การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม
หน่ วยงาน

Department of Planning and Investment (DPI)
www.dpi.hochiminhcity.gov.vn Tel: +848 8293 179

กฎหมาย

1) Law on Enterprise No. 60-2005-QH11 และ Government Decree
on Enterprise Registration No.43/2010/ND-CP
2) Investment Law No. 59/2005/QH11

2 ฉบับ

รู ปแบบองค์ กรธุรกิจ

1) ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business)
2) กิจการเจ้ าของคนเดียว (Private Enterprise)
3) ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership)
4) บริษัทจํากัด (Limited Liability Company)
5) บริษัทถือหุ้น (Shareholding Company)

5 รู ปแบบ

ช่ องทางจดทะเบียน

1) ยื่นจดทะเบียนด้ วยตนเองที่สาํ นักงานจดทะเบียนประจําจังหวัด
(ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มที่ www.business.gov.vn)

2 ช่ องทาง

2) ยื่นจดทะเบียนออนไลน์

จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
4 ขัน้ ตอน

1) จองชื่อนิตบิ ุคคล
2) ยื่นเอกสารจดทะเบียนแก่ สาํ นักงานจดทะเบียนประจําจังหวัด
หรือผ่ านระบบออนไลน์
3) นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน
4) DPI ดําเนินการจดทะเบียน และออกใบสําคัญการจดทะเบียนให้ แก่
บริษัทภายใน 5 วัน
(หากเอกสารไม่ สมบูรณ์ นายทะเบียนจะชี้แจงเป็ นลายลักษณ์ อักษร)

www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
แสนล้านดอง ต้องยื ่นจดทะเบี ยน 3 กรณี ธุรกิ จต่างชาติ ที่มีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า *)Investment Registration และ
ธุรกิ จทีม่ ี ค่าการลงทุนมากกว่า แสนล้านดอง ต้องยืน่ เอกสารแก่ สมัชชาแห่งชาติ 3National Assembly(
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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในเวียดนามที่สําคัญมีอยู่ 2 ฉบับ ได้ แก่
1. Law on Enterprises No. 60-2005-QH11 และ Government Decree on Enterprise
Registration No. 43/2010/ND-CP
เป็ นกฎหมายที่ค วบคุม การก่อ ตั ้ง การบริ ห ารจัด การ และการดํา เนิน การของวิส าหกิจ
(Law on Enterprise) ส่วน Government Decree on Enterprise Registration No. 43/2010/ND-CP เป็ น
กฎหมายลูกของ Law on Enterprises โดยระบุรายละเอียดของระบบการจดทะเบียน คําร้ อง ส่วนประกอบ
ของคําร้ อง การเปลี่ยนแปลงรายการ คําสัง่ และขันตอนของการจดทะเบี
้
ยนพาณิชย์ ทังสํ
้ าหรับวิสาหกิจ
ภายใต้ Law on Enterprises และธุรกิจในครัวเรื อน (Household Business)
2. Investment Law No.59/2005/QH11
เป็ นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของนักลงทุน การปกป้องสิทธิอนั ถูกต้ องตามกฎหมาย
ของนั ก ลงทุ น ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการลงทุ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ท างธุ ร กิ จ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ในอุต สาหกรรมที่ รั ฐ ให้ ก ารสนับ สนุน และการจัด การการลงทุน ในประเทศเวี ย ดนามและการลงทุ น
ในต่างประเทศจากประเทศเวียดนาม
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รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศเวียดนามมี 5 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดข้ อแตกต่าง ดังนี ้
1. ธุรกิจในครัวเรื อน (Household Business)
ธุรกิจที่มีการจ้ างแรงงานไม่เกิน 10 คน และประกอบธุรกิจได้ เพียงแห่งเดียวในเวียดนามเท่านัน้
บุคคล คณะบุคคล หรื อครัวเรื อนที่มีสญ
ั ชาติเวียดนามและมีอายุเกิน 18 ปี สามารถจดทะเบียนเป็ นธุรกิจใน
ครัวเรื อนได้ เจ้ าของธุรกิจในครัวเรื อนมีภาระต้ องรับผิดชอบต่อหนี ้สินของธุรกิจด้ วยทรัพย์สินของตัวเอง
ธุรกิจประเภทนี ้ไม่ได้ ถกู ระบุไว้ ใน Enterprise Law
2. กิจการเจ้ าของเดียว (Private Enterprise)
ธุรกิจที่เจ้ าของกิจการมีภาระต้ องรับผิดชอบต่อหนี ้สินของกิจการด้ วยทรัพย์สินของตัวเอง โดย
ไม่มีสถานะเป็ นนิตบิ คุ คล และไม่สามารถออกหุ้นได้
3. ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership)
ธุรกิจที่มีผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปเป็ นเจ้ าของและดําเนินกิจการร่วมกันภายใต้ ชื่อกิจการ
เดียวกัน ห้ างหุ้นส่วนไม่สามารถออกหุ้นได้
สําหรับหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบ ผู้เป็ นหุ้นส่วนมีภาระต้ องรับผิดชอบต่อหนี ้สินของ
ห้ า งหุ้น ส่ว นด้ ว ยทรัพ ย์ สิน อย่า งไม่จํา กัด จํา นวน ห้ า งหุ้น ส่ว นสามารถมีห้ ุน ส่ว นจํา กัด ความรับ ผิด ได้
ซึง่ หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบมีภาระต้ องรับผิดชอบต่อหนี ้สินเท่ากับจํานวนเงินที่ลงทุนไว้ เท่านัน้
4. บริษัทจํากัด (Limited Liability Company)
บริ ษัทที่ตั ้งขึ ้นด้ วยการแบ่งทุนเป็ นหุ้นมีมลู ค่าเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่
้ วนั ออก
เกินจํานวนเงินที่ตนยังชําระไม่ครบตามมูลค่าหุ้นที่ตนได้ ถืออยู่ มีสถานะเป็ นนิติบุคคลนับตังแต่
หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทจํากัดไม่สามารถออกขายหุ้นสูส่ าธารณะได้
บริ ษัทจํากัดแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) บริษัทจํากัดที่มีผ้ ถู ือหุ้นมากกว่าหนึง่ ราย(Limited
liability company with more than one member) และ (2) บริษัทจํากัดที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว (Limited
liability company with one member)
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทจํากัดต้ องรับผิดชอบต่อหนี ้สินและภาระอื่นๆของบริษัทไม่เกินกว่าจํานวน
เงินลงทุนที่ได้ ให้ ไว้ กบั บริ ษัท
5. บริษัทถือหุ้น (Shareholding Company)
้ วนั ออกใบรับรองการ
บริ ษัทถือหุ้นหรื อบริ ษัทมหาชน เป็ นกิจการที่มีสถานะเป็ นนิติบคุ คลนับตังแต่
จดทะเบียน เงินลงทุนของบริษัทถูกแบ่งออกเท่าๆ กันเป็ นหุ้น บริษัทสามารถออกหุ้นสูส่ าธารณะเพื่อเพิม่ ทุนได้
ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็ นเจ้ าของบริ ษัทตามสัดส่วนของหุ้นที่ซื ้อไว้ บริษัทต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อย 3 ราย
ขึ ้นไป ผู้ถือหุ้นต้ องรับผิดชอบต่อหนี ้สินและภาระอื่นๆของบริษัทไม่เกินกว่าจํานวนเงินลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั บริษัท
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ช่ องทางจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศเวียดนามสามารถทําได้ 2 ช่องทาง ได้ แก่ การยื่นจดทะเบียน
ออนไลน์ และการจดทะเบียนด้ วยตนเองที่สํานักงานจดทะเบียนธุรกิจ รายละเอียดดังนี ้
1. การจดทะเบียนด้ วยตนเองที่สาํ นักงานจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
สํานักงานที่ให้ บริการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจสามารถจําแนกได้ ตามประเภทธุรกิจ ดังนี ้
(1) การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในครัวเรื อน (Household Business) ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ กฎหมาย
Enterprise Law สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ที่สํานักงานจดทะเบียนธุรกิจระดับท้ องถิ่น (District business
registration office) หรื อ (Finance/Economic Division) ที่จะตังกิ
้ จการที่สาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั้ ่
(2) การจดทะเบียนกิจการเจ้ าของเดียว (Sole Proprietorship) ห้ างหุ้นส่วน (Partnership)
บริ ษัทจํากัด (Limited Liability Company) และบริ ษัทถือหุ้น (Shareholding Company) สามารถยื่นขอ
จดทะเบียนได้ ที่สํานักงานจดทะเบียนธุรกิจระดับจังหวัด (Provincial Level Business Registry) ที่จะตัง้
กิจการที่สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั้ ่
2. การยื่นจดทะเบียนออนไลน์
้ รกิจออนไลน์ได้ ผ่านทาง
ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มการจดทะเบียนจัดตังธุ
เว็บไซต์ www.business.gov.vn ตามรูปแบบธุรกิจของตัวเอง แล้ วส่งแบบฟอร์ มที่กรอกเสร็จแล้ วผ่านระบบ
ออนไลน์ไปยังสํานักงานจดทะเบียนธุรกิจในพื ้นที่ที่จะตังกิ
้ จการตามข้ อ 1
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ (1) การจดทะเบียน
ธุรกิจในครัวเรื อน (Household Business) ซึง่ เป็ นรูปแบบธุรกิจที่ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ Law on Enterprises และ
(2) การจดทะเบียนกิจการเจ้ าของเดียว (Sole Proprietorship) ห้ างหุ้นส่วน (Partnership) บริ ษัทจํากัด
(Limited Liability Company) และบริ ษัทถือหุ้น (Shareholding Company) ซึง่ ทัง้ 4 รู ปแบบนี ้อยู่ภายใต้
Law on Enterprises จึงมักจะถูกเรี ยกรวมกันว่า วิสาหกิจ (Enterprises)
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจของประเทศเวียดนามมีขนตอนหลั
ั้
กประกอบด้ วย
1. จองชื่อนิตบิ คุ คล
2. ยื่นเอกสารจดทะเบียนแก่สาํ นักงานจดทะเบียนประจําจังหวัด หรื อผ่านระบบออนไลน์
3. นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร
4. สํานักงานจดทะเบียนประจําจังหวัดออกใบรับรองการจดทะเบียน ภายใน 5 วัน
ั้
ายคลึงกัน แตกต่างกัน
การจดทะเบียนธุรกิจในเวียดนามทัง้ 2 รูปแบบซึง่ มีขนตอนโดยภาพรวมคล้
เพียงหน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารที่ใช้ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี ้
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การจดทะเบียนธุรกิจในครั วเรือน มีรายละเอียดดังนี ้
บุคคลหรื อตัวแทนของครัวเรื อนต้ องยื่นคําร้ องขอจดทะเบียนธุรกิจในครัวเรื อน พร้ อมกับสําเนาบัตร
ประจําตัวของบุคคลหรื อตัวแทนให้ แก่นายทะเบียนในระดับเขต (District Level Business Registry) ใน
พื ้นที่ที่ธุรกิจดําเนินกิจการ หากประเภทของธุรกิจที่จดทะเบียนต้ องใช้ ใบอนุญาต (Practice Certificate) หรื อ
จําเป็ นต้ องมีเงินทุนจดทะเบียนขันตํ
้ ่า (Legal Capital) ในการยื่นใบคําร้ อง จําเป็ นต้ องยื่นสําเนาใบอนุญาตหรื อ
ใบรับรองเงินทุนจดทะเบียนขันตํ
้ ่าพร้ อมกันด้ วย
เมื่อนายทะเบียนประจําจังหวัดได้ รับเอกสารคําร้ องขอจดทะเบียนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว หากธุรกิจที่
จดทะเบี ย นไม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นประเภทธุ ร กิ จ ต้ อ งห้ าม ชื่ อ ของธุ ร กิ จ เป็ นไปตามกฎหมาย และมี ก ารชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมเรี ยบร้ อย นายทะเบียนจะมอบใบเสร็ จและออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business
Registration Certificate) ในครัวเรื อนภายใน 5 วันทําการหลังจากที่ได้ รับคําร้ อง
หากเอกสารคําร้ องไม่เรี ยบร้ อย นายทะเบียนธุรกิจประจําจังหวัดจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของกิจการทราบ
ถึงรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 5 วันทําการหลังได้ รับคําร้ อง
อย่างไรก็ ตาม ผู้ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ตัดไม้ ประมง ทํ านาเกลื อ เปิ ดแผงลอย ร้ านค้า
ขนาดเล็ ก หาบเร่ หรื อให้บริ การ ที ่มีรายได้ตํ่ากว่ าระดับที ่รัฐบาลกํ าหนดไว้ในแต่ ละจังหวัด และไม่ ได้
ประกอบธุรกิ จในสาขาทีม่ ี เงือ่ นไข (Conditional Business Lines) ไม่จําเป็ นต้องจดทะเบียนธุรกิ จ
การตังชื
้ ่อของธุรกิจในครัวเรื อนจะต้ องมี 2 ส่วน คือ (1) ประเภทของธุรกิจ อาทิ "ธุรกิจในครัวเรื อน"
และ (2) ชื่อของธุรกิจเป็ นภาษาเวียดนาม อาจมีตวั เลข หรื อ เครื่ องหมายที่สามารถออกเสียงได้ ทังนี
้ ้ ห้ าม
ไม่ให้ ใช้ ตวั อักษร คํา สัญลักษณ์ ที่อาจละเมิดประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีของชาติ
การจดทะเบียนกิจการเจ้ าของเดียว ห้ างหุ้นส่ วน บริษัทจํากัด และบริษัทถือหุ้น
มีรายละเอียดดังนี ้
1. ตรวจสอบและจองชื่อนิตบิ คุ คล
2. ผู้ประกอบการขอแบบฟอร์ มการจดทะเบียนจากสํานักงานจดทะเบียนในท้ องที่ หรื อดาวน์โหลด
แบบฟอร์ มจากเว็บไซต์ www.business.gov.vn และเตรี ยมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้ องให้ เรี ยบร้ อย
3. ผู้ประกอบการยื่นเอกสารการจดทะเบียนทัง้ หมดตามที่กฎหมายกําหนดแก่สํานักงานจด
ทะเบียนประจําจังหวัด (Provincial Business Registration Office) หรื อส่งเอกสารผ่านทางระบบออนไลน์
4. ภายหลังได้ รับเอกสารการจดทะเบียนแล้ ว นายทะเบียนจะต้ องพิจารณาเอกสารดังกล่าวและ
ออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจภายใน 5 วันทําการ หากคําร้ องถูกปฏิเสธจะต้ องแจ้ งผู้ประกอบการถึง
เหตุผลรวมถึงรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี ้ กรอบระยะเวลาในการออกใบรับรองการจดทะเบี ยนธุรกิ จสําหรับการลงทุนบางอย่างอาจ
เป็ นไปตามกฎหมายด้านการลงทุนทีเ่ กี ย่ วข้อง
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของเวียดนาม
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การจดทะเบียนธุรกิจต่ างชาติ
การจดทะเบียนธุรกิจต่างชาติของเวียดนามโดยทัว่ ไปแล้ วไม่มีความแตกต่างจากการจดทะเบียน
ธุรกิจในประเทศมากนัก โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณีตามมูลค่าการลงทุน คือ (1) ธุรกิจที่มีมลู ค่าการลงทุนน้ อย
กว่า 3 แสนล้ านดอง1 (ประมาณ 14.4 ล้ าน USD) และ (2) ธุรกิจที่มีมลู ค่าการลงทุนมากกว่า 3 แสนล้ านดอง
การจดทะเบียนธุรกิจทัง้ 2 กรณีมีรายละเอียดดังนี ้
1. การจดทะเบียนธุรกิจต่ างชาติ ที่มีมูลค่ าการลงทุนน้ อยกว่ า 3 แสนล้ านดอง
ธุ ร กิ จ ที่ มี มู ล ค่ า การลงทุ น น้ อยกว่ า 3 แสนล้ านดอง และไม่ ไ ด้ ต กอยู่ ภ ายใต้ ร ายชื่ อ ของ
การลงทุน ที่มีเงื่อนไข (List of Conditional Investment Project)2 สามารถยื่นคําร้ องขอจดทะเบียนกับ
เจ้ าพนักงานของ รัฐที่รับผิดชอบด้ านการลงทุนประจําจังหวัด (Provincial-level State Agencies in Charge
of Investment)
เจ้ าพนั ก งานจะออกใบรั บ รองการจดทะเบี ย นการลงทุ น (Investment Registration
Certificate) ให้ ภายใน 15 วันหลังจากได้ รับคําร้ องที่ครบถ้ วนสมบูรณ์เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ หนังสือรับรองการ
ลงทุนนี ้จะถือเป็ นใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Certificate) ชนิดหนึง่
2. การจดทะเบียนธุรกิจต่ างชาติ ที่มีมูลค่ าการลงทุนมากกว่ า 3 แสนล้ านดอง
ธุรกิจที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 3 แสนล้ านดองหรื อ ประเภทของการลงทุนตกอยู่ภายใต้
รายชื่อของการลงทุนที่มีเงื่อนไข (List of Conditional Investment Project) อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจาก
จะต้ อ งยื่ น ขอจดทะเบี ย นตามปกติ แ ล้ ว ยัง จะต้ อ งผ่ า นขัน้ ตอนการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยกล่ า วคื อ
ผู้ประกอบการจะต้ องส่งเอกสารชี ้แจงเงื่อนไขในการลงทุนตามที่กฎหมายกําหนดให้ แก่ สมัชชาแห่งชาติ
(National Assembly)
ทังนี
้ ้ การตรวจสอบจะใช้ เวลาไม่เกิน 30 วัน หรื อหากมีความจําเป็ นอาจขยายระยะเวลาออกไป
ได้ แต่ไม่เกิน 45 วัน หลังจากนันเจ้
้ าพนักงานจึงออกใบรับรองการลงทุนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ

1

ดอง หรื อ VND (Vietnam Dong) คือสกุลเงินของประเทศเวียดนาม มีอตั ราแลกเปลี่ยนที่ 1USD เท่ากับ 20,830 VND

2

การลงทุนที่มีเงื่อนไขได้ แก่ ประเภทกิจการที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ ความมัน่ คง ความสงบเรี ยบร้ อย และความปลอดภัย

(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555)

ประเภทกิจการด้ านการเงินและธนาคาร ประเภทกิจการด้ านสาธารณะสุข กิจการด้ านวัฒนธรรม สารสนเทศ ข่าวและสิ่งพิมพ์ กิจการด้ าน
การบันเทิง ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ กิจการสํารวจและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กิจการด้ านการพัฒนาการศึกษา
และการฝึ กอบรม และกิจการประเภทอื่นๆตามที่กฎหมายหรื อรัฐบาลกําหนด
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจต่ างชาติของเวียดนาม
ขัน้ ตอน
ก่อนการยื่นจดทะเบียน

จองชื่ อนิ ติบคุ คล
ขอรับใบสมัครที่ สาํ นักงานจดทะเบียนธุรกิ จ (Business
Registration Office) ในพื้นที่ที่ธรุ กิ จตัง้ อยู่
สําเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน/ ใบอนุญาตดําเนิ นกิ จการ
(Practice Certificate) (ถ้ามี)
เตรียมเอกสารอื่ นที่ เกี่ยวข้อง

ขัน้ ตอน
การยื่นขอจดทะเบียน

โครงการที่ มีมลู ค่าการลงทุน
น้ อยกว่า 3 แสนล้าน VND และ
ไม่อยู่ภายใต้รายชื่ อของการ
ลงทุนที่ มีเงื่อนไข

โครงการที่ มีมลู ค่าการลงทุน
มากกกว่า 3 แสนล้าน VND
หรือ อยู่ภายใต้รายชื่อของการ
ลงทุนที่ มีเงื่อนไข

Investment Registration
ยื่นขอจดทะเบียนที่ หน่ วยงานด้านการ
ลงทุนประจําจังหวัด (Provincial-level
State Agencies in Charge of Investment)

Investment Evaluation
ส่งเอกสารชี้แจงเงื่อนไขในการ
ลงทุนแก่สมัชชาแห่งชาติ
(National Assembly)

เจ้าหน้ าที่ รฐั ทําการตรวจสอบโครงการลงทุน
ภายใน 30 วัน
(ขยายเวลาได้แต่ต้องไม่เกิ น 45 วัน)
ขอเอกสาร
เพิ่ มเติ ม

อนุมตั ิ
หนังสือรับรอง
การลงทุน

ไม่อนุมตั ิ และชี้แจง
เหตุผลเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร
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เอกสารและข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจของประเทศเวียดนาม ประกอบด้ วยเอกสารและข้ อมูลที่จําเป็ น ดังนี ้
1. ธุรกิจในครั วเรื อน (Household Business)
(1) คําร้ องขอจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้ าของธุรกิจ/ตัวแทนของครัวเรื อน/หุ้นส่วน /ผู้ถือหุ้น หรื อ
เอกสารรับรองตามกฎหมายอื่นๆ
(3) ชื่อ และที่ตงของธุ
ั้
รกิจ
(4) ประเภทของธุรกิจและจํานวนเงินลงทุน
(5) บันทึกการประชุมจัดตังธุ
้ รกิจในครัวเรื อน
(6) สําเนาใบรับรองการปฏิบตั งิ าน (Practice Certificate) (ถ้ ามี)
(7) สําเนาใบรับรองเงินทุนขันตํ
้ ่า (Legal Capital) (ถ้ ามี)
2. กิจการเจ้ าของคนเดียว (Private Enterprise)
(1) คําร้ องขอจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้ าของธุรกิจ/ตัวแทนของครัวเรื อน/หุ้นส่วน /ผู้ถือหุ้น หรื อ
เอกสารรับรองตามกฎหมายอื่นๆ
(3) สําเนาใบรับรองการปฏิบตั งิ าน (Practice Certificate) (ถ้ ามี)
้ ่า (Legal Capital) (ถ้ ามี)
(4) สําเนาใบรับรองเงินทุนขันตํ
(5) สําเนาเอกสารรับรองบุคคลตามกฎหมาย (Legally Valid Personal Identification)
คนต่ างชาติ ให้ ใช้ หนังสื อเดิ นทางต่างชาติ หากอาศัยในเวี ยดนามให้ แสดง Temporary
Residence Registration Certificate ด้ วย
3. ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership)
(1) คําร้ องขอจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
(2) ร่างสัญญาการจัดตัง้ (Company Charter)
(3) รายชื่อหุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้ าของธุรกิจ/ตัวแทนของครัวเรื อน/หุ้นส่วน /ผู้ถือหุ้น หรื อ
เอกสารรับรองตามกฎหมายอื่นๆ
(5) สําเนาใบรับรองการปฏิบตั งิ าน (Practice Certificate)
(6) สําเนาใบรับรองเงินทุนขันตํ
้ ่า (Legal Capital)
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4. บริษัทจํากัด (Limited Liability Company)
(1) คําร้ องขอจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
(2) ร่างสัญญาการจัดตัง้ (Company Charter)
(3) รายชื่อหุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้ าของธุรกิจ/ตัวแทนของครัวเรื อน/หุ้นส่วน /ผู้ถือหุ้น หรื อ
เอกสารรับรองตามกฎหมายอื่นๆ
(5) สําเนาใบรับรองการปฏิบตั งิ าน (Practice Certificate)
(6) สําเนาใบรับรองเงินทุนขันตํ
้ ่า (Legal Capital)
5. บริษัทถือหุ้น (Share Holding Company)
(1) คําร้ องขอจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
(2) ร่างสัญญาการจัดตัง้ (Company Charter)
(3) รายชื่อหุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้ าของธุรกิจ/ตัวแทนของครัวเรื อน/หุ้นส่วน /ผู้ถือหุ้น หรื อ
เอกสารรับรองตามกฎหมายอื่นๆ
(5) สําเนาใบรับรองการปฏิบตั งิ าน (Practice Certificate)
(6) สําเนาใบรับรองเงินทุนขันตํ
้ ่า (Legal Capital)
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ตารางสรุ ปเอกสารที่ต้องใช้ ในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
เอกสาร / ข้ อมูล

ธุรกิจใน
ครั วเรื อน

กิจการเจ้ าของ
เดียว

ห้ างหุ้นส่ วน

บริษัทจํากัด

บริษัท
ถือหุ้น

คําร้ องขอจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ











ร่างสัญญาการจัดตัง้
(Company Charter)

-

-







รายชื่อหุ้นส่วน และ ผู้ถือหุ้น

-

-







สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของเจ้ าของธุรกิจ/ตัวแทนของ
ครัวเรื อน/หุ้นส่วน /ผู้ถือหุ้น











ชื่อ และที่ตงของธุ
ั้
รกิจ



-

-

-

-

ประเภทของธุรกิจและจํานวน
เงินลงทุน



-

-

-

-

บันทึกการประชุมจัดตังธุ
้ รกิ จ
ในครัวเรื อน



-

-

-

-

สําเนาใบรับรองการปฏิบตั ิงาน
(Practice Certificate)

- ถ้ ามี -

- ถ้ ามี -







สําเนาใบรั บรองเงิ นทุนขัน้ ตํ่า
(Legal Capital)

- ถ้ ามี -

- ถ้ ามี -







สํ า เนาเอกสารรั บ รองบุ ค คล
ตามกฎหมาย (Legally Valid
Personal Identification)

-



-

-

-

หมายเหตุ : บริษัทจํากัดที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว (One-member Limited Liability Companies) จะต้ องแนบ
เอกสารเพิม่ เติม ได้ แก่
1. รายชื่อของตัวแทนที่ได้ รับอนุมตั ิ พร้ อมทังเอกสารรั
้
บรองตามกฎหมาย
้ วแทนบริษัท
2. บริ ษัทที่เจ้ าของเป็ นหน่วยงาน เจ้ าของบริษัทต้ องส่งเอกสารการอนุมตั กิ ารแต่งตังตั
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การลงลายมือชื่อ
การลงลายมือชื่อรับรองการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศเวียดนามมี 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. การยื่นจดทะเบียนผ่ านเอกสารตามปกติ
ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นผู้ลงนามด้ วยตนเอง โดยไม่ต้องเซ็นชื่อต่อหน้ านายทะเบียน
2. การจดทะเบียนผ่ านระบบออนไลน์
ผู้ยื่นขอจดทะเบียนสามารถใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ในการลง
ลายมือชื่อผ่านระบบออนไลน์ ได้ โดยผู้ที่จะใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องขอใบรับรองดิจิตอล (Digital
Certificate) จากหน่วยงานที่ได้ รับอนุญาตก่อน
อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ไม่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
พิมพ์เอกสารรับรองการส่งคําร้ องขอจดทะเบียนออนไลน์ออกมาจากระบบ แล้ วลงลายมือชื่อรับรองการส่ง
คําร้ องดังกล่าว จากนันจึ
้ งส่งใบรับรองนันไปยั
้ งสํานักงานของนายทะเบียนในท้ องที่ที่จะตังสํ
้ านักงานใหญ่
ของกิจการก็ได้
ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจของเวียดนามจะคิดต่อจํานวนประเภทธุรกิจ (Business
้
ษัทมีการประกอบธุรกิจหลัก ที่ดาํ เนินภายใต้ บริษั 4 ระดับ VSIC
Lines) ที่รหัส ทเดียวกัน ดังนันหากบริ
หลายประเภทก็จะเสียค่าธรรมเนียมสูง
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสําหรับนิตบิ ุคคลสัญชาติเวียดนามและนิตบิ ุคคลต่างชาติสามารถ
จําแนกได้ ดังนี้
รายการ

ค่ าธรรมเนียม (VND)
ธุรกิจเวียดนาม
ธุรกิจต่ างชาติ

จดทะเบียนธุรกิจในครัวเรื อน (ต่อประเภท)
จดทะเบียนเจ้ าของคนเดียว และห้ างหุ้นส่วน (ต่อประเภท)
จดทะเบียนบริษัทจํากัด และบริษัทถือหุ้น (ต่อประเภท)

30,000
100,000
200,000

100,000
200,000

ใบรับรองการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาของการลงทะเบียนธุรกิจ
และใบรับรองการจดทะเบียนจัดตังสาขา
้
หรื อสํานักงานผู้แทน

20,000

20,000

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงของเนื ้อหาการจดทะเบียนธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

2,000
2,000
10,000

2,000
2,000
10,000
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศเวียดนาม ดังนี ้
1. การจดทะเบียน
(1) Department of Planning and Investment (DPI) : www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
(2) Ministry of Planning and Investment : www.business.gov.vn
(3) World Bank : www.doingbusiness.org
2. การค้ าและการลงทุน
(1) กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : www.ditp.go.th/aec
(2) สภาหอการค้ าไทย : www.thaichamber.org
(3) สภานักธุรกิจไทยในเวียดนาม : www.tbavietnam
3. หน่วยงานประสานงานระหว่างประเทศ
(1) สถานทูตเวียดนามประจําประเทศไทย : www.vietnamembassy-thailand.org
(2) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย : hanoi.thaiembassy.org
(3) สถานกงสุลไทย ณ นครโฮจิมินห์ : www.thaiconsulatevietnam.com
(4) สํานักงานส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ที่อยู่
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy No.801. Hanoi Central
Office Building 44B Ly Thuong Kiet Str. Hanoi
โทรศัพท์
+844 3936 5226, +884 3936 5228
อีเมล
thaichanoi@depthai.go.th
(5) สํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ เมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
ที่อยู่
Thai Trade Center HCMC Saigon Centre Building, 65 Le Loi Boulevard,
District 1 Ho Chi Minh City
โทรศัพท์
+848 3914 1838, +848 3914 1865
อีเมล
thaitradecenter@hcm.fpt.vn
ทีม่ า : 1. เว็บไซต์ของ Ministry of Planning and Investment : www.business.gov.vn
2. เว็บไซต์ของ Department of Planning and Investment (DPI) www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
3.“โครงการศึกษาการจัดการและเชือ่ มโยงธุรกิ จในกลุ่ม AEC” กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
4. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก
***********************
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