คํานํา
สํานัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม การลงทุน ได้จ ดั พิม พ์ห นัง สือ “ค่าใช้จ่ายการทําธุร กิจ ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” โดยมีรายละเอียดครอบคลุม ค่าใช้จ่ายเริม่ ต้นในการประกอบธุรกิจ
ต้น ทุ น ค่ า แรงงาน ค่ า ใช้ จ่ า ยด้า นภาษี การขนส่ ง และเชื้อ เพลิง การสื่อ สาร และสาธารณู ป โภค
(นํ้ าประปา/ไฟฟ้า) ของสาธารณรัฐ สัง คมนิยมเวียดนาม เพื่อนักธุร กิจ ใช้ประโยชน์ ใ นการหาข้อมูล
เบือ้ งต้น
สํานักงานฯ หวังเป็น อย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่ม นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท่สี นใจจะเข้าไปลงทุนใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เมษายน 2556
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ค่าใช้จ่ายการทําธุรกิ จในสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
Cost of Doing Business of Vietnam
1. ค่าใช้จ่ายในการเริ่ มต้นทํากิ จการ
ตารางที่ 1: การจดทะเบียน และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
รายการ
ใบอนุญาต
ลงทุน

ปี 2555
ปี 2556
1
ค่าธรรมเนียม ไม่มคี า่ ธรรมเนียมในการจดทะเบียน
เวลา
หลังจากได้รบั เอกสาร
- 15 วันทําการ สําหรับ ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 300 พันล้านด่องเวียดนาม (VND)2
- 30 วันทําการ สําหรับ ทุนจดทะเบียนมากกว่า 300 พันล้านด่องเวียดนาม (VND)2
- 45 วันทําการ สําหรับ ทุนจดทะเบียนมากกว่า 300 พันล้านด่องเวียดนาม (VND)2
และจําเป็นต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั กิ ระบวนการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือนหรือ
มากกว่า
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ 1สําหรับ กรณีการลงทุน ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม นักลงทุน สามารถสามารถติดต่อ นิคมอุตสาหกรรมได้
โดยตรงและดําเนินการตามขันตอนของนิ
้
คมอุตสาหกรรมได้เลยโดยไม่มคี ่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
เช่นเดียวกัน
2
อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ ปี 2555 : 1 ดอลลาร์ สรอ. (USD) เท่ากับ 20,854 ด่องเวียดนาม (VND)
50

50

ตารางที่ 2: ค่าเช่าสํานักงาน ณ ปี 2555
รายการ
1

เกรด A
เกรด B 2
ที่มา www.cbrevietnam.com วันทีส่ บื ค้น 1 เมษายน 2556.
หมายเหตุ 1เกรด A คือ พื้นทีใ่ นเมือง
2
เกรด B คือ พื้นทีใ่ นแถบชานเมือง

โฮจิ มินห์
30.56 - 30.60
17.31 - 17.40

หน่วย : USD/ตร.ม./เดือน
ปี 2555
ฮานอย
32.30 -32.50
20.20 - 21.16

1

ตารางที่ 3: ต้นทุนการก่อสร้าง

หน่วย : USD/ตร.ม.
รายการ
ปี 2555
ปี 2556
โรงงาน
115.23 - 151.24
115.23 - 151.24
อาคารสํานักงาน
218.46 - 254.47
218.46 - 254.47
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ คาดว่าต้นทุนค่าก่อสร้างจะไม่เพิม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจาก
- ความต้องการวัสดุกอ่ สร้างในตลาดลดลง ผูผ้ ลิตจึงไม่สามารถขึน้ ราคาสินค้าได้
- วัสดุพ้นื ฐานในการก่อสร้างมีการผลิตมากกว่าความต้องการไปมาก
50

50

ตารางที่ 4: ค่าเช่าที่ดินในนิ คมอุตสาหกรรม ณ ปี 25551
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ (ภาคเหนื อ)
ชื่อนิ คม

ชื่อเมือง

NOMURA IZ
ไฮฟอง (HaiPhong)
THUY VAN IZ
ฟูเถาะ (PhuTho)
THANG LONG 1 (BAC THANG LONG) IZ
ฮานอย (Ha Noi)
NOI BAI IZ
ฮานอย (Ha Noi)
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ (ภาคกลาง)
ชื่อนิ คม
DUNG QUAT EZ IZ
DA NANG (AN DON) IZ
DIEN NAM - DIEN NGOC IZ
LOA BOA

ค่าเช่า (USD/ตร.ม.)
120
30
90
120

ชื่อเมือง

ค่าเช่า (USD/ตร.ม.)

กว่างหงาย (QuangNgai)
ดานัง (Da Nang)
กว่างนาม (Quang Nam)
กว่างจิ (QuangTri)

20
35
35
0.003 - 0.01 USD/ตร.ม./ปี2

เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ (ภาคใต้)
ชื่อนิ คม
AMATA IZ
NHON TRACH 1 IZ
BIEN HOA 2 IZ
TAN BINH IZ

ชื่อเมือง

ค่าเช่า (USD/ตร.ม.)

ดองไน (Dong Nai)
ดองไน (Dong Nai)
ดองไน (Dong Nai)
โฮจิมนิ ห์ (Ho Chi Minh City)

90
55
130
120

ที่มา http://industrialzone.vn วันทีส่ บื ค้น 24 เมษายน 2556.
หมายเหตุ 1ข้อมูลค่าเช่านิคมอุตสาหกรรมในตารางนี้ (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรม LOA BOA) เป็นอัตราค่าเช่าทีด่ นิ
ต่อระยะเวลาของสัญญาเช่าทีด่ นิ ซึง่ จะแตกต่างกันแล้วแต่นิคมอุตสาหกรรมกําหนด
2
ข้อมูลค่าเช่านิคมอุตสาหกรรม LOA BOA เป็นอัตราค่าเช่าต่อปี โดยคณะกรรมการบริหารและควบคุม
เขตเศรษฐกิจพิเศษ LOA BOA มีนโยบายยกเว้นค่าเช่าทีด่ นิ ให้แก่นกั ลงทุนทีเ่ ข้ามาลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว เป็นเวลา 11 ปี และจะเรียกเก็บค่าเช่าทีด่ นิ ในปีที่ 12 เป็นต้นไป
2

2. ต้นทุนค่าแรงงาน
ตารางที่ 5: ค่าจ้างแรงงานขัน้ ตํา่
ภูมิภาค
I
II
III
IV

ปี 2555
96
86
74
67

หน่วย : USD/เดือน
ปี 2556
113
100
86
79

ที่มา http://www.wageindicator.org วันทีส่ บื ค้น 3 เมษายน 2556.

-

-

-

รายละเอียดของแต่ละภูมภิ าค มีดงั นี้
เขต I: ครอบคลุมเขตเมืองและชนบทของ กรุงฮานอย (Hanoi) นครโฮจิมนิ ห์ (Ho Chi Minh)
นครไฮฟอง (HaiPhong) เมืองเบียนโฮ (Bien Hoa City) เมืองโถวโต่วโมท (Thu Dau Mot City)
เมืองหวุงเตา (Vung Tau City) จังหวัดบาเรีย หวุงเตา (Ba Ria-Vung Tau) และเขตชนบท
บางส่วนของจังหวัดดองไน (Dong Nai) และจังหวัดบินห์เดือง (Binh-Duong)
เขต II: ครอบคลุมเขตชนบทบางส่วนของ กรุงฮานอย (Hanoi) นครไฮฟอง (HaiPhong)
จังหวัดไฮเซือง (Hai Duong) เมืองฮึงเย็น (Hung Yen City) และเขตชนบทบางส่วนของ
จังหวัดฮึงเย็น (Hung Yen)
เขต III: ครอบคลุมพืน้ ทีท่ เ่ี หลือของจังหวัดทีไ่ ด้ระบุไว้ในเขตที่ 1 และ 2 เมืองจิลนิ ห์
(Chi Linh City) และบางส่วนของจังหวัดไฮเซือง (Hai Duong) และจังหวัดวินห์พุก (VinhPhuc)
เขต IV: ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ่วนทีเ่ หลืออื่นๆ จากเขต 1 เขต 2 และ เขต 3

3

3. ค่าใช้จ่ายด้านภาษี
ตารางที่ 6: อัตราภาษี เงินได้นิติบคุ คล
ปี 2555
- อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลมาตรฐาน คือ ร้อยละ 25
- กิจการในอุตสาหกรรมนํ้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ ชําระภาษีในอัตราร้อยละ
32 - 50 ขึน้ อยู่กบั ทีต่ งั ้ ของกิจการ
- สําหรับกิจการทั ่วไปที่กอ่ ตัง้ ใหม่ และกิจการดังกล่าวตัง้ อยู่ในพื้นทีซ่ งึ่ มีความ
ยากลําบากทางเศรษฐกิจและสังคม (ตามทีก่ ฎหมายกําหนด) หรือตัง้ กิจการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี อยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 4 ปี และ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คลกึง่ หนึ่งเป็นเวลา 9 ปี นับจากเริม่ มีกาํ ไร แต่ไม่
เกินปีที่ 4 ภายหลังเปิดดําเนินการ และเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อย
ละ 10 เป็นเวลา 15 ปี นับแต่เริม่ มีกาํ ไร
- สําหรับกิจการทั ่วไปที่กอ่ ตัง้ ใหม่ และกิจการดังกล่าวตัง้ อยูใ่ นพื้นทีซ่ งึ่ มีความ
ยากลําบากทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
2 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลกึง่ หนึ่งเป็นเวลา 4 ปี นับจากเริม่ มี
กําไร แต่ไม่เกินปีที่ 4 ภายหลังเปิดดําเนินการ เสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลใน
อัตราร้อยละ 20 เป็นเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่มกี ําไร
ที่มา www.pwc.com/vn วันทีส่ บื ค้น 3 เมษายน 2556 .

ปี 2556
- กระทรวงการคลังจะมีการ
พิจารณาอัตราภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลมาตรฐานใหม่ใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
เพื่อใช้กบั กิจการ SMEs

35

ตารางที่ 7: อัตราภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดา ณ ปี 2555
รายได้ต่อปี
รายได้ต่อปี (USD)
รายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน (USD)
อัตราภาษี
1
(ล้านด่อง )
(ล้านด่อง)
(ร้อยละ)
0 - 60
0 - 2,877.15
0-5
0 - 239.76
5
60 - 120
2,877.15 - 5,754.29
5 - 10
239.76 - 479.52
10
120 - 216
5,754.29 - 10,357.73
10 - 18
479.52 - 863.14
15
216 - 384
10,357.73 - 18,413.73
18 - 32
863.14 - 1,534.48
20
384 - 624
18,413.73 - 29,922.32
32 - 52
1,534.48 - 2,493.53
25
624 - 960
29,922.32 - 46,034.33
52 - 80
2,493.53 - 3,836.19
30
มากกว่า 960
มากกว่า 46,034.33
มากกว่า 80
มากกว่า 3,836.19
35
ที่มา www.pwc.com/vn วันทีส่ บื ค้น 3 เมษายน 2556.
หมายเหตุ อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ ปี 2555 : 1 ดอลลาร์ สรอ. (USD) เท่ากับ 20,854 ด่องเวียดนาม (VND)
35

4

ตารางที่ 8: อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่ ม
ปี 2555

ปี 2556

- กิจการลงทุนใหม่ในบางสาขา จะได้รบั การ
- ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ สําหรับสินค้าส่งออก ดังนี้
ยกเว้นจากภาษีมลู ค่าเพิม่ เช่น ประกัน
1. สินค้าทีข่ ายให้กบั บริษทั ทีไ่ ม่ได้มกี ารลงทุนตัง้ กิจการในเวียดนาม
สุขภาพ ประกันชีวติ ประกันภัยเพื่อ
ซึง่ รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ในเขตปลอดอากรด้วย
การเกษตร ฯลฯ
2. สินค้าแปรรูปเพื่อการส่งออก สินค้าทีข่ ายให้กบั ร้านค้าปลอดอากร
การบริการ การก่อสร้างและการติดตัง้ ทีด่ ําเนินการใน
ต่างประเทศ หรือสําหรับบริษทั ทีด่ ําเนินการด้านการส่งออก
3. ธุรกิจเกีย่ วกับการบิน การเดินเรือ และบริการด้านการขนส่ง
ระหว่างประเทศ
- อัตราภาษีรอ้ ยละ 5 ใช้สาํ หรับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาสินค้า
และบริการทีจ่ ําเป็น ซึง่ รวมถึงนํ้าสะอาด การผลิตปุ๋ยอุปกรณ์
การเรียนการสอนและหนังสือ อาหาร ยาและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ อาหารสัตว์ สินค้าและบริการทางการเกษตร บริการ
ทางเทคนิค/วิทยาศาสตร์ ยาง นํ้าตาลและผลพลอยได้
- อัตราภาษีมาตรฐานร้อยละ 10 ใช้กบั กิจกรรมทีไ่ ม่ได้ระบุวา่ ได้รบั
การยกเว้นภาษี หรือมีการเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 5
ที่มา www.pwc.com/vn วันทีส่ บื ค้น 3 เมษายน 2556.

ตารางที่ 9: อัตราภาษี เงิ นได้ประเภทอื่นๆ สําหรับ Non-residents1 ณ ปี 2555
รายการ

อัตราภาษี
ร้อยละ 20
ร้อยละ 1 - 5 (ขึน้ อยู่กบั ประเภทรายได้ของบริษทั )
ร้อยละ 5
ร้อยละ 0.1 (ของราคาขาย)
ร้อยละ 2 (ของราคาขาย)
ร้อยละ 5
ร้อยละ 10

รายได้จากการจ้างงาน
รายได้จากธุรกิจ
ั
อัตราดอกเบีย้ / เงินปนผล
การขายหลักทรัพย์
การขายสินทรัพย์
รายได้จาก Franchising / Royalties
รายได้จากรางวัล และมรดก
ที่มา www.pwc.com/vn วันทีส่ บื ค้น 3 เมษายน 2556.
หมายเหตุ 1Non-residents หมายถึง ชาวต่างชาติทพี่ ํานักอาศัยอยู่ในประเทศระหว่าง 30 - 183 วัน

5

ตารางที่ 10: อัตราภาษี เงิ นได้ประเภทอื่นๆ ณ ปี 2555
รายการ

อัตราภาษี (ร้อยละ)
5
20
0.1
20
25
2
5
5
10
10

ั
ดอกเบีย้ / เงินปนผล
การขายหลักทรัพย์1
กําไรสุทธิ2
กําไรสุทธิของทุน
การขายทรัพย์สนิ 1
กําไรสุทธิ2
รายได้จากลิขสิทธิ ์
รายได้จาก Franchising / Royalties
รายได้จากรางวัล
รายได้จากมรดก

ที่มา www.pwc.com/vn. วันทีส่ บื ค้น 3 เมษายน 2556 .
หมายเหตุ 1ภาษีขาย คือ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการได้เรียกเก็บจากผูซ้ ้อื สินค้า หรือผูร้ บั บริการเมือ่ ขายสินค้า
หรือรับชําระค่าบริการ
2
ตามประมวลรัษฎากรได้กาํ หนดให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลเสียภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลจากกําไรสุทธิ
โดย คํานวณจากรายได้ซงึ่ ได้จากกิจการ หรือทีเ่ กิดขึน้ ในรอบบัญชีหกั ด้วยรายจ่าย
35

4. ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและเชื้อเพลิ ง
ตารางที่ 11: ราคาพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง
รายการ
เบนซิน (ออกเทน 92)
เบนซิน (ออกเทน 95)
ดีเซล

ปี 2555 (USD/ลิ ตร)
1.1115
1.1355
1.0346

ปี 2556
กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบห้ามผูข้ ายขึน้ ราคาขายปลีก
นํ้ามันก่อนได้รบั อนุญาต ดังนัน้ ราคาขายปลีกนํ้ามันจะยังคง
อยู่ในระดับดังกล่าว หากราคานํ้ ามันในตลาดโลกไม่ได้เพิม่
มากเกินไป

ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
50
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ตารางที่ 12: ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งสิ นค้า: ค่าใช้จา่ ยด้านโลจิสติ กส์ประเภทต่างๆ ซึ่งคํานวณ
บนพื้นฐานของเมืองปลายทาง และปริมาณของสิ นค้า
ประเภท
รถบรรทุก

ปี 2556
- ในโฮจิมนิ ห์ ราคา 132 USD/ตัน
- นอกโฮจิมนิ ห์ ราคา 132 USD/ตัน + ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

รถไฟ

- ตู้ 20 ฟุต จากโฮจิมนิ ห์ไปดานังราคา 936 USD/ตู้

- ตู้ 40 ฟุต จากโฮจิมนิ ห์ไปฮานอย ราคา 1,248 USD/ตู้
ทะเล
รายละเอียดดังตารางค่าใช้จ่ายการขนส่งทางทะเล
แม่น้ํา
เฉลีย่ 32 USD/ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
อากาศ
รายละเอียดดังตารางค่าใช้จ่ายการขนส่งทางอากาศ
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
50

50

ตารางที่ 13: ค่าใช้จา่ ยในการขนส่งทางทะเล: ค่าใช้จา่ ยแบบ EXW1 สําหรับการขนส่งสิ นค้าออก
จากนครโฮจิมินห์
ขนส่งทางทะเล
ค่าพิธกี ารศุลกากร
ค่าขนส่งสินค้า

20 ฟุต
(USD)
125

40 ฟุต
(USD)
195

195

285

LCL2
ขันตํ
้ ่า 90 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 20 ฟุต
และ 25 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 40 ฟุต
ขันตํ
้ ่า 90 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 20 ฟุต
และ 25 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 40 ฟุต

ค่า ยก เปิด ปิด ตูส้ นิ ค้า
50
70
ค่าเอกสาร
30
30
30 USD
ค่าจัดการ
20
20
20 USD
ค่า Telex release
25
25
25 USD
ค่าจดทะเบียน
88
140
7 USD/ลบ.ม.
ค่าความผันผวนจากราคานํ้ามัน
เริม่ ต้นที่ 7 USD/ลบ.ม. หรือ 10 USD/ลบ.ม.
ค่าตราสินค้า
5 / ชิน้
5 / ชิน้
3 USD/ลบ.ม.
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ 1ค่าใช้จ่ายแบบ Ex Works หรือ EXW หมายถึง เงือ่ นไขการส่งมอบทีผ่ ขู้ ายจะสิน้ สุดภาระการส่งมอบ
สินค้าตามสัญญาก็ต่อเมือ่ ผูข้ ายได้จดั ให้สนิ ค้าพร้อมสําหรับการส่งมอบ ณ สถานทีข่ องผูข้ ายเอง โดย
ผูข้ ายมิต้องรับผิดชอบการขนส่งสินค้าขึ้นยานพาหนะ ไม่ต้องทําพิธีการส่งออก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ขนส่งสินค้าจากสถานทีข่ องผูข้ ายไปยังจุดหมายปลายทาง และความเสีย่ งภัยต่างๆ เป็นของผูซ้ ้อื
2
Less Than Container Load หรือ LCL หมายถึง การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตูค้ อนเทนเนอร์
50

50
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ตารางที่ 14: ค่าใช้จา่ ยในการขนส่งทางทะเล: ค่าใช้จา่ ยแบบ DDU1 สําหรับการนําเข้าสิ นค้า
ขนส่งทางทะเล

20 ฟุต
(USD)
125

40 ฟุต
(USD)
195

ค่าขนส่งสินค้า

195

285

ค่า ยก เปิด ปิด ตูส้ นิ ค้า
ค่าแรงงาน

50

70

ค่าพิธกี ารศุลกากร

LCL2
ขันตํ
้ ่า 90 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 20 ฟุต
และ 25 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 40 ฟุต
ขันตํ
้ ่า 90 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 20 ฟุต
และ 25 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 40 ฟุต

ขันตํ
้ ่า 6 USD/ลบ.ม. สําหรับตูข้ นาด 20 และ40
ฟุต
ค่าจัดส่งสินค้าตามสั ่ง
30
30
30 USD
ค่าจัดการ
20
20
20 USD
ค่าจดทะเบียน
88
140
7 USD/ลบ.ม.
ค่าความผันผวนจากราคานํ้ามัน
18 USD/ลบ.ม.
ค่าความไม่สมดุลของตูส้ นิ ค้า3
30
60
3 USD/ลบ.ม.
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ 1ค่าใช้จ่ายแบบ Delivered Duty Unpaid หรือ DDU หมายถึง เงือ่ นไขการส่งมอบทีผ่ ขู้ ายจะสิน้ สุด
ภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาเมือ่ ผูข้ ายได้จดั ให้สนิ ค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานทีป่ ลายทางของผู้
ซื้อ ผูข้ ายจึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการทํ าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระว่างขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยขนส่งสินค้า
และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการนํ าของลงจากเรือ และค่าขนส่ง สินค้าไปยัง
สถานทีท่ ผี่ ซู้ ้อื ระบุไว้จนกระทั ่งสินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางของผูซ้ ้ือ ผูข้ ายต้องเป็ นผูด้ ําเนิน
พิธกี ารนําเข้าสินค้าให้แก่ผซู้ ้อื ด้วย แต่ผซู้ ้อื ต้องจ่ายค่าภาษีนําเข้าเอง
2
Less Than Container Load หรือ LCL หมายถึง การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตูค้ อนเทนเนอร์
3
ค่าความไม่สมดุลของตูส้ นิ ค้า คือ ค่าใช้จ่ายในกรณีทตี่ ูส้ นิ ค้าเมือ่ ใส่ของลงไปแล้วทําให้ตเู้ กิดความไม่สมดุล
เช่น ตูค้ อนเทนเนอร์เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง จึงทําให้ตอ้ งมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
50

50

ตารางที่ 15: ค่าใช้จา่ ยในการขนส่งทางอากาศ
หน่วย: USD
นํ้าหนัก (กิ โลกรัม)
ราคาค่าขนส่ง
66
≤ 100
76
≤ 300
82
≤ 700
87
≤ 1,100
มากกว่า 1,100
108.51 + 0.086/Kgs1
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ 1กรณีขนส่งสินค้าทีม่ นี ้ํ าหนักมากกว่า 1,100 กิโลกรัม จะคิดราคาค่าขนส่งในอัตรา 108.51 USD และ
หลังจากนัน้ จะคิดเพิม่ กิโลกรัมละ 0.086 USD
50

8

50

5. ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร
การสื่อสารทางโทรศัพท์ระหว่างประเทศมี 3 วิธหี ลัก
5.1. ผ่าน 171 (1713)
5.2. สายอัตโนมัตผิ ่านโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD1)
5.3. Switch board2
ตารางที่ 16: ค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ณ ปี 2556
หน่วย : USD/วินาที
3

ภูมิภาค
เอเชีย
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
ออสเตรเลีย

โทรผ่าน 171 และ 1713
6 วิ นาทีแรก
0.017 - 0.115
0.017 - 0.078
0.017
0.017 - 0.092
0.017 - 0.196
0.017 - 0.196

IDD

วิ นาทีต่อไป
0.003 - 0.019
0.003 - 0.013
0.003
0.003 - 0.015
0.003 - 0.033
0.003 - 0.033

6 วิ นาทีแรก
0.024 - 0.115
0.024 - 0.078
0.024
0.024 - 0.092
0.024 - 0.046
0.024 - 0.196

วิ นาทีต่อไป
0.003 - 0.019
0.024 - 0.013
0.003
0.003 - 0.015
0.003 - 0.033
0.003 - 0.033
หน่วย : USD/นาที

โทรผ่าน Switch board
ภูมิภาค

1 นาทีแรก

นาทีต่อไป

บริ การค้นหาเลขหมาย

สายตรง

เอเชีย

0.552 - 2.305

0.336 - 1.608

0.264 - 1.152

ยุโรป

0.552 - 1.536

0.336 - 1.080

0.264 - 0.778

0.552

0.336

0.264

อเมริกาใต้

0.552 - 1.824

0.336 - 1.296

0.264 - 0.922

แอฟริกา

0.552 - 3.889

0.336 - 2.737

0.264 - 1.959

อเมริกาเหนือ

ออสเตรเลีย
0.552 - 3.889
0.336 - 2.737
0.264 - 1.959
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ 1International Direct Dial Call หรือ IDD หมายถึง การโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศโดยตรง ไม่
ผ่านOperator
2
Switch board เป็นการโทรทีต่ อ้ งผ่าน Operator ซึง่ เป็นผูเ้ ชือ่ มต่อสัญญาณจากต้นทางไปยังปลายทาง
3
อัตราค่าบริการจะแตกต่างกันตามประเทศปลายทางโดยมี Vietnam Posts &Telecommunication
Corporation Group (VNPT) เป็นผูก้ าํ หนดอัตราค่าบริการ
50

50
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ตารางที่ 17: อัตราค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
รายการ
ค่าติดตัง้
ค่าสมาชิก

ผูใ้ ช้บริ การทั ่วไป
1.056 USD/เดือน

ปี 2556
7.2 USD
ผูใ้ ช้บริ การแบบพิ เศษ (แพ็คเกจ)
1.056 USD+3.16 USD1

1.056 USD+4.75 USD1

- โทรในเครือข่ายของ VNPT2 ฟรี
- 10 นาทีแรกฟรี สําหรับเครือข่าย
Vinaphone และMobiphone รวมถึง
โทรต่างจังหวัดฟรีใน 10 นาทีแรก
สําหรับเครือข่าย VNPT2
- นาทีต่อไปคิดนาทีละ
0.0106 USD/นาที
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ 1ค่าบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ 3.16 USD หรือ 4.75 USD คือ อัตราค่าบริการแพ็คเกจเสริมตามทีผ่ ใู้ ช้บริการเลือก
2
Vietnam Posts &Telecommunication Corporation Group (VNPT) ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือ
2 เครือข่ายหลักของเวียดนาม คือ Vinaphone และMobiphone
อัตราค่า
โทรศัพท์ใน
พื้นที่ / นาที

- โทรในเครือข่ายของ
VNPT2 ฟรี
- 0.0106 USD/นาที
สําหรับเครือข่ายอื่น
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- โทรในเครือข่ายของ VNPT2 ฟรี
- 10 นาทีแรกฟรี สําหรับ
Vinaphone และการโทรไป
ต่างจังหวัด สําหรับ VNPT2
- นาทีต่อไปคิดนาทีละ
0.0106 USD/นาที
50

6. ค่าใช้จ่ายด้านอิ นเตอร์เน็ต
ตารางที่ 18: ค่าบริ การอิ นเทอร์เน็ต
หน่วย : USD
รายการ

ปี 2556
32
58

ค่าติดตัง้
ค่าบริการรายเดือน

ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญและ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม

7. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ตารางที่ 19: ค่านํ้าประปา
หน่วย : USD/ลบ.ม.
ปี 2555
ปี 2556
0.394 - 0.729
0.461 - 0.811
ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
50

10

50

ตารางที่ 20: ค่าไฟฟ้ า
หน่วย : USD/kWh
การใช้ไฟฟ้ า

ปี 2556
Normal times

Off-peak

On-peak

มากกว่า 22 kWh

0.0962

0.0548

0.1653

6 - 22 kWh

0.1031

0.0617

0.1708

ตํ่ากว่า 6 kWh

0.1045

0.0645

0.1784

ที่มา จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ ผูป้ ระกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม
50

50
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