการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ไดร้บัทุนสนบัสนนุจากรฐับาล 

กับการทับซอ้นในระดับต่าง ๆ และบทบัญญัติที่ก าหนดกลไกในการบริหารบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์       

และเทคโนโลยีแบบไม่ยืดหยุ่นและไม่ก่อใหเ้กิดแรงจงูใจในความคิดสรา้งสรรค ์ 

 ประการที่สาม กฎหมายไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการลงทุนภาคบงัคบัในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ส  าหรบัหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนั้น วิสาหกิจหลายแห่งจึงไม่น ารายได้ก่อนหักภาษีมาใชจ้่ายในการวิจัย               

และพฒันาและไม่ไดคิ้ดคน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเศรษฐกิจในโลกที่มีการแข่งขนักนัมากขึน้  

  ดังนั้น ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการประกาศใช้กฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีฉบบัใหม่ ซึ่งการประกาศใชก้ฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฉบบัใหม่นี ้ประกอบกับกฎหมาย 

ฉบบัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีอยู่ในขณะนัน้ อนัไดแ้ก่ กฎหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๔๙)๓๑๗ กฎหมาย

 

 ๓๑๗ กฎหมายก า รถ่ า ยทอด เทค โน โลยี ที่  ๐๗ /๒๐๑๗ /QH๑๔  (Law on Technology Transfer No. 

07/2017/QH14), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/en/Pages/Detaildocument.aspx?vID=45 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๗๙ 

 

เทคโนโลยีขัน้สงู (พ.ศ. ๒๕๕๑)๓๑๘ ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท าใหเ้กิดกรอบดา้นกฎหมายที่ครอบคลุม

ส าหรบัการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม 

 กฎหมายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๖)๓๑๙ เป็นกฎหมายที่ควบคุมองคก์ารต่าง ๆ     

และปัจเจกชนที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี การด าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยี มาตรการรองรบัการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการบริหารจัดการของรัฐ                  

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๐  

 กฎหมายฉบับนี ้ก าหนดนโยบายของรัฐเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์                

และเทคโนโลยีนั้นถือเป็นนโยบายแห่งชาติอันดับตน้ ดังนั้น รฐัจึงใหค้วามส าคัญแก่ทรพัยากรของชาติ           

และการด าเนินการให้สิทธิพิเศษแก่กลไกและมาตรการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี ้รฐัยงัไดก้ าหนดเงื่อนไขส าหรบัการพฒันาตลาดวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และผลกัดนัองคก์ร

ทัง้หลายใหม้าลงทนุในกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๑   

 

 ๓๑๘ กฎหมายเทคโนโลยีขัน้สงูที่ ๒๑/๒๐๐๘/QH๑๒ (Law on High Technology No. 21/2008/QH12), สืบคน้

ไ ด้ ที่  https://thuvienphapluat.vn/archive/Luat/Law-No-21-2008-QH12-of-November-13-2008-on-high-technologies-
vb88508t10.aspx (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๑๙ กฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่  ๒๙ /๒๐๑๓ /QH๑๓ (Law on Science and Technology No. 

29/2013/QH13), สืบค้น ได้ที่  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn085en.pdf (สืบค้น เมื่ อ วันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๐  Article 1 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Scope of regulation: This Law 

provides organizations and individuals engaged in scientific and technological activities; organization of 
performance of scientific and technological activities; measures to assure the development of science and 
technology; and the state management of science and technology.”, สื บค้น ได้ที่  https://www.most.gov.vn/ 
Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๑ Article 6 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “The State’s policies on science 

and technology development: The State implements the following policies to ensure that science and 
technology development is a primary national policy:  
1. Prioritizing and concentrating all national resources on science and technology development; applying 
synchronously incentive mechanisms and measures to bring into play the key and motivating role of science 
and technology in socio-economic development, national defense and security assurance and improvement of 
people’s living standards;  
2. Synchronously developing social sciences and humanities, natural sciences, technical sciences and  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๐ 

 

ข) องคก์ารดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 องคก์ารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประกอบดว้ย สถาบนัวิจยัทางวิทยาศาสตร ์สถาบนัวิจยั

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการพฒันาเทคโนโลยีในรูปแบบของสถานศึกษา สถาบนั ศนูยก์ารศึกษา ห้องทดลอง

ปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร ์ศนูยค์น้ควา้และวิจยั สถานีสงัเกตการณ ์ศนูยก์ารทดลองและศนูยใ์นรูปแบบอ่ืน

ที่ก าหนดโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สถาบนัอดุมศึกษา และองคก์ารบริการ

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๒ องคก์ารบริการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี ้ไม่ใช่

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๒๑) 
technologies; combining science and technology development with socio-economic development and national 
defense and security assurance; creating prerequisites for the formation and development of a knowledge-
based economy.  
3. Intensifying the research and application of advanced and modern scientific and technological achievements, 
researching, mastering and creating new technologies in order to raise the technological level and 
competitiveness of products.  
4. Concentrating investment in building physical-technical foundations, attaching importance to prioritized and 
key fields of science and technology; applying special preferential mechanisms and policies for development, 
training, attraction and effective use of human resources in science and technology. 
5. Facilitating the development of the science and technology market.  
6. Encouraging and creating favorable conditions for enterprises to invest in scientific and technological 
activities, technology renewal and technological level raising.  
7. Encouraging and creating conditions for science and technology societies, socio-political organizations, 
social organizations and socio-professional organizations to provide consultancy, criticisms and social 
assessment and engage in scientific and technological activities.  
8. Proactively and actively engaging in international integration in science and technology; heightening the 
country’s profile in science and technology in the region and the world.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn 
/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๒  Article 9(1) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Forms of science and 

technology organizations are specified as follows: 
a) Scientific research organizations and scientific research and technological development organizations 
organized in the form of academies, institutes, centers, laboratories, research stations, observatories, testing 
stations and other forms specified by the Minister of Science and Technology; 
b) Tertiary education institutions organized in accordance with the Law on Higher Education; 
c) Scientific and technological service organizations organized in the form of centers, offices, testing chambers  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๑ 

 

หน่วยงานของรฐั หากแต่เป็นสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่งอาจ

จัดตั้งขึน้ในรูปของหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชนก็ได ้ในแง่ของอ านาจหน้าที่ องคก์ารดา้นวิทยาศาสตร์         

และเทคโนโลยีแบ่งออกเป็นองค์การวิจยัขัน้พืน้ฐาน องคก์ารคน้ควา้และวิจยัประยุกต ์และองคก์ารบริการ            

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๓  ในแง่ของความเป็นเจา้ของ องคก์ารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แบ่งเป็นองคก์ารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเป็นของรฐั เอกชน และการลงทนุจากต่างประเทศ 

 ในการก่อตัง้องคก์ารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จะตอ้งด าเนินการตามเงื่อนไขใหค้รบถว้น

ดงัต่อไปนี ้๓๒๔ คือ  

  (๑) การก่อตั้งองค์การด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด                        

ไวใ้นขอ้บงัคบั วตัถปุระสงค ์และแนวปฏิบติัขององคก์าร อนัสอดคลอ้งกบักฎหมายที่ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั และ 

 (๒) คุณสมบัติด้านทรัพยากรมนุษย์และเครื่องมืออุปกรณ์ขององค์การด้านวิทยาศาสตร์                 

และเทคโนโลยีจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและวัตถุประสงค์ขององค์การ              

ซึ่งจ าตอ้งไปพิจารณาถึงขอ้บงัคบัขององคก์ารนัน้ ๆ อีกชัน้หนึ่งว่าก าหนดรายละเอียดไวว้่าอย่างไร  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๒๒) 
and other forms specified by the Minister of Science and Technology.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/ 
Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๓ Article 9(2) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Science and technology 

organizations are classified as follows: 
a) Into the types specified in Clause 1, Article 12 of this Law, by establishing competence;  
b) Into basic research organizations, applied research organizations and scientific and technological service 
organizations, by function;  
c) Into public science and technology organizations, non-public science and technology organizations and 
foreign-invested science and technology organizations, by ownership form.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov 
.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๔ Article 11(1) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “A science and technology 

organization may be established when the following conditions are fully satisfied: 
c) Having an organization and operation charter and operation objectives and orientations in accordance with law; 
Having science and technology personnel and physical-technical foundations meeting requirements of the 
achievement of the set objectives and orientations and the implementation of the organization and operation 
charter.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf  
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๘๒ 

 

  ส าหรบัองคก์ารท่ีเป็นการลงทนุจากต่างประเทศ จะมีเงื่อนไขพิเศษอีก ๓ ประการ ไดแ้ก่๓๒๕ 

  (๑) วัตถุประสงคข์ององคก์ารและสาขาการปฏิบติังานตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายของเวียดนาม

และความต้องการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีของประเทศ

เวียดนาม  

  (๒) การก่อตัง้องคก์ารตอ้งไดร้บัการอนมุติัโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

และ 

  (๓) องคก์ารนัน้ ๆ จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการประชาชนประจ าทอ้งถิ่นในการก่อตัง้

ส  านักงานใหญ่ในจังหวัดหรือเมืองนั้น  ๆ  องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องจดทะเบียน                      

ต่อหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจหน้าที่รบัผิดชอบเก่ียวกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และจะตอ้งได้รับ

ใบอนญุาตใหจ้ดทะเบียนส าหรบัการปฏิบติัการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๖  

 องค์การด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสิทธิโดยอิสระและมีความรับผิดชอบเก่ียวกับ                       

การด าเนินการจดทะเบียนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการเขา้ร่วมในการประกวดราคา

หรือได้รับมอบหมายโดยตรงในโครงการวิจัย รวมถึงสัญญาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               

และการจัดอบรมบุคลากรและการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการ

ก่อตั้งสาขาของสถาบันการพัฒนาและวิจัย ผู้ประกอบการและองค์การบริการด้านวิทยาศาสตร์                

 

 ๓๒๕ Article 11(3) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “The establishment of a 

foreign-invested science and technology organization must comply with the provision of Clause 1 of this Article 
and satisfy the following requirements: 
a) Its operation objectives, contents and fields conform to Vietnam’s laws and satisfy requirements of scientific 
and technological and socio-economic development of the country;  
b) Its establishment is permitted by the Minister of Science and Technology; 
c) It is permitted by the provincial-level People’s Committee to open its working office in the locality.”, สืบค้นได้ที่  
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). 

 ๓๒๖ Article 11(4) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology,” Science and technology 

organizations shall register their operation with competent state management agencies in charge of science 
and technology and obtain scientific and technological operation registration certificates.”, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สื บค้น เ มื่ อ วัน ที่  ๑  ธั น ว าคม 
๒๕๖๑). 



๑๘๓ 

 

และเทคโนโลยี และการก่อตัง้ส  านกังานตวัแทนและสาขาในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ และการให้

ความร่วมมือหรือกิจการร่วมคา้และไดร้บัความช่วยเหลือจากองคก์ารอ่ืนหรือจากเอกชน และการระดมทนุ

เป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อด าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                     

และเทคโนโลยีเช่นเดียวกบักิจกรรมการผลิตและการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย และไดร้บัความคุม้ครอง

ในทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดหรือถ่ายโอนผลงานทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีให้เป็นไป                

ตามกฎหมาย และการจัดพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการให้ค าปรึกษาแนะน า                 

หรือเสนอขอ้เสนอแก่หน่วยงานของรฐัตามนโยบายของรฐับาล กฎหมาย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

และแผนการพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๒๗ 

 

 ๓๒๗  Article 13 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology,” Rights of science and 

technology organizations:  
1. To enjoy autonomy and take self-responsibility in scientific and technological activities in the fields for which 
they have received registration certificates. The State shall assign payrolls to public science and technology 
organizations.  
2. To register as candidates for selection for or be directly assigned with scientific and technological tasks; to 
enter into science and technology contracts; to train human resources and foster talents for science and 
technology.  
3. To establish science and technology organizations, businesses or attached science and technology 
businesses, representative offices and branches at home and abroad for conducting scientific and 
technological activities in accordance with this Law and other relevant laws.  
4. To enter into cooperation or joint ventures with or receive financial assistance from, other organizations and 
individuals; to contribute money, assets or value of intellectual property rights in order to conduct scientific and 
technological, production and business activities in accordance with law.  
5. To have their intellectual property rights protected; to transfer or assign results of scientific and technological 
activities in accordance with the laws on intellectual property and technology transfer.  
6. To publish results of scientific and technological activities in accordance with the Press Law, the Publication 
Law and other laws.  
7. To give advice or proposals on elaboration of the State’s policies, laws, socio-economic development plans 
and science and technology development plans to competent agencies.  
8. To join in international integration in science and technology.  
9. To be partially or wholly transformed into science and technology businesses in accordance with law.”, สืบคน้
ได้ที่  https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบค้น เมื่ อ วันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๘๔ 

 

 องค์การด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างประเทศอาจเข้ามาจัดตั้งส านักงานตัวแทน                   

หรือส านกังานสาขาขององคก์ารเพื่อด าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ            

ที่ เก่ียวข้องในประเทศเวียดนามได้๓๒๘ ในกรณีนี ้ ส  านักงานตัวแทนหรือส านักงานสาขาขององค์การ               

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตที่ ออกโดยรัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่งใบอนญุาตดงักลา่วมีก าหนดอายสุงูสดุ ๕ ปี 

ค) นโยบายสนบัสนุนแก่ผูเ้ชี่ยวชาญชาวเวียดนามในต่างประเทศและผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ๓๒๙            

 เพื่อตอบสนองการดึงดูดใหช้าวเวียดนามในต่างประเทศและผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศใหเ้ข้ามา               

 

 ๓๒๘ Article 15 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Vietnam-based representative 

offices and branches of foreign science and technology organizations  
1. Foreign science and technology organizations may establish their representative offices and branches in 
Vietnam to conduct scientific and technological activities and activities directly related to scientific and 
technological activities in accordance with this Law and other relevant laws.  
2. The establishment of a Vietnam-based representative office or branch of a foreign science and technology 
organization must satisfy the following conditions:  
a) The science and technology organization is lawfully established by an international organization or registered 
in a country or territory;  
b) Satisfying the conditions prescribed in Clause 3, Article 11 of this Law;  
c) Operating in the fields of science and technology for which Vietnam has demand; d/ Undertaking to strictly 
comply with Vietnamese law and treaties to which Vietnam is a contracting party.  
3. The Minister of Science and Technology shall grant the establishment licenses of Vietnam-based 
representative offices or branches of foreign science and technology organizations, Such a license may be 
valid for 5 years at most but must not exceed the remaining validity duration of the operation registration 
certificate or paper of equal validity of such organization in case its national law stipulates the validity duration 
of operation registration certificates of science and technology organizations.  
4. Vietnam-based representative offices and branches of foreign science and technology organizations may 
conduct scientific and technological activities stated in their establishment licenses and have the rights and 
obligations provided in this Law and other relevant laws.  
5. The Government shall specify conditions, order and procedures for establishment of Vietnam-based 
representative offices and branches of foreign science and technology organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๒๙ ตามขอ้ ๓.๓ และ ๓.๔ แห่งกฎหมายสญัชาติเวียดนาม ที่ ๒๔/๒๐๐๘/QH๑๒ (Law No. 24/2008/QH12 on  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๕ 

 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม รฐับาลไดอ้อกกฎหมายที่ให้              

สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ชาวเวียดนามในต่างประเทศและผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศดังกล่าว เช่น ค่าจา้ง 

ค่าที่พักอาศัย การเดินทางเข้าและออกถิ่นที่อยู่๓๓๐  โดยรัฐบาลได้ออกประกาศที่ ๘๗/๒๐๑๔/ND-CP             

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๒๙) 
Vietnamese Nationality) ซึ่งเป็นกฎหมายระดบัรฐับญัญัติ ซึ่งออกโดยรฐัสภาในวนัที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มีผลใชบ้ังคับเมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากกฎหมาย
รฐัธรรมนูญนั้น “ชาวเวียดนามในต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติเวียดนามและลูกหลานชาวเวียดนามที่มีถิ่น        
ที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ “ลูกหลานชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลที่ครัง้หนึ่งเคยถือสญัชาติ
เวียดนามโดยก าเนิดตามหลกัสายโลหิต รวมไปถึงลกูหลานของบคุคลดงักล่าวที่มถีิ่นท่ีอยู่ถาวรในต่างประเทศ แมว้่าบคุคล
เหล่านีจ้ะยงัถือสญัชาติเวียดนามหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี ้ตามนยัขอ้ ๑๓.๒ ของกฎหมายสญัชาติเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗) ชาวเวียดนามในต่างประเทศที่ยงัคงถือสัญชาติเวียดนามตามกฎหมายประเทศเวียดนาม
ก่อนกฎหมายฉบบัใหม่นีใ้ชบ้งัคบัอยู่อาจถือสญัชาติเวยีดนามต่อไปได ้และชาวเวียดนามในต่างประเทศที่ยงัคงถือสญัชาติ
เวียดนามแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนในฐานะผู้ถือสัญชาติเวียดนาม ตามข้อ ๑๑ แห่งกฎหมายฉบับนี ้อาจลงทะเบียน             
กบัตวัแทนประเทศเวียดนามในต่างประเทศ เพื่อใหป้ระกาศว่าบคุคลดงักล่าวมีสญัชาติเวียดนามและออกหนงัสือเดินทาง
ประเทศเวียดนามให ้ในกรณีทั่วไป ชาวเวียดนามในต่างประเทศรวมทั้งชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและบุตรของชาวเวียดนาม                
ในต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าขาเข้า ทั้งนี ้ ตามประกาศที่  ๘๒ /๒๐๑๕/ND-CP (Decree No. 
82/2015/ND-CP) ลงวนัท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 ๓๓๐ Article 24 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Attraction of science and 

technology workers who are overseas Vietnamese and foreign experts:  
1. Science and technology workers who are overseas Vietnamese and foreign experts are encouraged to 
participate in scientific and technological activities in Vietnam.  
2. While working in Vietnam, science and technology workers who are overseas Vietnamese have the rights 
and obligations provided in Articles 20 and 21 of this Law, and enjoy the following incentives:  
a) To be appointed to or hired to hold leading posts of science and technology organizations; to be assigned 
to perform scientific and technological tasks at all levels, be considered for recognition or appointment to 
scientific research titles or technological titles as prescribed in Article 19 of this Law;  
b) To enjoy expert salary as provided by the Government and other incentives under contracts;  
c) To enjoy exit, entry, residence, housing and other incentives provided by law.  
3. Foreign experts are encouraged to participate in scientific and technological activities in Vietnam and may 
enjoy the following incentives:  
a) To be hired to hold leading posts of science and technology organizations; to be assigned to perform 
scientific and technological tasks;  
b) To enjoy exit, entry, residence, housing and other incentives provided by law;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๖ 

 

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดรายละเอียดนโยบายให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี ้ 

โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรแ์ละนักเทคโนโลยีชาวเวียดนามในต่างประเทศและที่มาจากต่างประเทศ          

ที่จะได้รับอนุญาตให้มีวีซ่าแบบเข้าออกประเทศได้หลายครั้งหรือได้รับใบอนุญาตส าหรับผู้อยู่อาศัย               

ในประเทศชั่วคราวส าหรบัพักอาศัยระยะยาว และวีซ่าและใบอนุญาตดังกล่าวจะอนุญาตใหแ้ก่สมาชิก

ครอบครวัของนักวิทยาศาสตรน์ั้น ๆ รวมถึงผูป้กครอง คู่สมรส และบุตรอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี  นอกจากนี ้

ผูเ้ชี่ยวชาญชาวเวียดนามในต่างประเทศและผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ไดร้บัเหรียญรางวลัหรือต าแหน่ง

เกียรติยศจากประเทศเวียดนามจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เป็นผูอ้ยู่อาศัยถาวรได้ โดยในระหว่าง       

การพักอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านีม้ีสิทธิได้รับการอุดหนุนตามสมควรใน เรื่อง             

ที่อยู่อาศยั โอกาสในการท างานและคน้ควา้วิจยัในสถาบนัการศึกษา และสามารถท างานใหแ้ก่หน่วยงาน

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระบวนการนวัตกรรมได้ ซึ่งจะได้รับ            

ความสะดวกง่ายดายในกระบวนการไดร้บัใบอนญุาตท างาน 

ง) นโยบายดา้นภาษีและค่าลดหย่อนส าหรบัการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 รัฐบาลเวียดนามได้ก าหนดนโยบายด้านภาษีที่เอือ้ประโยชน์ให้แก่กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์              

และเทคโนโลยี โดยการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี ้๓๓๑  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๐) 
c) To enjoy expert salary as provided by the Government and other incentives under contracts.  
4. Science and technology workers who are overseas Vietnamese and foreign experts with great contributions 
to the cause of science and technology development in Vietnam will be honored, commended and given 
Vietnamese science and technology awards by the Vietnamese State.  
5. The Government shall specify this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Lawon 
ScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๓๑ Article 64 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Tax policy toward scientific and 

technological activities. The following cases are eligible for the preferential tax policy in accordance with the 
tax laws:  
1. Incomes from the performance of scientific research and technological development contracts;  
2. Incomes from products turned out from new technologies applied for the first time in Vietnam or products in 
the stage of trial production;  
3. Hi-tech businesses, hi-tech application agricultural businesses and a number of activities in hi-tech fields;  
4. Scientific and technological services;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๗ 

 

- เงินไดจ้ากการปฏิบติัการคน้ควา้และวิจยัตามสญัญาการพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- เงินไดจ้ากผลิตภัณฑท์ี่อยู่ในระหว่างการทดลองใชแ้ละเป็นการผลิตขึน้โดยการใชเ้ทคโนโลยีใหม่

เป็นครัง้แรกในประเทศเวียดนาม 

- ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีขัน้สงู ผูป้ระกอบการเกษตรกรรมที่ใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู และกิจกรรม

ในสาขาดา้นเทคโนโลยีขัน้สงูบางประเภท  

- การบรกิารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิน้ส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศ จึงตอ้ง

น าเขา้มาเพื่อใชโ้ดยตรงในการวิจยัทางวิทยาศาสตรแ์ละการพฒันาเทคโนโลยี 

- การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินจากองคก์ารและเอกชนแก่กิจกรรมการคน้ควา้และวิจัย              

ทางวิทยาศาสตร ์และใชไ้ปเพื่อกิจกรรมการวิจยัทางวิทยาศาสตร ์

- การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีในสาขาที่มีความส าคัญล าดับต้นๆ ใหแ้ก่องคก์ารและเอกชน                 

ในพืน้ที่ทรุกนัดาร 

 นอกจากนี ้กฎหมายยงัไดใ้หน้โยบายค่าลดหย่อนส าหรบักิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๓๒ 

โดยเฉพาะองคก์ารและปัจเจกชนที่ไดร้บัเงินกูร้ะยะกลางหรือระยะยาวจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๑) 
5. Machinery, equipment, spare parts and supplies which cannot be manufactured at home and need to be 
imported for direct use for scientific research and technological development;  
6. Funding support of organizations and individuals for scientific research; financial aid received for use for 
scientific research;  
7. Transfer of technologies in the fields prioritized for technology transfer to organizations and individuals in 
areas with difficult or exceptionally difficult socio-economic conditions;  
8. Other cases prescribed in the tax laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Lawon 
ScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๓๒ Article 65 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Credit policy toward scientific 

and technological activities:  
1. When borrowing medium- and long-term loans from the National Science and Technology Development Fund 
and other funds of the State for scientific and technological activities, science and technology organizations 
and workers may enjoy preferential loan interest rates.  
2. Organizations and individuals borrowing loans for investment in scientific and technological activities may 
enjoy credit incentives under the charters of lending funds. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๘ 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือส านกังานอ่ืน ๆ ของรฐับาลที่ด  าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      

ที่จะไดร้บัอตัราดอกเบีย้พิเศษ และองคก์ารและปัจเจกชนที่ไดร้บัเงินกูย้ืมใหล้งทุนในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมีสิทธิไดร้บันโยบายค่าลดหย่อนพิเศษตามนโยบายการใหกู้้ยืมแก่สถาบัน และโครงการ           

ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เนือ้หาหรือโครงการที่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมากจะไดร้บัสิทธิพิเศษ

ในการพิจารณาใหไ้ดร้บัความช่วยเหลือในการพฒันาของราชการ (ODA) 

จ) การเป็นเจา้ของและลขิสทิธิใ์นผลงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 องค์การและ/หรือปัจเจกชนที่ได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนหรือวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน

โครงการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจะเป็นเจา้ของการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละผลงานการพัฒนา

เทคโนโลยี เวน้แต่ในสญัญาเก่ียวกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจะไดก้ าหนดรายละเอียดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน๓๓๓ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๒) 
3. Organizations and individuals borrowing loans from commercial banks for investment in scientific and 
technological activities, especially experimental development and trial production, may be considered by the 
Development Bank of Vietnam for post-investment interest rate support or investment credit guarantee, with a 
certain rate of outstanding credit loans for scientific and technological activities;  
4. Scientific and technological programs, themes and projects that directly serve key socio-economic programs 
of the State and development of national scientific and technological potential, especially projects on 
experimentation development or trial production requiring large capital, may be prioritized for being considered 
for use of official development assistance in the following forms:  
a) Non-refundable aid or preferential loans for scientific research and technological development;  
Loans for investment projects on building of scientific and technological potential or retrievable loans for 
projects on application of scientific research and technological development results.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๓๓ Article 41 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Right to own or use scientific 

research and technological development results:  
1. Organizations or individuals investing money and physical-technical foundations in the performance of 
scientific and technological tasks are owners of scientific research and technological development results, 
unless otherwise agreed by parties in scientific research and technological development contracts.  
2. Representatives of the state owner of results of scientific research and technological development funded 
with the state budget are as follows:  
a) The Minister of Science and Technology acts as the representative of the owner of national scientific and 
technological task performance results;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๘๙ 

 

องค์การและ/หรือปัจเจกชนที่ได้ด าเนินงานด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีโดยตรงเป็นผู้สรา้งสรรค์                 

งานนัน้ ๆ๓๓๔ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๓) 
b) Ministers, heads of ministerial-level agencies, government-attached agencies, other central state agencies 
or chairpersons of provincial-level People’s Committees act as representatives of the owner of performance 
results of ministerial- or provincial-level or grassroots scientific and technological tasks they have approved;  
c) Heads of agencies or organizations not mentioned at Points a and b of this Clause act as representatives of 
the owner of performance results of scientific and technological tasks they have approved.  
3. Representatives of the state owner mentioned in Clause 2 of this Article may consider assigning the whole or 
part of the right to own or use results of scientific research and technological development funded with the state 
budget under the Government’s regulations to organizations in change of performing scientific and 
technological tasks.  
4. The exercise of the right to own or use results of scientific research and technological development funded 
with the state budget mentioned in Clause 3 of this Article is as follows:  
a) In case an organization in change of performing a scientific and technological task is assigned with the whole 
or part of the ownership, it shall exercise this right in accordance with the laws on intellectual property and 
technology transfer;   
b) In case an organization in change of performing a scientific and technological task is assigned with the use 
right, it shall exercise this right in accordance with law.  
5. In case an organization in change of performing a scientific and technological task cannot use scientific 
research and technological development results mentioned at Point b, Clause 4 of this Article, representatives 
of the state owner mentioned in Clause 2 of this Article may decide to assign the right to use such results to 
another organization capable of using scientific research and technological development results.  
6. The Government shall specify cases, order and procedures of assignment of the whole or part of the right to 
own or use scientific research and technological development results provided in this Article.”, สืบค้น ได้ที่  
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). 

 ๓๓๔ Article 42 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Copyright to scientific research 

and technological development results: Persons who directly perform scientific research and technological 
development tasks are authors of results of such scientific research and technological development. Authors 
of scientific research and technological development results enjoy the rights provided in this Law and other 
relevant laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๙๐ 

 

 ส าหรับโครงการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน              

รัฐเป็นเจ้าของผลงานการวิจัยและพัฒนา โดยความเป็นเจ้าของของรัฐดังกล่าวจะเป็นการใช้อ านาจ               

ผ่านทางตัวแทนตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

(ส าหรบัผลงานในโครงการแห่งชาติ) รฐัมนตรีในกระทรวงอ่ืน ๆ หรือประธานคณะกรรมการประชาชน

ประจ าทอ้งถิ่น (ส าหรบัผลงานในโครงการที่คณะกรรมการไดอ้นุมัติ) โดยตัวแทนของรฐัดังกล่าวขา้งตน้           

มีอ านาจในการมอบหมายทัง้หมดหรือบางส่วนของความเป็นเจา้ของหรือสิทธิในการใชผ้ลงานในโครงการ

ที่รฐัใหเ้งินทนุสนบัสนนุแก่สถาบนัซึ่งด าเนินโครงการดงักลา่วโดยตรง 

 อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของผลก าไรที่ ได้รับจากการใช้ การอนุญาตให้ใช้ การมอบหมาย                                       

และการระดมทุนในผลงานการวิจยัและพฒันาในโครงการที่ไดร้บัเงินทุนสนบัสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

จะไดร้บัการจัดสรรใหแ้ก่ผูส้รา้งสรรค ์และส่วนที่เหลือจะจัดสรรระหว่างเจ้าของ สถาบันหลักที่ด  าเนิน

โครงการ และตวัแทนนายหนา้ตามที่รฐับาลก าหนด๓๓๕ 

ฉ)  การลงทนุในวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การลงทนุของรฐั 

 รฐับาลเวียดนามใหค้วามส าคญัในการลงทนุดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นหลกั โดยรฐับาล

เวียดนามรับประกันว่าจะจัดสรรงบประมาณเพื่อน ามาใช้จ่ายในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  

เป็นจ านวนอย่างน้อยรอ้ยละ ๒ ของค่าใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปี และงบประมาณที่จัดสรร       

ให้กับการใช้จ่ายด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีดังกล่าวจะเพิ่มขึน้ตามความต้องการที่จะพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึน้๓๓๖ โดยงบประมาณดงักลา่วนีจ้ะไดม้ีการน าไปใช้

 

 ๓๓๕ Article 43 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Division of profits upon use, 

licensing, transfer or capital contribution as capital of results of scientific research and technological 
development funded with the state budget: At least 30% of the profit earned from the use, licensing, transfer or 
contribution as capital of results of scientific research and technological development funded with the state 
budget will be divided to the author. The remainder will be divided among the owner, managing agency and 
broker under regulations of the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Lawon 
ScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๓๖ Article 49 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “State budget for science and technology:  

1. The State earmarks 2% or more of the total annual state budget expenditures for science and technology  
and gradually increase this rate to meet requirements of science and technology development.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๑ 

 

กับการใหเ้งินทุนโครงการพัฒนาทางการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีสิทธิพิเศษและที่ส  าคัญ

ส าหรบัผลประโยชนส์าธารณะ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพดา้นการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ               

และเพื่อเป็นการลงทุนในวัสดุอุปกรณ์ส าหรับองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับประกัน

งบประมาณที่จ  าเป็นเพื่อที่จะด ารงไว้ซึ่งการปฏิบัติการขององค์การด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เพื่อที่จะพัฒนาทรพัยากรมนุษยส์  าหรบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการใหเ้งินทุนส าหรับ

กองทนุต่าง ๆ ส าหรบัการพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นตน้๓๓๗ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๓๖) 
2. The budget for science and technology must be recorded as a separate expenditure in the annual state 
budget index of each ministry, sector or locality.  
3. The allocation of the state budget for science and technology in a year is based on practical needs and 
results of use of the allocated budget.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScience 
andTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๓๗ Article 50 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Purposes of state budget 

expenditures for science and technology:  
1. Performing priority and key scientific and technological tasks and scientific and technological tasks at all 
levels for common interests of the society; attaching importance to basic research tasks in science and 
technology.  
2. Maintaining and developing the national scientific and technological capacity, investing in and supporting 
the building of physical and technical foundations for science and technology organizations; assuring regular 
basic research activities of public science and technology organizations.  
3. Developing human resources for science and technology.  
4. Financing the State’s science and technology funds as provided in Article 59 of this Law.  
5. Supporting the technological research, application and renewal in prioritized and key fields.  
6. Stepping up the science and technology application in localities. 
7. Purchasing scientific research and technological development results, supporting the import of source 
technologies and high technologies, designs and hiring domestic and foreign experts in prioritized fields.  
8. Communicating and popularizing scientific and technological knowledge, information and statistics; 
supporting the registration for protection of intellectual property rights, and publicizing scientific research and 
technological development results and science and technology awards.  
9. Supporting other scientific and technological activities.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/ 
LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 
 



๑๙๒ 

 

การลงทนุของผูป้ระกอบการ องคก์ารและปัจเจกชน 

 ผู้ประกอบการได้รับการกระตุ้นให้สงวนส่วนของเงินทุนส าหรับการลงทุนในการพัฒนา                      

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีและเพิ่มการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์                      

และคุณภาพ โดยการลงทุนของผู้ประกอบการในการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจะถูกน ามา

พิจารณาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตและการด าเนินการ ๓๓๘ ผู้ประกอบการซึ่งได้น าผลการวิจัย                      

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการพัฒนาเทคโนโลยีส  าหรับนวัตกรรมและการพัฒนาก าลังการผลิต คุณภาพ                 

และการแข่งขัน มีสิทธิไดร้บัเงินกู้ยืมพิเศษ ไดร้บัการสนับสนุน และการค า้ประกันการกู้เงินจากกองทุน                  

ของรัฐในวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๓๙ ผู้ประกอบการที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีสิทธิได้รับ

นโยบายสิทธิพิเศษขัน้สงูสดุ 

 
๓๓๘ Article 56 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Investment by businesses in 

science and technology  
1. Businesses shall invest in technology renewal and improvement, and raising of productivity, quality and 
competitiveness of products and goods.  
2. Investment in science and technology development by businesses is accounted as actual expense related 
to their production or business operation.  
3. Businesses that invest or associate with others in investing in scientific and technological research in 
prioritized or key fields determined by the State, technology renewal and improvement, and raising of product 
and goods productivity, quality and competitiveness, may be considered for support or loans by science and 
technology funds and enjoy other incentives provided by this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/ 
FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๓๙ Article 57 of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Incentives for businesses to 

apply scientific research and technological development results  
1. Businesses that apply scientific research and technological development results in order to renew and 
improve technology, raise product and goods productivity, quality and competitiveness may be provided with 
financial support, preferential loans, loan interest rate support or loan guarantee by the State’s science and 
technology funds.  
2. Businesses that apply high technologies may enjoy the highest incentives as provided by the law on high 
technologies. Businesses that apply technologies being outcomes of domestic scientific and technological 
tasks may enjoy bank loan interest rate support.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan 
/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๙๓ 

 

  รฐักระตุน้ใหม้ีการพัฒนาธุรกิจดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่งไดใ้หน้ิยามว่าเป็นผูป้ระกอบการ        

ซึ่งประกอบธุรกิจในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑแ์ละสินคา้อันเป็นผลมาจาก

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๓๔๐ คุณสมบัติของผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจะตอ้งมีการจดัตัง้และจดทะเบียนตามกฎหมายบริษัทเพื่อใหม้ีความสามารถในการด าเนินงาน

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และไดร้บัส่วนแบ่งจากรายไดจ้ากการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑห์รือ

สินค้าสืบเนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละการพัฒนาเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิทธิพิเศษดังที่             

กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ประกอบการนั้น  ๆ ยังมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ตามนโยบายพิเศษอ่ืนได้อีก 

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการเหล่านี ้สามารถโอนความเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่จะใช้ผลงานการวิจัย                    

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการพฒันาทางเทคโนโลยีที่รฐัเป็นเจา้ของได ้เป็นตน้ และยงัมีสิทธิที่จะไดร้บัประโยชน์

จากภาษีเงินได้นิติบุคคล การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการใช้ประโยชน์ในที่ ดิน              

หรือการมีกรรมสิทธิ์ในบา้น และไดร้บัการพิจารณาก่อนในการเช่าซือ้ท่ีดินและสาธารณูปโภคในเขตนิคม

อตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรมสง่ออก เขตเศรษฐกิจ และเขตเทคโนโลยีขัน้สงู เป็นตน้๓๔๑  

 
๓๔๐ Article 58(1) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “Science and technology 

businesses are those engaged in production, business or provision of scientific and technological services to 
create products or goods from results of scientific research and technological development.”, สืบค้น ได้ที่  
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceandTechnology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). 

๓๔๑ Article 58(3) of Law No. 29/2013/QH13 on Science and Technology, “In addition to the incentives 

provided in Article 57 of this Law, science and technology businesses may also:  
 (a) Be considered for assignment of the right to own or use scientific research and technological development 
results under the state ownership;  
(b) Enjoy enterprise income tax incentives, registration fee exemption upon registration of land use rights and 
house ownership in accordance with law;  
(c) Be given priority in renting land and infrastructure in industrial parks, export processing zones, economic 
zones and hi-tech zones;  
(d) Enjoy the preferential policy on investment credit of the Development Bank of Vietnam, the national fund for 
technology renewal and other funds for implementation of production or business investment projects;  
(dd) Be given priority in using equipment and facilities for scientific research and technological development in 
national key laboratories, technology incubators, enterprise incubators and scientific and technological 
research institutions of the State.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/LawonScienceand 
Technology2013.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๑๙๔ 

 

๓.๕.๒  กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการส่ือสาร 

ก)  ภาพรวม 

 กฎหมายที่ควบคุมการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศเวียดนามได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาเพื่อรองรบัการเปิดตลาดเสรีทางโทรคมนาคม คณะรฐัมนตรีแห่งรฐัสภาประเทศ

เวียดนาม (The Council of Ministers) ไดอ้อกประกาศฉบบัที่ ๑๒๑/CP ลงวนัที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(Decree 121/CP of 15 August 1987) ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ประกาศฉบับที ่๑๒๑”) ก าหนดใหร้ฐัมีสิทธิ

ผูกขาดในการจัดตัง้และบริหารดูแลเครือข่ายโทรคมนาคมและกิจกรรมทางไปรษณีย ์ซึ่งทางรฐัไดบ้ริหาร

จัดการและใชป้ระโยชนเ์ครือข่ายโทรคมนาคมและกิจกรรมทางไปรษณียไ์ปในแนวสงัคมนิยมเพื่อใหเ้ป็น

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของพรรคคอมมิวนิสต ์รฐับาล ทหาร องคก์รทางสงัคม และประชาชน โดยไม่มี

การแบ่งแยกสว่นการบรหิารจดัการโดยรฐัและสว่นธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคม 

   ประกาศฉบับที่ ๑๒๑ ไดส้รา้งกรอบทางกฎหมายเพื่อโทรคมนาคมและกิจกรรมทางไปรษณีย์                 

ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศเวียดนาม จากการพฒันาอย่างรวดเร็วของอตุสาหกรรมโดยเฉพาะในช่วงปลาย

ของช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเหตุใหป้ระกาศฉบบัที่ ๑๒๑ ลา้สมัย  ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รฐับาลจึงไดอ้อกประกาศฉบับที่ ๑๐๙/๑๙๙๗/ND-CP ว่าดว้ยการไปรษณียแ์ละกิจกรรมโทรคมนาคม 

(Decree of Government No. 109/1997 /ND-CP of November 12 , 1997) (ซึ่ ง ต่อไปนี ้จะ เ รี ยกว่ า 

“ประกาศฉบับที่ ๑๐๙”) เพื่อมาแทนที่ประกาศฉบับที่ ๑๒๑ ซึ่งแนวคิดหลักของประกาศฉบับที่ ๑๐๙             

คือเพื่อก าหนดใหโ้ทรคมนาคมและไปรษณียอ์ยู่ภายใตก้ารผูกขาดของรฐัโดยทั้งหมด (กล่าวคือมีเพียง

บริษัทที่รัฐบาลมีส่วนความเป็นเจ้าของเท่านั้นที่มีสิทธิท าธุรกิจในด้านนี ้ได้) และเพื่อแบ่งแยกส่วน                     

การบริหารจัดการออกจากส่วนธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคม ภายหลังจากประกาศฉบับที่ ๑๐๙ ได้มี

กฎระเบียบในล าดับรองออกตามมาในภายหลงัอีกหลายฉบบั โดยกฎระเบียบเหล่านีม้ีวัตถุประสงคท์ี่จะ

ปกป้องการผูกขาดของรฐัในช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาพตึงตัว ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศเวียดนาม                

ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลงการคา้ทวิภาคีกับสหรฐัอเมริกา ซึ่งประเทศเวียดนามไดต้กลงที่จะค่อย ๆ                

เปิดเสรีในภาคโทรคมนาคมแก่บริษัทสหรฐัอเมริกา ประเทศเวียดนามไดเ้ขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และภายใตภ้าระผูกพันขององคก์ารการคา้โลก ประเทศเวียดนามที่จะเปิดใหบ้ริการ

โทรคมนาคมแก่ผูล้งทนุชาวต่างประเทศ ดงันัน้ จึงมีความตอ้งการส าหรบักรอบกฎหมายที่ใหค้วามคุม้ครอง

อย่างครอบคลมุมากขึน้ในการบริหารจดัการเพื่อเปิดตลาดเสรี  



๑๙๕ 

 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาไดอ้นมุติัค าสั่งว่าดว้ยไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม

ฉบบัแรก๓๔๒ ค าสั่งฉบบันีใ้ชบ้งัคบักบัไปรษณียแ์ละกิจกรรมทางโทรคมนาคม รวมตลอดถึงคลื่นความถ่ีวิทยุ 

สิทธิและหนา้ที่ขององคก์รและประชาชนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัไปรษณียแ์ละกิจกรรมทางโทรคมนาคม ค าสั่ง

ดงักลา่วอนญุาตใหบ้ริษัทเอกชนที่รฐัไม่ไดม้ีส่วนในความเป็นเจา้ของประกอบธุรกิจโทรคมนาคมได ้ภายใต้

ค าสั่งฉบบันี ้แบ่งองคก์รดา้นโทรคมนาคมออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผูใ้หบ้ริการดา้นเครืองข่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐาน (ซึ่งตอ้งด าเนินการโดยบริษัทที่รฐัเป็นเจา้ของ) และ ผูใ้หบ้ริการดา้นบริการโทรคมนาคม (ซึ่งอาจ

ด าเนินการโดยบริษัทประเภทใดก็ได ้ เพียงแต่ตอ้งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึน้ภายใตเ้งื่อนไขของกฎระเบียบ                

ว่าดว้ยโทรคมนาคม) 

 ต่อมา ค าสั่ งว่าด้วยไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมได้ถูกแทนที่ โดยกฎหมายการสื่อสาร

โทรคมนาคม ฉบับที่ ๔๑/๒๐๐๙/QH๑๒ (Law No. 41/2009/QH12 on telecommunications)  (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า 

“กฎหมายการส่ือสารโทรคมนาคม”)๓๔๓ ซึ่งกฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคมฉบบันีอ้อกโดยประกาศฉบบัที่ ๒๕/

๒๐๑๑/ND-CP ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบ้งัคับในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกฎหมาย       

การสื่อสารโทรคมนาคมนีเ้ป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกิจกรรมโทรคมนาคมต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนและธุรกิจ                  

ดา้นโทรคมนาคม การโทรคมนาคมเพื่อประโยชนส์าธารณะ การบริหารจัดการโทรคมนาคม การก่อสรา้งงาน

โทรคมนาคม สิทธิและหนา้ที่ขององคก์ารและปัจเจกชนที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโทรคมนาคม โดยกฎหมายนีแ้สดง  

ใหเ้ห็นถึงนโยบายเสรีของรฐับาลที่มีต่ออุตสาหกรรมดา้นโทรคมนาคมภายหลงัที่ประเทศเวียดนามเขา้สู่การเป็น

สมาชิกองคก์ารการคา้โลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ควบคู่ไปกบักฎหมาย   การสื่อสารโทรคมนาคมแลว้ และยงัมีกฎหมาย

และกฎระเบียบอ่ืน  ๆเช่น กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  (พ.ศ. ๒๕๔๙)๓๔๔  และกฎหมายการประกอบธุรกรรม

 
๓๔๒ ค าสั่งของคณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาว่าดว้ยไปรษณียแ์ละการส่ือสารโทรคมนาคม ที่ ๔๓ /๒๐๐๒//PL-

UBTVQH๑๐ (Ordinance No. 43/2002/PL-UBTVQH10) ลงวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕), สืบคน้ไดท้ี่ https://luatminhkhue 
.vn/en/law/ordinance-no-43 - 2002 -pl-ubtvqh10 -of-may-05 th--2002 - -on-post-and-telecommunication.aspx 
(สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). ทัง้นี ้ค  าสั่งที่ออกโดยคณะกรรมาธิการประจ ารฐัสภาจะมีล าดบัศกัดิ์ของกฎหมาย 
ต ่ากว่ากฎหมายในระดบัรฐับญัญัติ. 

๓๔๓ กฎหมายว่าดว้ยการส่ือสารโทรคมนาคม ฉบบัที่ ๔๑/๒๐๐๙/QH๑๒  (Law on Telecommunications No. 

41/2009/QH12), สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications  
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๔๔ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบัที่ ๖๗/๒๐๐๖/QH๑๑ (Law on Information Technology No. 67/2006/QH11) 

ออกมาเพื่อใชบ้ังคับกับการปรบัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการพัฒนา รวมไปถึงมาตรการการควบคุมดูแล      
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๖ 

 

ทางอิเล็กทรอนิกส ์(พ.ศ. ๒๕๔๘)๓๔๕ ซึ่งชีว้ัดถึงความกา้วหนา้อย่างมั่นคงในการพัฒนากฎหมายเพื่อควบคุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  

 กฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคมก าหนดใหร้ฐับาลมีอ านาจบรหิารจดัการกิจโทรคมนาคมของรฐั๓๔๖  

โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นองคก์รของรฐัที่รบัผิดชอบดา้นการโทรคมนาคม๓๔๗ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๔๔) 
การปรบัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการพฒันา สิทธิและหนา้ที่ของนายหนา้หรือตวัแทน องคก์ร และบคุคลทั่วไป 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการพฒันา.    

๓๔๕ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่  ๕๑/๒๐๐๕/QH๑๑ (Law on Electronic 

Transactions No. 51/2005/QH11). กฎหมายฉบับนี ้แบ่งออกเป็น ๘ บรรพ รวม ๕๔ ข้อ ก าหนดข้อความที่อยู่บน                      
พืน้ฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใบประกาศอิเล็กทรอนิกส ์การส่ือสารและการบังคบัใชก้ฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสข์องรฐั การป้องกนั ความปลอดภยั และการปกป้องความลบัในธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส ์
การยตุิขอ้พิพาทและการบรรเทาความเสียหายกรณีมีการละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส.์  

๓๔๖ Article 9 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Responsibilities for state 

management of telecommunications:  
1. The Government performs the unified state management of telecommunications. 
2. The Ministry of Information and Communications shall be answerable to the Government for unified state 
management of telecommunications, and has the following tasks and powers: a) To promulgate or propose to 
competent state agencies for promulgation legal documents, technical standards and regulations, econ-
technical norms on telecommunications; national telecommunications development strategy and plan; b) To 
organize the implementation of legal documents on telecommunications, the national telecommunications 
development strategy and plan: c)To manage and regulate the telecommunications market; to manage the 
provision of telecommunications services and operations; d) To actively coordinate with the Ministry of Industry 
and Trade in managing competition in activities of building the telecommunications infrastructure and providing 
telecommunications services under the law on competition; e) To inspect, examine and settle disputes, 
complaints and denunciations and handle law violations in telecommunications activities: f) To train, retrain and 
develop human resources: to conduct scientific and technological research and application in 
telecommunications activities; g) To perform international cooperation in telecommunications.  
3. Ministries and ministerial-level agencies shall, within the ambit of their tasks and powers, coordinate with the 
Ministry of Information and Communications in performing the state management of telecommunications.  
4. People's Committees at all levels shall, within the ambit of their tasks and powers, perform the state 
management of telecommunications in their localities.”, สืบค้น ได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-
tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๔๗ Article 10 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๗ 

 

ข) ธุรกิจและการลงทนุดา้นโทรคมนาคม 

 ธุรกิจดา้นโทรคมนาคมนัน้กฎหมายก าหนดรวมถึงการคา้และการบริการดา้นโทรคมนาคมในสินคา้ 

โทรคมนาคมดว้ย๓๔๘  

 ในการใหบ้ริการโทรคมนาคม ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมตอ้งด าเนินการตามกฎว่าดว้ยการเชื่อมต่อ

เครือข่ายการบริหารจัดการทรพัยากรโทรคมนาคม กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานโทรคมนาคม และกฎระเบียบ

อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง๓๔๙ กฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ประกาศฉบบัที่ ๒๕/๒๐๑๑/ND-CP ลงวนัที่ ๖ เมษายน 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๔๗) 
“Specialized management agency in charge of telecommunications. The specialized management agency in 
charge of telecommunications is an agency under the Ministry of Information and Communications, which shall 
assist the Ministry in performing the task of state management of telecommunications according to the 
assignment and decentralization by a competent state agency.” สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn 
/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๔๘ Article 13 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Forms of telecommunications business:  

1. Telecommunications business means provision of telecommunications services and trading in 
telecommunications commodities. The provision of telecommunications services means investment in the 
public telecommunications infrastructure and provision of telecommunications services for the profit purpose. 
The trading in telecommunications commodities means investment, manufacture, sale and purchase, or lease 
of telecommunications software, supplies and equipment for the profit purpose.  
2. The provision of telecommunications services shall comply with this Law and other relevant laws. The trading 
in telecommunications commodities shall comply with Articles 51 and 52 of this Law and other relevant laws.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๔๙ Article 25 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Provision of telecommunications services:  

1. Institutional providers of telecommunications services must have licenses for provision of telecommunications 
services, except the cases specified in Clauses 2 and 3. Article 40 of this Law.  
2. The provision of telecommunications application services shall comply with the provisions of this Law on 
connection and management of telecommunications resources. standards and technical regulations and other 
relevant laws.  
3. Telecommunications services shall be directly provided or resold under telecommunications service use 
contracts between telecommunications businesses or telecommunications service agents and telecommunications 
service users.  
4. Telecommunications businesses shall register mode! telecommunications service use contracts.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๘ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่ออนุวติัการกฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคม ประกาศฉบบัที่ ๑๗๔๒๐๑๓/ND-CP ลงวนัที่ 

๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดโทษส าหรบัการฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าดว้ยไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคลื่นความถ่ีวิทยุ ประกาศฉบับที่ ๘๑ /๒๐๑๖/ND-CP ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม                

พ.ศ. ๒๕๕๙ แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติในประกาศฉบบัที่ ๒๕/๒๐๑๑/ND-CP ประกาศฉบบัที่ ๔๙/๒๐๑๗/ND-

CP ลงวนัที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญัติขอ้ ๑๕ ในประกาศฉบบัที่ ๒๕/๒๐๑๑/ND-

CP และบทบญัญัติขอ้ ๓๐ ในประกาศฉบบัที่ ๑๗๔/๒๐๑๓/ND-CP ประกาศดังกล่าวนีก้  าหนดขอ้จ ากัด                

ในสดัสว่นของความเป็นเจา้ของในธุรกิจโทรคมนาคม ขัน้ตอนการจดทะเบียนและยื่นขอใบอนญุาตส าหรบั

โครงการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจโทรคมนาคม การยุติขอ้พิพาท และขั้นตอนการขอใบอนุญาต

โทรคมนาคม 

  การใหบ้ริการโทรคมนาคมอาจเป็นการใหบ้ริการโดยตรงหรือการขายต่อตามหลกัการตามสญัญา

ระหว่างหน่วยงานหรือผู้ประกอบการโทรคมนาคมกับผู้รับบริการ สัญญาดังกล่าวต้องจดทะเบียน                     

กับหน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่  หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้                     

ตอ้งชดใชเ้งินคืนทัง้หมดหรือบางสว่นของค่าธรรมเนียมบรกิารที่ไดม้ีการเรียกเก็บ 

 รัฐ เ ป็นผู้ ถือหุ้น เหนือกว่ าผู้ให้บริการโทรคมนาคม  (dominant shares) โดยมี เครือข่ าย

สาธารณูปโภคซึ่งมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการสาธารณูปโภคโทรคมนาคมแห่งชาติและมีผลกระทบ

โดยตรงแก่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การปอ้งกนัและความมั่นคงแห่งชาติ๓๕๐ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๔๙) 
5. The provision of telecommunications services across the border to telecommunications service users in the 
Vietnamese territory shall comply with Vietnamese laws and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam 
is a contracting party.  
6. Vietnamese telecommunications businesses shall provide offshore telecommunications services under 
Vietnamese laws, treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party and laws of countries 
to which services are provided.  
7. The Ministry of Information and Communications shall specify the provision of telecommunications services.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๕๐ Article 17 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Communications services:  

1. The State holds dominant shares in telecommunications service providers with network infrastructure which  
are particularly important to operation of the entire national telecommunications infrastructure and exert direct  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๑๙๙ 

 

 เพื่อป้องกันการจ ากัดการแข่งขันและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม องค์การหรือปัจเจกชนที่มีทุน              

หรือหุน้จดทะเบียนในกิจการโทรคมนาคมเกินกว่ารอ้ยละ ๒๐ ตอ้งหา้มมิใหถื้อหุน้เกินกว่ารอ้ยละ ๒๐            

ของทุนหรือหุ้นจดทะเบียนในกิจการโทรคมนาคมอ่ืนที่มีตลาดเดียวกันตามบัญชีรายชื่อการให้บริการ

โทรคมนาคมที่ก าหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร๓๕๑ 

 ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ลงทุนและท าการค้าบริการโทรคมนาคมในรูปแบบ                  

การลงทุนทางตรงหรือทางออ้ม ในกรณีการลงทุนทางตรงในการใหบ้ริการโทรคมนาคมโดยไม่มีโครงสรา้ง

เครือข่ายพืน้ฐาน ผูล้งทุนชาวต่างประเทศไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าสญัญากิจการร่วมค้าหรือความร่วมมือ

ทางธุรกิจกบัผูป้ระกอบการที่ก่อตัง้ขึน้ในประเทศเวียดนาม ส าหรบัการลงทุนในการใหบ้ริการโทรคมนาคม

โดยมีโครงสรา้งเครือข่ายพืน้ฐาน ผูล้งทุนชาวต่างประเทศไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าสัญญากิจการร่วมคา้        

หรือความร่วมมือทางธุรกิจกบัผูป้ระกอบการโทรคมนาคมซึ่งไดร้บัอนุญาตใหก้่อตัง้เครือข่ายโทรคมนาคม           

ในประเทศเวียดนาม๓๕๒ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๐) 
effects on socio-economic development and defense and security maintenance. The Prime Minister 
promulgates the list of service providers with network infrastructure in which the State holds controlling shares.  
2. The Government shall specify the maximum equity or share level which an organization or individual is 
allowed to hold in two or more other telecommunications businesses which all conduct business in the same 
telecommunications service market in order to assure fair competition.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ 
ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๕๑ Article 3 of Decree 25/2011/ND-CP dated April 6, 2011 implementing the Law on Telecommunications, 

“Ownership in the trading of telecommunication services: 1. An organization or individual owning more than 20% of 
charter capital or shares in a telecommunication enterprises shall not be allowed to possess more than 20% of charter 
capital or shares of other telecommunication enterprises doing the business in the same market belonging to the List 
of telecommunication services promulgated by the Ministry of Information and Communications. 
2. Telecommunication enterprises that provide telecommunication services on the List specified in Clause 1 of 
this Article shall report to the specialized management agencies on telecommunications in accordance with the 
Ministry of Information and Communication upon changes in the list of organizations or individuals owning more 
than 20% of charter capital or shares of the enterprise.” สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20 
bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10579 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๕๒ Article 4 of Decree 25/2011/ND-CP dated April 6, 2011 implementing the Law on Telecommunications, 

“Forms, conditions and ratios of contributed capital of foreign investors: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๐๐ 

 

ค) ใบอนญุาตโทรคมนาคม 

 ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับธุรกิจให้บริการ

โทรคมนาคม และใบอนุญาตส าหรบัการด าเนินการดา้นโทรคมนาคม ใบอนุญาตส าหรบัธุรกิจใหบ้ริการ

โทรคมนาคมอาจเป็น (๑) ใบอนุญาตในการจดัตัง้เครือข่ายสาธารณะมีก าหนดระยะเวลา ๑๕ ปีหรือนอ้ยกว่า 

ที่จะออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมที่ใหบ้ริการขั้นพืน้ฐาน หรือ (๒) ใบอนุญาตในการใหบ้ริการ

โทรคมนาคมมีก าหนดระยะเวลา ๑๐ ปีหรือน้อยกว่า ที่ออกให้แก่ผู ้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่ง ไม่ได้                     

เป็นเจา้ของสาธารณูปโภค ส าหรบัใบอนุญาตส าหรบัการด าเนินการดา้นโทรคมนาคม คือ (๑) ใบอนุญาต

ในการวางสายเคเบิลโทรคมนาคมภายใตเ้ขตน่านน า้เวียดนาม ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา ๒๕ ปีหรือนอ้ยกว่า 

ที่ออกใหแ้ก่องคก์ารซึ่งติดตัง้สายเคเบิลโทรคมนาคมใตท้ะเลหรือผ่านน่านน า้ภายในของประเทศเวียดนาม 

น่านน า้อาณาเขต บนไหล่ทวีป หรือผ่านเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศเวียดนาม หรือ (๒) ใบอนุญาต  

ในการจดัตัง้เครือข่ายโทรคมนาคมเอกชนซึ่งมีระยะเวลา ๑๐ ปีหรือนอ้ยกว่า ที่ออกใหแ้ก่องคก์ารซึ่งก่อตัง้

เครือข่ายเอกชน หรือ (๓) ใบอนุญาตในการตรวจสอบเครือข่ายและการบริการโทรคมนาคมที่มีอยู่                        

ซึ่งมีระยะเวลา ๑ ปีหรือนอ้ยกว่า ที่ออกใหแ้ก่องคก์ารซึ่งท าการตรวจสอบเครือข่ายและการบรกิาร๓๕๓ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๒) 
1. Foreign investors are allowed to invest and trade telecommunication services in the form of direct investment, 
indirect investment in accordance with the Telecommunication Law and the law on investment. 
2. In case of direct investment to provide telecommunication services without network infrastructure, foreign 
investors are allowed to jointly venture or cooperate the business on the basis of contracts with enterprises 
established in Vietnam. Where the investment is to provide telecommunication services with network 
infrastructure, foreign investors are allowed to jointly venture or cooperate the trading on the basis of contracts 
with telecommunication enterprises have been licensed to establish a telecommunication network in Vietnam. 
3. In addition to the conditions prescribed by laws on investment, foreign investment projects in the field of 
telecommunication services trading must satisfy the following conditions: a) In accordance with the planning of 
the national telecommunication development, the planning of telecommunications resource and the planning of passive 
telecommunication technical infrastructure in the area of investment; b) To meet the conditions for legal capital and 
committed amount for investment specified in Articles 19, 20 and 21 of this Decree. 
4. The proportion of contributed capital by foreign parties must be consistent with the provisions of the laws of Vietnam, 
international treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a member.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.moj.gov.vn/vbpq/ 
en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=10579 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๓๕๓ Article 34 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Telecommunications licenses:  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๐๑ 

 

 กิจกรรมทางธุรกิจดา้นโทรคมนาคมบางประเภทไม่จ าตอ้งมีใบอนุญาตโทรคมนาคม เช่น การขาย

สินค้าโทรคมนาคม การให้บริการโทรคมนาคมโดยตัวแทนให้บริการโทรคมนาคม การเช่าสายส่ง                     

เพื่อการให้บริการโทรคมนาคม และการให้บริการของเครือข่ายโทรคมนาคมเอกชน เว้นแต่กฎหมาย               

การสื่อสารโทรคมนาคมบญัญัติไวเ้ป็นอย่างอื่น๓๕๔ 

  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารมีอ านาจในการออกใบอนญุาตดงัต่อไปนี ้

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๓) 
1. Telecommunications licenses include licenses for commercial provision of telecommunications services and 
licenses for telecommunications operations. 
2. Licenses for provision of commercial telecommunications services include: 
a) License for establishment of telecommunications networks which is valid for 15 years or less and granted to 
service providers with network infrastructure:  
b) License for provision of telecommunications services which is valid for 10 years or less and granted to service 
providers without network infrastructure. 
3. Licenses for telecommunications operations include: 
a) License for installation of undersea telecommunications cable lines which is valid for 25 years or less and 
granted to organizations that install undersea telecommunications cable lines ashore or across the internal 
waters, territorial seas, continental shelf or exclusive economic zones of Vietnam: 
b) License for establishment of exclusive-use telecommunications networks which is valid for 10 years and 
granted to organizations that establish exclusive-use telecommunications networks: 
c) License for testing of telecommunications networks and services which is valid for 1 year and granted 
organizations that test telecommunications networks and services. 
4. The Government shall specify the competence, conditions and procedures for grant, modification, 
supplementation, extension and revocation of telecommunications licenses.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google 
.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๕๔ Article 40 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Exemption from telecommunications 

licenses Organizations and individuals engaged in telecommunications activities are not required to obtain 
telecommunications licenses in the following cases: 
1. They trade in telecommunications commodities: 
2. They provide telecommunications services as telecommunications service agents; 
3. They rent transmission lines for provision of telecommunications application services: 
4. They operate exclusive-use telecommunications networks, except the cases specified at Points a, b. c and 
d. Clause 5. Article 24 of this Law.”, สืบค้นได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-
luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๐๒ 

 

(ก) ใบอนุญาตเพื่อก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณูปโภคที่ใชว้งจรคลื่นอิเล็กทรอนิกส์                

ไรส้าย 

(ข) ใบอนุญาตเพื่อใหบ้ริการโทรคมนาคมเก่ียวกบัเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณูปโภคที่ใชว้งจร

คลื่นอิเล็กทรอนิกสไ์รส้าย 

(ค) ใบอนญุาตเพื่อทดสอบเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใชว้งจรคลื่นอิเล็กทรอนิกสไ์รส้าย  

(ง) ใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมส าหรับคณะผู้แทนการทูต สถานกงสุล                     

ของประเทศต่าง ๆ และส านักงานตัวแทนขององคก์ารระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ

เวียดนาม ท่ีไดร้บัเอกสิทธิ์และความคุม้กนัทางการทตู 

(จ) ใบอนญุาตเพื่อติดตัง้สายโทรคมนาคมในทะเล  

 ส าหรับใบอนุญาตประเภทอ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น การโทรคมนาคมแห่งเวียดนาม 

(Vietnam Telecommunication Authority) สงักดักระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผูม้ีอ  านาจในการ

ออกใบอนญุาต 

 หลกัเกณฑใ์นการยื่นขอใบอนญุาตประเภทต่าง ๆ มีดงันี ้

 ประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ ์

๑ ใบอนุญาตส าหรับให้บริการ

โทรคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจที่ ให้บริการด้านโทรคมนาคมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  มีใบจดทะเบียนตัง้บริษัทหรือธุรกิจหรือใบประกาศที่แสดง

ถึงการลงทนุในดา้นการใหบ้รกิารโทรคมนาคม  

(ข)  มีความสามารถทางการเงินที่ เพียงพอและมีโครงสร้าง

องคก์รและก าลงัคนที่เหมาะสมต่อแผนงาน  

(ค)  มีแผนปฏิบติัการเชี่ยวชาญและแผนเชิงเทคนิคพรอ้มส าหรบั

แผนการพฒันาโทรคมนาคมในระดบัชาติ และอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ

เก่ียวกับทรพัยากรดา้นโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร มาตรฐาน

เชิงเทคนนิคและกฎระเบียบต่าง ๆ 

(ง)  มีการวัดค่าความปลอดภัยของโครงสร้าง โทรคมนาคม                  

และความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ 



๒๐๓ 

 

 ประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ ์

๒ ใบอนุญาตส าหรับก่อสร้าง

เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ 

 

ธุรกิจนัน้ตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขขอ้ ๑. และตอ้งมีทุนจดทะเบียน

ตามกฎหมาย และให้ค ามั่นที่จะลงเงินทุนตามกฎระเบียบ                

ของรฐับาล 

๓ ใ บ อ นุญ า ต ส า ห รั บ ติ ด ตั้ ง               

สายโทรคมนาคมในทะเล 

 

องค์กรเวียดนามหรือองค์ต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ดงัต่อไปนี ้

(ก) ปฏิบติัตามกฎหมายเวียดนาม 

(ข) งดปลอ่ยมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้มทางน า้ 

(ค) งดที่จะด าเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากการส ารวจ                  

การติดตัง้สาย การรกัษาดแูล และการซ่อมแซมสายโทรคมนาคม

ในทะเล 

(ง) เมื่อมีการส ารวจ การติดตัง้สาย การรกัษาดแูล และการซ่อมแซม

สายโทรคมนาคมในทะเล จะตอ้งแจง้หน่วยงานรฐัที่รับผิดชอบ               

ในการตรวจสอบ แนะน าดูแล และควบคุม โดยธุรกิจนัน้จะเป็น

ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ แนะน าดูแล              

และควบคมุทัง้หมด 

๔ ใบอนุญาตส าหรับการก่อสรา้ง

เครือข่ายโทรคมนาคม ส าหรับ             

การใชก้รณีพิเศษเฉพาะ 

 

องคก์รธุรกิจจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ใหค้ ามั่นว่าจะก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมส าหรบัการใช้

กรณีพิเศษเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการกับสมาชิก

เครือข่ายเท่านั้น และมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ                

ดา้นโทรคมนาคมเชิงพาณิชย ์

(ข) มีแผนปฏิบติัการเชี่ยวชาญและแผนเชิงเทคนิคพรอ้มส าหรบั

แผนการพัฒนาโทรคมนาคมในระดับชาติ และอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ

เก่ียวกับทรพัยากรดา้นโทรคมนาคม  การติดต่อสื่อสาร มาตรฐาน 

เชิงเทคนิคและกฎระเบียบต่าง ๆ  

(ค) มีการวัดค่าความปลอดภัยของโครงสร้าง โทรคมนาคม                

และความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ 



๒๐๔ 

 

 ประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ ์

๕ ใบอนุญาตส าหรบัการทดสอบ

เครือข่ายและการบริการด้าน

โทรคมนาคม 

 

(ก) บรกิารท่ีจะขอใหท้ าการทดสอบเป็นบริการดา้นโทรคมนาคม

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคม                  

ที่ออกให้ หรือเป็นบริการด้านโทรคมนาคมที่ ใช้ทรัพยากร

นอกเหนือไปจากที่ระบไุว ้

(ข) ขอบเขตและระดับการทดสอบจ ากัดอยู่เพียงการวัดค่า               

ทางเทคโนโลยีและตลาดก่อนการประกอบธุรกิจเท่านัน้ 

(ค) แผนการทดสอบต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเก่ียวกับการ

ติดต่อสื่อสารดา้นโทรคมนาคม อัตราค่าธรรมเนียม และมาตรฐาน

ทางเทคนิคและกฎระเบียบต่าง ๆ  

  

ง) ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัสทิธิในการด าเนนิงานโทรคมนาคม (ดูตารางค่าธรรมเนยีมและค่าภาระประกนัภยั

ส าหรบัการออกใบอนญุาตประกอบการดา้นโทรคมนาคมที ่ภาคผนวก) 

 ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการก่อตั้งเครือข่ายและการให้บริการ

โทรคมนาคมแก่รฐั โดยการโทรคมนาคมเวียดนามภายใตก้ระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (ตาม ขอ้ ๒ ของหนังสือเวียนกระทรวงการคลงั เรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรับ               

การขอออกใบอนุญาตในการบริการโทรคมนาคมและใบอนุญาตส าหรบัการบริหารและการจดัเก็บ ยกเว้น 

โอน จัดการ และใช้โทรคมนาคม ที่ ๒๗๓/๒๐๑๖/TT-BTC ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และตาม               

ขอ้ ๒.๒๘ ของค าวินิจฉัยของกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง อ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบ              

และโครงสร้างของการโทรคมนาคมเวียดนามที่  ๑๔๕๘/QD-BTTTT ลงวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๐) 

ค่าธรรมเนียมนีจ้ะพิจารณาจากฐานของขอบเขตและขนาดของเครือข่ายโทรคมนาคมและผลประกอบการ

ของบริการโทรคมนาคม ขนาดและคุณค่าของทรพัยากรโทรคมนาคมที่ไดม้ีการจัดสรร ระดับการใชพ้ืน้ที่ 

พืน้ผิวดิน พืน้ที่ใตดิ้น พืน้ที่ใตแ้ม่น า้และใตท้ะเลเพื่อการก่อตั้งเครือข่ายโทรคมนาคม หรือการก่อสรา้ง                                 

งานโทรคมนาคม และจุดใหบ้ริการโทรคมนาคมสาธารณะ๓๕๕ ค่าธรรมเนียมส าหรบัสิทธิการด าเนินงาน

 

 ๓๕๕ Article 41 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Charge for the right to telecommunications 

operation: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๐๕ 

 

โทรคมนาคมอาจจ่ายเป็นรายปีตามเปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการ เป็นรายปีในจ านวนตายตัว                                    

หรือจ่ายเป็นจ านวนที่แน่นอนส าหรบัระยะเวลาทัง้หมดที่ไดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมาย 

จ)  การควบคมุราคา 

 ในการภาคยานุวัติแก่องคก์ารการคา้โลก ประเทศเวียดนามมีความผูกพันในการใชก้ารควบคุม

ราคาใหส้อดคลอ้งกับแนวทางขององคก์ารการคา้โลก กฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคม ๓๕๖ ก าหนดว่า               

การพิจารณาควบคมุราคาของโทรคมนาคมเป็นไปตามหลกัการ ดงันี ้๓๕๗ (๑) ตอ้งเคารพสิทธิของผูป้ระกอบการ

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๕) 
1. Charge for the right to telecommunications operation is a sum of money payable by an organization to the 
State to be entitled to establish a telecommunications network or provide telecommunications services. This 
charge shall be determined on the basis of scope and size of (he telecommunications network and 
telecommunications service turnover; volume and value of allocated telecommunications resources: level of use 
of space, ground surface, underground space, river bed and sea bed for establishing the telecommunications network 
or building telecommunications works and public telecommunications service points. 
2. Organizations shall pay the charge for the right to telecommunications operation by any of the following 
modes: 
a) Annual payment of the charge pro rata according to turnover: 
b) Annual payment of the charge in a fixed amount: 
c) Lump-sum payment of the charge in a fixed amount for the whole validity duration of the license. 
3. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of 
Information and Communications in. promulgating or proposing to competent state agencies for promulgation 
charge rates, collection, remittance, management and use of the charge for the right to telecommunications 
operation.” สืบค้นได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๕๖ กฎหมายการส่ือสารโทรคมนาคมที่ ๔๑/๒๐๐๙/QH๑๒ (Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications), 

สืบค้นได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบค้นเมื่ อวันที่                   
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๕๗  Article 54 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Principles for determination of 

telecommunications charge rates: 
1. Respect for the right of telecommunications businesses to self-determination of and the competition in charge 
rates. 
2. Assurance of harmony between legitimate rights and interests of telecommunications service users, 
telecommunications businesses and the State.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๐๖ 

 

โทรคมนาคมในการพิจารณาราคาและการแข่งขันในดา้นราคา (๒) ตอ้งรบัประกันสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมาย

และผลประโยชนข์องผูร้บับริการ ผูป้ระกอบการ และรฐั (๓) ตอ้งรบัประกนัใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม

และต้องด าเนินกิจกรรมโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (๔) ต้องรับประกันความเท่าเทียมกัน                

และการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการก าหนดและบริหารจัดการค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม                 

เวน้แต่ในกรณีที่ก าหนดใหม้ีการกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่ ๆ เขา้สูต่ลาด ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม

อาจก าหนดราคาการใหบ้ริการเองได ้ 

 ค่าธรรมเนียมโทรคมนาคมจะตอ้งค านวณตามหลักนโยบายที่เหมาะสมและตามวัตถุประสงค์               

ของการพฒันาโทรคมนาคม ระเบียบในการบริหารจดัการราคาและสนธิสญัญาระหว่างประเทศซึ่งประเทศ

เวียดนามได้ลงนาม ราคาตลาด อุปสงค์และอุปทานของตลาด และความสัมพันธ์ของค่าธรรมเนียม

โทรคมนาคมที่เหมาะสมของทอ้งถิ่นกับต่างประเทศ และไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคืนในระหว่าง               

การใหบ้รกิารโทรคมนาคม๓๕๘ 

ฉ)  การเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 กฎหมายการสื่อสารโทรคมนาคม (Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications) ไดก้ าหนด
หลกัการทั่วไปส าหรบัการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างเครือข่ายว่าผูป้ระกอบการโทรคมนาคม

ทัง้หลายมีสิทธิที่จะเชื่อมต่อแก่เครือข่ายและการบริการอ่ืนไดเ้พื่อที่จะไดร้บัประโยชนจ์ากสาธารณูปโภค             

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๕๗) 
3. Assurance of an environment for fair competition and performance of public-utility telecommunications 
activities. 
4. Equality and non-discrimination in management and stipulation of telecommunications charge rates, except 
in case of necessity to encourage new businesses to participate in the market.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google 
.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 
๓๕๘ Article 55 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Grounds for determination of telecommunications 

charge rates: 
Telecommunications charge rates shall be determined on the following grounds: 
1. Telecommunications development policies and objectives in each period: the law on prices and treaties to 
which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party; 
2. Costs of telecommunications services, market demand and supply and telecommunications charge rates 
applied in regional countries and the world; 
3. Non-clearance between telecommunications services.” สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-
tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๐๗ 

 

ที่มีอยู่๓๕๙  ซึ่งหมายความว่า ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมจะตอ้งอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการโทรคมนาคมอ่ืน

เชื่อมต่อเครือข่ายหรือบริการได ้โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมาจากการเจรจาตกลงเพื่อมุ่ง                 

ที่จะรบัประกนัถึงความเท่าเทียมกนั สิทธิและผลประโยชนข์องคู่สญัญาเช่นเดียวกบัสิทธิและผลประโยชน์

ของผูร้บับริการโทรคมนาคมและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง เครือข่ายเอกชนอาจจะเชื่อมต่อกบัเครือข่ายสาธารณะ

ได้หากมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผูป้ระกอบการโทรคมนาคมกับเจ้าของเครือข่ายเอกชน                   

แต่ เครือข่ายเอกชนไม่อาจเชื่ อมต่อกับเครือข่ายเอกชนได้โดยตรงเว้นแต่จะได้รับความยินยอม                                          

เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากหน่วยงานของรฐัที่รบัผิดชอบดา้นโทรคมนาคม๓๖๐ 

 

 ๓๕๙ Article 42 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Principles for telecommunications 

connection: 
1. Telecommunications businesses may connect their telecommunications networks to telecommunications 
networks or services of other telecommunications businesses and shall let other telecommunications 
businesses be connected to their telecommunications networks and services. 
2. The connection of telecommunications networks and services shall be conducted on the following principles: 
a) Connection is based on negotiations to ensure equality, rationality and guarantee for rights and interests of 
involved parties; 
b) Efficient use of telecommunications resources and infrastructure; 
c) Satisfaction of technical requirements of the telecommunications connection and safety and uniformity of 
telecommunications networks; 
d) Assurance of legitimate rights and interests of telecommunications service users and relevant organizations 
and individuals.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-tele 
communications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๐  Article 44 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Connection of exclusive-use 

telecommunications networks: 
1. Exclusive-use telecommunications networks may connect to public telecommunications networks if satisfying 
technical standards and regulations of these public telecommunications networks and complying with 
regulations on connection of exclusive-use telecommunications networks to public ones. 
The connection between exclusive-use and public telecommunications networks shall be conducted under 
written connection contracts between telecommunications businesses and organizations having exclusive-use 
telecommunications networks. 
3. Exclusive-use telecommunications networks may not be directly interconnected, unless they obtain a written 
approval of the specialized management agency in charge of telecommunications. (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๐๘ 

 

ช)  ทรพัยากรโทรคมนาคม 

 รฐัเป็นผูบ้ริหารจัดการทรพัยากรโทรคมนาคมสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรแ์ละแผนเพื่อการพัฒนา

ระบบโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อก าหนดให้เหมาะสมกับการก่อตั้งเครือข่ายและข้อก าหนดบริการ

โทรคมนาคม๓๖๑ ทรัพยากรโทรคมนาคมจะต้องได้รับการจัดสรรบนพื ้นฐานของความเท่าเทียมกัน                     

และความโปร่งใส สิทธิพิเศษในการไดร้บัจัดสรรและการเก็บรกัษาหมายเลขโทรคมนาคมและทรพัยากร

อินเทอรเ์น็ตจะต้องสงวนไว้ให้แก่ผู ้ประกอบการโทรคมนาคมซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว                       

และใหบ้ริการไดใ้นที่ห่างไกล พืน้ที่ชายแดน และเกาะ และเพื่อวัตถุประสงคข์องกิจกรรมโทรคมนาคม

สาธารณะ๓๖๒ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๖๐) 
4. The Ministry of Information and Communications shall specify the connection of exclusive-use 
telecommunications networks to public ones.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-
bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๑  Article 46 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Management of the 

telecommunications resources: 
1. The management of the telecommunications resources covers planning on and distribution, allocation, 
registration, fixing and use of the telecommunications resources, transfer or withdrawal of the right to use the 
telecommunications resources, and return of the telecommunications resources. 
2. The management of radio frequencies and satellite orbit in telecommunications activities shall comply with 
the Law on Radio Frequencies and this Law. 
3. The management of the telecommunications resources shall adhere to the following principles: 
a) Being in line with the national telecommunications development strategy and plan; 
b) Optimizing the establishment of telecommunications networks and the provision of telecommunications services;  
c) Guaranteeing the fairness, publicity and transparency of the allocation and distribution of the 
telecommunications resources; 
d) Ensuring the efficient, economical and proper use of the telecommunications resources: 
e) Guaranteeing legitimate rights and interests of organizations and individuals allocated the telecommunications 
resources and telecommunications service users. 
4. “The Ministry of Information and Communications shall specify the management of telecommunications 
number storages and Internet resources.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-
luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๒ Article 48 of Law No. 41/2009/QH12 on Telecommunications, “Distribution, use and return of 

telecommunications number storages and Internet resources: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๐๙ 

 

๓.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการ 

๓.๖.๑ กฎหมายเกี่ยวกับระบบราชการ 

ก) โครงสรา้งองคก์รของระบบราชการ 

การบรหิารราชการส่วนกลาง 

 รฐับาลใชอ้ านาจบริหารและเป็นหน่วยงานทางปกครองสงูสดุของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม

และเป็นฝ่ายบริหารของรฐัสภา๓๖๓ รฐับาลมีหน้าที่ตอ้งรายงานและส่งรายงานการท างานใหแ้ก่ รัฐสภา 

คณะกรรมาธิการสามัญประจ ารัฐสภา และประธานาธิบดี ในขณะที่รัฐบาลประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี                         

รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และหัวหน้าหน่ วยงานระดับกระทรวง รัฐบาลด าเนินงานบนรากฐาน                                                            

ของความเสมอภาค และท าการตดัสินใจตามเสียงขา้งมาก๓๖๔  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๖๒) 
1. The distribution, fixing, allocation, registration (below collectively referred to as distribution) and use of 
telecommunications number storages and Internet resources shall adhere to the following principles 
a) Being in line with the planning on telecommunications number storages and Internet resources; 
b) Ensuring the fairness, publicity and transparency of the distribution of telecommunications number storages 
and Internet resources; 
c) Ensuring the efficient, economic and proper use of the distributed telecommunications number storages and 
Internet resources: 
d) Prioritizing the distribution of telecommunications number storages and Internet resources to organizations 
capable of providing fast telecommunications services in reality: providing telecommunications services to 
deep-lying, remote and border areas, islands and areas with exceptionally difficult socio-economic conditions: 
or serving public-utility telecommunications activities; 
e) Prioritizing the distribution of telecommunications number storages and Internet resources to organizations 
capable of applying new and advanced technologies and satisfying requirements of the technology and service 
convergence.”, สื บค้ น ได้ ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๓ Article 94 of the 2013 Constitution, “The Government is the highest administrative body of the 

Socialist Republic of Vietnam, exercises the executive power and is the executive body of the National 
Assembly. The Government is accountable to the National Assembly and shall report to the National Assembly, 
its Standing Committee and the State President.”, สืบค้น ได้ที่  https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-
anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๔ Article 95 of the 2013 Constitution: “1. The Government shall be composed of the Prime Minister,  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๐ 

 

 นายกรฐัมนตรีไดร้บัเลือกจากรฐัสภาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร๓๖๕ โดยรฐัมนตรีและหัวหน้า

หน่วยงานระดบักระทรวงเป็นสมาชิกของรฐับาล ซึ่งท าหนา้ที่เป็นหวัหนา้กระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๖๔) 
the Deputy Prime Ministers, the Ministers and heads of ministerial-level agencies. The structure and numbers 
of members of the Government are decided by the National Assembly. The Government shall operate as a 
collegium and take its decisions by a vote of the majority.  
2. The Prime Minister as the head of the Government is accountable to the National Assembly for the activities 
of the Government and its assigned duties and shall report to the National Assembly, the National Assembly’s 
Standing Committee and the State President on the activities of the Government and the Prime Minister  
3. The Deputy Prime Ministers shall assist the Prime Minister in the performance of his duties, as required by 
him, and are accountable to the Prime Minister. In the absence of the Prime Minister, one of his Deputies shall 
be delegated by him to direct the work of the Government.  
4. The Ministers and Heads of ministerial-level agencies shall be personally accountable to the Prime Minister, 
the Government and the National Assembly for their respective fields and branches, and shall be, together with 
other members of the Government, collectively accountable for the activities of the Government.”, สืบค้น ได้ที่  
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-luat/-law-on-telecommunications (สืบค้นเมื่อวันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๕ Article 98 of the 2013 Constitution, “The Prime Minister is elected by the National Assembly among 

its members. The Prime Minister has the following duties and powers:  
1. To direct the work of the Government; to direct the construction of policies and the organisation of 
implementation of the laws;  
2. To direct and to be accountable for the activities of the national administration from the central to local level 
and to ensure the unity and thoroughness of the national administration;  
3. To submit to the National Assembly for approval recommendations on appointment, suspension or dismissal 
of Deputy Prime Ministers, Ministers and heads of ministerial-level agencies; to appoint, suspend or dismiss 
Vice Ministers and officials of equal rank of ministries and ministerial-level agencies; to approve the election, 
suspension, secondment and dismissal of Chairmen and Deputy Chairmen of the People's Committees of 
provinces and cities under direct central rule;  
4. To suspend or annul decisions, directives and circulars of Cabinet Ministers and other Government members, 
decisions and directives of the People's Councils and Chairmen of the People's Committees of provinces and 
cities under direct central rule that contravene the Constitution, the law and other formal written documents of 
superior State bodies; to suspend the execution of resolutions of the People's Councils of provinces and cities 
under direct central rule that contravene the Constitution, the law and formal written orders of superior State  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๑ 

 

กระทรวง และปฏิบติังานบริหารราชการแผ่นดินในภาคส่วนและสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบ

ของตน และจดัการและตรวจสอบการด าเนินการตามกฎหมายในภาคส่วนและสาขาของตนทั่วประเทศ๓๖๖  

 ปัจจุบัน รฐับาลแห่งประเทศเวียดนามประกอบดว้ยกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง

จ านวน ๒๒ หน่วยงาน ไดแ้ก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลงั กระทรวงขนส่ง กระทรวงก่อสรา้ง กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม 

กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบท กระทรวงอตุสาหกรรมและการคา้ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน 

กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจการรัฐ ธนาคารชา ติเวียดนาม 

คณะกรรมการระหว่างชนชาติ ส านักงานรฐับาล กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวง

วฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว๓๖๗  
 

 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๖๕) 
bodies and at the same time, to propose to the Standing Committee of the National Assembly to annul them; 
5. To decide and direct the negotiation of and to direct the conclusion and joining of international treaties within 
the duties and authorities of the Government; to organise the implementation of international treaties in which 
the Socialist Republic of Vietnam is a member;  
6. To submit regular reports to the people through the mass media on major issues to be settled by the 
Government and the Prime Minister.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/luat-tieng-anh/1-bo-luat-
luat/-law-on-telecommunications (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๖ Article 99 of the 2013 Constitution:  

“1. Minsters and heads of ministerial-level agencies are members of the Government, preside over ministries 
and bodies of ministerial-level agencies, direct the work of ministries and ministerial-level agencies; shall be 
responsible for State administration in the fields and branches under their respective authority to organise and 
monitor the implementation of the laws in their respective fields and branches throughout the country.  
2. Minsters and heads of ministerial-level agencies shall report to the Government and the Prime Minister and 
exercise a regime of reporting to the People on issues under their respective management.”, สื บค้น ได้ที่  
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf (สื บ ค้ น
เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๗ ด ูMinistries and Ministry-Levels Agencies, สืบคน้ไดท้ี่ http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/ 

ministries (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๑๒ 

 

การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น 

 ราชการส่วนทอ้งถิ่นประกอบดว้ยสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชน๓๖๘ ราชการส่วนทอ้งถิ่น           

มีหนา้ที่วางแผนและรบัรองการด าเนินการตามกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายภายในทอ้งถิ่นของตน 

โดยมีอ านาจวินิจฉัยประเด็นในระดับทอ้งถิ่น และอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบและควบคมุดแูลของหน่วยงาน

ของรฐัที่มีระดบัสงูกว่า๓๖๙  

 สภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนมี ๓ ระดับการปกครอง ไดแ้ก่ ระดับจังหวัด (จังหวัด

และเมืองที่ด  าเนินการโดยรฐับาลสว่นกลาง) ระดบัเขต (ในเขตชนบท เขตเมือง และเขตในจงัหวดัและเมือง) 

และระดบัเทศบาล (ระดบัเทศบาล ต าบลและเขตปกครองทอ้งถิ่น) 

 สภาประชาชนเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน โดยได้รับ

เลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานของรฐั                       

ที่มีระดับสูงกว่า สภาประชาชนมีอ านาจวินิจฉัยประเด็นในระดับท้องถิ่น และก ากับและควบคุมดูแล                   

การด าเนินการตามกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายภายในทอ้งถิ่นของตน รวมถึงการด าเนินการตามมติ

ของตน๓๗๐ 

 

 ๓๖๘ Article 111 of the 2013 Constitution:  

“1. Local governments are organised in administrative units of the Socialist Republic of Vietnam.  
2. Local governments consist of the People’s Council and the People’s Committee which shall be organised 
consistent with the features of rural areas, cities, islands and special administrative economic units provided by 
the law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/translation_of_vietnams_new _constitution_enuk_2 
.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๖๙ Article 112 of the 2013 Constitution:  

“1. Local governments organise and ensure the implementation of the Constitution and the laws at local level; 
deal with local issues provided for by the law and are subject to the examination and supervision of superior 
state bodies.  
2. The duties and authorities of local governments shall be determined on the basis of differentiation of powers 
between central state bodies and local state bodies and between different ranks of local governments. 3. When 
necessary, local governments are delegated to exercise some duties of superior state bodies with the 
conditions deemed necessary to exercise those duties.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/ 
tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๐ Article 113 of the 2013 Constitution: (มีต่อหนา้ถดัไป) 

 



๒๑๓ 

 

 คณะกรรมการประชาชนไดร้บัเลือกตัง้จากสภาประชาชนในระดบัเดียวกนั โดยเป็นองคก์ารบริหาร

ของสภาประชาชนและเป็นหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิ่น และตอ้งรายงานการท างานใหแ้ก่สภาประชาชน

และหน่วยงานทางปกครองที่มีระดบัสงูกว่า คณะกรรมการประชาชนมีหนา้ที่จดัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

รฐัธรรมนูญและกฎหมายในท้องถิ่นของตน รวมถึงด าเนินการตามมติของสภาประชาชน และมีหน้าที่

ปฏิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานทางปกครองที่มีระดบัสงูกว่า๓๗๑ 

ข) ขา้ราชการของรฐับาล (ฝ่ายบริหาร - cadre) และขา้ราชการพลเรือน 

กฎหมายว่าด้วยข้าราชการฝ่ายบริหารและข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. ๒๕๕๓)๓๗๒ ก าหนดให้                    

มีขา้ราชการทัง้หมด ๓ ประเภท ไดแ้ก่  ขา้ราชการฝ่ายบริหาร (cadre) ขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการ

ฝ่ายบรหิารและขา้ราชการพลเรือนในระดบัเทศบาลหรือต าบล๓๗๓ 
 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๐) 
“1. The People's Council is the local body of State power; it represents the will, aspirations and mastery of the 
local People; it is elected by the local People and is accountable to them and to the superior State bodies.  
2. The People's Council shall decide on local issues provided by the law; supervise conformity to the 
Constitution and the laws at local level and the implementation of the resolutions of the People’s Council.”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf  
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๑ Article 114 of the 2013 Constitution:  

“1. The People's Committee elected by the People's Council is the latter's executive body, the body of local 
State administration and is accountable to the People’s Council and superior state bodies.  
2. It is the responsibility of the People's Committee to implement the Constitution and the laws at local level, to 
organise the implementation of the resolutions of the People's Council and to exercise duties assigned by the 
superior state bodies.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new 
_constitution_enuk_2.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๒ กฎหมายว่าดว้ยขา้ราชการฝ่ายบรหิารและขา้ราชการพลเรือน ที่ ๒๒/๒๐๐๘/QH๑๒ (Law on Cadres and 

Civil Servants No. 22/2008/QH12) ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับรฐับัญญัติออกโดยรฐัสภาในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายสูงสุดเป็นอันดับสองรองจาก
กฎหมายรฐัธรรมนญู, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=82230&p_country = 
VNM&p_count=548 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๓ Article 4 of Law on Cadres and Civil Servants No. 22/2008/QH12, “Cadres, civil servants:  

1. Cadres are Vietnamese citizens who are elected, approved and appointed to hold posts or titles for a given 
term of office in agencies of the Communist Party of Vietnam, the State, socio -political organizations at the  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๔ 

 

 ข้าราชการฝ่ายบริหารต้องเป็นพลเมืองเวียดนามซึ่งได้รับเลือกตั้ง อนุมัติ และแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งหรือยศตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม                        

รฐั องคก์รดา้นสงัคมและการเมืองในส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และส่วนเขต และรวมถึงขา้ราชการที่ไดร้ับ

ค่าจา้งหรือเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน  

 ขา้ราชการพลเรือนจะตอ้งเป็นพลเมืองเวียดนามซึ่งไดร้บัคดัเลือกและแต่งตัง้ใหด้  ารงยศ ต าแหน่ง 

หรือระดับในหน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งเวียดนาม องคก์รดา้นสงัคมและการเมืองในส่วนกลาง 

ส่วนจังหวัด และส่วนเขต และในหน่วยงานและหน่วยกองทัพนอกเหนือจากข้าราชการทหาร รวมถึง

บุคคลากรทหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ รักษาดินแดน และในส านักง านต ารวจและหน่วยงาน

นอกเหนือจากข้าราชการต ารวจและเจ้าหน้าที่ต  ารวจเสนาธิการผู้เชี่ยวชาญ และในองค์กรบริหาร                  

และจดัการในหน่วยงานของรฐัที่มิใช่ภาคธุรกิจ (เช่น โรงเรียนของรฐั โรงพยาบาล สถาบนัวิจยั) และรวมถึง

ขา้ราชการที่ไดร้บัค่าจา้งและเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน  ส าหรบัขา้ราชการพลเรือนในองคก์รบริหาร

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๓) 
central level, in provinces and centrally run cities (below collectively referred to as provincial level), in districts, 
towns and provincial cities (below collectively referred to as district level), included in the payrolls and salaried 
from the state budget.  
2. Civil servants are Vietnamese citizens who are recruited and appointed to ranks, posts or titles in agencies 
of the Communist Party of Vietnam, the State, socio-political organizations at the central, provincial and district 
levels; in People’s Army agencies and units, other than officers, professional military personnel and defense 
workers; in People’s Police offices and units other than officers and professional non-commissioned officers, 
and in the leading and managerial apparatuses of public non-business units of the Communist Party of Vietnam, 
the State and socio-political organizations (below collectively referred to as public non-business units), included 
in the payrolls and salaried from the state budget; for civil servants in the leading and managerial apparatuses 
of public non-business units, they are salaried from the salary funds of these units according to law. 
3. Cadres of communes, wards and townships (below collectively referred to as commune level) are Vietnamese 
citizens who are elected to hold posts for a given term of office in People’s Council standing bodies and People’s 
Committees, as Party secretaries and deputy secretaries, and as heads of socio-political organizations. 
Commune-level civil servants are Vietnamese citizens who are recruited to hold specialized titles in commune-
level People’s Committees, included in the payrolls and salaried from the state budget.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=82230&p_country=VNM&p_count=548 (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๑๕ 

 

และจดัการในหน่วยงานของรฐัที่มิใช่ภาคธุรกิจจะไดร้บัเงินเดือนจากกองทุนจัดตัง้หน่วยงานเหล่านีต้ามที่

กฎหมายก าหนด 

 ข้าราชการฝ่ายบริหารในระดับเทศบาลหรือต าบลต้องเป็นพลเมืองเวียดนามซึ่งได้รับเลือกตั้ง                 

ใหด้  ารงต าแหน่งตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชน ในฐานะ

เลขาธิการและรองเลขาธิการพรรค และในฐานะหวัหนา้องคก์ารดา้นสงัคมและการเมือง  ส าหรบัขา้ราชการ

พลเรือนในระดับเทศบาลหรือต าบลตอ้งเป็นพลเมืองเวียดนามซึ่งไดร้บัคัดเลือกใหด้ ารงต าแหน่งพิเศษ           

ในสภาประชาชนระดบัเทศบาลรวมถึงขา้ราชการที่ไดร้บัค่าจา้งและเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน 

 ตามต าแหน่งที่ไดร้บัแต่งตัง้ ขา้ราชการพลเรือนสามารถจ าแนกได ้ดังนี ้ระดับ A คือ ขา้ราชการ               

ที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หน้าที่อาวุโสผูเ้ชี่ยวชาญหรือต าแหน่งเทียบเท่า ระดับ B คือ ขา้ราชการที่ไดร้ับ

แต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ช  านาญการหรือต าแหน่งเทียบเท่า ระดับ C คือ ขา้ราชการที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็น

เจา้หน้าที่ปฏิบัติการหรือต าแหน่งเทียบเท่า และระดับ D คือ ขา้ราชการที่ไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่

เทคนิคหรือเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยข้าราชการพลเรือนสามารถจ าแนกได้เป็นข้าราชการพลเรือนที่ด  ารง

ต าแหน่งหนา้ที่บรหิารจดัการและขา้ราชการพลเรือนที่ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่บรหิารจดัการ๓๗๔  
 ขา้ราชการพลเรือนจะไดร้บัการคัดเลือกจากการสอบแข่งขัน แต่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน               

และสมัครใจท างานเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ ปีในบริเวณภูเขาสูง เขตพรมแดน เกาะ สถานที่ห่างไกล                      

หรือเป็นชนกลุ่มน้อย หรือสถานที่ที่มีความแรน้แคน้ดา้นสังคมและเศรษฐกิจจะไดร้ับคัดเลื อกโดยผ่าน                

การย่ืนใบสมคัรเท่านัน้๓๗๕ 

 

 ๓๗๔ Article 34 of Law on Cadres and Civil Servants No. 22/2008/QH12, “Categorization of civil servants:  

1. Based on their appointed ranks, civil servants are classified into:  
a/ Class A including those appointed to the senior-specialist or equivalent rank;  
b/ Class B including those appointed to the principal-specialist or equivalent rank;  
c/ Class C including those appointed to the Specialist or equivalent rank;  
d/ Class D including those appointed to the technician or equivalent rank or employee rank.  
2. Based on working positions, civil servants are classified into:  
a/ Civil servants holding leading or managerial posts;  
b/ Civil servants not holding leading or managerial posts.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4 
.detail?p_lang=en&p_isn=82230&p_country=VNM&p_count=548 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๓๗๕  Article 37 of Law on Cadres and Civil Servants No. 22/2008/QH12 “Methods of civil servant 

recruitment: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๖ 

 

๓.๖.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 

 กฎหมายต่อต้านการทุจริต ได้บัญญัติขึน้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใช้แทนที่ค  าสั่ง

ปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และต่อมา กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี                

พ .ศ .  ๒๕๕๐ และ  พ .ศ .  ๒๕๕๕  (Law on Anti-corruption No. 55/2005/QH11 as amended by 

the Law No. 01/2007/QH12 and the Law No. 27/2012/QH13) ซึ่งกฎหมายทั้งหมดนีไ้ด้ถูกแทนที่โดย

กฎหมายต่อต้านการทุจริตหมายเลข ๓๖/๒๐๑๘/QH๑๔ (Anti-Corruption Law No. 36/2018/QH14)      

โดยมีผลใชบ้งัคับตัง้แต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นกฎหมายหลกัเก่ียวกับการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที่ดี 

 ก) บทบญัญตัทิั่วไป 

 กฎหมาต่อตา้นการทุจริต ก าหนดว่า การทุจริต หมายถึงการที่ผูใ้ชอ้  านาจรฐั ใชอ้  านาจของตน

ในทางมิชอบเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนส์่วนตน๓๗๖ ในขณะที่ “ผูใ้ชอ้  านาจรฐั” (office holders) หมายถึง 

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการว่าจ้างภายใต้สัญญาหรือภายใต้การจ้างงาน                

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะไดร้บัเงินเดือนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่อย่างใด ๆ 

และมีอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่นั้น โดยรวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ ระดับ

คณะกรรมการ เจา้หนา้ที่ทหาร ผูป้ฏิบติังานในกองก าลงัป้องกนัชาติและพนกังานของรฐัในกองทพัประชาชน 

เจา้หน้าที่ระดับคณะกรรมการและเจา้หน้าที่ที่ไม่ใช่คณะกรรมการและผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานต ารวจ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๕) 
1. Civil servants shall be recruited through examinations, except for cases specified in Clause 2 of this Article. 
The form and contents of examination to recruit civil servants must be suitable to each sector and occupation, 
ensuring that persons with appropriate qualities, qualifications and capabilities are selected.  
2. Persons who meet all conditions specified in Clause 1, Article 36 of this Law and commit to voluntarily work 
for at least 5 years in mountainous, border, island, remote, deep-lying or ethnic minority or special socio-
economic difficulty-hit areas may be recruited through selection.  
3. The Government shall specify the recruitment of civil servants through examination or selection.”, สืบคน้ไดท้ี่ 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=82230&p_country=VNM&p_count=548 (สื บ ค้น
เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑).  

 ๓๗๖Article 3 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Definition: 1. “corruption” means an office 

holder’s abuse of his/her official capacity for personal gain.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/ 
LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๑๗ 

 

ผู้แทนของวิสาหกิจการลงทุนของรัฐ ผู้ที่มีต  าแหน่งในระดับผู้จัดการขององค์กร และบุคคลอ่ืนที่ได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่อย่างใด ๆ และมีอ านาจในการปฏิบติัหนา้ที่นัน้๓๗๗ 

 การกระท าที่ถือเป็นการทุจริต ไดแ้ก่ การยักยอก การรบัสินบน การใชอ้  านาจหรือต าแหน่งโดยมิชอบ               

ในการน าทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์ การแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในขณะ

ปฏิบติังานหรือหนา้ที่เพื่อตนเอง การใชอ้  านาจเกินขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชนส์่วนตน 

การใชอ้  านาจหนา้ที่โดยมิชอบเพื่อใหม้ีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนเพื่อผลประโยชนส์่วนตน แสดงตนเป็นบุคคล

อ่ืนเพื่อผลประโยชนส์่วนตน ใหส้ินบนหรือเป็นนายหนา้ในการใหส้ินบนเพื่อแสวงหาประโยชนจ์ากอิทธิพล

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีเหนือองคก์รของรฐัองคก์รใดองคก์รหนึ่ง หรือเพื่อแสวงหาประโยชนส์่วนตน       

ใชท้รพัยส์ินของรฐัโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเพื่อประโยชนส์่วนตนโดยอาศัยอ านาจของเจา้หนา้ที่รฐั  กระท า

การลว่งละเมิดเพื่อผลประโยชนส์ว่นตน ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่หรือไม่ปฏิบติัหนา้ที่ใหถ้กูตอ้งเพื่อประโยชน์

ส่วนตนและใชอ้ านาจหนา้ที่โดยมิชอบในการปกปิดการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพื่อประโยชนส์่วนตน  

แทรกแซงหรือขัดขวางการดูแล การตรวจตรา การตรวจสอบ  การสืบสวน การด าเนินคดี การบังคับคดี              

ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เพื่อผลประโยชนส์ว่นตน๓๗๘ 

 

 
๓๗๗

 Article 3 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Definition: 2. “office holder” means a person 

that is designated, elected or employed under a contract or another form of employment, receiving or not 
receiving salaries, assigned certain duties and authority to perform such duties. Office holders include:                          
a) Officials and public employees; b) Commissioned officers, career military personnel, national defense 
workers and public employees of the People’s Army units; commissioned officers, non-commissioned officers 
and workers of the People’s Police units; c) Representatives of state investment in enterprises; d) Holders of 
managerial positions in organizations; dd) Other persons assigned certain duties and authority to perform such 
duties., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%20 
2018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๗๘ Article 2 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Act of corruption: 1. Acts of corruption 

committed by office holders in state organizations include: a) Embezzlement; b) Taking bribes; c) Abuse of 
one’s position or power for illegal appropriation of assets; d) Abuse of official capacity during performance of 
tasks or official duties (hereinafter referred to as “duties”) for personal gain; dd) Acting beyond authority in 
performance of one’s duties for personal gain; e) Abuse of official capacity to influence another person for 
personal gain g) Impersonation for personal gain; h) Bribing or brokering bribery for taking advantage of one’s 
influence over a state organization or for personal gain; i) Illegal use of public assets for personal gain by abuse 
(มีต่อหนา้ถดัไป)  



๒๑๘ 

 

 กฎหมายต่อตา้นการทุจริตไดก้ าหนดความรบัผิดชอบขององคก์รของรฐัเพื่อการต่อตา้นการทุจริต

ไวดังนี ้๑) ด าเนินมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ การเปิดเผย การตอบสนองอย่างเหมาะสม            

และการรายงานต่อผู้ที่มีอ  านาจซึ่งการการกระท าทุจริตที่ เกิดขึน้ในองค์กรของตน ๒ ) คุ้มครองสิทธิ            

และประโยชนอ์ันชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลที่รายงาน ใหข้อ้มูลหรือฟ้องรอ้งการกระท าทุจริต ๓) รบัไว้

และด าเนินการอย่างทันท่วงทีซึ่งขอ้มูลเก่ียวกับการกระท าทุจริต ๔) ใหข้อ้มูลและปฏิบัติตามค ารอ้งขอ        

ของผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบระหว่างการด าเนินการเปิดเผยและการตอบสนองต่อการกระท าทจุริต นอกจากนี ้

องคก์รที่ไม่ใช่ของรฐัยังตอ้งมีความรบัผิดชอบในการ ๑) ด าเนินมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เปิดเผย   

และรายงานซึ่งการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึน้ในองค์กรของตนให้กับผู้ที่อ  านาจ และร่วมมือกับผู้ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณณ์และระเบียบขององค์กรของตน ๒) ให้ข้อมูล            

อย่างทันท่วงทีเก่ียวกับการกระท าทุจริตที่กระท าโดยเจา้หน้าที่ผูใ้ชอ้  านาจรฐัและร่วมมือกับผูท้ี่มีหนา้ที่

รบัผิดชอบในการปอ้งกนัและด าเนินการกบัการกระท าทจุรติดงักลา่ว๓๗๙ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๘) 
of official capacity; k) Harassment for personal gain; l) Failure to perform or correctly perform one’s duties for 
personal gain; m) Abuse of official capacity to screen violations of law for person gain; illegally intervening or 
obstructing supervision, inspection, audit, investigation, prosecution, adjudication or judgment enforcement for 
personal gain.”, สื บค้น ได้ที่  https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-
Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๗๙  Article 4 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Responsibility of state and non-state 

organizations for anti-corruption:  
1. Every state organization has the responsibility to: a) Implement measures for prevention of corruption; 
discover, take appropriate actions against and inform competent authorities about any act of corruption that 
occurs within their organization; implement other anti-corruption laws; b) Protect the lawful rights and interests 
of the individuals who report, provide information or file complaints against corrupt activities (hereinafter referred 
to as “informers”); c) Promptly receive and process information about acts of corruption; d) Provide information 
and comply with requests of competent authorities during the process of discovery and taking actions against 
corruption.  
2. Every non-state organization has the responsibility to: a) Implement measures for prevention of corruption; 
discover and report any act of corruption that occurs within their organization to competent authorities, and 
cooperate with competent authorities in taking actions in accordance with its rules and regulations; b) Promptly 
provide information about acts of corruption committed by office holders and cooperate with competent   
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๑๙ 

 

ข) มาตรการป้องกนัการทจุริต 

มาตรการที่ ๑ การรบัรองการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสในองคก์รของรฐั 

 องคก์รของรฐัทุกองคก์รจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับโครงสรา้งและการปฏิบัติงานขององคก์ร                

เวน้แต่สิ่งที่เป็นความลบัของรฐั ความลบัทางธุรกิจและขอ้มลูอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ขอ้มลูที่เปิดเผย

จะตอ้งถูกตอ้ง ชัดเจน เพียงพอและเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ผูม้ีหนา้ที่

รบัผิดชอบก าหนดไว้๓๘๐ 

 วิธีการเผยแพร่ขอ้มลูนัน้รวมถึง การประกาศในที่ประชุมขององคก์ร การแจง้ขอ้มลู ณ สถานที่ ตัง้

ขององคก์ร การส่งหนังสือแจง้ไปยังองคก์รที่เก่ียวขอ้ง การตีพิมพ ์การประกาศผ่านสื่อมวลชน การแจง้              

บนเว็บไซต ์การจดัแถลงข่าวและการใหข้อ้มลูตามที่มีการรอ้งขอ๓๘๑ 

 หวัหนา้ขององคก์รของรฐัตอ้งรบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์รของตนและรบัผิดชอบ

ในการใหค้ าแนะน าและตรวจสอบองคก์รและบุคลากรที่อยู่ภายใตก้ารบริหารของตนในการเปิดเผยขอ้มลู  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๗๙) 
authorities in prevention and taking actions against such acts of corruption., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/ 
files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๐ Article 9 of Law on Anti-corruption No. 36/2018/QH14, “Principles:  

1. Every state organization shall disclose information about its organization structure and operation, except for 
state secrets, business secrets and other information prescribed by law.  
2. The information disclosed shall be accurate, clear, adequate and timely, comply with law procedures 
established by competent authorities.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG 
/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๑ Article 11 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Methods of information publishing:  

1. Information can be published in one of the following manners: a) Making announcements at meetings of the 
organization; b) Posting information at the premises of the organization; c) Sending written notices to relevant 
organizations; d) Publishing printed matters; dd) Making announcements through mass media; e) Posting 
information on websites; g) Holding press conferences; h) Providing information on demand.  
2. In the cases where the form of information publishing is not specified by the law, the head of the state 
organization shall apply one or some of the methods specified in Points b, c, d, dd, e and g Clause 1 of this 
Article. The head may decide on an additional method mentioned in Point a and Point h Clause 1 of this Article.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018 
.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๐ 

 

รวมทัง้จดัการหรือเสนอใหม้ีการจดัการกบัการฝ่าฝืนใด ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด๓๘๒ 

 องคก์รของรฐัตอ้งจัดใหม้ีการแถลงข่าว มีการประกาศต่อสาธารณะและใหข้อ้มูลกับสื่อมวลชน 

เป็นประจ าหรือเป็นครัง้คราวเก่ียวกับโครงสรา้งและการปฏิบติังานขององคก์ร งานดา้นการต่อตา้นการทุจริต

และการด าเนินคดีทจุรติและเก่ียวกบัประเด็นส าคญัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์รและการปฏิบติังาน๓๘๓ 

 เจา้หน้าที่ของรฐั องคก์รทางการเมือง องคก์รสังคมการเมืองและหน่วยงานสื่อมวลชน ภายใน

ขอบเขตของหน้าที่และสิทธิของตน มีสิทธิรอ้งขอให้องค์กรของรัฐใหข้้อมูลเก่ียวกับโครงสรา้งและการ

ปฏิบติังานขององคก์รตามที่กฎหมายก าหนด องคก์รที่ไดร้บัการรอ้งขอตอ้งใหข้อ้มลูภายใน ๑๐ วนั นบัแต่

วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ เวน้แต่จะไดม้ีการเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน ตีพิมพเ์ผยแพร่หรือแจง้ต่อสาธารณชนแลว้  

มิฉะนั้น จะต้องส่งค าอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังองค์กรที่ร ้องขอ ส่วนประชาชนนั้นมีสิทธิร้องขอ                        

ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัใหข้อ้มลูตามที่กฎหมายว่าดว้ยการเขา้ถึงขอ้มลูไดก้ าหนดไว้๓๘๔ 

 

 ๓๘๒ Article 12 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Responsibility for information disclosure 

and transparency:  
1. The head of a state organization is responsible for disclosing information about the organization in 
accordance with this Law and relevant laws.  
2. The head of a state organization is responsible for instructing and inspecting organizations and individuals 
under his/her management disclosing information and take or propose actions against violations as 
prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20 
Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๓  Articles 13 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Press conferences, public 

announcements and provision of information for the press:  
1. State organizations shall hold press conferences, make public announcements and provide information for 
the press on a periodic or ad hoc basis regarding their organizational structure and operation, anti-corruption 
works and actions against corruption cases in accordance with journalism laws.  
2. State organizations shall hold press conferences, make public announcements and provide information for 
the press on an ad hoc basis regarding pressing issues relevant to their organization and operation, unless 
otherwise prescribed by journalism laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20 
REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๔ Article 14 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Right to request information:  

1. State authorities, political organizations, socio-political organizations and press agencies, within the scope 
of their duties and entitlements, are entitled to request state organizations to provide information about their  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๒๑ 

 

 รัฐบาลต้องส่งรายงานประจ าปีว่าด้วยการท างานต่อต้านการทุจริตทั่ วประเทศให้กับรัฐสภา 

คณะกรรมการประชาชนต้องส่งรายงานว่าด้วยการท างานต่อต้านการทุจริตในระดับท้องถิ่นให้กับ                   

สภาประชาชนที่อยู่ในเขตปกครองเดียวกนั รายงานนัน้จะตอ้งไดร้บัการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน                      

ที่ก ากบัดแูลหรือเผยแพรผ่่านสื่อมวลชน๓๘๕ 

มาตรการที่ ๒ การจดัตัง้และการด าเนินการตามบรรทดัฐาน มาตรฐานและผลประโยชนข์ององคก์รของรฐั 

 หน่วยงานของรฐัมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัตัง้ ประกาศใชแ้ละประยุกตใ์ชบ้รรทดัฐาน มาตรฐาน

และผลประโยชน์ของตน เผยแพร่บรรทัดฐาน มาตรฐานและผลประโยชน์ที่ได้รับการจัดตั้งขึน้แล้ว 

ประยุกตใ์ชแ้ละเผยแพร่ผลของการประยุกตใ์ชบ้รรทดัฐาน มาตรฐานและผลประโยชนน์ัน้๓๘๖ ผูใ้ดอนุญาต

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๘๔) 
organizational structure and operation as prescribed by law. Within 10 days from the day on which the request  
is received, the requested organization shall provide the information, unless it has been published through 
mass media, published as printed matters or publicly posted. Otherwise, a written explanation has to be sent 
to the requesting organization.  
2. Citizens are entitled to request state authorities to provide information in accordance with regulations of law 
on accessibility of information.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law% 
20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๕
 Articles 16 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Reporting and publishing of reports on anti-

corruption works:  
1. The Government shall submit annual reports on nationwide anti-corruption works for the National Assembly; 
The People’s Committees shall submit reports on local anti-corruption works to the People’s Councils of the 
same administrative area….  
5. Every anti-corruption report shall be published on websites of regulatory authorities or mass media.”, สืบค้น
ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้ 
เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๖  Article 18 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Establishment, promulgation and 

application of norms, standards and benefits:  
1. Every state agency, within the scope of their duties and entitlements, has the responsibility to:  
a) Establish, promulgate and apply its own norms, standards and benefits;  
b) Publish its established norms, standards and benefits;  
c) Apply and publish the result of application of its norms, standards and benefits.  
2. Political organizations, socio-political organizations, public service agencies, other organizations and units  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๒๒ 

 

ใหม้ีการใชจ้่ายเกินกว่าที่ก าหนดตอ้งจ่ายค่าชดเชยเป็นมลูค่าเท่ากบัจ านวนที่เกินไปรวมทัง้ค่าเสียหายใด ๆ                 

ที่เกิดขึน้ ส่วนผูท้ี่ไดใ้ชจ้่ายเกินกว่าที่ก าหนดซึ่งไดร้บัอนุญาติจากบุคคลขา้งตน้จะตอ้งมีความรบัผิดชอบ

รว่มกนัในการจ่ายค่าชดเชย สว่นบคุคลที่ใชจ้่ายเกินกว่าที่ก าหนดโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจะตอ้งจ่ายค่าชดเชย

เป็นมลูค่าเท่ากบัจ านวนที่เกินไปรวมทัง้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้๓๘๗ 

มาตรการที่ ๓ การบงัคบัใชป้ระมวลจรยิธรรมส าหรบัผูใ้ชอ้  านาจรฐั 

มาตรการที ่๓(๑) ขอ้หา้มส าหรบัผูใ้ชอ้ านาจรฐั 

 หา้มมิใหผู้ใ้ชอ้  านาจรฐักระท าการดังนี ้อันไดแ้ก่ การล่วงละเมิดระหว่างปฏิบัติหนา้ที่ การจัดตั้ง 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกิจการเจ้าของคนเดียว บริษัทจ ากัด บริษัทร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน             

และสหกรณ ์เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น การใหข้อ้มลูที่เป็นความลบัของรฐั ความลบัทางธุรกิจ    

หรือความลับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการของตนหรืองานใด ๆ ที่ตนมีส่วนร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือองค์กรอ่ืน ๆ               

ในประเทศหรือต่างประเทศ การจัดตั้งหรือด ารงต าแหน่งระดับผูจ้ัดการหรือผู้บริหารในกิจการเจ้าของ            

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๓๘๖) 
using state funds, pursuant to Clause 1 of this Article, shall provide instructions on application or cooperate 
with competent authorities in establishing, promulgating and publishing their norms, standards and benefits, 
apply them and publish the application result.  
3. No state organization may establish norms, standards and benefits against the law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๘๗ Article 19 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Inspection and actions against regulations 

of law on norms, standards and benefits:  
1. State organizations, within the scope of their duties and entitlements, shall inspect the application of 
established norms, standards and benefits and promptly take actions against violators.  
2. Violators of established norms, standards and benefits shall be dealt with in accordance with Article 94 of 
this Law and pay compensation as follows:  
a) The person that permits excessive spending shall pay compensation for the value of the excessive amount 
and any damage caused; the person that exceeds the spending limit with the permission of the aforementioned 
person shall have the joint responsibility to pay compensation; 
b) The person that exceeds the spending limit without permission shall pay compensation for the value of the 
excessive amount and any damage caused.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20% 
26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๓ 

 

คนเดียว บริษัทจ ากดั บริษัทร่วมทุน หา้งหุน้ส่วนและสหกรณท์ีอยู่ในวงการซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารของตน 

ตามกฎเกณฑ ์  ที่รฐับาลก าหนด และการใชข้อ้มลูขององคก์รของตนโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย๓๘๘ 

 หัวหน้าและรองหัวหน้าขององค์กรของรัฐต้องไม่อนุญาตให้คู่สมรส บุพการี บุตรหรือพี่น้อง                 

ของตนด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่ในการบริหารบุคลากร บญัชี การเงินหรือดูแลทรพัยส์ินในองคก์รของตน  

หรือมีสว่นรว่มในธุรกรรม การซือ้ขายสินคา้หรือบรกิารหรือการท าสญัญากบัองคก์รของตน๓๘๙ 

 หัวหน้าและรองหัวหน้าขององค์กรของรัฐต้องไม่ลงทุนในวิสาหกิจที่ประกอบการอยู่ในแวดวง

เดียวกนักบัองคก์รของตน และตอ้งไม่อนุญาตใหคู้่สมรส บุพการีหรือบุตรประกอบธุรกิจในแวดวงเดียวกัน

กบัองคก์รของตน๓๙๐ 

 

 ๓๘๘  Article 20 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Code of conduct for office holders:                     

2. Office holders in state organizations are prohibited from: a) Harassment during task performance;                               
b) Establishing, participating in administration of sole proprietorships, limited liability companies, joint-stock 
companies, partnerships and cooperatives, unless otherwise prescribed by law; c) Providing information about 
state secrets, business secrets or other secrets about their tasks or any task in which they participate for other 
domestic and foreign organizations and individuals; d) Establishing, holding managerial or executive positions 
in sole proprietorships, limited liability companies, joint-stock companies, partnerships and cooperatives in the 
field that was under their management according to regulations of the Government; dd) Illegally using 
information of their organizations; e) Other actions that office holders must not do according to the Law on 
officials and public employees, the Law on Enterprises and relevant laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica 
.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒). 

 ๓๘๙ Article 20 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Code of conduct for office holders: 3. The 

heads and deputies of state organizations must not allow their spouses, parents, children or siblings to hold 
positions of personnel management, accounting, treasurer or warehouse-keeper in their organizations or 
participate in transactions, trade of goods or services or conclusion of contracts with their organizations.”, สืบคน้
ไ ด้ ที่  https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๐ Article 20 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Code of conduct for office holders: 4. The 

heads and deputies of state organizations must not contribute capital to enterprises operating in the same field 
as that of their organizations, and must not allow their spouses, parents or children to do business in the same 
field as that of their organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/ 
Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๔ 

 

 กรรมการของคณะกรรมการผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร 

ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หัวหนา้ฝ่ายบญัชีและผูด้  ารงต าแหน่งในระดับบริหารอ่ืนใดในรฐัวิสาหกิจ

ตอ้งไม่ลงนามในสญัญากับวิสาหกิจที่คู่สมรส บุพการี บุตรหรือพี่นอ้งของตนเป็นเจา้ของ ตอ้งไม่อนุญาต   

ใหว้ิสาหกิจที่คู่สมรส บุพการี บุตรหรือพี่นอ้งของตนเป็นเจา้ของเขา้ประมูลเพื่อท าสญัญากับรฐัวิสาหกิจ           

ที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่ ตอ้งไม่อนุญาตใหคู้่สมรส บุพการี บุตรหรือพี่นอ้งของตนด ารงต าแหน่งที่ท าหนา้ที่

บริหารบุคลากร บัญชี การเงินหรือดูแลทรัพย์สินในรัฐวิสาหกิจที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่หรือมีส่วนร่วม              

ในธุรกรรม การซือ้ขายสินคา้หรือบรกิารหรือเขา้ท าสญัญากบัรฐัวิสาหกิจที่ตนด ารงต าแหน่งอยู่๓๙๑ 

มาตรการที ่๓(๒) การใหแ้ละรบัของขวญั 

 องคก์รของรฐัและผูใ้ชอ้  านาจรฐัตอ้งไม่ใชง้บประมาณของรฐัหรือทรพัยส์ินของรฐัเป็นของขวัญ    

เวน้แต่เป็นการใหเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นการกุศล เพื่อวตัถุประสงคท์างการทตูและในกรณีอ่ืนใดที่จ  าเป็นตามที่

กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้องคก์รของรฐัและผูใ้ชอ้  านาจรฐัตอ้งไม่รบัของขวญัไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม จากองคก์รหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเก่ียวข้องกับงานที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่หรืออยู่ภายใต้              

การจดัการของตน๓๙๒ 

 

 ๓๙๑  Article 20 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14: “Code of conduct for office holders:                       

5. Members of Board of Directors or the Board of members, the presidents, general directors, deputy general 
directors, directors, deputy directors, chief accountants and holders of other managerial positions of state-
owned enterprises must not sign contracts with enterprises owned by their spouses, parents, children or 
siblings; must not allow enterprises owned by their spouses, parents, children or siblings to bid for contracts of 
their enterprises; must not allow their spouses, parents, children or siblings to hold positions of personnel 
management, accounting, treasurer or warehouse-keeper in their enterprises or participate in transactions, 
trade of goods or services or conclusion of contracts with their enterprises., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica 
.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒). 

 ๓๙๒ Article 22 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14: “Giving and receiving gifts: 

1. State organizations and office holders must not use public funds or public assets as gifts, unless they are given 
for charitable purposes, diplomatic purposes and other cases in which it is necessary as prescribed by law.  
2. State organizations and office holders must not directly or indirectly receive gifts in any shape or form from 
another organization or individual that is relevant to the tasks they are performing or under their management.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%20 
2018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๕ 

 

มาตรการที่ ๔ การโยกยา้ยต าแหน่งของผูใ้ชอ้  านาจรฐั 

 องคก์รของรฐัตอ้งโยกยา้ยเจา้หนา้ที่ที่ไม่ใช่ระดบับริหารและพนกังานในองคก์รของตนเป็นระยะ ๆ 

เพื่อป้องกันการทุจริต การโยกย้ายจะต้องเป็นธรรม มีเหตุผลและเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ                   

ของผูถู้กโยกยา้ย โดยไม่กระทบกับการปฏิบัติงานตามปกติขององคก์ร  และตอ้งด าเนินการภายใตแ้ผน                 

และโดยเปิดเผยภายในองคก์ร หา้มมิใหใ้ชก้ารโยกยา้ยในทางมิชอบเพื่อประโยชนส์่วนตนหรือเพื่อวตัถุประสงค์

ในการกลั่นแกลง้เจา้หนา้ที่หรือพนกังานของรฐั๓๙๓  

มาตรการที่ ๕ การมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารและการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการให้ทันสมัย และวิธีการ               

ช าระเงินเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

 องค์กรของรัฐทุกองค์กร ภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และสิทธิ มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี ้                   

(๑) เผยแพรแ่ละใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางปกครอง ขจดัความยุ่งยากและลดขัน้ตอนในการท างาน

กับองคก์รหรือบุคคลอ่ืน (๒) มุ่งเนน้ไปที่การตรวจสอบและการก ากับดูแลผลการปฏิบัติงาน การบริหาร

จดัการและการใชง้บประมาณของรฐัและทรพัยส์ินของรฐั (๓) พฒันาและปรบัปรุงคณุภาพของเจา้หน้าที่

และพนักงานของรัฐ จัดให้มีค าบรรยาย (description) อย่างละเอียดส าหรับต าแหน่งงานทุกต าแหน่ง               

ในองคก์ร๓๙๔ 

 

 ๓๙๓ Article 24 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Reassignment rules: 

1. State organizations shall periodically reassign their non-managerial officials and public employees in their 
organizations in order to prevent corruption. Reassignment of managerial officials shall comply with regulations 
on official reassignment.  
2. The reassignment shall be objective, reasonable and suitable for the reassigned persons’ capacity without 
affecting normal operation of the organizations.  
3. Reassignment shall be carried out under plans and disclosed within the organizations.  
4. It is prohibited to abuse reassignment for personal gain or for the purpose of victimizing officials and public employees.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018 
.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๔ Article 27 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Administrative reform: Every state 

organization, within the scope of their duties and entitlements, has the responsibility to:  
1. Publish and provide instructions on following administrative procedures; simplify and reduce procedures 
for working in person with other organizations and individuals;  
2. Intensify inspection and supervision of task performance, management and use of public funds and public 
assets; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๒๖ 

 

 องคก์รของรฐัทุกองคก์รต้องเพิ่มการลงทุนในเครื่องมือ การเพิ่มศักยภาพ ความคิดสรา้งสรรค์                    

และการประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในองคก์รและในการปฏิบติังาน กระทรวงต่าง ๆ ตอ้งเพิ่ม                

การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศและฐานข้อมูลแห่งชาติในการบริหารจัดการในสายงานของตนตามที่

กฎหมายก าหนด๓๙๕ องค์กรของรัฐต้องรับรองว่าธุรกรรมดังต่อไปนีจ้ะเป็นการช าระเงินที่ไม่ใช้เงินสด                 

(๑) รายไดแ้ละค่าใชท้ี่มีมลูค่าสูงซึ่งสามารถใชว้ิธีการช าระเงินที่ไม่ใชเ้งินสดได ้ภายใตก้ฎเกณฑท์ี่รฐับาล

ก าหนด (๒) การจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่มรายปีและค่าใชจ้่ายประจ าอ่ืน ๆ นอกจากนี ้รฐับาลตอ้งประยุกตใ์ช้

มาตรการทางการเงินและมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อลดการใชเ้งินสดในธุรกรรมต่าง ๆ๓๙๖  

มาตรการที่ ๖ การรบัประกนัความโปร่งใสของเจา้หนา้ที่รฐับาลโดยการแจง้ทรพัยส์ินและรายได ้

 บุคคลดงัต่อไปนีต้อ้งท าการแจง้ทรพัยส์ินและรายได ้(๑) เจา้หนา้ที่ (๒) เจา้หนา้ที่ระดบักรรมการ

ของต ารวจและทหาร เจา้หน้าที่ทหารโดยอาชีพ (career military personnel) (๓) ผูด้  ารงต าแหน่งระดับ   

รองผูจ้ดัการและสงูกว่านัน้ในหน่วยงานบริการของรฐั รฐัวิสาหกิจ ผูแ้ทนที่ไดร้บัแต่งตัง้จากรฐัในวิสาหกิจต่าง ๆ 

 

 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๓๙๔) 
3. Develop and improve quality of officials and public employees; provide detailed description of every 
position in the organization;  
4. Perform other administrative reform tasks.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26 
%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๕Article 28 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Application of science and technology to management: 

1. Every state organization shall increase investment in equipment, improving capacity, creativity and 
application of science and technology to their organization and operation.  
2. Ministries shall enhance application of IT system and national database to management of their fields as 
prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20 
Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๖ Article 29 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Non-cash payment:  

1. State organizations shall ensure that the following transactions are non-cash payment:  
a) High-value revenues and expenditures where non-cash payment is possible according to regulations of the 
Government;  
b) Payment of salaries, bonuses and other regular expenditures.  
2. The Government shall apply financial and technological measures to reduce use of cash in transactions.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%20 
2018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๗ 

 

 (๔) ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูแ้ทนรฐัสภาและผูแ้ทนของสภาประชาชน๓๙๗ 

 ทรพัยส์ินและรายไดซ้ึ่งจะตอ้งแจง้ ไดแ้ก่ สิทธิในการใชท้ี่ดิน บา้น สิ่งปลูกสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืน              

ที่ติดกบัสิ่งปลกูสรา้งนัน้ โลหะที่มีค่า อญัมณี เงินสด ตราสารทางการเงินและอสงัหาริมทรพัยอ่ื์นที่มีราคา

ประเมิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ดงเวียดนาม ขึน้ไป ทรัพย์สินและบัญชีในต่างประเทศ และรายได้ที่ได้มา                   

ระหว่างการเปิดเผยทัง้สองครัง้ (หมายถึงรายไดท้ี่เกิดขึน้ในช่วงเวลาระหว่างการแจง้ครัง้ล่าสุดกบัการแจง้                           

ครัง้ปัจจบุนั)๓๙๘ 

 การแจ้งทรัพย์สินและรายได้ต้องกระท าภายในวันที่  ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี เมื่อแจ้งแล้ว                  

ตอ้งเปิดเผยทรพัยส์ินและรายได ้ณ สถานที่ปฏิบติังานของผูแ้จง้๓๙๙ การแจง้ของผูค้าดหมายว่าจะไดด้ ารง

ต าแหน่งในระดับผูจ้ัดการหรือผูบ้ริหารในองคก์รของรฐัจะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยในระหว่างการลงคะแนนเสียง

 

 ๓๙๗ Article 34 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Individuals required to declare assets and income: 

1. Officials.  
2. Commissioned officers of police and military forces, career military personnel.  
3. Holders of positions of deputy managers and above in public service agencies, state-owned enterprises, 
appointed representatives of state capital in enterprises.  
4. Nominees for the National Assembly delegates and the People’s Councils delegates.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สื บค้นเมื่ อวั นที่  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๘ Article 35 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Assets and income subject to declaration: 1. 

The following assets and income shall be declared: a) Land use rights, houses, construction works and other property 
attached thereto; b) Previous metals, gemstones, cash, financial instruments and other real property each of which 
is assessed at VND 50.000.000 or above; c) Overseas property and accounts; d) Total income between 2 
declarations.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption 
%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๓๙๙ Article 36 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Method and time for declaration of assets 

and income: 3. Annual declaration shall be made by: a) Holders of positions of directors of provincial 
departments and above. Declaration must be done annually by December 31; b) Persons other than those 
mentioned in Point a of this Clause in charge of official management, management of public funds, public 
property or public investment, or have influence over the operation of other entities as prescribed by the 
Government. Declaration must be done annually by December 31;”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/ 
files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 



๒๒๘ 

 

เพื่อไว้วางใจใหด้ ารงต าแหน่ง (confidence voting) การแจ้งของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนรฐัสภา              

และผูแ้ทนสภาประชาชนจะตอ้งเผยแพรส่าสาธารณะ ตามที่กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตัง้ก าหนดไว้๔๐๐  

 บคุคลที่มีหนา้ตอ้งแจง้ทรพัยส์ินและรายไดแ้ต่ไม่แจง้ทรพัยส์ินและรายไดข้องตนตามความเป็นจริง

ตอ้งถูกด าเนินการทางวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรวมถึง การตักเตือน การลดต าแหน่ง การไล่ออก และส าหรบั

บุคคลที่คาดว่าจะได้ด ารงต าแหน่งในระดับผู้จัดการจะได้รับการปฏิเสธไม่ให้ด าร งต าแหน่ง โดยการ

ด าเนินการทางวินยันีอ้าจไดร้บัการยกเวน้หากผูท้ี่ฝ่าฝืนยินยอมลาออกจากต าแหน่งโดยสมคัรใจ ค าวินิจฉัย

เก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยัจะตอ้งไดร้บัการเผยแพร ่ณ สถานท่ีปฏิบติังานของผูฝ่้าฝืน๔๐๑  

มาตรการที่ ๗ ความรบัผิดชอบของหวัหนา้องคก์รของรฐัในการต่อตา้นการทจุริต 

 เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่าผูใ้ช้อ  านาจรฐัคนใดคนหนึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต  และการที่    

 

 ๔๐๐ Article 39 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Disclosure of assets and income declarations:  

1. Assets and income declarations shall be disclosed at the declarants’ workplace.  
2. The declaration of a person who is expected to hold a managerial or executive position it a state organization 
shall be disclosed during the confidence voting.  
3. Declarations of nominees for the National Assembly delegates and the People’s Councils delegates shall be 
made publicly available in accordance with voting laws.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/ 
LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๑ Article 51 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Actions against untruthful declaration of 

assets and income, untruthful explanation for origins of increase in assets and income:  
1. Any candidate for the position of delegate of the National Assembly or the People’s Council that fails to make 
a truthful declaration of his/her assets and income or fails to provide truthful explanation for the increase in 
his/her assets and income shall be removed from the list of candidates.  
2. Any person who is expected to be designated, re-designated or nominated for a position but fails to make a 
truthful declaration of his/her assets and income or fails to provide truthful explanation for the increase in his/her 
assets and income shall no longer be designated, redesignated or nominated. 
3. An individual required to declare assets and income other than those mentioned in Clause 1 and Clause 2 
of this Article who fails to make a truthful declaration of his/her assets and income or fails to provide truthful 
explanation for the increase in his/her assets and income shall face one of the disciplinary actions including 
warning, demotion, dismissal; such a person who is expected to hold a managerial position will be rejected; 
disciplinary actions may be exempted if the violator voluntarily resigns from the position. 
4. The decision on disciplinary action shall be published at the violator’s workplace.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica 
.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒). 



๒๒๙ 

 

ผูใ้ชอ้  านาจรฐัผูน้ัน้ยังด ารงต าแหน่งอยู่อาจเป็นการขัดขวางการสืบสวน หัวหนา้องคก์รของรฐันัน้ตอ้งสั่ง               

พกังานหรือโยกยา้ยผูใ้ชอ้  านาจรฐันัน้ดว้ยตนเองหรือโดยรอ้งขอไปยงัผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ๔๐๒ 

 หวัหนา้ขององคก์รของรฐัตอ้งรบัผิดชอบโดยตรงต่อการทุจริตของบุคลากรที่อยู่ภายใตก้ารจัดการ

ของตน๔๐๓ หัวหน้าองคก์รจะไดร้บัการยกเวน้โทษหรือบรรเทาโทษจากความรบัผิดชอบนีห้ากไดด้ าเนิ น

มาตรการที่จ  าเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตหรือเพื่อบรรเทาผลที่เกิดขึน้จากการทุจริต หรือเมื่อตรวจพบ                   

การทจุรติแลว้ไดร้ายงานหรือจดัการกบัการทจุริตนัน้ภายในเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด๔๐๔ 

 

 ๔๐๒  Article 71 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Responsibility of heads of state 

organizations for suspension and reassignment of personnel thereof:  
1. When there are sufficient grounds that an office holder is involved in corrupt activities and the fact that such 
office holder keeps holding his/her position is likely to obstruct investigation, the head of the state organization 
shall request a competent person to or on his/her own initiative suspend or reassign that office holder.  
2. The head of a state organization or the person in charge of office holder management shall consider 
suspending or reassigning office holders that are suspected of corrupt activities at the request of the inspecting 
or auditing authority, investigation agency, the People’s Procuracy or People’s Court.  
3. If the competent organization or person concludes that the office holder is not involved in corrupt activities, 
the head of a state organization or the person in charge of office holder management shall invalidate the 
decision on suspension or reassignment of such office holder, announce such invalidation, restore the position, 
the lawful rights and interests of the office holder.  
4. The government shall elaborate procedures for and duration of suspension or reassignment; payment of 
wages, benefits, the lawful rights and interests, compensation and restoration of the lawful rights and interests 
of officer holders that are found not involved in corrupt activities.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/ 
files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๓
 Article 72 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Responsibility of the heads and deputies 

of state organizations for corrupt activities that occur within their organizations:  
1. The head of a state organization shall bear the direct responsibility for corrupt activities of the persons under 
his/her management.  
2. The deputies of a state organization shall bear the prime responsibility for corrupt activities in their fields and 
units; the head shall bear joint responsibility.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26 
%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๔
 Article 73 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Penalties incurred by the heads and 

deputies of state organizations in which corrupt activities occur: 3. Absolution, alleviation and aggravation of  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๐ 

 

(ค) การตรวจพบการทจุริต 

 ช่องทางในการตรวจพบการทุจริตมีหลายช่องทาง ไดแ้ก่ การตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มาจาก            

การเลือกตัง้ เช่น คณะกรรมาธิการสามัญจ ารฐัสภา สภาจริยธรรม คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของรฐัสภา 

หน่วยงานตรวจตราหรือตรวจสอบต่าง ๆ เช่น ผูต้รวจสอบของรฐับาล ผูต้รวจสอบประจ ากระทรวง ผูต้รวจสอบ

ระดบัจงัหวดัและส านกังานตรวจเงินแผ่นดินแห่งเวียดนาม๔๐๕  

 เจา้หนา้ที่ พนกังานของรฐั พนกังาน บุคลากรและผูท้ี่ประจ าการในกองทพัตอ้งรายงานการกระท า

อนัเป็นการทุจริตในองคก์รหรือหน่วยของตนไปยงัหวัหนา้ขององคก์รหรือของหน่วยนัน้ หากหวัหนา้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกับการทุจริต ให้รายงานไปยังหัวหน้าสูงสุดขององคก์ร และภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ได้รับ

ข้อมูลการทุจริต ผู้ได้รับข้อมูลต้องด าเนินคดีหรือส่งคดีไปยังองค์กรหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ                   

เพื่อด าเนินคดีและแจง้ใหผู้ร้ายงานขอ้มลูทราบ ในกรณีมีขอ้ยุ่งยาก ระยะเวลาข้างตน้อาจขยายไดแ้ต่ตอ้ง

ไม่เกินสามสิบวัน ผู้ได้รับข้อมูลอาจตัดสินใจหรือรอ้งขอไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ด าเนินมาตรการ            

ที่จ  าเป็นเพื่อหยดุการทจุรติและคุม้ครองผูร้ายงานขอ้มลู๔๐๖  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๐๔) 
legal responsibility of the head and deputies: a) Absolution of responsibility will be granted if the corrupt 
activities cannot be discovered or necessary measures have been implemented for prevention of corrupt 
activities; b) Absolution or alleviation of responsibility shall be granted if necessary measures have been 
implemented for prevention of corrupt activities or relief of consequences thereof, or the corrupt activities are 
discovered, reported and dealt with in a timely manner as prescribed by law; c) Exemption or reduction of 
penalties shall be granted if the responsible person resigns from office before the corrupt activities are 
discovered by a competent authority, unless they are subject to criminal prosecution; d) Responsibility shall be 
aggravated if necessary measures are not implemented for prevention of corrupt activities or relief of 
consequences thereof, or the corrupt activities are not discovered, reported and dealt as prescribed by law.”, 
สืบคน้ไดท้ี่  https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%20 
2018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๕ Articles 59-64 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content 

/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption%202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๖ Article 66 of Law on Anti-corruption No. 26/2018/QH14, “Reporting corruption and processing of 

information about corruption:  
1. Officials, public employees, employees, officers and servicemen in the armed forces shall report corrupt 
activities in their organizations or units to the head of the organization or unit; if the head is also involved in the 
corrupt activities, report to the head of the superior organization. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๑ 

 

๓.๗  กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิต 

๓.๗.๑ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

ก) กฎหมายสวสัดกิารเดก็ 

ภาพรวม 

  เวียดนามเป็นประเทศแรก ๆ ที่ใหส้ตัยาบนัในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยในการอนุวัติการอนุสัญญาไปบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในนั้น รัฐสภา (National 

Assembly) ไดอ้อกกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง การดูแลและการศึกษาของเด็ก พ.ศ. ๒๕๓๔ ๔๐๗  และ

ต่อมากฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๓๔ ฉบบันีไ้ดถู้กแทนที่โดยฉบบัใหม่คือ กฎหมายว่าดว้ย

การคุ้มครอง การดูแลและการศึกษาของเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗๔๐๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีกฎหมาย

คุม้ครองเด็กฉบับใหม่ออกมา (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายเด็ก”)๔๐๙ ซึ่งกฎหมายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี ้

ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดกรอบกฎหมายสวสัดิการทางสงัคมของเด็ก

ในประเทศเวียดนาม กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่ เ ก่ียวข้องได้แก่  ประกาศ (Decree of the 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๐๖) 
2. Within 15 days from the receipt of the information about corrupt activities, the recipient shall handle the case 
or transfer it to a competent organization or person for handling and notify the informer. In complicated cases, 
the aforementioned time limit may be extended but not extending 30 days. The recipient may decide or request 
a competent person to implement necessary measures for stopping the corrupt activities and protect the 
informer.”, สีบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Anti-Corruption% 
202018.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒). 

 ๔๐๗ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง การดูแลและการศึกษาของเด็ก (พ.ศ. ๒๕๓๔) (Law on Child Protection, 

Care and Education of 1991) ซึ่งเป็นกฎหมายระดบัรฐับญัญัติออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
มีล าดับศักดิ์ของกฎหมายสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนีก้  าหนดสิทธิขั้นพืน้ฐาน                   
และความรบัผิดชอบเก่ียวกบัเด็กและการคุม้ครองดแูลและใหก้ารศกึษาแก่เด็ก. 

 ๔๐๘ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง การดูแลและการศึกษาของเด็ก ฉบับที่ ๒๕ /๒๐๐๔/QH๑๑ (Law on Child 

Protection, Care and Education No. 25/2004/QH11๑), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_ 
lang=en&p_isn=84243 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยกฎหมายฉบับนีก้  าหนดสิทธิขั้นพืน้ฐานและหนา้ที่  
ความรบัผิดชอบของครอบครวั รฐั และสงัคม ในการคุม้ครอง ดแูล และใหก้ารศกึษาแก่เด็ก. 

 ๔๐๙ กฎหมายเด็กที่  ๑๐๒/๒๐๑๖/QH๑๓ (Law on Children No.102/2016/QH13) ซึ่งเป็นกฎหมายระดับ                  

รฐับญัญัติ ซึ่งออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลใชบ้งัคบั วนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีล าดบัศักดิ์ 
ของกฎหมายสงูสดุเป็นอนัดบัสองรองจากรฐัธรรมนญู, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/ 
125796/F-1725767197/VNM103522%20Eng.pdf สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๓๒ 

 

Government) ที่  ๕๖ /๒๐๑๗ /ND-CP ลงวันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙๔๑๐ กฎหมายการสมรส                       

และครอบครวัที่ ๕๒/๒๐๑๔/QH๑๓ กฎหมายการรบับตุรบญุธรรมที่ ๕๒/๒๐๑๐/QH๑๓ ประมวลกฎหมาย

แรงงานที่  ๑๐ /๒๐๑๒ /QH๑๓  กฎหมายคนพิการที่  ๕๑ /๒๐๑๐ /QH๑๓ กฎหมายการศึกษาที่                               

๓๘/๒๐๐๕ /QH๑๑ ฯลฯ  กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ก าหนดบทบัญญัติเ ก่ียวกับการคุ้มครองเด็ก                            

ในความสมัพันธ์ครอบครวั การรบับุตรบุญธรรม การจา้งแรงงาน การศึกษา และบทบญัญัติพิเศษอ่ืน ๆ                 

ที่เก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กพิการและแรงงานเด็ก 

 ภายใตก้ฎหมายเวียดนาม “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติเวียดนามที่อายุต ่ากว่า ๑๖ ปี๔๑๑ 

กฎหมายเก่ียวกบัเด็กไดก้ าหนดหลกัการส าคญัเพื่อส่งเสริมการใชส้ิทธิและหนา้ที่ความรบัผิดชอบเก่ียวกับ

เด็กไว ้๕ ประการ คือ (๑) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ (๒) ไม่เลือกปฏิบติัต่อเด็ก (๓) ค านึง                   

ถึงผลประโยชนข์องเด็กในการตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบัเด็ก (๔) เคารพ รบัฟัง ค านึงถึง และโตต้อบ             

กบัขอ้เสนอและความคาดหวงัจากเด็ก (๕) รบัเอาความคิดเห็นจากเด็กและตวัแทนและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง              

มาพิจารณาในการออกนโยบายหรือกฎหมายที่มีผลกระทบต่อเด็ก รวมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์               

ที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กในระดบัชาติ ภมูิภาค และแผนการพฒันาเศษฐกิจสงัคม๔๑๒ 

 

 ๔๑๐ ประกาศ ที่ ๕๖/๒๐๑๘/ND-CP (Decree No. 56/2q18/ND-CP of the Government) ลงวนัท่ี ๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศฉบบันีไ้ดก้ าหนดขอ้กฎหมายต่าง ๆ เก่ียวกับเด็กโดยระบุรายละเอียดเป็นกลุ่มตามประเภทเด็ก 
ไดแ้ก่ นโยบายให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเด็กดอ้ยโอกาศ นโยบายให้ความช่วยเหลือและการเข้าแทรกแซงกลุ่มเด็ก                     
ที่ถูกกระท าดว้ยความรุนแรง หรือกลุ่มเด็กที่อยู่ในความเส่ียงที่จะถูกกระท าดว้ยความรุนแรง เด็กดอ้ยโอกาส เด็กที่                    
ถูกทอดทิง้ หรือเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความรับผิดชอบที่จะคุม้ครองเด็กในยุค โลกาภิวัตน์ ทางเลือก                     
การดแูลเด็ก ความรบัผิดชอบจากหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ รวมถึงสถานศกึษา ครอบครวั และสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัเด็ก. 

 ๔๑๑ Article 1 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Children A child is a human being below the 

age of 16.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125796/F-1725767197/VNM10 
3522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๒ Article 5 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Rules for ensuring the exercise of children’s 

rights and responsibilities: 1. Facilitate children in exercising their rights and responsibilities in adequate 
manner. 2. Do not discriminate against children. 3. Ensuring children’s best interests while making decisions 
relating children. 4. Respect, listen, consider and respond to children’s proposals and expectations. 5. Consider 
ideas of children and those of relevant agencies and organizations while establishing policies and laws affecting 
children; combine goals or objectives regarding children in national, sector and local socioeconomic 
development plans.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125796/F-17257671 
97/VNM103522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๓๓ 

 

สิทธิและความรบัผิดชอบเก่ียวกบัเด็ก 

 กฎหมายเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบด้วยสิทธิเก่ียวกับเด็ก ๒๓ ข้อ ตั้งแต่ข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๓๔                   

อนัไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในการจดทะเบียนการเกิดและสญัชาติ สิทธิในสวสัดิการสขุภาพ สิทธิที่จะไดร้บั

การเลีย้งดแูละดแูล สิทธิในการศึกษา การเรียนและการพฒันาทกัษะความสามารถ สิทธิในการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมสันทนาการ สิทธิในการแสดงออกและถูกส่งเสริมซึ่งตัวตน สิทธิในอิสรภาพด้านความเชื่อ                

และศาสนา สิทธิในทรพัยส์ิน สิทธิในการมีความเป็นสว่นตวั  สิทธิในการอาศยัอยู่กบับิดามารดาผูป้กครอง 

สิทธิในการรวมตัวและติดต่อกับบิดามารดาผูป้กครอง สิทธิที่จะไดร้บัการดูแลจากผูอุ้ม้บุญและผูร้บับุตร

บุญธรรม สิทธิที่จะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการทารุณกรรมทางเพศ สิทธิที่จะไดร้บัการปกป้องจากการ              

ใชแ้รงงานโดยมิชอบ สิทธิที่จะไดร้บัการปกป้องจากความรุนแรง การถูกเพิกเฉยและการทอดทิง้ สิทธิที่จะ

ไดร้บัการปกป้องจากการคา้มนุษย ์การถูกลกัพาตัว และสบัเปลี่ยนหรือการเอาตัวไปโดยมิชอบ สิทธิที่จะ

ไดร้บัการปกป้องจากสารเสพติด สิทธิที่จะไดร้บัการปกป้องในการด าเนินการหากมีการละเมิดทางปกครอง 

สิทธิที่จะไดร้บัการปกป้องระหว่างที่เจ็บป่วยจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ มลภาวะ และสถานการณ์                    

ความขดัแยง้ สิทธิในประกนัสงัคม สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูและกิจกรรมทางสงัคม สิทธิในการออกความคิดเห็น

และเขา้รว่มประชมุ 

 กฎหมายเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังได้ก าหนดความรับผิดชอบต่อเด็ก ซึ่งได้แก่ ความรับผิดชอบ                 

จากครอบครวั โรงเรียน และสงัคม ตลอดจนสถานศึกษาต่าง ๆ ชมุชน สงัคม บา้นเกิด และประเทศ รวมถึง

ความรบัผิดชอบของตวัเด็กเองดว้ย  

การศกึษาและการดแูลเด็ก 

 รฐับาลไดน้ านโยบายใหก้ารสนับสนุนและความช่วยเหลือมาบงัคับใชโ้ดยการก าหนดมาตรฐาน

และกฎระเบียบเก่ียวกับการดูแลเด็กตามวัยและเด็กพิการ  รัฐบาลไดก้ระตุน้ใหอ้งคก์ร ครอบครวั และ

ประชาชนทั่วไป ใหก้ารสนับสนุนและการดูแลเด็กและเด็กดอ้ยโอกาส องคก์รและประชาชนที่ใหบ้ริการ              

การดแูลต่อเด็กจะไดร้บัสิทธิประโยชนด์า้นภาษี เครดิตภาษี และสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ ตามนโยบายรฐับาล 

การคุม้ครองเด็ก 

 การคุม้ครองเด็กแบ่งออกเป็น ๓ ระดบั (ก) การปอ้งกนั (ข) การสนบัสนนุ และ (ค) การแทรกแซง๔๑๓  

การคุ้มครองเด็กในระดับการป้องกันได้แก่การก าหนดมาตรการคุ้มครองเด็กที่ใช้บังคับกับชุมชน 

 

 ๔๑๓ Article 47 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Requirements on child protection: 

1. The child protection is implemented in according to the following three levels: (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๔ 

 

ครอบครอง และตัวเด็ก เพื่อวัตถุประสงคใ์นการสรา้งการตระหนักรูแ้ละความรูเ้ก่ียวกับการคุม้ครองเ ด็ก            

ท าให้เกิดพื ้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยส าหรับเด็ก ลดความเสี่ยงที่ เด็ก                  

จะถูกกระท าดว้ยความรุนแรงหรือพบเจอสภาพแวดลอ้มที่ไม่ดี การคุม้ครองในระดับการสนับสนุน  ไดแ้ก่                

การก าหนดมาตรการคุม้ครองเด็กที่ใชบ้งัคับกับเด็กที่อยู่ในอนัตราย ถูกกระท าโดยมิชอบ ถูกทอดทิง้ หรือ

เด็กดอ้ยโอกาส เพื่อวัตถุประสงคท์ี่จะลดและก าจัดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อเด็กในเวลาที่ทันท่วงที             

การคุ้มครองเด็กในระดับการแทรกแซงได้แก่การก าหนดมาตรการคุ้มครองเด็กที่ใช้บังคับกั บเด็ก                    

และครอบครัวที่มีการกระท าด้วยความรุนแรง เพื่อป้องกันการกระท าที่จะท าให้เกิดผลร้ายต่อเด็ก                      

และเพื่อช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสใหเ้ขา้สงัคม๔๑๔  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๑๓)  
a) Prevention; 
b) Support; 
c) Intervention. 
2. The implementation of the child protection must ensure the systematization, continuity, close and effective 
cooperation between competent authorities and sector managing agencies in the construction and 
implementation of policies and laws and the provision of child protective services. 
3. Agencies, organizations, educational establishments, families and individuals assume child protection 
duties. The child protection must comply with the laws, processes and standards promulgated by competent 
state authorities. 
4. The child protection at children’s families and families that perform the surrogate care is prioritized. The 
sending of children to social support establishments is only a temporary method when the care of children at 
their families or families performing the surrogate care is unsuccessful or for the best interests of children. 
5. Parents, caregivers and children must provide information and state their opinions with competent authorities 
and individuals in making decisions on child protection intervention or support. 
6. It should attach a special importance to the prevention of the risk of harm to children make timely intervention 
for minimizing bad consequences; actively assist disadvantaged children with functional rehabilitation and 
social inclusion.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125796/F-1725767197/V 
NM103522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๔ Article 48 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Prevention level: 

1. The prevention level includes many child protective measures which are applicable to community, families 
and children for the purpose of raising awareness and improving knowledge of child protection, creating a safe 
and healthy living environment for children and minimizing the risk of cases where children who may be abused 
or face disadvantaged conditions. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๕ 

 

เด็กดอ้ยโอกาส  

 กฎหมายเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๙ (Law on Children No. 102/2016/QH13)  และประกาศว่าด้วย

รายละเอียดของกฎหมายเด็ก ที่ ๕๖/๒๐๑๗/ND-CP (Decree Detailing a Number of Article of the Law 

on Children No. 56/2017/ND-CP) ไดก้ าหนดบทบญัญัติเก่ียวกบัการคุม้ครอง ดแูลและการศกึษาของเด็ก

ที่มีสภาวะยากล าบาก (เด็กดอ้ยโอกาส) โดยมาตรา ๔ (๑๐) และ มาตรา ๑๐ ของกฎหมายเด็ก จะก าหนด

นิยามทางกฎหมายของ “เด็กดอ้ยโอกาส” ซึ่งหมายรวมถึง เด็กก าพรา้ เด็กที่ถูกทอดทิง้ เด็กที่ไม่สามารถ

พึ่งพิงใครได้ เด็กพิการ เด็กที่ได้รับเชือ้ HIV/AIDS เด็กที่ท าผิดกฎหมาย เด็กที่ติดยาเสพติด เด็กที่ต้อง                 

ออกจากโรงเรียนก่อนจบมธัยมตน้เพื่อหาเลีย้งชีพ เด็กที่ไดร้บัผลกระทบจากความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ  

เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  เด็กที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เด็กที่มาจาก

ครอบครวัยากจนและมีอาการป่วยที่ตอ้งไดร้บัการรกัษาเป็นเวลานาน และเด็กที่เป็นผูอ้พยพหรือผู้ลีภ้ัย         

ที่บิดามารดายังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนหรือไม่ได้ติดตามมาด้วย ๔๑๕  รวมถึงก าหนดให้หน่วยงาน                    

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๑๔) 
2. Child protective measures at prevention level consist of:  
a) Propagate and disseminate the danger and consequences of factors and acts harming and abusing children; 
responsibility for discovering and reporting cases where children are abused or in danger of violence, 
exploitation or abandonment to community, families and children;  
b) Provide information and equip parents, teachers, caregivers and people working in child protective service 
providers with knowledge of child protection duties and skills for preventing and discovering factors and acts 
harming or abusing children; 
c) Equip with knowledge and parenting skills for ensuring children’s safety; 
d) Educate and give advice on knowledge and self- protection skills to children;  
dd) Establish a safe and suitable living environment for children.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs 
/ELECTRONIC/103522/125796/F-1725767197/VNM103522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๕ Article 4 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “10. Disadvantaged children refer to those who 

are unable to exercise their rights to life, protection, nurture and education, and need a special assistance and 
intervention of the Government, families and society so that they can live safely and fall in line with their families 
and the community.” 
Article 10 of Law on Children No. 102/2016/QH13 “Disadvantaged children: 
1. Disadvantaged children are classified into the following categories: 
a/ Orphans; 
b/ Abandoned children; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๖ 

 

หรือบคุคลที่รบัผิดชอบตอ้งค านึงถึงสภาพพืน้ฐานของครอบครวัเด็กเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมส าหรบัเด็ก

ที่กระท าความผิดและเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และน าเด็กกลบัคืนสูส่งัคม๔๑๖  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๑๕) 
c/ Children who have no one to rely on; 
d/ Children with disabilities;  
dd/ HIV/AIDS-infected children; 
e/ Juvenile delinquents; 
g/ Narcotic-addicted children; 
h/ Children who dropped out of school for livelihood before completing lower secondary education; 
i/ Children suffering serious physical and mental harms due to violence; 
k/ Exploited children; 
l/ Sexually abused children; 
m/ Trafficked children; 
n/ Children of poor or near-poor households who suffer a dangerous disease or a disease requiring long-term 
treatment; 
o/ Migrant and refugee children whose parents have not yet been identified or who are unaccompanied. 
2. The Government shall detail categories of disadvantaged children and appropriate support policies for every 
category of disadvantaged children.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125 
796/F-1725767197/VNM103522%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๖ Article 72 of Law on Children No. 102/2016/QH13, “Responsibilities of individuals in charge of child 

protection affairs at communal level in the course of proceeding, taking of actions against administrative 
violations, rehabilitation/ recovery and social inclusion:  
1. Give advice and provide information and guidance to children, their parents and caregivers on the access 
to child protection, legal assistance, social support, health, education support services and other supporting 
sources.  
2. Find and provide information about children’s background and family to authorized procedural persons and 
competent individuals for taking actions against administrative violations in order that they can impose 
legitimate measures for handling illegal acts, the edification measure and make other suitable decisions.  
3. Participate in the proceeding and the handling of administrative violations in connection with children as 
regulated by the laws or as requested by authorized procedural persons or competent individuals for taking 
actions against administrative violations; attend the meeting of the advisory board for the application of the 
edification at the commune, ward or town for handling administrative violations, and the consideration made at 
the Court for sending children to reform schools for education.  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๓๗ 

 

 ในขณะที่ประกาศว่าด้วยรายละเอียดของกฎหมายเด็ก ที่  ๕๖/๒๐๑๗/ND-CP จะก าหนด

รายละเอียดและนิยามของเด็กดอ้ยโอกาสแต่ละประเภทใหช้ดัเจนยิ่งขึน้๔๑๗ และก าหนดวิธีการช่วยเหลือ

เด็กดอ้ยโอกาสเหล่านีใ้นลกัษณะองคร์วม เช่น ก าหนดใหร้ฐัตอ้งสนบัสนุนค่าใชจ้่ายทางการแพทยส์ าหรบั

เด็กดอ้ยโอกาส ก าหนดใหร้ฐัตอ้งจ่ายเงินรายเดือนใหก้ับผูท้ี่ท  าหนา้ที่เลีย้งดูเด็กดอ้ยโอกาส (alternative 

care) รวมทัง้สนับสนุนปัจจัยพืน้ฐาน เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย๔๑๘ ก าหนดใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสตอ้งได้รบั

ยกเวน้หรือไดส้่วนลดในค่าเล่าเรียนและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ๔๑๙ ก าหนดใหม้ีสายด่วนแห่งชาติเพื่อการคุม้ครอง

เด็กเพื่อใหค้ าปรกึษาและรบัแจง้เหตเุก่ียวกบัการกระท าผิดต่อเด็กตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นตน้๔๒๐   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๑๖) 
4. Follow and assist the imposition of the edification at the commune, ward or town, measures substituting 
administrative penalties, or social inclusion on children who violate the law; propose suitable measures for 
protecting children who committed illegal acts as regulated in Clause 1 Article 71 of this Law.  
5. Participate in the establishment of support and intervention plans and follow the implementation thereof; 
contact and assist children with rehabilitation/recovery and social inclusion services.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo 
.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103522/125796/F-1725767197/VNM103522%20Eng.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 
๔๑๗

 Section 1 of Decree Detailing a Number of Article of the Law on Children No. 56/2017/ND-CP, 

สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11109 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 
๔๑๘

 Article 19 of Decree Detailing a Number of Article of the Law on Children No. 56/2017/ND-CP,” 

Social relief policies:  
1. The State shall provide monthly allowances for individuals and families that give alternative care; and support the 
payment of expenses for funerals and provide other allowances and supports for disadvantaged children in accordance 
with the law on social relief policies. 
2. The State shall support meal, accommodation and travel expenses under the law on social relief policies for abused 
children and disadvantaged children currently under emergency protection prescribed in Clause 1, Article 31 of this 
Decree.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11109 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๑๙ Article 20 of Decree Detailing a Number of Article of the Law on Children No. 56/2017/ND-CP, “Education, 

training and vocational education support policies: Disadvantaged children are entitled to school fee exemption or 
reduction and support of learning expenses in accordance with the laws on education, training and vocational 
education.” สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11109 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 
๔๒๐

 Article 22 of Decree Detailing a Number of Article of the Law on Children No. 56/2017/ND-CP, 

“Tasks of the National Telephone Exchange for Child Protection: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๓๘ 

 

ข)  กฎหมายสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอาย ุ

 กฎหมายผู้สู งอายุ  (Law on the Elderly No. 39/2009/QH12)๔๒๑ มีผลใช้บังคับ เมื่ อ วันที่                           

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกมาแทนที่ค  าสั่งเรื่องผูส้งูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (Ordinance on the Elderly 

๒๐๐๓) กฎหมายฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นีไ้ด้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ส  าหรับผู้สูงอายุ ความรับผิดชอบ              

ของครอบครวั รฐั และสงัคม ในการที่จะตอ้งดูแลผูสู้งอายุและใหค้วามส าคัญสมาคมผูสู้งอายุ เวียดนาม 

กฎหมายได้รวบรวมเอานโยบายของเวียดนามที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุเอาไว้และท าให้เป็นระบบ               

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๒๐) 
1. To provide child protection services via telephone numbers managed by the Ministry of Labor, War Invalids 
and Social Affairs. 
2. To receive via telephone information, reports and denunciations.  
3. To contact related or competent persons, agencies and organizations; to seek information on risks and acts 
of child abuse in the mass media and Internet environment for initially verifying information, reports and 
denunciations. 
4. To send and provide information, reports and denunciations relating to or refer children at risk of abuse, 
abused children, disadvantaged children, parents and child caregivers to agencies, organizations and persons 
with child protection competence and function. 
5. To coordinate with agencies, organizations, individuals, child protection service providers, and persons with 
child protection competence and function nationwide in receiving, exchanging and verifying information, 
reports and denunciations on abused children or children at risk of violence, exploitation or abandonment. 
6. To assist commune-level child protection officers in making and implementing assistance and intervention 
plans for each abused child or child at risk of violence, exploitation or abandonment; to monitor and assess the 
making and implementation of these plans. 
7. To provide psychological and legal counseling for children and parents, family members and caregivers of 
children. 
8. To store, analyze and synthesize information for provision of information, reports and denunciations at the 
request of competent agencies, organizations and persons, for cases of child abuse, and of child protection 
service providers; to send regular or extraordinary reports to state management agencies in charge of children 
and other agencies with child protection competence and responsibility.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages 
/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11109 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๑ กฎหมายผู้สู งอายุ  ที่  ๓๙ /๒๐๐๙ /QH๑๒ (Law on the Elderly No. 39/2009/QH12) , สืบค้นได้ที่  

http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สื บค้นเมื่ อวันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๓๙ 

 

มีความสมบูรณแ์ละครอบคลมุมากขึน้เพื่อใหผู้ส้งูอายุมีส่วนร่วมในสงัคมและเพื่อใหอ้งคก์รและประชาชน

ในสังคมใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุ บทบัญญัติที่ก าหนดสิทธิและประโยชน์ที่ผู ้สูงอายุพึงได้รับ ได้แก่   

ประมวลกฎหมายแรงงาน๔๒๒  ประมวลกฎหมายอาญา๔๒๓ และกฎหมายว่าดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือ         

ทางกฎหมาย๔๒๔  

 รัฐบาลเวียดนามยังได้ออกแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุส  าหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕                     

ถึง  พ.ศ. ๒๕๖๓ (National Action Plan on Aging for the 2012-2020 period) โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม

คุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสังคม แผนปฏิบัติการแห่งชาตินี ้                  

ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รและหน่วยงานรฐัต่าง ๆ ท าแผนปฏิบติัรองรบัแผนปฏิบติัการระดบัชาติ ซึ่งองคก์รเหลา่นี ้

ไดแ้ก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการวางแผนและลงทุน กระทรวงการคลงั การทรวงมหาดไทย กระทรวง

โยธาธิการ กระทรวงเกษตรและพัฒนาพืน้ที่ชนบท กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กระทรวง

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประชาชนในระดับชุมชน สมาคม

ผูสู้งอายุเวียดนาม และองคก์รที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โดยผูสู้งอายุตามที่นิยามไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยผูสู้งอายุ 

หมายถึง พลเมืองเวียดนามที่มีอาย ุ๖๐ ปีขึน้ไป๔๒๕   

 

 ๔๒๒ กฎหมายแรงงาน ที่ ๑๐/๒๐๑๒/QH๑๓ (Labor Code No. 10/2012/QH13) ก าหนดนิยามของแรงงาน

ผูส้งูอาย ุก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งมีหนา้ที่ดแูลสขุภาพของแรงงานผูส้งูอาย ุรวมถึงก าหนดหา้มไม่ใหผู้ส้งูอายทุ างานอนัตราย
บางอย่าง, สืบคน้ไดท้ี่ http://ljip.vn/web/images/stories/labour-documents/luat%20lao%20dong%20English.pdf (สืบคน้
เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๓
 ประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code No. 100/2015/QH13) มาตรา ๑๕๗  ก าหนดให้ผู้ที่กระท า

ความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวผูสู้งอายุจะตอ้งไดร้บัโทษสูงกว่าปกติคือจ าคุก ๒ ถึง ๗ ปี ในขณะที่ อัตราโทษปกติคือ
จ าคุก ๖ ถึง ๓๖ เดือน, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๔ กฎหมายการให้ความช่ วย เห ลือด้านกฎหมาย ที่  ๑๑ /๒๐๑๗ /QH๑๔  (Law on Legal Aid No. 

11/2017/QH14) กฎหมายฉบบัท่ีก าหนดบคุคลที่จะไดร้บัความช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงผูส้งูอายุ ตลอดจนองคก์ร
และบุคคลที่จะใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย บริการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย และหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
หน่วยงาน องคก์ร และบคุคลที่ใหบ้รกิารทางกฎหมาย, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID 
=11098 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๕ Article 2 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “The elderly: The elderly defined in this Law are 

Vietnamese citizens aged full 60 or over.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn 
=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๐ 

 

 ภายใต้กฎหมายนี ้ ผู ้สูงอายุจะมีสิทธิดังต่อไปนี ้๔๒๖  สิทธิพื ้นฐานในด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม                   

ที่อยู่อาศัย การเคลื่อนไหวและการดูแลสุขภาพ จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง  สิทธิในการตัดสินใจที่จะพ านัก          

อยู่กับลูกหลานหรือแยกออกไปอยู่คนเดียวด้วยความสมัครใจ  สิทธิในการได้รับการบริการก่อนผู้อ่ืน              

สิทธิในการเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม การศึกษา การฝึกฝนร่างกาย กีฬา บันเทิง การท่องเที่ยว               

และสนัทนาการ สิทธิในการท างาน สิทธิในการไดร้บัยกเวน้จากกิจกรรมเพื่อสงัคม เวน้แต่เป็นการอทุิศตน         

โดยสมคัรใจ สิทธิในการไดร้บัความช่วยเหลือเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าก่อนผูอ่ื้น สิทธิในการไดร้บัการดูแล

สุขภาพและที่พักอาศัยเมื่อประสบกับความยากล าบากจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสยัอ่ืน ๆ และสิทธิ          

ในการเขา้รว่มสมาคมผูส้งูอายเุวียดนาม  

 ผูท้ี่มีหน้าที่และสิทธิในการดูแลผูสู้งอายุคือลูกหลานของผูสู้งอายุและบุคคลอ่ืนที่มีหน้าที่ดูแล                

 

 ๔๒๖ Article 3 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Rights and obligations of the elderly:  

1. The elderly have the following rights: 
a) To be guaranteed with basic food, clothing, lodging, movement and healthcare needs;  
b) To decide to live with their children, grandchildren or to live separately at their own will;  
c)To be given priority in the use of services under this Law and other relevant laws:  
d) To be provided with conditions to participate in cultural, educational, physical training, sports, entertainment, 
tourist and recreation activities;  
e) To be provided with conditions to work in suitability to their health and professions and other conditions in 
order to bring into full play their role;  
f) To be exempt from contributions to social activities, except voluntary contributions;  
g) To be given priority in the receipt of relief in cash or in kind, healthcare and lodgings with a view to overcoming 
initial difficulties when they meet with difficulties due to consequences of natural disasters or other force majeure 
circumstances;  
h) To join in the Vietnam Elderly Association under the Association's charter;  
i) Other rights defined by law.  
2. The elderly have the following obligations:  
a) To set bright examples in moral quality and lifestyles: to educate young generations to preserve and promote 
the fine traditions of the nation; to be exemplary in observing and mobilizing families and communities to 
observe the Party's policies and line and the State's laws;  
b) To pass their precious experiences to younger generations;  
c) Other obligations defined by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=8419 
4&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๑ 

 

หรือให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสมรสและครอบครัว๔๒๗  บุคคลเหล่านั้น                  

ตอ้งจดัหา ที่พกัอาศยัที่เหมาะสมกบัสขุภาพกายและสขุภาพจิตของผูส้งูอายุ ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

จ่ายค่าดูแลสุขภาพ และจัดงานศพเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต หากบุคคลเหล่านี ้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุ                      

ไดด้ว้ยตนเอง พวกเขาจะต้องจัดหาบุคคลหรือองคก์รที่เชื่อถือได้มาใหก้ารดูแลผู้สูงอายุ โดยผูสู้งอายุ

ยินยอม๔๒๘   

 

 ๔๒๗ Article 10 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Obligations and rights to take care of the 

elderly:  
1. Taking care of the elderly means caring for their spiritual and material lives, aiming to satisfy their basic food, 
clothing, lodging, travel and healthcare needs as well as entertainment, recreation, information, communication 
and learning needs.  
2. Persons having the obligations and rights to take care of the elderly are their children and grandchildren and 
other persons obliged to take care of or provide financial supports under the law on marriage and family.  
3. Persons having the obligations and rights to take care of the elderly shall, depending on their specific 
circumstances, arrange the elderly's lodgings suitable to their health and psychological conditions; provide 
financial assistance; pay hospitalization and healthcare costs and encourage the elderly when they fall sick; 
organize funerals when they die.  
4. Persons having the obligations and rights to take care of the elderly shall cooperate with one another in 
looking after them.  
5. Organizations and individuals other than those defined in Clause 2 of this Article arc encouraged to 
participate in take caring of the elderly.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn= 
84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๒๘ Article 11 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Entrusted care for the elderly:  

1. Persons having the obligations and rights to take care of the elderly but having no conditions to directly look 
after the elderly may entrust individuals or organizations providing services of taking care of the elderly to look 
after the elderly, but with the elderly's consent. Entrustment to look after the elderly shall be affected under 
service contracts between persons having the obligations and rights to take care of the elderly and service 
providers.  
2. Service providers entrusted to look after the elderly shall fulfill their commitments under service contracts 
signed with entrusters.  
3. The elderly may request persons with care-taking obligations and rights to replace service providers 
entrusted to take care of them.  
4. The Government shall detail this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn 
=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๒ 

 

 ผูท้ี่มีอายุ ๘๐ ปีขึน้ไปจะไดร้บัสิทธิพิเศษในการตรวจสขุภาพก่อนผูอ่ื้น เวน้แต่คนไขฉุ้กเฉิน คนไข้

เ ด็กอายุต ่ ากว่า ๖  ปี และผู้ที่พิการอย่างรุนแรง และผู้สู งอายุที่ เ ป็นคนไข้ในจะได้นอนบนเตียง                          

ของโรงพยาบาลที่เหมาะสม๔๒๙  การก่อสรา้งหรือการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารชุดและสาธารณูปโภคใด ๆ

จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูสู้งอายุ  เมื่อผูสู้งอายุใชบ้ริการขนส่งมวลชน ผูสู้งอายุจะจะตอ้งไดร้ับ

ความช่วยเหลือและไดร้บัการจดัใหน้ั่งในที่นั่งที่สะดวกสบาย๔๓๐  ผูส้งูอายุยงัมีสิทธิไดร้บัส่วนลดค่าโดยสาร

และตั๋วโดยสารเมื่อใชบ้รกิารขนสง่มวลชนบางชนิด๔๓๑ 

 รฐัจะลงทุนและสนบัสนนุองคก์รและบุคคลต่าง ๆ ใหล้งทุนในการปลกูสรา้งสถานที่ทางวฒันธรรม 

การศกึษา การฝึกฝนรา่งกาย กีฬา สนัทนาการและการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุ

 

 ๔๒๙ Article 12 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Medical examination and treatment:  

1. Prioritized medical examination and treatment for the elderly shall be carried out as follows:  
a) Persons aged full 80 or older shall be given priority for medical examination before other persons, except 
emergency patients, under-6 children and heavily disabled people;  
b) Elderly inpatients are arranged proper hospital beds.  
2. Hospitals, except pediatrics hospitals, have the following responsibilities:  
a) To organize gerontologic departments or set aside a number of beds for treatment of elderly patients:  
b) To rehabilitate elderly patients' health after pernicious disease treatments at hospital and guide their further 
treatment and care at home;  
c) To combine traditional medicine with modern medicine in treatment and guide methods of non-medicine 
treatment at grassroots health establishments for elderly patients:  
d) The Stale encourages organizations and individuals to give free-of- charge medical examination and 
treatment to the elderly.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country 
=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๐ Article 15 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Public facilities, mass transit:  

1. The construction or renovation of condominiums and public facilities must take into account the elderly's 
characteristics and use needs.  
2. When participating in mass transit, the elderly shall be assisted and arranged convenient seats.  
3. The Government shall detail this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn 
=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๑ Article 16 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Discount of fares and service charges: The 

elderly are entitled to discount of fares and service charges when using a number of services stipulated by the 
Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p 
_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๓ 

 

เพื่อการด ารงชีวิตและการฝึกฝนร่างกายที่ดีขึน้๔๓๒  รฐัและสงัคมจะตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอือ้อ านวย 

ต่อผูสู้งอายุเพื่อการศึกษาเล่าเรียนและวิจัยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม การฝึกฝนร่างกาย 

กีฬา สันทนาการและการท่องเที่ยว๔๓๓  ผู้ที่อายุ ๑๐๐ ปี จะได้รับการเฉลิมฉลองและได้รับของขวัญ             

จากประธานาธิบดีเวียดนาม ผู้ที่อายุ ๙๐ ปี จะได้รับการเฉลิมฉลองและได้รับของขวัญจากประธาน

คณะกรรมการประชาชนระดบัจงัหวดั๔๓๔   

 

 ๔๓๒ Article 14 (1) of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Cultural, educational, physical training, 

sports, recreation and tourist activities:  
(1) The State invests and encourages organizations and individuals to invest in the construction of cultural, 
educational, physical training, sports, recreation and tourist establishments to satisfy the elderly's demands for 
better spiritual fife and physical training.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn= 
84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๓ Article 14 (2) of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12 “Cultural, educational, physical training, 

sports, recreation and tourist activities:  
(2) The State and society shall create favorable conditions for the elderly to learn and research and participate 
in cultural, physical training, sports, recreation and tourist activities through the following measures:  
a) Providing information, documents and guidance for the elderly to participate in learning and research;  
b) Providing support and guidance for the elderly to participate in cultural, recreation, tourist and deep-
breathing practices as well as other physical training and sports activities suitable to their health and 
psychology;  
c) Providing supports in locations, tools, equipment and other material foundations suitable to the elderly's 
activities:  
d) Encouraging enterprises and individuals to produce and trade in products and commodities suitable to the 
elderly's needs.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM 
&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๔ Article 21 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12: “The elderly's longevity congratulations and 

celebrations: 1. Persons aged 100 will be congratulated and given presents by the President of the Socialist 
Republic of Vietnam  
2. Persons aged 90 will be congratulated and given presents by chairpersons of provincial level People's 
Committees.  
3. Commune, ward or township People's Committees shall coordinate with local Elderly Associations and the 
elderly's families in organizing longevity celebrations or the elderly when they reach the age of 70. 75. 80. 85. 
90. 95. 100 or over on any of the following days:  
a) Vietnam Elderly Day; (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๔๔ 

 

 ผูท้ี่มีอาย ุ๘๐ ปีขึน้ไปที่ไม่ไดร้บับ านาญ เบีย้ประกนัสงัคมรายเดือนหรือเบีย้บรรเทาสงัคมรายเดือน 

และเป็นผูสู้งอายุที่อยู่ในครอบครวัยากจนโดยปราศจากผูท้ี่มีหนา้ที่ดูแลเลีย้งดูตน หรือมีผูท้ี่มีหนา้ที่ดูแล        

แต่ผูน้ัน้ก็ตอ้งอาศัยอยู่โดยใชเ้บีย้บรรเทาสงัคมรายเดือน ย่อมมีสิทธิไดร้บัประโยชนจ์ากนโยบายบรรเทา

สังคม ซึ่งรวมถึง ประกันสุขภาพ เบีย้บรรเทาสังคมรายเดือนและค่าใช้จ่ายในงานศพและการฝังศพ              

เมื่อเสียชีวิต๔๓๕   

 รัฐจะใช้มาตรการดังต่อไปนี ้เพื่อท าให้ผู ้สูงอายุสามารถแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับทักษะ

ความสามารถของตัวเองไดอ้ย่างเต็มที่ อันไดแ้ก่ การสรา้งสภาวะส าหรบัผูสู้งอายุใหส้ามารถแสดงออก                 

ทางความคิดและความคาดหวงัที่มีต่อองคก์รหรือหน่วยงาน ในประเด็นที่ผูส้งูอายุมีความสนใจ  การสรา้ง

สภาวะส าหรบัผูสู้งอายุที่เป็นนักวิทยาศาสตรห์รือช่างฝีมือและผูสู้งอายุอ่ืน ๆ ที่ทักษะหรือประสบการณ์

พิเศษ ให้สามารถสรา้งสรรค์ผลงานต่อไปได้ การจัดหาเงินกู้พิเศษส าหรับผู้สูงอายุที่มีความเก่ียวขอ้ง

โดยตรงในกิจกรรมการผลิตและธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละบรรเทาความยากจน ยกย่องและชมเชยผูส้งูอายุ

ที่มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรบั๔๓๖ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๓๔) 
b) The International Elderly Day;  
c) Lunar New Year Festival;  
d) The elderly’s birthdays.  
4. Funds for the implementation of tasks defined in this Article shall be provided by the state budget and social 
contributions.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p 
_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๕ Article 17 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Persons entitled to social patronage policies:  

1. The elderly of poor households without persons having the care-taking obligations and rights or with persons 
having the care-taking obligations and rights who, however, currently enjoy monthly social relief allowances.  
2. Persons aged full 80 or over other than those defined in Clause 1 of this Article who have no pensions, 
monthly social insurance allowances or monthly social relief allowances.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/ 
natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๖ Article 24 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Responsibilities to promote the elderly's role:  

1. The State shall apply the following measures so that the elderly bring into full play their role suitable to their 
respective capabilities:  
a) Creating conditions for the elderly to express their views, aspirations and petitions to agencies or 
organizations on matters of the elderly's concern; (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๔๕ 

 

 สมาคมผูส้งูอายุเวียดนามเป็นองคก์รทางสงัคมที่เป็นตวัแทนของความมุ่งหวงัและสิทธิอนัชอบธรรม

และผลประโยชนข์องผูสู้งอายุชาวเวียดนามทุกคน๔๓๗  เงินทุนส าหรบัการด าเนินงานของสมาคมมาจาก

งบประมาณสนบัสนนุของรฐั ค่าธรรมเนียมสมาชิก และเงินไดจ้ากแหลง่อื่น ๆ ตามกฎหมาย๔๓๘ 

ค)  กฎหมายสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูพ้กิาร  

ภาพรวม 

 เวียดนามมีประชากรที่เป็นผู้พิการประมาณ ๗  ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗.๘  ของจ านวน

ประชากรทั้งหมด  เพราะฉะนั้น รฐับาลเวียดนามจึงใหค้วามใส่ใจอยากมากต่อสวัสดิการสงัคมส าหรบั                  

ผู้พิการ  เวียดนามได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พิการ (the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities: CRPD) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพิ่งไดใ้หส้ัตยาบันในอนุสัญญาไปเมื่อเดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  เวียดนามก็ยงัไดพ้ยายามเร่งพฒันาและปรบัปรุงกฎหมายรวมทัง้นโยบาย

 

(ต่อจากเชิงแรรถที ่๔๓๖) 
b) Creating conditions for elderly scientists and artisans and other elderly with special skills and experiences 
and aspirations to continue making contributions:  
c) Providing preferential credit loans to the elderly who are directly involved in production and business activities 
in order to increase their incomes and alleviate poverty;  
d) Praising and commending the elderly who record outstanding achievements.  
2. Agencies, Elderly Associations, other organizations, families and individuals shall create conditions for the 
elderly to carry out activities of promoting their role.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang= 
en&p_isn=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๗ Article 25 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “The Vietnam Elderly Association:  

1. The Vietnam Elderly Association is a social organization representing the aspirations and legitimate rights 
and interests of Vietnamese elderly.  
2. The Vietnam Elderly Association is organized on the principle of voluntariness and operates under the 
Constitution, laws and its Charter.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=8419 
4&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๓๘ Article 26 of Law on the Elderly No. 39/2009/QH12, “Funds for operations of the Vietnam Elderly 

Association: 1. Funds for the operations of the Vietnam Elderly Association come from the following sources: a) 
State budget support; b) Membership fee; c) Other lawful revenue sources. 2. The Vietnam Elderly Association 
shall manage and use its operation funds according to law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p 
_lang=en&p_isn=84194&p_country=VNM&p_count=532 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๖ 

 

เพื่อที่จะส่งเสริมสิทธิของผูพ้ิการอีกดว้ย มีการผ่านกฎหมายผูพ้ิการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓๔๓๙  ส่วนกฎหมายอ่ืน ๆ 

เช่น ประมวลกฎหมายแรงงาน กฎหมายการศึกษา๔๔๐ กฎหมายการฝึกอาชีพ๔๔๑ อันประกอบไปด้วย

บทบญัญัติต่าง ๆ ที่คุม้ครองและดแูลผูพ้ิการเช่นกนั 

 นโยบายของเวียดนามโดยรวมคือการสร้างสภาวะที่เอือ้ต่อผู้พิการในการใช้สิทธิขั้นพืน้ฐาน             

อย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืนทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม และส่ง เสริมความสามารถ               

ของผูพ้ิการเพื่อสรา้งความมั่นคงในชีวิตท าใหส้ามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสงัคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม               

ทางสงัคมได ้ ผูพ้ิการจะไดร้บัการสนับสนุนจากรฐัและสงัคมในการดูแลสุขภาพ การฟ้ืนฟู การสรา้งงาน           

ที่เหมาะสมและไดร้บัสิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

 ผูพ้ิการมีสิทธิดงัต่อไปนี ้คือ เขา้รว่มในกิจกรรมทางสงัคมอย่างเท่าเทียม ด ารงชีพไดอ้ย่างเป็นอิสระ

และเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัชมุชน ไดร้บัการยกเวน้หรือลดหย่อนจากกิจกรรมการอทุิศตวัใหส้งัคมบางอย่าง 

ไดร้บัการดแูลสขุภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การศึกษา การฝึกอาชีพ การจา้งงาน ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

การเข้าถึงสาธารณูปโภค วิธีการขนส่ง เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม กีฬา  การท่องเที่ยว                   

และบรกิารอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกบัรูปแบบและระดบัของความพิการ๔๔๒  

 

 ๔๓๙ กฎหมายผูพ้ิการที่ ๕๑/๒๐๑๐/QH๑๒ (Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12), สืบคน้ได้

ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) . 
กฎหมายผูก้ารนีก้  าหนดสิทธิและหนา้ที่ของผูพ้ิการในประเทศเวียดนาม ตลอดจนสิทธิและหนา้ที่ของครอบครวั และสงัคม
ต่อผูพ้ิการ. 

 ๔๔๐ กฎหมายการศึกษาที่  ๓๘ /๒๐๐๕ /QH๑๑ (Law on Education No. 38/2005/QH11) , สืบค้นได้ที่  

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vnm_e/WTACCVNM43_LEG_14.pdf (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). กฎหมายการศกึษานีค้วบคมุดแูลระบบการศึกษาระดบัชาติ โรงเรียน และสถานศึกษาอื่น ๆ ในระบบการศกึษา
ระดบัชาติ ตลอดจนองคก์รและบคุคลต่าง ๆ ที่มีส่วนในกิจกรรมดา้นการศกึษา. 

 ๔๔๑ กฎหมายการฝึกอาชีพที่ ๗๔/๒๐๑๔/QH๑๓ (Law on Vocational Training No. 74/2014/QH13), สืบคน้

ได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=636 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) . 
กฎหมายการฝึกอาชีพนีบ้งัคบัใชก้ับระบบการศกึษาแบบวิชาชีพ องคก์รและการด าเนินการสถานศึกษาแบบวิชาชีพ สิทธิ
และหนา้ที่ขององคก์รและบคุคลต่าง ๆ ที่มีส่วนรว่มในการศกึษาแบบวิชาชีพ. 

 ๔๔๒ Article 4 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Article 4. Rights and obligations of 

persons with disabilities: 1. Persons with disabilities are guaranteed the following rights: (a) To participate on 
an equal basis in social activities; (b) To live independently and integrate into the community; (c) To enjoy 
exemption from or reduction of certain contributions to social activities; (d) To be provided with healthcare,   
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๔๗ 

 

ใบรบัรองความพิการ 

 ระดับของความพิการจะได้รับการจัดระดับโดยสภาจัดระดับความพิการ (Disability Degree 

Determination Council) ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยประธานของคณะกรรมการประชาชนประจ าทอ้งถิ่น (commune) 

ที่ผูพ้ิการนัน้อาศัยอยู่ ในกรณีที่สภาจัดระดับความพิการไม่สามารถหาขอ้สรุปในเรื่องของระดับความพิการได ้

หรือบุคคลผู้พิการหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้พิการไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของสภาจัดระดับความพิการ                  

หรือมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าข้อสรุปของสภาจัดระดับความพิการนั้นมีอคติและไม่แม่นย า ระดับ                   

ของความพิการจะถูกตดัสินโดยสภาการแพทยว์ินิจฉัย (Medical Examination Council)๔๔๓ ภายใน ๕ วนั

หลังจากที่สภาจัดระดับความพิการไดอ้อกขอ้สรุป ประธานของคณะกรรมการประชาชนประจ าทอ้งถิ่น                  

จะติดประกาศและเผยแพรข่อ้สรุปของสภาจดัระดบัความพิการและออกใบรบัรองความพิการให้๔๔๔  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๔๒) 
functional rehabilitation, education, vocational training, employment, legal assistance, access to public 
facilities, means of transport, information technology and cultural, sports, tourist and other services suitable to 
their forms and degrees of disability; (e) Other rights provided by law. 2. Persons with disabilities shall perform 
civic obligations under law.”, สืบค้น ได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๔๓  Article 15 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Responsibility to determine 

degrees of disability: 
1. Degrees of disability shall be determined by the Disability Degree Determination Council. 
2. Degrees of disability shall be determined by the Medical Examination Council in the following cases: 
(a) The Disability Degree Determination Council is unable to make conclusions on the degree of disability; 
(b) The person with disabilities or his/her lawful representative disagrees with the conclusion on degree of 
disability made by the Disability Degree Determination Council; 
(c) There is well-grounded evidence on the biased and inaccurate determination of the degree of disability by 
the Disability Degree Determination Council. 
3. If the Medical Examination Council has already made a conclusion on the sell-serving ability and the degree 
of working capacity loss. the degree of disability shall be determined under the Government's regulations.”, 
สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑  ธันวาคม 
๒๕๖๑). 

 ๔๔๔ Article 18 (4) of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Procedures for determination 

of degrees of disability: 4. Within 5 working days after the issue of the conclusion by the Disability Degree  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๔๘ 

 

การดแูลรกัษาทางการแพทยส์ าหรบัผูพ้ิการ 

 รัฐรับรองว่าผู้พิการจะสามารถเข้าถึงการตรวจรกัษาทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์                 

ที่เหมาะสม  บุคคลผูพ้ิการมีสิทธิไดร้บัการประกันสุขภาพภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการประกันสุขภาพ๔๔๕              

ผู้ไร ้ความสามารถที่มีอาการป่วยทางจิต อยู่ในขั้นหวาดระแวงหรือซึมเศร้า มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย                    

หรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน จะได้รับการสนับสนุนในการด ารงชีวิตประจ าวันทั้งค่าใช้จ่าย การเดินทาง                 

และค่ารกัษาพยาบาลในช่วงที่ไดร้บัการรกัษาเชิงบงัคบั ณ สถานพยาบาล๔๔๖ 

การศกึษาส าหรบัผูพ้ิการ 

 รฐัจะสรา้งสภาวะส าหรบัผูพ้ิการใหศ้ึกษาเล่าเรียนวิชาที่เหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถ

ของผู้พิการ  ผู้พิการอาจได้รับการตอบรับให้ศึกษาในโรงเรียนแม้มีอายุมากกว่าเกณฑ์อายุที่ก าหนด                    

ไว้ส  าหรับการศึกษาทั่วไป ได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครเข้าเรียน  มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อน                 

จากการศกึษาเนือ้หาในบางวิชาหรือบางกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือความสามารถของผูพ้ิการ และไดร้บัยกเวน้

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๔๔) 
Determination Council, the chairman of the commune-level People's Committee shall post up and publicize the 
conclusion of the Disability Degree Determination Council and issue a disability certificate.”, สื บ ค้ น ไ ด้ที่  
http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๔๕ กฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพ (Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12) , สืบค้นได้ที่  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=82231 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑).  

 ๔๔๖ Article 22 of Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12, “Levels of health insurance benefits: 

1. An insured who uses medical care services defined in Articles 26, 27 and 28 of this Law has medical care 
costs covered by the health insurance fund at the following levels: 
(a) 100% of the costs, for persons defined in Clauses 2, 9 and 17, Article 12 of this Law; 
(b) 100% of the costs, for cases in which the cost of a check-up is below the level prescribed by the Government 
and conducted at a commune hospital; 
(c) 95% of the costs, for persons defined in Clauses 3, 13 and 14, Article 12 of this Law; 
(d) 80% of the costs, for other persons. 
2. If the insured belongs to different categories, he/she is eligible for the highest benefit for an insured of a 
category. 
3. The Government shall specify levels of medical care costs paid for the cases of transferal to higher-level 
hospitals, medical examination and treatment at upon request, and use of hi-tech and expensive services and 
other cases not specified in Clause 1 of this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_ 
lang=en&p_isn=82231 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๔๙ 

 

หรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน ค่าฝึกอบรมและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ไดร้บัการพิจารณาใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนในดา้น

ค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียน  ผู้พิการจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วย                 

ในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะในกรณีที่จ  าเป็น  ผู้พิการด้านการได้ยินจะได้รับการศึกษาภาษามือ                  

และผู้พิการทางสายตาได้รับการสอนอักษรเบรลลภ์ายใต้มาตรฐานระดับชาติ รูปแบบของการศึกษา                   

ที่เหมาะสมกับบุคคลผูพ้ิการนัน้รวมถึงการศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษากึ่งบูรณาการ และการศึกษา

เฉพาะอย่าง โดยที่การศึกษาแบบบูรณาการจะเป็นรูปแบบหลกั ทัง้นี ้การศึกษาแบบบูรณาการ หมายถึง 

รูปแบบการศึกษาที่รวมผูพ้ิการเขา้กับผูท้ี่ไม่พิการในสถานศึกษา ส่วนการศึกษากึ่งบูรณาการ หมายถึง 

รูปแบบการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาแบบบูรณาการและการศึกษาส าหรบัผูพ้ิการโดยเฉพาะ   

เขา้ดว้ยกัน การศึกษาส าหรบัผูก้ารโดยเฉพาะ หมายถึงรูปแบบการศึกษาที่ใชโ้ดยเฉพาะส าหรบัผูพ้ิการ                

ในสถานศกึษาเท่านัน้๔๔๗ 

 

 

 ๔๔๗ Article 2 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Article 2. Interpretation of terms: In 

this Law, the terms below are construed as follows: 
1. Person with disabilities means a person who is impaired in one or more body parts or suffers functional 
decline manifested in the form of disability which causes difficulties lo his/her work, daily life and study. 
2. Stigma against persons with disabilities means the attitude of disregarding or disrespecting persons with 
disabilities because of their impairments. 
3. Discrimination against persons with disabilities means the act of shunning, refusing, maltreating, disparaging, 
showing prejudice against, or restricting the rights of, persons with disabilities because of their impairments. 
4. Integrative education means a mode of education integrating persons with disabilities with persons without 
disabilities in educational institutions. 
5. Exclusive education means a mode of education used exclusively for persons with disabilities in educational 
institutions. 
6. Semi-integrative education means a mode of education combining integrative education with exclusive 
education for persons with disabilities in educational institutions. 
7. Living independently means that persons with disabilities may decide by themselves on matters related to 
their own lives. 
8. Access means that persons with disabilities may use public facilities, means of transport, information 
technology, cultural, sports, tourist and other suitable services so as to be able to integrate into the community.”, 
สืบค้นได้ที่  http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑  ธันวาคม 
๒๕๖๑). 



๒๕๐ 

 

การฝึกอาชีพและการจา้งงานส าหรบัผูพ้ิการ 

 รฐัรบัรองว่าผูพ้ิการจะไดร้บัค าปรกึษาแบบใหเ้ปล่าในเรื่องของการฝึกอาชีพ การหางานและการเรียน

อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และรัฐจะสร้างสภาวะส าหรับผู้พิการเพื่อให้สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                      

ในการท างาน ใหไ้ดร้บัค าปรกึษาโดยไม่มีค่าใชจ้่ายในเรื่องการท างาน ใหไ้ดร้บัการจา้งงานและปฏิบติังาน                    

ที่เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของผูพ้ิการ ไม่อนุญาตใหน้ายจา้งปฏิเสธไม่รบัผูพ้ิการที่มีคณุสมบติัครบถว้น

ตามขอ้ก าหนดการจา้งเขา้ท างาน หรือตัง้ขอ้ก าหนดที่ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพื่อจ ากัดโอกาสในการท างาน 

ของผูพ้ิการ๔๔๘ 

 ผูท้ี่ประกอบวิชาชีพอิสระหรือครวัเรือนใดที่สรา้งงานใหก้บัผูพ้ิการสามารถกูเ้งินโดยจ่ายดอกเบีย้ 

ในอัตราพิเศษส าหรับกิจกรรมทางธุรกิจและจะได้รับค าแนะน าทางธุรกิจด้านการผลิต การถ่ายทอด

เทคโนโลยีและไดร้บัการสนับสนุนดา้นการขายผลิตภัณฑ์๔๔๙ สถานประกอบการที่มีลูกจา้งที่เป็นผูพ้ิการ

เป็นจ านวนรอ้ยละ ๓๐ ขึน้ไปจากจ านวนลกูจา้งทัง้หมดอาจจะไดร้บัการสนบัสนุนในเรื่องของการปรบัปรุง

สภาพการท างานและสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัผูพ้ิการ ไดร้บัการยกเวน้ภาษีสถานประกอบการ สามารถ

 

 ๔๔๘ Article 32 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Vocational training for persons 

with disabilities: 
1. The State ensures that persons with disabilities are provided with free advice on vocational training, job 
selection and learning according to their capability and ability on an equal basis like other persons. 
2. Vocational training establishments shall issue diplomas and certificates and recognize trained jobs when 
persons with disabilities finish their training programs and fully satisfy the conditions prescribed by heads of 
state agencies managing vocational training. 
3. Vocational training establishments which organize vocational training for persons with disabilities must meet the 
conditions on vocational training for persons with disabilities and are entitled to preferential policies under law. 
4. Persons with disabilities who are vocational trainees and teachers providing vocational training to persons 
with disabilities are entitled to regimes and policies prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn 
/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๔๙ Article 33 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12 “Employment for persons with 

disabilities: 6. Self-employed persons with disabilities or households creating jobs for persons with disabilities 
may borrow loans at preferential interest rates for production and business activities and to be guided in 
production, technology transfer and receive support in product sales according to regulations of the 
Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๕๑ 

 

กูเ้งินดอกเบีย้ต ่า ไดร้บัสิทธิพิเศษในการเช่าที่ดิน ผืนดิน ผืนน า้ และไดร้บัยกเวน้ค่าเช่าที่ดิน ผืนดิน ผืนน า้

ส  าหรบักิจกรรมทางธุรกิจในอัตราส่วนตามจ านวนของผูพ้ิการที่เป็นลูกจา้ง ตามระดับของความพิการ                

และขนาดของสถานประกอบการ๔๕๐ 

การเขา้ถึงอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคพืน้ฐาน ขนส่งมวลชน เทคโนโลยีขอ้มลูข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร

คมนาคม 

 การออกแบบ การก่อสรา้ง การปรบัปรุงและต่อเติมอาคารชุด ส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางสังคมและทางเทคนิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เป็นสากลในเรื่องการก่อสร้าง               

เพื่อรองรบัการใชง้านโดยผูพ้ิการ๔๕๑ สิ่งปลูกสรา้งและโครงสรา้งที่ถูกสรา้งขึน้ก่อนวันที่กฎหมายผูพ้ิการ        

จะมีผลใชบ้งัคับซึ่งไม่ผ่านเกณฑต์ามขอ้ก าหนดขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงและต่อเติมภายในกรอบ

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด๔๕๒  ช่องทางการขนส่งมวลชนจะต้องมีการสรา้งโดยมีที่นั่งพิเศษส าหรับ              

 

 ๔๕๐  Article 34 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12 “Production and business 

establishments employing many persons with disabilities:  
Production and business establishments which employ persons with disabilities accounting for 30% or more of 
their total employees may receive supports for improvement of their working conditions and environment 
suitable to persons with disabilities; be exempt from enterprise income tax; borrow loans at preferential interest 
rates under production and business development projects; receive priority in land, ground and water surface 
lease and be exempt from rents of land, ground and water surface to serve production and business activities 
in proportion to the percentage of employees with disabilities, the degree of their disabilities and the size of 
enterprises.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488  (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๑ Article 39 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Condominiums and public works: 

1. The approval of designs, construction and check-and-takeover of new constructions, renovation and 
upgrading of condominiums, offices and technical and social infrastructure facilities must comply with national 
technical standards on construction in order to ensure access by persons with disabilities. 
2. Condominiums, offices and public technical and social infrastructure facilities built before the effective date 
of this Law which fail to meet the conditions on access by persons with disabilities shall be improved and 
upgraded to meet these conditions according to the schedule defined in Article 40 of this Law.”, สืบค้น ได้ที่  
http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488  (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๒ Article 40 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Schedules for improvement of 

condominiums and public works: (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๒๕๒ 

 

ผู้พิการและมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการขึ ้นและลงหรือให้ความช่วยเหลือที่ เหมาะสม                          

กบัผูพ้ิการ๔๕๓   

 รัฐจะให้การสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการและบุคคลทั่วไปให้ใชแ้ละพัฒนา

เทคโนโลยีขอ้มลูข่าวสารที่สงวนไวส้  าหรบัผูพ้ิการ  สถานีโทรทศันแ์ห่งชาติเวียดนามจะออกอากาศรายการ

ที่มีค าบรรยายเป็นภาษาเวียดนาม และภาษามือส าหรบัผูพ้ิการ รฐัยอมรบันโยบายในเรื่องการยก เว้น        

และลดหย่อนภาษี เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าและการสนับสนุนรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อการวิจัยในเรื่องของการผลิต

เครื่องมือ การจัดหาบริการและการจัดหาเครื่องมือส าหรบัผูพ้ิการเพื่อการเขา้ถึงเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสาร

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๕๒) 
1. By January 1, 2020, the following public works must satisfy the conditions on access by persons with 
disabilities: 
(a) Offices of the agencies: 
(b) Railway stations, car terminals and ports; 
(c) Medical examination and treatment establishments; 
(d) Educational and vocational training establishments; 
(e) Cultural, physical training and sport works.  
2. By January 1, 2025, all condominiums offices, public technical infrastructures and social infrastructure 
facilities other than those defined in Clause 1 of this Article must satisfy the conditions on access by persons 
with disabilities. 
3. The Government shall detail the implementation of the schedules for improvement of each type of works 
defined in Clauses 1 and 2 of this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx 
?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๓ Article 42 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Means of mass transit: 

1. Means of mass transit must be built with priority scats for persons with disabilities; with instruments that allow 
convenient mounting and dismounting or render assistance suitable to the characteristics of persons with 
disabilities. 
2. Means of mass transit to be accessible by persons with disabilities must satisfy national technical standards 
on accessible transportation promulgated by competent state agencies. 
3. Mass transit units shall invest in and arrange means up to technical standards on accessible transportation 
on transport routes according to the rates prescribed by the Government in each period. 
4. Produced or imported means of mass transit satisfying national technical standards on accessible 
transportation are entitled to tax exemption or reduction under tax law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn 
/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 



๒๕๓ 

 

และการติดต่อสื่อสาร และสนับสนุนการสะสม การรวบรวมและการตีพิมพเ์อกสารสิ่งพิมพใ์นรูปอักษร

เบรลลส์  าหรบัผูท้ี่มีความบกพร่องในการมองเห็น เอกสารส าหรบัอ่านเพื่อผูท้ี่ความบกพร่องในการรบัรู ้                      

และสติปัญญา๔๕๔ 

การช่วยเหลือบรรเทาทางสงัคม  

 ผู้พิการขั้นรุนแรงและผู้พิการขั้นรุนแรงมากมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือน ครอบครัว                

ของผูพ้ิการขัน้รุนแรงมากที่ท าหนา้ที่ดูแลผูพ้ิการโดยตรง รบัหนา้ที่ดูแลผูพ้ิการขัน้รุนแรงมาก และผูพ้ิการ                

ขั้นรุนแรงมากหรือขั้นรุนแรงที่ตั้งครรภ์หรือต้องเลีย้งดูเด็กอายุต ่ากว่า ๓๖ เดือน มีสิทธิได้รับเงินทุน

สนับสนุนค่าเลีย้งดู ผู ้พิการขั้นรุนแรงมากหรือผู้พิการขั้นรุนแรงที่เป็นเด็กหรือผูสู้งอายุมีสิทธิได้รับเงิน

ช่วยเหลือในอัตราที่สูงกว่าผูพ้ิการอ่ืน ๆ ที่มีระดับความพิการเดียวกัน๔๕๕  ผูพ้ิการขั้นรุนแรงมากที่ไม่มี             

 

 ๔๕๔  Article 43 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Information technology and 

communication: 
1. The State encourages agencies, organizations, enterprises and individuals operating in information 
technology to apply and develop information technology reserved for persons with disabilities.  
2. Mass media agencies have the responsibility to cover the material and spiritual life of persons with disabilities. 
Vietnam Television Station shall broadcast programs with Vietnamese subtitles and sign language for persons 
with disabilities according to regulations of the Minister of Information and Communications. 
3. The State shall adopt policies on tax exemption and reduction, concessional loans and other supports for 
research into, manufacture or production of equipment, provision of services and supply of equipment to enable 
persons with disabilities to access information technology and communication: and support the collection, 
compilation and publication of documents printed in Braille for persons with visual disabilities, reading 
documents for persons with sensory and intellectual disabilities.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages 
/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๕ Article 44 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Monthly social allowances and 

care-taking fund supports: 
1. Entitled to monthly social allowance arc: 
(a) Persons with exceptionally serious disabilities, except for the cases defined in Article 45 of this Law; 
(b) Persons with serious disabilities. 
2. Entitled to monthly care-taking fund supports are: 
(a) Families of persons with exceptionally serious disabilities that are directly nurturing and taking care of these 
persons; 
(b) Persons who undertake to nurture and take care of persons with exceptionally serious disabilities; 
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๒๕๔ 

 

คนดูแลหรือไม่สามารถดูแลตนเองไดจ้ะไดเ้ขา้รบัการดูแลในสถานเลีย้งดูผูพ้ิการ รฐัเป็นผูจ้ัดหาเงินทุน            

ใหส้ถานเลีย้งดตู่าง ๆ เพื่อไวด้แูลผูพ้ิการ๔๕๖ 

 

๓.๗.๒  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ประเทศเวียดนามตอ้งเผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยครัง้ เช่น พายุ น า้ท่วมและแผ่นดินถล่ม  ค าสั่ง        

ว่าดว้ยการป้องกันและควบคุมน า้ท่วมและพายุถูกประกาศใชใ้นปี พ.ศ. ๒๕๓๖  และไดร้บัการแกไ้ขในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๓  จนเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  รัฐสภาได้ออกกฎหมายการป้องกันและควบคุม                    

ภยัธรรมชาติ๔๕๗ เพื่อแทนที่และยกระดบัค าสั่งดงักลา่ว 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๔๕๕) 
(c) Persons with disabilities defined in Clause 1 of this Article, who are pregnant or nursing children under 36 
months old. 
Persons with disabilities defined at Clause 1 of this Article, who are children or elderly are entitled to allowances 
higher than others of the, same degree of disability. 
The monthly social allowance level and monthly care-taking fund support level for each type of beneficiary under 
this Article shall be set by the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document 
.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๖ Article 45 of Law on People with Disabilities No. 51/2010/QH12, “Nurture of persons with disabilities 

in social-relief establishments: 
1. Persons with exceptionally serious disabilities without anyone to support or without ability to take care of 
themselves shall be admitted to social- relief establishments. 
2. The State shall provide social relief centers with funds for nurturing persons with disabilities defined in Clause 
1 of this Article, including: (a) Monthly nurturing allowance; (b) Procurement of personal articles and utensils for 
daily-life activities; (c) Purchase of health insurance; (d) Purchase of common curative medicines: (e) Purchase 
of instruments and facilities for functional rehabilitation; (f) Funeral upon death; (g) Monthly personal hygiene 
for women with disabilities. 
3. The Government shall prescribe the monthly nurturing allowance and funding levels defined at Clause 2 of this Article.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-document.aspx?vID=488 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 ๔๕๗ กฎหมายการป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติที่ ๓๓/๒๐๑๓/QH๑๓ (Law on Natural Disaster Prevention and 

Control No. 33/2013/QH13), สืบค้นได้ที่  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie164788.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑). กฎหมายการป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาตินี ้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติ                     
สิทธิหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ครัวเรือนต่าง ๆ  และบุคคลทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุม                       
ภยัธรรมชาติ รวมตลอดถงึการบรหิารจดัการ และการใหก้ารประกนักบัทรพัยากรที่ใชส้  าหรบัการป้องกนัและควบคมุภยัธรรมชาติ. 



๓๒๐ 

 

บทที ่๔ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการเมืองและความมั่นคงของชาติ  
 

๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ปัจจบุนั วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองของเวียดนามอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครอง หมายเลข ๙๓/๒๐๑๕/QH๑๓ (Law on Administrative Procedures No. 93/2015/ 

QH13) ซึ่งกฎหมายฉบบันีไ้ดก้ าหนหลกัการส าคญัของวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ภาระหนา้ที่ อ  านาจ

และความรบัผิดชอบของหน่วยงานและบุคคลากรทางปกครอง สิทธิและหนา้ที่ของบุคคลและหน่วยงาน      

มีส่วนเก่ียวขอ้งในวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง องคก์รและบุคคล ค าสั่งและกระบวนการในการฟ้องรอ้ง 

จัดการคดีปกครอง การบังคับค าตัดสินในคดีปกครอง และการจัดการกับค าร้องและการ กล่าวโทษ            

ในทางปกครอง นอกจากนี ้กฎหมายฉบับนีย้ังมีจุดประสงคใ์นการพิทักษ์ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน    

สิทธิพลเมือง ระบอบสังคมนิยม ผลประโยชนข์องรฐั สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายและผลประโยชน์        

ของหน่วยงาน องคก์รและบุคคล รวมทัง้ใหค้วามรูก้บัประชาชนในการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 

และรบัประกนัความมั่นคง ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพของการบรหิารราชการแผ่นดิน๕๙๑ 

บททั่วไป 

 ค าวินิจฉัยทางปกครอง (administrative decision) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทางปกครอง

ของรฐั หรือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือองคก์รใดองคก์รหนึ่งที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบัติหนา้ที่            

ทางปกครอง หรือโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอ  านาจในหน่วยงานหรือองคก์รดังกล่าว โดยเอกสารนั้น                 

เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบักิจกรรมในการจดัการทางปกครอง และมีผลบงัคบัเพียงครัง้เดียวต่อบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง องคก์รใดองคก์รหนึ่ง หรือต่อบุคคลหลายคนหรือองคก์รหลายองคก์ร ในท านองเดียวกัน              

 
๕๙๑

 Article 1 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Scope of regulation and tasks 

of the Law on Administrative Procedures: The Law on Administrative Procedures prescribes fundamental 
principles in administrative procedures; tasks, powers and responsibilities of procedure-conducting agencies 
and persons; rights and obligations of procedure participants and related agencies, organizations and 
individuals; order and procedures for instituting lawsuits, settling administrative cases, executing administrative 
judgments and settling complaints and denunciations in administrative procedures. The Law on Administrative 
Procedures contributes to safeguarding justice, human rights, citizens’ rights, the socialist regime, interests of 
the State, and lawful rights and interests of agencies, organizations and individuals; educates people in strictly 
abiding by law; and ensures the stability, continuity and effectiveness of the national administration.”, สืบค้นได้ที่  
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒).  



๓๒๑ 

 

การกระท าทางปกครอง (administrative act) หมายถึง การกระท าของหน่วยงานทางปกครองของรฐัหรือ

บุคคลที่มีอ  านาจในหน่วยงานนั้นหรือหน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรอ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจ                   

ทางปกครอง เพื่อปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติังานหรือหนา้ที่ทางราชการของตนภายใตก้ฎหมายที่ก าหนด๕๙๒ ทัง้นี ้

หน่วยงาน องคก์รและบุคคลมีสิทธิด าเนินการฟ้องรอ้งทางปกครอง (administrative lawsuits) เพื่อขอให้

ศาลคุม้ครองสิทธิและผลประโยชนต์ามกฎหมายของตน๕๙๓  

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใช้บังคับกับทุกกิจกรรมทางวิธีปฏิบัติราชการ             

ทางปกครอง (administrative procedural activities) ที่กระท าลงภายในเขตแดน ซึ่งรวมถึงผืนดิน เกาะ 

น่านน า้ทางทะเลและน่านฟ้าของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม รวมทัง้กิจกรรมเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัราชการ

ทางปกครองที่กระท าลงในต่างประเทศโดยผูแ้ทนทางการทตูของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม๕๙๔ 

 
๕๙๒

 Article 3 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Interpretation of terms: In this 

Law: the terms below are construed as follows:  
1. Administrative decision means a document issued by a state administrative agency, another agency or 
organization assigned to perform the state administrative management or by a competent person in this agency 
or organization, on a specific matter in administrative management activities, and applicable once to one or a 
number of specific subjects… 
3. Administrative act means an act taken by a state administrative agency or a competent person in this agency 
or another agency or organization assigned to perform the state administrative management to or not to perform 
its/his/her tasks or official duties in accordance with law., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ 
en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒). 

๕๙๓
 Article 5  of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13 , “Right to request the court to 

protect lawful rights and interests:  Agencies, organizations and individuals have the right to institute administrative 
lawsuits to request the court to protect their lawful rights and interests in accordance with this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒). 

๕๙๔ Article 2  of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13 , “Subjects of application and 
effect of the Law on Administrative Procedures:  
1 .  The Law on Administrative Procedures applies to all administrative procedural activities conducted in the 
territory, including the mainland, islands, maritime zones and air space, of the Socialist Republic of Vietnam.  
2 .  The Law on Administrative Procedures applies to administrative procedural activities conducted overseas 
by representative missions of the Socialist Republic of Vietnam. 
3. The Law on Administrative Procedures applies to the settlement of administrative cases involvin g foreign  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๒๒ 

 

 ในระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาททางปกครอง (settlement of an administrative case)      

ศาลอาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของบรรดาเอกสารและการกระท าทางปกครองที่เก่ียวข้อง          

กับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ถูกฟ้องรอ้ง และแนะน าให้หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่ มีหน้าที่

รบัผิดชอบ ตรวจสอบการกระท าและเอกสารทางปกครองเหล่านัน้ และแจง้ผลการตรวจสอบใหศ้าลทราบ  

และศาลอาจแนะน าให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบท าการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม                           

หรือยกเลิกเอกสารทางกฎหมายเมื่อตรวจพบว่าเอกสารเหล่านั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือขัดต่อ                  

เอกสารทางกฎหมาย  ที่มีออกโดยหน่วยงานที่อยู่ในล าดบัสงูกว่า๕๙๕ การพิจารณาคดีใชร้ะบบกล่าวหา๕๙๖          
 

(ต่อจากเชิงออรถที ่๕๙๔) 
elements. In case a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party otherwise provides, 
such treaty will prevail.  
4. Administrative cases involving foreign agencies, organizations and individuals and international organizations 
eligible for diplomatic or consular privileges and immunities in accordance with Vietnamese law or treaties to 
which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party shall be settled through diplomatic channels.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒).  

 ๕๙๕
 Article 6 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Examination and handling of 

legal documents, administrative documents and acts related to administrative cases:  
1. In the course of settlement of an administrative case, a court may examine the legality of administrative 
documents and acts related to those on which the lawsuit is instituted and recommend competent agencies, 
organizations and individuals to re-examine such administrative documents and acts and notify it of re-
examination results in accordance with this Law and other relevant laws.  
2. The court may recommend competent agencies and individuals to examine, amend, supplement or annul 
legal documents when detecting that such documents are contrary to the Constitution, laws or legal documents 
of superior state agencies in accordance with this Law and other relevant laws in order to ensure lawful rights 
and interests of agencies, organizations and individuals. Competent agencies and individuals shall notify the 
court of results of the handling of legal documents recommended to be handled in accordance with law for use 
as a basis for the court to settle cases.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒). 

 
๕๙๖

 Article 18 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Assurance of adversarial 

process in trial: 
1. The court shall guarantee the exercise by involved parties and defense counsels of lawful rights and interests 
of involved parties of the right to adversarial process in first-instance, appellate, cassation and reopening trial 
in accordance with this Law. (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๓๒๓ 

 

อย่างไรก็ดี กฎหมายก าหนดใหศ้าลตอ้งช่วยเหลือคู่ความที่เก่ียวขอ้งในการรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร

และพยานหลกัฐาน รวมทัง้รอ้งขอใหห้น่วยงาน องคก์รและบุคคลต่าง ๆ ใหจ้ดัหาเอกสารและพยานหลักฐาน

ใหก้บัศาลหรือคู่ความที่เก่ียวขอ้ง๕๙๗ 

เขตอ านาจศาล 

 ศาลในระดับอ าเภอ (district-level courts) และศาลในระดับจังหวัด (provincial-level courts)        

มีเขตอ านาจในการฟ้องร้องที่เก่ียวกับค าวินิจฉัยหรือการกระท าทางปกครอง ยกเว้น (๑) ค าวินิจฉัย                

หรือการกระท าทางปกครองที่เ ก่ียวข้องกับความลับของรัฐในด้านการป้องกันประเทศ ความมั่นคง                

และกิจการต่างประเทศตามที่กฎหมายก าหนด (๒) ค าพิพากษาของศาลหรือการกระท าในการใช้มาตรการ

ควบคุมดูแลทางปกครอง (administrative handling measures) หรือการควบคุมดูแลการกระท าที่ เป็นการ                  

ขดัขวางกระบวนพิจารณา และ (๓) ค าวินิจฉัยหรือการกระท าทางปกครองที่เป็นการภายในของหน่วยงาน

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๕๙๖) 
2. Involved parties and defense counsels of lawful rights and interests of involved parties may collect, submit 
and provide documents and evidences after the court accepts the administrative case and shall notify one 
another of submitted documents and evidences; may present their arguments, counter-arguments and 
viewpoints on the assessment of evidences and laws applied to defend their claims and lawful rights and 
interests or to reject claims of others in accordance with this Law.  
3. In the course of trial, all documents and evidences shall be examined in an adequate, objective, 
comprehensive and public manner, except where such documents and evidences may not be publicized in 
accordance with this Law. The court shall administer the adversarial process, give questions about unclear 
matters and base itself on adversarial results to make judgments and rulings.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int 
/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒). 

๕๙๗
 Article 9 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Provision of documents and 

evidences, burden of proof in administrative procedures:  
1. Involved parties have the right and obligation to furnish the court with documents and evidences and prove 
that their claims are grounded and lawful. Individuals that institute lawsuits or claim the protection of lawful 
rights and interests of others have the right and obligation to collect and provide documents and evidences 
and prove their claims like involved parties.  
2. The court shall assist involved parties in collecting documents and evidences and collect and verify 
evidences; request agencies, organizations and individuals to provide documents and evidences to it or 
involved parties in accordance with this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082 
en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๒๔ 

 

หรือองคก์ร นอกจากนี ้ภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้ศาลยงัมีอ านาจเหนือคดีที่เก่ียวกับการฟ้องรอ้งค าวินิจฉัย

ทางวินัยที่ไล่ขา้ราชการออกจากต าแหน่งระดับอธิบดีของหน่วยงานระดับกรมหรือเท่ากันหรือต าแหน่ง           

ที่ต  ่ากว่า ค าวินิจฉัยระงบัขอ้พิพาทที่เก่ียวกบัค าวินิจฉัยในคดีการแข่งขนัทางการคา้และคดีเก่ียวกบัรายชื่อ          

ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง๕๙๘ ในกรณีที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน้แลว้ศาลพบว่าคดีที่ รับฟ้อง                 

มานัน้เป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีปกครอง ใหศ้าลพิจารณาคดีต่อไปภายใตก้ฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง๕๙๙ 

การพจิารณาคด ี

 หน่วยงานและบุคคลผู้มีหน้าที่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองประกอบไปด้วย ศาล                 

ส  านักอัยการ ประธานศาลสูงสุด ผู้พิพากษา ประชาชนผู้ประเมิน (คล้ายลูกขุน) ผู้พิสูจน์และเสมียนศาล  

อัยการสูงสุด พนักงานอัยการและผู้ตรวจสอบ๖๐๐ ในทางกลับกัน ผู้ที่ เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณา                    

 
๕๙๘

 Article 30 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Lawsuits under jurisdiction of courts:  

1. Lawsuits over administrative decisions or acts, except: a/ Administrative decisions or acts pertaining to state 
secrets in the fields of national defense, security and foreign affairs in accordance with law; b/ Court rulings or 
acts in the application of administrative handling measures or handling of acts obstructing procedural activities; 
c/ Internal administrative decisions or acts of agencies and organizations.  
2. Lawsuits over disciplinary decisions on dismissal of civil servants holding the position of general director of 
a general department or equivalent or lower position.  
3. Lawsuits over decisions on settlement of complaints about decisions on handling of competition cases.  
4. Lawsuits over voter lists., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่  
๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๕๙๙ Article 34 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Transfer of cases to other 
courts and settlement of disputes over jurisdiction: 1. In the course of settlement of an administrative case 
according to the first-instance procedures, if the court determines that such case is a civil case but not an 
administrative one and the settlement thereof falls under its jurisdiction, it shall settle such case according to 
general procedures prescribed by the civil procedure law, and concurrently notify such to the involved parties 
and the same-level procuracy. 2. Before deciding to bring a case to trial according to the first-instance 
procedures, if there is a ground to determine that the settlement of the case falls under the jurisdiction of another 
court, the judge assigned to settle the administrative case shall issue a decision to transfer the case file to a 
competent court and delete it from the case acceptance book and concurrently notify such to the involved 
parties and the same-level procuracy.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๖๐๐
 Article 36 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๒๕ 

 

คดีปกครอง ไดแ้ก่ คู่ความที่เก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนของคู่ความที่เก่ียวขอ้ง ทนายความแกต่้างเพื่อสิทธิตามกฎหมาย

และเพื่อประโยชนข์องคู่ความที่เก่ียวขอ้ง พยาน พยานผูเ้ชี่ยวชาญและล่าม๖๐๑ ในระหว่างการด าเนินคดี 

คู่ความที่เก่ียวข้องหรือผู้แทนสามารถร้องขอให้ศาลที่ก าลังพิจารณาคดีใช้มาตรการชั่วคราวเร่งด่วน                  

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเป็นการชั่วคราวอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการเป็นการชั่วคราวอย่างเร่งด่วน  

กับค าขอเร่งด่วนของคู่ความที่เก่ียวข้อง เพื่อคุ้มครองพยานหลักฐานหรือรักษาสถานะที่มีอยู่เพื่อป้องกัน                

ไม่ให้เกิดความเสียหายที่ ไม่อาจเยียวยาได้ หรือเพื่อรับรองการตกลงกันทางคดีหรือการบังคับ                                

ตามค าพิพากษา๖๐๒ มาตรการชั่วคราวเร่งด่วนนีห้มายรวมถึง การระงบัการบงัคับค าวินิจฉัยทางปกครอง 

การระงับการบงัคับค าวินิจฉัยทางวินัยใหไ้ล่ออกหรือการระงับการบังคับค าวินิจฉัยเก่ียวกับการด าเนินคดี          

การแข่งขันทางการคา้ การระงับการกระท าทางปกครอง และการหา้มการกระท าหรือการบงัคับใหก้ระท าการ

อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะ๖๐๓   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๐๐) 
“Procedure-conducting agencies and persons: 1. Administrative procedure-conducting agencies include: a/ 
Courts; b/ Procuracies. 2. Administrative procedure-conducting persons include: a/ Chief justices, judges, 
people’s assessors, verifiers and clerks of courts; b/ Chief procurators, procurators and examiners.”, สืบค้นได้
ที่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๐๑
 Article 53  of Law on Administrative Procedures No. 93 /2015 /QH13 , “Procedure participants: 

Administrative procedure participants include involved parties, representatives of involved parties, defense 
counsels of the lawful rights and interests of involved parties, witnesses, expert witnesses and interpreters.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๐๒
 Article 66 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Right to request application of 

provisional urgent measures: 1. In the course of settlement of a case, involved parties or their representatives may 
request the court currently settling the case to apply one or several provisional urgent measures specified in Article 
68 of this Law to provisionally deal with urgent requests of involved parties, protect evidences or preserve the current 
state so as to prevent irremediable damage or to assure the case settlement or judgment execution. 2. In emergency 
cases when it is necessary to immediately protect evidences or to prevent possible serious consequences, agencies, 
organizations or individuals may file applications to request competent courts to issue decisions on application of 
provisional urgent measures specified in Article 68 of this Law simultaneously with the filing of lawsuit petitions with 
such courts. 3. Requesters for application of provisional urgent measures are not required to pay a security.”, สืบคน้
ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๖๐๓ Article 68 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, (มีต่อหนา้ถดัไป) 
 



๓๒๖ 

 

 พยานหลกัฐานในคดีปกครองหมายรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงซึ่งถูกน าส่งหรือน าเสนอ

ต่อศาลโดยคู่ความที่เก่ียวขอ้งหรือโดยหน่วยงาน องคก์รหรือบุคคลอ่ืนใดในระหว่างการด าเนินกระบวน

พิจารณาหรือที่สิ่งที่ศาลไดร้วบรวมไว ้โดยศาลจะใชพ้ยานหลักฐานเหล่านีเ้พื่อพิจารณาว่าพฤติการณ์

ขอ้เท็จจรงิแห่งคดี รวมทัง้ค ากลา่วอา้งหรือขอ้คดุคา้นของคู่ความที่เก่ียวขอ้งนัน้มีมลูและชอบดว้ยกฎหมาย

หรือไม่๖๐๔ พยานหลกัฐานจะตอ้งมีความเป็นภววิสยั ครอบคลมุ เพียงพอและแม่นย า ศาลจะตอ้งประเมิน

พยานหลกัฐานทีละชิน้ ประเมินความเชื่อมโยงกันของพยานหลกัฐานและยืนยันความชอบดว้ยกฎหมาย 

ความเก่ียวขอ้ง และพิสูจนค์ุณค่าของพยานหลกัฐานทุกชิน้๖๐๕ พยานหลักฐานทุกชิน้จะตอ้งถูกเปิดเผย         

ต่อสาธารณะและถูกใช้อย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่เป็นพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับความลับของรัฐ                

จารีตประเพณีที่ละเอียดอ่อนของชาติ ความลบัทางวิชาชีพ ความลบัทางธุรกิจและความลบัสว่นบคุคล๖๐๖  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๐๓) 
“Provisional urgent measures:  
1. Suspension of execution of administrative decisions, disciplinary decisions on dismissal or decisions on 
handling of competition cases.  
2. Suspension of performance of administrative acts.  
3. Ban on or compulsion of performance of certain acts.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ 
en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๐๔
 Article 80 of  Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13: Evidences: Evidences in an 

administrative case include factual things which are handed or produced to the court by involved parties or 
other agencies, organizations or individuals in the process of conducting procedures or collected by the court 
according to the order and procedures prescribed in this Law and used by the court as grounds for determining 
whether factual circumstances of the case as well as claims or objections of involved parties are grounded and 
lawful.”, สืบค้นได้ที่  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒). 

๖๐๕
 Article 95 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Assessment of evidences: 1. 

The assessment of evidences must be objective, comprehensive, adequate and accurate. 2. The court shall 
assess evidences one by one, the link between evidences and confirm the legality, relevance and proving value 
of every evidences.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ 
มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๐๖
 Article 96 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Disclosure and use of evidences:  

1. Every evidence shall be publicly and equally disclosed and used, except the case specified in Clause 2 of 
this Article. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๒๗ 

 

เงือ่นไขในการรบัค าฟอ้ง 

 หน่วยงาน องคก์รหรือบุคคลใด ๆ อาจด าเนินการฟ้องรอ้งค าวินิจฉัยหรือการกระท าทางปกครอง

หรือค าวินิจฉัยทางวินัยเพื่อไล่ออก เมื่อไม่เห็นดว้ยกับค าวินิจฉัยหรือการกระท านัน้ ๆ หรือเมื่อหน่วยงาน 

องค์กร หรือบุคคลนั้นได้ยื่นค าร้องต่อบุคคลที่มีอ  านาจในการวินิจฉัยค าร้องแล้ว แต่ค าร้องไม่ได้                        

รบัการวินิจฉัยดว้ยเหตวุ่าก าหนดเวลาตามกฎหมายในการพิจารณาค ารอ้งไดส้ิน้สดุลง หรือเมื่อหน่วยงาน 

องคก์ร หรือบคุคลนัน้ไม่เห็นดว้ยกบัผลของการวินิจฉยัค ารอ้งอนัเก่ียวกบัค าวินิจฉยัหรือการกระท านัน้๖๐๗  

อายคุวาม 

 อายคุวามในการฟ้องรอ้งหมายถึงก าหนดเวลาที่หน่วยงาน องคก์รหรือบคุคลจะสามารถยื่นค าฟ้อง

เพื่อขอให้ศาลมีค าวินิจฉัยในคดีปกครองเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนตามกฎหมาย                                

ที่ถกูลว่งละเมิด เมื่อสิน้สดุอายคุวามแลว้จะไม่มีสิทธิฟ้องรอ้งคดีอีกต่อไป  

 อายคุวามในการฟ้องรอ้งคดีปกครองในแต่ละกรณี มีดงัต่อไปนี ้

๑) หนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับหรือได้รู ้ถึงค าวินิจฉัยหรือการกระท าทางปกครองหรือค าวินิจฉัย                   

ทางวินยัใหไ้ลอ่อก 

 ๒) สามสิบวัน นับแต่วันที่ไดร้บัผลการวินิจฉัยขอ้พิพาทของค ารอ้งเก่ียวกับค าวินิจฉัยคดีการแข่งขัน

ทางการคา้ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๐๖) 
2. The court shall not publicly disclose evidences pertaining state secrets, national fine customs and traditions, 
professional secrets, business secrets and privacy secrets at the legitimate request of involved parties but shall 
notify involved parties of evidences which may not be disclosed.  
3. Procedure-conducting persons and procedure participants shall keep evidences confidential in the case 
specified in Clause 2 of this Article in accordance with law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ 
laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๐๗
 Article 115 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “1. Agencies, 

organizations or individuals may institute lawsuits over administrative decisions or acts or disciplinary 
decisions on dismissal in case they disagree with these decisions or acts or they have filed complaints 
with persons competent to settle complaints but their complaints remain unsettled upon the expiration of 
the law-prescribed time limit for complaint settlement or they disagree with the settlement of their 
complaints about these decisions or acts.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn0 
82en.pdf (สืบคน้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒). 
 



๓๒๘ 

 

 ๓) ระยะเวลานบัจากวนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้ผลการวินิจฉยัค ารอ้งโดยหน่วยงานผูท้  ารายชื่อผูม้ีสิทธิ

เลือกตั้งหรือวันที่ก าหนดระยะเวลาของการยื่นฟ้องสิ ้นสุดลงในกรณีที่ไม่มีการแจ้งผลการวินิจฉัย                       

โดยหน่วยงานผูท้  ารายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ จนถึงหา้วนัก่อนวนัที่มีการเลือกตัง้๖๐๘ 

สทิธิในการอทุธรณ์ 

 การพิจารณาคดีในชัน้อุทธรณห์มายถึงการพิจารณาคดีอีกครัง้โดยศาลอุทธรณใ์นคดีที่ค  าตัดสิน                           

ของศาลชั้นต้นยังไม่มีผลทางกฎหมายและได้รับการอุทธรณ์หรือถูกโต้แย้ง โดยคู่ความที่เ ก่ียวข้อง                     

หรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมายมีสิทธิอทุธรณโ์ตแ้ยง้ค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยของศาลชัน้ตน้เพื่อระงับ           

หรือยับยั้งผลแห่งคดีเพื่อรอ้งขอต่อศาลอุทธรณ์ใหพ้ิจารณาคดีอีกครัง้ตามกระบวนการพิจารณาในชั้น

อทุธรณ์๖๐๙ 

 
๖๐๘

 Article 116 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Statute of limitations for 

lawsuit institution:  
1. The statute of limitations for lawsuit institution means a time limit within which agencies, organizations or 
individuals may institute lawsuits to request courts settling administrative cases in order to protect their infringed 
lawful rights and interests. Upon the expiration of that time limit, they no longer have the right to institute lawsuits.  
2. The statute of limitations for lawsuit institution in each case is:  
a/ One year from the date of receipt of or knowledge about an administrative decision or act or a disciplinary 
decision on dismissal;  
b/ Thirty days from the date of receipt of a decision on settlement of a complaint about a decision on handling 
of a competition case;  
c/ The period from the date of receipt of a notice of results of complaint settlement by the voter list-making 
agency or the date of expiration of the time limit for complaint settlement, in case no notice of results of complaint 
settlement by the voter list-making agency is received, to the date five days prior to the election date., สืบคน้ได้
ที่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๐๙
 Article 203 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Nature of appellate trial:  

Appellate trial means the retrial by an appellate court of a case with the first-instance court’s judgment or ruling 
having not yet taken legal effect and being appealed or protested against.” Article 204 of Law on Administrative 
Procedures No. 93/2015/QH13, “Persons having the right to appeal: Involved parties or their lawful 
representatives have the right to appeal against judgments or decisions of the first-instance court to suspend 
or terminate the settlement of cases in order to request the appellate court to conduct retrial according to 
appellate procedures.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวันที่ 
๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๒๙ 

 

คดปีกครองทีเ่กีย่วขอ้งกบัองค์ประกอบต่างประเทศ 

 คดีปกครองที่เก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบต่างประเทศ (foreign elements) หมายถึง คดีปกครอง                    

ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้๑) คู่ความที่เก่ียวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นชาวต่างประเทศ 

หน่วยงาน หรือองค์กรต่างประเทศ สาขาหรือส านักงานผู้แทนของหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ                      

หรือเป็นองคก์รระหว่างประเทศหรือหน่วยงานผูแ้ทนขององคก์ารระหว่างประเทศในเวียดนาม ๒) คู่ความ             

ที่เก่ียวขอ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพลเมืองเวียดนามที่ อาศัยอยู่นอกประเทศ ๓) นิติสัมพันธ์ทางปกครอง                  

ไดเ้กิดขึน้ เปลี่ยนแปลง หรือสิน้สดุในต่างประเทศ ๔) คดีเก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยท์ี่อยู่ในต่างประเทศ๖๑๐  

 ชาวต่างประเทศ หน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ สาขาหรือส านักงานผู้แทนของหน่วยงาน                   

และองค์กรต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศ                       

ในเวียดนามสามารถฟ้องคดีต่อศาลเวียดนามเพื่อขอใหท้บทวนค าวินิจฉัยทางปกครองหรือการกระท า             

ทางปกครองเมื่อมีเหตอุนัควรเชื่อไดว้่าค าวินิจฉยัหรือการกระท านัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและละเมิดต่อสิทธิ

และผลประโยชนต์ามกฎหมาย บุคคล หน่วยงานหรือองคก์รต่างประเทศนัน้มีสิทธิและหนา้ที่ตามกระบวน

พิจารณาเหมือนกบัพลเมือง หน่วยงานและองคก์รของเวียดนาม ทัง้นี ้อาจน าหลกัต่างตอบแทน (principle 

of reciprocity) มาใช้เพื่อจ ากัดสิทธิตามกระบวนพิจารณาคดีปกครองของหน่วยงานและองค์กร

ต่างประเทศ สาขาหรือส านกังานผูแ้ทนของหน่วยงานหรือองคก์รต่างประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศ

หรือหน่วยงานผูแ้ทนขององคก์รระหว่างประเทศในเวียดนามเมื่อปรากฎว่าศาลของประเทศของชาวต่างประเทศ 

หน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ สาขาหรือส านักงานผู้แทนของหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ                    

และองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศในเวียดนามนั้นได้มีการ          

 
๖๑๐

 Article 298 of Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13, “Principles of application:                     

1. This Chapter prescribes procedures for settlement of administrative cases involving foreign elements. If this 
Chapter does not prescribe such procedures, other relevant provisions of this Law shall be applied to settle 
such cases.  
2. Administrative case involving foreign elements means an administrative case falling in any of the following 
cases: a/ An involved party is a foreigner, foreign agency or organization, branch or representative office of a 
foreign agency or organization, or an international organization or its representative agency in Vietnam; b/ An 
involved party is an overseas Vietnamese citizen; c/ The administrative legal relationship is established, 
changed or terminated overseas; d/ The case involves overseas assets.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/edocs/ 
lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 
 



๓๓๐ 

 

จ ากดัสิทธิของพลเมือง หน่วยงานและองคก์รของเวียดนาม และสาขาและส านกังานผูแ้ทนของหน่วยงาน                 

และองคก์รของเวียดนามที่อยู่ในประเทศนัน้๖๑๑ 

  

๔.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

๔.๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาประชาชนไดป้ระกาศใชก้ฎหมายฉบบัที่ ๑๐๔/๒๐๑๖/QH๑๓ หรือกฎหมาย

ว่าดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งก าหนดเก่ียวกับการใชส้ิทธิของพลเมืองในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

หลักการ ค าสั่ง และกระบวนการในการใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งก าหนดความรับผิดชอบ                    

และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการรับรองสิทธิของพลเมืองในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร๖๑๒ ภายใต้

กฎหมายฉบับนี ้ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่อยู่ในรูปของเอกสาร เอกสารเป็นชุด                  
 

๖๑๑
 Article 299  of Law on Administrative Procedures No. 93 /2015 /QH13 :  “Procedural rights and 

obligations of foreign agencies, organizations and individuals, branches or representative offices of foreign 
agencies and organizations, and international organizations or their representative agencies in Vietnam:  
1. Foreigners, foreign agencies and organizations, branches or representative offices of foreign agencies and 
organizations, and international organizations or their representative agencies in Vietnam may institute lawsuits 
at Vietnamese courts to request review of administrative decisions or administrative acts when having grounds 
to believe that such decisions or acts are illegal and infringe upon their lawful rights and interests.  
2. When participating in administrative procedures, foreign agencies, organizations and individuals, branches 
or representative offices of foreign agencies and organizations, and international organizations or their 
representative agencies in Vietnam have procedural rights and obligations like Vietnamese citizens, agencies 
and organizations.  
3 .  The Vietnamese State may apply the principle of reciprocity to restrict relevant administrative procedural 
rights of foreigners, foreign agencies and organizations, branches or representative offices of foreign agencies 
and organizations, and international organizations or their representative agencies in Vietnam which the courts 
of their countries have restricted toward Vietnamese citizens, agencies and organizations, and branches and 
representative offices of overseas Vietnamese agencies and organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.wipo.int/ed 
ocs/lexdocs/laws/en/vn/vn082en.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๑๒
 Article 1 of Law on Access to Information No. 104/2016/QH13, “Scope of regulation: This Law 

prescribes the exercise of citizens’ right of access to information, principles, order and procedures for the 
exercise of the right of access to information, and responsibilities and obligations of state agencies to guarantee 
citizens’ right of access to information.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=110 
40 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๓๑ 

 

หรือวัตถุอ่ืนใดในรูปแบบของลายมือ การพิมพห์รือส าเนาอิเล็กทรอนิกส ์ รูปภาพ รูปถ่าย รูปวาด เทป           

หรือแผ่นดิสก ์หรือวีดีทัศน ์หรือสิ่งบนัทึกเสียง หรืออยู่ในรูปแบบอ่ืนใดที่มีอยู่ ซึ่งถูกท าขึน้โดยหน่วยงาน       

ของรฐั ส่วนขอ้มลูข่าวสารที่ถูกท าขึน้โดยหน่วยงานของรฐันัน้หมายถึงขอ้มลูหรือข่าวสารที่ถูกท าขึน้โดยรฐั

ในขณะปฏิบติังานและปฏิบติัหนา้ที่และใชอ้  านาจตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีการลงลายมือชื่อและประทับตรา

หรือรบัรองดว้ยลายมือของผูม้ีอ  านาจในหน่วยงานของรฐันัน้๖๑๓ 

การรบัรองสทิธิในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร 

 กฎหมายรบัรองว่าพลเมืองทุกคนสามารถใชส้ิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างเท่าเทียม          

โดยขอ้มูลที่จะไดร้ับนั้นจะต้องมีความแม่นย าและครบถ้วนสมบูรณ์ การส่งมอบข้อมูลข่าวสารจะต้อง

เหมาะสมแก่เวลา โปร่งใสและสะดวกส าหรับพลเมืองเพื่อที่จะได้กระท าตามค าสั่งและกระบวนการ              

ที่ก าหนดไวโ้ดยกฎหมาย ส่วนการจ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารก็อาจมีไดแ้ต่เพียงเท่าที่กฎหมาย

อนุญาตใหกระท าได้ และเพียงเท่าที่ จ  าเป็นเพื่ อรับรองการป้องกันประเทศและความมั่ นคง รักษา                                                  

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางสังคม ผดุงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีหรือความร่มเย็นเป็นสุข                              

ของชุมชน การใชส้ิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโดยพลเมืองจะตอ้งไม่เป็นการละเมิดต่อผลประโยชน์                

ของประเทศหรือประชาชน หรือละเมิดต่อสิทธิอันชอบดว้ยกฎหมายและผลประโยชนข์องหน่วยงาน องคก์ร                 

หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี ้รฐัยงัตอ้งสรา้งสภาวะที่เอือ้ต่อการใชส้ิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร ใหก้บับุคคล     

ผู้มีความพิการและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน พืน้ที่เกาะและภูเขาและพืน้ที่ที่มีสภาวะยากล าบาก                    

อย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสังคม๖๑๔ ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเวียดนามย่อมมีสิทธิในการรอ้งขอ  

 
๖๑๓

 Article 2 of Law on Access to Information No. 104/2016/QH13, “Interpretation of terms: In this Law, 

the terms below are construed as follows:  
1. Information means information or data contained in available documents, dossiers or materials in the form of 
handwritten, printed or electronic copy, picture, photo, drawing, tape, or disc, or video or audio recording or 
another form created by a state agency.  
2. Information created by a state agency means information or data created by a state agency during the 
course of performing its functions and tasks and exercising its powers as prescribed by law, which is signed 
and affixed with a seal, or certified in writing by a competent person of such state agency.”, สืบคน้ไดท้ี่ http:// 
vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11040 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๑๔
 Article 3 of Law on Access to Information No. 104/2016/QH13, “Principles of guaranteeing the right 

of access to information:  
1. All citizens are equal and not discriminated in exercising their right of access to information. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๓๒ 

 

ขอ้มลูข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิและหนา้ที่ของตนโดยตรง๖๑๕ 

 อย่างไรก็ดี มีข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะบางอย่างที่กฎหมายก าหนดให้ไม่สามารถเข้าถึงได้                               

ซึ่งรวมถึง ความลบัของรฐั รวมไปถึงขอ้มลูข่าวสารที่มีเนือ้หาส าคญัอนัเก่ียวขอ้งกบัการเมือง การปอ้งกนัประเทศ

และความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและเก่ียวข้อง                    

กับดา้นอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้กฎหมายยังหา้มการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารที่หากเขา้ถึง            

ได้แล้วจะเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของรัฐ หรือส่งผลรา้ยต่อการป้องกันประเทศและความมั่นคง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางสังคม ศีลธรรมอันดี                          

หรือความร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน หรืออาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต ความเป็นอยู่หรือทรพัยส์ินของบุคคลอ่ืน 

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกจัดให้เป็นความลับของการท างาน ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกา รประชุมภายใน                 

ของหน่วยงานของรฐั และเอกสารที่รา่งโดยหน่วยงานของรฐัเพื่อใชใ้นกิจการภายในของหน่วยงานนัน้๖๑๖  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๑๔) 
2. Provided information must be accurate and complete.  
3. Provision of information must be timely, transparent and convenient for citizens and follow the order and 
procedures prescribed by law.  
4. Any restriction on the right of access to information shall be prescribed by a law when it is necessary to 
ensure national defense and security, social order and safety, social morality or community well-being.  
5. The exercise of the right of access to information by a citizen must not infringe upon interests of the country 
or people, or upon lawful rights and interests of agencies, organizations or other persons.  
6. The State shall create favorable conditions for persons with disabilities and inhabitants of border, island and 
mountainous areas and areas with extremely difficult socio-economic conditions to exercise their right of access 
to information.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11040 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๓ 
มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๑๕
 Article 36  of Law on Access to Information No. 104 /2016 /QH13 , “Provisions on application:                          

1. Foreigners residing in Vietnam have the right to request the provision of information directly concerning their 
rights and obligations.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11040 (สืบค้นเมื่อวันที่  
๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๑๖
 Article 6 of Law on Access to Information No. 104/2016/QH13, “Information that is inaccessible to 

citizens: 1. Information classified as state secrets, including information with important contents relating to 
politics, national defense and security, foreign relations, economy, science and technology and other fields as 
prescribed by a law. Citizens may access in accordance with this Law information classified as state secrets  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๓๓ 

 

๔.๒.๒ การรักษาความลับของทางราชการ  

 ค าสั่งว่าดว้ยการคุม้ครองความลบัของรฐั ลงวนัที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ (The Ordinance on 

State Secrets Protection dated December 28, 2000) ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ค าสั่งว่าดว้ยการคุม้ครอง

ความลับของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓” (Ordinance on State Secrets Protection (2000)) ไดร้บัการประกาศใช้

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีผลใชบ้งัคบัเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔๖๑๗ โดยค าสั่งว่าดว้ยการคุม้ครอง

ความลบัของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓ นีไ้ดถู้กน าไปบงัคับใชโ้ดยประกาศใหร้ายละเอียดของการน าค าสั่งว่าด้วย  

การคุ้มครองความลับของรัฐไปปฏิบัติฉบับที่  ๓๓ /๒๐๐๒/ND-CP ฉบับลงที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕                            

ซึ่งใชบ้งัคบักบัการรกัษาความลบัของทางรฐับาล๖๑๘   

 ความลบัของทางราชการหรือรฐันัน้หมายถึงขอ้มลูที่เก่ียวกบัคดี กิจธุระ เอกสาร วตัถ ุสถานที่ เวลา

ค าพูด ซึ่งมีเนือ้หาส าคัญอันเก่ียวพันกับเรื่องการเมือง การป้องกันประเทศ ความมั่นคง กิจการภายนอก 

เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งรฐัไม่ไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชนหรือยงัไม่ไดม้ีการเผยแพร่

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๑๖) 
which have been declassified. 2. Information the access to which could harm the interests of the State or  
adversely affect national defense and security, international relations, social order and safety, social 
morality or community well-being; or could harm the life, living or property of other persons; information 
classified as work secrets; information on internal meetings of state agencies; and documents drafted by 
state agencies for their internal affairs., สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID 
=11040 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒).  

๖๑๗
 ค าสั่งฉบับนีจ้ะถูกแทนที่โดยกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองความลับของรฐั ฉบับที่ ๒๙/๒๐๑๘/QH๑๔ 

(Law on Protection of State Secrets No. 29/2018/QH14) ซึ่งจะมีผลใชบ้งัคับในวนัที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ไม่มีฉบับภาษาอังกฤษ) ดู The Voice of Vietnam, President’s order to enact nine laws announced, available 
at https://vovworld.vn/en-US/news/presidents-order-to-enact-nine-laws-announced-707024.vov., Vietnam 
News, President’s order on nine new laws announced, สืบคน้ไดท้ี่ http://vietnamnews.vn/politics-laws/4818 
40/ presidents-order-on-nine-new-laws- announced.html#pFePyYQDGQpZiIjt.99. and Thomson Reuters, 
Data Protection in Vietnam: Overview, p. 2, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.amchamvietnam.com/wp-content/ 
uploads/2019/05/Data-Protection-in-Vietnam-Overview-April-2019.pdf. (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน  
๒๕๖๒). 

๖๑๘
 Decree Detailing the Implementation of the Ordinance on the Protection of State Secrets No. 

33/2002/ND-CP (in Vietnamese), สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/decree-of-government-no-33-2002-
nd-cp-of-march-2 8 - 2 0 0 2 - detailing-the-implementation-of-the-ordinance-on-the-protection-of-state-secrets 
(สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๓๔ 

 

และการเปิดเผยนั้นจะเป็นอันตราย ต่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม๖๑๙ ห้ามโดยเด็ดขาดมิให้                           

มีการกระท าใด ๆ อนัเป็นการรวบรวม เปิดเผย ท าใหส้ญูหาย เขา้ถือครอง ซือ้และขาย และท าลายความลบั

ของทางราชการโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และหา้มมิใหน้ าการคุ้มครองความลับของทางราชการไปใช้        

โดยทุจริตเพื่อปกปิดการกระท าอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิอันชอบธรรมและผลประโยชน์                    

ของหน่วยงาน องคก์รและพลเมืองหรือขดัขวางการปฏิบติัตามแผนงานของรฐั๖๒๐  

 ความลบัของทางราชการแบ่งออกเป็นสามประเภท ไดแ้ก่ ลบัที่สดุ ลบัมากและลบั โดยขึน้อยู่กับ

ความส าคญัของขอ้มลูและระดบัความอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้หากขอ้มลูนัน้ถกูเปิดเผย 

 ความลบัของราชการในเรื่องต่อไปนีถื้อว่าจดัอยู่ในประเภท “ลบัที่สดุ” (๑) ยุทธศาสตรค์วามมั่นคง

ของชาติ แผนการปอ้งกนัประเทศ แผนการเคลื่อนก าลงัพลในภาวะสงคราม อาวธุและเครื่องมือขัน้เด็ดขาด

ที่ใชใ้นการป้องกันประเทศ (๒) นโยบายภายในประเทศและต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม

และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามที่ยงัไม่ไดม้ีการเผยแพร่สูส่าธารณะ ขอ้มลูที่สง่ผ่านมาจากต่างประเทศ

หรือองคก์รระหว่างประเทศมายังเวียดนาม ซึ่งรฐับาลเห็นว่าเป็นความลับที่สุด (๓) งานสืบราชการลับ               

หรือข่าวกรองและองคก์รต่อตา้นการสืบราชการลับและกิจกรรมที่รฐับาลก าหนด  (๔) รหัสลบัระดับชาติ                    

(๕) ยุทธศาสตรข์องประเทศเก่ียวกับเงินทุนส ารอง  ข้อมูลเก่ียวกับประมาณการงบประมาณของรัฐ                   

และขอบเขตของการใชจ้่ายที่ยงัไม่ไดเ้ผยแพร่ต่อสาธารณะ แผนการออกเงิน ระบบป้องกนัความปลอดภยั               

ของเงินตัวอย่างและตราสารที่มีมูลค่าทางการเงิน  แผนการหรือแผนงานในการฟ้ืนฟูและเปลี่ยนแปลง

 
๖๑๙ Article 1 of the Ordinance on State Secrets Protection (2000), “The State secrets mean information 

on cases, affairs, documents, objects, venues, time, speech, carrying important contents in the fields of politics, 
national defense, security, external affairs, economy, science, technology and other fields, which the State does 
not publicize or has not yet publicized and the disclosure of which will cause harm to the State of the Socialist 
Republic of Vietnam.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบค้นเมื่ อวันที่                
๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๒๐ Article 3 of the Ordinance on State Secrets Protection (2000), “All acts of gathering, disclosing, 

losing, appropriating, buying and selling, and illegally destroying State secrets, and the abuse of State secret 
protection to conceal acts of law breaking, infringing upon the legitimate rights and interests of agencies, 
organizations and citizens, or obstructing the implementation of State plans are strictly forbidden. The access 
to, preservation, supply and treatment of State secrets must comply with the Government’s regulations.”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 
 



๓๓๕ 

 

เงินตราที่ยงัไม่ไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณะ (๖) พืน้ที่หวงหา้ม สถานที่ ขอ้มลูอื่น ๆ และเอกสารซึ่งรฐับาลเห็นว่า

เป็นความลบัที่สดุ๖๒๑ 

 ความลับของทางราชการในเรื่องต่อไปนี ้ได้รับการจัดให้อยู่ในชั้น “ลับมาก”  (๑) การเจรจา                    

และการติดต่อกันระหว่างเวียดนามและรฐัต่างประเทศหรือองคก์รระหว่างประเทศในประเด็นที่เก่ียวกับ

การเมือง การปอ้งกนัประเทศ ความมั่นคง กิจการภายนอก เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและประเด็น

อ่ืน ๆ ที่ยงัไม่ไดม้ีการเผยแพร่สูส่าธารณะ ขอ้มลูที่สง่ผ่านมาจากรฐัต่างประเทศหรือองคก์รระหว่างประเทศ

มายังเวียดนามซึ่งรฐับาลเห็นว่าเป็นความลับมาก (๒) แผนปฏิบติัการ แผนการจัดการ และแผนการรบ   

และเครื่องมือของกองทพัประชาชน แผนการผลิต ขนส่งและจดัเก็บอาวุธยุทธภณัฑ์ ภารกิจส าคญัในการ

ป้องกันชายแดน น่านฟ้า น่านน า้และเกาะต่าง ๆ (๓) แผนที่ทางทหาร ต าแหน่งที่ตั้งและค่าความสูง                 

ของจุดตรวจหลกัทางอตุนุิยมวิทยา อทุกศาสตรแ์ละสถานีเพื่อการวัดค่าทางทะเล ขอ้มลูเก่ียวกบัความสูง

และศูนย์สัมบูรณ์ของจุดตรวจเพื่อการวัดค่าทางทะเล  (๔)  ปริมาณเงินที่มีการพิมพ์และออกใช้                            

เงินทุนส ารองที่เป็นเงินดองของเวียดนามและเงินตราต่างประเทศ  ขอ้มูลเก่ียวกับเงินสดที่ใชจ้่ายเกินงบ      

และเงินเฟ้อที่ยังไม่ไดเ้ผยแพร่ต่อสาธารณะ แผนเก่ียวกับราคาของสินคา้ทางยุทธศาสตรภ์ายใตก้ารบริหาร

 
๖๒๑

 Article 5 of the Ordinance on State Secrets Protection (2000), “The State secrets in the following 

fields are classified as absolute secret: 

1. The national security strategies; the national defense plans; the plans on mobilization to cope with wars; 

weapons and means of decisive significance for the national defense capability;  

2. The domestic and foreign lines and policies of the Communist Party of Vietnam and the State of the Socialist 

Republic of Vietnam, which are not or have not yet been publicized. 

Information transferred by foreign countries or international organizations to Vietnam, which are determined by 

the Government as being absolute secret; 

3. Intelligence and counter-intelligence organization and activities prescribed by the Government; 

4. The national cipher; 

5. The national strategic reserves; data on State budget estimates and settlement regarding domains not yet 

publicized; plans on money issuance, safety lock of each money sample and papers with monetary value; 

unpublicized schemes or plans for money recovery and change; 

6. Restricted areas, places; other information and documents which are determined by the Government as 

absolute secret.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ เมษายน 

๒๕๖๒). 



๓๓๖ 

 

จัดการของรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (๕) สถานที่จัดเก็บและปริมาณของโลหะที่มีค่า                  

และหายาก อญัมณี เงินตราต่างประเทศและวตัถุล  า้ค่าและหายากอ่ืน ๆ ของรฐั (๖) งานทางวิทยาศาสตร ์

สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบตัรวิธีการใชป้ระโยชน์ ความรูเ้ชิงปฏิบติัการที่มีความส าคัญเป็นพิเศษเพื่อการป้องกัน

ประเทศ ความมั่นคง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งยังไม่ได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยรัฐ                                 

(๗) แผนการส่งออก น าเข้าซึ่งสินค้าพิเศษที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและป้องกันประเทศซึ่งไม่ได้

เผยแพรห่รือยงัไม่ไดถ้กูเผยแพรต่่อสาธารณะ๖๒๒ 

 
๖๒๒

 Article 6 of the Ordinance on State Secrets Protection (2000) “The State secrets in the following 

scope are classified top secret: 

1. High-level talks and contacts between our country and foreign countries or international organizations in the 

political, defense, security, external, economic, scientific, technological and other domains, which have not yet 

been publicized. 

Information transferred by foreign countries or international organizations to Vietnam, which are determined by 

the Government as top secret; 

2. Operation organization, equipment and combat plans of people’s armed force units, except the organization 

and operation prescribed in Clause 3, Article 5 of this Ordinance; plans for production, transport and storage 

of weapons; important works on border, air space, sea and island defense; 

3. Military maps; State coordinates of grade I, grade II of the comprehensive national network enclosed with the 

point notes. 

The locations and height value of major checkpoints of the meteorological, hydrographic and marine-gauging 

stations; the data on the height and absolute zero of marine-gauging checkpoints; 

4. The volume of money printed, issued; reserve money in Vietnam Dong and foreign currencies; data on cash 

overspending and inflation, not yet publicized; plans on prices of strategic commodities under the State 

management, which have not yet been publicized; 

5. Depositories and volumes of precious and rare metals, gems, foreign exchanges and other precious and 

race objects of the State;  

6. Scientific works, inventions, patents, utility solutions, professional knowhows of special importance for 

national defense, security, economy, sciences, technologies, which have not yet been publicized by the State; 

7. Plans for export, import of special commodities which occupy important position in the national development 

and defense, which are not or have not yet been publicized;  

8. Other information and documents, which are determined as top secret by the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ http:// 

vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๓๗ 

 

 ความลับทางราชการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ข้างต้นจะจัดอยู่ ในประเภท “ลับ”                       

โดยกระทรวงความมั่นคงจะมีหนา้ที่ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการใหค้วามคุม้ครองความลบัของทางราชการ 

ประธานศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าส านักงานอัยการประชาชนสูงสุด รัฐมนตรี  หัวหน้าหน่วยงาน             

ระดับกระทรวง หัวหน้าองค์กรทางการเมือง องคก์รทางสังคมการเมืองหรือองค์กรทางสังคมในระดับ

ศนูยก์ลางจะรบัผิดชอบในการจดัท ารายการความลบัทางราชการของหน่วยงานหรือองคก์รที่ ตนเก่ียวขอ้ง 

ประธานคณะกรรมการประชาชนในระดับจังหวัดจะรับผิดชอบในการจัดท ารายการของความลับ                     

ทางราชการของทอ้งถิ่นที่ตนเก่ียวขอ้ง๖๒๓ นายกรฐัมนตรีมีอ  านาจตัดสินใจในรายการความลบัที่ถูกจดัให้   

อยู่ในหมวด “ลบัที่สดุ” และ “ลบัมาก” ของหน่วยงานและองคก์รสว่นกลางและสว่นทอ้งถิ่น รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงความมั่นคงแห่งรฐัมีอ  านาจตดัสินใจในรายการความลบัทางราชการท่ีอยู่ในหมวด “ลบั”๖๒๔  

 
๖๒๓ Article 1 of Decree Detailing the Implementation of the Ordinance on the Protection of State 

Secrets No. 33/2002/ND-CP, “Persons responsible for elaborating lists of State secrets: The Chief Judge of the 

Supreme People’s Court, the Chairman of the Supreme People’s Procuracy, the ministers, the heads of the 

ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government; the heads of the political 

organizations, socio-political organizations or social organizations at the central level shall have to make lists of 

State secrets of their respective agencies or organizations. The presidents of the People’s Committees of the 

provinces or centrally-run cities shall have to make lists of State secrets of their respective localities on the basis 

of proposals of their departments, sections and immediate subordinate People’s Committees.  

The Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the ministries, the ministerial-level agencies, 

the agencies attached to the Government, the political organizations, the socio-political organizations, the social 

organizations and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities are hereinafter referred 

collectively to as the central and local agencies and organizations.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen 

-toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 
๖๒๔

 Article 4 of Decree Detailing the Implementation of the Ordinance on the Protection of State Secrets 

No. 33/2002/ND-CP, “Appraisal of and decision on lists of State secrets:  

1. The Prime Minister shall decide on the lists of State secrets categorized as Strictly Confidential or Top Secret 

of the central and local agencies and organizations.  

2. The Minister of Public Security shall decide on the lists of State secrets categorized as Confidential after  

reaching agreements with the heads of the central and local agencies and organizations; and appraise lists of 

State secrets of the Strictly Confidential or Top Secret degree of the central and local agencies and organizations 

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๓๘ 

 

 ค าสั่งว่าดว้ยการคุม้ครองความลบัของทางราชการและระเบียบที่น าไปปฏิบติัไดก้ าหนดมาตรการ

ในการคุม้ครองความลบัของทางราชการไวแ้ตกต่างกัน ตวัอย่างเช่น ถา้หากจะมีการส่งเนือ้หาที่เป็นความลับ

ทางราชการผ่านทางเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร ์เนือ้หานัน้จะตอ้งไดร้บัการเข้ารหัส

เสียก่อนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้ารหัส ๖๒๕ โครงการทางวิทยาศาสตร์ สิ่ งประดิษฐ์  สิทธิบัตร                            

และวิธีการใชป้ระโยชนข์องหน่วยงาน องคก์รหรือพลเมือง ซึ่งเก่ียวพันกับ เนือ้หาความลับของราชการ 

จะต้องได้รับการจดทะเบียนที่หน่วยงานของรัฐที่มีอ  านาจหน้าที่ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๖๒๖                    

เมื่อใดก็ตามที่จะต้องมีการติดต่อกับองค์กรต่างประเทศและ/หรือบุคคลต่างชาติ หน่วยงาน องค์กร                          

และพลเมืองเวียดนามจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองความลบัของทางราชการ  เมื่อมีการ

จัดท าความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวพันกับความลับของทางราชการ หน่วยงาน องคก์รและพลเมือง                     

เวียดนามจะต้องขอความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการคุ้มครองความลับ                                            

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๒๔) 

for further submission thereof to the Prime Minister for decision.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan 

.aspx?ItemID=16 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 
๖๒๕ Article 16 of Decree Detailing the Implementation of the Ordinance on the Protection of State 

Secrets No. 33/2002/ND-CP, “Protection of State secrets when being transmitted by communications means 
contents of State secrets, when being transmitted by telecommunications and computer means, must be 
encrypted according to the provisions of the legislation on cipher.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-
toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๒๖
 Article 12 of Decree Detailing the Implementation of the Ordinance on the Protection of State 

Secrets No. 33/2002/ND-CP, “Registration of inventions, innovations and utility solutions with contents classified 

as State secrets: 

1. Agencies, organizations and individuals that have inventions, innovations and/or utility solutions with contents 

classified as State secrets shall have to register them at the agency in charge of the State management over 

science and technology. The registration of inventions, innovations and utility solutions with contents classified 

as State secrets of the Ministry of Defense, the Ministry of Public Security and the Government Cipher 

Commission shall be governed by separate regulations.  

2. The State science and technology management agency shall have to keep and preserve such inventions, 

innovations and utility solutions according to current provisions of the legislation on protection of State secrets.”, 

สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 
 



๓๓๙ 

 

ของทางราชการ๖๒๗  เมื่อมีการรว่มมือกนัปฏิบติังานหรือปฏิบติัภารกิจของรฐั หากไดร้บัการรอ้งขอใหส้่งมอบ

ข่าวสารที่ถือเป็นความลบัของทางราชการใหก้ับองคก์รต่างประเทศและบุคคลต่าง  ๆ หน่วยงาน องคก์ร   

และพลเมืองเวียดนามจะต้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี ้ (๑) ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ                   

(๒) ส่งมอบเฉพาะข่าวสารที่ไดร้บัอนุมัติจากหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจรบัผิดชอบ (ความลับในระดับ                

“ลบัที่สดุ” จะตอ้งอนมุติัโดยนายกรฐัมนตรี ความลบัในระดบั “ลบัมาก” จะตอ้งอนมุติัโดยรฐัมนตรีกระทรวง

ความมั่นคงแห่งรัฐหรือรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศ ความลับในระดับ “ลับ” จะต้องอนุมัติ                    

โดยหวัหนา้หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายของส่วนกลางหรือหน่วยงานในทอ้งที่และองคก์ร)  (๓) ขอความร่วมมือ

ใหผู้ท้ี่ไดร้บัข่าวสารใช้ข่าวสารเพื่อจุดประสงคท์ี่ถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้และไม่เปิดเผยข่าวสารนั้น             

ใหบ้คุคลภายนอกรบัรู ้๖๒๘  

 
๖๒๗

 Article 17 of Decree Detailing the Implementation of the Ordinance on the Protection of State 

Secrets No. 33/2002/ND-CP, “Protection of State secrets in publishing, press or other mass media activities:  

1. Agencies, organizations and individuals must not supply news classified as State secrets to the press 

agencies. 

2. The heads of the publishing and press agencies and journalists shall have to abide by the regulations on 

protection of State secrets according to the Press Law and legal documents on protection of State secrets.”, 

สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 
๖๒๘

 Article 19 of Decree Detailing the Implementation of the Ordinance on the Protection of State 

Secrets No. 33/2002/ND-CP, “Protection of State secrets in contacts with foreign organizations and individuals: 

1. Vietnamese agencies, organizations and citizens, in their contacts with foreign organizations and individuals, 

must not disclose State secrets. 

2. When undertaking international cooperation programs or performing public missions, if they are requested 

to supply news classified as State secrets to foreign organizations and individuals, they must comply with the 

following principles: 

a/ Protecting the national interests. 

b/ Supplying only news already approved by the competent authorities according to the following regulations: 

+ State secrets of the Strictly Confidential shall be approved by the Prime Minister; 

+ State secrets of the Top Secret degree shall be approved by the Minister of Public Security. Particularly, those 

in national defense shall be approved by the Minister of Defense;  

+ State secrets of the Confidential shall be approved by the heads or their authorized persons of the central 

and local agencies and organizations. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๔๐ 

 

 พลเมืองเวียดนามที่ตอ้งการน าเอาเอกสารหรือวัตถุที่บรรจุความลบัของทางราชการออกนอกประเทศ 

เพื่อจุดประสงคก์ารปฏิบติัหนา้ที่หรือเพื่อการคน้ควา้วิจัยทางวิทยาศาสตร์ จะตอ้งขออนุญาตจากหัวหนา้

ของสว่นกลางหรือหน่วยงานทอ้งถิ่นหรือองคก์รหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย๖๒๙  

 เขตพืน้ที่และสถานที่หวงหา้ม สถานที่ที่ใชเ้ก็บความลบัของทางราชการและสถานที่ที่ มีกิจกรรม                  

ซึ่งเนือ้หาของกิจกรรมนัน้ถกูจดัว่าเป็นความลบัทางราชการ (รวมถึงสถานที่พิมพ์ ลอกเลียนหรือถ่ายส าเนา 

สถานที่นัดพบและสรุปงานเก่ียวกับความลบัของทางราชการ สถานที่ส  าหรบัจัดเก็บผลิตภณัฑท์ี่มีการเขา้รหสั 

สถานที่ในการถอดรหัส สื่อสารและรับส่งข้อมูลความลับ สถานที่ส  าหรับท าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์                           

และการทดลองที่มีเนือ้หาอันเป็นความลับของทางราชการ) จะตอ้งไดร้บัการคุม้กันภายใตก้ฎระเบียบ      

ความมั่นคงภายใน ผูท้ี่ไม่ไดร้บัอนุญาตจะตอ้งไม่เขา้ไปในบริเวณสถานที่เหล่านี ้เจา้หนา้ที่ที่มาปฏิบติังาน

จะต้องมีจดหมายแนะน าตัวและบัตรแสดงตัวตน และจะต้องมีการรับจดหมายและถูกจัดให้ท างาน                 

เฉพาะในหอ้งที่จดัไวใ้ห ้    

 

๔.๓ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Law on State 

Compensation Liability (2017)) ก าหนดใหร้ฐัตอ้งรบัผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่บุคคลและองคก์ร  

ที่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจากการกระท าของเจา้หน้าที่ของรฐับาลในการบริหารงานทางปกครอง  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๒๘) 

c/ Requesting the news receivers to use such news for right purposes as agreed and not to disclose them 

to the third party.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=16 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๖๒). 
๖๒๙

 Article 20 of Decree Detailing the Implementation of the Ordinance on the Protection of State 

Secrets No. 33/2002/ND-CP “Carrying abroad documents and/or objects bearing State secrets: Vietnamese 

citizens, who wish to carry abroad documents and/or objects bearing State secrets in service of their work or 

scientific research, must ask for permission of the heads of the central and local agencies or organizations or 

their authorized persons. While staying abroad, they must apply measures to manage and keep secret such 

documents and/or objects. The supply thereof to foreign organizations and individuals must comply with the 

provisions in Article 19 of this Decree.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=16 

(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๔๑ 

 

และการบงัคบัตามค าพิพากษาของศาล๖๓๐  

 

๔.๓.๑ ความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของรัฐ 

 ผู้ได้รับความเสียหาย ทายาทของผู้ได้รับความเสียหายที่ถึงแก่ความตาย องค์กรที่ เข้าถือ                      

สิทธิและหนา้ที่ขององคก์รที่ไดร้บัความเสียหายซึ่งไม่มีอยู่แลว้ และผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูไ้ดร้บั

ความเสียหายตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งก าหนดและบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ ลว้นมีสิทธิ

เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนได้๖๓๑ อายุความในการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนคือ ๓ ปี นบัแต่วนัที่ผูม้ีสิทธิ

เรียกรอ้งไดร้บัเอกสารเพื่อใชเ้ป็นฐานในการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน๖๓๒ 

 รฐัตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีมูลเหตุดังต่อไปนี ้(๑) เหตุใดเหตุหนึ่งที่ใชพ้ิจารณาว่าการกระท า

อันมิชอบดว้ยกฎหมายของเจา้หน้าที่ของรฐัเป็นสาเหตุของความเสียหายและเป็นเหตุแห่งการเรียกรอ้ง          

ค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ วรรคสอง (๒) ความเสียหายที่แท้จริงอันเกิดกับผู้ได้รับ          

 
๖๓๐

 Article 1 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Scope of 
regulation: This Law prescribes the State’s liability to pay compensation to individuals and organizations 
suffering from damage caused by official duty performers in administrative management, legal proceedings 
and judgment execution activities; compensable damage; rights and obligations of individuals and 
organizations suffering from damage; compensation-settling agencies; procedures for settlement of 
compensation claims; restoration of honor; compensation funds; reimbursement liability; and responsibilities of 
state agencies in state compensation work., สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx? 
ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๓๑
 Article 5 of Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “The right to claim 

compensation: The following persons have the right to claim state compensation: 1. Damage sufferers; 2. Heirs 
of damage sufferers that are deceased; organizations taking over rights and obligations of damage-suffering 
organizations that no longer exist; 3.  At-law representatives of damage sufferers that are required by the Civil 
Code to have at-law representatives; 4. Individuals or legal entities authorized by persons specified in Clauses 
1, 2 and 3 of this Article to exercise the right to claim compensation.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages 
/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๓๒
 Article 6 of Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Statute of limitations 

for claiming compensation: 1. The statute of limitations for claiming compensation is 3 years from the date a 
person having the right to claim compensation specified in Clause 1, 2 or 3, Article 5 of this Law receives a 
document for use as a basis for claiming compensation…”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-
toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๔๒ 

 

ความเสียหายซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของความรบัผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนโดยรฐัที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย

ฉบับนี ้ (๓) ความสัมพันธ์ของเหตุและผลระหว่างความเสียหายที่แท้จริงและการกระท าอันเป็นเหตุ              

ของความเสียหาย๖๓๓ 

 การพิจารณาเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องใช้เวลาเหมาะสม เป็นสาธารณะ เท่าเทียม                    

เป็นมิตร ซื่อสตัยแ์ละชอบดว้ยกฎหมาย และมีพืน้ฐานอยู่บนการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่พิจารณาชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนและผูเ้รียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนภายใตก้ฎหมายท่ีก าหนด๖๓๔ 

 
๖๓๓

 Article 7 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Grounds for 
determination of state compensation liability: 
1. The State shall pay compensation when all of the following grounds are available:  
a/ One of the grounds for determining that an illegal act of an official duty performer causes damage and making 
a corresponding compensation claim as specified in Clause 2 of this Article; 
b/ An actual damage caused to a damage sufferer within the scope of state compensation liability prescribed 
in this Law; 
c/ A cause-and-effect relationship between the actual damage and damage-causing act. 
2. Grounds for determining that an illegal act of an official duty performer causes damage and making a 
corresponding compensation claim include: 
a/ A document to be used as a basis for claiming compensation as prescribed in this Law and a request for the 
agency directly managing the damage-causing official duty performer or the court with jurisdiction to settle civil 
cases to settle the compensation claim; 
b/ The court with jurisdiction to settle administrative cases has determined that an illegal act of a sued official 
duty performer has caused a damage within the scope of state compensation liability and a compensation 
claim is made before or at the meeting to check the delivery of, access to, and public display of, evidence and 
have dialogues; 
c/ The court with jurisdiction to settle criminal cases has determined that an illegal act of the defendant being 
an official duty performer has caused a damage within the scope of state compensation liability in the 
administrative management, civil proceedings, administrative proceedings, execution of criminal judgments or 
civil judgments, and a compensation claim is made in the course of settlement of a criminal case.”, สืบค้นได้ที่  
http://vbpl.vn/ botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๓๔
 Article 4 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Principles of 

payment of state compensation: 2. The settlement of a compensation claim shall be carried out in a timely, 
public, equal, goodwill, honest and lawful manner and based on negotiations between the compensation-
settling agency and compensation claimant in accordance with this Law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/ 
Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๔๓ 

 

 รฐัจะตอ้งรบัผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนส าหรบัความเสียหายที่เกิดจากเจา้หนา้ที่ของรฐัในกรณี

ดังต่อไปนี ้๖๓๕ (๑) การออกค าวินิจฉัยโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเพื่อลงโทษการฝ่าฝืนทางปกครอง (๒) การใช้

 
๖๓๕

 Article 17 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Scope of state 

compensation liability in administrative management activities: The State is liable to compensate for damage in 
the following cases: 
1. Illegal issuance of decisions on sanctioning of administrative violations; 
2. Illegal application of deterrent measures and security for the handling of administrative violations; 
3. Illegal application of one of the following measures to remedy consequences of administrative violations: 
a/ Compelling the dismantlement of construction works or parts of construction works built without or at variance 
with construction permits; 
b/ Compelling the removal of infringing elements on goods, goods packages, business means or objects; 
c/ Compelling the recall of products or goods of inferior quality; 
4. Illegal application of coercive measures to enforce decisions on sanctioning of administrative violations; 
5. Illegal application of one of the following administrative handling measures: 
a/ Education of persons in communes, wards or townships; 
b/ Consignment of persons to reformatories; 
c/ Consignment of persons to compulsory education establishments; 
d/ Consignment of persons to compulsory detoxification establishments; 
6. Failure to apply or application in contravention of the Law on Denunciations of the following measures to 
protect denouncers at their request: 
a/ Staying, suspending or cancelling part or the whole of disciplining decisions or other decisions infringing 
upon lawful rights and interests of denouncers; restoring working positions, jobs, incomes and other lawful 
benefits from work for denouncers at their workplaces; 
b/ Staying, suspending or cancelling part or the whole of administrative decisions or acts infringing upon lawful 
rights and interests of denouncers; restoring lawful rights and interests of denouncers which have been 
infringed upon at their places of residence; 
c/ Applying measures to deter and handle acts infringing upon or threatening to infringe upon the life, health, 
property, honor, dignity or prestige of denouncers in accordance with law; 
7. Taking of the prohibited acts of intentionally providing untruthful information without any correction and failing 
to provide information as specified in the Law on Access to Information;  
8. Illegal grant or revocation of, or refusal to grant, enterprise registration certificates, business household 
registration certificates, investment registration certificates, licenses and papers which are valid like licenses 
granted by competent state agencies;  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๔๔ 

 

มาตรการยับยัง้และการป้องกันโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเพื่อจดัการกับการฝ่าฝืนทางปกครอง (๓) การใช้

มาตรการโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเพื่อเยียวยาผลของการฝ่าฝืนทางปกครอง (๔) การใชม้าตรการเชิงบงัคับ

โดยมิชอบดว้ยกฎหมายเพื่อบงัคับค าวินิจฉัยในการลงโทษการฝ่าฝืนทางปกครอง (๕) การใชม้าตรการ      

โดยมิชอบดว้ยกฎหมายในการจดัการทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนด (๖) การละเวน้ไม่ใชห้รือการใช้

มาตรการที่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยการกล่าวโทษ เพื่อคุม้ครองผูก้ล่าวโทษเมื่อมีการรอ้งขอ (๗) การกระท า     

ที่ตอ้งหา้มโดยเจตนาใหข้อ้มลูข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงโดยไม่มีการแกไ้ขใด ๆ และการไม่ใหข้อ้มลูตามที่

ระบุไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร (๘) การออกใหห้รือเพิกถอนหรือปฏิเสธที่จะออกให้         

ซึ่งใบรบัรองการจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบรบัรองการจดทะเบียนธุรกิจ ใบรบัรองการจดทะเบียน           

การลงทุน ใบอนุญาตและเอกสารซึ่งมีผลเหมือนใบอนุญาตที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ  านาจ                            

(๙) การเรียกภาษี ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การเก็บภา ษี ค่าใช้จ่าย                                     

หรือค่าธรรมเนียมโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย การเก็บภาษีคา้งช าระหรือภาษีที่ไดคื้นโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย             

การเก็บภาษีการใชท้ี่ดินโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (๑๐) การใชก้ระบวนการศลุกากรโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

(๑๑) การจัดสรร ให้เช่าหรือฟ้ืนฟูที่ ดิน การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การใช้ที่ ดิน โดยมิ ชอบ              

ด้วยกฎหมาย การชดเชยและสนับสนุนการแผ้วถางและการรือ้ถอน  โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การให้               

หรือเพิกถอนซึ่งใบรับรองสิทธิในการใช้ท่ีดินและกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านและสินทรัพย์ท่ีติดกับท่ีดินอ่ืน ๆ        

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๓๕) 
9. Illegal imposition of taxes, charges or fees; illegal collection of taxes, charges or fees; illegal collection of tax 
arrears or refunding taxes; illegal collection of land use levy; 
10. Illegal application of the customs procedures; 
11. Illegal allocation, lease or recovery of land, permission for land use purpose change; illegal compensation 
for, and support of, ground clearance and resettlement; illegal grant or revocation of certificates of land use 
rights and ownership of houses and other land-attached assets; 
12. Illegal issuance of decisions on settlement of competition-related matters or cases; 
13. Grant of protection titles in case of having a legal ground to believe that applicants have no right to file 
applications or legal grounds to believe that subject matters do not satisfy the protection conditions; refusal to 
grant protection titles for the reason that subject matters do not satisfy the protection conditions without any 
legal grounds; invalidation of protection titles without any legal grounds; 
14. Illegal issuance of decisions to impose the discipline of forcible resignation on civil servants holding the 
post of general department director or equivalent or lower posts., สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbp 
qen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๔๕ 

 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (๑๒) การออกค าวินิจฉัยในการระงับคดีหรือประเด็นที่เก่ียวกับการแข่งขัน                

ทางการค้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (๑๓) การให้สถานะความคุ้มครองในคดีที่มีเหตุตามกฎหมาย              

อันควรเชื่อไดว้่าผูร้อ้งขอนั้นไม่มีสิทธิยื่นค าขอหรือมีเหตุตามกฎหมายอันควรเชื่อไดว้่าประเด็นที่ขอนั้น           

ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการคุ้มครอง การปฏิเสธโดยที่จะให้สถานการณ์คุ้มครองโดยเหตุผลว่าประเด็น                   

ที่ขอความคุม้ครองนัน้ไม่เขา้ข่ายที่จะไดร้บัการคุม้ครอง โดยไม่มีเหตุตามกฎหมาย (๑๔) การออกค าวินิจฉัย

โดยมิชอบดว้ยกฎหมายเพื่อก าหนดระเบียบวินัยในการลาออกเชิงบงัคับกับขา้ราชการพลเรือนที่ด  ารงต าแหน่ง

ระดบัอธิบดีกรมหรือเทียบเท่าหรือต ่ากว่า 

 

๔.๓.๒ กระบวนการระงับข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 เมื่อบุคคลหรือองคก์รเชื่อว่าตนไดร้บัความเสียหายอันเป็นเหตุจากเจา้หนา้ที่ของรฐั (ผูเ้รียกรอ้ง                

ค่าสินไหมทดแทน) จะตอ้งยื่นเอกสารเป็นชุดโดยตรงหรือส่งไปรษณียไ์ปยังหน่วยงานระงับขอ้เรียกรอ้ง                   

ค่าสินไหมทดแทน๖๓๖ ใหห้น่วยงานระงบัขอ้เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนรบัเอกสารนัน้ และบนัทึกไวใ้นสมดุ

รบัชุดเอกสารและออกใบรบัชุดเอกสารใหก้ับผูเ้รียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เป็นการยื่นชุดเอกสาร

โดยตรง ส่วนในกรณีที่เป็นการส่งชุดเอกสารทางไปรษณีย ์ภายในสองวนัท าการหลงัจากไดร้บัชุดเอกสาร                        

ใหห้น่วยงานระงบัขอ้เรียกรอ้งนัน้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูเ้รียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนว่าไดร้บัชุดเอกสารแลว้๖๓๗ 

ค ารอ้งขอใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนจะตอ้งมีรายละเอียดของการกระท าของผูใ้ชอ้  านาจรฐัอันเป็นเหตุ

ของความเสียหาย ความสมัพันธ์ของเหตุและผลระหว่างความเสียหายที่แทจ้ริงและการกระท าของผู้ใช้

อ  านาจรัฐอันเป็นเหตุของความเสียหายและความเสียหาย วิธีการค านวณและระดับของค่าเสียหาย                   

 
๖๓๖

 Article 41 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Compensation 
claim dossiers:  4. A compensation claimant shall submit one dossier set directly or send it by post to the 
compensation-settling agency.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097  
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๓๗
 Article 42 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Procedures for 

receiving and processing dossiers: 1. A compensation-settling agency shall receive a dossier, record it in a 
dossier receipt book and issue a dossier receipt to the compensation claimant in case the dossier is directly 
submitted. In case the dossier is sent by post, within 2 working days after receiving it, the compensation-settling 
agency shall notify in writing the compensation claimant of the dossier receipt.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/ 
Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 
 



๓๔๖ 

 

ที่เรียกรอ้ง๖๓๘ ภายในสองวันท าการหลังจากที่ได้รับชุดเอกสารที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๑                

ของกฎหมายฉบับนีแ้ล้ว หน่วยงานระงับข้อเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจะต้องยอมรับชุดเอกสารนั้น                   

และบันทึกลงในสมุดรบัชุดเอกสาร เวน้แต่ชุดเอกสารนั้นจะไม่เขา้ขอ้ก าหนดในเรื่องของความสมบูรณ์             

ของชุดเอกสาร๖๓๙ ภายในสองวันท าการหลังจากที่ไดร้บัชุดเอกสารแลว้ ใหห้น่วยงานระงับขอ้เรียกรอ้ง           

ค่าสินไหมทดแทนแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ตกลงค่าสินไหมทดแทนซึ่งบุคคลนั้นจะต้องมีประสบการณ์            

ทางวิชาชีพในดา้นหรือแขนงซึ่งมีการท าขอ้เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนและตอ้งไม่มีสิทธิหรือผลประ โยชน ์        

ที่เก่ียวขอ้งกบัคดีหรือประเด็นที่มีการเรียกรอ้งและไม่เป็นญาติของผูใ้ชอ้  านาจรฐัที่ท าใหเ้กิดความเสียหาย

หรือของผูไ้ดร้บัความเสียหาย๖๔๐  

ภายในสิบหา้วันหลังจากวันที่ไดร้บัชุดเอกสาร ผูต้กลงค่าสินไหมทดแทนตอ้งท าการตรวจสอบ

ความเสียหายให้เสร็จสิน้ ในกรณีที่คดีหรือประเด็นที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเก่ียวข้อง                  

กับสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือตอ้งมีการตรวจสอบในหลายสถานที่แตกต่างกัน ก าหนดเวลาตรวจสอบ             

คือสามสิบวันหลังจากวันที่ไดย้อมรบัชุดเอกสาร ซึ่งก าหนดเวลานีอ้าจขยายไดต้ามที่กฎหมายก าหนด      

 
๖๓๘

 Article 41 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Compensation 
claim dossiers: 3. A written claim for compensation must contain the following principal details: …c/ Damage-
causing act of the official duty performer; d/ The cause-and-effect relationship between the actual damage and 
the damage-causing act of the official duty performer; dd/ Damage, method of calculation and level of claimed 
compensation…, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบค้นเมื่ อ
วนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๓๙
 Article 43 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Acceptance of 

dossiers and appointment of persons to settle compensation: 1. Within 2 working days after receiving a valid 
dossier specified in Article 41 of this Law, a compensation-settling agency shall accept it and record it in a 
dossier acceptance book…, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 
(accessed June 23, 2019).  

๖๔๐
 Article 43 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Acceptance of 

dossiers and appointment of persons to settle compensation: 3. The appointment of a person to settle 
compensation shall be made as follows: a/ Within 2 working days after accepting a dossier, a compensation-
settling agency shall appoint a person to settle compensation; b/ A person to settle compensation must have 
professional experience in the sector or field in which the compensation claim is made; must neither have rights 
and interests related to the case or matter nor be a relative of the damage-causing official duty performer or damage 
sufferer as specified by the Civil Code.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID= 
11097 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒).  



๓๔๗ 

 

แลว้ใหผู้ต้กลงค่าสินไหมทดแทนจัดท ารายงานการตรวจสอบความเสียหายให้เสร็จสิน้ภายในสามวัน        

ท าการหลังจากเสร็จสิน้การตรวจสอบความเสียหายเพื่อใชเ้ป็นฐานในการเจรจาค่าสินไหมทดแทน ๖๔๑ 

ภายในสองวันท าการหลงัจากท ารายงานการตรวจสอบความเสียหายเสร็จสิน้ ใหห้น่วยงานระงับขอ้เรียกรอ้ง              

ค่าสินไหมทดแทนจดัใหม้ีการเจรจาเรื่องค่าสินไหมทดแทน การเจรจาจะตอ้งเสรจ็สิน้ภายในสิบวนัหลงัจาก

เริ่มเจรจา ในกรณีที่คดีหรือประเด็นที่มีการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนนัน้เก่ียวขอ้งกบัสถานการณท์ี่ซบัซอ้น

หลายประการ ก าหนดเวลาการเจรจาคือสิบหา้วนั๖๔๒  

เมื่อการเจรจาเสร็จสิน้ ใหผู้ต้กลงค่าสินไหมทดแทนจัดท าบันทึกผลการเจรจา ๖๔๓ ถ้าการเจรจา

ส าเร็จ หัวหน้าของหน่วยงานระงับข้อเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนต้องออกค าวินิจฉัยว่าด้วยการตกลง             

 
๖๔๑

 Article 45 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Verification of damage:  
2. Within 15 days after accepting a dossier, a compensation-settling person shall complete the verification of 
damage. In case a case or matter subject to compensation claim settlement involves complicated 
circumstances or needs to be verified at different places, the time limit for verification of damage is 30 days 
from the date of acceptance of the dossier. The time limit for verification of damage prescribed in this Clause 
may be prolonged under an agreement between the compensation claimant and compensation-settling person 
for 15 days from the date of its expiration. 
3. Within 3 working days after the verification of damage is completed, a compensation-settling person shall 
complete a report on verification of damage for use as a basis for negotiations on compensation.”, สืบค้นได้ที่  
http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๔๒
 Article 46 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Negotiations on 

compensation:  
1. Within 2 working days after completing a report on verification of damage, a compensation-settling agency 
shall hold negotiations on compensation. Negotiations must be completed within 10 days after they are started. 
For a case or matter subject to compensation claim settlement involves many complicated circumstances, the 
time limit for negotiations is 15 days. The time limit for negotiations prescribed in this Clause may be prolonged under 
an agreement between the compensation claimant and compensation-settling person for 10 days from the date of 
its expiration.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๒๓ 
มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๔๓
 Article 46 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Negotiations on 

compensation: 7. Negotiations shall be recorded in minutes. In case the parties carry out many negotiations, 
each negotiation shall be recorded in minutes. Right after a negotiation is completed, the compensation-settling 
person shall make a minutes of negotiation results.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan 
.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๔๘ 

 

ค่าสินไหมทดแทนและมอบให้กับผู้เรียกรอ้งที่มีอ  านาจ ณ สถานที่ที่มีการเจรจา๖๔๔ ค าวินิจฉัยว่าด้วย              

การตกลงค่าสินไหมทดแทนจะมีผลสิบหา้วนัหลงัจากที่ไดส้ง่มอบใหก้บัผูเ้รียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน๖๔๕ 

ภายในสิบห้าวันหลังจากที่ได้รับค าวินิจฉัยว่าด้วยการตกลงค่าสินไหมทดแทน ถ้าผู้เรียกรอ้ง             

ค่าสินไหมทดแทนไม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉัย หรือหลงัจากที่มีการท าบนัทึกว่าการเจรจาส าเร็จแต่หน่วยงาน    

ที่มีอ  านาจบังคับบัญชาโดยตรงของผูใ้ชอ้  านาจรฐัที่ท าใหเ้กิดความเสียหายไม่ไดอ้อกค าวินิจฉัยว่าดว้ย          

การตกลงค่าสินไหมทดแทน หรือหลังจากที่มีการท าบันทึกว่าการเจรจาไม่ส  าเร็จ ผูเ้รียกรอ้งค่าสินไหม

ทดแทนอาจเริ่มฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิจารณาขอ้เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของตนได้๖๔๖  

 

๔.๓.๓ หน้าทีใ่นการชดใช้ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

ผู้ใช้อ  านาจรัฐโดยไม่ถูกต้องซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินที่ รัฐได้จ่ายไป                       

เป็นค่าสินไหมทดแทนใหก้บัผูไ้ดร้บัความเสียหายคืนใหก้บัรฐับางสว่นหรือทัง้หมด ในกรณีที่มีผูใ้ชอ้  านาจรฐั

หลายคนร่วมกนัก่อใหเ้กิดความเสียหาย บุคคลเหล่านีต้อ้งมีหนา้ที่ร่วมกนัทัง้หมดในการชดใชค่้าสินไหมทดแทน

 
๖๔๔

 Article 47 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Compensation 

settlement decisions: 1. Right after a minutes of successful negotiation results is made, the head of a 
compensation-settling agency shall issue a compensation settlement decision and hand it to the competent 
claimant at the negotiation venue.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=110 
97 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๔๕
 Article 47 of the Law on State Compensation Liability (2017), No. 10/2017/QH14, “Compensation 

settlement decisions: 2. A compensation settlement decision will take effect 15 days after it is handed to the 
compensation claimant.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อ
วนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๔๖
 Article 52 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Initiation of 

lawsuits and procedures for settlement of compensation claims at court: 2. Within 15 days after receiving a 
compensation settlement decision specified Article 47 of this Law, if a compensation claimant disagrees with 
it; or after the minutes of successful negotiation results specified in Clause 7, Article 46 of this Law is made, if 
the agency directly managing the damage-causing official duty performer fails to issue a compensation 
settlement decision; or after the minutes of unsuccessful negotiation results specified in Clause 7, Article 46 of 
this Law is made, a compensation claimant may initiate a lawsuit at a court for settlement of his/her/its 
compensation claim.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบค้น
เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๔๙ 

 

เป็นจ านวนตามสัดส่วนของระดับความผิดที่ตนไดก้่อและตามความเสียหายที่รฐัไดช้ดใชไ้ป๖๔๗ โดยเหตุ               

ที่ใช้พิจารณาจ านวนของเงินที่ต้องชดใช้คืนนั้นรวมไปถึง ระดับของความผิด จ านวนเงินที่รัฐได้จ่ายไป                            

เป็นค่าสินไหมทดแทนและระดับของเจตนา จ านวนเงินนีอ้าจลดลงได้หากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมาย

ก าหนด๖๔๘ 

 
๖๔๗

 Article 64 of the Law on State Compensation Liability (2017), “Reimbursement obligation of official 
duty performers:  
1. An official duty performer who is at fault in causing a damage is obliged to reimburse to the state budget part 
or the whole of the money amount already paid by the State as compensation to the damage sufferer.  
2. In case many official duty performers jointly cause a damage, these persons are all obliged to reimburse 
compensation amounts in proportion to the degree of their own fault and damage compensable by the State.”, 
สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒). 

๖๔๘
 Article 65 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Determination of 

amounts to be reimbursed and reduction of reimbursement amounts: 
1. Grounds for determining an amount to be reimbursed include:  
a/ Degree of fault of the official duty performer; 
b/ Money amount paid by the State as compensation. 
2. In case a damage is caused by only one official duty performer, the money amount to be reimbursed shall 
be determined as follows: 
a/ The official duty performer who is intentionally at fault in causing the damage and confirmed to be guilty 
under a legally effective judgment shall reimburse the whole money amount paid by the State to the damage 
sufferer as the compensation;  
b/ For the official duty performer who is intentionally at fault in causing the damage but whose act is not serious  
enough for penal liability examination, between 30 and 50 months’ his/her wage calculated at the time of 
issuance of the reimbursement decision shall be used for reimbursement which must not exceed 50% of the 
money amount paid by the State as the compensation; 
 c/ For the official duty performer who is unintentionally at fault in causing the damage, between 3 and 5 months’ 
his/her wage calculated at the time of issuance of the reimbursement decision shall be used for reimbursement 
which must not exceed 50% of the money amount paid by the State as the compensation; 
d/ In case 50% of the money amount paid by the State as the compensation is lower than 30 months’ wage as 
specified at Point b of this Clause or lower than 3 months’ wage as specified at Point c of this Clause, the money 
amount which the official duty performer shall reimburse is equal to 50% of the money amount paid by the State 
as the compensation. (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๕๐ 

 

ภายในสิบวันหลังจากการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเสร็จสิ ้นลง ให้หัวหน้าของหน่วยงาน                     

ที่ได้จ่ายเงินไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชดใช้เงินคืน ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจาก                       

ผู้ใช้อ  านาจรัฐหลายคนจากหลายหน่วยงานแตกต่างกัน  คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยผู้แทน                      

จากหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเกิดความเสียหาย ภายในยี่สิบวนัหลงัจากมีการตัง้คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชดใช้เงินคืนต้องท าการระบุตัวตนของผู้ใช้อ  านาจรัฐที่ก่อให้เกิด                      

ความเสียหาย ระดบัของความผิดและความรบัผิดชดใชเ้งินคืนของบุคคลเหล่านีแ้ละจ านวนเงินที่จะตอ้งชดใช้

ให้เสร็จสิน้ และส่งค าร้องเป็นหนังสือไปยังหัวหน้าของหน่วยงานที่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน หัวหน้า                    

ของหน่วยงานที่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนต้องออกค าวินิจฉัยเพื่อไล่เบีย้กับผู้ใช้อ  านาจรัฐที่ก่อให้เกิด                  

ความเสียหายต่อไป๖๔๙  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๔๙) 
3. In case a damage is jointly caused by many official duty performers, the money amount to be reimbursed by 
each of them shall be determined under Clause 2 but the total reimbursement amount must not exceed the 
money amount by the State as the compensation to the damage sufferer. 
4. A money amount to be reimbursed by an official duty performer may be reduced if he/she fully satisfies the 
following conditions: 
a/ Having taken the initiative in remedying the consequences; 
b/ Having fulfilled his/her obligations throughout the course of settlement of the compensation claim and 
reimbursed at least 50% of the to-be-reimbursed money amount; 
c/ Meeting financial difficulties. 
The head of the agency directly managing the damage-causing official duty performer may decide to reduce 
the total to-be-reimbursed money amount by no more than 30%.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/ 
vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๔๙
 Article 66 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Competence and 

procedures for determining the reimbursement liability:  
1. Within 10 days after completing the payment of a compensation amount, the head of the agency that has 
paid it shall form a council to consider the reimbursement liability. In case a damage is caused by many official 
duty performers from different agencies, the council for consideration of reimbursement liability shall be 
participated by representatives of the agencies related to the occurrence of the damage. 
2. Within 20 days after being formed, a council for consideration of reimbursement liability shall complete the 
identification of damage-causing official duty performers, degree of fault and reimbursement liability of these  
persons and money amount to be reimbursed by each of them, and send a written request to the head of the  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๕๑ 

 

การชดใชน้ั้นอาจจ่ายเป็นก้อนเพียงครัง้เ ดียวหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดตามที่ค  าวินิจฉัยเพื่อไล่เบีย้ 

ก าหนด ในกรณีที่การชดใช้กระท าโดยการหักจากเงินเดือนของผู้ใช้อ  านาจรัฐที่ กระท าผิด ระดับ                                    

ของการหักเงินนัน้จะตอ้งอยู่ระหว่างรอ้ยละ ๑๐ และรอ้ยละ ๓๐ ของเงินเดือน ในกรณีที่ผูใ้ช้อ  านาจรฐันัน้

ตอ้งเลีย้งดูทารกที่มีอายุต ่ากว่า ๓๖ เดือน หรือเป็นหญิงมีครรภ ์ใหผู้ใ้ชอ้  านาจรฐัไดร้บัสิทธิในการเลื่อน   

การชดใชอ้อกไปภายใตก้ารตัดสินใจของหัวหนา้ของหน่วยงานที่มีอ  านาจบงัคับบญัชาผูใ้ชอ้  านาจรฐันั้น

โดยตรง๖๕๐  

 

๔.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณบ์้านเมือง 

๔.๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณฉุ์กเฉิน 

ตามบทบญัญัติรฐัธรรมนูญ คณะกรรมาธิการสามัญประจ ารฐัสภามีอ านาจประกาศและยกเลิก

สถานการณฉ์ุกเฉินไดท้ั่วประเทศหรือเฉพาะพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึ่งโดยเฉพาะ๖๕๑ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการ

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๔๙) 
agency that has paid the compensation amount. In case of a complicated case or matter, this time limit may be 
prolonged up to 30 days.  
3. Based on the written request of the council for consideration of reimbursement liability, the head of the agency 
that has paid the compensation amount shall: 
a/ Issue a decision on reimbursement to be executed by the damage-causing official duty performer…”, สืบคน้
ไดท้ี่ http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๕๐
 Article 68 of the Law on State Compensation Liability (2017) No. 10/2017/QH14, “Reimbursement:  

1. Reimbursement may be made in a lump sum or in installments as determined in reimbursement decisions. 
2. In case the reimbursement is made by gradual deduction from the monthly wage of an official duty performer, 
the deduction level must be equal to between 10% and 30% of the monthly wage.  
3. In case a reimbursement-liable official duty performer is nursing an under 36-month infant or is a pregnant woman, 
he/she is entitled to reimbursement postponement under a decision of the head of the agency directly managing 
him/her.”, สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=11097 (สืบค้น เมื่ อวันที่  ๒๓ 
มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๕๑
 Article 74 of The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (2013), “The Standing Committee 

of the National Assembly has the following duties and powers: 10. To proclaim general or partial mobilization; 
to proclaim a state of emergency throughout the country or in a particular region.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/ 
dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94490/114946/F114201808/VNM94490%20Eng.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่  ๑ เมษายน 
๒๕๖๒). 



๓๕๒ 

 

สามญัประจ ารฐัสภาไม่สามารถประชุมได ้ประธานาธิบดีจะมีอ านาจดงักล่าว๖๕๒ คณะกรรมาธิการสามญั

ประจ ารัฐสภาได้ตราค าสั่งว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งได้มีการน าไปปฏิบัติ                  

โดยตราเป็นประกาศของรัฐบาล (Governments Decree)๖๕๓ ทั้งนี ้สถานการณ์ฉุกเฉินมีการบังคับใช้               

โดยกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันชาติ (Law on National Defense) กฎหมาย                

ว่าด้วยการป้องกันและจัดการกับโรคติดต่อ (Law on Prevention and Fight against Infectious Diseases)  

และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและจดัการกบัภยัพิบติัธรรมชาติ (Law on Prevention and Fight against 

Natural Disasters) 

 จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อมีภัยพิบัติรุนแรงอันเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์                     

หรือโรคระบาดอันตรายที่แพร่กระจายเป็นวงกวา้ง และคุกคามสมบัติของแผ่นดินหรือขององคก์รต่าง  ๆ 

หรือคุกคามชีวิต อนามัย ทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรง หรือสถานการณ์ร้ายแรงซึ่งคุกคาม                        

ความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัย๖๕๔ การตัดสินใจประกาศหรือยกเลิก

 
๖๕๒

 Article 88 of The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (2013), “The State President has 
the following duties and powers: 5. To have overall command of the armed forces and hold the office of 
Chairman of the National Defence and Security Council; to decide on conferment, promotion, demotion, and 
deprivation of army rank of general, commander-in-chief, vice- commander-in-chief, and naval commander-in-
chief; to appoint, to release from duty, and to remove from office, chief of the general staff, and Chairman of 
Political Head Office of Vietnamese People’s Army; on the basis of resolutions of the National Assembly or of 
the National Assembly’s Standing Committee, to proclaim or remove the decision on the state of war; on the 
basis of resolutions of the National Assembly’s Standing Committee, to issue order on general mobilization or 
limited mobilization, to declare or remove the state of emergency; in cases where the National Assembly 
Standing Committee cannot meet, to declare the state of emergency nationwide or in a locality;” , สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94490/114946/F114201808/VNM94490%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๕๓
 ดู  the Government’s Decree 74/2002/ND-CP dated August 21, 2002 of the Government 

implementing the Ordinance on State of Emergency in cases where national security and public order and 
safety are seriously threatened; Decree 71/2002/ND-CP dated July 23, 2002 of the Government implementing 
the Ordinance on the State of Emergency in case of severe natural disasters or dangerous epidemics. 

๖๕๔
 Article 57 of Law on the Organization of the National Assembly No. 57/2014/QH13 dated November 

20, 2014, effective on January 1, 2016, “Decision on state of war and general or partial mobilization; declaration 
or cancellation of state of emergency:  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๕๓ 

 

สถานการณฉ์ุกเฉินตอ้งกระท าโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจ ารฐัสภาตามขอ้เสนอของประธานาธิบดี 

ประธานาธิบดีเป็นผูท้  าการแถลงประกาศหรือยกเลิกสถานการณฉ์กุเฉิน 

 กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันชาติ (Law on National Defense) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า กฎหมายป้องกนัชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑)ไดร้บัการตราขึน้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และมีผลบงัคบั

ใชเ้มื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒๖๕๕ กฎหมายฉบับนีก้  าหนดว่าสถานการณ์ฉุกเฉินคือสภาวการณ์             

ทางสงัคมของประเทศเมื่อเผชิญหนา้กบัอนัตรายจากการบุกรุกโดยตรงหรือเมื่อมีการบุกรุกโดยก าลงัอาวธุ

หรือจลาจล แต่ยังไม่ถึงขัน้ที่จะตอ้งประกาศภาวะสงคราม๖๕๖ เมื่อมีการฝ่าฝืนความมั่นคงทางการเมือง 

ความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยัในทอ้งที่ใดทอ้งที่หนึ่งอย่างรา้ยแรงจนกระทั่งหน่วยงานที่มีอ  านาจ

ดูแลทอ้งที่นั่นไม่สามารถควบคุมสถานการณไ์ด ้ประธานาธิบดีจะตอ้งประกาศกฎอัยการศึกเมื่อรฐับาล            

รอ้งขอ๖๕๗  

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๕๔) 
1. In case the National Assembly cannot meet, the Standing Committee of the National Assembly shall decide 
on a state of war at the proposal of the National Defense and Security Council and report such to the National 
Assembly at the next session; and decide on general or partial mobilization at the proposal of the National 
Defense and Security Council or the Prime Minister.  
2. The Standing Committee of the National Assembly shall, at the proposal of the Prime Minister, declare a state of 
emergency nationwide or in each locality when the whole country or one or more than one locality suffer(s) a serious 
disaster caused by nature or humans or a widespread dangerous epidemic which poses a serious threat to property 
of the State or organizations, life, health or property of the People or is in a situation which poses a serious threat to 
national security and social order and safety. When the state of emergency no longer exists, the Standing Committee 
of the National Assembly shall decide to cancel such state at the proposal of the Prime Minister.”, available at 
https://www.economica.vn/Portals/0/Documents/572014QH13267269.pdf (accessed April 1, 2019). 

๖๕๕
 Law on National Defence No. 22/2018/QH14, สืบค้น ได้ที่  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-

may-hanh-chinh/Law-22-2018-QH14-national-defence-389481.aspx (เอกสารภาษาเวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๕๖ Article 2(10) of Law on National Defence No. 22/2018/QH14, “Interpretation: 10. State of emergency 
means a social state of the country where there is a risk of a direct invasion, or an armed aggression or violence 
occurs but not to the extent of being declared the state of war.”, สืบค้นได้ที่  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-
may-hanh-chinh/Law-22-2018-QH14-national-defence-389481.aspx (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒).  

๖๕๗ Article 21 (2) of Law on National Defence No. 22/2018/QH14, “Martial Law: 2. When the political  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 

https://www.economica.vn/Portals/0/Documents/572014QH13267269.pdf


๓๕๔ 

 

กฎอัยการศึกหมายถึงมาตรการพิเศษของรฐัที่บังคับใชโ้ดยกองทัพบก เหล่าผูบ้ัญชาการทหาร         

ในแต่ละหน่วยที่ไดร้บัมอบหมายใหจ้ัดการพืน้ที่ที่อยู่ภายใตก้ฎอัยการศึกมีอ านาจสั่งการใหใ้ชม้าตรการ      

ที่จ  าเป็นเพื่อบังคับใชก้ฎอัยการศึก ในระหว่างประกาศใชก้ฎอัยการศึก ใหม้อบหมายหน้าที่ การบริหาร        

รฐักิจในทอ้งที่ที่อยู่ภายใตก้ฎอัยการศึกใหก้ับหน่วยทหาร ผูบ้ญัชาการของหน่วยทหารที่ไดร้บัมอบหมาย   

ใหจ้ดัการทอ้งที่ทีอยู่ภายใตก้ฎอยัการศึกอาจออกค าสั่งใหใ้ชม้าตรการพิเศษตามที่กฎหมายฉบบันีก้  าหนด

และมาตรการอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็น และรบัผิดชอบการใช้มาตรการเหล่านั้น ผูบ้ัญชาการหน่วยทหารที่ได้รับ

มอบหมายใหจ้ัดการทอ้งที่ในระดับจังหวัดที่อยู่ภายใตก้ฎอัยการศึกมีสิทธิซือ้และเรียกรอ้งทรพัยส์ินใด ๆ 

ภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้๖๕๘  

 กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัชาติยงัก าหนดต่อไปอีกว่า ค าสั่งหา้มออกนอกเคหสถานในยามวิกาล 

หมายถึง มาตรการหา้มหรือจ ากดัประชาชนและยานพาหนะไม่ใหเ้ดินทางหรือเคลื่อนที่ในระหว่างช่วงเวลา

ที่ก าหนดในพืน้ที่บางพืน้ที่เป็นการเฉพาะ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายให้น าค าสั่ง

หา้มออกนอกบา้นในยามวิกาลไปปฏิบติั ค าสั่งหา้มออกนอกเคหสถานในยามวิกาลนีจ้ะตอ้งมีการประกาศ        

ในกรณีที่สถานการณ์ทางการเมือง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง                   

หรือหลายทอ้งที่มีความยุ่งยากและสุ่มเสี่ยงที่ก่อใหเ้กิดความไม่มั่นคงอย่างรา้ยแรงและไดร้บัการเผยแพร่

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๕๗) 

security, social order and safety in one or several localities are so seriously violated that their competent 

authorities have no longer taken control of the situation, the State President shall issue the martial law order 

upon the request of the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Law-

22-2018-QH14-national-defence-389481.aspx (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 
๖๕๘

 Article 21 (5) of Law on National Defence No. 22/2018/QH14, “Martial Law: 5. During the time of 
martial law, the state management exercised at the locality subject to the martial law shall be assigned to 
military units. The commanders of military units assigned to manage the locality subject to the martial law 
may order the application of special measures prescribed in Clause 6 of this Article and other necessary 
measures to execute martial law orders, and bear the responsibility for the application of such  measures. 
The commander of the military unit authorized to manage the provincial -level locality subject to the martial 
law shall be entitled to purchase and requisition any property. Purchase and requisitioning of property shall 
be subject to provisions set forth in the Law on Purchase and Requisitioning of Property.”, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Law-22-2018-QH14-national-defence-389481.aspx (ส ืบค น้
เมื่อวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๕๕ 

 

ทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง๖๕๙ ค าสั่งหา้มออกนอกเคหสถานในยามวิกาลตอ้งระบุอย่างชัดเจนถึงพืน้ที่            

ที่จะใชบ้งัคับและหน่วยงานที่รบัผิดชอบและหนา้ที่ในการบงัคับใหเ้ป็นไปตามค าสั่งและช่วงเวลาที่ค  าสั่ง      

มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่เริ่มตน้จนสิน้สุดซึ่งจะตอ้งไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง เมื่อผลของค าสั่งหา้มออกนอกเคหสถาน    

ในยามวิกาลสิน้สดุลง ถา้ยงัมีความจ าเป็นใหค้ าสั่งมีผลต่อไป ตอ้งออกเป็นค าสั่งใหม่ และใหม้ีการก าหนด

ภาระงานและอ านาจของหน่วยงาน องคก์รและบุคคลในพืน้ที่ที่ค  าสั่งมีผล รวมไปถึงก าหนดกฎเกณฑ์         

เพื่อความสงบเรียบรอ้ยที่จะตอ้งปฏิบติัตามในพืน้ที่ที่ค  าสั่งมีผล๖๖๐ 

 มาตรการหา้มออกนอกเคหสถานในยามวิกาลใหห้มายรวมถึงการหา้มชุมนุม การหา้มประชาชน

เดินทาง การหา้มเคลื่อนยานพาหนะในเวลาและพืน้ที่ที่ก  าหนดเป็นการเฉพาะ การระงบัหรือจ ากดักิจกรรม

ในที่สาธารณะในช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นการเฉพาะ การติดตัง้ป้อมเฝ้ายามเพื่อตรวจตราและควบคุมพืน้ที่       

ที่ค  าสั่งมีผล การตรวจสมัภาระ กระเป๋า ยานพาหนะและเอกสารการเดินทางของผูโ้ดยสารที่ผ่านป้อมเฝ้ายาม 

รวมถึงการจับกุมโดยทันทีทันใดและการควบคุมดูแลบุคคลและทรัพย์สินที่ฝ่าฝืนค าสั่งห้ามออกนอก

เคหสถานในยามวิกาลและฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่งกฎหมายอ่ืน ๆ๖๖๑ 

 
๖๕๙ Article 22 of Law on National Defence No. 22/2018/QH14, “Curfew: 1. Curfew is a measure to 

prohibit or restrict people and means of transport from travelling or moving at certain specific hours in certain 

areas, unless otherwise permitted by the person mandated to organize the implementation of a curfew.                             

2. A curfew shall be promulgated in the event that the situation of political security, social order and safety in 

one or a number of localities is complicated and threatens to cause serious instability and is published 

continuously on the mass media.”, สืบค้นได้ที่  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Law-22-

2018-QH14-national-defence-389481.aspx (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 
๖๖๐

 Article 22 of Law on National Defence No. 22/2018/QH14, “Curfew: 4. The curfew order must define 
the followings: a) Curfew zones; b) In-charge unit and duties to execute the curfew order; c) Effective period 
from commencement to termination of a curfew which shall not exceed 24 hours; Upon expiry of a curfew order, 
if it is necessary to continue, a new curfew order shall be issued; d) Tasks and powers of agencies, 
organizations and individuals in curfew zones; dd) Necessary social order rules to be observed at curfew zones., 
สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Law-22-2018-QH14-national-defence-389481.aspx 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๖๑
 Article 22 of Law on National Defence No. 22/2018/QH14, “Curfew: 5. Measures applied during the 

effective period of a curfew shall include: a) Prohibition of large crowds; b) Ban on travelling of people, 
movement of vehicles at certain specific time and in specified areas; c) Suspension or restriction of activities at  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๕๖ 

 

๔.๔.๒ กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและการชุมชุมในทีส่าธารณะ 

ก) กฎหมายเกีย่วกบัความมั่นคงของชาต ิ

 กฎหมายหลักที่ เ ก่ียวกับความมั่นคงของชาติ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของชาติ                    

พ.ศ. ๒๕๔๗ (Law on National Security (2004)) กฎหมายต่อตา้นการก่อการรา้ย พ.ศ. ๒๕๕๖ (Anti-

Terrorism Law (2013)) และประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ (Penal 

Code (2015, amended in 2017)  

 กฎหมายว่าดว้ยความมั่นคงของชาติก าหนดว่า๖๖๒ ความมั่นคงของชาติ หมายถึง เสถียรภาพ         

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบสงัคมนิยมและสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เอกราชที่แบ่งแยกไม่ได ้

อ านาจอธิปไตย เอกภาพ และบูรณภาพแห่งปิตุภูมิ ส่วนการกระท าที่เป็นการละเมิดความมั่นคงแห่งชาติ 

หมายถึง การละเมิดระบอบการเมือง ระบอบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความมั่นคง การป้องกันประเทศ 

ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ เอกราช อ านาจอธิปไตย เอกภาพ บูรณภาพแห่งดินแดนของสาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนาม การคุม้ครองความมั่นคงของชาติกระท าเพื่อประชาชน ดงันัน้ หน่วยงานของรฐัทัง้หลาย 

องคก์ร และพลเมือง มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปกปอ้งความมั่นคงของชาติ๖๖๓ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๖๑) 
public places at certain specified time; d) Installation of sentry boxes for watchstanding and control of a curfew 
zone, inspection of items, luggage, vehicles and travel documents of passengers across these boxes; dd) 
Prompt arrest and handling of persons and means that violate the curfew order and other provisions of law., 
สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Law-22-2018-QH14-national-defence-389481.aspx 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๖๒
 Article 3 of the Law on National Security (2004) No. 31/2004/QH11, "Term interpretation In this Law: 

In this Law, the following terms and phrases shall be construed as follows: 1. National security means the 
stability and sustainable development of the socialist regime and the State of the Socialist Republic of Vietnam, 
the inalienability of the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of the Fatherland.”, สืบค้นได้ที่  
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/03/VietNam-Law-on-National-Security-2004-eng.pdf (สื บค้น เมื่ อ
วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๖๓
 Article 8 of the Law on National Security (2004) No. 31/2004/QH11, “National security protection 

responsibilities and obligations: National security protection constitutes the cause of the entire population. The 
agencies, organizations and citizens have the responsibility and obligation to protect the national security 
according to law provisions.”, สืบค้น ได้ที่  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/03/VietNam-Law-on-
National-Security-2004-eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒).  



๓๕๗ 

 

หา้มมิใหม้ีการกระท าการดงัต่อไปนี ้(๑) การจดัตัง้ การด าเนินการ การสมคบ การยยุง การควบคมุ 

การยั่วยุ การจา้งวาน การหลอกลวง หรือการชักจูงบุคคลใดใหต้่อตา้นการบริหารราชการเพื่อลม้ลา้ง

บทบาทผูน้  าของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เพื่อการแบ่งแยกประเทศ                 

เพื่อก่อความวุ่นวายแก่เอกภาพของชาติ (๒) การท างานใหแ้ก่องคก์รหรือบุคคลซึ่งด าเนินกิจกรรม                    

ที่เป็นการละเมิดต่อความมั่นคงแห่งชาติ หรือมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ใหก้ารสนับสนุนดา้นการเงิน อาวุธ                  

และทรพัยส์ินอื่นใดแก่องคก์รและ/หรือบุคคลซึ่งด าเนินกิจกรรมที่เป็นการละเมิดความมั่นคงของชาติ                 

(๓) กระท าโดยมิชอบดว้ยกฎหมายในการรวบรวม สะสม ขนส่ง ลกัลอบคา้ ใช ้เปิดเผย จ ัดหา                       

หรือแบ่งปันขอ้มูล เอกสาร และบทความซึ่งถือว่าเป็นความลบัของรฐั (๔) ล่วงล า้เป้าหมายที่ส  าคัญ                    

ในการรกัษาความมั่นคงแห่งชาติ๖๖๔ (๕) ต่อตา้นหรือกีดขวางหน่วยงานของรฐั องคก์าร และ/หรือบุคคลใด

จากการปฏิบตัิงานเพื่อรกัษาความมั่นคงแห่งชาติ (๖) ปฏิบตัิงานในการรกัษาความมั่นคงแห่งชาติ                 

โดยมิชอบ อันเป็นการละเมิดผลประโยชนข์องรฐั สิทธิอ ันชอบธรรมและผลประโยชนข์ององคก์ร                     

และบุคคล๖๖๕   

 
๖๖๔

 “เป้าหมายที่ส  าคญัในการรกัษาความมั่นคงแห่งชาติ” (important national security target) หมายถึง วตัถ ุ

ต าแหน่งที่ตัง้ สถานท่ีท างาน.  
๖๖๕

 Article 13 of the Law on National Security (2004) No. 31/2004/QH11, “Prohibited acts:                                     
1. Organizing, operating, colluding with, instigating, controlling, inciting, buying off, deceiving or dragging other 
persons to oppose the people’s administration, to abolish the leadership role of the Communist Party of Vietnam, 
to divide the country, to disrupt the national unity bloc.  
2. Undertaking the tasks of organizations, individuals to conduct activities of infringing upon the national security 
or participating in, assisting, providing finance, weapons and means for, organizations and/or individuals to 
conduct activities of infringing upon the national security.  
3. Illegally gathering, storing, transporting, trading in, using, disclosing, supplying or distributing information, 
documents and articles classified as State secrets.  
4. Infringing upon important national security targets.  
5. Opposing or hindering agencies, organizations and/or individuals from performing the tasks of national 
security protection.  
6. Abusing the performance of national security protection tasks to infringe upon the interests of the State, the 
legitimate rights and interests of organizations, individuals.  
7. Other acts of infringing upon the national security, prescribed in the Penal Code and relevant legal 
documents.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/03/VietNam-Law-on-National-Security-2004-eng 
.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๕๘ 

 

มาตรการทั่วไปส าหรับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ การเคลื่อนก าลังพล กฎหมาย 

มาตรการทางการทตู เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรเ์ทคนิค ผูเ้ชี่ยวชาญ และมาตรการทางอาวธุ๖๖๖ 

 ทั้งนี ้ เมื่อเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติซึ่งไม่ร ้ายแรงถึงขนาดที่จะออกประกาศ

สถานการณฉ์ุกเฉินได ้นายกรฐัมนตรีอาจตัดสินใจที่จะใชม้าตรการบางประการดงัต่อไปนี ้(๑) เพิ่มระดับ

การคุ้มครองเป้าหมายส าคัญ (๒) จัดตั้งจุดรักษาความปลอดภัยเพื่อจ ากัดหรือควบคุมประชาชน                      

และเส้นทางในบางช่วงเวลาในบางพืน้ที่ (๓) จัดให้มีการควบคุมพิเศษบริเวณพรมแดนในการขนส่ง                

ทางอากาศ ทางทะเล น่านน ้าภายใน ทางรถไฟและทางบก (๔) จ ากัดหรือห้ามชั่ วคราวซึ่งการขนส่ง                       

การใชว้ัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด ชีวพิษ สารเคมีเป็นพิษ สารกัมมันตรังสีจากการใชโ้ดยชอบด้วยกฎหมาย                 

ของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด ควบคุมการขนส่งและการใช้อาวุธและเครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ                  

อย่างเคร่งครัด (๕) การห้าม การสลาย หรือการจ ากัดการเดินขบวนขนาดใหญ่และกิจกรรมต่าง ๆ                   

ของบุคคล องค์กร ซึ่งถือได้ว่าอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติ (๖) การจ ากัดหรือการงดชั่ วคราว                              

ซึ่งการด าเนินกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ และ/หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะใด ๆ                           

(๗) การควบคุมการใชว้ิธีการสื่อสารบางทอ้งที่หรือบางพืน้ที่ (๘) การบงัคับใหบุ้คคลซึ่งกระท าอันตราย              

ต่อความมั่นคงแห่งชาติออกจากพืน้ที่ที่ส  าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง หรือความปลอดภัย                  

หรือหา้มบุคคลดังกล่าวมิใหอ้อกจากที่พกัอาศัย (๙) การระดมทรพัยากรมนุษยแ์ละวัตถุดิบเพื่อปฏิบัติการ

คุม้ครองความมั่นคงแห่งชาติ๖๖๗ 
 

๖๖๖
 Article 15 of the Law on National Security (2004) No. 31/2004/QH11, “Basic measures to protect 

the national security: 1. The basic measures for national security protection include mass agitation, legislation, 
diplomatic, economic, technical-scientific, professional and arms measures.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2013/03/VietNam-Law-on-National-Security-2004-eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๖๗
 Article 21 of the Law on National Security (2004) No. 31/2004/QH11, “Application of a number of 

necessary measures upon the appearance of dangers threatening the national security but not to the extent of 
proclaiming the state of emergency:  
1. Upon the appearance of a threat against the national security, which is, however, not serious enough for 
promulgation of the state of emergency, the Prime Minister may decide to apply some following measures:  
a) Intensifying the protection of important targets;  
b) Organizing sentry posts to limit or control people and means operating at certain hours in certain areas;  
c) Conducting special control at border gates of shipments by air, by sea, inland water, railways and land;            
(มีต่อหนา้ถดัไป)       
 



๓๕๙ 

 

ส่วนกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายนั้นก าหนดมาตรการเฉพาะในการป้องกันและต่อสู้                     

กับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมาตรการเพื่ อป้องกัน                                          

การก่อการรา้ยนัน้รวมถึงการใหข้อ้มูล การกระจายข่าวและการศึกษาเก่ียวกับการต่อตา้นการก่อการรา้ย 

การควบคุมทางปกครองด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การควบคุมกิจกรรมการขนส่ง                             

การควบคุมธุรกรรมทางการเงินและทรพัยส์ิน การควบคุมการน าเข้า ส่งออก หรือส่งผ่านยานพาหนะ                  

และสินค้า การควบคุมกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน ไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร                      

ในรูปแบบอ่ืน การควบคุมกิจกรรมเก่ียวกับการรับรองสุขอนามัยของอาหารและความปลอดภัย                          

ของยาปอ้งกนัและรกัษาโรค การขยายแผนและด าเนินการต่อตา้นการก่อการรา้ย๖๖๘   

การต่อต้านการก่อการร้ายจะด าเนินการตามมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่อต้าน               

การก่อการร้ายและกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและรักษาความสงบเรียบร้อย                     

และ   ความปลอดภัยของสังคม กฎหมายต่อตา้นการก่อการรา้ยก าหนดใหม้ีมาตรการเร่งด่วนในการ

ต่อต้านการก่อการรา้ยซึ่งต้องใช้บังคับทันทีที่มีการก่อการร้ายเกิดขึน้หรือก าลังจะเกิดขึน้หรือเมื่อมีเหตุ                 

อันควรเชื่อว่าจะมีการก่อการร้ายเกิดขึน้ เพื่อเป็นการป้องกันการก่อการร้ายให้ทันต่อเวลาและขจัด                

หรือจ ากัดอันตรายอันเกิดจากการก่อการรา้ย โดยมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามการก่อการรา้ยนัน้

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๖๗) 
d) Limiting or temporarily ceasing the transportation, use of inflammables, explosives, toxins, toxic chemicals, 
radioactive substances under the lawful use rights of agencies, organizations or individuals; strictly controlling 
the transportation and use of assorted weapons, support tools;  
e) Banning, disbanding or restricting big rallies and activities of individuals, organizations, which are deemed 
harmful to the national security;  
f) Restricting or suspending operations of theatres, cinemas and/or other public-activity places;  
g) Controlling the use of communications means in a locality or a certain area;  
h) Forcing the persons who commit acts harmful to the national security to leave important political, economic, 
security or defense areas or not to get out of their residence places; 
 i) Mobilizing human and material resources for the performance of national security protection tasks.  
2. Agencies, organizations and individuals must obey the orders and/or decisions of agencies and/or persons 
that apply measures prescribed in Clause 1 of this Article., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.icj.org/wp-content/ uploads/ 
2013/03/VietNam-Law-on-National-Security-2004-eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๖๘
 Articles 20-27 of the Law on Anti-Terrorism (2013) No. 28/2013/QH13, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat 

.co/law-no-28-2013-qh13-on-the-anti-terrorism (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๖๐ 

 

รวมถึงการลอ้มจับและการปิดลอ้มพืน้ที่ที่เกิดการก่อการรา้ย การช่วยเหลือตัวประกัน การปฐมพยาบาล

ผูไ้ดร้บับาดเจ็บ การคัดแยกประชาชนออกจากกัน การเคลื่อนย้ายยานพาหนะและทรัพย์สินออกจาก         

พื ้นที่อันตรายจากการก่อการร้าย การเจรจากับผู้ก่อการร้าย การล้อมจับ การแกะรอย การควบคุม              

และการจับกุมผู้ก่อการรา้ย การท าใหอ้าวุธ เครื่องมือและทรพัยส์ินที่ใช้ในการก่อการรา้ยใช้การไม่ได้              

การโจมตีและท าลายล้างผู้ก่อการร้าย การท าลายอาวุธ เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการก่อการร้าย                   

การสั่ งให้หยุดการขนส่งและการเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารที่ใช้โดยไม่ชอบในการก่อการร้าย                       

เป็นการชั่ วคราว การรื ้อถอนบ้านและสิ่ งก่อสร้าง การเคลื่อนย้ายสิ่ งกีดขวาง เพื่ อกิจกรรมต่อต้าน                                        

การก่อการร้าย การวางสิ่งกีดขวางเพื่อขัดขวางการก่อการร้าย การป้องกัน การเคลื่อนย้าย การซ่อน                          

และการพรางตัวในการท างานและเป้าหมายในการโจมตีของผูก้่อการรา้ย การระดมกองก าลงัและเครื่องมือ

เพื่อปราบปรามการก่อการรา้ย การตรวจสอบและการระงบับญัชีหรือแหลง่เงินทนุ การระงบัธุรกรรมการเงิน

และทรพัยส์ิน การอายดัเงินและทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัวินาศกรรมเป็นการชั่วคราว การเปิด การตรวจสอบ

และการริบจดหมาย โทรเลข ไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์และบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือหีบห่อที่ เ ก่ียว ข้อง                          

กบัการก่อการรา้ย การรวบรวมเอกสารและพยานหลกัฐานที่เก่ียวกบัการก่อการรา้ย๖๖๙ 
 

๖๖๙
 Article 30 of the Law on Anti-Terrorism (2013) No. 28/2013/QH13, “Anti-terrorism measures:                         

1. Anti- terrorism is carried out with measures as prescribed in this Law and the law on protecting national 
security and keeping social order and safety. 
2. Urgent anti-terrorism measures are those applied as soon as terrorism has happened or is happening or 
when there are grounds to assume that terrorism will happen, so as to timely prevent terrorism, and eliminate 
or limit harms caused by terrorism. Urgent anti-terrorism measures include: a) Encircling and blockading the 
zone happening terrorism; b) Rescuing hostages, giving first aid to victims, isolating people, removing vehicles 
and assets out of the dangerous terrorist zone; c) Negotiating with terrorists; d) Encircling, tracing, controlling 
and arresting terrorists; invalidating weapons, instruments and means used for terrorism; dd) Attacking and 
annihilating terrorists, destroying weapons, instruments and means used for terrorism; e) Temporarily stopping 
means of transport and means of information and communications which are misused for terrorism; g) 
Dismantling houses and construction works, removing obstacles for anti-terrorism activities; placing obstacles 
to obstruct terrorist activities; h) Protecting, moving, hiding and camouflaging the works and targets subject to 
terrorists’ attack; i) Mobilizing forces and means for anti-terrorism; k) Checking and blockading accounts or  
financial sources; stopping transactions in money and assets; temporarily seizing money and assets involving 
terrorism; l) Opening, checking and seizing mails, telegraphs, postal matters, postal parcels and goods 
packages or bales involving terrorism; m) Collecting documents and evidence involving terrorism. 
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๖๑ 

 

 ส่วนประมวลกฎหมายอาญานั้นมีหมวดเฉพาะส าหรับความผิดทางอาญาที่เป็นการละเมิด            

ความมั่นคงแห่งชาติ ความผิดทางอาญาดังกล่าวรวมถึงการทรยศต่อประเทศ การด าเนินกิจกรรม                         

ซึ่งต่อตา้นรฐับาลประชาชน การจารกรรม การละเมิดความมั่นคงของดินแดน การก่อกบฏ การก่อการรา้ย

เพื่อต่อตา้นรฐับาลประชาชน การก่อวินาศกรรมต่อสาธารณูปโภคของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

การก่อวินาศกรรมต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและสงัคม การสรา้ง เก็บ แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร  

วัสดุ สิ่งของเพื่อจุดประสงคอ์ันเป็นปฏิปักษ์ต่อสาธารณรฐัสุงคมนิยมเวียดนาม การท าใหค้วามมั่นคง

ป่ันป่วน การท าให้สถานที่คุมขังป่ันป่วน การจัดการ การบังคับ การยุยงให้มีการอพยพย้ายถิ่นฐาน                 

เพื่อจุดประสงคอ์ันเป็นปฏิปักษ์ต่อรฐับาลประชาชน และการอพยพยา้ยถิ่นฐานโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย    

เพื่อจุดประสงค์อันเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลประชาชน ซึ่งความผิดเหล่านีจ้ะถูกลงโทษอย่างหนักถึงขั้น

ประหารชีวิตหรือจ าคกุตลอดชีวิต ภายใตป้ระมวลกฎหมายอาญา๖๗๐ 

ข) กฎหมายเกีย่วกบัการชมุนมุในทีส่าธารณะ 

 ปัจจุบันนี ้กฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะอยู่ในระหว่างการจัดท า โดยในปัจจุบันการชุมนุม           

ในที่ สาธารณะอยู่ภายใต้ค าสั่ งฉบับที่  ๓๘ /๒๐๐๕ /ND-CP ลงวันที่  ๑๘ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(Governments Decree 38/2005/ND-CP dated March 18, 2005) ซึ่งก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการ

รบัรองความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน (ค าสั่งที่ ๓๘)  โดยมีเจตนารมณเ์พื่อเป็นการรบัรองความสงบเรียบรอ้ย

ของประชาชน ค าสั่งที่  ๓๘ จึงก าหนดให้การชุมนุมของประชาชนในสถานที่สาธารณะจะต้องมีการ

ลงทะเบียนล่วงหน้ากับคณะกรรมการประชาชนที่จะมีการชุมนุมเกิดขึน้ แต่ข้อก าหนดนี ้ไม่ใช้บังคับ                     

กบักิจกรรมการชุมนุมที่จดัขึน้โดยหน่วยงานของพรรคการเมือง หน่วยงานของรฐั แนวร่วมปิตภุูมิเวียดนาม 

และองคก์รมวลชน๖๗๑   

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๖๙) 
3. The Government shall specify the competence, conditions, order of and procedures for application of the 
urgent anti-terrorism measures specified in Clause 2 of this Article.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/law-
no-28-2013-qh13-on-the-anti-terrorism (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๖๗๐Chapter XIII, articles 108-122 of the Penal Code No. 100/2015/QH13 dated November 27, 2015, สืบค้น
ได้ที่ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf, as amended by Law No. 12/2017/QH14, สืบค้นได้ที่  
https://vanbanphapluat.co/law-12-2017-qh14-amendments-100-2015-qh13) (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๗๑
 Article 7 of the Government’s Decree 38/2005/ND-CP, สืบค้นได้ที่  https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-dinh-38-2005-ND-CP-bien-phap-bao-dam-trat-tu-cong-cong-52936.aspx (เ อ ก ส า ร
ภาษาเวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๖๒ 

 

การชุมนุมสาธารณะ หมายถึงการชุมนุมของบุคคลตั้งแต่หา้คนขึน้ไปในสถานที่สาธารณะ เช่น 

บาทวิถี ถนน จัตุรัส สถานประกอบธุรกิจหรือสถานที่ทางวัฒนธรรม แหล่งชุมชน ส านักงานใหญ่                     

ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์การมวลชนหรือสถานที่สาธารณะอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง            

ขอ้เรียกรอ้งหรือขอ้เสนอในประเด็นที่เก่ียวกับสิทธิและผลประโยชนต์ามกฎหมายของบุคคล ครอบครวั 

องค์กร หรือประเด็นทั่วไปที่เก่ียวกับชีวิตทางสังคมและการเมืองหรือสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคล                   

และองคก์รอ่ืน ๆ โดยการชุมนุมจะไดร้ับอนุญาตให้กระท าได้ในระหว่างช่วงแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น                   

ของแต่ละวนัเท่านัน้๖๗๒ 

 การชุมนุมในที่สาธารณะตอ้งมีการลงทะเบียนล่วงหนา้กับคณะกรรมการประชาชนในระดับ

อ าเภอหรือในระดับจ ังหวัด การลงทะเบียนจะตอ้งกระท าโดยองคก์รหรือบุคคลซึ ่งจ ัดการชุมนุม

สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ การลงทะเบียนดังกล่าวจะตอ้งระบุรายละเอียดต่อไปนีใ้หช้ดัแจง้             

คือ ชื่อของบุคคลหรือองคก์รซึ่งลงทะเบียนการชุมนุม เนือ้หาและวตัถุประสงคข์องการชุมนุมสาธารณะ 

เวลาซึ่งจะมีการด าเนินกิจกรรมสาธารณะ สถานที่และเสน้ทางในการชุมนุม ชื่อขององคก์รและจ านวน

ประชาชนที่คาดว่าจะเขา้ร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ธง รูปถ่าย สิ่งของต่าง ๆ ที่ถือระหว่างชุมนุม เนือ้หา

ของป้ายหรือค าขวัญ (ถา้มี) และการใหค้ ามั่นเป็นลายลกัษณอ์ักษรว่าจะปฏิบติัตามขอบเขตและเนือ้หา

ที ่ไดล้งทะเบียนไว ใ้นการชุมนุมและตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย  โดยประธาน

 
๖๗๒

 Point 4 of Circular 09/2005/TT-BCA, “Provisions on mass rallies at public places:  
4.1. Mass rallies at public places under the provisions of Decree No. 38 and the guidance in this Circular 
mean the assembly of five persons or more at public-service areas or places such as pavements, 
roadbeds, squares, economic or cultural establishments, places of communal activities; within premises 
of offices of state agencies, socio-economic organizations or at other public places in order to put forward 
proposals or petitions on matters related to legitimate rights and interests of individuals, households or 
organizations, or on common issues related to socio-political life and/or legitimate rights and interests of 
organizations or other individuals. 
4.2. All mass rallies at public places under the provisions of Decree No. 38 and the guidance in this 
Circular must be registered in advance with district-level or provincial-level People's Committees under 
the guidance at Point 6 of this Circular. Such activities shall only be permitted to take place from 8 hrs. to 
17 hrs. everyday, unless otherwise provided for by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/bocongan/Pages/vbpqen 
-toanvan.aspx?ItemID=6710 (สืบคน้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒).  



๓๖๓ 

 

คณะกรรมการประชาชนในระดับจังหวัดหรือในระดับเขตที่มีอ  านาจจะต้องตอบกลับภายใน ๗ วัน                       

ท าการ๖๗๓ 

  ค าสั่งที่ ๓๘ หา้มมิใหบ้คุคลหรือองคก์ารใดแสวงหาผลประโยชนจ์ากสิทธิเสรีภาพในประชาธิปไตย

ของประชาชนในการชุมนุมในที่สาธารณะเพื่อยั่วยุให้เกิดความไม่สงบ และค าสั่งที่ ๓๘ ยังห้ามมิให้                       

มีการชุมนุมสาธารณะที่เป็นการกีดขวางถนนและบาทวิถี  และห้ามการจับกลุ่มหน้าสถานที่ท างาน                    

หรือองค์กรหรือในพืน้ที่ที่มีการประชุมระหว่างประเทศ การประชุมรัฐสภา การประชุมสภาประชาชน                     

และบรเิวณพืน้ที่ที่ก  าลงัด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ส  าคญัอ่ืน ๆ๖๗๔  

 หา้มมิใหม้ีการชุมนุมสาธารณะในกรณีดังนี ้ (๑) เมื่อเก่ียวกับการกระท าอย่างหนึ่งหรือมากกว่า       

ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามค าสั่ งที่  ๓๘ หรือ (๒) บุคคลซึ่งลงทะเบียนการชุมนุมขาดคุณสมบัติ เช่น                 

เป็นผู้กระท าความผิดอาญาหรือเป็นผู้ต้องโทษทางอาญาหรือได้รับโทษตามมาตรการทางปกครอง                   

หรือ (๓) ไดแ้จง้ขอ้มูลอันเป็นเท็จในเอกสารการลงทะเบียน หรือการชุมนุมสาธารณะอาจส่งผลกระทบ           

อย่างรา้ยแรงต่อความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย สิ่งแวดลอ้ม จารีตประเพณีที่ดีงามและขนบธรรมเนียม

ทางวัฒนธรรมของชาติ หรือเป็นการท าลายความสามัคคีและเอกภาพของประชาชนและชนกลุ่มน้อย                 

หรือกลุม่ศาสนาหรือมีผลในแง่ลบต่อการด าเนินนโยบายทางสงัคมของรฐั๖๗๕   

 
๖๗๓

 Article 8 of the Government’s Decree 38/2005/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-dinh-38-2005-ND-CP-bien-phap-bao-dam-trat-tu-cong-cong-52936.aspx (เอกสารภาษา
เวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มถินุายน ๒๕๖๒). 

๖๗๔
 Article 5 of the Government’s Decree 38/2005/ND-CP, สืบค้นได้ที่  https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-dinh-38-2005-ND-CP-bien-phap-bao-dam-trat-tu-cong-cong-52936.aspx (เอกสารภาษา
เวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๗๕
 Point 7 of Circular 09/2005/TT-BCA, “7. Cases where mass rallies at public places are not allowed: 

District-level or provincial-level People's Committees shall not allow mass rallies at public places to be 
conducted in one of the following cases: 
7.1. One of the prohibited acts specified in Article 5 of Decree No. 38 and guided at Point 2 of this Circular is taken. 
7.2. Registrants or representatives of organizations registering mass rallies at public places fall into one of the 
cases specified at Point 5.1 of this Circular. 
7.3. There exist false declarations in dossiers of registration of mass rallies at public places; 
7.4. Such mass rallies at public places, once conducted, may seriously affect public security and order, the 
environment, fine customs and cultural traditions of the nation; adversely impact the unity of the  entire  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๖๔ 

 

ประธานของคณะกรรมการประชาชนหรือประธานที่มีอ  านาจบังคับบัญชาเหนือคณะกรรมการ

ประชาชนโดยตรง มีอ านาจที่จะสั่งใหห้ยุดการชุมนุมเป็นการชั่วคราวหรือยกเลิกการชุมนุมสาธารณะได้

หากการชุมนุมตกอยู่ภายใต้ข้อห้ามดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือหากการชุมนุมไม่เป็นไปตามเนื ้อหา                      

ที่ไดม้ีการลงทะเบียน หรือหากผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมไดก้ระท าผิดกฎหมาย เช่น กระท าการละเมิดต่อชีวิต 

ร่างกายหรือสุขภาพ หรือศักดิ์ศรีของผูอ่ื้น ท าลายสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือของบุคคลหรือองค์กร             

อ่ืนใด ต่อตา้นเจา้หนา้ที่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายหรือการกระท ารา้ยแรงอ่ืนใดอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย๖๗๖ 

 เมื่อเกิดการชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมายขึน้ ประธานคณะกรรมการประชาชนทุกระดับจะตอ้ง

แจ้งไปยังหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทันทีเพื่อที่จะน ามาตรการที่จ  าเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย                             

มาใชบ้งัคับ๖๗๗ ส  าหรบัการชุมนุมสาธารณะที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อแสดงขอ้เรียกรอ้งหรือขอ้เสนอในเรื่องใด

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๗๕) 
population, nationalities and religions and the realization of other social policies of the Party and the State.”, 
สืบค้นได้ที่  http://vbpl.vn/bocongan/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=6710 (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒). 

๖๗๖
 Point 8 of Circular 09/2005/TT-BCA Suspension, termination of, or cancellation of allowance for, 

mass rallies at public places: 8.1. Presidents of People's Committees which have allowed mass rallies at public 
places or presidents of immediate higher-level People's Committees may issue decisions on suspension, 
termination of, or cancellation of allowance for, mass rallies at public places in one of the following cases:  
a/ Such activities violate the provisions of Point 7 of this Circular;  
b/ Contents of written registrations of mass rallies at public places are not strictly complied with;  
c/ Such mass rallies at public places have or would have seriously affected public security and order, or the 
environment; adversely impacted the unity of the entire population, nationalities and religions; or run counter to 
the fine customs and cultural traditions of the nation.  
d/ Participants in mass rallies at public places commit acts of infringing upon life, health, honor or dignity of 
other persons; causing damage to assets of the State, organizations or individuals; resisting officials on duty or 
other serious law-breaking acts.”, สืบคน้ไดท้ี่http://vbpl.vn/bocongan/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID= 
6710 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๗๗
 Point 9.2 of Circular 09/2005/TT-BCA, “When illegal mass rallies at public places take place, 

presidents of People's Committees at all levels shall have to direct functional agencies in applying timely 
handling measures to ensure public order and handle violators. In case of necessity, they must promptly report 
thereon to their immediate superiors for direction.”, สืบคน้ไดท้ี่http://vbpl.vn/bocongan/Pages/vbpqen-toanvan 
.aspx?ItemID=6710 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๖๕ 

 

โดยเฉพาะซึ่งเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายแต่ยงัอยู่ในความสงบเรียบรอ้ย หน่วยงานประจ าทอ้งที่

และกองก าลงัความมั่นคงสาธารณะจะตอ้งอธิบายใหผู้เ้ขา้ร่วมการชุมนุมทราบถึงความไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

ของการชุมนุมและช่องทางการรอ้งเรียน เพื่อที่ผูชุ้มนุมจะไดส้ลายการชุมนุมและปฏิบัติตามกฎหมาย            

ว่าดว้ยการรอ้งทุกขแ์ละกล่าวโทษและกฎหมายเก่ียวกับการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วม

การชุมนุมไม่อาจสลายการชุมนุมได้หลังจากที่มีการอธิบายและโน้มน้าวหรือกระท าการก่อกวน                             

ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน หน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจหน้าที่จะใชม้าตรการที่จ  าเป็นเพื่อจัดการ                

กบัความรุนแรงและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนได้๖๗๘   

ส าหรบัการชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมายที่มีการใชอ้าวธุ วตัถุระเบิดหรืออปุกรณอ์ันตรายอ่ืนใด

โดยมีแนวความคิดเพื่อต่อต้านการบริหารราชการแผ่นดิน การท าร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ การก่อกวน            

ความสงบเรียบร้อย หรือการกระท าละเมิดร้ายแรงอ่ืนใดเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย ให้กองก าลัง                 

ที่มีอ  านาจหนา้ที่ตามแต่ละสถานการณใ์ชม้าตรการที่จ  าเป็นและใหร้ะดมอปุกรณส์นบัสนุนโดยพลนัตามที่

กฎหมายก าหนด เช่น การตั้งสิ่งกีดขวาง การหยุดหรือห้ามชั่ วคราวในการเดินทางผ่านบางเส้นทาง             

การหยุดหรือหา้มชั่วคราวในการเขา้หรือออกในบางพืน้ที่ การใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือหรือวิธีอ่ืนใดส าหรบั         

การปอ้งกนัตนเอง และการปอ้งกนัและควบคมุการกระท าที่เป็นการต่อตา้นไดอ้ย่างทนัท่วงที๖๗๙ 

 
๖๗๘

 Point 9.3 of Circular 09/2005/TT-BCA, “For cases where illegal mass rallies at public places for 
purpose of putting forward proposals or petitions on certain matters are organized in an orderly manner, 
representatives of local administrations or relevant functional agencies or forces tasked to protect public order 
shall have to give explanations and instructions to participants so that they voluntarily disperse and strictly 
abide by provisions of law on complaints, denunciations and assurance of public order.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl 
.vn/bocongan/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=6710 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๗๙
 Point 9.4 of Circular 09/2005/TT-BCA, “For illegal mass rallies where weapons, explosive materials 

or other dangerous things are used for purpose of opposing people's authority, resisting or attacking officials 
on duty, disturbing public order or committing other particularly serious violations of regulations on assurance 
of public order, functional forces shall, on a case-by-case basis, take initiative in promptly applying measures 
and using necessary means and support tools as provided for by law, such as: putting up barricades, 
temporarily suspending or prohibiting persons or means of transport from traveling on some routes or entering 
or leaving certain areas, using support tools and other tools and means for legitimate self-defense or for promptly 
preventing or neutralizing resisting acts of violators.”, สืบคน้ไดท้ี่ http://vbpl.vn/bocongan/Pages/vbpqen-toanvan.as 
px?ItemID=6710 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 
 



๓๖๖ 

 

บทที่ ๕ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง 

และความมั่นคง 
 

๕.๑ หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องกับสังคม 

๕.๑.๑ โครงสร้าง 

 หน่วยงานของรฐัที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ เช่น การศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

แรงงานและสวสัดิการสงัคม สาธารณสขุ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จะแบ่งออกเป็นสามระดบั 

 ในระดับส่วนกลาง กระทรวง (ministry) จะมีหน้าที่ในการบริหารงานของรฐัโดยเฉพาะในเรื่อง                  

ที่เก่ียวขอ้งกบัสงัคม โดยเฉพาะกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรม กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและกิจการสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ                  

และสิ่งแวดลอ้ม 

 ในระดับจังหวัด กรม (department) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะภายใต้คณะกรรมการประชาชน              

ของจงัหวดัหรือเมืองที่ปกครองโดยส่วนกลาง จะคอยช่วยคณะกรรมการประชาชนในการบรหิารจดัการงาน

ที่เก่ียวขอ้งกับสังคมภายในจังหวัด (province) หรือเมือง (city) โดยเฉพาะกรมการศึกษาและฝึกอบรม                

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมแรงงาน ทหารผ่านศึกและกิจการสังคม กรมสาธารณสุข                           

กรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   

 ในระดับอ าเภอ ส านัก (bureau) ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะภายใตค้ณะกรรมการประชาชน

ของอ าเภอ (district) จะคอยช่วยคณะกรรมการประชาชนในการบรหิารจดัการงานที่เก่ียวขอ้งสงัคมภายใน

อ าเภอนัน้ ๆ โดยเฉพาะส านักการศึกษาและการฝึกอบรม ส านักกิจการเศรษฐกิจหรือส านักอุตสาหกรรม

และพาณิชย ์(รบัผิดชอบการบรหิารงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในอ าเภอ) ส านกัแรงงาน ทหารผ่านศึก

และกิจการสงัคม ส านกัสาธารณสขุ ส านกัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

๕.๑.๒ อ านาจหน้าที ่

 กระทรวงในระดบัส่วนกลางมีหนา้ที่รบัผิดชอบการบรหิารกิจการของรฐัทั่วประเทศในสว่นงานที่ตน

เก่ียวขอ้ง อ านาจหน้าที่โดยทั่วไปได้แก่ (๑) ร่างกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายในเรื่อง                 

ที่ เก่ียวข้องและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรับรองหรือประกาศใช้  (๒) ออกหนังสือเวียน                    

ค าวินิจฉัย ค าสั่ ง กฎระเบียบ มาตรฐานและจารีตแห่งชาติ ภายใต้ขอบอ านาจในเรื่องที่ เ ก่ียวข้อง                         



๓๖๗ 

 

(๓) เสนอแนะ แนะแนวทาง ตรวจสอบและจัดระเบียบการบงัคับใชก้ฎหมายและกฎระเบียบในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 

(๔) น าส่งแผน แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนงานหลกัเพื่อการพฒันาประจ าปี หา้ปีและระยะยาวและโครงกา ร

และโครงงานส าคญัของประเทศในเรื่องที่เก่ียวขอ้งใหก้บัรฐับาลเพื่อพิจารณาอนุมติั  จดัระเบียบและชีแ้นะ

แนวทางการน าแผนที่ไดร้บัการอนมุัติแลว้ไปปฏิบติั (๕) ประเมินคณุค่าของเนือ้หาในผลการศกึษาเก่ียวกับ

ความเป็นไปได้ของแผนงาน โครงการ โครงงานต่าง  ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบอ านาจ (๖) เจรจาและสรุป

สนธิสญัญาและจดัระเบียบการบงัคบัใชค้วามรว่มมือระหว่างประเทศและสนธิสญัญาซึ่งเวียดนามเป็นภาคี 

ในเรื่องที่ตนเก่ียวขอ้ง ใหก้ารรบัรององคก์รระหว่างประเทศตามที่รฐับาลมอบหมาย สรุปและจัดระเบียบ

การน าความตกลงระหว่างประเทศไปปฏิบติัในนามของกระทรวงต่าง ๆ๖๘๐ 

 กระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรม (Ministry of Education and Training) มีหนา้ที่บริหาร

จัดการการศึกษาและการฝึกอบรมของรฐัในระบบการศึกษาแห่งชาติและสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ รวมทัง้

จัดการเป้าหมายของการศึกษาและการฝึกอบรม หลักสูตร เนือ้หา แผนงานและคุณภาพ  มาตรฐาน                 

ของครูผูส้อนและนักบริหารการศึกษา กฎระเบียบเก่ียวกับการสอบและการสมัครเขา้เรียน ระบบวุฒิบัตร

และประกาศนียบตัร สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องไมเ้ครื่องมือในโรงเรียน๖๘๑ และนอกเหนือจากหนา้ที่

โดยทั่ วไปแล้ว กระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมยังมีหน้าที่ อ่ืน  ๆ อีกเป็นการเฉพาะในเรื่อง                            

ของการศึกษาและการฝึกอบรม เช่น ก าหนดหลกัสูตรส าหรบัการศึกษาก่อนเขา้โรงเรียน การศึกษาทั่วไป

และการศึกษาต่อเนื่อง เค้าโครงหลักสูตรส าหรับชั้นมัธยมวิชาชีพ วิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาตรี                   

และเคา้โครงหลักสูตรและข้อก าหนดดา้นความรูส้  าหรบัหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  ก าหนด

รายการของวิชาเรียนหลกัในชัน้มัธยมปลายวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ระบุ

ข้อก าหนดและกระบวนการส าหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในการเปิดสาขาวิชาใหม่                       

และการเปิดหลกัสตูรปรญิญาโทและปรญิญาเอก ก ากบัดแูลการรวบรวม การประเมิน การรบัรอง การพิมพ์

เผยแพร่ การตีพิมพแ์ละการจดัจ าหน่ายต าราเรียนและวัสดุเพื่อการฝึกอบรม ก าหนดทิศทางการรวบรวม

 
๖๘๐ Articles. 6-8 of the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat 

.co/decree-123-2016-nd-cp-functions-tasks-powers-organizational-structures-of-ministries-level-agencies 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๘๑ Article 1 of the Government’s Decree No. 69/2017/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/ 

van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-69-2017-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-
Giao-duc-va-Dao-tao-350206.aspx. (เอกสารภาษาเวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๖๘ 

 

วสัดใุนการฝึกอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละก าหนดรูปแบบของหอ้งสมดุอิเล็กทรอนิกสแ์ละฐานขอ้มลู

ในระดับชาติ จัดระเบียบการรวบรวมและการรับรองวัสดุเพื่อการฝึกอบรมที่ใช้เป็นการทั่วไปในระดับ                   

มธัยมปลายวิชาชีพ วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั ฯลฯ๖๘๒ 

 กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) มีหนา้ที่ในการ

บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่ วประเทศซึ่งรวมถึงกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์                            

และเทคโนโลยี การพฒันาศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ทรพัยส์ินทางปัญญา การวางมาตรฐาน 

การวัดมาตรฐานและคุณภาพ พลงังานปรมาณู ความปลอดภัยดา้นรงัสีและนิวเคลียร์๖๘๓ และนอกจาก

ภาระหนา้ที่โดยทั่วไปแลว้ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยียังมีหนา้ที่อ่ืน  ๆ เป็นการเฉพาะในเรื่อง

เก่ียวกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เช่น  แนะแนวทางและสนับสนุนการก่อตั้งและพัฒนาวิสาหกิจ                   

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สนับสนุนองค์กรและบุคคลในการส่งเสริมและประยุกต์ใช้นวัตกรรม                

ทางเทคโนโลยีในการผลิต สนับสนุนวิสาหกิจในการสรา้งเทคโนโลยีใหม่  ๆ สนับสนุนและแนะแนวทาง

ให้กับองค์กรและบุคคลในการจัดกิจกรรมเพื่อการบ่มเพาะวิสาหกิจทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี           

แนะแนวทางในการตัดสินใจ การก าหนดรายการสั่งซือ้ การคัดเลือก ภารกิจและการประเมินโครงการ             

ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรฐั  โอนกรรมสิทธิ์และสิทธิในการใช้

ผลลพัธข์องโครงการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับชาติใหก้บัองคก์รและปัจเจกชน บรหิารจดัการ

โครงการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดับชาติที่อยู่ภายในสายการจัดการ  ออกแบบ แนะแนวทาง

และบริหารจดัการการด าเนินงานของโครงการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ส  าคญัในระดับชาติซึ่งถูกจัดไว้

ในรายการและแผนงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติที่ไดร้บัการรับรองจากนายกรฐัมนตรี            

 
๖๘๒ Article 2 of the Government’s Decree No. 69/2017/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/ 

van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-69-2017-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-
Giao-duc-va-Dao-tao-350206.aspx. (เอกสารภาษาเวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๘๓ Article 1 of the Government’s Decree No. 95/2017/ND-CP, “Position and functions: The Ministry of 

Science and Technology is a governmental agency which performs functions of State management on science 
and technology, including scientific research, technology development and innovation activities; development 
of science and technology potentials; intellectual property; standards, metrology and quality control; atomic 
energy, radiation and nuclear safety; and State management on public services in fields under the Ministry’s 
management as stipulated by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/en/Pages/Detaildocument.aspx?vID= 
42 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๖๙ 

 

แนะแนวทางและขึน้ทะเบียนการด าเนินงานขององคก์รเพื่อการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

และผู้ให้บริการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กองทุน             

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และกองทุนเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีขัน้สูง  จัดหากิจกรรมดา้นการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและบริการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะแนวทางการประเมิน การใหคุ้ณค่า การประเมิน               

ค่าการตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นย าของเทคโนโลยี ออกใบอนุญาตใหก้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

รบัรองการขึน้ทะเบียนสญัญาเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี จดัหากระบวนการและวิธีการส าหรบัการขึน้ทะเบียน

สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา สิทธิในการใชแ้ละถ่ายทอดทรพัยส์ินทางปัญญาขององคก์รและปัจเจกชน  

คุม้ครองผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของรฐั องคก์รและบคุคลในดา้นทรพัยส์ินทางอตุสาหกรรม ฯลฯ๖๘๔   

 กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและกิจการสังคม  (Ministry of Labor, War Invalids and 

Social Affairs) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในเรื่องที่เก่ียวกับการจ้างแรงงาน การฝึกอาชีพ แรงงาน 

ค่าตอบแทน ค่าจา้ง ประกันสังคม ความปลอดภัยในการท างาน การใหร้างวัล การคุม้ครองทางสังคม               

การคุม้ครองและดูแลเด็ก ความเท่าเทียมทางเพศและประเด็นทางสังคม๖๘๕  และนอกเหนือจากหน้าที่

โดยทั่วไปแล้ว กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมยังมีภาระหน้าที่ อ่ืนเป็นการเฉพาะ                 

ใน สายงานของตน เช่น บริหารจัดการระบบขอ้มูลตลาดแรงงาน รวบรวมและจัดท าฐานขอ้มูลเก่ียวกับ

ตลาดแรงงานใหก้ับองคก์รและบุคคลที่มีความตอ้งการ  พัฒนาตลาดแรงงานขา้มชาติ ตัดสินใจในเรื่อง               

การให ้เปลี่ยนแปลง เพิกถอนใบอนุญาตของกิจการบริการจดัส่งแรงงานไปต่างประเทศเพื่อท างานภายใต้

สญัญาระหว่างบุคคลและตรวจสอบการปฏิบติัตามสัญญาจา้งของนายจา้ง จัดท ารายการของการฝึกอาชีพ 

ก าหนดกรอบการท างานของแผนงานเพื่อการฝึกอบรมตามคณุสมบติัของวิทยาลยัอาชีวะและมธัยมอาชีวะ 

ก าหนดกฎระเบียบว่าด้วยการรับสมัคร การสอบ การทดสอบ การรบัรองการจบการศึกษาและการให้
 

๖๘๔ Article 2 of the Government’s Decree No. 95/2017/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.most.gov.vn/en 

/Pages/Detaildocument.aspx?vID=42 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 
๖๘๕ Article 1 of the Government’s Decree No. 14/2017/ND-CP, “Position and functions: The Ministry of 

Labor, War Invalids and Social Affairs is an authority of the Government performing the roles of regulatory 
agencies in the fields of: labor, wages; employment; vocational education; social insurance; occupational safety 
and hygiene; meritorious people; social protection; children, gender equality; prevention and combating of 
social issues (hereinafter referred to as the fields of labor, meritorious people and social affairs) nationwide; 
and performing the roles of regulatory agencies in public administration services in the sectors and fields under 
its scope of management.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/decree-14-2017-nd-cp-functions-tasks-organizational               
-structure-ministry-labor-war-invalids-social-affairs (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๗๐ 

 

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรด้านอาชีวศึกษา จัดท าหลักการ กระบวนการและบริหารจัดการรูปแบบ                   

ของมาตรฐานความช านาญอาชีวะแห่งชาติ สรา้งมาตรฐานและกระบวนการในการรบัรองคุณภาพของ

อาชีวะ ตัดสินใจในเรื่องการจดัตัง้วิทยาลยัอาชีวะ รบัรองอาจารยใ์หญ่ของวิทยาลยัอาชีวะเอกชนภายใต้                 

ขอบอ านาจ แนะแนวทางการบังคับใชส้ญัญาแรงงาน การเจรจาในสถานที่ท างาน การเจรจาแบบกลุ่ม 

ข้อตกลงด้านแรงงานแบบกลุ่ม ระเบียบวินัยด้านแรงงาน ความรับผิดที่ส  าคัญ การระงับข้อพิพาท                   

ดา้นแรงงานและการนดัหยุดงาน ก าหนดระบบเก่ียวกบักฎระเบียบทางเทคนิคแห่งชาติว่าดว้ยความปลอดภัย

ในการท างาน เป็นตน้๖๘๖  

 กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ปฏิบติัหนา้ที่ในการบริหารกิจการของรฐัที่เก่ียวกบั

สุขภาพ เวชกรรมเชิงป้องกัน การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแ์ละการรกัษา การฟ้ืนฟูร่างกาย  การตรวจ

สุขภาพ การตรวจทางนิติเวชและการตรวจสอบจิตนิติเวช การแพทยแ์ละเภสัชกรรมพืน้บา้น การแพทย ์             

ว่าดว้ยการเจรญิพนัธุ ์ผลิตภณัฑย์าและเครื่องส าอาง ความปลอดภยัในอาหาร ประกนัสขุภาพและสขุภาพ

มวลรวมของประชาชน๖๘๗  และนอกเหนือจากหนา้ที่โดยทั่วไปแลว้ กระทรวงสาธารณสุขยงัมีภาระหน้าที่

อ่ืนเป็นการเฉพาะในสายงานของตน เช่น เฝ้าระวังเก่ียวกับโรคภัยไขเ้จ็บต่าง ๆ ประกาศเตือนเก่ียวกับ               

โรคระบาดและการก าจัดโรคระบาด จัดท ารายชื่อโรคติดต่อที่ตอ้งมีการใชว้ัคซีน พิจารณาการอนุญาต             

ใหม้ีการทดลองเพื่อผลิตวัคซีน ออกใบรบัรองมาตรฐานทางชีวเคมีส  าหรบัหอ้งทดลอง จัดท ารายชื่อโรค            

ที่เก่ียวกับการท างานที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์หรือกรมธรรม  ์ด าเนินการกักกันโรคบริเวณชายแดน 

ประเมินและตดัสินใจอนุญาตใหม้ีการใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ที่มีการน าเขา้มาในเวียดนามเป็นครัง้แรก 

อนุญาต ชะลอและเพิกถอนใบรบัรองและใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัสาธารณสขุ เช่น ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ 

 
๖๘๖ Article 2 of the Government’s Decree No. 14/2017/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/ 

decree-14-2017-nd-cp-functions-tasks-organizational-structure-ministry-labor-war-invalids-social-affairs 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๘๗ Article 1 of the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP, Position and functions: Ministry of Health 

is a governmental agency performing the state management of healthcare services, including the following 
fields and sectors: Preventive medicine; medical diagnosis and treatment, rehabilitation; medical examination, 
forensic examination and forensic psychiatric assessment; traditional medicine; reproductive health; medical 
equipment; pharmaceutical products & cosmetics; food safety; health insurance; population; state 
management of public services within the scope of its management.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/ 
decree-75-2017-nd-cp-defining-functions-tasks-powers-organizational-structure-of-ministry-of-health (สืบคน้เมื่อวนัที่ 
๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๗๑ 

 

เพื่อการรกัษาและการตรวจวินิจฉัย ใบอนญุาตสถานประกอบการเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรกัษาทางการแพทย ์

ใบรบัรองการประกอบวิชาชีพแพทยพ์ืน้บา้น ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรม ใบรบัรองดา้นความปลอดภยั

ในอาหาร ประเมินรายงานผลทางยุทธศาสตรด์า้นสิ่งแวดลอ้มและรายงานเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับโครงการต่าง ๆ ภายใต้อ านาจในการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข                 

เป็นตน้๖๘๘  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and 

Environment) ปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารจัดการงานของรัฐในเรื่อง ที่ ดิน ทรัพยากรน ้า  แร่ธาตุ                            

และธรณีวิทยา สิ่งแวดลอ้ม อุทกวิทยา การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การส ารวจและการท าแผนที่ 

พืน้ที่ทางทะเลและเกาะต่าง ๆ๖๘๙ และนอกเหนือจากหน้าที่โดยทั่วไปแลว้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ               

และสิ่งแวดลอ้มยังมีหน้าที่เป็นการเฉพาะในสายงานของตน เช่น ตรวจประเมินรายงานทางยุทธศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ประเมินและรับรองรายงานประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและแผนคุ้มครอง

สิ่งแวดลอ้มและรบัรองการปฏิบัติงานของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือมาตรการในการรกัษาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อช่วยในการด าเนินโครงการตามที่ ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม                               

และแผนคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มที่ไดร้บัการรบัรองแลว้ตามกฎหมาย  จดัท า ตรวจแกไ้ข จดัพิมพแ์ละเผยแพร่

ผลิตภัณฑแ์ผนที่ ท าการส ารวจ เขียนและปรบัปรุงแผนที่และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการพรมแดน  

ดแูลและประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและผลกระทบที่เกิดกับสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

มนุษย์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  สรา้งและใช้ระบบเพื่อการวัด รายงานและตรวจสอบ                  

ความถูกต้อง (measurement, reporting and verification: MRV) ของกิจกรรมเพื่อการลดการปล่อย               

ก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศและนอกประเทศ จัดท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกับก๊าซเรือนกระจก น าเสนอ
 

๖๘๘ Article 2 of the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 

vanbanphapluat.co/decree-75-2017-nd-cp-defining-functions-tasks-powers-organizational-structure-of-ministry 
-of-health (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๘๙
  Article 1 of the Government’s Decree No. 36/2017/ND-CP dated April 4, 2017, “Position and 

functions: The Ministry of Natural Resources and Environment is a governmental agency performing the function 
of state management of land; water resources; minerals and geology; environment; hydrometeorology; climate 
change; survey and cartography; integrated management of marine and island resources and protection of the 
marine and island environment; remote sensing; and state management of public services in the fields under 
its management., สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/decree-36-2017-nd-cp-functions-tasks-powers-organizational-
structure-ministry-of-natural-resources (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๗๒ 

 

นโยบายและมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเวียดนามที่สอดคล้อง                       

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วง สร้าง ปรับปรุง เผยแพร่และจัดการฐานข้อมูลเก่ียวกับ                                           

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขึน้ลงของระดับน า้ทะเลใหม้ีความเป็นเอกภาพ  ใชว้ิธีการ               

และใชข้อ้มลูเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ เป็นตน้๖๙๐ 

 

๕.๒ หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

๕.๒.๑ โครงสร้าง 

 แบ่งเป็น ๓ ระดบั 

ในระดับส่วนกลาง กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ                

ในการบรหิารกิจการแผ่นดินที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม 

 ในระดบัจงัหวดั แต่ละจงัหวดัจะมีกรมวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเป็นหน่วยงานเฉพาะ

ด้านภายใต้คณะกรรมการประชาชนของจังหวัดหรือเมืองที่ปกครองจากส่วนกลาง  ซึ่งคอยช่วย

คณะกรรมการประชาชนในการจดัการวฒันธรรมภายในจงัหวดัหรือเมืองนัน้ ๆ  

 ส่วนในระดบัอ าเภอนัน้ แต่ละอ าเภอจะมีส านกังานวฒันธรรมและขอ้มลู ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะ

ภายใตค้ณะกรรมการประชาชนของอ าเภอ ซึ่งจะคอยช่วยเหลือคณะกรรมการประชาชนในการจัดการ

เก่ียวกบัวฒันธรรมในอ าเภอนัน้ ๆ 

 

๕.๒.๒ อ านาจหน้าที ่

 กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) 

ปฏิบติัหนา้ที่บรหิารกิจการแผ่นดินทั่วประเทศในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม เรื่องในครอบครวั การฝึกฝน

ร่างกายและกีฬาและการท่องเที่ยว๖๙๑ นอกจากนีย้ังมีภาระหน้าที่เป็นการเฉพาะนอกเหนือจากหน้าที่

โดยทั่วไป เช่น 

 
๖๙๐ Article 2 of the Government’s Decree No. 36/2017/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/ 

decree-36-2017-nd-cp-functions-tasks-powers-organizational-structure-ministry-of-natural-resources (สืบคน้เมื่อวนัที่ 
๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๖๙๑ Article 1 of the Government’s Decree No. 79/2017/ND-CP, “Position and functions: The Ministry of 

Culture, Sports and Tourism is a governmental agency performing the state management of culture, family  
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๗๓ 

 

 (๑) น าเสนอต่อนายกรฐัมนตรีเพื่อตัดสินใจหรือรบัรองแผนคุม้ครองและส่งเสริมคณุค่าของมรดก

ทางวัฒนธรรม  การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้าน  การจัดหมวดหมู่                             

และการจัดระเบียบเขตพืน้ที่คุม้ครองส าหรบัโบราณสถานของชาติ ยื่นขอ้เสนอต่อ UNESCO เพื่อรบัรอง

มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติหลกั ๆ ใหเ้ป็นมรดกโลก อนุญาตใหม้ีการน าสมบติัล า้ค่าของชาติ

ออกนอกประเทศ 

 (๒) ตัดสินใจภายใตข้อบอ านาจในเรื่องของการจัดหมวดหมู่ของโบราณสถาน โบราณวัตถุล  า้ค่า

ของชาติและพิพิธภัณฑ์ ชั้น ๑ การจัดระเบียบเขตพืน้ที่คุม้ครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดสรร             

ปันส่วนโบราณสถาน โบราณวัตถุและสมบัติของชาติใหก้ับพิพิธภัณฑท์ี่รฐัเป็นเจา้ของ การรบัรองแผน               

และโครงการเก่ียวกับการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูโบราณสถานของชาติและโบราณสถานของชาติแบบพิเศษ                  

การรบัรองหรือขอ้ตกลงในเรื่องการก่อสรา้งในบริเวณเขตพืน้ที่คุม้ครองของโบราณสถาน  การประเมิน

โครงการเก่ียวกบัการบูรณะซ่อมแซมและการก่อสรา้งภายนอกเขตพืน้ที่คุม้ครองโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

หากพิจารณาแล้วว่าการกระท านั้นอาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุนั้น  

อนญุาตใหม้ีการส ารวจและขดุคน้ทางโบราณคดี น าวตัถโุบราณและสมบติัของชาติออกนอกประเทศ 

 (๓) แนะแนวทางการใหใ้บอนุญาตประกอบวิชาชีพดา้นศิลปะ จัดใหม้ีการประเมินและการอนุญาต

ส าหรบัการจัดแสดงและการละเล่นที่จะน าไปจัดในต่างประเทศโดยองคก์รของเวียดนามหรือของบุคคลใด ๆ 

หรือที่จดัในเวียดนามโดยองคก์รหรือบุคคลต่างประเทศ 

 (๔) บริหารจัดการฟิลม์ภาพยนตรท์ี่รบัฝากไวแ้ละสารบบฟิลม์ภาพยนตรส์ารคดีและภาพเคลื่อนไหว                 

ที่ผลิตขึน้ในประเทศและนอกประเทศ   

 (๕) คุม้ครองสิทธิและผลประโยชนอ์นัชอบดว้ยกฎหมายของรฐั องคก์รและบคุคลทั่วไปในเรื่องของ

การไดม้าซึ่งลิขสิทธิ์และสิทธิอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งในงานวรรณกรรมและศิลปะ๖๙๒ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๖๙๑) 
affairs, physical training, sports and tourism nationwide, and public services in sectors and fields under its  
management.”, สืบค้นได้ที่  https://vanbanphapluat.co/decree-79-2017-nd-cp-defining-functions-powers-and-
organizational-structure-of-the-ministry-of-culture (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๙๒ Article 2 of the Government’s Decree No. 79/2017/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/decree 

-79-2017-nd-cp-defining-functions-powers-and-organizational-structure-of-the-ministry-of-culture (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ 
มิถนุายน ๒๕๖๒). 
 



๓๗๔ 

 

๕.๓ หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง 

๕.๓.๑ โครงสร้าง 

ก) หน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบริหารจัดการเจา้หนา้ทีร่ฐั ขา้ราชการ การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น

และการปฏิรูปการปกครอง 

 ในระดับส่วนกลาง กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) มีหนา้ที่รบัผิดชอบการบริหาร

กิจการแผ่นดินทั่วประเทศในดา้นโครงสรา้งการบรหิารกิจการแผ่นดินและองคก์รของรฐัที่ไม่ใช่องคก์รธุรกิจ 

การปกครองสว่นทอ้งถิ่นและเขตการปกรอง เจา้หนา้ที่เฉพาะกิจ ขา้ราชการและลกูจา้งของรฐั การฝึกอบรม

การปกครองและการจัดการภาครัฐ สมาคม องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล การยกย่องและการกล่าวโทษ 

ศาสนา ขอ้มลูและสารบบของรฐัและเยาวชน๖๙๓   

 ในระดบัจงัหวดั แต่ละจงัหวดัจะมีกรมกิจการภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะภายใตค้ณะกรรมการ

ประชาชนของจังหวัดหรือเมืองที่บริหารจากส่วนกลาง โดยจะคอยช่วยเหลือคณะกรรมการประชาชน                     

ในการบรหิารกิจการแผ่นดินที่เก่ียวกบักิจการภายในตามที่กลา่วไวข้า้งตน้ ภายในจงัหวดัหรือเมืองนัน้ ๆ 

 ในระดับอ าเภอ แต่ละอ าเภอจะมีส านักงานกิจการภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะภาย ใต้

คณะกรรมการประชาชนของอ าเภอ โดยจะคอยช่วยคณะกรรมการประชาชนในการบริหารกิจการแผ่นดิน  

ที่เก่ียวกบักิจการภายใน ภายในอ าเภอนัน้ ๆ๖๙๔ 

ข) หนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่แีละการต่อตา้นการทจุริต  

 รฐับาลทัง้ในส่วนกลางและระดับทอ้งถิ่นจะมีระบบพิเศษที่ใชต้รวจสอบการท างานของกลไกรฐั                 

 
๖๙๓ Article 1 of Decree No. 34/2017/ND-CP, “Position and functions: The Ministry of Home Affairs is a 

governmental agency performing the function of state management of the following sectors and fields: state 
administrative and non-business organizations; local administrations, administrative boundaries; cadres, civil 
servants, public employees; training and retraining in administration and state management; associations, non-
governmental organizations; emulation and commendation; religion; state records and archives; the youth, and 
state management of public services in the fields under its management as prescribed by law.”, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
vanbanphapluat.co/decree-34-2017-nd-cp-functions-tasks-powers-organizational-structure-of-the-ministry-of-
home-affairs (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๙๔
 Circular No. 15/2014/TT-BNV, สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/ 

Thong-tu-15-2014-TT-BNV-huong-dan-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-So-Phong-Noi-vu-thuoc-Uy-ban-
nhan-dan-257238.aspx. (เอกสารภาษาเวยีดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 
 



๓๗๕ 

 

ซึ่งจะมีบทบาทส าคญัส าคญัในการต่อสูก้บัการทจุรติ กฎหมายว่าดว้ยการตรวจสอบ (Law on Inspection)                    

ไดก้ าหนดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบการท างานของรฐัซึ่งรวมถึงหน่วยงานดงัต่อไปนี ้

 (๑) หน่วยตรวจการของรฐับาล 

 (๒) หน่วยตรวจการของกระทรวงและหน่วยงานในระดับกระทรวง (รวมเรียกว่า หน่วยตรวจการ

       กระทรวง) 

 (๓) หน่วยตรวจการของจังหวัดและเมืองที่ปกครองจากส่วนกลาง (รวมเรียกว่า หน่วยตรวจการ

       จงัหวดั)  

 (๔) หน่วยตรวจการของกรมในระดบัจงัหวดั 

 (๕) หน่วยตรวจการของอ าเภอในเขตชนบท ในเขตเมืองของอ าเภอ เมืองและหวัเมืองของจังหวัด 

       (รวมเรียกว่า หน่วยตรวจการอ าเภอ) ๖๙๕ 

 นอกจากนี ้ระบบตรวจสอบบัญชีของรฐัก็มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและตรวจจับการทุจริต 

ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (the State Audit) เป็นหน่วยงานที่จดัตัง้ขึน้โดยรฐัสภา โดยมีหนา้ที่ตรวจสอบ

งบประมาณแผ่นดินและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ๖๙๖ ส  านักงานตรวจเงินแผ่นดินมีการบริหาร                         

และจัดการในระบบรวมศูนยแ์ละเป็นเอกภาพและประกอบไปด้วยส่วนบริหาร หน่วยตรวจเงินแผ่นดิน

 
๖๙๕ Article 4 of the Law on Inspection (2010) No. 56/2010/QH12, “Agencies performing the inspection 

function: 
1. State inspection agencies, including: a/The Government Inspectorate; b/ Inspectorates of ministries and 
ministerial-level agencies (below collectively referred to as ministerial inspectorates): c/ Inspectorates of 
provinces and centrally run cities (below collectively referred to as provincial inspectorates); d/ Inspectorates 
of provincial-level departments; e/ Inspectorates of rural districts, urban districts, towns and provincial cities 
(below collectively referred to as district inspectorates).  
2. Agencies assigned to perform the specialized inspection function.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/law 
-no-56-2010-qh12-on-inspection (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๙๖
 Article 15 of Law on State Audit No. 81/2015/QH13, “Principles of audit activities of the State Audit Office 

of Vietnam:  
1. Independence and compliance with law only. 
 2. Honesty, objectivity, openness and transparency.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW 
%20%26%20REG/81_2015_QH13%20Law%20on%20State%20Audit.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 
 



๓๗๖ 

 

เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคและหน่วยตรวจสอบภาครฐั๖๙๗ หน่วยตรวจเงิน

แผ่นดินเชี่ยวชาญพิเศษอยู่ภายใตส้  านกังานตรวจเงินแผ่นดินและท าหนา้ที่ตรวจสอบการเงินของหน่วยงาน

และองคก์รในระดบัส่วนกลางและปฏิบติังานตามที่ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย๖๙๘ ส  านกังานตรวจ

เงินแผ่นดินสว่นภมูิภาคอยู่ภายใตส้  านกังานตรวจเงินแผ่นดินและท าหนา้ที่ตรวจสอบการเงินของหน่วยงาน

และองคก์รในระดับทอ้งถิ่นภายในทอ้งที่ของตน๖๙๙  ผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูบ้ังคับบัญชาสูงสุด              

ของส านกังานตรวจเงินแผ่นดินและรายงานโดยตรงต่อรฐัสภาและคณะกรรมาธิการถาวรแห่งรฐัสภา๗๐๐ 

ค) หนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วกบัความมั่นคง 

 สภาความมั่นคงแห่งชาติและการปอ้งกนัประเทศ (the National Defense and Security Council) 

เป็นองคก์รในระดบัสงูสดุในเรื่องความมั่นคง โดยไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่จากรฐัสภาในการตดัสินใจ

ในเรื่องที่เก่ียวกบัความมั่นคง สภาความมั่นคงมีประธานาธิบดีเป็นประธานโดยต าแหน่ง๗๐๑  สภาความมั่นคง

 
๖๙๗ Article 16 of Law on State Audit No. 81/2015/QH13, “Organization of the State Audit Office of Vietnam: 

1. The State Audit Office of Vietnam shall be organized and managed in a centralized manner, consisting of the Office 
of the State Audit Office of Vietnam, units of the administrative apparatus, specialized state audit offices, regional 
state audit offices, and public non-business units.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26 
%20REG/81_2015_QH13%20Law%20on%20State%20Audit.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๙๘ Article 3 of Law on State Audit No. 81/2015/QH13, “Interpretation of terms: 6. Specialized state audit 

offices are units attached to the State Audit Office of Vietnam which audit audited entities at the central level and 
perform tasks as assigned by the State Auditor General.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW% 
20%26%20REG/81_2015_QH13%20Law%20on%20State%20Audit.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๖๙๙ Article 3 of Law on State Audit No. 81/2015/QH13, “Interpretation of terms: 7. Regional state audit 

offices are units attached to the State Audit Office of Vietnam which audit audited entities in localities and 
perform tasks as assigned by the State Auditor General.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/ 
LAW%20%26%20REG/81_2015_QH13%20Law%20on%20State%20Audit.pdf (สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒). 

๗๐๐ Article 12 of Law on State Audit No. 81/2015/QH13, “State Auditor General: 1. The State Auditor 

General is the head of the State Audit Office of Vietnam, who takes responsibility for the organization and 
operation of the State Audit Office of Vietnam before the National Assembly and the National Assembly Standing 
Committee”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/81_2015_QH13%20 
Law%20on%20State%20Audit.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

๗๐๑ Article 88(5) of The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (2013), “The State President  

(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๗๗ 

 

แห่งชาติและการป้องกันประเทศประกอบด้วย ประธาน รองประธานและสมาชิก รายชื่อของสมาชิก               

ของสภาจะตอ้งไดร้บัการเสนอโดยประธานาธิบดีไปที่รฐัสภาเพื่อรบัรอง สภาความมั่นคงนีท้  างานร่วมกัน

เป็นคณะและตดัสินใจโดยยดึหลกัเสียงขา้งมาก๗๐๒ 

 หน่วยงานรกัษาความมั่นคงแห่งชาติประกอบดว้ย๗๐๓ (๑) หน่วยก ากับดูแลและสั่งการและรกัษา

ความมั่นคง ข่าวกรองหรือหน่วยป้องกันของกองก าลังรักษาความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐประชาชน                    

(๒) หน่วยก ากับดูแลและสั่งการและกองก าลังรักษาความมั่นคงทางบก หน่วยข่าวกรองของกองทัพ

ประชาชน (๓) กองก าลงัป้องกันชายแดน กองก าลงัป้องกันชายฝ่ัง  ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะในการรกัษา

ความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางบกและทางทะเล โดยกองก าลังรักษาความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจะเป็นแกนหลักของกองทัพประชาชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศและผดุงไว้                       

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๗๐๑) 
has the following duties and powers: 5. To have overall command of the armed forces and hold the office of 
Chairman of the National Defence and Security Council; to decide on conferment, promotion, demotion, and 
deprivation of army rank of general, commander-in-chief, vice- commander-in-chief, and naval commander-in-
chief; to appoint, to release from duty, and to remove from office, chief of the general staff, and Chairman of 
Political Head Office of Vietnamese People’s Army; on the basis of resolutions of the National Assembly or of 
the National Assembly’s Standing Committee, to proclaim or remove the decision on the state of war; on the 
basis of resolutions of the National Assembly’s Standing Committee, to issue order on general mobilization or 
limited mobilization, to declare or remove the state of emergency; in cases where the National Assembly 
Standing Committee cannot meet, to declare the state of emergency nationwide or in a locality;”, สืบค้น ได้ที่  
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94490/114946/F114201808/VNM94490%20Eng.pdf (สืบค้น
เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๗๐๒ Article 89(1) of The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (2013).” The National Defence 

and Security Council consists of a Chairman, Vice Chairmen and other members who are approved by the 
National Assembly under the nomination of the State President., สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ 
ELECTRONIC/94490/114946/F114201808/VNM94490%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

๗๐๓
 Article 22 of the Law on National Security (2004) No. 32/2004/QH11, “National security protection 

agencies: 1. The national security protection agencies include:  
a) The directing and commanding agencies and security, intelligence or guard units of the People’s Police; b) 
The directing and commanding agencies and army security protection, army intelligence units of the People’s 
Army; c) The border guards, the coast guards are agencies specialized in protection of national security in land 
border and sea border regions.”, สืบคน้ไดท้ี่ icj.org/wp-content/uploads/2013/03/VietNam-Law-on-National-Security-
2004-eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๗๘ 

 

ซึ่งความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และต่อสู้เพื่อป้องกัน                  

และควบคมุอาชญากรรมหรือการฝ่าฝืนกฎหมายความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบรอ้ยหรือความปลอดภัย                

ทางสงัคม๗๐๔   

 

๕.๓.๒ อ านาจหน้าที ่

ก) หน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการเจา้หนา้ทีข่องรฐั ขา้ราชการ การปกครองทอ้งถิ่นและ

การปฏิรูปการปกครอง  

 กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) ท าหนา้ที่บริหารจัดการรฐักิจที่เก่ียวข้อง   

กับโครงสรา้งการปกครองของรฐัและองคก์รของรฐัที่ไม่ใช่ธุรกิจ การปกครองส่วนทอ้งถิ่นและการจัดการ             

เขตอ านาจในการปกครอง เจา้หนา้ที่รฐั ขา้ราชการและพนักงานของรฐั สมาคมและองคก์รที่ไม่ใช่ของรฐั 

ศาสนา บนัทึกขอ้มลูและสารบบของรฐั นอกจากหนา้ที่โดยทั่วไปแลว้ กระทรวงยงัมีหนา้ที่จ  าเพาะในเรื่อง

ดงัต่อไปนี ้เช่น 

 (๑) น าเสนอแผนงานต่อรัฐบาลในเรื่องของโครงสรา้งองคก์รของรฐัในสมัยประชุมของรัฐสภา                

แผนและรา่งประกาศของรฐับาลในการจดัตัง้ ควบรวม ยบุรวม จดัแบ่ง แยกหรือยบุกระทรวงและหน่วยงาน

ในระดับกระทรวง ร่างประกาศเก่ียวกับการจัดองคก์รของหน่วยงานเชี่ยวชาญพิเศษของคณะกรรมการ

ประชาชน  

 (๒) น าเสนอต่อรฐับาลในเรื่องของการประกาศใชก้ฎระเบียบเก่ียวกับการจัดหมวดหมู่ของหน่วย

การปกครองในทุกระดับ การจดัตัง้ การควบรวม การแบ่ง การแยก หรือการปรบัเปลี่ยนเขตอ านาจในการ

ปกครองหรือเปลี่ยนชื่อหน่วยการปกครองในทุกระดับ  การจัดตั้ง การเปลี่ยนชื่อ การควบรวม การแบ่ง              

การแยกหรือการยุบหน่วยการปกครองพิเศษทางเศรษฐกิจและนโยบายที่มีต่อเจ้าหน้าที่และพนักงาน               

ของรฐัในระดบัชมุชน (commune)  

 
๗๐๔ Article 3 of Law on People’s Public Security Forces (2018) No. 37/2018/QH14, “Position of the 

People’s Public Security Force: The People’s Public Security Force shall be designated as the core of the 
people’s armed forces in performing duties to protect national security and maintain social order and safety, 
and fight for prevention and control of crimes or violations of law on national security, order or social safety.”, 
สืบคน้ไดท้ี่ https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/luat-cong-an-nhan-dan-2018-so-37-2018-qh14-169349-d1.html 
 (เอกสารภาษาเวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๗๙ 

 

 (๓) ทบทวนและน าเสนอต่อนายกรฐัมนตรีเพื่ออนุมัติผลการเลือกตัง้ของสมาชิกคณะกรรมการ

ประชาชนในระดบัจงัหวดั 

 (๔) ใหค้วามช่วยเหลือรฐับาลและนายกรฐัมนตรีในการแนะแนวทางและตรวจสอบการท างาน              

ของสมัชชาประชาชนในระดับจังหวัด เขา้ร่วมการประชุมสามัญของสมัชชาประชาชนในระดับจังหวัด              

และเมื่อมีความจ าเป็นก็ต้องประชุมกับคณะกรรมการประชาชนเพื่อหารือเก่ียวกับโครงสรา้งการปกครอง              

การบริหารจัดการเขตอ านาจทางปกครอง รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประชาชนในระดับ

จงัหวดั  

 (๕) ช่วยเหลือรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในการก ากับดูแลหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการจัด               

การเลือกตัง้ผูแ้ทนรฐัสภาและสภาประชาชน 

 (๖) แนะแนวทางและตรวจสอบคณะกรรมการประชาชนในทุกระดับในด้านการปฏิบัติงาน                  

และ การบงัคบัใชก้ฎหมายและนโยบายที่เก่ียวพนักบัเจา้หนา้ที่และพนกังานในระดบัชมุชน 

 (๗) ทบทวนและน าเสนอต่อรัฐบาลในเรื่องของแผนงานการจัดตั้ง ควบรวม จัดแบ่ง แยก                     

หรือปรับเปลี่ยนเขตอ านาจการปกครองหรือเปลี่ยนชื่อหน่วยการปกครองในทุกระดับ  น าเสนอ                            

ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อตัดสินใจในเรื่องของการจัดแบ่งประเภทของหน่วยทางปกครองในระดับจังหวัด  

ตดัสินใจในการแบ่งประเภทหน่วยทางปกครองในระดบัอ าเภอ แนะแนวทางใหก้บัคณะกรรมการประชาชน

ในระดบัจงัหวดัในเรื่องการจดัแบ่งประเภทหน่วยทางปกครองในระดบัชมุชน 

 (๘) แนะแนวทางและตรวจสอบการบงัคับใชข้องกฎระเบียบที่ออกโดยรฐับาลหรือนายกรฐัมนตรี

ในเรื่องของการสรรหาบุคคลากร การจา้งงาน การเลื่อนขั้น การแต่งตั้งหรือโยกยา้ยล าดับ การประเมิน             

การแต่งตัง้ การแต่งตัง้ใหม่ การโยกยา้ย การเปลี่ยน การลาออก การลาหยุด มาตรการทางวินยั การใหเ้งิน

ชดเชย การเกษียณ รวมถึงนโยบายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้พนกังาน เจา้หนา้ที่ของรฐัและขา้ราชการ 

 (๙) สรา้งและบริหารจดัการฐานขอ้มลูแห่งชาติที่เก่ียวกบัเจา้พนกังานรฐั เจา้หนา้ที่และขา้ราชการ 

เจา้พนกังานในระดบัชมุชนและเจา้หนา้ที่ และเจา้หนา้ที่ที่อยู่ภายใตอ้ านาจการตดัสินใจของนายกรฐัมนตรี 

จดัการชดุเอกสารของเจา้พนกังาน เจา้หนา้ที่ของรฐัและขา้ราชการ๗๐๕ 

 

 
๗๐๕ Article 2 of Decree No. 34/2017/ND-CP, สืบคน้ไดท้ี่ https://vanbanphapluat.co/decree-34-2017-nd-

cp-functions-tasks-powers-organizational-structure-of-the-ministry-of-home-affairs (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒). 



๓๘๐ 

 

ข) หนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่แีละการต่อตา้นการทจุริต 

 หน่วยตรวจสอบของรัฐจะท าหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ รัฐในการปฏิบัติงาน                                

ดา้นการตรวจสอบ การฟ้องรอ้งด าเนินคดี การกล่าวโทษ การป้องกันและต่อสูก้ับการทุจริต และท าการ

ตรวจสอบโดยตรงและด าเนินการฟ้องรอ้งด าเนินคดีและกล่าวโทษและป้องกนัและต่อสูก้บัการทจุริตภายใต้

บทบญัญัติแห่งกฎหมาย๗๐๖  การตรวจสอบของรฐัหมายความถึงการทดสอบ การประเมินและการดูแล

จัดการโดยหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจหน้าที่ด  าเนินนโยบายและบังคับใชก้ฎหมายและการปฏิบัติงาน       

ตามภาระหน้าที่และการใช้อ านาจของหน่วยงาน องค์กรและบุคลากรภายใต้ค าสั่งและกระบวนการ                      

ที่กฎหมายก าหนด๗๐๗ 

 โดยมี ส  านักตรวจเงินแผ่นดิน (the State Audit Office of Vietnam) จะท าหน้าที่ในการประเมิน 

ตรวจสอบ สรุปและท าข้อเสนอที่เก่ียวกับการจัดการและการใช้สินทรัพย์และงบประมาณของรัฐ ๗๐๘ 

กิจกรรมการตรวจเงินแผ่นดินของส านักตรวจเงินแผ่นดินหมายถึงการประเมินและการตรวจสอบ               

ความถูกตอ้งและความจริงของขอ้มูลเก่ียวกับสินทรพัยแ์ละงบประมาณของรฐัหรือเอกสารทางการเงิน         

 
๗๐๖  Article 5 of the Law on Inspection (2010) No. 56/2010/QH12, “Functions of state inspection 

agencies: State inspection agencies shall, within the ambit of their tasks and powers, perform and assist 
competent state agencies in performing the state management of inspection work, settlement of complaints 
and denunciations and prevention and combat of corruption; and inspect and settle complaints and 
denunciations and prevent and combat corruption under law.”, สืบค้นได้ที่  https://vanbanphapluat.co/law-no-
56-2010-qh12-on-inspection (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๗๐๗ Article 3(1) of the Law on Inspection (2010) No. 56/2010/QH12, “1. State inspection means the 

examination, assessment and handling by competent state agencies of the implementation of policies and laws, 
and the performance of tasks and exercise of powers by agencies, organizations and individuals according to 
the order and procedures specified by law. State inspection includes administrative inspection and specialized 
inspection.”, สืบค้นได้ที่  https://vanbanphapluat.co/law-no-56-2010-qh12-on-inspection (สืบค้น เมื่ อวันที่  ๒๓ 
มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๗๐๘ Article 9 of Law on State Audit Law on State Audit No. 81/2015/QH13, “Functions of the State Audit 

Office of Vietnam: The State Audit Office of Vietnam shall function to evaluate, verify, conclude on and make 
proposals regarding the management and use of public finance and public assets.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/81_2015_QH13%20Law%20on%20State%20Audit.pdf 
(สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๘๑ 

 

ที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณและสินทรัพย์ของรัฐ การปฏิบัติตามกฎหมาย                 

และความมีประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการและการใชส้ินทรพัยแ์ละงบประมาณของรฐั๗๐๙ 

ค) หนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมั่นคง 

 สภาความมั่นคงและป้องกันประเทศ (the National Defense and Security Council)  มีภาระหนา้ที่

และอ านาจโดยทั่ วไปคือการน าเสนอต่อรัฐสภา หรือเมื่อรัฐสภาไม่อาจมีการประชุมได้ก็ให้เสนอ                            

ต่อคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภาเพื่อตัดสินใจในเรื่องของภาวะสงคราม  การเคลื่อนก าลังพล                    

และขีดความสามารถของประเทศในการปกป้องประเทศ ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจพิเศษที่ได้รับ

มอบหมายโดยรัฐสภาในภาวะสงคราม  และตัดสินใจในเรื่องของการให้กองทัพประชาชนเข้าร่วม                        

ในปฏิบติัการรกัษาสนัติภาพภายในภมูิภาคและในดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก๗๑๐ 

 สว่นกองทัพประชาชน (the people’s armed forces) นัน้ จะปฏิบติัหนา้ที่เมื่อ (๑) ประเทศอยู่ใน

สถานะสงครามหรือสถานการณฉ์ุกเฉินของการป้องกนัประเทศ (state of national defense emergency) 

(๒) มีการบังคับใชก้ฎอัยการศึกหรือค าสั่งหา้มออกนอกเคหสถานในยามวิกาล (๓) อยู่ในสถานการณ์

ฉุกเฉินอนัเนื่องมาจากภยัพิบติั โรคระบาดอนัตรายหรือสถานการณท์ี่เป็นอนัตรายต่อความมั่นคงของชาติ

และความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางสังคม (๔) ปรากฏภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ                      

และความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยทางสังคม  (๕) มีส่วนร่วมในการปกป้องสันติภาพของภูมิภาค                

และของโลกภายใตก้ารตดัสินใจของสภาความมั่นคงและป้องกนัประเทศและ (๖) เกิดสถานการณท์ี่ยุ่งยาก              

 

 
๗๐๙

 Article 3 of Law on State Audit Law on State Audit No. 81/2015/QH13, “5. Audit activities of the 

State Audit Office of Vietnam means evaluation and verification of the accuracy and truthfulness of information 
on public finance and public assets or financial statements in relation to the management and use of public 
finance and public assets; the compliance with law and the effectiveness in the management and use of public 
finance and public assets.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/81_2015 
_QH13%20Law%20on%20State%20Audit.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๗๑๐ Article 89 of The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam (2013), “3. The National Defence 

and Security Council proposes to the National Assembly to decide on the state of war, and in case the National 
Assembly cannot meet, proposes to the National Assembly’s Standing to decide on that; mobilizes all forces 
and potentialities of the country for national defence; exercises special duties and powers entrusted by the 
National Assembly in case of war; decides on the participation of the armed forces in activities contributing to 
the protections of peace in the region and in the world.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/ 
94490/114946/F114201808/VNM94490%20Eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒).  



๓๘๒ 

 

ซึ่งเก่ียวพันกับความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางสังคม การต่อสู้                     

กบัอาชญากรรม หรือการปอ้งกนั ควบคมุและแกไ้ขเหตกุารณ ์ภยัพิบติัธรรมชาติหรือโรคระบาด๗๑๑ 

 หน่วยงานพิเศษเ พ่ือพิทักษ์ความมั่ นคงแห่งชาติ  (the national security protection 

specialized agencies) มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้(๑) จดัระบบการรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์ประเมินและพยากรณ์

สถานการณ์และน าเสนอนโยบาย วิธีการและแผนงานเพื่อการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ (๒) แนะแนวทาง             

และตรวจสอบหน่วยงาน องคก์รและบุคคลในเรื่องการใชส้ิทธิและการปฏิบติัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

เพื่อพิทกัษ์ความมั่นคงของชาติ รกัษาความลบัของทางราชการ สรา้งหน่วยงานที่ปลอดภยั สรา้งความคล่องตัว

ในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ (๒) จัดระเบียบและก าหนดแนวทางการป้องกัน การตรวจจับและ             

การหยุดยัง้ รวมทัง้ต่อสูก้ับการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ  (๔) คน้ควา้วิจัยและ           

น าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ชก้ับงานทางดา้นการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ  (๕) ร่วมมือ

กับนานาประเทศ องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งสาธารณรัฐ              

สังคมนิยมเวียดนามได้ลงนามหรือเข้าร่วมเป็นภาคีในการป้องกันและต่ อสู้กับการกระท าอันเป็น                    

การบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ๗๑๒ 

 

 
๗๑๑

 Article 24 of Law on National Defence (2018) No. 22/2018/QH14, “2. Cases in which the people's 

armed force is used shall be prescribed as follows: a) In the state of war or the state of national defense 
emergency, the order of the State President and other relevant provisions of law shall be observed; b) Upon 
exercising the martial law or curfew order, provisions of this Law and other relevant provisions of law shall 
prevail;  c) In the state of emergency due to disasters, dangerous epidemics or serious threats to national 
security and social order and safety, the provisions of laws on emergency state and other relevant provisions 
of law shall prevail; d) Where there is a threat to national security or social order and safety which is not so 
serious that the state of emergency is promulgated, the provisions of laws on national security and other relevant 
provisions of law shall prevail; dd) On participating in activities contributing to the protection of peace in the 
region and the world, the decisions of the National Defense and Security Council shall be obeyed; e) In case 
of complicated situations of national security, social order and safety; fighting against crime; participation in the 
prevention, combat and mitigation of consequences of incidents, natural disasters, epidemics, the use of the 
armed force shall be regulated by the Government.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-
chinh/Law-22-2018-QH14-national-defence-389481.aspx (เอกสารภาษาเวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๗๑๒  Article 23 of Law on National Security (2004) No. 32/2004/QH11, “Tasks of national security 

protection specialized agencies: 2. The specific tasks of the national security protection agencies: a) To   
(มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๘๓ 

 

 หน่วยงานพิทักษค์วามมั่นคงแห่งชาติ (the national security protection agencies) มีอ านาจ

และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้ (๑) ใช้มาตรการที่มีความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับบทบัญญัติ              

แห่งกฎหมาย (๒) รอ้งขอไปยังหน่วยงาน องคก์รหรือบุคคลต่าง ๆ ใหส้่งขอ้มูล เอกสารหรือวัตถุสิ่งของ                         

เมื่อ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลาย                

ความมั่นคงของชาติ (๓) ร้องขอไปยังสถาบันการเงิน หน่วยงานทางการคลังหรือธนาคารให้ท าการ

ตรวจสอบและยึดอายัดบัญชีหรือแหล่งเงินทุนที่มีความเก่ียวพันกับการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลาย  

ความมั่นคงของชาติ (๔) รอ้งขอไปยงัหน่วยงานไปรษณีย ์หน่วยงานหรือองคก์ารโทรคมนาคม ส านกังาน

ตรวจคนเขา้เมือง เพื่อท าการเปิดหรือส่งมอบจดหมาย โทรเลข พสัดไุปรษณีย ์สินคา้ เพื่อท าการตรวจสอบ

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่าวัตถุเหล่านั้นมีการบรรจุซึ่งขอ้มูล เอกสาร วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งของอ่ืน ใด       

ที่เป็นอนัตรายต่อความมั่นคงของชาติ (๕) ตรวจสอบเสน้ทางการจราจร ช่องทางการสื่อสาร คอมพิวเตอร ์

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์วัตถุ เอกสาร สินค้า ที่พักอาศัย สถานที่ท างานหรือสถานประกอบการอ่ืน ๆ                       

ของหน่วยงาน องคก์รหรือบุคคล เมื่อมีเหตอุนัควรเชื่อไดว้่ามีการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัเป็นการ                       

บ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ (๖) เปิดช่องทางการสื่อสาร เสน้ทางจราจรหรือช่องทางอ่ืน ๆ รวมทั้ง

ผูใ้ชง้านและผูป้ฏิบติังาน ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงานในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติหรือเพื่อ

หยดุยัง้ผลรา้ยที่จะเกิดขึน้กบัสงัคมซึ่งก าลงัเกิดขึน้หรือไดร้บัการข่มขู่ว่าจะเกิดขึน้ (๗) ระงบัหรือหา้มการใช้

ช่องทางการสื่อสารหรือการกระท าอ่ืน ๆ ในดินแดนเวียดนามเมื่อมีเหตุอนัควรเชื่อไดว้่าการกระท าเช่นนัน้

เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ออกค าสั่งใหม้ีการหยุดการขนส่งโดยยานพาหนะที่ใชก้ารจราจร             

ของเวียดนามหรือยานพาหนะของต่างประเทศในดินแดนเวียดนามเพื่อพิทักษ์ความมั่นคง ของชาติ               

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๗๑๒) 
organize the gathering of information, analyze, assess and forecast the situation and propose national security  
protection policies, solutions and plans; b) To guide and inspect agencies, organizations and individuals in 
exercising the rights and performing the obligations and responsibility to protect the national security, protecting 
the State secrets, building safe agencies and units, building the national security protection movement; c) To 
organize and direct the prevention, detection and stoppage of, struggle against, activities of infringing upon 
the national security; d) To research into, and apply sciences and technologies to, the work of national security 
protection; e) To effect cooperation with countries, international organizations under international treaties which 
the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to in prevention and fight against activities of infringing 
upon the national security.”, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/03/VietNam-Law-on-
National-Security-2004-eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๘๔ 

 

และรบัรองความปลอดภัยเพื่อการนั้น (๘) ปรบัใชม้าตรการที่จ  าเป็นเพื่อปกป้องผูร้่วมกระท า ผูก้ล่าวหา 

พยาน ผูเ้สียหายในคดีที่เก่ียวกบัการบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ๗๑๓ 

 กองก าลังรักษาความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐประชาชน (the People’s Public Security 

Force)  จะท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐในการพิทักษ์ความมั่นคงแห่งรัฐ  รักษา     

ความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยทางสังคมและป้องกันและต่อสู้อาชญากรรม บริหารจัดการรัฐ          

ในเรื่องการคุม้ครองความมั่นคงของชาติ รกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัย ต่อสูแ้ละป้องกัน

และควบคุมอาชญากรรมและการฝ่าฝืนกฎหมายด้านความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย                       

และความปลอดภัย ป้องกันและต่อสูก้ับแผนการและกิจกรรมของของก าลงัที่เป็นปฏิปักษ์ อาชญากรรม         

 

 
๗๑๓

 Article 24 of Law on National Security (2004) No. 32/2004/QH11, “Powers and responsibilities of 

national security protection agencies: 1. The national security protection agencies shall have the powers:  
a) To resort to professional measures according to law provisions;  
b) To request agencies, organizations and/or individuals to supply information, documents and/or things when 
there are grounds to determine that they are involved in activities of infringing upon the national security;  
c) To request finance bodies or organizations, treasuries, banks to inspect and block accounts and/or financial 
sources related to activities of infringing upon the national security;  
d) To request post, telecommunications agencies or organizations, customs offices to open or hand over mails, 
telegraphs, postal matters, parcels, commodities for inspection when there are grounds to determine that they 
contain information, documents, explosives, weapons or other articles harmful to national security;  
e) To check traffic means, communication means, computers, computer networks, objects, documents, 
commodities, residences, working places or other establishments of agencies, organizations or individuals 
when there are grounds to determine that they are related to activities of infringing upon the national security;  
f) To requisition according to law provisions communications means, traffic means or other means and the users 
or operators thereof in emergency cases for the performance of national security protection tasks or the 
stoppage of consequences harmful to the society, which are occurring or threaten to occur;  
g) To suspend or stop the use of communications means or other activities in the Vietnamese territory when 
there are grounds to determine that such activities cause harms to the national security; to demand the 
cessation of transportation by Vietnamese traffic means or foreign traffic means in the Vietnamese territory in 
order to protect the national security and ensure safety for such means;  
h) To apply necessary measures to protect collaborators, denouncers, witnesses, victims in cases of infringing 
upon the national security.”, สืบค้นได้ที่  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/03/VietNam-Law-on-National-
Security-2004-eng.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๘๕ 

 

และการฝ่าฝืนกฎหมายที่ เ ก่ียวกับความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย                      

ทางสงัคม๗๑๔  

 

๕.๔ หน่วยงานของเอกชนทีเ่กี่ยวข้อง 

 การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๒๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓) ส่งผล         

ให้เวียดนามเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ                    

และน าพาผูค้นหลายลา้นใหห้ลดุพน้จากความยากจน การเจริญเติบโตเช่นนีไ้ดก้ระตุน้ใหเ้กิดความทา้ทาย                   

ในการพัฒนาด้านใหม่  ๆ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึน้ ทั้งความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจนถึง                  

ความไม่ เท่าเทียมกันในเรื่ องรายได้ และรัฐบาลก าลังพยายามรักษาไว้ซึ่ งมาตรฐานที่ เพี ยงพอ                                              

และง่ายต่อการเขา้ถึงส าหรับพลเมือง มีองค์กรภาคประชาสังคม (civil society organizations: CSOs) 

เกิดขึน้มากมายในเวียดนามเพื่อตอบรบัความตอ้งการของประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทัง้การวิจัย

อิสระและการสนบัสนนุนโยบายและงานเพื่อการกศุล๗๑๕ 

 จากการศึกษาพบว่าองคก์รภาคประชาสงัคมในเวียดนามสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสี่ประเภท ไดแ้ก่ 

(๑) องคก์รมวลชน (รวมถึงสหภาพสตรี สมาคมชาวนา องคก์รยุวชน องคก์รทหารผ่านศึก สหภาพการคา้

แรงงาน) (๒) สมาคมวิชาชีพและองคก์รร่ม (เช่น สภากาชาด, สหภาพเวียดนามเพื่อสมาคมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี องคก์ารสมัพันธภาพสหกรณ์) (๓) องคก์รที่ไม่ใช่ของรฐั (เช่น องคก์รเพื่อการกุศล องค์กร

เพื่อสุขภาพ การศึกษา การวิจัย ให้ค าปรึกษา) และ (๔) องค์กรชุมชน (เช่น องค์กรเพื่อความศรัทธา                 

 

 ๗๑๔ Article 15 of Law on People’s Public Security Forces (2018) No. 37/2018/QH14, “Functions of the 

People’s Public Security force: The People’s Public Security Force shall function to advise the Party and the 
State on national security protection, social order and safety maintenance and crime prevention and fighting; 
carry out the state management of protection of national security, maintenance of social order and safety, 
combat against, prevention and control of crimes and violations of laws on national security, social order and 
safety; prevent and combat plots and activities of hostile forces, crimes and violations of law related to national 
security, social order and safety.”, สืบค้นได้ที่  https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/luat-cong-an-nhan-dan-2018-
so-37-2018-qh14-169349-d1.html (เอกสารภาษาเวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๗๑๕
 Civil Society in Vietnam: A Comparative Study of Civil Society Organizations in Hanoi and Ho Chi 

Minh City, Hanoi, October 2012, สืบคน้ไดท้ี่ https://asiafoundation.org/resources/pdfs/CivilSocietyReportFINAL 
web.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 



๓๘๖ 

 

วงศว์านย่านเครือ กลุ่มเพื่อนบา้น)๗๑๖  แมว้่าองคก์รมวลชนจะครอบคลุมส่วนใหญ่ของภาคประชาสงัคม 

การปฏิรูปครัง้ใหญ่ (Doi Moi) ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดช้่วยกระตุน้ใหเ้กิดความหลากหลายมากขึน้ในระดับ

พลเมือง สาธารณชนมีความตระหนกัรูม้ากขึน้เก่ียวกบัการท างานขององคก์รเอกชนที่ไม่ใช่ของรฐั ในขณะที่

องคก์รภาคประชาสังคมใหม่ๆ ก็ไดม้ีบทบาทมากขึน้ในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม             

ไปจนถึงความเท่าเทียมกนัทางเพศและการบรรเทาภยัพิบติั๗๑๗  

 

๕.๔.๑ หน่วยงานของเอกชนทีเ่กี่ยวข้องในด้านสังคม 

 จ านวนขององคก์รภาคประชาสังคมในเวียดนามมีการเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา  

จากการที่สมาคม สหภาพและองค์กรต่าง ๆ ได้ถูกจัดตั้งขึน้ภายใต้ค าสั่งฉบับที่  ๔๕/๒๐๑๐/ND-CP 

(Decree No. 45/2010/ND-CP) ลงวันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยรัฐบาลว่าด้วยการจัดระบบ                 

การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสมาคม ท าใหใ้นตน้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสมาคมมากกว่า ๔๙๐ 

สมาคมในระดับประเทศ มีสมาคมในระดับจังหวัดประมาณ ๒,๙๐๐ สมาคม มีสมาคมในระดับอ าเภอ

ประมาณ ๕,๑๙๔ สมาคม และสมาคมในระดับชุมชนกว่า ๒๘,๓๗๒ สมาคม นอกจากนีย้ังมีองค์กร                  

เพื่อการวิจยัและพฒันาและองคก์รดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ไม่แสวงหาก าไรอีกกว่า ๘๐๐ องคก์ร                

ที่จัดตั้งขึน้ภายใตค้ าสั่งฉบับที่ ๘๑/๒๐๐๒/ND-CP (Decree No. 81/2002/ND-CP) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๕  และอีกกว่า ๒๐๐  กองทุนเพื่ อสังคมและการกุศลที่ จัดตั้งขึ ้นภายใต้ค าสั่ งฉบับที่                              

๓๐/๒๐๑๒/ND-CP (Decree No. 30/2012/ND-CR) ลงวันที่  ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และองค์กร                  

ใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย สถาบันการเงินรายย่อย สถาบันเอกชนที่ใหค้วามช่วยเหลือทางสังคม                       

อีกมากมายซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ ้นภายใต้กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการกุศล สุขอนามัย การศึกษา                       

การคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ๗๑๘ 

 

 ๗๑๖
 Civil Society in Vietnam: A Comparative Study of Civil Society Organizations in Hanoi and Ho Chi 

Minh City, Hanoi, October 2012, สืบคน้ไดท้ี่ https://asiafoundation.org/resources/pdfs/CivilSocietyReportFINAL 
web.pdf (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๒). 

 ๗๑๗  State Management of Non-Governmental Organizations in Vietnam Today, Journal of State 

Organization, Vol. 3, 2014, สืบคน้ไดท้ี่ http://bacninh.gov.vn/sobannganh/SoNoiVu/Trang/Tin%20chi%20ti%E1% 
BA%BFt.aspx?newsid=740&cid=8&dt=2014-04-25 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

 ๗๑๘  State Management of Non-Governmental Organizations in Vietnam Today, Journal of State 

Organization, Vol. 3, 2014, (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๘๗ 

 

 ตัวอย่างเช่น สมาคมสหภาพเวียดนามเพื่อวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Vietnam Union for 

Science and Technology Associations: VUSTA) เ ป็นหนึ่ ง ในสมาคมที่ ใหญ่ที่ สุด เพื่ อกา รวิ จั ย                            

และสมาคมวิชาชีพ  VUSTA มีสมาชิกที่เป็นบุคคลกว่า ๑ ลา้น ๕ แสนคนทั่วประเทศ  มีสมาคมกลาง ๕๖ 

สมาคมในแขนงต่าง ๆ และมีสมาคม VUSTA ในระดับท้องถิ่นอีกว่า ๓๗ สมาคม โดยมีสมาคม                              

ที่เป็นสมาชิกอีกกว่า ๕๔๐ สมาคม๗๑๙  ส  าหรบัภาคการศึกษานั้น สมาคมส่งเสริมการศึกษาแห่งเวียดนาม 

(Vietnam Association for Promoting Education: VAPE) เป็นองคก์รที่ท าหน้าที่รวบรวมองค์กรและคณะบุคคล

ต่าง ๆ ในเวียดนามที่อุทิศตัวให้กับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้หก้ับประชาชน ฝึกอบรมดา้นทรพัยากร

มนุษย ์สนับสนุนผูม้ีพรสวรรคแ์ละเสริมสรา้ง “สงัคมแห่งการเรียนรู”้ โดย VAPE ท าหนา้ที่เป็นก าลงัหลัก    

เพื่อเชื่อมต่อและประสานก าลงัทางสงัคมเพื่อมีสว่นร่วมในการสง่เสรมิการศึกษาและพรสวรรค ์เพื่อสง่เสริม

และสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานศึกษา  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่                      

ดอ้ยโอกาส ใหม้ีการเรียนรูต้ลอดชีวิต เพื่อใหก้ารสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนทางการศึกษา  

เพื่อใหค้ าปรกึษาและขอ้แนะน าเก่ียวกบันโยบายดา้นการศกึษา ฯลฯ๗๒๐ 

 

๕.๔.๒ หน่วยงานของเอกชนทีเ่กี่ยวข้องในด้านวัฒนธรรม 

 หนึ่งในสมาคมที่มีบทบาทส าคญัในดา้นวฒันธรรมก็คือ สมาคมมรดกทางวฒันธรรมแห่งเวียดนาม 

(Cultural Heritage Association of  Vietnam: CHAV)  CHAV เป็นองค์กรวิชาชีพเพื่อสังคมที่รวบรวม               

เอาองค์กรและคณะบุคคลของเวียดนามซึ่งท างานด้านวัฒนธรรมหรือเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อมรดก                          

ทางวัฒนธรรม เพื่ออุทิศใหก้ับการคุม้ครองและส่งเสริมคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการทางวัฒนธรรมของประชาชน เพื่อสรา้งและพัฒนาวฒันธรรมเวียดนามและเพื่อท าใหป้ระชาชน               

มีความตระหนกัและความรบัผิดชอบมากขึน้ในการปกปอ้งและสง่เสรมิคณุค่าของมรดกทางวฒันธรรม๗๒๑ 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๗๑๘) 
สืบคน้ไดท้ี่ http://bacninh.gov.vn/sobannganh/SoNoiVu/Trang/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?newsid= 
740&cid=8&dt=2014-04-25 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

 ๗๑๙ Civil Society Briefs, Vietnam, สืบค้น ได้ที่  http://www.adb.org/publications/civil-society-briefs-viet-

nam (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

 ๗๒๐
 Article 2 of Charter of the Vietnam Association for Promoting Education, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.hoikhuyenhoc 

.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2280 (เอกสารภาษาเวียดนาม) (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

 ๗๒๑ Article 2 of Charter of the Cultural Heritage Association of Vietnam, (มีต่อหนา้ถดัไป) 



๓๘๘ 

 

 อีกสมาคมหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญก็คือสมาคม UNESCO แห่งสหพันธ์เวียดนาม (Vietnam 

Federation of UNESCO Associations: VFUA)  ภาระหนา้ที่ของ VFUA คือการจดัฝึกอบรมและใหข้อ้มูล

และจัดกิจกรรมของ UNESCO ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในเวียดนามโดยสอดคล้องกับแผนงาน                           

ของ UNESCO และคณะกรรมการ UNESCO แห่งชาติของเวียดนาม๗๒๒ 

 

๕.๔.๓ หน่วยงานของเอกชนทีเ่กี่ยวข้องในด้านการเมืองและความมั่นคง 

 องค์กรมวลชนและองค์กรร่มอยู่ภายใต้แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (Vietnam Fatherland Front)  

องคก์รนีม้ีลักษณะเป็นฐานทางการเมืองของอ านาจของประชาชน มีเจตจ านงเพื่อการมีบทบาทส าคัญ           

ในสงัคม ส่งเสริมความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติและเอกภาพของความคิดทางการเมืองและ    

จิตวิญญาณ แผนงานของรฐับาลหลาย ๆ แผนไดร้บัการจัดการภายใตแ้นวร่วมปิตุภูมิ ซึ่งมีจุดประสงค์        

เพื่อก ากับดูแลกิจกรรมขององค์กรของรัฐบาล และเนื่องจากองค์กรนี ้มีพื ้นฐานอยู่บนการมีส่วนร่วม                        

ของประชาชนและการขับเคลื่อนของมวลชน แนวร่วมปิตุภูมิจึงได้รับการมองว่าเป็นตัวแทนของ

ประชาชน๗๒๓ อย่างไรก็ดี องคก์รมวลชนแห่งนีก้็ไดร้บัเงินอดุหนุนจากรฐัและไม่ไดถื้อเป็นภาคเอกชนเต็มตวั

แต่อย่างใด 

 สว่นในดา้นของความมั่นคงของชาตินัน้ ภาคเอกชนไม่ไดม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อจากเชิงอรรถที ่๗๒๑) 
สืบคน้ไดท้ี่ http://hoidisan.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=70 (เอกสารภาษาเวียดนาม) 
(สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

 ๗๒๒
 โปรดดู Vietnam Federation of UNESCO Associations, สืบคน้ไดท้ี่ http://unescovietnam.vn/vnf/index 

.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=275 (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 

 ๗๒๓ โปรดดู Civil Society Briefs: Vietnam, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.adb.org/publications/civil-society-briefs-

viet-nam (สืบคน้เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒). 



๓๘๙ 

 

บทที ่๖ ปัจฉิมบท  

 บทอ่ืน ๆ ดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้นัน้ประกอบดว้ยภาพรวมที่กระชับและครอบคลุมในเรื่องกฎหมาย

เก่ียวกับสงัคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงแห่งชาติของประเทศเวียดนาม ส าหรบัขอ้มูล เชิงลึก                

ในรายละเอียดนัน้ ตอ้งไปพิจารณาตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎระเบียบและเรื่องอ่ืนตามที่ไดอ้า้งอิง             

ไวใ้นเชิงอรรถ 

 การวิจยัคน้ควา้แสดงใหเ้ห็นว่า ในช่วงระยะปีหลงั ๆ ประเทศเวียดนามไดใ้หค้วามสนใจเป็นอย่างมาก

แก่การตรากฎหมายเก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมั่งคงแห่งชาติ ดงัที่ปรากฎในบทบญัญัติ

ของกฎหมายเป็นจ านวนมาก และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าวนี ้ในช่วงระยะเวลา             

สองทศวรรษแรกของศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี ้ เป็นขอ้บ่งชีถ้ึงการเจริญเติบโตและการพัฒนา        

ระบบกฎหมายของประเทศเวียดนามอย่างรวดเร็ว และยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาล                

ในการที่จะสรา้งสมดลุระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยุติธรรมทางสงัคมและความเสมอภาค 

และการพฒันาอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับในระหว่างการรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการคุม้ครอง

ความมั่นคงแห่งชาติ   

 การพัฒนาล่าสุดในด้านกฎหมายเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามควบคู่                  

กับช่วงรอยต่อจากระบบเศรษฐกิจแบบบังคับหรือวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นระบบเศรษฐกิจ                         

แบบตลาดเสรี เช่นนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าประเทศเวียดนามไดป้ระจักษ์ถึงการเปลี่ยนผ่านในสาขาทางสงัคม                  

ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การศึกษา แรงงาน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สวัสดิการสังคม การคุ้มครอง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและวัฒนธรรม ส าหรบัแนวโน้มที่พบในองค์กรทางกฎหมายต่าง  ๆ                    

ซึ่ งได้ควบคุมดูแลสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่  การยึดถือหลักพื ้นฐานทั่ วไปข องระบบเศรษฐกิจ                            

แบบตลาดเสรี การผ่อนคลายบทบาทในการควบคุมของรฐับาล การพัฒนาบทบาทและความเป็นอิสระ     

ของสงัคมและการกระชบัความรว่มมือระหว่างประเทศ 

 ในช่วงปีหลัง ๆ นี ้ กฎหมายเก่ียวกับการเมืองและความมั่นคงแห่งชาติได้มีการเสริมสร้าง                          

การบังคับใชเ้พื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการใหม่ ๆ และความท้าทายในช่วงศตวรรษที่ ๒๑ อาทิเช่น                  

ความตอ้งการของระบบการปกครองที่มีศกัยภาพ เป็นพลวตั โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ระบบธรรมาภิบาล

และการต่อตา้นการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และความทา้ทายใหม่ๆ ในการคุม้ครองความมั่นคงแห่งชาติ                    

ในยคุอินเตอรเ์น็ตและการข่มขู่ของการก่อการรา้ยท่ีเพิ่มขึน้ 



๓๙๐ 

 

 ในระยะหลัง การพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านกฎหมายเก่ียวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง                      

และความมั่นคงแห่งชาติของประเทศเวียดนาม ไดข้บัเคลื่อนโดยกระบวนการรวมตวัของประชาคมอาเซียน  

การพฒันากรอบของกฎหมายและสถาบนัในดา้นสงัคม วฒันธรรม การเมือง และความมั่นคง ในระหว่าง

ความพยายามทัง้หลายของประเทศเวียดนามในการด าเนินการตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียนและแผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม ในอนัที่จะสรา้งประชาคม

อาเซียนได้ส  าเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐบาลเวียดนามได้ออกมติที่ ๕๑/NQ-CP                 

ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (Resolution No.51/NQ-CP dated October 12, 2009) ซึ่งไดก้ าหนด

โครงการปฏิบัติการในการเข้าร่วมในความร่วมมืออาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายกรัฐมนตรีไดม้ี               

ค าวินิจฉัยที่  ๑๔๒ /QD-TTg ลงวันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (Decision No. 142/QD-TTg dated 

January 31, 2009) เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ในการท างานและประสานงานในระหว่างหน่วยงานของ

เวียดนามในความร่วมมืออาเซียนและค าวินิจฉัยที่ ๑๕๓๖/QD-TTg ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(Decision No. 1536/QD-TTg dated August 30, 2013) ซึ่งอนุมติัโครงการปฏิบติัการของรฐับาลเพื่อเพิ่ม

การตระหนกัรูท้างสงัคมเก่ียวกบัอาเซียน 

 ส าหรบัดา้นการเมืองและความมั่นคงแห่งชาติ มติที่ ๕๑/NQ-CP ก าหนดใหป้ระเทศเวียดนาม

จะตอ้งเขา้มีส่วนร่วมในเชิงรุกในพืน้ที่ซึ่งไดม้ีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้ง รวมถึงบางพืน้ที่มีปัญหาละเอียดอ่อน 

แต่ประเทศเวียดนามจะตอ้งไม่ท าใหอ้าเซียนกลายมาเป็นพันธมิตรทางทหาร หรือการรวมกลุม่เพื่อการต่อสู ้

และจะตอ้งไม่ก่อตัง้พนัธมิตรทางทหารกบัประเทศใดๆ  โดยประเทศเวียดนามจะส่วนร่วมเชิงรุกในความร่วมมือ

เพื่อการพฒันาดา้นการเมือง การจดัตัง้และการแบ่งปันบรรทัดฐาน และป้องกนัความขดัแยง้ และการเริ่ม             

มีสว่นรว่มในบางกิจกรรมเก่ียวกบัการการระงบัขอ้ขดัแยง้และการสรา้งสนัติภาพหลงัการเกิดขอ้ขดัแยง้ 

 ส าหรบัดา้นสงัคมและวฒันธรรม มติที่ ๕๑/NQ-CP ก าหนดใหป้ระเทศเวียดนามจะตอ้งด าเนินการ

เชิงรุกในการปฏิบัติตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมและส่งเสริมความร่วมมือ            

แก่วตัถุประสงคร์่วมกนัสี่ประการของอาเซียน ไดแ้ก่ ระบบประกนัสงัคมที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นการรบัประกัน  

ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะตอ้งคู่ขนานไปกับความเสมอภาคทางสงัคมและความยุติธรรม สิ่งแวดลอ้ม              

ที่ยั่ งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่ งยืน การควบคุมผลกระทบของการรวมตัว                

ทางเศรษฐกิจในสังคม และการรักษาและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางสังคม                                  

โดยประเทศเวียดนามจะต้องให้ความส าคัญแก่การฝึกฝนทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างศักยภาพ             

ของประเทศและแหล่งเงินทุน การใหค้วามสนใจแก่กิจกรรมความร่วมมือในการพฒันาสงัคม วัฒนธรรม 
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วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี การศกึษา เยาวชน สตรี และอื่น ๆ การสง่เสรมิความรว่มมือในระหว่างสมาชิก

อาเซียนและในระหว่างอาเซียนและพันธมิตรที่เก่ียวกับปัญหาในช่วงรอยต่อ เช่น การป้องกันและต่อสู้          

กับโรคภัยไข้เจ็บ ภัยพิบัติธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของ 

ประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น แรงงานอพยพ สิทธิสตรีและเด็กนัน้ ประเทศเวียดนามจะมีแนวคิดที่ยืดหยุ่น                

ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายเวียดนาม เพื่อเป็นการรบัประกันผลประโยชนพ์ืน้ฐานและสถานะของประเทศ

เวียดนาม 

 ตามทิศทางตามที่ก าหนดไว้ในมติที่ ๕๑/NQ-CP ดังกล่าวขา้งต้น กฎหมายเวียดนามเก่ียวกับ

สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง ดังที่ได้กล่าวไว้โดยย่อในบทก่อน  ๆ นั้น นับได้ว่าเป็น              

ส่วนส าคัญในการสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของอาเซียน โดยรายงานในการทบทวนช่วงกลางภาค               

ของการด าเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมได้เน้นย ้าว่า ในเบือ้งต้น 

วัตถุประสงค ์จุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบติัการตามแผนงานการจัดตัง้ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม      

ไดอ้อกแบบและด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับล าดับความส าคัญของประเทศเวียดนามในดา้นวัฒนธรรม    

และสงัคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม และรายงานฉบบันีย้งัไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ประเทศเวียดนามไดด้ าเนิน

กิจกรรมส่วนใหญ่ตามที่ก าหนดไวใ้นแผนงานการจัดตัง้ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม ผ่านทางวิธีการ         

ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การผนวกเนือ้หาของแผนงานการจัดตัง้ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม        

ไวใ้นแผนการเปา้หมายของชาติและแผนปฏิบติัการของชาติหรือของกระทรวง 

 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายดา้นที่ตอ้งการการพัฒนาดา้นกรอบของกฎหมาย เช่น กฎหมาย

ปัจจุบนัเก่ียวกับสิทธิของแรงงานอพยพที่ยังคงไม่ครอบคลุมและไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่แรงงานอพยพ

อย่างเพียงพอ ในบางสาขา ถึงแมว้่าจะมีกฎหมายบญัญัติไว ้แต่การบงัคับใชก้ฎหมายดังกล่าวนัน้ยังคง                

ไรป้ระสิทธิภาพและไม่อาจตอบสนองความต้องการของสังคมได้ เช่น กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครอง

สิ่งแวดลอ้ม กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยอาหาร กฎหมายเก่ียวกับยา กฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่                

และอ่ืน ๆ นอกจากนี ้การพฒันากฎหมายนัน้เอง การเสริมสรา้งการบงัคบัใชก้ฎหมายใหแ้ข็งแกร่งและการ

เพิ่มการตระหนักรูท้างสังคมเป็นสิ่งที่ส  าคัญยิ่ง และคงจะขาดความสมบูรณ์หากจะประเมินกฎหมาย

เวียดนามเก่ียวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง โดยพิ จารณาบนฐานของกฎหมาย                    

และกฎระเบียบแต่เพียงอย่างเดียว เพราะช่องว่างของกฎหมายตามตัวหนงัสือและกฎหมายในทางปฏิบติั                  

มกัเกิดขึน้อยู่เสมอ 
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<http://www.nafiqad.gov.vn/b-legal-documents/the-national-assembly-on-food-safety/> 

(สืบคน้เมื่อวนัที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘) 

 

กฎหมายฉบบัที่ ๓๔/๒๐๐๕/QH๑๑ ที่ออกโดยรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๑๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าดว้ยเภสชักรรม 

(“กฎหมายเภสชักรรม”), 
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<http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemI>

D=6838 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘) 

 

กฎหมายฉบบัที่ ๒๓/๒๐๐๐/QH๑๐ เมื่อวนัที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่าดว้ยการปอ้งกนัและต่อตา้นยาเสพติด  

(สารเสพติด) (แกไ้ขเพิม่เติมโดยกฎหมายฉบบัที่ ๑๖/๒๐๐๘/QH๑๒ ลงวนัที่ ๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

(“กฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนัและต่อสูก้บัยาเสพติด”), 

<http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemI>

D=38 (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๘) 

 

กฎหมายฉบบัที่ ๑๐๐/๒๐๑๕/QH๑๓ เมื่อวนัที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (“ประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๕๘”), <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf> (สืบคน้เมื่อ

วนัที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
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ภาคผนวก ก.  
 

THE CONSTITUTION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (2013)๑* 

(Unofficial Translation)  

  

THE NATIONAL ASSEMBLY    The Socialist Republic of Vietnam 

Independence- Freedom- Happiness 

 

THE CONSTITUTION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (AMENDED) 

 

PREAMBLE 

In the course of their millennia old history, the Vietnamese people, working diligently, creatively, 
and fighting courageously to construct and defend their country, have forged a tradition of 
patriotism, solidarity, humaneness, righteousness, perseverance, and indomitableness that has 
created Vietnamese civilisation and culture of today.  

Starting in 1930, under the leadership of the Communist Party of Vietnam, formed and trained by 
President Ho Chi Minh, our people waged a protracted revolutionary struggle full of hardships 
and sacrifices for independence, freedom of the nation and happiness of the People. In the wake 
of the triumph of the August Revolution, on 2 September 1945, President Ho Chi Minh announced 
the Declaration of Independence, declaring the birth of the Democratic Republic of Vietnam which 
is now the Socialist Republic of Vietnam. With the will and the power of the entire nation as well 
as with the assistance of friends across the world, our People have gained great victories in 
national liberation wars, unified the country, defended the Fatherland and fulfilled international 
duties, attained great achievements of historical significance in the cause of restructuring, leading 
the nation to socialism. 

 
 *

 จากเว็บไซต์ของ  International Institute for Democracy and Electoral Assistance, สืบค้นได้ที่  http:// 
constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf (สืบคน้เมื่อวนัที่ ๑๐  
สิงหาคม ๒๕๕๘).  
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Institutionalising the Platform of national construction during the transitional period towards 
socialism, inheriting the 1946 Constitution, 1959 Constitution, 1980 Constitution, and 1992 
Constitution, the Vietnamese People frame, implement, and protect this Constitution for the 
objectives of prosperous people and a powerful nation, democracy, justice and civilisation. 

 
CHAPTER I 

POLITICAL SYSTEM 
 

Article 1 
The Socialist Republic of Vietnam is an independent, sovereign and united country, which in its 
territorial integrity comprises its mainland, islands, territorial waters and air space. 

 
Article 2 

1. The Socialist Republic of Vietnam is a socialist rule of law State of the People, by the People 
and for the People. 

2. The people are the masters of the Socialist Republic of Vietnam; all state powers belong to the 
people whose foundation is the alliance between the working class, the peasantry and the 
intelligentsia. 

3. The State powers are unified and delegated to state bodies, which shall coordinate with and 
control one another in the exercise of the legislative, executive and judiciary powers. 

 
Article 3 

The State guarantees and promotes the People's mastery; acknowledges, respects, protects and 
guarantees human rights and citizens’ rights; implements the objectives of prosperous people, 
state powers, democracy, justice, civilisation, and all that people enjoy that is abundant and free 
for a happy life with conditions for all-round development. 

 
Article 4 

1. The Communist Party of Vietnam - the Vanguard of the Vietnamese working class, 
simultaneously the vanguard of labourers and of the Vietnamese nation, the faithful 
representative of the interests of the working class, labourers and the whole nation, acting 
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upon the Marxist-Leninist doctrine and Ho Chi Minh's thought, is the leading force of the State 
and society. 

2. The Communist Party of Vietnam maintains close ties with the People, serves the People, 
submits to People’s supervision and is accountable to the People in its decisions. 

3. All organisations and members of the Communist Party of Vietnam operate within the framework 
of the Constitution and the law. 

 
Article 5 

1. The Socialist Republic of Vietnam is the unified State of all nationalities living together in the 
country of Vietnam. 

2. All the ethnicities are equal, unified and respect and assist one another for mutual development; 
all acts of national discrimination and division are strictly forbidden. 

3. The national language is Vietnamese. Every ethnic group has the right to use its own language 
and system of writing, to preserve its national identity, to promote its fine customs, habits, 
traditions and culture. 

4. The State implements a policy of comprehensive development, and provides conditions for the 
ethnic minorities to promote their physical and spiritual abilities and to develop together with 
the nation. 

 
Article 6 

The people exercise the State power under the forms of direct democracy and of representative 
democracy through the National Assembly, the People’s Councils and other State agencies. 
  

Article 7 
1. Elections of representatives of the National Assembly and representatives of the People's  
    Councils are held in accordance with the principles of universal, equal, direct and secret suffrage. 
2. A representative of the National Assembly and a representative of a People's Council shall be 

revoked from office by the electors or the National Assembly or the People's Council, when he 
or she is no longer worthy of the confidence of the people. 
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Article 8 
1. The State is organised and operates in concordance with the Constitution and the law, manages 

society by the Constitution and the law and practices the principle of democratic centralism. 
2. All state agencies, cadres, officials and employees must show respect for the People, 

devotedly serve the People, maintain close contact with the People, listen to their opinions and 
submit to their supervision; resolutely struggle against corruption, wastefulness and all 
manifestations of bureaucracy, arrogance and authoritarianism. 

 
Article 9 

1. The Vietnam Fatherland Front is a political alliance and a voluntary union of political 
organisations, socio-political organisations, social organisations and individuals representing 
their social classes and strata, ethnicities, religions, and overseas Vietnamese. 
The Vietnam Fatherland Front constitutes the political base of the people's government; 
represents and protects legal and legitimate rights and interests of the People; gathers and 
promotes the power of great national solidarity, practices democracy and enhances social 
consensus; practices social supervision and criticism; participates in the building of the Party, 
the State and people’s activities of foreign relations, contributing to building and defending the 
Fatherland. 

2. The Vietnam Trade Union, the Vietnam Peasant Society, the Ho Chi Minh Communist Youth 
Union, the Vietnam Women’s’ Society and the Vietnam Veteran Society are socio-political 
organisations established on a voluntary basis that represent and protect the legal and 
legitimate rights and interests of their members; cooperate with others members of the 
Fatherland Front and unify the activities of the Fatherland Front. 

3. The Vietnam Fatherland Front, its member organisations and other social organisations operate 
in accordance with the framework of the Constitution and the law. The State provides 
favourable conditions for the activities of the Vietnam Fatherland Front, its member 
organisations and other social organisations. 

 
Article 10 

The Trade Union is the socio-political organisation of the working class and labourers, established 
on a voluntary basis that represents the workers, looks after and protects the legitimate and legal 
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rights and interests of the workers; participates in state administration and socio-economic 
management; participates in the control, inspection, and supervision of the activity of State 
bodies, organisations, units and enterprises with respects to the matters concerning the rights 
and duties of the workers; propagandises, mobilises learning, development of abilities and 
professional skills, conformity of law, and construction and defence of the Fatherland among the 
workers. 
 

Article 11 
1. The Vietnamese Fatherland is sacred and inviolable. 
2. All acts against the independence, sovereignty, unity and territorial integrity against the course 

of building and defence of the Fatherland, must be strictly punished. 
 

Article 12 
The Socialist Republic of Vietnam consistently carries out a diplomatic policy of independence, 
autonomy, peace, friendship, cooperation and development; seeks multilateral and diversified 
relations and actively seeks international integration and cooperation on the basis of respect for 
each other's independence, sovereignty and territorial integrity, non-interference in each other's 
internal affairs, equality and mutual interest; conforms to the Charter of the United Nations and 
international treaties in which the Socialist Republic of Vietnam is a member; a friend, reliable 
partner and responsible member in the international community for the sake of national interests 
and contributes to the cause of peace, national independence, democracy and social progress 
in the world. 

 
Article 13 

1. The national flag of the Socialist Republic of Vietnam is rectangular in shape, with its width 
being equal to two-thirds of its length and in the middle of a red background is a five-pointed 
gold star. 

2. The national emblem of the Socialist Republic of Vietnam is circular in shape; in the middle of 
a red background is a five-pointed gold star framed by rice ears, below which are half a 
cogwheel and the inscription “The Socialist Republic of Vietnam”. 
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3. The national anthem of the Socialist Republic of Vietnam is the music and lyrics of the song 
“Tien quan ca” (“March to the Front”). 

4. The National Day of the Socialist Republic of Vietnam is the day of the Declaration of 
Independence, 2 September 1945. 

5. The capital of the Socialist Republic of Vietnam is Hanoi. 
 

CHAPTER II 
HUMAN RIGHTS AND CITIZENS’ FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES 

 
Article 14 

1. In the Socialist Republic of Vietnam, human rights and citizens’ rights in the political, civic, 
economic, cultural and social fields are recognised, respected, protected and guaranteed in 
concordance with the Constitution and the law. 

2. Human rights and citizens’ rights shall only be restricted when prescribed by law in imperative 
circumstances for the reasons of national defence, national security, social order and security, 
social morality and community well-being. 

  
Article 15 

1. Citizens' rights are inseparable from citizens’ duties. 
2. Everyone has the duty to respect the rights of others. 
3. Citizens are responsible to practice their duties to the State and society. 
4. The practice of human rights and citizens’ rights cannot infringe national interests and legal 

and legitimate rights and interests of others. 
 

Article 16 
1. All citizens are equal before the law. 
2. No one shall be discriminated against based on his or her political, civic, economic, cultural or 

social life. 
 

Article 17 
1. A citizen of the Socialist Republic of Vietnam is a person with Vietnamese nationality. 
2. A Vietnamese citizen shall not be expelled or extradited to other nations. 
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3. A Vietnamese citizen residing abroad shall be protected by the Socialist Republic of Vietnam. 
 

Article 18 
1. Vietnamese living abroad make up an inseparable part of the Vietnamese national community. 
2. The Socialist Republic of Vietnam encourages and creates conditions for Vietnamese living 

abroad to preserve the Vietnamese cultural identity, maintain close ties with their families and 
native land and to contribute to the construction of the native land and the nation. 

 
Article 19 

Everyone has the right to live. Human life is protected by the law. No one shall be illegally deprived 
of his or her life. 
  

Article 20 
1. Everyone shall enjoy the inviolability of the individual and the legal protection of his or her life, 

health, honour and dignity and is protected against torture, violence, coercion, corporal 
punishment or any form of treatment harming his or her body and health and offence against 
honour and dignity. 

2. No one shall be arrested in the absence of a decision by the People's Court, a decision or 
sanction of the People's Procuracy except in cases of flagrant offences. Taking a person into, 
or holding him in custody shall be decreed by statute. 

3. Everyone has the right to donate human tissue and organs and to donate a corpse in 
concordance with the law. Medical, pharmaceutical and scientific experimentation or any other 
forms of experimentation on the human body must have the permission of the human subject. 

 
Article 21 

Everyone is entitled to the inviolability of personal privacy, personal secrecy and familial secrecy 
and has the right to protect his or her honour and prestige. Information regarding personal 
privacy, personal secrecy and familial secrecy is safely protected by the law.  

Everyone enjoys the secrecy of correspondence, telephone conversations, telegrams, and other 
forms of exchange of personal information. 
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No one is illegally allowed to open, control, and confiscate others’ correspondence, telephone 
conversations, telegrams, and other forms of exchange of personal information. 

 
Article 22 

1. The citizen has the right to have a legal domicile. 
2. Everyone is entitled to the inviolability of his or her domicile. No one is allowed to enter the 

domicile of another person without his or her consent. 
3. Domiciliary searches shall be provided by the statute. 
  

Article 23 
The citizen shall enjoy freedom of movement and of residence within the country; and can freely 
travel abroad and return home from abroad. The exercise of these rights shall be provided by the 
law. 

 
Article 24 

1. Everyone shall enjoy freedom of belief and religion; he or she can follow any religion or follow 
none. All religions are equal before the law. 

2. The State respects and protects freedom of belief and of religion. 
3. No one has the right to infringe on the freedom of belief and religion or to take advantage of 

belief and religion to violate the laws. 
 

Article 25 
The citizen shall enjoy the right to freedom of opinion and speech, freedom of the press, of access 
to information, to assemble, form associations and hold demonstrations. The practice of these 
rights shall be provided by the law. 
 

Article 26 
1. Male and female citizens have equal rights in all fields. The State has a policy to guarantee 

equal gender rights and opportunities. 
2. The State, society, and family create conditions for the comprehensive development of women 

and promotion of their role in society. 
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3. Sex discrimination is strictly prohibited. 
 

Article 27 
Citizens shall, upon reaching the age of eighteen, have the right to vote and, upon reaching the 
age of twenty-one, have the right to stand for election to the National Assembly and the People's 
Councils. The practice of these rights is provided by the statute. 
 

Article 28 
1. Citizens have the right to participate in the administration of the state and management of 

society and to participate in discussion and recommendation to the state bodies on the issues 
of the community, the region and the whole country. 

2. The State shall create conditions for the citizen to participate in the administration of the State 
and management of society and the receipt and response to citizens’ opinions and 
recommendations shall be public and transparent. 

 
Article 29 

Citizens shall, upon reaching the age of eighteen, have the right to vote when the State holds a 
referendum. 
 

Article 30 
1. Everyone has the right to lodge complaints and denunciations about the illegal acts of State 

bodies, organisations, and individuals with the relevant State bodies, organisations and 
individuals. 

2. The relevant State bodies, organisations, and individuals must receive and handle the 
complaints and denunciations. The person who has suffered damages shall be entitled to 
material and psychological compensation and restoration of honour in accordance with law. 

3. It is strictly forbidden to take vengeance on the person making complaints or denunciations, or 
to misuse the right to make complaints or denunciations with the aim of slandering and causing 
harm to another person. 
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Article 31 
1. A defendant shall be regarded as innocent until the crime is proved in accordance with legal 

procedure and the sentence of the Court has acquired full legal effect. 
2. A defendant must be tried timely, equally and publicly by courts within the time provided by 

law. If the case is heard in a secret trial in accordance with the law, the verdict must be 
pronounced in public. 

3. No one shall be tried twice for the same offence. 
4. Any person who has been arrested, held in custody, prosecuted, investigated, charged or 

brought to trial in violation of the law has the right to self-defend or to seek the assistance of 
defence from lawyers or other people. 

5. Any person who has been arrested, held in custody, prosecuted, investigated, charged or 
brought to trial in violation of the law shall be entitled to compensation for material and 
psychological damages and restoration of honour. Anybody who contravenes the law in 
arresting, holding in custody, prosecuting, investigating, charging, bringing to trial or enforcing 
judgment that causes damages to others shall be dealt with in accordance to the law. 

 
Article 32 

1. Everyone enjoys the right of ownership with regard to his lawful income, savings, housing, 
private possession, capital and assets in enterprises or other economic organisations. 

2. The right of private ownership and the right of inheritance are protected by the law. 
3. In cases made absolutely necessary by reason of national defence, security or national interest, 

in case of emergency and for protection against natural calamity, the State can make a forcible 
purchase of or can requisition pieces of property of individuals or organisations against 
compensation, taking into account current market prices. 

 
Article 33 

Everyone enjoys freedom of enterprise in industries and trades not banned by the law. 
 

Article 34 
Citizens have the right to social security. 
 

 



๔๐๖ 

 

Article 35 
1. Citizens have the right to work and to select career, job and workplace. 
2. Workers shall be provided equal and safe conditions of work and shall be paid a salary and 

enjoy leave according to policy. 
3. Discrimination, forced labour and employment of workers under minimum age of labour are 

strictly prohibited. 
  

Article 36 
1. Males and females have the right to marry and divorce. Marriage shall conform to the principles 

of free consent, progressive orientation, monogamy and equality between husband and wife 
and mutual respect. 

2. The State protects marriage and family and protects the interests of mothers and children. 
 
 

Article 37 
1. Children enjoy protection, care and education by the State, family and society and are allowed 

to participate in children’s affairs. Infringement, persecution, maltreatment, abandonment, 
abuse and exploitation of labour and other forms of violating children’s rights are strictly 
prohibited. 

2. The State, family, and society shall create favourable conditions for young people to study, 
work, relax, develop bodies and minds and shall educate them in morality, national tradition 
and civic consciousness for them to be in the vanguard of creative labour and national 
defence. 

3. The State, family and society shall respect and take care of old people, and promote their role 
in the course of national construction and defence. 

 
Article 38 

1. Everyone is entitled to health care and protection, is equally entitled to medical services and 
has the duty to comply with regulations with regard to prophylaxis, medical examination and 
treatment. 

2. Any acts threatening the life or health of other people and the community are strictly prohibited. 
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Article 39 
Citizens have the right and the duty to learn. 
 

Article 40 
Everyone has the right to carry out scientific and industrial research, engage in literary and artistic 
creation and enjoy benefits from those activities. 
 

Article 41 
Everyone has the right to enjoy and access cultural heritage, participate in cultural life and make 
use of cultural facilities. 
 

 
Article 42 

A citizen has the right to determine his or her nationality, use his or her mother language and 
select his or her language of exchange. 
 

Article 43 
Everyone has the right to live in a clean environment and has the duty to protect the environment. 

 
Article 44 

Citizens must show loyalty to their Fatherland.  
Treason is the most serious crime. 
 

Article 45 
1. It is the sacred duty and the noble right of citizens to defend their Fatherland. 
2. Citizens must fulfil their military obligation and join in building a national defence of all the 

people. 
 

Article 46 
Citizens have the duty to obey the Constitution and the law; join in the safeguarding of national 
security, social order and safety and conform to the established rules of public life. 
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Article 47 
Citizens have the duty to pay taxes according to the provisions of the statute. 
 

Article 48 
Foreigners residing in Vietnam must obey the Constitution and law of Vietnam; they shall receive 
State protection with regard to their lives, possessions and legitimate interests in accordance with 
the provisions of Vietnamese law. 

 
Article 49 

The Socialist Republic of Vietnam shall consider granting asylum to foreigners who are at risk 
because of their struggle for freedom, national independence, socialism, democracy and peace  
or scientific work. 
 

CHAPTER III 
ECONOMY, SOCIETY, CULTURE, EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY,                          

AND ENVIRONMENT 
 

Article 50 
The Socialist Republic of Vietnam builds an independent and self-reliant economy which shall 
promote its internal resources, international integration and cooperation and closely connects with 
cultural development, practices social progressiveness and equality, protects the environment 
and exercises industrialisation and modernisation of the country 

 
Article 51 

1. The Vietnamese economy is a socialist-oriented market economy with multi-forms of ownership 
and multi-sectors of economic structure; the state economic sector plays the leading role. 

2. All economic sectors are important constituents of the national economy. Participants in 
different economic sectors are equal, cooperate and compete in accordance with the law.  

3. The State encourages and provides favourable conditions for entrepreneurs, enterprises and 
individuals and other organisations to invest, produce and do business; contribute to the stable 
development of the economic sectors and national construction. Legal possessions of 
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individuals, organisations of investment, production and business are protected by the law 
and are not subjected to nationalisation. 

 
Article 52 

The State constructs and perfects economic institutions, coordinate the economy on the basis of 
respecting market rules; exercises delegation, decentralisation and separation of authorities in 
state management; promotes the connection of regional economies and guarantee the unity of 
the national economy. 

 
Article 53 

The land, water resources, mineral resources, resources in the sea and airspace, other natural 
resources and property invested and managed by the State are public properties, coming under 
ownership of the entire people represented and uniformly managed by the State. 
 

Article 54 
1. Land is a special resource of the nation, an important resource of national development and is 

managed in concordance with the law. 
2. Organisations and individuals are entitled to land assignment, land lease, and recognition of 

the land use right by the State. Land users have the right to transfer the land use right, and 
practice related rights and duties in concordance with the law. The land use right is protected 
by the law. 

3. The State shall recover land used by organisations and individuals in imperative cases 
provided by the law for the purposes of national defence, national security and socio- 
economic development in the national and public interests. The recovery of land must be 
public, transparent and compensations must be provided in concordance to the law. 

4. The State shall effect acquisition of land, provided for in law, in cases of urgent demands and 
extreme necessity with respect to the implementation of the businesses of national defence, 
national security, or wars, emergency, prevention of and protection against natural calamities. 
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Article 55 
1. The State budget, national reserves, State financial funds and other public financial sources 

are uniformly managed by the State and must be used effectively, equally, publicly, 
transparently and legally. 

2. The State budget consists of a central budget and local budgets, in which the central budget 
plays the leading role, guaranteeing national expenditure. All items of income and expenditure 
of the State budget must be estimated and must be provided for by the law. 

3. The monetary unit of the nation is Vietnam Dong. The State shall guarantee the value of the 
national currency. 

 
Article 56 

State bodies, organisations and individuals must practice saving and combat waste, prevent and 
fight against corruption in socio-economic activities and State management. 
 

Article 57 
1. The State encourages and provides favourable conditions for organisations and individuals to 

create jobs for workers. 
2. The State shall protect the legal rights and interests of the workers and employers and provide 

favourable conditions for building progressive, harmonious, and stable labour relationships. 
 

Article 58 
1. The State shall invest in the development of the protection and care of the People's health, 

provide health insurance for the entire people and exercise a priority policy of health care for 
ethnic minorities, highlanders, islanders and people living in extremely difficult socio-economic 
conditions. 

2. It is the responsibility of the State, society and family to ensure care and protection for mothers 
and children and family planning implementation. 

  
Article 59 

1. The State and society shall honour, commend, reward and exercise a priority policy for people 
who offer meritorious service to the nation. 
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2. The State shall create equal opportunities for citizens to enjoy social welfare, develop a system 
of social security, and provide a policy assisting the elderly, the disabled, the poor and people 
with other difficult circumstances. 

3. The State shall exercise a policy of housing development and create conditions so that 
everyone shall have housing. 

 
Article 60 

1. The State and society shall take care of the creation and development of the Vietnamese 
culture, which is modern, deeply imbued with national identity and reflects mankind's cultural 
quintessence. 

2. The State and society shall develop literature and art so as to meet the diverse and healthy 
spiritual demands of the People and promote mass media so as to meet the People’s demand 
for information, serving the course of construction and defence of the Fatherland. 

3. The State and society shall provide a favourable environment for the growth of the Vietnamese 
family which is prosperous, progressive, and happy; create Vietnamese people who are 
healthy, cultured, profoundly patriotic, unified, independent and responsible. 

 
Article 61 

1. Development of education is a primary national policy for the purposes of elevating the people's 
intellectual standards, training human resources and fostering talents. 

2. The State shall prioritise investment in and attraction of other investment sources for education; 
take care of pre-school education; guarantee compulsory primary education which is free of 
charge; gradually universalise secondary education; develop higher education and vocational 
education and provide an appropriate policy for scholarship and tuition. 

3. The State shall prioritise the educational development in mountainous and island areas, 
(regions inhabited by ethnic minority people) and in regions that have extremely difficult socio-
economic conditions; shall prioritise employment and development of the talented and provide 
favourable conditions for the disabled and the poor to access education and vocational 
learning. 
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Article 62 
1. Development of science and technology is a primary national policy, playing a key role in the 

country's socio-economic development. 
2. The State shall prioritise investment and encourage investment by organisations and individuals 

in scientific research, development, transfer and effective application of scientific and 
technological achievements; shall guarantee the right to conduct scientific and technological 
research and protect the right to intellectual property. 

3. The State shall provide favourable conditions for everyone to participate in and enjoy benefits 
from scientific and technological activities. 

 
Article 63 

1. The State has a policy to protect the environment; to manage and effectively and stably use 
natural resources; to protect nature and biodiversity; to take initiative in prevention and 
resistance against natural calamities and respond to climate change. 

2. The State encourages all acts of protection of the environment, development and use of new 
energy and recycled energy. 

3. Organisations and individuals who cause environmental pollution, deplete natural resources 
and weaken biodiversity shall be strictly dealt with and must be responsible for remedy and 
compensation for damage. 

 
CHAPTER IV 

DEFENCE OF THE FATHERLAND 
 

Article 64 

To defend the socialist Vietnamese Fatherland is the responsibility of the entire people.  

The State shall consolidate and strengthen national defence by the entire people and of the 
people's security, with the people's armed forces regarded as the core, shall develop to the full 
the aggregate strength of the country to defend the Fatherland and shall contribute to the 
protection of peace in the region and in the world. 

All agencies, organisations and citizens shall fulfil all their national defence and security 
obligations. 
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Article 65 
The people's armed forces must show absolute loyalty to the Fatherland, the People, the Party, 
and the State. Their duty is to protect national independence and sovereignty, the country's unity 
and territorial integrity, national security and social order; to protect the People, the Party, the 
State and the socialist regime and to join the entire people in national construction and fulfilment 
of international duties. 
 

Article 66 
The State shall build a revolutionary people's Army which shall be a well-trained regular army to 
be gradually modernised, have proper permanent forces, powerful reserves, strong and 
comprehensive self-defence militia and serves as the core of the business of national defence. 
 

Article 67 
The State shall build a revolutionary people's Police Force which shall be a well-trained regular 
army to be gradually modernised and serves as the core of the business of national security and 
social order, preventing and fighting against crimes. 
 

Article 68 
The State shall develop to the full the People's patriotism and revolutionary heroism, educate the 
entire people in matters of national defence and security, build up the national defence industry 
to ensure proper equipment for the armed forces; harmonise national defence with the economy 
and vice versa, enforce an appropriate policy with regard to soldiers' families and seek to ensure 
proper material and spiritual living conditions for officers and soldiers, national defence workers 
and employees in consistence with the nature of the People’s Army and People’s Public Security 
activities and build powerful people's armed forces and unceasingly reinforce the country's 
national defence potential. 
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CHAPTER V 
THE NATIONAL ASSEMBLY 

 
Article 69 

The National Assembly is the highest representative body of the People and the highest body of 
State power of the Socialist Republic of Vietnam. 

The National Assembly exercises constitutional and legislative powers, decides significant 
national affairs and exercises supreme control over all activities of the State. 
 

Article 70 
The National Assembly has the following duties and powers: 

1.  To draw up and amend the Constitution; to make and amend laws; 

2.  To exercise supreme control over conformity to the Constitution, the law and the resolutions of 
the National Assembly; to examine the reports of the State President, the Standing Committee 
of the National Assembly, the Government, the Supreme People's Court, the Supreme People's 
Procuracy, the National Commission of Election, the State Audit and other bodies created by 
the National Assembly; 

3.  To decide on the major objectives, targets, policies and duties of national socio- economic 
development. 

4.  To decide on the fundamental national financial and monetary policies; to set, change, or 
abolish taxes; to decide on the separation of items of incomes and expenditure between 
central budget and local budgets; to decide on the safety limit of national debts, public debts, 
and government debts; to decide on planning of the State budget and allocation of the central 
State budget; to approve the accounts of the State budget. 

5.  To decide on the State's policies on ethnic minorities and religions; 
6.  To regulate the organisation and operation of the National Assembly, the State President, the 

Government, the People's Courts, the People's Procuracy, the National Council of Election, the 
State Audit, local administrations, and other bodies created by the National Assembly. 

7.  To elect, suspend and revoke the State President and Vice-President, the Chairman of the 
National Assembly, the Vice-Chairmen of the National Assembly, members of  the Standing 
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Committees of the National Assembly, Chairman of the Ethnic Council, Chairmen of the 
Committees of the National Assembly, the Prime Minister, the Chief Justice of the Supreme 
People's Court, the Head of the Supreme People's Procuracy, the President of the National 
Council of Election, the Head of the State Audit, and the heads of other bodies created by the 
National Assembly; to sanction the recommendations of appointment, suspension and 
revocation of the Deputy Prime Minister, Ministers and other members of the Government, 
Judges of the People’s Supreme Court; sanction the list of members of the Defence and 
Security Council and of the National Council of Election. 
Upon election, the State President, the Chairman of the National Assembly, the Prime Minister, 
and the President of the Supreme People's Court must declare an oath of allegiance to the 
Fatherland, the People and the Constitution; 

8.    To cast a vote of confidence on persons holding positions elected or approved by the National 
Assembly; 

9.    To set up or dissolve government ministries and other agencies at the same level; to establish, 
merge, divide or adjust the boundaries of provinces and cities under direct central rule; to set 
up or disband special administrative economic units; to set up or disband other bodies in 
concordance with the Constitution and the law; 

10. To abrogate all formal written documents issued by the State President, the Standing 
Committee of the National Assembly, the Government, the Prime Minister, the Supreme 
People's Court, and the Supreme People's Procuracy that are inconsistent with the 
Constitution, laws and resolutions taken by the National Assembly. 

11. To grant amnesty; 
12. To determine titles and ranks in the people's armed forces, in the diplomatic service and   

other State titles and ranks; to institute medals, badges and State honours and distinctions; 
13. To decide issues of war and peace; to proclaim a state of emergency and other special 

measures aimed at ensuring national defence and security; 
14. To decide on fundamental policies in external relations; to ratify or nullify international treaties 

with respect to war and peace; national sovereignty; membership of the Socialist Republic 
of Vietnam in important international and regional organisations; international treaties on 
human rights, citizens’ fundamental rights and duties and other international treaties 
inconsistent with the laws and resolutions taken by the National Assembly 
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15. To hold a referendum. 
 

Article 71 
1. The duration of each term of the National Assembly is five years. 
2. Sixty days before the end of its tenure, a new National Assembly shall have been elected. 
3. In special cases, with the approval of at least two-thirds of its members, the National Assembly 

can either reduce or extend its period of tenure according to the recommendations by the 
National Assembly’s Standing Committee. The extension of a term of the National Assembly 
cannot exceed twelve months, except in the case of war. 

 
Article 72 

The Chairman of the National Assembly shall preside over its sessions; authenticate through his 
signature the Constitution, laws and resolutions of the National Assembly; give leadership to the 
activities of its Standing Committee; organise the carrying out of its external relations and maintain 
relationships with the Assembly delegates. 

The Vice Chairmen of the National Assembly shall assist the Chairman in the fulfilment of his duties 
as required by him. 

  
Article 73 

1. The National Assembly’s Standing Committee is its permanent Committee. 
2. The National Assembly’s Standing Committee is composed of the Chairman of the National 

Assembly, the Vice Chairmen of the National Assembly and the members. 
3. The Number of members of the Standing Committee shall be determined by the National 
Assembly. A member of the Standing Committee cannot simultaneously be a member of the 
Government. 
4. The Standing Committee of each legislature shall fulfil its tasks and exercise its powers until 
the election by the new legislature of a new Standing Committee. 
 

Article 74 
The Standing Committee of the National Assembly has the following duties and powers: 
1. To prepare for, to convene and preside over the sessions of the National Assembly; 



๔๑๗ 

 

2. To enact ordinances on matters entrusted to it by the National Assembly; to interpret the 
Constitution, the law, and decree-laws; 

3. To supervise the implementation of the Constitution, the law, the resolutions of the National 
Assembly, decree-laws, the resolutions of the Standing Committee; to supervise the activities 
of the Government, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy, State Audit 
and other bodies created by the National Assembly; 

4. To suspend the execution of the formal written orders of the Government, the Prime Minister, 
the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy that contravene the 
Constitution, the law, the resolutions of the National Assembly; to report the matter to the 
National Assembly for it to decide on the abrogation of such orders in its next session; to repeal 
the written orders of the Government, Prime Minister, the Supreme People's Court, the 
Supreme People's Procuracy that contravene the decree-laws and resolutions of the Standing 
Committee; 

5. To direct, harmonise, and co-ordinate the activities of the Ethnic Council and the Committees 
of the National Assembly, to give guidance to and to ensure good working conditions for the 
Assembly delegates; 

6. To advise the National Assembly on election, suspension, or revocation of the State President, 
the Chairman of the National Assembly, the Vice Chairmen of the National Assembly, and 
members of the Standing Committee of the National Assembly, Chairman of Ethnic Council, 
Chairmen of the Committees of the National Assembly, President of the National Council of 
Election and Head of the State Audit; 

7. To exercise supervision and control over and to give guidance to the activities of the People's 
Councils; to repeal improper resolutions by the People's Councils of provinces and cities under 
direct central rule; to disband the People's Councils of provinces and cities under direct central 
rule whenever such Councils cause serious harm to the interests of the People; 

8. To decide on the establishment, merging, division, or adjustment of the boundaries of 
administrative units below the level of provinces and cities under direct central rule; 

9. In cases where the National Assembly cannot meet, to decide on proclaiming a state of war 
and report it to the National Assembly for decision at its next session; 

10. To proclaim general or partial mobilization; to proclaim a state of emergency throughout the 
country or in a particular region; 
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11. To carry out the National Assembly's external relations; 
12. To approve the recommendations of appointment and release of ambassador extraordinary 

and plenipotentiary of the Socialist Republic of Vietnam. 
13. To organise a referendum as decided by the National Assembly. 
 

Article 75 
1. The Ethnic Council comprises the Chairman, Vice Chairmen and members. The Chairman of 

the Ethnic Council is elected by the National Assembly; Vice-Chairmen and the members of 
Ethnic Council are approved by the National Assembly’s Standing Committee. 

2. The Ethnic Council studies and makes recommendations to the National Assembly on issues 
concerning the ethnic groups; supervises and controls the implementation of policies on ethnic 
groups and the execution of programmes and plans for socio-economic development of the 
highlands and regions inhabited by ethnic minorities. 

3. The Chairman of the Ethnic Council shall be invited to sit in on the Government’s meetings at 
which are discussed ways of putting into effect policies on ethnic groups. In promulgation of 
decisions related to ethnic policies, the Government must consult with the Ethnic Council. 

4. The Ethnic Council also has other duties and powers as assigned to the Committees of the 
National Assembly in clause 2 of Article 76. 

 
Article 76 

1. A Committee of the National Assembly comprises a Chairman, Vice Chairmen and members. 
The Chairman is elected by the National Assembly; The Vice Chairmen and the members are 
approved by the National Assembly’s Standing Committee. 

2. The Committees of the National Assembly check draft laws, make recommendations 
concerning laws, draft decree-laws and other drafts and reports entrusted to them by the 
National Assembly or its Standing Committee; supervise within the bounds determined by law 
and make recommendations concerning issues within their fields of activity. 

3. The establishment and dissolution of the Committees are decided by the National Assembly. 
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Article 77 
1. The Ethnic Council and the Committees of the National Assembly can request members of the 

Government, the President of the Supreme People's Court, the Head of the Supreme People's 
Procuracy, Head of State Audit and related individuals to report or supply documents on 
certain necessary matters. Those to whom such requests are made are obliged to comply. 

2. It is the responsibility of State bodies to examine and respond to the recommendations made 
by the Ethnic Council and the Committees of the National Assembly. 

  
Article 78 

When necessary, the National Assembly creates provisional committees to examine or verify a 
recommendation or investigate a certain problem. 

 
Article 79 

1. The representatives in the National Assembly represent the will and aspirations of the People 
of his/her constituency and of the People of the whole country. 

2. National Assembly representatives must maintain close ties with the voters; submit to their 
control; collect and faithfully reflect their views and aspirations for the consideration of the 
National Assembly and the State bodies and organisations concerned; maintain regular 
contact with and give feedback to the voters on his or her activities and those of the National 
Assembly; answer the requests and petitions of voters; examine, activate and keep track of 
the way citizens' complaints and denunciations are dealt with and give guidance and 
assistance to citizens seeking to exercise their right of complaints and denunciations. 

3. National Assembly representatives shall familiarise the People with the contents of the 
Constitution and the law and mobilise them towards implementing thereof. 

 
Article 80 

1. National Assembly representatives have the right to interpellate the State President, the 
Chairman of the National Assembly, the Prime Minister, Cabinet Ministers and other members 
of the Government, the President of the Supreme People's Court, the Head of the Supreme 
People's Procuracy and the Head of the State Audit. 
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2. The interpellated officials must respond at the current session; in case an inquiry is needed, 
the National Assembly may decide that the replies should be given to its Standing Committee 
or at one of its own subsequent sessions, or may allow the reply to be given in writing. 

3. National Assembly representatives have the right to request State bodies, organisations and 
individuals to answer questions on matters concerning their duties. The heads of these bodies, 
organisations or individuals have the responsibility to answer questions put by the 
representative within the time limit set by the law. 

  
Article 81 

A member of the National Assembly cannot be arrested or prosecuted without the consent of the 
National Assembly and, in the intervals between its sessions, without the consent of its Standing 
Committee; in case of a flagrant offence and if the representative is taken into temporary custody, 
the body effecting his/her arrest must immediately report the case to the National Assembly or its 
Standing Committee for consideration and decision. 
 

Article 82 
1. A National Assembly representative is responsible to discharge the duties of a representative 

and is entitled to membership of the Ethnic Council and Committees of the National Assembly. 
2. It is the responsibility of the Standing Committee of the National Assembly, the Prime Minister, 

the Ministers, the other members of the Government and the other State bodies to create the 
necessary conditions for representatives to the National Assembly to fulfil their duties. 

3. The State shall ensure the expenditure for the activities of representatives to the National 
Assembly. 

 
Article 83 

1. The sessions of the National Assembly are open to the public. When necessary, according to 
the recommendations of the State President, the National Assembly’s Standing Committee, the 
Prime Minister or at least two-thirds of its members, the National Assembly can decide on a 
secret meeting. 

2. The National Assembly shall hold two sessions each year. When required by the State 
President, the Prime Minister or at least one-third of the total membership of the National 
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Assembly, National Assembly shall hold extraordinary sessions. The Standing Committee 
convenes the session of the National Assembly. 

3. The first session of the newly-elected National Assembly shall be convened sixty days after its 
election at the latest; it shall be opened and presided over by the chairman of the outgoing 
Assembly until the election of the new chairman by the incoming Assembly. 

 
Article 84 

1. The State President, the Standing Committee of the National Assembly, the Ethnic Council and 
Committees of the National Assembly, the Government, the Supreme People's Court, the 
Supreme People's Procuracy, the State Audit, The Central Committee of the Vietnam 
Fatherland Front and the central bodies of its member organisations have the right to submit 
draft laws to the National Assembly and draft ordinances to the National Assembly’s Standing 
Committee. 

2. Members of the National Assembly may present motions concerning laws, ordinances, draft 
laws and draft ordinances to the National Assembly and the National Assembly’s Standing 
Committee. 

 
Article 85 

1. Laws and resolutions of the National Assembly must be approved by the majority of its 
members; the drafting or amendment of the Constitution and decisions on extending and 
reducing its tenure and revoking one of its members must be approved by at least two-thirds 
of its total membership. 
The ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly must be 
approved by more than half of its membership. 

2. Laws and ordinances must be made public fifteen days following their adoption at the latest, 
except in case where the decree-laws are presented by the State President for review. 
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CHAPTER VI 
THE STATE PRESIDENT 

 
Article 86 

The State President is the Head of State and represents the Socialist Republic of Vietnam both in 
domestic and foreign affairs. 
  

Article 87 

The State President shall be elected by the National Assembly from among its members.  

The State President is responsible and accountable to the National Assembly for his or her work. 

His or her term of office follows that of the National Assembly. At the end of the latter's tenure he 
shall continue in office until a new President of the State is elected by the new legislature. 

 
Article 88 

The State President has the following duties and powers: 
1. To promulgate the Constitution, laws and ordinances; to recommend to the National Assembly 

Standing Committee to revise its ordinances within ten days from the date these ordinances 
were passed; if such ordinances are still voted for by the National Assembly Standing 
Committee despite the State President's recommendation, the State President can submit it to 
the National Assembly for decision at its next session; 

2. To recommend to the National Assembly to elect, suspend or revoke the Vice President of the 
State or the Prime Minister; on the basis of resolutions of the National Assembly, to appoint, 
suspend or revoke Deputy Prime Ministers, Ministers and other members of the Government; 

3. To recommend to the National Assembly to elect, suspend or revoke the President of the 
Supreme People’s Court and the Head of the Supreme People’s Procuracy; on the basis of 
resolutions of the National Assembly, to appoint, to suspend or revoke  Judges of the Supreme 
People’s Court; to appoint, suspend or revoke Judges of other courts and Chief Justices of the 
Supreme People’s Procuracy, Deputy Procurators General and Procurators of the Supreme 
People’s Procuracy; to grant pardons and on the basis of resolutions of the National Assembly, 
to proclaim an amnesty; 
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4. To decide on the award of medals, badges, State prizes and State honours and distinctions; to 
grant Vietnamese nationality, release from Vietnamese nationality, restore Vietnamese 
nationality, or deprive of Vietnamese nationality. 

5. To have overall command of the armed forces and hold the office of Chairman of the National 
Defence and Security Council; to decide on conferment, promotion, demotion and deprivation 
of army rank of general, commander-in-chief, vice commander-in-chief and naval commander-
in-chief; to appoint, suspend or revoke Chief of the general staff and Chairman of the Political 
Head Office of Vietnamese People’s Army; on the basis of resolutions of the National Assembly 
or of the National Assembly’s Standing Committee, to proclaim or retract the decision on the 
state of war; on the basis of resolutions of the National Assembly’s Standing Committee, to 
issue orders on general mobilisation or limited mobilisation, to declare or lift a state of 
emergency and in cases where the National Assembly Standing Committee cannot meet, to 
declare a state of emergency nationwide or in a particular locality; 

6. To accept foreign ambassadors extraordinary and plenipotentiary; on the basis of resolutions 
of the National Assembly’s Standing Committee, to appoint and recall ambassadors 
extraordinary and plenipotentiary of the Socialist Republic of Vietnam; to decide on the 
conferment of titles and ranks on the ambassadorial title; to decide on negotiation and 
conclusion of international treaties in the name of the State; to submit to the National Assembly 
international treaties for ratification and termination as provided by clause 14 of Article 70; to 
decide on ratification, accession to or termination of other international treaties in the name of 
the State. 

 
Article 89 

1. The National Defence and Security Council consists of a Chairman, Vice Chairmen and other 
members who are approved by the National Assembly under the nomination of the State 
President. 
The National Defence and Security Council shall operate as a collegium and take its decisions 
by a vote of the majority. 

2. The National Defence and Security Council proposes to the National Assembly to decide on a 
state of war and in case the National Assembly cannot meet, proposes to the National 
Assembly’s Standing Committee to decide on a state of war; mobilises all forces and 
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potentialities of the country for national defence; exercises special duties and powers 
entrusted by the National Assembly in case of war and decides on the participation of the 
armed forces in activities contributing to the protection of peace in the region and in the world. 

 
Article 90 

The State President is entitled to attend sessions of the Standing Committee of the National 
Assembly and sessions of the Government. 

The State President has the right to request the Government to hold meetings to discuss issues 
which the State President considers necessary to exercise his duties and authorities. 

 
Article 91 

The State President shall issue orders and decisions for the accomplishment of his duties and the 
exercise of his powers. 

 
Article 92 

The Vice President of the State shall be elected by the National Assembly from among its 
members. 

He shall assist the State President in the performance of his duties and may be delegated by him 
to perform certain tasks. 

 
Article 93 

When the State President is incapacitated for work over a long period of time, the Vice President 
shall act as President.  

In case of vacancy of the State Presidency, the Vice President shall be acting President until the 
election of a new President by the National Assembly. 
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CHAPTER VII 
THE GOVERNMENT 

 
Article 94 

The Government is the highest administrative body of the Socialist Republic of Vietnam, exercises 
the executive power and is the executive body of the National Assembly. 

The Government is accountable to the National Assembly and shall report to the National 
Assembly, its Standing Committee and the State President. 

 
Article 95 

1. The Government shall be composed of the Prime Minister, the Deputy Prime Ministers, the 
Ministers and heads of ministerial-level agencies. 
The structure and numbers of members of the Government are decided by the National 
Assembly. 
The Government shall operate as a collegium and take its decisions by a vote of the majority. 

2. The Prime Minister as the head of the Government is accountable to the National Assembly for 
the activities of the Government and its assigned duties and shall report to the National 
Assembly, the National Assembly’s Standing Committee and the State President on the 
activities of the Government and the Prime Minister 

3. The Deputy Prime Ministers shall assist the Prime Minister in the performance of his duties, as 
required by him, and are accountable to the Prime Minister. In the absence of the Prime 
Minister, one of his Deputies shall be delegated by him to direct the work of the Government. 

4. The Ministers and Heads of ministerial-level agencies shall be personally accountable to the 
Prime Minister, the Government and the National Assembly for their respective fields and 
branches, and shall be, together with other members of the Government, collectively 
accountable for the activities of the Government. 

  
Article 96 

The Government has the following tasks and powers: 
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1. To organise the implementation of the Constitution, laws and resolutions of the National 
Assembly, ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, 
and orders and decisions of the President; 

2. To organise the implementation of the Constitution, the laws, resolutions of the National 
Assembly, the ordinances and resolutions of the National Assembly’s Standing Committee and 
decrees and decisions of the State President; To initiate and draft policies and to submit them 
to the National Assembly and the National Assembly’s Standing Committee for decision or to 
decide on these policies according to its jurisdiction in the exercise of its duties and jurisdiction 
as provided by this Article; to recommend draft laws draft state budgets and other projects to 
the National Assembly; to propose the draft ordinances to the National Assembly’s Standing 
Committee; 

3. To exercise uniform management of the economy, culture, society, education, medicine, 
science, technology, environment, information, media, international relations, national 
defence, national security and social order and security; to exercise the decisions on 
mobilisation and the state of emergency and carry out all other necessary measures to protect 
the country and to safeguard the lives and the property of the People; 

4. To recommend to the National Assembly to create or dissolve ministries and ministerial-level 
agencies and to establish, merge, divide or adjust the boundaries of provinces and cities 
under direct central rule and to set up or disband special administrative economic units; to 
recommend to the National Assembly’s Standing Committee to establish, merge, divide or 
adjust the administrative boundaries below the level of provinces and cities under direct 
central rule; 

5. To exercise the uniform management of the national bureaucracy; exercise the management 
of cadres, civil servants, officials and public service in state bodies; to exercise the work of 
inspection and examination and handling of citizen’s complaint and denouncements; to fight 
against authoritativeness and corruption in the state apparatus; to direct the work of the 
ministries, the ministerial-level agencies and the bodies of the Government, the People's 
Committees at all levels and to guide and control the People's Councils in their implementation 
of their legal duties and authorities; 

6. To protect the rights and interests of the State and society, human rights and citizen’s rights 
and to ensure social order and security; 
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7. To negotiate and conclude international treaties in the name of the State as delegated by the 
State President; to negotiate, sign, ratify and accede to international treaties in the name of the 
Government, except the international treaties proposed to the National Assembly for approval 
as provided by clause 14 of Article 70 and to protect the interests of the State, the legitimate 
interests of Vietnamese organisations and citizens in foreign countries; 

8. To coordinate with the Central Committee of the Vietnamese Fatherland Front and the central 
bodies of socio-political organisations in the exercise of its duties and authorities. 

 
Article 97 

The tenure of the Government is the same as that of the National Assembly. When the latter's 
tenure ends, the Government shall continue in office until the new legislature establishes a new 
Government. 
 

Article 98 
The Prime Minister is elected by the National Assembly among its members. The Prime Minister 
has the following duties and powers: 
1. To direct the work of the Government; to direct the construction of policies and the organisation 

of implementation of the laws; 
2. To direct and to be accountable for the activities of the national administration from the central 

to local level and to ensure the unity and thoroughness of the national administration; 
3. To submit to the National Assembly for approval recommendations on appointment, suspension 

or dismissal of Deputy Prime Ministers, Ministers and heads of ministerial-level agencies; to 
appoint, suspend or dismiss Vice Ministers and officials of equal rank of ministries and 
ministerial-level agencies; to approve the election, suspension, secondment and dismissal of 
Chairmen and Deputy Chairmen of the People's Committees of provinces and cities under 
direct central rule; 

4. To suspend or annul decisions, directives and circulars of Cabinet Ministers and other 
Government members, decisions and directives of the People's Councils and Chairmen of the 
People's Committees of provinces and cities under direct central rule that contravene the 
Constitution, the law and other formal written documents of superior State bodies; to suspend 
the execution of resolutions of the People's Councils of provinces and cities under direct 
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central rule that contravene the Constitution, the law and formal written orders of superior State 
bodies and at the same time, to propose to the Standing Committee of the National Assembly 
to annul them; 

5. To decide and direct the negotiation of and to direct the conclusion and joining of international 
treaties within the duties and authorities of the Government; to organise the implementation of 
international treaties in which the Socialist Republic of Vietnam is a member; 

6. To submit regular reports to the people through the mass media on major issues to be settled 
by the Government and the Prime Minister. 

 
Article 99 

1. Minsters and heads of ministerial-level agencies are members of the Government, preside over 
ministries and bodies of ministerial-level agencies, direct the work of ministries and ministerial-
level agencies; shall be responsible for State administration in the fields and branches under 
their respective authority to organise and monitor the implementation of the laws in their 
respective fields and branches throughout the country. 

2. Minsters and heads of ministerial-level agencies shall report to the Government and the Prime 
Minister and exercise a regime of reporting to the People on issues under their respective 
management. 

  
Article 100 

The Government, the Prime Minister, Ministers and heads of ministerial-level agencies shall issue 
legal documents to exercise their duties and authorities, review the implementation of these 
documents and handle illegal documents in concordance with the law. 
 

Article 101 
The Chairman of the Central Committee of the Vietnamese Fatherland Front and the heads of 
socio-political organisations shall be invited to attend sessions of the Government when relevant 
problems come up for discussion. 

 
 
 



๔๒๙ 

 

CHAPTER VIII 
THE PEOPLE’S COURT AND THE PEOPLE’S PROCURACY 

 
Article 102 

1. The People’s Courts are the judicial bodies of the Socialist Republic of Vietnam, exercising the 
judicial power. 

2. The People’s Courts comprise the Supreme People's Court and other courts established by 
law. 

3. The People’s Courts are responsible for the protection of justice, human rights, citizen’s rights, 
socialist regime, interests of the State and legal rights and interests of organisations and 
individuals. 

 
Article 103 

1. Trials before the People's Courts shall be attended by People's Assessors, except in the case 
of trials in lower courts 

2. The Judges and Assessors are independent and shall only obey the law; interference with the 
trials of the Judges and Assessors by bodies, organisations, and individuals is strictly 
prohibited. 

 3. The People's Courts shall hold their hearings in public. In special cases, which require the 
protection of state secrecy, fine customs and beautiful habits of the nation, the protection of 
youths and the protection of privacy according to the legitimate requirement of the persons 
concerned, the People’s Courts can hold their hearings in secret. 

4. The People's Courts shall try their cases collegially and their decisions shall be in conformity 
with the will of the majority, except the cases of the trials with reduced procedure. 

5. The principle of institute legal proceeding against is guaranteed in trials. 
6. The regime of hearing in first instance and appeal is guaranteed. 
7. The right of the accused or the defendants to be defended is guaranteed; the right of the 

persons concerned to defend their legitimate interests is guaranteed. 
 

Article 104 
1. The Supreme People's Court is the highest judicial body of the Socialist Republic of Vietnam. 
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2. The Supreme People's Court supervises and directs the judicial work of other courts, except 
the cases provided by the law. 

3. The Supreme People's Court exercises the summarisation of the practice of trials, and ensures 
the uniform application of law in trials. 

 
Article 105 

1. The term of the President of the Supreme People’s Court is consistent with the term of the 
National Assembly. The appointment, suspension and revocation of presidents of other courts 
are provided by the law. 

2. The President of the Supreme People's Court is accountable to and reports to the National 
Assembly and, when the latter is not in session, to its Standing Committee and to the State 
President. The lines of reporting of presidents of other courts are provided by the law. 

3. The appointment, approval, suspension and revocation, term of judges and the election and 
term of assessors are provided by the law. 

  
Article 106 

The sentences and decisions of the People's Court which have acquired legal effect must be 
respected by bodies, organisations, and individuals; they must be fully complied with by the 
bodies, organisations and individuals concerned. 
 

Article 107 
1. The People's Procuracies shall exercise the power to prosecution and control judicial activities. 
2. The People’s Procuracies comprise the Supreme People’s Procuracy and other Procuracies 

provided by the law. 
3. The People’s Procuracies are responsible for the protection of law, human rights, citizen’s 

rights, the socialist regime, interests of the State and legal rights and interests of organisations 
and individuals, thus contributing to ensuring that laws are strictly and uniformly observed. 

 
 
 
 



๔๓๑ 

 

Article 108 
1. The term of the Head of the Supreme People’s Procuracy is consistent with the term of the 

National Assembly. The appointment, suspension and revocation of heads of other 
Procuracies and Procurators are provided by the law. 

2. The Head of the Supreme People's Procuracy is accountable to and reports to the National 
Assembly and, when the latter is not in session, to its Standing Committee and to the State 
President. The line of reporting of heads of other procuracies is provided by the law. 

 
Article 109 

1. A People's Procuracy is directed by its Head. The Heads of inferior Procuracies are subject to 
the leadership of the Heads of superior Procuracies. The Heads of Procuracies at all levels are 
subject to the overall leadership of the Head of the Supreme People's Procuracy. 

2. When exercising the power to prosecution and controlling judicial activities, Procurators shall 
obey the law and are subject to the leadership of the Head of the People’s Procuracy. 

  
CHAPTER IX 

THE LOCAL GOVERNMENT 
 

Article 110 

1. The administrative units of the Socialist Republic of Vietnam are distributed as follows: 

    The country is divided into provinces and cities under direct central rule;  

     A province is divided into districts, provincial cities and towns; a city under direct central rule 
is divided into urban districts, rural districts, towns and units of similar level; 

     A district is divided into communes and townlets; a provincial city and a town are divided into 
wards and communes and an urban district is divided into wards. 

     Special administrative economic units are created by the National Assembly. 

2. The establishment, removal, merging, division or adjustment of the boundaries of 
administrative units must be consulted with the local people in concordance with the process 
and procedure provided by the law. 

 



๔๓๒ 

 

Article 111 
1. Local governments are organised in administrative units of the Socialist Republic of Vietnam. 
2. Local governments consist of the People’s Council and the People’s Committee which shall be 

organised consistent with the features of rural areas, cities, islands and special administrative 
economic units provided by the law. 

 
Article 112 

1. Local governments organise and ensure the implementation of the Constitution and the laws at 
local level; deal with local issues provided for by the law and are subject to the examination 
and supervision of superior state bodies. 

2. The duties and authorities of local governments shall be determined on the basis of 
differentiation of powers between central state bodies and local state bodies and between 
different ranks of local governments. 

3. When necessary, local governments are delegated to exercise some duties of superior state 
bodies with the conditions deemed necessary to exercise those duties. 

 
Article 113 

1. The People's Council is the local body of State power; it represents the will, aspirations and 
mastery of the local People; it is elected by the local People and is accountable to them and 
to the superior State bodies. 

2. The People's Council shall decide on local issues provided by the law; supervise conformity to 
the Constitution and the laws at local level and the implementation of the resolutions of the 
People’s Council. 

 
Article 114 

1. The People's Committee elected by the People's Council is the latter's executive body, the 
body of local State administration and is accountable to the People’s Council and superior 
state bodies. 

2. It is the responsibility of the People's Committee to implement the Constitution and the laws at 
local level, to organise the implementation of the resolutions of the People's Council and to 
exercise duties assigned by the superior state bodies. 

 



๔๓๓ 

 

Article 115 
1. A representative of the People's Council represents the will and aspirations of the local People; 

he must maintain close ties with the electors, submit himself to their control, keep regular 
contact with them, regularly report to them on his activities and those of the People's Council, 
answer their requests and petitions and look into and activate the resolution of the People's 
complaints and denunciations. It is the duty of the representative of the People's Council to 
urge the People to abide by the law and State policies, the resolutions of the People's Council 
and to encourage them to join in State administration. 

2. The representative of the People's Council has the right to interpellate the Chairman of the 
People's Council, the Chairman and other members of the People's Committee, the President 
of the People's Court, the Head of the People's Procuracy and the heads of bodies under the 
People's Committee. The interpellated officials must respond to this interpellation within the 
time determined by law. The representative of the People's Council has the right to make 
recommendations to local State bodies. The officials in charge of these bodies have the 
responsibility to receive him and to examine and settle the issues raised in his or her 
recommendations. 

 
Article 116 

1. The People's Council and the People's Committee shall submit regular reports on the local 
situation in all fields to the Front and the mass organisations; shall listen to their opinions and 
recommendations on local power building and socio-economic development; shall cooperate 
with them in urging the people to work together with the State for the implementation of socio-
economic, national defence and security tasks in the locality. 

2. The Chairmen of the Vietnam Fatherland Front committee and the heads of socio- political 
organisations in the locality shall be invited to attend sessions of the People's Council and to 
attend meetings of the People's Committee of the same level when relevant problems are 
discussed. 

 
 
 
 



๔๓๔ 

 

CHAPTER X 
THE NATIONAL ELECTION COUNCIL AND THE STATE AUDIT 

 
Article 117 

1. The National Election Council is a body created by the National Assembly, responsible for  
     the organisation of election of the National Assembly. It shall direct and coordinate the election 

of the People’s Councils at all levels. 
2. The National Election Council comprises a President, Vice Presidents and members 
3. The details of organisation, duties and authorities of the National Election Council and the 

number of its members shall be provided by the law. 
  

Article 118 
1. The State Audit is a body created by the National Assembly, shall act independently and obey 

the law only. It exercises the audit of the management and use of public finance and property. 
2. The State Auditor General presides over the State Audit, elected by the National Assembly. The 

term of the State Auditor General shall be provided by the law. 
    The State Auditor General is accountable and reports the results of audits to the National 

Assembly; when the latter is not in session, to its Standing Committee. 
3. The details of the organisation, duties, and authorities of the State Audit shall be provided by 

the law. 
 

CHAPTER XI 
THE EFFECT OF THE CONSTITUTION AND THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION 

 
Article 119 

1. The Constitution is the fundamental law of the Socialist Republic of Vietnam, and has the highest 
legal effect. 

    All other legal documents must conform to the Constitution. All actions violating the Constitution 
shall be dealt with. 

2. The National Assembly, its bodies, The State President, the Government, the People’s Courts, 
the People’s Procuracies, other State organs and the entire People are responsible to protect 
the Constitution. The mechanism of constitutional protection shall be provided by the law. 



๔๓๕ 

 

Article 120 
1. The State President, the National Assembly’s Standing Committee, or at least two- thirds of the 

entire number of National Assembly representatives have the right to propose the drafting of a 
Constitution and amendment of the Constitution. The National Assembly shall decide on the 
drafting of constitution and amendment of the Constitution upon the approval of two-thirds of 
the entire number of National Assembly representatives. 

2. The National Assembly shall create the Committee of Constitutional Drafting. The components, 
the number of members, duties and authorities of the Committee of Constitutional Drafting shall 
be decided by the National Assembly according to the recommendation of the National 
Assembly’s Standing Committee. 

3. The Committee of Constitutional Drafting drafts, organises the collection of People’s opinions 
and submits to the National Assembly the draft Constitution. 

4. The Constitution shall be enacted with the approval of at least two-thirds of the entire number 
of National Assembly representatives. The referendum on the Constitution shall be decided by 
The National Assembly. 

5. The time limit for the promulgation and effective date of the Constitution shall be decided by 
the National Assembly. 

This Constitution was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 
term XIII, at its sixth session on 28 November 2013. 

 
 

PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY 
 
 

Nguyễn Sinh Hùng 

 
 

 

 

 

 



๔๓๖ 

 

ภาคผนวก ข. 
ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายส าหรับการออกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการโทรคมนาคม* 

๑. ค่าธรรมเนียมส าหรับออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ล าดบั ชื่อใบอนญุาต จ านวน 

(หน่วย: ดงเวียดนาม) 

๑ ใบอนญุาตใหม่ (กรณีเป็นการขอออกใบอนญุาตครัง้แรก) ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

   - การใหบ้รกิารโทรคมนาคมผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุ 

- การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะที่ใชค้ลื่น

ความถ่ีวิทยุ 

- การติดตัง้สายโทรคมนาคมใตท้ะเล (ยกเวน้การบ ารุงรกัษา

สายโทรคมนาคมใตท้ะเล) 

- การทสอบบรกิารและเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใชค้ลื่น

ความถ่ีวิทยุ 

- การใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมที่ไม่ใชค้ลื่นความถ่ีวิทยุ 

- การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมดา้นสาธารณะที่ไม่ใช้

คลื่นความถ่ีวิทยุ 

- การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมส าหรบัการใชก้รณีพิเศษ

เฉพาะ และ 

- การทดสอบบรกิารและเครือข่ายโทรคมนาคมที่ไม่ใชค้ลื่น

ความถ่ีวิทยุ 

  

๒ การต่อเติม การดดัแปลง การขอออกอีกครัง้ ซึ่งใบอนญุาต                    

ในขอ้ ๑  

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 
* หนงัสือเวียน ที่ ๐๓/๒๐๑๘/TT-BTC ของกระทรวงการคลงั ลงวนัที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (Circular No. 

03/2018/TT-BTC dated January 12, 2018 of the Minister of Finance.) 



๔๓๗ 

 

๒.  ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 (ก)  ค่าธรรมเนียมการให้บริการโทรคมนาคม 

 องคก์รธุรกิจที่จะขอออกใบอนุญาตเพื่อใหบ้ริการดา้นโทรคมนาคมตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา               

รอ้ยละ ๐.๕ ของรายรบัจากการใหบ้ริการโทรคมนาคม ต่อปี แต่ไม่นอ้ยกว่าจ านวนขัน้ต ่าที่ระบุไวใ้นตาราง

ดา้นลา่งนี ้ 

ล าดับ การให้บริการโทรคมนาคม 
จ านวนขั้นต ่า 

(ล้านดงเวียดนาม) 

๑ 
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเก่ียวกับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาคพืน้ดินโดยใชค้ลื่นความถ่ีวิทย ุ
๒,๐๐๐ 

๒ 
การให้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาคพืน้ดินที่ไม่ไดใ้ชค้ลื่นความถ่ีวิทย ุ
๑,๐๐๐ 

๓ 

- การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเก่ียวกบัสญัญาณผ่านเครื่องสง่สญัญาณ

ดาวเทียม 

- การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเก่ียวบัสญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนที่ใตท้ะเล 

- การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเก่ียวกบัสญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนที่

ทางการบิน 

๕๐ 

๔ 
การให้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน

ดาวเทียม 
๑๐๐ 

๕ 

- การใหบ้รกิารโทรคมนาคมผ่านเครื่องสง่สญัญาณภาคพืน้ดินที่ไม่ได้

ใชค้ลื่นความถ่ีวิทยุ 

- การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเก่ียวกบัสญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนที่

ภาคพืน้ดินที่ไม่ไดใ้ชค้ลื่นความถ่ีวิทยุ 

๒๕๐ 

 

 

 

 

 



๔๓๘ 

 

(ข)  ค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการใช้กรณีพิเศษเฉพาะ 

ค่าธรรมเนียมส าหรับการทดสอบการให้บริการและเครือข่ายโทรคมนาคม                    

และค่าธรรมเนียมการติดตั้งสายโทรคมนาคมใต้ทะเล  

 

ล าดับ  การประกอบการโทรคมนาคม จ านวน 

๑ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ (ต่อปี)   

๑.๑ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะผ่านเครื่องส่งสญัญาณ

ภาคพืน้ดินที่ไม่ไดใ้ชค้ลื่นความถ่ีวิทยแุละจ านวนผูใ้ช ้

  

ก ภายใน ๑ จงัหวดั ๑๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

ข ๒ - ๓๐ จงัหวดั ๓๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

ค มากกว่า ๓๐ จงัหวดัขึน้ไป ๖๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

๑.๒ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะผ่านเครื่องส่งสญัญาณ

ภาคพืน้ดินที่ใชค้ลื่นความถ่ีวิทยแุละจ านวนผูใ้ช ้

  

ก ๒ - ๓๐ จงัหวดั ๘๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

ข มากกว่า ๓๐ จงัหวดัขึน้ไป ๒,๐๐๐ ลา้นดง

เวียดนาม 

๑.๓ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเก่ียวกบัสญัญาณ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ภาคพืน้ดินใชช้่องคลื่นความถ่ีวิทยุ 

๒๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

๑.๔ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเก่ียวกบัสญัญาณ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ภาคพืน้ดินใชค้ลื่นความถ่ีวิทย ุ(หรือ MVNO) 

๒,๐๐๐ ลา้นดง

เวียดนาม 

๑.๕ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเก่ียวกบัสญัญาณ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ภาคพืน้ดินใชย้่านคลื่นความถ่ีวิทยุ 

๕,๐๐๐ ลา้นดง

เวียดนาม 

๑.๖ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเก่ียวกบัเครื่องสง่สญัญาณ

ผ่านดาวเทียม 

๑๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

๑.๗ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะเก่ียวกบัสญัญาณ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

๑๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 



๔๓๙ 

 

๒ การทดสอบบรกิารและเครือข่ายโทรคมนาคม (จดัเก็บค่าธรรมเนียมเต็ม

จ านวนส าหรบัระยะเวลาของใบอนญุาตทัง้หมด รวมถึงระยะเวลาที่ขยาย

ออกไปของใบอนญุาตดงักล่าว) 

  

๒.๑ การทดสอบบรกิารและเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใชค้ลื่นความถ่ีวิทยุ   

ก ภายใน ๑ จงัหวดั ๒๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

ข ๒ - ๓๐ จงัหวดั ๓๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

ค มากกว่า ๓๐ จงัหวดัขึน้ไป ๔๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

๒.๒ การทดสอบเครือข่ายและการบรกิารโทรคมนาคมที่ไม่ไดใ้ชค้ลื่นความถ่ี
วิทยุ 

  

ก ภายใน ๑ จงัหวดั ๓๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

ข ๒ - ๓๐ จงัหวดั ๔๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

ค มากกว่า ๓๐ จงัหวดัขึน้ไป ๕๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

๓ การก่อสรา้งเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อการใชก้รณีพิเศษเฉพาะ (จดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนส าหรบัระยะเวลาของใบอนญุาตทัง้หมด รวมถึง
ระยะเวลาที่ขยายออกไปของใบอนญุาตดงักลา่ว) 

๑๐๐ ลา้นดงเวียดนาม 

 
การติดตัง้สายโทรคมนาคมใตท้ะเล   

ก การติดตัง้สายโทรคมนาคมใตท้ะเล รวมถึงการส ารวจ และการติดตัง้
โทรคมนาคมใตท้ะเล (จดัเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนส าหรบัระยะเวลา
ของใบอนญุาตทัง้หมด รวมถึงระยะเวลาที่ขยายออกไปของใบอนญุาต
ดงักลา่ว) 

๑ ลา้นดอลลารส์หรฐั 

ข การซ่อมแซม และการบ ารุงรกัษาสายโทรคมนาคมใตท้ะเล (จดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายครัง้ส  าหรบัการซ่อมแซมและการบ ารุงรกัษาสาย
โทรคมนาคมใตท้ะเลแต่ละครัง้) 

๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรฐั 

 


