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1.

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน

พื้นที่

ประมาณ 331,150 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

เรียงเป็นรูปตัว S ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้
ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน ความยาว 1,281 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดประเทศลาว ความยาว 2,130 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับประเทศกัมพูชา ความยาว 1,228 กิโลเมตร และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก มีชายฝั่งทะเลยาวติดกับทะเลจีนใต้ ยาว 3,444 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ

เป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่าง เวียดนามภาคเหนือ
และภาคใต้
เวียดนามทางตอนใต้ มีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย คล้ายประเทศไทย
คือประมาณ 27 – 30 c และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ( พค. – ตค. ) และฤดูร้อน ( พย. – เมย. )
เวียดนามทางตอนเหนือ มีภูมิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มีอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมาก
ระหว่างช่วงร้อนที่สุดและหนาวที่สุด โดยมี 4 ฤดู คือ
ฤดูใบไม้ผลิ ( มีค. – เมย. ) อุณหภูมิระหว่าง 17- 23 c
ฤดูร้อน ( พค. – สค. ) อุณหภูมิระหว่าง 30 - 39 c
ฤดูใบไม้ร่วง ( กย. – พย. ) อุณหภูมิระหว่าง 23 - 28 c
ฤดูหนาว ( ธค. – กพ. ) อุณหภูมิระหว่าง 7 - 16 c

เมืองหลวง

กรุงฮานอย (Ha Noi)

ทรัพยากรธรรมชาติ น้ามันและก๊าซธรรมชาติ อัณมณี สินแร่ สัตว์น้า
เวลา

เท่ากับประเทศไทย

๑.๒ การคมนาคมระหว่างไทย-เวียดนาม
เส้นทางการคมนาคมระหว่างไทยและเวียดนามที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด คือ ทางอากาศ โดยเวียดนามมีสนามบิน
นานาชาติ 3 แห่ง คือ
1. Noi Bai International Airport ตั้งอยู่ทางตอนเหนือห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 30 กิโลเมตร
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีเที่ยวบินไปฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ไทเป ดูไบ ปารีส เบอร์ลิน มอสโก มะนิลา
และกรุงเทพฯ
2. Da nang International Airport ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ห่างจากใจกลางนครดานังไปทางตะวันตก
เฉียงใต้ประมาณ 2.5 กิโลเมตรเนื้อที่รวม 150 เฮกตาร์เคยเป็นฐานทัพของสหรัฐฯในสมัยสงครามกลางเมือง
ปัจจุบันให้บริการการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รองรับผู้โดยสารประมาณ 0.8-1.0 ล้านคนต่อปี
และกาลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารและขนส่งสินค้าได้ มากขึ้น
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3. Tan Son Nhat International Airport เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากนคร
โฮจิมินห์ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเที่ยวบินไปเบอร์ลิน แฟรงค์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม ปารีส โซล โอซากา กวางเจา
ไทเป ฮ่องกง กรุงเทพฯ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา ซิดนีย์ มอสโค มะนิลา
เส้นทางการบิน
กรุงเทพ-ฮานอย
ฮานอย-ดานัง
ดานัง-ฮานอย
ฮานอย-กรุงเทพฯ

เส้นทางกรุงเทพ-ฮานอย-ดานัง-ฮานอย-กรุงเทพฯ
เวลา
ระยะเวลา
สายการบิน
07.45-09.35 น. 1.50 ชัว่ โมง
TG 560
17.50-19.40 น. 1.50 ชัว่ โมง
TG 564
13.15-14.30 น. 1.15 ชัว่ โมง
VN 309
16.30-17.45 น. 1.15 ชัว่ โมง
VN 313
06.05-07.15 น. 1.10 ชัว่ โมง
VN 306
14.20-15.30 น. 1.10 ชัว่ โมง
VN 310
10.35-12.25 น. 1.50 ชัว่ โมง
TG 561
20.45-22.35 น. 1.50 ชัว่ โมง
TG 565
เส้นทางกรุงเทพ-โฮจิมินห์-ดานัง-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

เส้นทางการบิน
กรุงเทพ-โฮจิมินห์
โฮจิมินห์-ดานัง
ดานัง-โฮจิมนิ ห์
โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

เวลา
09.05-10.35 น.
18.15-19.45 น.
12.00-13.10 น.
14.00-15.10 น.
08.00-09.10 น.
16.00-17.10 น.
11.40-13.05 น.
20.50-22.15 น.

ระยะเวลา
1.30 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง
1.10 ชั่วโมง
1.10 ชั่วโมง
1.10 ชั่วโมง
1.10 ชั่วโมง
1.35 ชั่วโมง
1.35 ชั่วโมง

สายการบิน
TG 550
TG 556
VN 326
VN 328
VN 323
VN 331
TG 537
TG 557

1.3 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม
1.3.1 ทางบก มี 5 เส้นทาง คือ
1.) สายนครพนม- คาม่วน (สปป.ลาว)-Ha Tinh (เวียดนาม) ประมาณ 230 กิโลเมตร
2.) สายมุกดาหาร- สะหวันนะเขต(สปป.ลาว) – Quang Tri (เวียดนาม) ประมาณ 210 กิโลเมตร
3.) สายสระแก้ว- พนมเปญ (กัมพูชา)- Ho Chi Minh (เวียดนาม) งประมาณ 600 กิโลเมตร
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4.) สายอุบลราชธานี – จาปาสัก (สปป.ลาว) – Koh Tum (เวียดนาม) ประมาณ 250 กิโลเมตร
5.) สายตรา- เกาะกง(กัมพูชา)- Ha Tien (เวียดนาม) ประมาณ 230 กิโลเมตร
ตาราง แสดงระยะทางและค่าขนส่งทางบกเส้นทาง R 12 (กรุงเทพ – นครพนม – ฮานอย)

ระยะทาง
(กม.)
740
ข้ามแม่น้าโขง
643
1,383

เส้นทาง
กรุงเทพ-นครพนม
นครพนม-ท่าแขก
(ข้ามแพขนานยนต์)
ท่าแขก-นาพาว –จาลอ-วิงห์ - ฮานอย
รวมทั้งหมด

ระยะเวลา
(ชม.)
12
2
12
26-29

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาส์น และคณะ , ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ก.ค. 2552
หมายเหตุ : คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประมาณการค่าขนส่ง
(ดอลลาร์สหรัฐ)
430
35
1,350
1,815

ตาราง แสดงระยะทางและค่าขนส่งทางบกเส้นทาง R 9 (กรุงเทพ – มุกดาหาร – ฮานอย)

เส้นทาง
วันที่ 1 :
กรุงเทพ-มุกดาหาร
มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
(ดาเนินพิธีการผ่านแดน)
วันที่ 2 :
สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน
แดนสะหวัน- ลาวบาว
(ดาเนินพิธีการผ่านแดน)
ลาวบาว - ฮานอย
วันที่ 3 :
ถึงฮานอย
รวมทั้งหมด

ระยะทาง*
(กม.)

ระยะเวลา*
(ชม.)

ประมาณการค่าขนส่ง**
(ดอลลาร์สหรัฐ)

700
2

12
3

460
-

250
1

5
2

250
-

680

22

1,400

1,633

44

2,110

ที่มา :

* บริษัท Hi – Tech Nittsu (Thailand) Co., Ltd., 2552
** อักษรศรี พาณิชสาส์น และคณะ. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ก.ค.2552
หมายเหตุ : คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางแสดง ระยะทาง ระยะเวลา และค่าขนส่งทางบกโดยเส้นทาง R 9 (กรุงเทพ - มุกดาหาร – ดานัง)

เส้นทาง
มุกดาหาร- นครดานัง
กรุงเทพ- นครดานัง

ระยะทาง*
(กม.)
509
1189

ระยะเวลา*
(ชม.)
8-10
27-30

800
315

ประมาณการค่าขนส่ง**
(ดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา : คณะผู้จดั ทา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มิ.ย. 2552

1.3.2 ทางเรือ: จากท่าเรือกรุงเทพฯ ไปเวียดนาม
ตารางแสดงค่าขนส่งจากท่าเรือกรุงเทพฯไปยังท่าเรือฮานอย (ท่าเรือไฮฟอง) และท่าเรือไซ่ง่อน

เส้นทาง
ตู้ 20 STD
ตู้ 40 STD
เรือ
วันเดินทาง
ระยะเวลา

ท่าเรือ ไฮฟอง (ภาคเหนือ)
USD 800 + BAF 75
USD 1,500 + BAF 150
Heung - A
ทุกวันศุกร์และอาทิตย์
ประมาณ 18 วัน

ท่าเรือ ไซ่ง่อน (ภาคใต้)
USD 300 + BAF 75
USD 600 + BAF 150
Samudera
วันจันทร์
ประมาณ 3 วัน

ที่มา : คณะผู้จดั ทา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ก.ค. 2552.
หมายเหตุ : 1. ราคาทีแ่ สดงในตารางเป็นราคาที่เรียกว่า “ Idea Price “ สาหรับ sea port – to – sea port

-๔2. ค่า Bunder Adjustment Factor (BAF) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสายเรือ

1.3.3 ทางอากาศ: มี 2 เส้นทางคือ
1) สุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์
2) สุวรรณภูมิ - ฮานอย
ตารางแสดง ค่าขนส่ง ระยะเวลา จากสนมบินสุวรรณภูมิไปยัง สนามฮานอย หรือสนามบินโฮจิมินห์

รายการ

ขั้นต่า (Minimum)
- 45 Kgs
+45 Kgs
+ 100 Kgs
+ 500 Kgs
+ 1000 Kgs
สายการบิน
ความถี่ของเที่ยวบิน (Frequency)
ระยะเวลาขนส่ง (Transit time)

สนามบินฮานอนและโฮจิมินห์
USD 30.00
USD 2.30/kg.
USD 1.35/kg.
USD 1.25/kg.
USD 1.15/kg.
USD 1.12/Kg.
TG/SG
ทุกวัน
1 วัน

ที่มา: คณะผู้จัดทา คณะบริหารธุรกิจ หมาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ก.ค. 2552.
หมายเหตุ : 1. ราคาทีแ่ สดงในตารางเป็นราคาที่เรียกว่า “ Idea price “ สาหรับ airport – to – airport
2. ราคานี้ไม่รวมค่า Fuel Surcharge และ Security Surcharge ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของสายการบิน

ทั้งนีโ้ ดยทั่วไปการส่งสินค้าประเภทต่างๆ ไปยังเวียดนาม นิยมใช้เส้นทางและประเภทการขนส่งดังนี้
ตารางแสดง ประเภทสินค้า การขนส่ง และจุดกระจายสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภทการขนส่ง
จุดกระจายสินค้า
1.กลุ่มสินค้าเกษตรและวัตถุดิบ
ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน (โฮจิมินห์) แหล่งอุตสาหกรรม
ทางการเกษตร เช่น ยางพารา อาหาร
นิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้
สัตว์ และกากน้าตาล
นครโฮจิมินห์ และกิ่นเทอ
2. สินค้าวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม ทางทะเล: ท่าเรือไซ่ง่อน และไฮฟอง
เขตอุตสาหกรรมในบริเวณภาคเหนือ
เบา เช่น เม็ดพลาสติก และผ้าผืน
และภาคใต้ของประเทศ กรุงฮานอย ไฮ
ฟอง นครโฮจิมินห์ และดองนาย
3. สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน (โฮจิมนิ ห์)
เขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ ฮานอย
เหล็ก และโลหะปูนซีเมนต์
และไฮฟอง
และไฮฟาง ภาคกลาง ดานัง กวางตรี
ทางบก : เส้นทาง R9
ควังไน เว้ และกว่างนม ภาคใต้ นครโฮ
จิมินห์ ดองนาย
4. ยานพาหนะและอุปกรณ์
ทางทะเล : ท่าเรือไซ่ง่อน (โฮจิมินห์)
กระจายสินค้าไปยังตัวแทนขายทีอ่ ยู่ใน
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
และไฮฟอง
เมืองใหญ่และเมืองสาคัญ
ทางบก : เส้นทาง R9
5.สินค้าอุปโภคบริโภค น้าตาลทราย ทางบก : ผ่าน สปป.ลาว เส้นทาง R9
ลาวบาว เมืองกวางตรี เว้ ดานัง วินห์
เบียร์ เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า R12 R8
ฮานอย นครโฮจิมินห์ เกิ่นเทอ ดองนาย
อาหารสาเร็จรูป ของใช้ประจาวัน เช่น
บาเรีย วุงห์เตา
สบู่ ยาสระผม
6.สินค้าอื่นๆ เช่น น้ามัน เชื้อเพลง
ทางบก : R9
กระจายสินค้าตามเมืองทั่วไป
น้ามันเครื่อง
ภาคเหนือ : ฮานอย วินห์
ภาคกลาง : กวางตรี เว้ ดานัง
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,ก.ค. 2552
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๑.4 ประชากร
จานวนประชากร ประมาณ 87.3 ล้านคน (เป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซีย
แลฟิลิปปินส์ ) และเป็นอันดับ 13 ของโลก
อัตราการขยายตัวของประชากร ปี 2542 – 2553 ประมาณปีละ 1.03 ล้านคน หรือ 1.2 % ต่อปี
โครงสร้างประชากร : 0 – 14 ปี : 24.9 % (ชาย 11,230,402 คน หญิง 10,423,901 คน)
15 – 64 ปี : 69.4 % (ชาย 29,971,088 คน หญิง 30, 356,393 คน)
65 ปีขึ้นไป : 5.7 % (ชาย 1,920,043 คน หญิง 3,065,697 คน)
วัยทางาน (50.4 ล้านคน)
เชื้อชาติ
เชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet) (มากกว่า 86%) นอกนั้นเป็นชนกลุ่มอื่นๆ อีก 53 เชื้อ
ชาติกระจายอยู่ตามเทือกเขาและที่ราบสูง
ศาสนา
ส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนาแต่นับถือลัทธิต่าง ๆ ( 80.8 % ) มีบ้างที่นับถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน ( 9.3% ) ศาสนาคริสต์( 7.2% ) อิสลาม (0.1% ) และอื่น ๆ ( 2.6% )
ภาษา
ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม แต่ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ มีความสาคัญมากขึ้นเป็นภาษาที่
สอง และมีการใช้ภาษาอื่น ๆ อีก เช่น จีนและรัสเซียเป็นต้น
อัตราการรู้หนังสือ
ร้อยละ 94 %
เขตการปกครอง แบ่งเป็น 59 จังหวัด และ 5 นคร (กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมินห์ และนคร
เกิ่นเทอ ) แบ่งเป็น 8 ภาค คือ
- ภาคเหนือฝั่งตะวันออก มี 4 จังหวัด ชายแดนติดลาวและจีน
- ภาคเหนือฝั่งตะวันตก มี 11 จังหวัด
- เขตที่ราบลุ่มแม่น้าแดง มี 9 จังหวัด และ 2 นคร คือกรุงฮานอยและนครไฮฟอง
- เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดติดสปป.ลาว
- เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนใต้ มี 5 จังหวัดและ 1 นคร คือนครดานัง
- เขตที่ราบสูงภาคกลางมี 5 จังหวัดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
- ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 7 จังหวัด และ 1 นครคือนครโฮจิมินห์
- ที่ราบลุ่มแม่น้าโขง มี 12 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และ 1 นครคือ นครเกิ่นเทอ มี
ชายแดนติดกัมพูชาแต่ละจังหวัดจะปกครองโดยสภาประชาชน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากประชาชน
สภาประชาชนจะแต่งตั้งคณะกรรมการประชาชนเพื่อทาหน้าที่บริหารจังหวัด จังหวัดยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ
รัฐบาลกลาง ส่วนนครจะมีอิสระในการปกครองตนเองมากกว่า
๑.5 การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ระบบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist
Party of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี 2535 มีสภาแห่งชาติ
(National Assembly) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี แต่สภาชุดปัจจุบันกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่งเหลือ 4 ปี เพื่อให้หมดวาระลงตรงกับการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งหน้า ซึ่งจะ
จัดขึ้นในปี 2554 สาหรับรัฐบาลได้รับการแต่งตั้งจากสภาแห่งชาติ มีวาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี คณะรัฐมนตรี
ชุดล่าสุดเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 และจะสิ้นสุดในปี 2555
ประธานพรรค

นาย เหวียน ฝู๊ จ่อม ( Nguyen Phu Trong ) ซึ่งทาหน้าทีเ่ ป็นประธานสภาแห่งชาติ
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ประธานาธิบดี

นายเหวียน มินห์ เจี๊ยต ( Nguyen Minh Triet)

นายกรัฐมนตรี

นายเหวียน ตั๊น หยุม (Nguyen Tan Dung)

ฝ่ายบริหาร ( หรือรัฐบาลส่วนกลาง ) ประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวมไป
ถึงตาแหน่งสาคัญในพรรคคอมมิวนิสต์ เช่น สมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ มีวาระดารงตาแหน่ง 5 ปี มีหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นผู้มี
อานาจสูงสุดของพรรค คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ ทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กรมการเมือง (Politburo) เป็นองค์กรบริหารสูงสุด เป็นศูนย์กลางอานาจในการ
กาหนดนโยบายและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาแห่งชาติ (Quoc Hoi หรือ National Assembly) ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิก
รวม 493 คน มีอานาจสูงสุดในการกาหนดนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ มีหน้าที่บัญญัติและแก้ไขกฎหมาย
แต่งตั้งประธานาธิบดีตามที่พรรคคอมมิวนิสต์เสนอ ให้การรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานาธิบดี
เสนอ รวมทั้งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ อันเป็นระบบการบริหารแบบผู้นาร่วม
วันชาติ

2 กันยายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า : ดร. วู เว้ เฮือง (Dr. Vu Huy Hoang
๑.6 ข้อมูลการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
1) อาเซียน เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือน กรกฎาคม 2538 และได้ลงนามในความ
ตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสาหรับเขตการค้าอาเซียน (Agreement on the Common
Effective Preferential Tariff : CEPT) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539 ซึ่งเป็นการประกาศเริ่มต้นการจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน ( AFTA) โดยครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ขณะนี้อัตราภาษีนาเข้าของ
เวียดนามภายใต้ CEPT อยู่ที่ 0- 5 % และได้ลงนามยอมรับความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
( ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS ) เมื่อเดือนธันวาคม 2538 โดยมีเป้าหมาย
เปิดเสรีธุรกิจบริการให้สมาชิกภายในปี 2558
2 ) WTO เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ( WTO ) เมื่อเดือนมกราคม 2550 เป็น
สมาชิกลาดับที่ 150 โดยมีข้อผูกพันเปิดเสรีสินค้ามากกว่า 10,689 รายการ ซึ่งจะต้องลดภาษีภาษีนาเข้าลง
โดยเฉลี่ย 4% ภายในปี 2556 ภาษีผลิตภัณฑ์เกษตรจะลดลงจาก 25.2 % เหลือ 21 % โดยเฉลี่ย และ
สินค้าอื่น ๆ ลดลงจาก 16.1 % เป็น 12.6 % โดยเฉลี่ย
3) APEC เวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก( APEC ) และ
ความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป ( ASEM)
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๑.7 ข้อมูลการจัดทาข้อตกลงทางการค้า
1.7.1 ลงนามแล้ว
- กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนสหรัฐอเมริกา-เวียดนาม (US-Vietnam Trade
and Investment framework Agreement :TIFA) ลงนาม 2007
- The Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for
an Economic Partnership ลงนาม ธันวาคม 2008
- Transpacific Partnership Agreement (TPP) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 7 ประเทศ
คือAustralia, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, the US and Vietnam
- ความตกลงเปิดเสรีการค้าสองฝ่ายระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา ลงนามโดยรัฐมนตรีการค้า
และอุตสาหกรรมเวียดนาม (นาย Vu Huy Hoang) และรัฐมนตรีการค้ากัมพูชา (นาย Cham Prasidh) โดยต่าง
ฝ่ายต่างลดภาษีเป็น 0 ให้แก่กัน
สินค้าที่เวียดนามลดภาษีให้กัมพูชา

สินค้าที่กัมพูชาลดภาษีให้เวียดนาม

(60 รายการ พิกัด 8 หลัก)

(13 รายการ พิกัด 8 หลัก)

ประมง (กุ้ง ปู) ผักผลไม้ (เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ กล้วย โยเกริต์ โกโก้ นม กาแฟคั่ว ชาเขียว ถุงปลอดเชื้อโรค
สับปะรด ฝรั่ง มะม่วง มังคุด แตงโม มะละกอ ทุเรียน เคลือบอะลูมิเนียม ถุงโพลีโปรพิลีนเคลือบลามิเนท
เงาะ ขนุน) กาแฟ ข้าว (ข้าวหอม ข้าวเปลือก ข้าว
เหนียว) เมล็ดละหุ่ง น้ามันปาล์มดิบ เห็ด ใบยาสูบ ยาง
ธรรมชาติ เสื้อผ้า รองเท้า
1.7.2 อยู่ระหว่างการเจรจา
- ความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม ( EU-Vietnam Free Trade Agreement )
1.7.3 อยู่ระหว่างการศึกษา
- ความตกลงการค้าเสรีเกาหลีใต้ -เวียดนาม (Korea-Vietnam Free Trade Agreement :
Korea-Vietnam FTA)
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๒. ข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐาน
๒.๑ โครงสร้างเศรษฐกิจ

Source: The Economist Intelligence Unit, ๒๐๑๑ และ GTA
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๒.๒ ดัชนีเศรษฐกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
Real GDP
GDP per Cap
Growth (%∆)
(US$)

ปี

๒๕๕๐(2007)
๒๕๕๑(2008)
๒๕๕๒(2009)
๒๕๕๓(2010)
๒๕๕๔(2011)

8.5
6.3
5.3
6.8
7.5

2,607
2,800
2,900
3,100
3,326

Source: The Economist Intelligence Unit, ๒๐๑๑

เงินเฟ้อ การว่างงาน
(%∆)
(%∆)

8.3
23.1
6.7
9.2
22.16

4.6
4.7
6
5
7

อัตรา
แลกเปลี่ยน
(dong/US$)

16,119
16,548.3
17,799.6
19,148.9
20,800

Note: เวียดนามลดค่าเงินตั้งแต่ปี 2008 ถึงปัจจุบันรวม 8 ครั้ง = 20%

๒.๓ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
2550
2551
2552
2553
2554
(
มค.-พย.
)
มูลค่า
∆%
109,200 143,353 127,045 156,993
23.5
182,232
48,400 62,662 57,096 72,192
26.4
87,164

รายการ
มูลค่าการค้า
การส่งออก

การนาเข้า
62,678 80,691
ดุลการค้า
-14,278 -18,029
ที่มา : General Statistic Office , Vietnam

69,949
-12,853

84,801
-12,375

21.2
-

96,068
-8,904

2.3.1 สินค้านาเข้าสาคัญ 10 อันดับแรกของเวียดนาม
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
2553

1. เครื่องจักร/
ชิ้นส่วน
2. น้ามันสาเร็จรูป

2554 (มค.-พย.)
มูลค่า
∆%

12,081

13,703

5,466

9,222

3. ผ้าผืน

4,827

6,135

4,618

6,506

5,570

5,741

3,376

4,297

2,556

2,862

2,297

2,459

สินค้า

4. อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบ
5. เหล็กกล้า
6. เม็ดพลาสติก
7. รถยนต์ อุปกรณ์
และชิ้นส่วน
8. โลหะอื่นๆ

ประเทศที่เป็นแหล่งนาเข้าที่สาคัญ

น (33.3%) ญี่ปุ่น (19.0%) EU (15.6%) เกาหลีใต้
13.4 จี(8.2%)
สิงคโปร์ (34.0%) จีน (17.5%) เกาหลีใต้ (12.2%) ไต้หวัน
68.7 (11.9%)
น (41.9%) เกาหลีใต้ (21.1%) ไต้หวัน (16.9%) ญี่ปุ่น
27.09 จี(6.8%)
จีน (32.8%) ญี่ปุ่น (20.0%) เกาหลีใต้ ( 18.1%) มาเลเซีย
40.8 (7.2%)
จีน (25.1%) เกาหลีใต้ (20.5%) ญี่ปุ่น (20.5%) ไต้หวัน
3.07 (11.0%)
เกาหลีใต้ (19.0%) ไต้หวัน (16.7%) ซาอุดิอาระเบีย
27.28 (14.8%)
ใต้ (23.4%) ญี่ปุ่น (20.1%) ไทย (16.8%) จีน
11.97 เกาหลี
(10.1%)
ออสเตรเลีย(15.8%) เกาหลีใต้ (15.4%) ไต้หวัน (10.1%)
8.70 จีน (9.7%)

- ๑๐ -

2553

2554 (มค.-พย.)
มูลค่า
∆%

1,843

2,427

29.57

1,820

2,182

19.89 n/a

44,454

55,534

25.04

สินค้า
9. ส่วนประกอบทาง
เคมี
10. เคมีภณ
ั ฑ์
รวม 10 รายการ

ประเทศที่เป็นแหล่งนาเข้าที่สาคัญ
n/a

ที่มา : General Statistic Office , Vietnam

2.3.2 สินค้าส่งออกสาคัญ 10 อันดับแรกของเวียดนาม
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้า

2553

1. เสื้อผ้าสาเร็จรูป

10,036

2. น้ามันดิบ

4,466

3. รองเท้า

4,505

4. อาหารทะเล

4,251

5. คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ
6. เครื่องจักร ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
7. ข้าว
8. ยางพารา
9. อัญมณีและ
เครื่องประดับ
10. กาแฟ
รวม 10 รายการ

4,494
2,763
2,900
1,985
2,823
1,563
39,786

2554 (มค.-พย.)
ประเทศผู้สั่งซื้อที่สาคัญ
มูลค่า
∆%
ฐ (56.4%) EU (17.3%) ญี่ปุ่น (10.6) เกาหลี
12,828 27.8 สหรั
ใต้ (3.4%)
ย ( 37.4%) มาเลเซีย ( 16.7%) สิงคโปร์
6,720 50.5 ออสเตรเลี
( 11.9%)
(45.0%) สหรัฐ (28.4%) เม็กซิโก ( 3.9%)
5,736 27.3 EU
ญี่ปุ่น ( 3.5%)
(24.5%) สหรัฐ ( 20.6%) ญี่ปุ่น (19.2%)
5,541 30.3 EU
เกาหลีใต้ (8.4%)
(19.3%) สหรัฐ (17.4%) EU (16.7%) ญี่ปุ่น
3,778 -15.9 จี( น12.0%)
่ปุ่น ( 30.9% ) สหรัฐ ( 10.4% ) จีน ( 8.6% )
3,637 31.6 ญี
EU ( 7.9% )
ิปปินส์ (41.2%) อินโดนีเซีย ( 15.0%)
3,463 19.4 ฟิสิงลคโปร์
( 9.9%)
) EU (13.0%) มาเลเซีย ( 7.9%)
2,778 39.9 จีไต้นห(61.6%
วัน ( 4.5%)
ตเซอร์แลนด์ ( 86.3% ) แอฟริกาใต้ ( 6.3% )
2,603 -7.8 สวิ
EU ( 2.5 % )
2,384 52.5 n/a
49,468

ที่มา : General Statistic Office , Vietnam

25.6

- ๑๑ -

๒.๔ ข้อมูลทางการค้ากับประเทศไทย
ภาวะการค้าของไทย-เวียดนาม ระหว่างปี ๒๕๕๑–๒๕๕๔
ปี
2550
2551
2552
2553
2554
(ม.ค.-พย.)

ปริมาณการค้ารวม
มูลค่า
สัดส่วน %
4,916.0
1.7 23.81
6,468.2
1.8 31.58
6,063.9
2.1 -6.25
7,242.2
1.9 19.4
8,374.1
1.99 28.45

ไทยส่งออก
ไทยนาเข้า
ดุลการค้า
มูลค่า
%
มูลค่า
%
3,804.1 23.71 1,111.91 24.2 2,692.2
5,017.8 31.90 1,450.45 30.4 3,567.4
4,678.5 -6.76 1,385.42 -4.5 3,293.0
5,845.5 24.95 1,396.7
0.8 4,448.7
6,523.3 24.34 1,850.6 45.37 4,672.6

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

การค้ารวม : ในปี 2553 เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 12 ของไทย และอันดับที่ 4 ของไทยในกลุ่มอาเซียน
รองจาก มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการค้ารวม 7,242.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น
ร้อยละ 1.9 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย จาแนกเป็นมูลค่าการส่งออก 5,845.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และมูลค่าการนาเข้า 1,396.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าเวียดนาม 4,448.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
สินค้าสาคัญที่ไทยส่งออกไปเวียดนาม
รายการ
1. น้ามันสาเร็จรูป
2. เม็ดพลาสติก
3. เคมีภัณฑ์
4. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
5. ผลิตภัณฑ์ยาง
6. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
7. เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
8. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
9. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
10. ผ้าผืน
รวมสินค้า 10 รายการ
อื่นๆ
มูลค่ารวม

2551

2552

2553

877.1 441.7
696.4
404.4 338.7
385.2
163.1 213.1
316.9
324.1 289.0
333.5
140.8 168.5
204.6
142.6 238.5
232.5
157.3 162.0
209.7
156.5 134.2
193.4
132.8 152.0
169.7
82.2 96.8
133.0
2,580.8 2,234.5 2,874.9
2,437.0 2,443.9 2,970.5
5,017.8 4,678.4 5,845.4

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

%
53/54

2554
(ม.ค.-พย.)

26.42
27.53
34.25
10.68
64.33
38.24
32.29
19.59
26.09
43.57

749.6
443.6
378.8
343.5
299.7
294.3
251.3
211.5
191.1
170.1

29.94
18.98
24.34

3,333.6
3,189.7
6,523.3

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

สินค้าส่งออกไปเวียดนามที่สาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป เม็ดพลาสติกเหล็ก เคมีภัณฑ์ เหล็ก
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ
ลูกสูบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผ้าผืน

- ๑๒ -

สินค้าสาคัญที่ไทยนาเข้าจากเวียดนาม
รายการ
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
2. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
4. ด้ายและเส้นใย
5. น้ามันดิบ
6. กาแฟ ชา เครื่องเทศ
7. เคมีภณั ฑ์
8. สัตว์น้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง
9. ถ่านหิน
10. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การ
รวมสินค้า 10 รายการ
อื่นๆ
มูลค่ารวม

2551
14.0
105.8
120.4
65.5
220.8
32.7
38.1
46.7
32.2
60.1
736.4
714.1
1,450.4

2552

2553

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
53/54
64.3
142.1
110.54
115.2 182.3
-8.26
19.9
49.2
206.02
56.5
96.1
24.02
356.2
54.1
68.26
7.0
29.4
191.98
22.6
51.8
76.54
51.5
52.8
47.98
62.5
41.3
167.33
46.3
66.4
-3.04
789.1 783.2
61.99
596.3 613.4
25.20
1,385.4 1396.6
45.37

2554
(ม.ค.-พย.)
278.6
156.2
137.7
108.9
91.0
83.3
81.9
71.8
60.9
60.5
1,130.8
719.9
1,850.7

สินค้านาเข้าจากเวียดนามที่สาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ถ่านหิน เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ ด้ายและเส้นใย น้ามันดิบ เลนส์แว่นตาและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ สินแร่ โลหะอื่นๆและผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

๒.๕ ข้อมูลอื่นๆ

ปีงบประมาณ
มกราคม– ธันวาคม
สกุลเงินตรา (รหัสย่อ) ด่อง ( Dong) ,

อัตราแลกเปลี่ยน

18,220.23 ด่อง = US$ 1 ( ณ วันที่ 18 มกราคม 2555 )

- ๑๓ -

๓. การเมืองและสังคม
เวียดนามเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง มีเอกภาพสูง มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam : CPV) ซึ่งมีบทบาทในการกาหนดแนวทางการ
บริหารประเทศทุกด้าน ทาให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและนโยบายต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหารประเทศ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างจริงจัง ส่งผลให้การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการ
กระจายอานาจ ซึ่งในการเปลี่ยนผู้นาครั้งล่าสุดภายหลังการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม สมัยที่ 10
เมื่อกลางปี 2549 มีผู้นาที่มาจากภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและมีภาพลักษณ์ของผู้นา
รุ่นใหม่
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสาคัญบางประการที่อาจบั่นทอนความมั่นคงทางการเมืองของเวียดนาม อาทิปัญหา
ความล่าช้าในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และปัญหาคอร์รัปชันเนื่องจากข้าราชการในเวียดนามส่วนใหญ่ยังมีเงินเดือน
อยู่ในระดับต่า แม้ว่ารัฐบาลเวียดนามได้ปรับขึ้นเงินเดือนขั้ นต่าของข้าราชการจาก 18.2 เหรียญสหรัฐต่อเดือน
เป็น 22 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 แล้วก็ตาม นอกจากนี้ การที่รัฐบาลเวียดนามไม่
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่กลับมาระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นปัจจัยสาคัญที่บั่นทอน
คะแนนนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐบาล
นอกจากนี้ เวียดนามยังประสบปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ โดยที่ยังคงมีปัญหาความไม่สงบบริเวณ
ที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ เนื่องจากความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างชนกลุ่มน้อยที่มีมาตั้งแต่ปี 2544 และ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี 2545 โดยที่รัฐบาลเวียดนามได้ใช้กองกาลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ ส่งผลให้
นานาชาติประนามการกระทาของรัฐบาลของเวียดนามว่าเป็นการจากัด สิทธิเสรีภาพทางศาสนา โดยในปี 2548
สหรัฐอเมริกาจัดให้เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีการกีดกันทางศาสนามากที่สุดในโลก
(The World’s Worst Offenders) ปัญหาความยากจนของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางและพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของเวียดนาม เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลเวียดนามต้องเร่งแก้ไข โดยในเบี้องต้น คือ การจัดสรร
ที่อยู่อาศัย และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็นพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ
เรื่องกรรมสิทธิ์ ในการปกครองหมู่เกาะ Spratly และหมู่เกาะ Paracel ในทะเลจีนใต้ยังคงเป็นปัญหาขัดแย้ง
ระหว่างประเทศเวียดนามกับ จีน ฟิลิปปินส์ บรูไน ไต้หวันและมาเลเซีย แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามได้เปิดการ
เจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ งดังกล่าวกับบางประเทส เช่น ฟิลิปปินส์และจีน แล้วก็ตาม แต่ความขัดแย้ง
ยังคงเกิดขึ้นป็นระยะๆ

- ๑๔ -

๔. นโยบายเศรษฐกิจ

4.1 นโยบายการค้าที่สาคัญ
นโยบายเศรษฐกิจการค้าของเวียดนามยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมนับจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม
ตามนโยบาย “โด่ย เหมย” เมือ่ กว่า 20 ปีที่แล้ว ดังจะเห็นได้จากเป็นหมายและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติปี 2549-2553 ข้อหนึ่งที่ระบุให้สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคม
นิยมเพื่อก้าวสู่ความเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาและทันสมัยภายในปี 2563 เวียดนามมีการปรับตัวให้เข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของโลก ทาให้เศรษฐกิจของเวียดนามมีการเจริญเติบโตและมีรูปแบบที่เป็นสากลอย่าง
มาก การเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ทาให้เวียดนามต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนกลไก
ภาครัฐ เพื่อเปิดตลาดสินค้า ภาคบริการและการลงทุนในประเทศให้กับประเทศสมาชิก WTO
นโยบายการค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม คือ มีการส่งเสริมการค้าเสรี โดยรัฐบาลได้มีการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบให้เอื้ออานวยต่อการค้าระหว่างประเทศมีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อประสานงานกับ
บริษัทการค้าต่างประเทศของรัฐและบริษัทเอกชนในการติดต่อการค้ากับต่างประเทศซึ่งมีหน่วยงานที่สาคัญ ได้แก่
กระทรวงเศรษฐกิจสัมพันธ์กับต่างประเทศ ศูนย์พัฒนาการส่งออกหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนาม
บริษัทจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเวียดนามยังคงมีนโยบายปกป้องการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ รวมทั้งคุ้มครองกิจการภายในประเทศโดยมี
มาตรการควบคุมทั้งด้านส่งออกและนาเข้า เช่น การควบคุมการส่งออก และนาเข้าสินค้าบางประเภท และการ
กาหนดโควตาการส่งออกและนาเข้าสินค้าบางประเภท เป็นต้น
อย่างไรก็ตามในตลอดช่วงเวลา 2550 - 2553 ประเทศเวียดนามประสบกับปัญหาการขาดดุลการค้า
อย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากภาวะเงินเฟ้อในประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกมีราคา
สูงขึ้นด้วย ทาให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ ดังนั้น ในปี 2554 ทางรัฐบาลเวียดนาม
ได้ส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ เพื่อลดการนาเข้า อันจะส่งผลต่อการลดการขาด
ดุลการค้าลงได้ อีกทั้งยังลดความสาคัญของการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าของต่างชาติในประเทศลง

4.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเวียดนาม (ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓)
นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม (H.E. Nguyen Tan Dung) ได้แถลงว่าในปี ๒๕๕๔ รัฐบาลจะให้ความสาคัญ
กับการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบ
สวัสดิการทางสังคม (ระบบประกัน การศึกษา และบริการสุขภาพ) เพื่อให้การเจริญเติบโตของประเทศเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะทาให้เวียดนามเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย (modern industrialized country) ภายในปี
๒๕๖๓ โดยมีระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม
ในปี ๒๕๕๓ เวียดนามมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงคือร้อยละ ๖.๗๘ แต่ก็มีอัตราเงินเฟ้อ
สูงถึงร้อยละ ๑๑.๗๕ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนทาให้เกิดแรง
กดดันอย่างมากต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการผลิตในประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดังกล่าวจึงให้

- ๑๕ -

มุ่งเน้นการส่งเสริมภาคธุรกิจ การลงทุนจากต่างประเทศ การปฏิรูประบบบริหารของภาครัฐและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศโดยการเข้าร่วมเป็น
สมาชิก WTO สาหรับภาคธุรกิจที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุน ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว การขนส่ง โลจิสติกส์ และ
การบริการท่าเรือ และภาคการเกษตร ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศว่าจะแก้ไขปัญหาความยากจนโดยยกระดับเส้นแบ่ง
ความยากจน (poverty line) ของประชากรในเขตเมืองจากเดือนละ ๒๖๐,๐๐๐ ด่อง (๔๕๕ บาท) เป็น
๕๐๐,๐๐๐ ด่อง (๘๗๕ บาท) และในพื้นที่อื่นๆ จากเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ ด่อง (๓๕๐ บาท) เป็น ๔๐๐,๐๐๐ ด่อง
(๗๐๐ บาท) เพื่อให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจสมดุลกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเสมอภาค

4.3 สถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด (ไตรมาส 2 ปี 2554)
รัฐ บาลเวียดนามประกาศเพิ่มมาตรการลดการขาดดุล การค้าหลั งจากมีแนวโน้มการขาดดุลการค้าที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูเทศกาล ซึ่งประกอบด้วย มาตรการด้านภาษีและมิใช่
ภาษี (Non-Tariff Barrier) ได้แก่
1) การกาหนดระเบียบควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารสาหรับสินค้าอาหารนาเข้าที่มีแหล่งกาเนิดจาก
พืช (มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2554) โดยต้องผลิตจากประเทศเวียดนาม ยอมรับว่าดาเนินการตามข้อกาหนด
สาหรับ ความปลอดภัยด้านอาหาร บรรจุ ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ปิดฉลากรับรองความปลอดภัยเป็นภาษา
เวีย ดนาม ส่ ว นสิ น ค้าดัดแปลงพัน ธุ กรรม ฉายรังสี ห รือผลิ ตโดยเทคโนโลยีส มัยใหม่ต้องมีเ อกสารรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ส่งออก
2) เพิ่มภาษีนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย 11 รายการ เช่น ถั่ว ยาสูบ อุปกรณ์ในห้องน้า ซอสและผลิตภัณฑ์ปรุง
รสอาหาร พริ้นเตอร์และอุปกรณ์ (บังคับใช้ 1 สิงหาคม 2554) ในอัตราร้อยละ 4-20
3) ขึ้นภาษีนาเข้าสาหรับรถยนต์ใช้แล้ว
ทั้งนี้ มาตรการใหม่ของเวียดนามที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย คือ ระเบี ยบควบคุมความปลอดภัยด้าน
อาหารสาหรับสินค้าอาหารนาเข้าที่มีแหล่งกาเนิดจากพืช เนื่องจากครอบคลุมผลไม้สดด้วย ส่วนการเพิ่มภาษี
สินค้าเข้าฟุ่มเพือยไม่ส่งผลกระทบ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อไทยและภาคีอาเซียนที่มีสิทธิประโชน์จากมาตรการลด
ภาษีภายในกลุ่มอาเซียน เช่นเดียวกับมาตรการขึ้นภาษีนาเข้ารถยต์ ใช้แล้วที่จะไม่มีผลต่อไทยเนื่องจากการนาเข้า
รถยนต์พวงมาลัยขวาจากไทยมีน้อยมาก
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าเร็ว ขึ้นจากกาหนดเดิมต้นปี 2555 เป็น 1
ตุลาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ หลังจากอัตราเงินเฟ้อในช่วง 7 เดือน
แรกปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.16 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดในเอเชีย สาหรับอัตราค่าแรงใหม่ที่จะปรับขึ้นทา
ให้ อัต ราค่า แรงขึ้ น ต่ าของเวี ย ดนามอยู่ ใ นระดั บเดีย วกั บหลายประเทศในภู มิภ าค เช่น ลาว อิ นโดนี เซี ยและ
ฟิลิ ป ปิน ส์ พร้ อมกันนี้ เวีย ดนามยั งประกาศแผนแม่บทด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เป็นครั้งแรก (25542563) เพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือในประเทศให้ถึงร้อยละ 70 ของกาลังแรงงานทั้งหมดภายในปี 2563 เนื่องจาก
ปัจจุบันแรงงานเวียดนามส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานด้อยฝีมือ
เวีย ดนามคาดการณ์ ว่าจะได้ รับประโยชน์จากนโยบายรับจานาข้าวของรัฐบาลไทยในแง่ก ารชิงตลาด
ส่งออกข้าวจากไทยโดยใช้ ข้อได้เปรียบเรื่องราคาถูก เนื่องจากนโยบายรับจานาข้าวทาให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าข้าว
เวียดนามมากขึ้น ทั้งนี้ เวียดนามคาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2554 จะส่งออกข้าว 2.1 และ 1-1.3

- ๑๖ -

ล้านตันตามลาดับ ส่งผลให้ยอดรวมการส่งออกข้าวตลอดปี 2554 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 7-7.3 ล้านตัน
อย่างไรก็ดี ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามเห็นว่านโยบายของไทยส่งผลทั้งเชิงบกและลบ คือ อาจเป็นโอกาสให้เวียดนาม
ขยายตลาดส่งออกข้าวได้มากขึ้น แต่ เวียดนามต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะตลาดข้าวผันผวนและหากราคา
ข้าวสูงขึ้นมากก็จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคภายในเวียดนามด้วย ดังนั้น ทางเลือกของเวียดนามคือต้องพยายาม
รักษาสมดุลระหว่างราคาข้าวส่งออกและราคาข้าวในประเทศ

๔.4 นโยบายการจัดทาความตกลงการค้าเสรี

เวียดนามจัดทาข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา คิวบา อาร์เจนตินา บราซิล
ชิลี สหภาพยุโรป สิงคโปร์ รัสเซีย และจีน เป็นต้น

๔.5 มาตรการด้านภาษี (Tariff Barriers)
อัตราภาษีนาเข้าสินค้าฟุ่มเพือย 11 รายการ (ประกาศใช้ 1 สิงหาคม 2554) Circular no.91/2011/TTBTC กาหนดอัตราภาษีนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย 11 รายการ เช่น ถั่ว ยาสูป อุปกรณ์ในห้องน้า ซอสและผลิตภัณฑ์
ปรุงรสอาหาร เครื่องพริ้นเตอร์และอุปกรณ์ เป็นต้น อัตราร้อยละ 4-20 โดยมีผลใช้บังคับ 4 สิงหาคม 2554
ระเบียบว่าด้วยอัตราภาษีนาเข้าใหม่สาหรับรถยนต์ใช้แล้วที่นาเข้าเวียดนาม (ออกแทนระเบียบเดิม มีนาคม
2549) กาหนดอัตราภาษีดังนี้
ขนาดรถยนต์
ความจุของกระบอกสูบ
อัตราภาษีคงที่
ต่ากว่า 10 ที่นั่ง
ต่ากว่า 1 ลิตร
US$ 3500
ระหว่าง 1.0-1.5 ลิตร
US$ 8000
10-15 ที่นั่ง
2.0 ลิตร หรือน้อยกว่า
US$ 9500
มากกว่า 2.0-3.0 ลิตร
US$ 13000
มากกว่า 3.0 ลิตร
US$ 17000

๔.6 มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers)
ระเบียบการนาเข้าผักและผลไม้ (Decision ๔๘/๒๐๐๗/QD เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓) มีสาระสาคัญ
กาหนดให้สินค้าผักและผลไม้ต้องมีใบรับประกันคุณภาพจากหน่วยงานควบคุมของประเทศต้นทาง โดยระบุ
รายละเอียดข้อมูล อาทิ สินค้าที่ส่งออก แหล่งผลิต การควบคุมการผลิต การใช้สารเคมีเพื่อกาจัดวัชพืชหรือแมลงที่
อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นต้น
กฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์สด แช่เย็น และ
แช่แข็ง สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไข่ และน้าผึ้ง นาเข้าจากทุกประเทศ จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
- Circular No.๒๕/๒๐๑๐/TT-BNNPTNT กาหนดให้สถานประกอบการของประเทศผู้ผลิตต้อง
ได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานรับผิดชอบของเวียดนาม นอกจากนี้ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (SPS)
ประกอบการนาเข้าสินค้าแต่ละล็อต และอาจมีการสุ่มตรวจสินค้าที่วางจาหน่ายในตลาด หากพบว่าสินค้าไม่เป็น
ไปตามมาตรฐาน อาจถูกส่งกลับหรือถูกทาลายได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553
- Circular No.29/2010/TT-BNNPTNT กาหนดปริมาณสารเคมีตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ ที่
อนุญาตให้มีได้ในสินค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

- ๑๗ -

กฎระเบียบเพื่อควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารด้านพืชสาหรับสินค้านาเข้า
- ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารสาหรับสินค้าอาหารนาเข้าที่มีแหล่งกาเนิด
จากพืช Circular No. 13/2011/TT-BNNPTNT ออกโดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กาหนด
1. ผู้นาเข้าต้องจดทะเบียนแหล่งกาเนิดสินค้าที่ทาจากพืชกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม
2. สินค้าจากพืชที่นาเข้าเวียดนาม ต้องผลิตโดยประเทศที่เวียดนามยอมรับว่าได้ดาเนินการตาม
ข้อกาหนดสาหรับความปลอดภัยด้านอาหารครบถ้วนแล้ว ต้องได้รับการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม และปิดฉลากเป็นภาษาเวียดนามระบุสถานะการรับรองความปลอดภัย
ใช้บังคับกับสินค้า 49 ชนิด/กลุ่ม มีผลใช้บังคับ 1 กค 2554
ตารางสรุปมาตรการทางการค้าเวียดนาม

มาตรการ
1. มาตรการกีดกันทาง
อุปสรรคด้านเทคนิค
(Technical Barriers
to Trade :TBT)
- การติดสลาก

สินค้า
วิธีดาเนินการ
สินค้าที่จาหน่ายภายในประเทศ
การติดฉลากจะต้องมีภาษา
ประเภทยา เวชภัณฑ์ รวมถึงยาฆ่าแมลง เวียดนามบอกถึงรายละเอียดของ
และสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ ต่าง ๆ
สินค้าและวิธีการใช้ด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Ministry of Health

สินค้าทุกชนิดที่ผลิตภายในประเทศ
นาเข้า หรือส่งออก

Ministry of Science
and Technology

2.มาตรการสุขอนามัย
( Sanitary and
Phytosanitary
Measures : SPS)

สินค้าอาหาร
สัตว์/พืช/พืชที่นามาใช้เป็น
อาหารสัตว์

สัตว์น้า
ผลไม้และผัก พืชและส่วนของพืช

อาหารแปรรูป/สินค้าอาหาร

ครอบคลุมทั้งสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศและสินค้านาเข้า
จากต่างประเทศ ซึ่งข้อกาหนดนี้
จะช่วยแก้ปัญหาด้านการปลอม
แปลงและเลียนแบบสินค้าได้ต้อง
ติดฉลากที่ประกอบด้วย ชื่อที่อยู่
ผู้ผลิตส่วน ประกอบ ปริมาณ
ข้อมูลด้านเทคนิค และคาเตือน
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของสินค้าชนิดนั้น
ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศและ
มาตรฐาน CODEX ,OIE และ
ASEAN เป็นมาตรฐานกลาง
สาหรับสุขอนามัยกาหนดให้การ
นาเข้าต้องมี Health Certificate
ซึ่งแสดงว่าปราศจากโรค หรือ
แหล่งของโรคปากเท้าเปื่อย
กาหนดให้การนาเข้าต้องมี
Health Certificate
- กาหนดให้การนาเข้าต้องมี
Phytosanitary Certificate จาก
หน่วยงานของประเทศผูส้ ่งออก
(กรมวิชาการเกษตร)
-โดยเฉพาะผักและผลไม้ ต้องมี
การระบุใน Phytosanitary
Certificate ว่ามาจากแหล่งที่
ปราศจากแมลงวันทอง
- การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทเี่ ป็น
ส่วน
ของพืชต้องได้รับการรับรองว่า
ปราศจากโรคและแมลง
-เฝ้าระวังโดยกระทรวง
สาธารณสุข
-ต้องมีการวิเคราะห์ทาง LAB

Directorate for
Standards and Quality
(STAMEQ) of Ministry
of Science, technology,
and
Environment (MOSTE)
http://www.tcvn.gov.vn
Ministry of Fisheries
Ministry of Agriculture
and Rural
Development
www.mard.gov.vn

Ministry of Health

- ๑๘ -

มาตรการ

สินค้า
นมผง และนมข้นหวาน

3.โควตา

ฝ้าย วัสดุที่เกี่ยวกับยาสูบและเกลือ

น้ามันปิโตรเลียม ,ปุ๋ยเคมี, กระจกเพื่อ
การก่อสร้าง
4. มาตรการห้ามนาเข้า

อาวุธยุทโธปกรณ์ ระเบิด ยาเสพติด
สารเคมีเป็นพิษ สิ่งพิมพ์หรือพัสดุที่ขัด
ต่อความมั่นคง ของเล่นเด็กบางชนิด
ประทัดและดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ บุหรี่
สินค้าอุปโภค บริโภคที่ใช้แล้ว รถยนต์
ขับเคลื่อนพวงมาลัยซ้าย อะไหล่ทใี่ ช้แล้
ของรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่มสี ่วนผสมของ
Asbestos of Amphibole Group
และเครื่องใช้รหัสลับ
5. การจากัดการนาเข้า/ กระเบื้องปูพื้นเซรามิก ซีเมนต์อัด
การนาเข้าภายใต้เงื่อนไข Clinker กระดาษสาหรับเขียน
และสาหรับใช้ในการพิมพ์
หนังสือพิมพ์ เหล็กก่อสร้างต่าง
ๆ น้ามันพืชกลั่น น้าตาลบริสุทธิ์/ไม่
บริสุทธิ์รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและ
อะไหล่ รถยนต์นั่ง ไม่เกิน16 ที่นั่ง
spirits under 30 vol.

6.มาตรการการขอ
อนุญาตนาเข้า

สินค้าประเภทวัสดุเกีย่ วกับนมข้าวโพด
และไข่ของสัตว์ปีก

วิธีดาเนินการ
และผลิตด้วยกระบวนการ
มาตรฐานสากล GMP/HACCP
มีการเฝ้าระวังโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออนามัยอาหารและมาตรฐาน
ความปลอดภัย
โควตาภาษี
- ปี 2003 รัฐบาลเวียดนามได้
ประกาศทดลองให้สินค้า 3 ชนิด
อยู่ภายใต้โควตาภาษีโดย
กาหนดให้มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
2003
โควตานาเข้า
กาหนดโควตาการนาเข้าโดยผ่าน
การขออนุญาตนาเข้า
ห้ามนาเข้าสินค้า เพื่อความมั่นคง
ของชาติ ปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Ministry of Health
Ministry of Trade

Ministry of Trade/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลัก
ที่เกี่ยวข้อง

มีการจัดกลุ่มสินค้าไว้ในหมวด
Ministry of Trade
ควบคุมลักษณะพิเศษ โดยการ
นาเข้า
สินค้าในกลุ่มนีจ้ ะต้องอยู่ภายใต้
การ
ควบคุมโดยผู้นาเข้าต้องปฏิบัติ
ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดสินค้าดังกล่าว
เหตุผลเพื่อการจัดการอุปสงค์และ
อุปทาน

- ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดย
Ministry of Agriculture
ต้องมีใบอนุญาตนาเข้า (Import and Rural
Licensing) ซึ่งจะกาหนดปริมาณ Development
ตามความต้องการภายในประเทศ
ยารักษาโรคสัตว์ และวัตถุดิบในการผลิต - ต้องมีการออกใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาที่ใช้ในทางสัตว สารวจ/ทดสอบ
แพทย์ ยาป้องกันกาจัดศัตรูพืช (วัตถุดิบ
พันธุ์พืชและสัตว์ อาหารสัตว์และ
วัตถุดิบ ปุ๋ยเคมี
แหล่ง Genes ของพืชและสัตว์เลีย้ ง
- ต้องมีใบอนุญาตนาเข้า
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการวิจัยแลกเปลี่ยน
- สัตว์น้าประเภทต่างๆ ที่ห้าม
ทางด้านวิชาการและเทคนิคสัตว์นา้
ส่งออกและนาเข้าจะเป็นไปตาม
ประกาศเป็นคราวๆ
ระบบแผ่นเนกาตีฟ หรือเรียงพิมพ์
- ต้องขออนุญาตก่อนนาเข้า
กระทรวงวัฒนธรรมและ
เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท
ข่าวสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ วรรณกรรมด้านภาพยนตร์ -ต้องมีการพิจารณาอนุมตั ิเนื้อหา

- ๑๙ -

มาตรการ

7.การประเมินภาษี
ศุลกากร
(customs
evaluation)

สินค้า
และเครื่องเสียง
-สารเสพติดและอุปกรณ์การแพทย์ที่มี
ผลโดยตรงต่อสุขภาพมนุษย์
- เภสัชภัณฑ์ที่ยังไม่มีหมายเลขการจด
ทะเบียน วัคซีน ชีวสารป้องกันโรค
ระบาด
- วัตถุดิบเพื่อผลิตยาและบรรจุภัณฑ์ที่
สัมผัสโดยตรงกับยา
-เครื่องสาอางที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพ
มนุษย์ สารเคมีสารปรุงแต่ง ฆ่าแมลง
และเชื้อโรคซึ่งใช้ในครัวเรือนและ
การแพทย์
- เภสัชภัณฑ์ที่มีหมายเลขการจด
ทะเบียนแล้ว
สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีพิษและสาร
อลูมิเนียมอนุภาคเดี่ยว
โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดคลอไรด์ กรด
กามะถัน กรดฟอสฟอริค
ไปรษณียากร สิ่งพิมพ์ไปรษณี-ยากร
และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รบั -ส่ง
คลื่น
อุปกรณ์เรดาร์ถ่ายทอด เครื่อง
โอเปอร์เรเตอร์ อุปกรณ์ถ่ายทอด
สายเคเบิล เคเบิลสื่อสารทาด้วย
โลหะ อุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สาย
อุปกรณ์ต่อเครือข่าย PSTN ISDN
เครื่อง TELEX เครื่อง FAX เครื่อง
PAGER เครื่องโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์
ปรากฏภาพความเร็วต่า
สินค้าที่เกี่ยวกับการผลิตธนบัตร
เครื่องแยก ผูก และทาลายธนบัตร
กระดาษพิมพ์ธนบัตร หมึกพิมพ์
เครื่องพิมพ์และเครื่องหล่อ อัด
เงิน ชนิดโลหะ
นมและผลิตภัณฑ์นม กระดาษ
และกล่องกระดาษ เครื่องดื่ม แป้ง
ข้าวสาลี แป้งข้าวโพดและข้าวมอลท์ ซีเมนต น้ามันพืชทุกชนิด
ผงชูรสและเครื่องเทศ น้ามัน
และขนมหวาน เตาแก๊ส เครื่อง
สุขภัณฑ์และกระเบื้องเซรามิก
กระจกก่อสร้าง สีและน้ายาขัดเงา
ทุกชนิด เหล็กทุกชนิแชมพู สบู่
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
แบตเตอรี่ทุกชนิด ยางและยางใน
รถทุกชนิด รถยนต์และชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด รถจักยาน
ยนต์ รถจักรยานและชิ้นส่วน

วิธีดาเนินการ
- ต้องออกใบอนุญาตนาเข้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุข

- สินค้าที่ต้องขออนุญาตนาเข้า
- สินค้าที่ต้องออกใบอนุญาต
ทดสอบ
- สินค้าที่ต้องมีการจดทะเบียน

- สินค้าที่ต้องมีการรับรอง
- สินค้าที่ห้ามนาเข้าหรือนาเข้า
โดยมีเงื่อนไข
- สินค้านาเข้าที่ต้องมีการกาหนด
มาตรฐาน
- สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตส่งออก

กระทรวงอุตสาหกรรม

ทบวงไปรษณียโ์ ทรเลข

- สินค้านาเข้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองมาตรฐาน ระยะเวลา
รับรอง 2 ปี

- กาหนดรายชื่อผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาตให้นาเข้าสินค้าบาง
ประเภทและรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลให้มีการนาเข้าไปใช้
ตรงตามวัตถุประสงค์
มีการจาแนกและประเมินสินค้า
โดย
ใช้ราคากลางในการประเมิน
จัดเก็บ
ภาษีอากร นาเข้าสินค้าจานวน
21
ประเภท โดยกาหนดราคาขั้นต่า
ซึ่ง
บางครั้งสูงกว่าราคาตลาด

ธนาคารชาติ

กรมศุลกากร

- ๒๐ -

มาตรการ
8.มาตรการอุดหนุนการ
ส่งออก (Export
Subsidies)

สินค้า
ผู้ส่งออกครั้งแรก, การส่งออกไปยัง
ตลาดใหม่ หรือสินค้าที่มีความผันผวน
ด้านราคาสูง

วิธีดาเนินการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาหน้าที่
จัดหา/สนับสนุนในส่วนของอัตรา
ดอกเบี้ย การสนับสนุนด้าน
การเงินโดยตรงกับผู้ส่งออกครั้ง
แรก, การส่งออกไปยังตลาดใหม่
หรือสินค้าที่มคี วามผันผวนด้าน
ราคาสูง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
The Export Promotion
Fund บริหารโดย
Ministry of Finance

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ
แหล่งอ้างอิงมาตรการทางด้านภาษี. http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$59/level14/vn3.htm

4.7 การลงทุน
เวียดนามได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการค้าและธุรกิจตามเงื่อนไขในการขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลก (WTO) นั่นก็คือ การกาหนดภาษีต่ากว่าประเทศอื่นอันทาให้นักลงทุนจากต่างชาติให้ความสนใจเข้ามา
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้อันดับของปริมาณการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศก้าวมาอยู่ในอันดับที่ 71
จากเคยที่อยู่ในอันดับที่ 89 ในปี 2553 จากจานวน 125 ประเทศที่มีการจัดอันดับ นอกจากนี้อันดับปริมาณ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 80 ประเทศ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ
ในกลุ่มอาเซียนมีปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอันดับที่ต่ากว่าประเทศเวียดนามทั้งสิ้น
รัฐ บาลเวียดนามได้อนุ มัติเงิน จานวน 18,000 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ สร้างเครือข่ายถนนเพิ่มเติ มรวม
5,000 กิโลเมตร ในขณะที่โครงการสร้างรถไฟด่วนจากฮานอยไปยังโฮจิมินห์ซิตี้กาลังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติ
จากรัฐสภา (คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2578) นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างโรงไฟฟ้าไอน้าใหญ่ที่สุดในประเทศมูลค่า
2,500 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ได้ในปี 2558 อันจะเป็นสร้างศักยภาพด้านระบบ
สาธารณูปโภคที่สามารถรองรับการลงทุนจากประเทศได้ นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยด้านอื่นที่ส่งผลต่อความต้องการ
เข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ นั่นคือ การมีเสถียรภาพทางการเมือง มีแรงงานที่มีฝีมือขณะที่ค่าจ้างยังไม่สูง
มากเมือ่ เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า และอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภูมิ
ประเทศของเวียดนามคือมีอาณาเขตที่ติดกับทะเลยาวถึง 3,444 กิโลเมตร ซึ่งเหมาะในการสร้างระบบโลจิสติกส์
ทางเรือที่สาคัญด้วยเช่นกัน
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4.7.1 การลงทุนของต่างประเทศในเวียดนาม ปี 2553
ประเทศที่ลงทุนในเวียดนามสูงสุด คือ ไต้หวัน รองลงมาคือ เกาหลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ในขณะที่
ลาดับ
1 ม.ค.- 21 ธ.ค. 53
รวมถึง 21 ธ.ค. 53
ประเทศ
โครงการ
Total
โครงการ
Total
Capital
Capital
( $.M )
( $.M )
1
Taiwan
95
1,180.6
2,146
22,814
2
Republic of Korea
256
2,038.8
2,650
22,132
3
Malaysia
19
412.6
364
18,344
4
Japan
114
2,040.1
1,397
20,835
5
Singapore
88
4,350.2
873
21,723
6
British Virgin Islands
23
726.3
481
14,450
7
United States
52
1,833.4
556
13,075
8
Hongkong
43
154.0
606
7,792
9
Cayman Islands
5
500.7
52
7,432
10
Thailand
16
131.9
238
5,811
11
Canada
12
37.1
101
4,616
12
Brunei
6
5.2
111
4,730
13
France
27
27.9
307
2,941
14
Netherlands
14
2,364.0
143
5,380
15
China
84
172.8
749
3,184
Others
85
899.2
900
7,558
Total
969
17,229.6
12,213
192,923
ไทยเป็นนักลงทุนอันดับที่ 10 ในเวียดนาม และอันดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ ไทย
กิจการที่นักลงทุนต่างชาตินิยมเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมหนัก รองลงมาคือ
อุตสาหกรรม เกษตรและป่าไม้ การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมและภัตตาคาร โดยจังหวัดที่นักลงทุน
ต่างชาติเข้าไปลงทุนมากที่สุด คือ นครโฮจิมินห์ รองลงมา คือ กรุงฮานอย จังหวัดดองไน่ บินเยือง และบาเรีย-วุง
เต่า ตามลาดับ
สาหรับไทย โครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่นครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
การลงทุนและนักลงทุนไทยนิยมเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ได้แก่ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (โดยเฉพาะ
โรงแรม รีสอร์ท และที่พักตากอากาศ) ภัตตาคาร ร้านอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และธุรกิจบริการอื่นๆ เป็นต้น
นักลงทุนไทยรายใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม ได้แก่
- เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ผลิตอาหารสัตว์และบรรจุภัณฑ์)
- ไทยวา (ผลิตแป้งมันสาปะหลัง)
- ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก)
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- กระทิงแดง (ผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังและน้าดื่ม)
- กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย (โรงงานกระดาษ Vina Kraft Paper)
กลุ่มสามารถ คอร์ป (โทรศัพท์มือถือ ไอ-โมบาย)
เบทาโกร (ผลิตอาหารกุ้ง)
- เนสท์เล่ (ผลิตไมโลและกาแฟ)
- แพรนด้า (ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ)
- ซี เค ชูส์ (ผลิตรองเท้า)
- ไทยนครพัฒนา (ผลิตยา)
- ทีโอเอ (ผลิตสีทาอาคาร)
- กะรัต (ผลิตสุขภัณฑ์)
- สตาร์พรินท์ (ผลิตหนังสืออ่านสาหรับเด็ก)
- ธนาคารกรุงเทพ
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

๔.8 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนาม

4.8.1 ความร่วมมือภาครัฐ
 ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-เวียดนาม
(Joint Commission : JC) ลงนามเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2534 มีการประชุมแล้ว 7 ครั้ง ครั้งสุดท้ายระหว่าง
วันที่ 13-14 มีนาคม 2546 ณ กรุงเทพฯ
 ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2534
 MOU ว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวไทย-เวียดนาม ลงนามเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535
 MOU ว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวไทย-เวียดนาม ฉบับใหม่ ลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543
ณ กรุงเทพ
 MOU ว่าด้วยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการค้า (The Sub-Committee on Trade)
ไทย-เวียดนาม ลงนามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 ณ นครโฮจิมินห์ มีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง ครั้งสุดท้าย
ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2542 ณ ประเทศเวียดนาม
 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ลงนามเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2535
 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ
หนังสือเดินทางราชการ และการอานวยความสะดวกในการตรวจลงตราสาหรับหนังสือเดินทางธรรมดา ลงนาม
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2540
 ความตกลงขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย ลาวและเวียดนาม ลงนามเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542
 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ลงนามเมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2543
 MOU ความร่วมมือการค้าข้าวระหว่างประเทศผู้ส่งออก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม
อินเดียและปากีสถาน ลงนามเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ณ กรุงเทพฯ
 บันทึกความเข้าใจสามฝ่าย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดจากสะพานมิตรภาพ 2
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(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550
ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
ความร่วมมือทวิภาคีด้านการค้ากับเวียดนาม
1) ความร่วมมือด้านสินค้าข้าว
ไทยกับเวียดนามมีความร่วมมือด้านการค้าข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 โดยมีกรมการค้า
ต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 เมื่อเดือนตุลาคม 2545 ประเทศผู้ส่งออกข้าว 5 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม จีน อินเดีย และ
ปากีสถานได้มีการลงนาม Agreed Minutes เรื่องความร่วมมือข้าวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางรักษา
ราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ แต่ยังไม่มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงผู้ส่งออกไทยและเวียดนามที่ได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลราคาและสถานการณ์ข้าวระหว่างกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้เดินทางเยือนกรุงฮานอย
เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2552 และได้พบหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามเพื่อผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือเรื่องข้าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะนาเสนอให้มีการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรีสองประเทศ โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้
1) จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองฝ่าย
เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ระดับ
คือ ชาวนาไทย-เวียดนาม ผู้ส่งออกข้าวไทย-ผู้ส่งออกอาหารเวียดนาม และระดับรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ โดยให้
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการการผลิต การค้า Logistics รวมไปถึงการทาราคาอ้างอิง (Price Reference)
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกตรกรอย่างยั่งยืน โดยให้มีการสานต่อและกระชับความร่วมมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
การเยือนระหว่างกันภายใต้ Agreed Minutes ที่ได้พิจารณาร่วมกันเมื่อปี 2545
2) นอกเหนือจากความร่วมมือในสินค้าข้าวซึ่งเป็นโครงการนาร่องแล้วจะพิจารณาความเป็นไป
ได้ที่จะขยายความร่วมมือไปสู่สินค้าอาหารอื่นๆ เช่น ผลไม้ และสินค้าอุปโภค บริโภค
3) สนับสนุนการค้าสินค้าผ่านแดนภายใต้กรอบ ASEAN/ GMS/ East-West Economic
Corridor เพื่อให้มีการขยายปริมาณการค้าระหว่างกันและลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ
 ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
ณ จังหวัดเพชรบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของทั้งสองฝ่าย ได้มีการประชุมหารือทวิภาคีและเห็นชอบ
ร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในรูป Sub-committee หรือ Working Group เพื่อจัดทา Roadmap
ส่งเสริมความร่วมมือเรื่องข้าวระหว่างกัน (กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ)
 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ได้นาคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมชาวนา
ไทยเดินทางไปประเทศเวียดนามเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องข้าวโดยทั้งสองฝ่ายกาหนดให้มีคณะทางาน 3
คณะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ส่งออก และชาวนา นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการส่งออก และความ
ร่วมมือด้านการควบคุมการค้าภายใน
 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนาคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมความร่วมมือข้าวไทย - เวียดนาม
(ภาคเอกชน) ครั้งที่ 9 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2552 ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ผลิต การส่งออก การระบายสต็อกข้าว มาตรการการควบคุมการส่งออกข้าว แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว แนวทางการปรับมาตรฐานข้าว และประเด็นการลักลอบนาเข้าข้าวจากประเทศ
เพื่อนบ้าน นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายข้าวตามแบบ GAFTA

- ๒๔ -

(Grain and Food Trade Agreements) โดยอาจตั้งคณะทางาน (Working Group) เพื่อหารือในรายละเอียด ซึ่ง
ฝ่ายเวียดนามเห็นด้วยและเห็นว่าจาเป็นต้องมีภาครัฐมาสนับสนุนในเรื่องนี้
 เมื่อเดือนมกราคม 2553 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมหารือรายละเอียดระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์กับทูตพาณิชย์เวียดนามประจาประเทศไทยเรื่องความร่วมมือเรื่องข้าวและการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส คณะอนุกรรมการร่วมทางการค้า (Sub-Committee on Trade) ระหว่างไทยกับเวียดนาม ครั้ง
ที่ 4 ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นควรจัดประชุมความร่วมมือข้าวในกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส คณะอนุกรรมการร่วม
ทางการค้า ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนมีนาคม 2553 ณ กรุงเทพฯ
 ล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ฝ่ายเวียดนามได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า ไทย-เวียดนาม ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 พร้อมกับรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมดังกล่าว
2) การประชุมอนุกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม
 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม MOU ว่าด้วยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการค้า (The SubCommittee on Trade) ไทย-เวียดนาม ลงนามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 ณ นครโฮจิมินห์ มีการประชุมแล้ว
3 ครั้ง (ระดับอธิบดี) ประชุมครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2542 ณ ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ในช่วง
การเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2552 ทั้งสองฝ่ายเห็นควรยกระดับการประชุมทวิภาคีจากระดับอธิบดีเป็นรัฐมนตรี
 เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมหารือรายละเอียดระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์กับทูตพาณิชย์เวียดนามประจาประเทศไทยเรื่องความร่วมมือเรื่องข้าวและการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส คณะอนุกรรมการร่วมทางการค้า (Sub-Committee on Trade) ระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่ง
ทั้งสองฝ่ายเห็นควรจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส คณะอนุกรรมการร่วมทางการค้าฯ คาดว่าจะสามารถจัดการ
ประชุมได้ภายในปี 2554
 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ฝ่ายเวียดนามได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการ
ค้า ไทย-เวียดนาม ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 พร้อมกับรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมดังกล่าวในปี 2554
4.8.2 ความร่วมมือภาคเอกชน
 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าและ
อุตสาหกรรมเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างสองประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการค้า
และเศรษฐกิจ ระหว่างกัน ลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2536 ณ กรุงฮานอย
 ข้อตกลงความร่วมมือเรื่องข้าว (Working Record) ระหว่างสมาคมอาหารเวียดนามและสมาคมผู้ส่ง
ข้าวออกต่างประเทศของไทย ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ณ นครโฮจิมินห์ และวันที่ 16 พฤศจิกายน
2549 ณ กรุงเทพฯ

๔.๙ ปัญหาทางการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม

ประเทศเวียดนามมีการออกระเบียบใหม่ๆ โดยเฉพาะมาตรการที่มิใช่ภาษีต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหา
อุปสรรคในการส่งออกต่อผู้ประกอบการไทย อาทิ
๑)
ระเบียบการนาเข้าผักและผลไม้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามออกระเบียบว่า
ด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการนาเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมสุขอนามัยผักและผลไม้สด
นาเข้าทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศทุกด่าน มีผลใช้บังคับในปี 2554 นอกจากนี้ เวียดนามเริ่มเข้มงวดต่อ
การบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการนาเข้าสินค้าประเภทผักและผลไม้ (Decision ๔๘/๒๐๐๗/QD เมื่อวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓) มีสาระสาคัญกาหนดให้สินค้าผักและผลไม้ต้องมีใบรับประกันคุณภาพจากหน่วยงานควบคุม

- ๒๕ -

ของประเทศต้นทาง โดยระบุรายละเอียดข้อมูล อาทิ สินค้าที่ส่งออก แหล่งผลิต การควบคุมการผลิต การใช้
สารเคมีเพื่อกาจัดวัชพืชหรือแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ เวียดนามมีการนาเข้าสินค้าผลไม้
จากไทยปีละไม่ต่ากว่า ๑ แสนตัน (ในช่วง ๑๑ เดือนแรกปี ๒๕๕3 ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งไป
เวียดนามเป็นมูลค่า ๑๗.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๔)
๒)
กฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ ครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์
สด แช่เย็น และแช่แข็ง สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไข่ และน้าผึ้ง นาเข้าจากทุกประเทศ จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
- Circular No.๒๕/๒๐๑๐/TT-BNNPTNT กาหนดให้สถานประกอบการของประเทศผู้ผลิตต้อง
ได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานรับผิดชอบของเวียดนาม นอกจากนี้ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (SPS)
ประกอบการนาเข้าสินค้าแต่ละล็อต และอาจมีการสุ่มตรวจสินค้าที่วางจาหน่ายในตลาด หากพบว่าสินค้าไม่เป็น
ไปตามมาตรฐาน อาจถูกส่งกลับหรือถูกทาลายได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553
- Circular No.29/2010/TT-BNNPTNT กาหนดปริมาณสารเคมีตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ ที่
อนุญาตให้มีได้ในสินค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
สถานะล่าสุด
1.
กรมวิชาการเกษตรโดยรองอธิบดีมัณฑนา มิลน์ ได้เดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้
จากไทยไปยังเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค. 54 ผลการเจรจาปรากฏว่า รัฐบาลเวียดนามได้รับปากที่จะผ่อน
ปรนมาตรการนาเข้าผลไม้จากไทยโดยไม่ต้องมี Phytosanitary Certificate เป็นระยะเวลา 6 เดือน และให้กรม
วิชาการเกษตรจัดส่งข้อมูลเพื่อพิสูจน์การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผักผลไม้ส่งออกของไทย แต่ละรายการ
จานวนประมาณ 200 รายการ เพื่อให้เวียดนามพิจารณา
2.
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคร.)
ณ กรุงฮานอยได้ทาหนังสือแจ้งมายังกระทรวงฯว่า กระทรวงเกษตรฯเวียดนาม ได้มีคาสั่งถอนประเทศไทยออก
จากรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าเกษตรตามรายการใน Circular No. 13/2011 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2554 เนื่องจากไทยไม่ได้ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารสาหรับสินค้าอาหารไทยที่มีต้นกาเนิด
จากพืชของปี 2553 และแผนงานสาหรับปี 2554 ให้กระทรวงเกษตรฯเวียดนาม ภายในเวลาที่กาหนด
3.
กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ได้ประสานกับกรมวิชาการเกษตรและได้รับแจ้งว่ากรมวิชาการ
เกษตรได้ทาหนังสือพร้อมรายละเอียดผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารฯ ส่งให้กระทรวงเกษตรฯเวียดนามแล้ว
ตามหนังสือ No. AC 0926/5089 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 แต่คาดว่าความล่าช้าในการได้รับหนังสือทาให้
กระทรวงเกษตรฯเวียดนามถอนชื่อไทยออกออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าเกษตร
4. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 คต.ได้ทาหนังสือตอบกลับไปยังสานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ (สคร.) ณ กรุงฮานอย พร้อมแนบสาเนาหนังสือที่กรมวิชาการเกษตรส่งไปยังกระทรวงเกษตรฯเวียดนาม
เพื่อให้ทางสคร.ณ กรุงฮานอย ติดตามความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่รับแจ้งตอบกลับจากทางสคร. ณ กรุงฮานอย
5. ล่าสุด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ประสานเป็นการภายในไปยัง สคร. ณ กรุงฮานอย เพื่อ
สอบถามความคืบหน้า ได้รับแจ้งว่า กระทรวงเกษตรฯเวียดนามกาลังนาเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา อย่างไรก็
ตาม ทางสคร. ณ กรุงฮานอยแจ้งว่า กรมวิชาการเกษตรต้องการหารือกับกระทรวงเกษตรฯเวียดนามเพื่อตอบ
ประเด็นที่มีความไม่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาเวียดนามมักจะขอข้อมูลเป็นเอกสาร ส่งผลให้การพิจารณามีความ
ล่าช้า แต่จนถึงปัจจุบันทางฝ่ายเวียดนามก็ยังไม่ได้รับนัด

- ๒๖ -

6. ในส่วนของกรมส่งเสริมการส่งออก (สอ.) ได้ประสานไปยังสมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทยเพื่อ
สอบถามสถานการณ์การส่งออกผักและผลไม้ไทยไปยังเวียดนาม พบว่าขณะนี้ ผู้ส่งออกไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สอ. ได้แจ้งให้ผู้ส่งออกไทยได้รับทราบปัญหาที่ไทยถูกถอนออกจากรายชื่อประเทศ
ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าเกษตรตามรายการใน Circular No. 13/2011 แล้ว เพื่อให้ผู้ส่งออกไทยเฝ้าระวัง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

- ๒๗ -
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๕.2 การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
1. การเมืองมีเสถียรภาพ
2. ค่าจ้างแรงงานต่า
3. ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

1.
2.
3.

โอกาส (Opportunity)
1. ตลาดขนาดใหญ่ ประชากร 87 ล้านคน GDP ขยายตัว
กว่า 8%
2. ธนาคารโลกจัดอันดับเวียดนามเป็นตลาดที่ดงึ ดูดนัก
ลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนค้าปลีกอันดับ 4 รองจาก
อินเดีย รัสเซียและจีน
3. นโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ มีการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้สิทธิประโยชน์นักลงทุน
ต่างชาติ ดังนั้น โอกาสไทยใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิต
เพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้า ประเภท สิ่งทอ เสื้อผ้า
สาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร พลาสติก
อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์กีฬา จักรยาน อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะ
บริการค้าปลีก (อนุญาตให้ต่างชาติลงทุน 100%นัก
ลงทุนโดยเฉพาะ) รวมทั้งกิจการด้านซอฟต์แวร์ซึ่งได้รบั
การส่งเสริมเป็นพิเศษจากภาครัฐ

1.

2.
3.
4.

จุดอ่อน (Weakness)
แรงงานขาดทักษะ
ต้นทุนการลงทุนสูง โดยเฉพาะค่าเช่า
สานักงาน
โครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมสนับสนุนยังล้าหลังและ
อุปสรรค (Threats)
นักธุรกิจต่างชาติยังไม่ได้รบั สิทธิในการทา
ธุรกิจนาเข้าและค้าขาย ยกเว้นผู้ที่ลงทุนตั้ง
โรงงาน แต่สามารถตั้งสานักงานตัวแทนโดย
ไม่มีรายได้
ปัญหาคอรัปชั่น/กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคยัง
ไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร
ความล่าช้าในการปฏิรูประบบการเงินการ
ธนาคาร

ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออก
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