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กฎหมายลิขสิทธิ์ – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.

กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง
ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกา เลขที่ 76/CP ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

2.

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ณ กรุ งเบอร์ น พ.ศ. 2429 (Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886, Berne)
o f

Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication
T h e i r
P h o n o g r a m s ,
1 9 7 1 ,
G e n e v a
อนุสญ
ั ญากรุงเบอร์ น (B e r n e

C o n v e n t i o n ,

1 9 7 1)

International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and
B r o a d c a s t i n g O r g a n i z a t i o n , 1 9 6 1 , R o m e
ความตกลงว่าด้ วยสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้ า (Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, Marrahesh)
สนธิ ส ัญ ญาร่ ว มกั บ องค์ ก รทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของโลก ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทางลิ ข สิ ท ธิ์ (WIPO
Copyright Treaty)
สนธิ สัญญาร่ วมกับ องค์ ก รทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญาของโลก ว่าด้ วยงานนาฏกรรมและสิ่งบันทึกเสีย ง
(WIPO Performances and Phonograms Treaty)
ความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศเวี ยดนามและประเทศสหรั ฐอเมริ กา ว่าด้ วยความคุ้มครองลิขสิทธิ์
(Vietnam-US bilateral Agreements on Protection of Copyright)
ความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ว่าด้ วยความคุ้มครองลิขสิทธิ์
(Vietnam-Switzerland bilateral Agreements of Protection of Copyright)
3.

ระบบการให้ ความคุ้มครอง

ไม่มีระบบจดทะเบียน แต่มีระบบบันทึกข้ อมูลลิขสิทธิ์ในประเทศเวียดนาม ลิขสิทธิ์จะเกิดขึ ้นและได้ รับ
ความคุ้มครองทันทีที่มีการสร้ างสรรค์



แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547
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4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง/นิยาม

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิที่ได้ รับในการเปิ ดเผย โฆษณา เผยแพร่ งานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในการให้ ผ้ อู ื่น
กระทาในสิง่ ดังกล่าว
งานอันมีลิขสิทธิ์ ได้ แก่ งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานดนตรี กรรม งานศิลปกรรม งานทาง
โสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง, งานแพร่เสียงแพร่ภาพ, งาน Derivative works, โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิข้างเคียงที่ได้ รับความคุ้มครอง คือ สิทธิของนักแสดง (Rights of Producers of Phonograms)
สิทธิขององค์กรแพร่ภาพแพร่เสียง (Rights of Broadcasting Organizations), สิทธิขององค์กรวิทยุกระจายเสียง (Rights
of Wire Diffusion Organizations)
5.

6.

ข้ อยกเว้ นของสิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง
5.1

ข่าวประจาวันหรื อข้ อเท็จจริ งที่ตามลักษณะของมันแล้ วเป็ นเพียงแต่ขา่ วและที่ไม่ได้ อยูใ่ นงาน
วรรณกรรม
งานวิทยาศาสตร์
หรื องานศิลปกรรม

5.2

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

5.3

กฎข้ อบังคับ กฎ การประกาศ คาสัง่ คาอธิ บาย และจดหมายถึงกระทรวง สานักงาน กรม
หรื อตัวแทนต่าง ๆ ของรัฐ หรื อเขตอานาจประจาท้ องถิ่น

5.4

คาพิพากษา คาสัง่ คาตัดสิน และรายงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาล

5.5

สัญลักษณ์ของชาติหรื อเครื่ องหมาย

สิทธิของผู้ทรงสิทธิ
เจ้ าของลิขสิทธิ์ในงานต่าง ๆ ที่ได้ รับความคุ้มครองมีสทิ ธิแต่ผ้ เู ดียวในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.

ทาซ ้าหรื อดัดแปลงงานไปในรูปแบบต่าง ๆ

2.

เผยแพร่หรื อแสดงงานต่อสาธารณชน

3.

แพร่ภาพแพร่เสียง

4.

แจกจ่ายงานทีท่ าซ ้าต่อสาธารณชนโดยการขาย ให้ เช่า หรื อให้ ยืม

5.

ให้ ผลประโยชน์ที่ได้ รับจากงานลิขสิทธิ์แก่ผ้ อู ื่น

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ อนุสญ
ั ญากรุงเบอร์ น ผู้สร้ างสรรค์งานและงานของบุคคลดังกล่าวจะได้ รับความ
คุ้มครองภายในกลุม่ ประเทศสมาชิก
7.

ข้ อยกเว้ นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
การกระทาใด ๆ ต่อไปนี ้ต่องานอันมีลขิ สิทธิ์ซงึ่ ไม่ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์
1.

วิจยั หรื อศึกษางานนัน้ อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร

2.

เอางานมาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง หรื อเพื่อครอบครัว หรื อญาติสนิท
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8.

3.

ติ ชม วิจารณ์ หรื อแนะนาผลงานโดยมีการรับรู้ ถึงความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ของงานนัน้

4.

เสนอรายงานข่าวทางสือ่ สารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์นนั ้

5.

ทาซ ้า ดัดแปลง นาแสดงหรื อทาให้ ปรากฏเพื่อการพิจารณาของศาล หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ผู้มีอานาจตามกฎหมาย หรื อทารายงานพิจารณาดังกล่าว

6.

ทาซ ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อทาให้ ปรากฏเพื่อการสอน อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร

7.

ท าซ า้ ดัด แปลงบางส่ ว นของงานหรื อ ย่ อ หรื อ ท าหนัง สื อ ย่ อ ของงานของผู้ สอน หรื อ
สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ แจกจ่ า ย หรื อจ าหน่ า ยให้ กั บ นั ก เรี ยนในห้ องเรี ยน หรื อใน
สถาบันการศึกษาที่มิใช่การกระทาเพื่อหากาไร

เอางานอันมีลขิ สิทธิ์ไปใช้ สาหรับการตอบคาถามในการสอน
8.

อายุความคุ้มครอง

งานอันมีลขิ สิทธิ์ทกุ ประเภทมีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 50 ปี ภายหลังจากที่ผ้ สู ร้ างสรรค์ถึงแก่กรรม
9.

การต่ออายุความคุ้มครอง
ไม่มีระบุไว้ ในกฎหมาย

10.

การรักษาสิทธิ

ภายใต้ Vietnamese Civil Code ทะเบียนลิขสิทธิ์เป็ นแบบฟอร์ มที่พิสจู น์ถึงความเป็ นเจ้ าของงานอันมี
สิทธิ์ ภายใต้ อนุสญ
ั ญากรุงเบิรน์ ระบุวา่ แม้ มีชื่อของเจ้ าของงานอันมีลขิ สิทธิ์ปรากฎอยูบ่ นงานก็เป็ นเพียงพอ
11.

การเพิกถอนสิทธิ
ไม่มีระบุไว้ ในกฎหมาย

12.

การโอนสิทธิ

การโอนลิขสิทธิ์ สามารถทาได้ โดยการบันทึกหรื อจดทะเบียนการโอนลิขสิทธิ์ กับสานักงานลิขสิทธิ์
(The Copyrights Office)
เอกสารที่ใช้ ในการบันทึกหรื อยื่นจดทะเบียนการโอนลิขสิทธิ์มีดงั ต่อไปนี ้:

13.

1.

หนังสือมอบอานาจที่รับรองอย่างถูกต้ องตามกฎหมายโดยโนตารี พบั ลิค

2.

สัญญาโอนสิทธิพร้ อมด้ วยลายมือชื่อ และตราประทับบริ ษัทของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิสามารถทาได้ โดยการบันทึก หรื อจดทะเบียนสัญญาการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิกับ

สานักงานลิขสิทธิ์
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เอกสารที่ใช้ ในการบันทึกหรื อยื่นจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ์มีดงั ต่อไปนี ้:

2.

1.

หนังสือมอบอานาจที่รับรองอย่างถูกต้ องตามกฎหมายโดยโนตารี พับลิค

2.

สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิพร้ อมด้ วยลายมือชื่อ และตราประทับบริ ษัทจากคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย

ขัน้ ตอนการขอรับความคุ้มครอง
1.

การเตรี ยมคาขอ
ผู้สร้ างสรรค์สามารถยื่นขอบันทึกข้ อมูลลิขสิทธิ์กบั สานักงานลิขสิทธิ์ ประเทศเวียดนามได้

ในกรณีที่ผ้ ขู อรับลิขสิทธิ์ (บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล) ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จะต้ องแต่งตังตั
้ วแทนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อดาเนินการจดบันทึกข้ อมูลลิขสิทธ์กบั สานักลิ ขสิทธิ์
2.

เอกสารที่ใช้ ในการขอรับความคุ้มครอง

หนังสือมอบอานาจรับรองถูกต้ องโดยโนตารี พับลิค และเอกสารที่สามารถพิสจู น์สิทธิของผู้สร้ างสรรค์
รับรองความถูกต้ องโดย โนตารี พับลิค
3.

การตรวจสอบคาขอ
-

4.

การประกาศโฆษณา
-

5.

การรับจดทะเบียน
-

6.

การขอถือสิทธิย้อนหลัง
-

7.

การคัดค้ าน/โต้ แย้ ง

ผู้มีส่วนได้ เสีย สามารถคัดค้ า นการบัน ทึกข้ อมูล ลิขสิทธิ์ ไ ด้ โดยยื่ นคาคัดค้ านกับอธิ บดีส านัก งาน
ลิขสิทธิ์ หรื อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
8.

การอุทธรณ์
-

9.

ค่าธรรมเนียมราชการรวมทังค่
้ าบริ การของสานักงานตัวแทน
ค่าธรรมเนียมราชการสาหรับการยื่นขอจดแจ้ ง
1.

งานที่ทาลงบนกระดาษหรื อวัตถุที่คล้ ายกัน ,งานพลาสติก และ งานบันทึกเสียง ประมาณ
3.16 ดอลล่าร์ สหรัฐ
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10.

2.

งานที่มีการบันทึกเสียงลงแผ่นดิสก์ ประมาณ 6.22 ดอลล่าร์ สหรัฐ

3.

การออกแบบสถาปั ตยกรรม ประมาณ 9.49 ดอลล่าร์ สหรัฐ

4.

งานศิลปกรรมประมาณ 12.65 ดอลล่าร์ สหรัฐ

5.

งานที่ทาลงบนฟิ ล์มเซลลูลอยด์, เทปบันทึกภาพ หรื อ วิซีดี ประมาณ 15.82 ดอลล่าร์ สหรัฐ

6.

งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 25.31
ดอลล่าร์ สหรัฐ

ขันตอน/ระยะเวลา
้
กรุณาดูตาราง

3.

การบังคับใช้ สิทธิ
1.

การกระทาที่ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์
1.1

3.2

การกระทาที่ถือว่าเป็ นการละเมิดโดยตรง
1.

ทาซ ้าในรูปแบบใด ๆ แสดง จัดแสดง หรื อแจกจ่ายให้ แก่สาธารณชน เผยแพร่ทาง
เคเบิ ้ล หรื อแพร่ภาพ แพร่เสียง งานทังหมด
้
หรื อสาระสาคัญของงาน ไม่วา่ จะอยู่ใน
รูปแบบของต้ นฉบับเดิมหรื อในรูปแบบของงานที่ดดั แปลงขึ ้นมา

2.

การนาวัตถุใด ๆ เข้ าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการค้ าหรื อแสวงหากาไร โดย
ไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของลิขสิทธิ์

การกระทาที่ถือว่าเป็ นการละเมิดโดยอ้ อม
1.

การทา การให้ เช่า มีไว้ เพื่อจาหน่าย เสนอขาย ทาสาเนา งานละเมิดลิขสิทธิ์ การ
แจกจ่ายสาเนางานละเมิดลิขสิทธิ์

2.

การเก็บสาเนางานละเมิดลิขสิทธิ์ ไว้ ในครอบครอง นอกเหนือจากการใช้ สาหรั บ
ส่วนตัว และใช้ สาหรับที่บ้าน

3.

การแสดงงานละเมิดลิขสิทธิ์ตอ่ สาธารณชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้ าขาย

4.

การนาเข้ าของทาซ ้าใด ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้ ที่ไม่ใช่สาหรับการใช้ เป็ นส่วนตัว
และสาหรับใช้ ในบ้ านที่ถ้าผลิตขึ ้นมาในประเทศไทย จะถือว่าเป็ นการทาซ ้าอันเป็ นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์

5.

ทาขึ ้นหรื อมีเครื่ องที่ประดิษฐ์ ขึ ้นไว้ ในครอบครองทีใ่ ช้ หรื อที่จะนามาใช้ เพื่อที่จะผลิต
ของทาซ ้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์

6.

เป็ นต้ นเหตุที่ทาให้ งานถูกแสดงในที่สาธารณชน
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4.

มาตรการในการเยียวยา

เมื่อปรากฏว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้ าของลิขสิทธิ์ สามารถใช้ มาตรการเยียวยาทางแพ่งและทางอาญา จาก
วิธีการปกครองของสานักงานลิขสิทธิ์ ตารวจเศรษฐกิจ สานักงานศุลกากร ดังต่อไปนี ้
1.

มาตรการเยียวยาทางแพ่ง
ขอความคุ้มครองชัว่ คราวเมื่อยื่นคาฟ้ องต่อศาล หรื อภายหลังจากการยื่นคาฟ้ องต่อศาล
การเรี ย กค่า เสีย หายสามารถกระท าได้ โดยพิ สูจน์ ค วามเสีย หายโดยพิ จารณาจากความร้ ายแรง
ของการละเมิด

2.

มาตรการเยียวยาทางอาญา
นอกจากการเยียวยาทางแพ่ง เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ สามารถดาเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีโทษ
ถึงจาคุก

5.

กระบวนการ
กระบวนการทางแพ่ง – ผู้ถือลิขสิทธิ์สามารถยื่นฟ้ องกับศาลในเขตทีไ่ ด้ มีการละเมิดลิขสิทธิ์นนั ้
กระบวนการทางอาญา – ผู้เสียหายสามารถยื่นคาร้ องทุกข์ตอ่ เจ้ าพนักงานตารวจ และสานักงานอัยการจะส่งยื่น
คาฟ้ องให้ กบั ศาลต่อไป

6.

โทษ
โทษทางอาญา รวมทังโทษจ
้
าคุก และโทษปรับ

7.

ข้ อสังเกตการบังคับใช้ สทิ ธิ เช่ นในกรณีไม่ มีกฎหมายเฉพาะ
กฎหมายที่ให้ ความคุ้มครอง คือ กฎหมายแพ่งแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กาหนดให้ ความคุ้มครองงาน
หลายประเภท ซึง่ ผู้ที่กระทาละเมิดอาจต้ องจ่ายค่าปรับและอาจถูกดาเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหาย
การเยียวยาทางแพ่ง คือ ฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายต่อศาลแพ่ง
กระบวนการทางแพ่ง คือ ยื่นคาฟ้ องต่อศาลแพ่ง
การเยียวยาทางอาญา คือ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
กระบวนการทางอาญา คือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผ่านทางเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
กระบวนการทางปกครอง คือ ร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานวัฒนธรรม (the culture authorities)
โทษ คือ การบังคับโทษมีหลายระดับซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของการละเมิด เช่น ประกาศ31/2001/CP
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8.

การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า-ส่ งออก
1.

มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร ณ จุดนาเข้ า – ส่งออก
ลิขสิทธิ์ได้ รับความคุ้มครองผ่านกระบวนการทางศุลกากร ภายใต้ ประกาศ เลขที่ 101/2001/ND/CP
เกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากร การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า-ส่งออก และ ระบบการควบคุมตรวจตรา
(ประกาศโดยรัฐบาลลงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 (ค.ศ. 2001)) โดยเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรอาจทาการกักกัน
สินค้ าต้ องสงสัยว่าเป็ นสินค้ าละเมิดไว้ ได้
10
วัน
เจ้ าของสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญามีหน้ าที่แจ้ งแก่เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร และ พิสจู น์ความเป็ น
เจ้ าของสิทธิของตนอย่างไรก็ตามระบบมาตรการคุ้มครองทางศุลกากรของประเทศเวียดนามไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ

2.

การเสนอเอกสารพิสจู น์ความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์
ต้ องยื่นเอกสารแสดงความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์รวมถึงร่างต้ นแบบของงานซึง่ ได้ แปลเป็ นภาษาเวียดนาม
แล้ ว

3.

4.

ค่าธรรมเนียมราชการสาหรับการยื่นขอจดแจ้ ง
1.

งานที่ทาลงบนกระดาษหรื อวัตถุที่ คล้ ายกัน งานพลาสติก และ งานบันทึกเสียง ประมาณ
3.16 ดอลล่าร์ สหรัฐ

2.

งานที่มีการบันทึกเสียงลงแผ่นดิสก์ ประมาณ 6.22 ดอลล่าร์ สหรัฐ

3.

การออกแบบสถาปั ตยกรรม ประมาณ 9.49 ดอลล่าร์ สหรัฐ

4.

งานศิลปกรรมประมาณ 12.65 ดอลล่าร์ สหรัฐ

5.

งานที่ทาลงบนฟิ ล์มเซลลูลอยด์, เทปบันทึกภาพ หรื อ วิซีดี ประมาณ 15.82 ดอลล่าร์ สหรัฐ

6.

งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 25.31
ดอลล่าร์ สหรัฐ

เงินรางวัลสาหรับเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรเพื่อคดีทเี่ ป็ นผลสาเร็ จ
ไม่มี

5.

การกระทาการของเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรต่อสินค้ าที่มกี ารละเมิด
สินค้ าที่ได้ ยดึ ไว้ จะถูกนาไปทาลาย
ไม่มีการระบุจานวนครัง้ การทาลายในแต่ละปี

6.

สินค้ าส่วนใหญ่อนั ได้ มีการละเมิด ที่นาเข้ า – ส่งออกผ่านช่องทางศุลกากร
ซีดี , ดีวีดี
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7.

ประเทศที่มีอตั ราการนาเข้ าสินค้ าอันได้ มีการละเมิดสูงที่สดุ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

9.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ/สานักงานตัวแทน
1.

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานลิขสิทธิ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ กระทรวงวัฒนธรรมและข้ อมูล (the Ministry of Culture and
Information) มีอานาจจัดการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตา่ งๆ ทังประเทศ
้
และยังรับผิดชอบในเรื่ อง
1.

การให้ คาแนะนา และการสอดส่องดูแลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับลิขสิทธิ์ด้วย

2.

การให้ คาตอบของปั ญหาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หรื อ

3.
การนาส่งเรื่ องที่กล่าวมาไปยังหน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงวัฒนธรรม และข้ อมูล
(Inspectorate of the Ministry of Culture and Information) หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4.
กฎหมายลิขสิทธิ์ และ

เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องต้ องดูแลจัด การบังคับใช้ สิทธิ ให้ เ ป็ นไปตามกฎ ข้ อบังคับ ต่างๆของ

5.
ประสานงานกับหน่วยงาน Services of Culture and Information ที่อยูภ่ ายใต้ หน่วยสืบสอบ
สอบงานอีกที (Inspectorate of the Ministry of Culture and Information) และยังมีหน้ าที่ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการจัดการกับการกระทาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้กระทาการละเมิดโดยทันที
สานักงานการจัดการการตลาด (Market Management Bureau) ที่อยู่ภายใต้ กระทรวงการค้ า (The
Ministry of Trade) มีหน้ าที่กระทาการหลายอย่างดังต่อไปนี ้
1.

ตรวจสอบดูแลกฎหมาย นโยบายกฎข้ อบังคับทางการค้ าต่างๆ ให้ สมบูรณ์ บังคับใช้ ได้ ในทาง

การตลาด
2.
ในกรณีที่จาเป็ นให้ คาแนะนาปรึ กษานโยบาย และวิธีการจัดการแก่กระทรวงการค้ า (The
Ministry of Trade) โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ
3.
ให้ ร่างเอกสารทางกฎหมายแก่องค์กร ทาหน้ าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการควบคุม และการ
ตรวจสอบตลาดการค้ า การลงโทษผู้กระทาการที่ฝ่าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ า เป็ นต้ น
ตารวจเศรษฐกิจ (Economic Police) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ กระทรวงความมัน่ คงของสาธารณขนมีหน้ าที่หลาย
ประการ เช่น



1.

ริ เริ่ มให้ มีการป้องกัน และการต่อสู้ที่การกระทาที่เป็ นความผิดทางเศรษฐกิจ

2.

หาเหตุและหน้ าที่นาไปสูก่ ารกระทาความผิด หรื อการฝ่ าฝื นข้ อกฎหมาย

3.

ให้ คาแนะนาวิธีการที่จะกาจัดเหตุและผลที่ตรวจพบ เป็ นต้ น

แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547
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2.

สานักงานตัวแทน

1.

Baker & McKenzie
12th floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh
City, SRVietnam;
Direct Line: +84 8 823 9663 / Fax: +84 8 829 5618
E-mail: paul.norris@bakernet.com

2.

I

n

v

e

31 Han Thuyen Str.,
1st Dist, Ho Chi Minh City,
Vietnam

Tel: 84-8 22 39 59/8 292 400

Fax: 84-8 8 228 603
E-mail: investipsgn@hcm.vnn.vn
3.

Russin & Vecchi
OSIC Building, 15/F.
8 Nguyen Hue Boulevard
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: 84 8 824 3026, 824 4307
Fax: 84 8 824 3113
E-mail: rusvec@hcm.vnn.vn

4.

Detech And Associates
108 Nguyen Du Street,
Hanoi, Vietnam
Tel: 844 942 4847
Fax: 844 942 3842
E-mail:

detech@hn.vnn.vn

s

t

i

p
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5.

Banca Intellectual Property Law Firm
15Bis Trieu Viet Vuong,
P.O. Box 467,
Boho, Hanoi,
Vietnam
Tel: 84 4 9 433 007/008
Fax: 84 4 9 433 009/283
E-mail: banca@fpt.vn

5.

Pham & Associates
8 Tran Hung Dao Street,
Hanoi,

Vietnam

Tel: 84 4 824 4852
Fax: 84 4 824 4853
E-mail: pham@hn.vnn.vn
Website: www.pham.con.vn

