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 1) ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business) 
 2) กิจการเจ้าของคนเดยีว (Private Enterprise) 
 3) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 
 4) บริษัทจาํกัด (Limited Liability Company) 

5) บริษัทถือหุ้น (Shareholding Company) 

5 รูปแบบ 

รูปแบบองค์กรธุรกจิ 

1)  ยื่นจดทะเบียนด้วยตนเองที่สาํนักงานจดทะเบียนประจาํจังหวัด 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที ่www.business.gov.vn) 

 2) ยื่นจดทะเบียนออนไลน์  2 ช่องทาง 

ช่องทางจดทะเบียน 

 1) จองช่ือนิตบุิคคล  
2) ยื่นเอกสารจดทะเบียนแก่สาํนักงานจดทะเบียนประจาํจงัหวัด 

หรือผ่านระบบออนไลน์ 
 3) นายทะเบยีนตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน 

4) DPI ดาํเนินการจดทะเบียน และออกใบสาํคัญการจดทะเบียนให้แก่  
บริษัทภายใน 5 วัน  
(หากเอกสารไม่สมบูรณ์นายทะเบียนจะช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษร) 

4 ขัน้ตอน 

จดทะเบยีนจัดตัง้ธุรกจิ 

www.dpi.hochiminhcity.gov.vn 

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

   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 

หน่วยงาน 

กฎหมาย 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

ประเทศเวียดนาม 

 *)กรณีธุรกิจต่างชาติที่มีมูลค่าการลงทนุน้อยกว่า  3  แสนล้านดอง ต้องยื่นจดทะเบียน  Investment Registration และ
ธุรกิจทีมี่ค่าการลงทนุมากกว่า 3 แสนลา้นดอง ตอ้งยืน่เอกสารแก่ สมชัชาแห่งชาติ National Assembly( 
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ประเทศเวียดนาม 

 
ช่ือหน่วยงาน Department of Planning and Investment (DPI)  
ท่ีอยู ่ 32 Le Thanh Ton, Dist.1, HoChiMinh City 
โทรศพัท์ + 848 8293 179 
โทรสาร + 848 8295 008 
เว็บไซต์ www.dpi.hochiminhcity.gov.vn 

 

 

กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจในเวียดนามท่ีสําคญัมีอยู ่2 ฉบบั ได้แก่  
1. Law on Enterprises No. 60-2005-QH11 และ Government Decree on Enterprise 

Registration No. 43/2010/ND-CP 
เป็นกฎหมายที่ควบคุมการก่อตัง้ การบริหารจัดการ และการดําเนินการของวิสาหกิจ 

(Law on Enterprise) สว่น Government Decree on Enterprise Registration No. 43/2010/ND-CP เป็น
กฎหมายลกูของ Law on Enterprises โดยระบรุายละเอียดของระบบการจดทะเบียน คําร้อง สว่นประกอบ
ของคําร้อง การเปล่ียนแปลงรายการ คําสัง่ และขัน้ตอนของการจดทะเบียนพาณิชย์ ทัง้สําหรับวิสาหกิจ
ภายใต้ Law on Enterprises และธุรกิจในครัวเรือน (Household Business)  

2. Investment Law No.59/2005/QH11 
เป็นกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ีของนกัลงทุน การปกป้องสิทธิอนัถกูต้องตามกฎหมาย

ของนักลงทุนในการดําเนินกิจกรรมการลงทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การส่งเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมท่ีรัฐให้การสนับสนุน และการจัดการการลงทุนในประเทศเวียดนามและการลงทุน 
ในตา่งประเทศจากประเทศเวียดนาม  
   

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศเวียดนามมี 5 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดข้อแตกตา่ง ดงันี ้

1. ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business)  
ธุรกิจท่ีมีการจ้างแรงงานไมเ่กิน 10 คน และประกอบธุรกิจได้เพียงแห่งเดียวในเวียดนามเท่านัน้ 

บคุคล คณะบคุคล หรือครัวเรือนท่ีมีสญัชาตเิวียดนามและมีอายเุกิน 18 ปีสามารถจดทะเบียนเป็นธุรกิจใน
ครัวเรือนได้ เจ้าของธุรกิจในครัวเรือนมีภาระต้องรับผิดชอบต่อหนีส้ินของธุรกิจด้วยทรัพย์สินของตวัเอง 
ธุรกิจประเภทนีไ้มไ่ด้ถกูระบไุว้ใน Enterprise Law 

2. กิจการเจ้าของเดยีว (Private Enterprise)  
ธุรกิจท่ีเจ้าของกิจการมีภาระต้องรับผิดชอบต่อหนีส้ินของกิจการด้วยทรัพย์สินของตวัเอง โดย

ไมมี่สถานะเป็นนิตบิคุคล และไมส่ามารถออกหุ้นได้ 

3. ห้างหุ้นส่วน (Partnership)  
ธุรกิจท่ีมีผู้ เป็นหุ้นสว่นตัง้แต ่2 คนขึน้ไปเป็นเจ้าของและดําเนินกิจการร่วมกนัภายใต้ช่ือกิจการ 

เดียวกนั ห้างหุ้นสว่นไมส่ามารถออกหุ้นได้  

  สําหรับหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดชอบ ผู้ เป็นหุ้นส่วนมีภาระต้องรับผิดชอบต่อหนีส้ินของ
ห้างหุ้นส่วนด้วยทรัพย์สินอย่างไม่จํากัดจํานวน ห้างหุ้นส่วนสามารถมีหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดได้ 
ซึง่หุ้นสว่นจํากดัความรับผิดชอบมีภาระต้องรับผิดชอบตอ่หนีส้นิเท่ากบัจํานวนเงินท่ีลงทนุไว้เท่านัน้ 

4. บริษัทจาํกัด (Limited Liability Company)  
บริษัทที่ตัง้ขึน้ด้วยการแบ่งทนุเป็นหุ้นมีมลูค่าเท่าๆ กนั โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากดัเพียงไม่

เกินจํานวนเงินท่ีตนยงัชําระไม่ครบตามมูลค่าหุ้นท่ีตนได้ถืออยู่ มีสถานะเป็นนิติบุคคลนับตัง้แต่วนัออก
หนงัสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทจํากดัไมส่ามารถออกขายหุ้นสูส่าธารณะได้ 

  บริษัทจํากดัแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) บริษัทจํากดัท่ีมีผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนึง่ราย(Limited 
liability company with more than one member) และ (2) บริษัทจํากดัท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายเดียว (Limited 
liability company with one member)  

  โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํากดัต้องรับผิดชอบตอ่หนีส้นิและภาระอ่ืนๆของบริษัทไม่เกินกว่าจํานวน
เงินลงทนุท่ีได้ให้ไว้กบับริษัท 

5. บริษัทถือหุ้น (Shareholding Company) 
บริษัทถือหุ้นหรือบริษัทมหาชน เป็นกิจการท่ีมีสถานะเป็นนิติบคุคลนบัตัง้แต่วนัออกใบรับรองการ

จดทะเบียน เงินลงทนุของบริษัทถกูแบง่ออกเท่า  ๆกนัเป็นหุ้น บริษัทสามารถออกหุ้นสูส่าธารณะเพ่ือเพิม่ทนุได้ 
              ผู้ ถือหุ้นมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทตามสดัสว่นของหุ้นท่ีซือ้ไว้ บริษัทต้องมีผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 3 ราย
ขึน้ไป ผู้ ถือหุ้นต้องรับผิดชอบตอ่หนีส้นิและภาระอ่ืนๆของบริษัทไมเ่กินกวา่จํานวนเงินลงท่ีได้ให้ไว้กบับริษัท 
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ช่องทางจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศเวียดนามสามารถทําได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การย่ืนจดทะเบียน
ออนไลน์ และการจดทะเบียนด้วยตนเองท่ีสํานกังานจดทะเบียนธุรกิจ รายละเอียดดงันี ้

1. การจดทะเบียนด้วยตนเองที่สาํนักงานจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ  
สํานกังานท่ีให้บริการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจสามารถจําแนกได้ตามประเภทธุรกิจ ดงันี ้
(1) การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business) ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้กฎหมาย 

Enterprise Law สามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้ท่ีสํานกังานจดทะเบียนธุรกิจระดบัท้องถ่ิน (District  business 
registration office) หรือ (Finance/Economic Division) ท่ีจะตัง้กิจการท่ีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่ 

(2) การจดทะเบียนกิจการเจ้าของเดียว (Sole Proprietorship) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 
บริษัทจํากดั (Limited Liability Company) และบริษัทถือหุ้น (Shareholding Company) สามารถย่ืนขอ
จดทะเบียนได้ท่ีสํานกังานจดทะเบียนธุรกิจระดบัจงัหวดั (Provincial Level Business Registry) ท่ีจะตัง้
กิจการท่ีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่

2. การยื่นจดทะเบียนออนไลน์  
ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจออนไลน์ได้ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.business.gov.vn ตามรูปแบบธุรกิจของตวัเอง แล้วสง่แบบฟอร์มท่ีกรอกเสร็จแล้วผา่นระบบ
ออนไลน์ไปยงัสํานกังานจดทะเบียนธุรกิจในพืน้ท่ีท่ีจะตัง้กิจการตามข้อ 1 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การจดทะเบียน
ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business) ซึง่เป็นรูปแบบธุรกิจท่ีไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ Law on Enterprises และ 
(2) การจดทะเบียนกิจการเจ้าของเดียว (Sole Proprietorship) ห้างหุ้นสว่น (Partnership) บริษัทจํากดั 
(Limited Liability Company) และบริษัทถือหุ้น (Shareholding Company) ซึง่ทัง้ 4 รูปแบบนีอ้ยู่ภายใต้ 
Law on Enterprises จงึมกัจะถกูเรียกรวมกนัวา่ วิสาหกิจ (Enterprises) 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของประเทศเวียดนามมีขัน้ตอนหลกัประกอบด้วย 
1. จองช่ือนิตบิคุคล 
2. ย่ืนเอกสารจดทะเบียนแก่สํานกังานจดทะเบียนประจําจงัหวดั หรือผา่นระบบออนไลน์ 
3. นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร 
4. สํานกังานจดทะเบียนประจําจงัหวดัออกใบรับรองการจดทะเบียน ภายใน 5 วนั 

การจดทะเบียนธุรกิจในเวียดนามทัง้ 2 รูปแบบซึง่มีขัน้ตอนโดยภาพรวมคล้ายคลงึกนั แตกตา่งกนั
เพียงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เอกสารท่ีใช้ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดงันี ้ 
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การจดทะเบียนธุรกิจในครัวเรือน มีรายละเอียดดงันี ้
บคุคลหรือตวัแทนของครัวเรือนต้องย่ืนคําร้องขอจดทะเบียนธุรกิจในครัวเรือน พร้อมกบัสําเนาบตัร

ประจําตวัของบคุคลหรือตวัแทนให้แก่นายทะเบียนในระดบัเขต (District Level Business Registry) ใน
พืน้ท่ีท่ีธุรกิจดําเนินกิจการ หากประเภทของธุรกิจท่ีจดทะเบียนต้องใช้ใบอนญุาต (Practice Certificate) หรือ
จําเป็นต้องมีเงินทนุจดทะเบียนขัน้ต่ํา (Legal Capital) ในการย่ืนใบคําร้อง จําเป็นต้องย่ืนสําเนาใบอนญุาตหรือ
ใบรับรองเงินทนุจดทะเบียนขัน้ต่ําพร้อมกนัด้วย 

เม่ือนายทะเบียนประจําจงัหวดัได้รับเอกสารคําร้องขอจดทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หากธุรกิจท่ี
จดทะเบียนไม่ได้อยู่ในประเภทธุรกิจต้องห้าม ช่ือของธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และมีการชําระ
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อย นายทะเบียนจะมอบใบเสร็จและออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business 
Registration Certificate) ในครัวเรือนภายใน 5 วนัทําการหลงัจากท่ีได้รับคําร้อง 

หากเอกสารคําร้องไมเ่รียบร้อย นายทะเบียนธุรกิจประจําจงัหวดัจะต้องแจ้งให้เจ้าของกิจการทราบ
ถึงรายละเอียดท่ีต้องเพิ่มเตมิหรือแก้ไขอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 5 วนัทําการหลงัได้รับคําร้อง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตดัไม้ ประมง ทํานาเกลือ เปิดแผงลอย ร้านค้า
ขนาดเล็ก หาบเร่ หรือให้บริการ ที่มีรายได้ต่ํากว่าระดบัที่รัฐบาลกําหนดไว้ในแต่ละจังหวดั และไม่ได้
ประกอบธรุกิจในสาขาทีมี่เงือ่นไข (Conditional Business Lines) ไม่จําเป็นตอ้งจดทะเบียนธรุกิจ 

การตัง้ช่ือของธุรกิจในครัวเรือนจะต้องมี 2 ส่วน คือ (1) ประเภทของธุรกิจ อาทิ "ธุรกิจในครัวเรือน" 
และ (2) ช่ือของธุรกิจเป็นภาษาเวียดนาม อาจมีตวัเลข หรือ เคร่ืองหมายท่ีสามารถออกเสียงได้ ทัง้นี ้ห้าม
ไมใ่ห้ใช้ตวัอกัษร คํา สญัลกัษณ์ ท่ีอาจละเมิดประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ศีลธรรม และประเพณีของชาต ิ 

การจดทะเบยีนกิจการเจ้าของเดยีว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกัด และบริษัทถือหุ้น 
มีรายละเอียดดงันี ้

            1. ตรวจสอบและจองช่ือนิตบิคุคล 
2. ผู้ประกอบการขอแบบฟอร์มการจดทะเบียนจากสํานกังานจดทะเบียนในท้องท่ี หรือดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจากเว็บไซต์  www.business.gov.vn และเตรียมเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องให้เรียบร้อย 
3. ผู้ประกอบการย่ืนเอกสารการจดทะเบียนทัง้หมดตามท่ีกฎหมายกําหนดแก่สํานักงานจด

ทะเบียนประจําจงัหวดั (Provincial Business Registration Office) หรือสง่เอกสารผา่นทางระบบออนไลน์ 
4. ภายหลงัได้รับเอกสารการจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะต้องพิจารณาเอกสารดงักล่าวและ

ออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจภายใน 5 วนัทําการ หากคําร้องถกูปฏิเสธจะต้องแจ้งผู้ประกอบการถึง
เหตผุลรวมถึงรายละเอียดท่ีต้องเพิ่มเตมิหรือแก้ไขเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทัง้นี ้กรอบระยะเวลาในการออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจสําหรับการลงทนุบางอย่างอาจ
เป็นไปตามกฎหมายดา้นการลงทนุทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของเวียดนาม 
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การจดทะเบยีนธุรกิจต่างชาต ิ
การจดทะเบียนธุรกิจตา่งชาตขิองเวียดนามโดยทัว่ไปแล้วไมมี่ความแตกตา่งจากการจดทะเบียน

ธุรกิจในประเทศมากนกั โดยแบง่ออกเป็น 2 กรณีตามมลูคา่การลงทนุ คือ (1) ธุรกิจท่ีมีมลูคา่การลงทนุน้อย
กวา่ 3 แสนล้านดอง1 (ประมาณ 14.4 ล้าน USD) และ (2) ธุรกิจท่ีมีมลูคา่การลงทนุมากกวา่ 3 แสนล้านดอง 
การจดทะเบียนธุรกิจทัง้ 2 กรณีมีรายละเอียดดงันี ้

1. การจดทะเบยีนธุรกิจต่างชาต ิที่มีมูลค่าการลงทนุน้อยกว่า 3 แสนล้านดอง 
ธุรกิจท่ีมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 3 แสนล้านดอง และไม่ได้ตกอยู่ภายใต้รายช่ือของ 

การลงทนุ ท่ีมีเง่ือนไข (List of Conditional Investment Project)2 สามารถย่ืนคําร้องขอจดทะเบียนกบั 
เจ้าพนกังานของ รัฐท่ีรับผิดชอบด้านการลงทนุประจําจงัหวดั (Provincial-level State Agencies in Charge 
of Investment)  

เ จ้าพนักงานจะออกใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน  (Investment Registration 
Certificate) ให้ภายใน 15 วนัหลงัจากได้รับคําร้องท่ีครบถ้วนสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว ซึง่หนงัสือรับรองการ
ลงทนุนีจ้ะถือเป็นใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Certificate) ชนิดหนึง่ 

2. การจดทะเบียนธุรกิจต่างชาต ิที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 3 แสนล้านดอง  
ธุรกิจท่ีมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 3 แสนล้านดองหรือ ประเภทของการลงทุนตกอยู่ภายใต้

รายช่ือของการลงทนุท่ีมีเง่ือนไข (List of Conditional Investment Project) อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจาก
จะต้องย่ืนขอจดทะเบียนตามปกติแล้ว ยังจะต้องผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยกล่าวคือ 
ผู้ประกอบการจะต้องส่งเอกสารชีแ้จงเง่ือนไขในการลงทุนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้แก่ สมชัชาแห่งชาต ิ
(National Assembly)  

ทัง้นี ้การตรวจสอบจะใช้เวลาไมเ่กิน 30 วนั หรือหากมีความจําเป็นอาจขยายระยะเวลาออกไป
ได้แตไ่มเ่กิน 45 วนั หลงัจากนัน้เจ้าพนกังานจงึออกใบรับรองการลงทนุให้แก่ผู้ประกอบการ 

 
 

 
 

                                                 
1
 ดอง หรือ VND (Vietnam Dong) คือสกลุเงินของประเทศเวียดนาม มีอตัราแลกเปล่ียนท่ี 1USD เทา่กบั 20,830 VND  (วนัท่ี 23  พฤศจิกายน 2555) 

2 การลงทุนที่มีเงื่อนไขได้แก่ ประเภทกิจการที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ ความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยั 

ประเภทกิจการด้านการเงินและธนาคาร ประเภทกิจการด้านสาธารณะสขุ กิจการด้านวฒันธรรม สารสนเทศ ข่าวและส่ิงพิมพ์ กิจการด้าน
การบนัเทิง ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กิจการสํารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจการด้านการพฒันาการศึกษา
และการฝึกอบรม และกิจการประเภทอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายหรือรัฐบาลกําหนด 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจต่างชาตขิองเวียดนาม 

 
 

 
 

จองช่ือนิติบคุคลขัน้ตอน
ก่อนการย่ืนจดทะเบียน

เตรียมเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

สาํเนาหนังสือรบัรองทุนจดทะเบียน/ ใบอนุญาตดาํเนินกิจการ 
(Practice Certificate) (ถ้ามี)

ขัน้ตอน
การย่ืนขอจดทะเบียน

เจ้าหน้าท่ีรฐัทาํการตรวจสอบโครงการลงทุน

โครงการท่ีมีมลูค่าการลงทุน
น้อยกว่า 3 แสนล้าน VND และ 
ไม่อยู่ภายใต้รายช่ือของการ

ลงทุนท่ีมีเงื่อนไข

ขอรบัใบสมคัรท่ีสาํนักงานจดทะเบียนธรุกิจ (Business 
Registration Office) ในพื้นท่ีท่ีธรุกิจตัง้อยู่

Investment Registration
ย่ืนขอจดทะเบียนท่ีหน่วยงานด้านการ
ลงทุนประจาํจงัหวดั (Provincial-level 

State Agencies in Charge of Investment) 

ภายใน 30 วนั 
(ขยายเวลาได้แต่ต้องไม่เกิน 45 วนั)

โครงการท่ีมีมลูค่าการลงทุน
มากกกว่า 3 แสนล้าน VND 

หรือ อยู่ภายใต้รายช่ือของการ
ลงทุนท่ีมีเงื่อนไข

Investment Evaluation
ส่งเอกสารช้ีแจงเงื่อนไขในการ

ลงทุนแก่สมชัชาแห่งชาติ
(National Assembly)

อนุมติั 
หนังสือรบัรอง
การลงทุน

ขอเอกสาร
เพ่ิมเติม

ไม่อนุมติั และช้ีแจง
เหตผุลเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร
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เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิ 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วยเอกสารและข้อมลูท่ีจําเป็น ดงันี ้

1. ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business) 
(1) คําร้องขอจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 
(2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของเจ้าของธุรกิจ/ตวัแทนของครัวเรือน/หุ้นสว่น /ผู้ ถือหุ้น หรือ 

เอกสารรับรองตามกฎหมายอ่ืนๆ 
(3) ช่ือ และท่ีตัง้ของธุรกิจ 
(4) ประเภทของธุรกิจและจํานวนเงินลงทนุ 
(5) บนัทกึการประชมุจดัตัง้ธุรกิจในครัวเรือน 
(6) สําเนาใบรับรองการปฏิบตังิาน (Practice Certificate) (ถ้ามี) 
(7) สําเนาใบรับรองเงินทนุขัน้ต่ํา (Legal Capital) (ถ้ามี) 

2. กิจการเจ้าของคนเดยีว (Private Enterprise) 
(1) คําร้องขอจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 
(2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของเจ้าของธุรกิจ/ตวัแทนของครัวเรือน/หุ้นสว่น /ผู้ ถือหุ้น หรือ 

เอกสารรับรองตามกฎหมายอ่ืนๆ 
(3) สําเนาใบรับรองการปฏิบตังิาน (Practice Certificate) (ถ้ามี) 
(4) สําเนาใบรับรองเงินทนุขัน้ต่ํา (Legal Capital) (ถ้ามี) 
(5) สําเนาเอกสารรับรองบคุคลตามกฎหมาย (Legally Valid Personal Identification) 

คนต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติ หากอาศัยในเวียดนามให้แสดง Temporary 
Residence Registration Certificate ด้วย 

3. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 
(1) คําร้องขอจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 
(2) ร่างสญัญาการจดัตัง้ (Company Charter) 
(3) รายช่ือหุ้นสว่น / ผู้ ถือหุ้น 
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของเจ้าของธุรกิจ/ตวัแทนของครัวเรือน/หุ้นสว่น /ผู้ ถือหุ้น หรือ 

เอกสารรับรองตามกฎหมายอ่ืนๆ 
(5) สําเนาใบรับรองการปฏิบตังิาน (Practice Certificate) 
(6) สําเนาใบรับรองเงินทนุขัน้ต่ํา (Legal Capital) 

 



การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศเวียดนาม                             

 

10

4. บริษัทจาํกัด (Limited Liability Company) 
(1) คําร้องขอจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 
(2) ร่างสญัญาการจดัตัง้ (Company Charter) 
(3) รายช่ือหุ้นสว่น / ผู้ ถือหุ้น 
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของเจ้าของธุรกิจ/ตวัแทนของครัวเรือน/หุ้นสว่น /ผู้ ถือหุ้น หรือ 

เอกสารรับรองตามกฎหมายอ่ืนๆ 
(5) สําเนาใบรับรองการปฏิบตังิาน (Practice Certificate) 
(6) สําเนาใบรับรองเงินทนุขัน้ต่ํา (Legal Capital) 

5. บริษัทถือหุ้น (Share Holding Company) 
(1) คําร้องขอจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 
(2) ร่างสญัญาการจดัตัง้ (Company Charter) 
(3) รายช่ือหุ้นสว่น / ผู้ ถือหุ้น 
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของเจ้าของธุรกิจ/ตวัแทนของครัวเรือน/หุ้นสว่น /ผู้ ถือหุ้น หรือ 

เอกสารรับรองตามกฎหมายอ่ืนๆ 
(5) สําเนาใบรับรองการปฏิบตังิาน (Practice Certificate) 
(6) สําเนาใบรับรองเงินทนุขัน้ต่ํา (Legal Capital) 
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 ตารางสรุปเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

หมายเหต ุ : บริษัทจํากดัท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายเดียว (One-member Limited Liability Companies) จะต้องแนบ
เอกสารเพิม่เตมิ ได้แก่ 

1. รายช่ือของตวัแทนท่ีได้รับอนมุตั ิพร้อมทัง้เอกสารรับรองตามกฎหมาย 
2. บริษัทท่ีเจ้าของเป็นหน่วยงาน เจ้าของบริษัทต้องสง่เอกสารการอนมุตักิารแตง่ตัง้ตวัแทนบริษัท  

   

เอกสาร / ข้อมูล 
ธุรกจิใน
ครัวเรือน 

กจิการเจ้าของ
เดียว 

ห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกัด บริษัท 
ถือหุ้น 

คําร้องขอจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ      

ร่างสญัญาการจดัตัง้  
(Company Charter) 

- -    

รายช่ือหุ้นส่วน และ ผู้ ถือหุ้น  - -    

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
ของเจ้าของธุรกิจ/ตวัแทนของ
ครัวเรือน/หุ้นสว่น /ผู้ ถือหุ้น 

     

ช่ือ และท่ีตัง้ของธุรกิจ  - - - - 

ประเภทของธุรกิจและจํานวน
เงินลงทนุ 

 - - - - 

บนัทึกการประชุมจัดตัง้ธุรกิจ
ในครัวเรือน 

 - - - - 

สําเนาใบรับรองการปฏิบตัิงาน 
(Practice Certificate) 

- ถ้ามี - - ถ้ามี -    

สําเนาใบรับรองเงินทุนขัน้ต่ํา 
(Legal Capital) 

- ถ้ามี - - ถ้ามี -    

สําเนาเอกสารรับรองบุคคล
ตามกฎหมาย (Legally Valid 
Personal Identification)  

-  - - - 
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การลงลายมือช่ือ 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

การลงลายมือช่ือรับรองการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศเวียดนามมี 2 ลกัษณะ ดงันี ้
1. การยื่นจดทะเบียนผ่านเอกสารตามปกต ิ 
ผู้ ย่ืนขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง โดยไมต้่องเซน็ช่ือตอ่หน้านายทะเบียน 

2. การจดทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์ 
ผู้ ยื่นขอจดทะเบียนสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ในการลง

ลายมือช่ือผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยผู้ ท่ีจะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะต้องขอใบรับรองดิจิตอล (Digital 
Certificate) จากหน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตก่อน 

อยา่งไรก็ตาม หากผู้ ย่ืนขอจดทะเบียนผา่นระบบออนไลน์ท่ีไมมี่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
พิมพ์เอกสารรับรองการสง่คําร้องขอจดทะเบียนออนไลน์ออกมาจากระบบ แล้วลงลายมือช่ือรับรองการส่ง
คําร้องดงักล่าว จากนัน้จึงส่งใบรับรองนัน้ไปยงัสํานกังานของนายทะเบียนในท้องท่ีท่ีจะตัง้สํานกังานใหญ่
ของกิจการก็ได้                        

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของเวียดนามจะคดิตอ่จํานวนประเภทธุรกิจ (Business 
Lines) ท่ีรหสั VSIC ระดบั 4 หลกั ท่ีดําเนินภายใต้บริษัทเดียวกนั ดงันัน้หากบริษัทมีการประกอบธุรกิจ
หลายประเภทก็จะเสียคา่ธรรมเนียมสงู 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสําหรบันิตบุิคคลสญัชาตเิวยีดนามและนิตบุิคคลต่างชาตสิามารถ
จาํแนกได ้ดงัน้ี 

   

รายการ 
ค่าธรรมเนียม (VND) 

ธุรกจิเวียดนาม ธุรกจิต่างชาต ิ

จดทะเบียนธุรกิจในครัวเรือน (ตอ่ประเภท) 30,000 - 

จดทะเบียนเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นสว่น (ตอ่ประเภท) 100,000 100,000 

จดทะเบียนบริษัทจํากดั และบริษัทถือหุ้น (ตอ่ประเภท) 200,000 200,000 

ใบรับรองการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาของการลงทะเบียนธุรกิจ 
และใบรับรองการจดทะเบียนจดัตัง้สาขา หรือสํานกังานผู้แทน 

20,000 20,000 

สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 2,000 2,000 

การเปล่ียนแปลงของเนือ้หาการจดทะเบียนธุรกิจ 2,000 2,000 

คา่ธรรมเนียมการให้ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจ 10,000 10,000 



การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศเวียดนาม                             
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หนว่ยงานท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศเวียดนาม  ดงันี ้
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. การค้าและการลงทนุ 
(1) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : www.ditp.go.th/aec 
(2) สภาหอการค้าไทย : www.thaichamber.org 
(3) สภานกัธุรกิจไทยในเวียดนาม : www.tbavietnam  

3. หน่วยงานประสานงานระหวา่งประเทศ 
(1) สถานทตูเวียดนามประจําประเทศไทย : www.vietnamembassy-thailand.org 
(2) สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงฮานอย : hanoi.thaiembassy.org 
(3) สถานกงสลุไทย ณ นครโฮจิมินห์ : www.thaiconsulatevietnam.com 
(4) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

ท่ีอยู ่ Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy No.801. Hanoi Central 
Office Building 44B Ly Thuong Kiet Str. Hanoi 

โทรศพัท์ +844 3936 5226, +884 3936 5228 
อีเมล thaichanoi@depthai.go.th 

(5) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ เมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม 
ท่ีอยู ่ Thai Trade Center HCMC Saigon Centre Building, 65 Le Loi Boulevard, 

District 1 Ho Chi Minh City 
โทรศพัท์ +848 3914 1838, +848 3914 1865 
อีเมล  thaitradecenter@hcm.fpt.vn 

 
ทีม่า : 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.“โครงการศึกษาการจดัการและเชือ่มโยงธรุกิจในกลุ่ม AEC” กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 
 4. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 

*********************** 


