
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 19  59 

 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขนส่งคนโดยสารส่วนบุคคลโดยการใช้ 
แอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม 

 
โชติวุฒิ สุขประดับ* 

 
 

บทคัดย่อ 
 

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบธุรกิจทั้งวิธีการด าเนินการ สินค้า และการ
ให้บริการ จนกฎหมายไม่สามารถพัฒนาได้ทันท่วงทีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้น เช่นเดียวกับกรณีการใช้ 
แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลซึ่งเป็นนวัตกรรมในการขนส่งคนโดยสารที่มาพร้อมกับความท้าทายทาง
กฎหมายในการควบคุมดูแลกิจการดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งคนโดยสารเป็นกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น 
กฎหมายจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารและทุกคนบนท้องถนน  

บทความนี้ได้มุ่งศึกษาพัฒนาการในการใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของประเทศเวียดนามในฐานะ
ที่เป็นประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยในขณะนี้ ประเทศเวียดนามอยู่ในระหว่างใช้
โครงการน าร่องในการใช้กฎหมายบังคับแก่การขนส่งคนโดยสารส่วนบุคคลผา่นแอปพลิเคชันในฐานะทีเ่ป็น “การขนส่ง
คนโดยสายภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” และภายหลังจากเริ่มใช้กฎหมายในโครงการน าร่องดังกล่าว
มามากกว่า 2 ปี ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการให้บริการรถรับจ้างส่วนบุคคลของประเทศและความเท่า
เทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีศึกษาที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการขนส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชันที่ให้บรกิารอยู่ในประเทศไทยต่อไป 
 
 
ค าส าคัญ 
แกร็บ แอปพลิเคชัน การขนส่งคนโดยสาร ประเทศเวียดนาม การให้บริการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคล  
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Abstract 

 
Modernized technologies have diversified business formats, in terms of operations, goods 

and services. Current regulations however are not able to develop as quickly to match the new 
dimensions technologies created. Ride-hailing application is an example of such innovative 
technology bringing with it several challenges in regulating its business operation. Since the ride-
hailing application serves public interests as it provides the public with a new medium to access 
transportation, legal measures therefore should be considered to protect the rights of passenger 
and all that uses the public roads. 

In this article, the author discusses his study on development of legislation to fix such 
legal problems in Vietnam as a country with socio-economic landscape close to that of Thailand. 
Currently, Vietnam is on its piloting regulatory framework specifically to govern ride-hailing 
application as “the passenger transportation under the e-contract”. Two years after this project has 
begun, the application running under the law demonstrates negative relationship to the private 
transport industry of Vietnam and causes unfair legal treatment problems. Thus, this Vietnam’s 
case study is a good legal case study in order to consider relevant legal frameworks to regulate the 
ride-hailing businesses currently operating in Thailand 
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1. ภาพรวมอุตสาหกรรมการให้บริการรถขนส่งคนโดยสารส่วนบุคคลในประเทศเวียดนามในปีพ.ศ. 2562 

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศก าลังพัฒนาที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยมี
อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2561 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 6.98% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันในปีพ.ศ. 25611 ประเทศเวียดนามมีประชากรมากกว่า 95.5 ล้านคน2 โดยส่วนใหญ่มีการกระจุกตัวของ
ประชากรอยู่ตามเมืองใหญ่ ทั้งนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มี
ประชากรกว่า 8.4 ล้านคน ในปีพ.ศ. 25603 และกรุงฮานอย เมืองหลวงทางการปกครองที่มีประชากรกว่า 4 ล้านคน4 

อย่างไรก็ดี ด้วยความล่าช้าในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่ดังกล่าวของประเทศ 
โดยการก่อสร้างระบบการขนส่งรถไฟฟ้าในนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดประสบปัญหาด้านงบประมาณในการ
ก่อสร้าง5 ท าให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป ท าให้ระบบขนส่งสาธารณะหลักของประเทศนอกเหนือจากการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจ าทางคือ การใช้รถรับจ้างส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี ่

ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์ว่าตลาดอุตสาหกรรมการขนส่งคนโดยสารส่วนบุคคลของประเทศเวียดนามจะมี
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compound annual growth rate (“CAGR”)) อยู่ประมาณ 14.86% ระหว่าง
ช่วงปีพ.ศ. 2562 – 25676 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการทางด้านตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้บริการเรียก
ยานพาหนะจากเครือข่ายผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ (ride-hailing 
service) ที่เติบโตขึ้นอย่างเร่ือยๆ ภายหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศให้ความเห็นชอบโครงการน าร่องเพื่อการ
น าแอปพลิชันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการและการเชื่อมต่อผู้โดยสารภายใต้สัญญาขนส่ง
คนโดยสารไปปรับใช้ทางปฏิบัติ (Decision No. 24/QD-BGTVT Promulgating the Planning for 
Implementation of the Science and Technology Application Supporting Management and 
Connection of Passenger Transport Activities under Contract) ในเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา  

ด้วยราคาค่าโดยสารที่ เหมาะสมกับระยะทางและความสะดวกสบายในการเรียกใช้บริการผ่าน  
แอปพลิเคชันเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่ท าให้ธุรกิจรถแท็กซี่รับจ้างรูปแบบใหม่ (การให้บริการผ่านเครือข่ายแอปพลิเคชัน) 
ได้เริ่มเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่รับจ้างในประเทศเวียดนาม7 อย่างไรก็ดี การให้บริการรถ
แท็กซี่รับจ้างแบบดั้งเดิม (การให้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านทางศูนย์โทรศัพท์หรือการเรียกรถแท็กซี่ด้วยตัวเอง) ยังคง
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4 General Statistics Office of Vietnam, เพิ่งอ้าง. 
5 Saigoneer, “Cash-Strapped Saigon Metro Project Requests $1.68m From City to Pay Staff”, สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562, จาก 
https://saigoneer.com/saigon-development/15845-cash-strapped-saigon-metro-project-requests-$1-68m-from-city-to-pay-
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เป็นวิธีที่ได้ถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ส าคัญในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่รับจ้างของเวียดนาม 
ที่ส าคัญ เช่น บริษัท Mai Linh จ ากัด, บริษัท Vinasun จ ากัด, บริษัท Vinataxi จ ากัด, บริษัท TaxiGroup จ ากัด หรือ 
บริษัท Hoang Long จ ากัด ซึ่งเคยเป็นผู้ประกอบการครองส่วนแบ่งการตลาดของรถรับจ้างส่วนบุคคลเกินกว่า
คร่ึงหนึ่งของประเทศเวียดนามจากบรรดาผู้ประกอบการรถแท็กซี่รับจ้างกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ก่อนการเข้ามาของ
ธุรกิจการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันโดยบริษัทเทคโนโลยีจากต่างประเทศ นั่นคือ แอปพลิเคชัน Grab 
และแอปพลิเคชัน Uber ในปีพ.ศ. 2557 ท าให้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่รับจ้างเป็นอย่าง
มาก ไม่เพียงแต่เฉพาะการแข่งขันในการให้บริการแก่ผู้โดยสารในตลาดเท่านั้น ยังได้มีการแข่งขันในการดึงตัวผู้ขับรถ
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในธุรกิจมาท างานให้แก่ตนอีกด้วย8 

โดยข้อได้เปรียบที่ส าคัญของแอปพลิเคชัน Grab ที่มีต่อคู่แข่งในเรื่องการดึงดูดผู้ขับรถให้มาร่วม นั่นคือ
ความสะดวกในการลงทะเบียนเป็นผู้ขับรถและความอิสระในการเลือกเวลาท างานได้ด้วยตัวเอง 9 อีกทั้ง การที่  
แอปพลิเคชัน Grab แบ่งค่าโดยสารให้แก่ผู้ขับรถกว่า 80% โดยที่บริษัท Grab Taxi จ ากัดเก็บค่าธรรมเนียมส่วนแบ่ง
จากผู้ขับรถเพียง 20% จากค่าโดยสาร10 ท าให้มีผู้ขับรถมากกว่า 50,000 คนเลือกที่จะร่วมกับบริษัท Grab Taxi 
จ ากัดซึ่งสร้างผลกระทบต่อตลาดแรงงานคนขับรถเป็นวงกว้าง โดยจากปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2560 บริษัท Vinasun 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้เสียพนักงานขับรถไปประมาณ 10,000 คน ซึ่ง
นับเป็นเกือบคร่ึงหนึ่งของจ านวนพนักงานขับรถทั้งหมดของบริษัท Vinasun จ ากัดในขณะที่บริษัท Mai Linh จ ากัดซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ส าคัญอีกรายก็เสียพนักงานขับรถในช่วงเดียวกันไปประมาณ 6,000 คนเช่นเดียวกัน11 

นอกจากผลกระทบทางด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว ผลกระทบที่บริษัทผู้ประกอบการรถแท็กซี่ได้รับโดยตรง
จากโครงการน าร่องคือ ผลประกอบการที่ลดน้อยถอยลงอย่างชัดเจน โดยในปีพ.ศ. 2560 บริษัท Min Linh จ ากัด ได้
ประสบกับภาวะผลประกอบการก าไรต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ก าไรของบริษัท Vinasun จ ากัดลดลงไปกว่า 50% 
อันเนื่องมาจากการเติบโตขึ้นของธุรกิจการเรียกใช้รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน จากการเปิดเผยของบริษัท Mai Linh 
จ ากัดซึ่งได้ขาดทุนในปีพ.ศ. 2559 กว่า 84,000 ล้านด่ง หรือประมาณ 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ประกอบผล
ก าไรในปีพ.ศ. 2558 กว่า 325 ล้านด่ง ส่วนก าไรสะสมบริษัท Vinasun จ ากัดในปีพ.ศ. 2560 อยู่ที่ 205,000 ล้านด่ง 
หรือประมาณ 9.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งลดลงกว่า 48% จากปีพ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของบริษัท
ผู้ประกอบการรถแท็กซี่คือ การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดและอัตราภาษีที่ไม่เท่าเทียมกันของบริษัทในโครงการน าร่องกับ
ผู้ประกอบการรถแท็กซี่12 

อย่างไรก็ดี ในมุมของผู้บริโภค การเข้ามาของแอปพลิเคชัน Grab หรือแอปพลิเคชัน Uber ช่วยสร้าง
ตัวเลือกและความหลากหลายในการเดินทางแก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเดินทางได้ในราคาค่าโดยสาร 

                                                           
8 เพิ่งอ้าง. 
9 “Why Sign Up with GrabCar?,” Grab, สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562, จาก https://www.grab.com/vn/en/driver/transport/car/. 
10 Mordor Intelligence LLP, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, p. 13. 
11 เพิ่งอ้าง. 
12 เพิ่งอ้าง. 

https://www.grab.com/vn/en/driver/transport/car/
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ที่สมเหตุสมผล ระบบที่น่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในการเดินทาง ท าให้แอปพลิเคชัน Grab และแอปพลิเคชัน 
Uber ได้รับการตอบรับและเสียงสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี  

แม้ว่าความต้องการในการใช้รถรับจ้างส่วนบุคคลในเมืองต่างๆ ของประเทศเวียดนามนั้นจะเติบโตขึ้นใน
ทุกๆ ปี เนื่องจากความล่าช้าในการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจอย่างนครโฮจิมินห์ และเมืองหลวงทางการปกครองอย่างกรุงฮานอยเป็นล าดับรองลงมา แต่นครโฮจิมินห์
ในขณะนี้ก าลังประสบปัญหารถแท็กซี่ล้นท้องถนน ส่วนหนึ่งเกิดมาจากโครงการน าร่องการใช้แอปพลิเคชันเรียก 
รถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน โดยจ านวนบริษัทผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในนครโฮจิมินห์ได้ลดจ านวนลงจาก 36 
บริษัทในปีพ.ศ. 2553 เหลือเพียง 20 บริษัทในปีพ.ศ. 2560 โดยจ านวนแท็กซี่กว่าครึ่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์เป็นของ
บริษัท Vinasun จ ากัด ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40% ในปัจจุบันซึ่งลดลงจากแต่เดิมก่อนการเข้ามาของ 
แอปพลิเคชัน Grab และแอปพลิเคชัน Uber13 

ส่วนกรุงฮานอย ได้มีการยุติการออกใบอนุญาตให้แก่รถยนต์ใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการน าร่องและรถแท็กซี่
ใหม่จากผู้ประกอบการรถแท็กซี่14 โดยบริษัท Min Linh จ ากัด และบริษัท TaxiGroup จ ากัด เป็นบริษัท
ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกรุงฮานอยจากบรรดาทั้งหมด 80 บริษัท15 ทั้งนี้ บริษัท Mai Linh 
จ ากัด เป็นบริษัทแท็กซี่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยมีจ านวนรถแท็กซี่ทั่วประเทศกว่า 15,000 คัน โดยแบ่งเป็น 
9,000 คันในกรุงฮานอยและ 6,000 คันในเมืองอื่นๆ ของประเทศ16 

ล่าสุดในปีพ.ศ. 2561 บริษัทผู้ประกอบการที่ครองส่วนแบ่งการตลาดรถแท็กซี่มากที่สุดในประเทศเวียดนาม
ยังคงเป็นของบริษัท Vinasun จ ากัดตามมาด้วยการให้บริการของแอปพลิเคชัน Grab และบริษัท Min Linh จ ากัดอยู่
ในล าดับที่สาม17 โดยทั้งบริษัท Vinasun จ ากัดและบริษัท Mai Linh จ ากัดประสบกับปัญหารายได้ที่ซบเซาลง 
อย่างมาก นอกจากนี้ ภายหลังจากการหายไปของแอปพลิเคชัน Uber หลังถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัท Grab Taxi 
จ ากัด ได้มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆ เข้ามาในตลาดการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลทางแอปพลิเคชัน เช่น แอปพลิเคชัน FastGo 
และแอปพลิเคชัน Go-Jek (ในชื่อ GoViet) ประกอบกับการปรับตัวทางด้านการตลาดของบริษัท Vinasun จ ากัด และ
บริษัท Min Linh จ ากัด ที่เปิดตัวแอปพลิเคชันในการเรียกรถแท็กซี่ในรูปแบบเดียวกับ แอปพลิเคชัน Grab18 ท าให้
อุตสาหกรรมการให้บริการรถรับจ้างส่วนบุคคลในประเทศเวียดนามมีการแข่งขันสูงขึ้นและเป็นไปอย่างดุเดือด  

  

                                                           
13 เพิ่งอ้าง. 
14 เพิ่งอ้าง, p.20. 
15 เพิ่งอ้าง. 
16 “Our History”, Mai Linh Corporation, สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562, จาก https://mailinh.vn/tap-doan-mai-linh.html#section-
history 
17 Mordor Intelligence LLP, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, p.13. 
18 Mordor Intelligence LLP, เพิ่งอ้าง, p. 20. 

https://mailinh.vn/tap-doan-mai-linh.html#section-history
https://mailinh.vn/tap-doan-mai-linh.html#section-history
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2. กฎหมายควบคุมและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ของประเทศเวียดนาม 

เพื่อให้การประกอบธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศเวียดนามเป็นไปอย่างเรียบร้อย รัฐบาลเวียดนามได้มี 
การออกกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและเงื่อนไขการประกอบกิจการขนส่งทางรถยนต์ (Decree 86/2014/ND-CP on 
Business and Conditions for Transportation Business by Automotive) ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 โดย 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งคนโดยสาร ได้มีการก าหนดประเภทกิจการขนส่งคนโดยสารทางรถยนต์ออกเป็น  
5 ประเภท ได้แก ่

1. กิจการขนส่งคนโดยสารด้วยรถประจ าทาง 
2. กิจการขนส่งคนโดยสารด้วยรถบัส 
3. กิจการขนส่งคนโดยสารด้วยรถแท็กซี่ 
4. กิจการขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งไม่ประจ าทาง 
5. กิจการขนส่งที่เก่ียวกับธุรกิจการท่องเที่ยว 

 

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้มีการก าหนดเงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการขนส่งคนโดยสารด้วยรถแท็กซี่ 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. อัตราค่าโดยสาร โดยอัตราค่าโดยสารของรถแท็กซี่จะค านวณจากมิเตอร์ตามระยะทางเป็นกิโลเมตร
และระยะเวลาในการเดินทางที่รถหยุดนิ่ง19 

2. การแสดงป้ายสัญลักษณ์ รถแท็กซี่จะต้องติดตั้งกล่องไฟแสดงค าว่า “TAXI”ไว้บนหลังคา20 
3. การติดตั้งเคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา รถแท็กซี่ทุกคัน

จะต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับมิเตอร์ค่าโดยสาร และผู้ขับรถจะต้อง
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและส่งมอบให้แก่ผู้โดยสารทุกครั้ง21 

4. หน้าที่ของคณะกรรมการประชาชนประจ าจังหวัด (Provincial People’s Committee) ทั้งนี้ 
ก าหนดให้คณะกรรมการประชาชนประจ าจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่พัฒนาแผนการขนส่งทางบกโดยแท็กซี่
ของจังหวัด จัดการกิจการต่างๆ ของแท็กซี่ในจังหวัด และสร้างและพัฒนาจุดจอดรถแท็กซี่ในบริเวณ 
ที่ส าคัญ22  

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสารด้วยรถแท็กซี่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับผู้ประกอบ
กิจการที่กฎหมายก าหนดดังต่อไปนี้ 

                                                           
19 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 6.1. 
20 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 6.2. 
21 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 6.3. 
22 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 6.4. 
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1. จดทะเบียนธุรกิจการขนส่งคนโดยสารโดยรถแท็กซี่ตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย23 โดยใบอนุญาต

ประกอบกิจการรถแท็กซี่รับจ้างจะมีระยะเวลา 7 ปี24 และจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นครั้ง
คราว25 โดยหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานขนส่งของจังหวัดในแต่ละจังหวัด26 

2. ห้ามมิให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ของธุรกิจ (Logo) ที่เหมือนคล้ายกับตราสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการ
อ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และต้องต้องแสดงเบอร์โทรศัพท์ไว้ในตราสัญลักษณ์ด้วย27 

3. รถแท็กซี่จะต้องมีจ านวนและคุณสมบัติตามที่สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจดังต่อไปนี้ 
1) รถแท็กซี่จะต้องมีความจุผู้โดยสารไม่เกิน 9 ที่นั่ง รวมคนขับ28 และจะต้องมีอายุไม่เกิน 8 ปี 

ในการขับขี่ในพื้นที่เขตเมือง และอายุไม่เกิน 12 ปีในพื้นที่รอบนอกอ่ืนๆ29 
2) อุปกรณ์มิเตอร์ค่าโดยสารจะต้องผ่านการตรวจสอบและปิดผนึกด้วยตะกั่วโดยเจ้าหน้าที่ 

ที่เก่ียวข้อง30 
3) จ านวนรถแท็กซี่จะต้องเพียงพอต่อการให้บริการตามที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุญาต 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้งานรถแท็กซี่ดั งกล่าว
ภายใต้สัญญาที่ท าไว้กับสถาบันการเงิน องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่สามารถให้เช่าซื้อรถแท็กซี่
ได้ตามกฎหมาย31 โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ใน
พื้นที่เขตเมืองจะต้องมีรถแท็กซี่เพื่อให้บริการอย่างน้อย 50 คัน และในพื้นที่อ่ืนๆ จะต้องมี 
รถแท็กซี่เพื่อให้บริการอย่างน้อย 10 คัน32 

4) ในกรณสีหกรณ์รถแท็กซี่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถแท็กซี่ ในสัญญาบริการระหว่างสหกรณ์รถแท็กซี่
กับผู้ขับรถจะต้องระบุถึง สิทธิ ความรับผิดชอบและภาระผูกพันในการจัดการ การใช้งาน และ
การปฏิบัติงานเก่ียวกับตัวรถแท็กซี่ให้เป็นของสหกรณ์รถแท็กซี่33 

5) รถแท็กซี่จะต้องมีตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม34 
6) รถแท็กซี่จะต้องด าเนินการจดทะเบียนการประกอบกิจการรถโดยสารแท็กซี่ ตามที่กฎหมาย

ก าหนด35 โดยจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้จริง และจะต้องน าส่งข้อมูลดังกล่าว

                                                           
23 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 17.1. 
24 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 20.4. 
25 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 20.5. 
26 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 20.6. 
27 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 17.5. 
28 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 17.2. 
29 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 17.3. 
30 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 17.4. 
31 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 13.2(a). 
32 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 17.7. 
33 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 13.2(a). 
34 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 13.2(b). 
35 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 13.1. 
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ให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจหากมีการร้องขอ นอกจากนี้  ผู้ประกอบการรถ
แท็กซี่จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับการเดินทางของรถแท็กซี่และจะต้องเฝ้าติดตามการเดินทางของ
รถแท็กซี่และเก็บบันทึกข้อมูลการเดินทางดังกล่าว36 

4. จะต้องจัดหาผู้ขับรถแท็กซี่ให้เพียงพอ และจะต้องเข้าท าสัญญาจ้างแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรกับ  
ผู้ขับรถแท็กซี่ตามแบบที่กระทรวงแรงงานก าหนด 37 และผู้ประกอบการรถแท็กซี่จะต้องจัดหา
ประกันสังคมและประกันภัยให้แก่ผู้ขับรถด้วย38 รวมไปถึงจะต้องจัดตั้งแผนกโดยเฉพาะเพื่อจัดการ
และเฝ้าระวังเก่ียวกับความปลอดภัยทางจราจรของผู้ขับรถแท็กซี่39 

5. ผู้ประกอบการรถแท็กซี่จะต้องจัดให้มีศูนย์กลางประสานงานที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารคลื่นความถี่และ
อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารอ่ืนระหว่างศูนย์กับรถแท็กซี่แต่ละคัน40 

อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดหาป้ายเพื่อแสดงตัวว่าเป็นรถแท็กซี่ติดตั้งที่ตัวรถ41 บ ารุงรักษาสภาพรถ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและต้องจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลการเดินทางของรถ (กล่องด า) 42 รวมไปถึงจะต้องน าส่ง
รายงานที่เก่ียวข้องตามที่ร้องขอโดยกระทรวงคมนาคม43 นอกจากนี้ คณะกรรมการประชาชนประจ าจังหวัดในแต่ละ
พื้นที่จะเป็นผู้ก าหนดสีของตัวถังรถแท็กซี่ที่ใช้ในท้องที่นั้นๆ44 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้ก าหนดให้ผู้ขับรถแท็กซี่จะต้องเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่
กฎหมายก าหนดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ได้แก่  

1. ไม่เป็นผู้ต้องห้ามในการขับขี่ยานพาหนะตามที่กฎหมายก าหนด45 
2. จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข46 และได้รับการอบรม

เก่ียวกับวิชาชีพและกฎหมายการขนส่งตามที่ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข47 

3. พัฒนาการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน 

ธุรกิจการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลนั้นก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายขึ้น 
ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศเวียดนาม อันเนื่องมาจากรถยนต์ที่ใช้ในกิจการนั้นไม่เข้าข่ายรถรับจ้างประเภทใดๆ เลยตาม
กฎหมาย Decree 86/2014/ND-CP ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างทางกฎหมายให้ผู้ประกอบการ

                                                           
36 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 14.2. 
37 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 13.3(b). 
38 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 11.1(a). 
39 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 13.6(a). 
40 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 17.6. 
41 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 11.3(a). 
42 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 11.3(b). 
43 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 11.3(c). 
44 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 11.3(d). 
45

 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 13.3(a). 
46 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 11.1(b). 
47 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 11.1(c). 
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และผู้ขับรถไม่มีหน้าที่ใดๆ ตามกฎหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอุตสาหกรรมการ
ให้บริการรถรับจ้างส่วนบุคคล และการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร  

เพื่อท าให้กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่
บริษัท Grab Taxi จ ากัด ได้เข้ามาลงทุนในกิจการบริการแอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลในประเทศเวียดนาม
ในปีพ.ศ. 2557 ได้มีความพยายามที่จะผลักดันธุรกิจดังกล่าวให้อยู่ในความควบคุมของกฎหมาย และจากการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลของประเทศเวียดนามตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 จนในปีพ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือทางการมายังกระทรวงคมนาคม (Official Letter No. 1850/TTg-KTN on Piloting the Application 
of Science and Technology to Support the Management and Connection of Passenger Transport 
Activities under the Contract issued by Ministry of Transport) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เพื่อให้กระทรวง
คมนาคมด าเนินโครงการน าร่องในพื้นที่เฉพาะจ านวน 5 จังหวัด และท าการศึกษาความเห็นกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
น าไปพัฒนาเป็นกฎหมายต่อไป  

ทั้งนี้  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนามได้ท าการศึกษาและมีการตีความลักษณะธุรกิจ  
การให้บริการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันว่ามีลักษณะเป็น “การให้บริการทางแอปพลิเคชันเพื่อ
เชื่อมต่อผู้โดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นการจ าแนกลักษณะกิจการทางธุรกิจเสียใหม่ 
โดยมองนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับรถกับผู้โดยสารว่าเป็นความสัมพันธ์ภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารไม่ประจ าทาง ซึ่ง
เป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย กฎหมาย Decree 86/2014/ND-CP ลงวันที่  
10 กันยายน 2557 แต่อย่างไรก็ดี การขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารไม่ประจ าทางดังกล่าวจะต้องมี
การท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร48 ดังนั้น จึงไม่สามารถน ากฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ในนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับรถ
กับผู้โดยสารได้โดยตรง เนื่องจากในการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน ผู้โดยสารและผู้ขับรถไม่ได้มี 
การเข้าท าสัญญาขนส่งคนโดยสารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด 

ดังนั้น ทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนามจึงได้มีศึกษาและก าหนดรูปแบบของนิติกรรมสัญญา
นี้ใหมใ่ห้เป็น “สัญญาขนส่งคนโดยสารไม่ประจ าทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเป็นคนกลางในการ
จัดหารถรับจ้างส่วนบุคคลและเป็นผู้เข้าท าสัญญากับผู้โดยสารแทนผู้ขับรถ เพื่อให้มีการพัฒนากฎหมายเพื่อก ากับดูแล
กิจการดังกล่าว  

ด้วยการตีความลักษณะการให้บริการดังกล่าวเป็นสัญญาขนส่งผู้โดยสารไม่ประจ าทางอิเล็กทรอนิกส์  
อันเป็นการเพิ่มประเภทสัญญาขนส่งผู้โดยสารใหม่ให้ทันยุคสมัย จึงไม่ท าให้รูปแบบธุรกิจดังกล่าวผูกพันที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เข้มงวดของกิจการขนส่งคนโดยสารด้วยรถแท็กซี่แต่อย่างใด อันก่อให้เกิดปัญหาเชิงกฎหมายในทาง
ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทางกระทรวงคมนาคมของประเทศเวียดนามได้มีประกาศให้ความ
เห็นชอบโครงการน าร่องเพื่อการน าแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการและการ
เชื่อมต่อผู้โดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารไปปรับใช้ทางปฏิบัติ (Decision No. 24/QD-BGTVT Promulgating 
                                                           
48 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 7.1. 
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the Planning for Implementation of the Science and Technology Application Supporting 
Management and Connection of Passenger Transport Activities under Contract) ลงวันที่ 7 มกราคม 
พ.ศ. 2559 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
โดยในประกาศให้ความเห็นชอบดังกล่าวได้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้มีกฎหมายรองรับระบบ

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในทางปฏิบัติอย่าง
ทันท่วงทีในการใช้แอปพลิเคชันในชวีิตสมัยใหม่เพื่อประหยัดเวลาและสง่เสริมการแข่งขันด้านราคาให้แก่ผู้โดยสาร รวม
ไปถึงสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งในอนาคต49 

นอกจากนี้ ประกาศให้ความเห็นชอบดังกล่าวยังได้ก าหนดจุดประสงค์โดยเฉพาะของโครงการน าร่องนี้แก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจขนส่งคนโดยสารภายใต้
สัญญาขนส่งคนโดยสารด้วยรถที่นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง อันเป็นการสนับสนุนให้ผู้ขับรถรับจ้างที่ไม่ใช่รถแท็กซี่เข้าสู่ระบบ
การขนส่งผู้โดยสารตามกฎหมายอย่างเป็นระบบและเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป50 และ ยังเป็นการน าให้
ธุรกิจการให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐ51 อีกทั้ง เพื่อเป็น
การสร้างรูปแบบของสัญญาขนส่งคนโดยสารแบบใหม่  โดยทางระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อรับรอง 
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความมีประสิทธิภาพในการเดินทางแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป52 

  ในส่วนผู้ประกอบการ โครงการน าร่องจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจในการให้บริการขนส่ง
คนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสาร อันเป็นการประหยัดเวลา ต้นทุน และทรัพยากร และลดจ านวนรถยนต์ที่วิ่ง
โดยไม่มีผู้โดยสารบนท้องถนนอันเป็นการลดปัญหาการจราจร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมรูปแบบการประกอบธุรกิ จแบบ
ใหม่ โดยการขยายขอบเขตความสามารถของธุรกิจแบบเดิมอันเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในแวดวงธุรกิจการขนส่ง53 

นอกจากนี้ โครงการน าร่องนี้ยังจะส่งผลต่อสังคมในภาพกว้าง โดยเป็นการสร้างความปลอดภัย 
ในการจราจร ลดอัตราอุบัติเหตุทางจราจรจากการลดจ านวนปริมาณรถยนต์ที่ใช้ในท้องถนน อีกทั้งเป็นการลดปัญหา
การจราจรติดขัดและเป็นการเสริมสร้างการใช้รถให้เกิดประโยชน์สูงสุด54 

3.2 ขอบเขตโครงการ 
 โดยโครงการน าร่องนี้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เป็น
ระยะเวลา 2 ปี55 ก่อนที่จะได้รับการขยายระยะเวลาโครงการต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่ออกมา

                                                           
49 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part I, art. 1. 
50 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part I, art. 2(a). 
51 เพิ่งอ้าง. 
52 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part I, art. 2(b) 
53 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part I, art. 2(c). 
54 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part I, art. 2(d). 
55 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part II, art. 3. 
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แทนที่กฎหมาย Decree 86/2014/ND-CP56 ทั้งนี้ โครงการน าร่องดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่  
กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ เมืองดานัง (Da Nang) เมืองคั้นห์หว่า (Khanh Hoa) เมืองกว๋านนิญ (Quang Ninh)57 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการน าร่องนั้น ได้แก่บริษัท Grab Taxi จ ากัด และผู้ประกอบการขนส่ง 
คนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารรายอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตจากจังหวัดต่างๆ น าร่องให้เข้าร่วมโครงการ โดยให้
มีรูปแบบลักษณะการกิจการเดียวกันกับรูปแบบแอปพลิเคชัน Grab Car (การเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อโดยสารไปยัง
สถานที่ปลายทางด้วยราคาค่าโดยสารอัตราตายตัวที่ได้ก าหนดไวก้่อนเข้าใช้บริการ58) ที่บริษัท Grab Taxi จ ากัด ได้ยื่น
ต่อกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่ใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันในการ
เรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 59 ซึ่งจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่มีแผนการการด าเนินงานและโครงการทางธุรกิจที่เหมาะสมและปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน โดยมีการอนุญาตให้บริษัทผู้ประกอบการจ านวน 12 ราย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน
ดังต่อไปนี้60 

1. แอปพลิเคชัน Grab Car  
2. แอปพลิเคชัน Be Group  
3. แอปพลิเคชัน Vato 
4. แอปพลิเคชัน V. Car  
5. แอปพลิเคชัน Thanh Cong Car  
6. แอปพลิเคชัน S. Car  
7. แอปพลิเคชัน VIC. Car  
8. แอปพลิเคชัน Home Car  
9. แอปพลิเคชัน Uber (ภายหลังได้ถูกควบรวมกิจการโดยบริษัท Grab Taxi จ ากัด ในเดือนมีนาคม 

256161) 
10. แอปพลิเคชัน LB. Car  
11. แอปพลิเคชันMai Linh Car  
12. แอปพลิเคชัน Emddi  

                                                           
56 Official Letter No. 1755/VPCP-CN, dated 23 February 2018 on Piloting the application of science and technology in 
supporting passengers transport under contracts issued by the Government Office 
57 Article 1, Part II of Decision No. 24/QD-BGTVT dated 7 January 2016 
58 “Why GrabCar?,” Grab, สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2562, จาก https://www.grab.com/vn/en/transport/car/. 
59 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part II, art. 2. 
60 Viet Nam News, “Ministry gives green light to GrabTaxi in three provinces””, สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562, จาก 
https://vietnamnews.vn/economy/519092/ministry-gives-green-light-to-grabtaxi-in-three-
provinces.html#6eAVTwxVoT3qXc8W.97. 
61 Danielle Keeton-Olsen, “Grab Officially Takes Control of Uber's Southeast Asia Operations”, สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2562, จาก 
https://www.forbes.com/sites/daniellekeetonolsen/2018/03/26/grab-officially-takes-control-of-ubers-southeast-asia-
operations/#1d4bd6056c57. 

https://www.grab.com/vn/en/transport/car/
https://vietnamnews.vn/economy/519092/ministry-gives-green-light-to-grabtaxi-in-three-provinces.html#6eAVTwxVoT3qXc8W.97
https://vietnamnews.vn/economy/519092/ministry-gives-green-light-to-grabtaxi-in-three-provinces.html#6eAVTwxVoT3qXc8W.97
https://www.forbes.com/sites/daniellekeetonolsen/
https://www.forbes.com/sites/daniellekeetonolsen/2018/03/26/grab-officially-takes-control-of-ubers-southeast-asia-operations/#1d4bd6056c57
https://www.forbes.com/sites/daniellekeetonolsen/2018/03/26/grab-officially-takes-control-of-ubers-southeast-asia-operations/#1d4bd6056c57
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3.3 เงื่อนไขของผู้ประกอบการในโครงการ 

ประกาศให้ความเห็นชอบดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการน าร่อง โดยนอกจากจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เหมาะสม มีแผนงานการประกอบธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการขนส่งและ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือสหกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารที่ออกให้โดยส่วนราชการจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ62 

นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขับรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารไม่ประจ าทางอย่างเคร่งครัด63 ทั้งนี้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้แก่ Decree 86/2014/ND-CP และจะต้องเป็นผู้ยึดมั่นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้บริการผู้โดยสารอย่างสุภาพและเป็นอารยชน64 

ส่วนรถยนต์ที่ใช้ในการประกอบกิจการจะต้องมีความจุไม่เกิน 9 ที่นั่งรวมคนขับซึ่งมีระบบติดตามสัญญาณ 
GPS และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยรถขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งไม่ประจ าทางและ
จะต้องมีอายุใช้งานไม่เกิน 8 ปี65 ซึ่งมีลักษณะท านองเดียวกับกฎหมายที่ใช้บังคับกับรถแท็กซี่ในพื้นที่เขตเมือง  

3.4 ข้อก าหนดเก่ียวกับเนื้อหาของสัญญาขนส่งคนโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศให้ความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคมได้มีการก าหนดเนื้อหาของสัญญาขนส่งคนโดยสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับการให้บริการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน โดยผู้ประกอบการและผู้ขับรถจะต้อง
ร่วมกันลงนามในสัญญาเก่ียวกับการให้บริการขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ติด
ตั้งอยู่ในแอปพลิเคชัน เพื่อตกลงให้ผู้ประกอบการมีสถานะเป็นผู้ให้บริการขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และมีอ านาจเข้าท าสัญญาขนส่งคนโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้โดยสารแต่ละรายผ่านระบบ 
แอปพลิเคชัน66 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ในกรณเีกิดความเสียหายต่อผู้โดยสาร
จากการให้บริการของผู้ขับรถ ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ เข้ารับผิดต่อผู้โดยสารในส่วนแรกในฐานะคู่สัญญาตามสัญญา
ขนส่งคนโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงเงื่อนไข รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ให้บริการ สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ก่อนที่ผู้โดยสารจะลงทะเบียนเข้าใช้บริการภายหลังการติดตั้ ง
แอปพลิเคชัน67 โดยเนื้อหาของสัญญาระหว่างผู้โดยสารกับผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละ
จังหวัด68 และสัญญาขนส่งคนโดยสารดังกล่าวจะต้องจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชัน69 

                                                           
62 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part III, art. 2. 
63 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part III, art. 3. 
64 เพิ่งอ้าง. 
65 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part III, art. 4. 
66 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part IV, art. 1. 
67 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part IV, art. 2. 
68 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part IV, art. 3. 
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3.5 เงื่อนไขเฉพาะตัวของบริษัท Grab Taxi จ ากัด 

ในหนังสือให้ความเห็นชอบดังกล่าวยังได้ก าหนดหน้าที่โดยเฉพาะให้แก่บริษัท Grab Taxi จ ากัด ซึ่งถือว่า
เป็นผู้ประกอบการที่บทบาทส าคัญในการผลักดันโครงการน าร่องดังกล่าว ในเร่ืองต่างๆ ซึ่งเป็นการผลักให้บริษัท Grab 
Taxi จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการในระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน เช่น ก าหนดให้บริษัท 
Grab Taxi จ ากัด จัดท าสัญญาความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมโครงการน าร่อง โดยให้ร่วมกัน
ก าหนดราคาค่าใช้ซอฟท์แวร์ เงื่อนไขในการช าระเงิน ผลตอบแทนทางธุรกิจ รูปแบบในการร่วมมือกันสนับสนุน และ
ด้านผู้ขับรถ70 เข้าเจรจาและลงนามในสัญญาความร่วมมือกับผู้ประกอบการอ่ืนที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการน าร่อง 
และปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด71 อีกทั้ง บริษัท Grab Taxi จ ากัด มีหน้าที่รับผิดชอบและประสานงาน
กับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ เก่ียวกับ การติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งเชื่อมต่อกับมือถือของผู้ขับรถของผู้ประกอบการรายอ่ืน
เพื่อลงนามในสัญญาขนส่งคนโดยสาร การจัดการอบรมแก่ผู้ขับรถเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดในการใช้บริการ วิธีการช าระเงิน และการพัฒนาคุณภาพของผู้ขับรถ 72 รวมไปถึงการยกเลิกสัญญา 
ความร่วมมือในกรณีที่มีการละเมิดข้อสัญญาหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องดังกล่าว73 
 นอกจากนี้แล้ว บริษัท Grab Taxi จ ากัด ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการผู้โดยสาร โดยจะต้องแจ้งต่อ
ผู้โดยสารเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อก าหนดเก่ียวกับสัญญาให้บริการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันGrab Car 
สิทธิของผู้โดยสาร ความรับผิดขอบของบริษัท Grab Taxi จ ากัดต่อการขนส่งคนโดยสาร เมื่อผู้โดยสารมีการใช้งาน
แอปพลิเคชันในการเข้าท าสัญญาขนส่งคนโดยสารอย่างครบถ้วน74 
 บริษัท Grab Taxi จ ากัด มีหน้าที่ต้องน าส่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ส าเนาเงื่อนไขและข้อก าหนดในการให้บริการ
หลังจากที่ลูกค้าได้เข้าลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ วิธีการค านวณค่าโดยสาร พื้นที่และระยะเวลาที่ใช้ในการโดยสารที่
อาจมีการปรับเปลี่ยนค่าโดยสาร ใบเสร็จรับเงินภายหลังการใช้บริการ ให้แก่ผู้โดยสารไม่ว่าทางอีเมล์หรือในแอปพลิเคชัน75 
แสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน จัดท าและประมวลผลวิธีการรับข้อร้องเรียนและการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้โดยสารเกี่ยวกับการบริการ76 รวมไปถึงการประสานงานกับผู้ประกอบการอ่ืน
ในโครงการน าร่องเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อร้องเรียนของผู้โดยสารจากความรับผิดของผู้ ประกอบการตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง77 
 บริษัท Grab Taxi จ ากัด และผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ยังต้องมีภาระผูกพันต่อรัฐในสร้างหลักประกันว่าได้มี
การน าส่งเงินภาษีอย่างครบถ้วน บริษัทได้มีการช าระภาระผูกพันทางการเงิน และภาระผูกพันอ่ืนๆ ตามกฎหมายที่

                                                                                                                                                                                     
69 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part IV, art. 4. 
70 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.1(a). 
71 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.1(b). 
72 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.1(c). 
73 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.1(d). 
74 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.2(a). 
75 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.2(b). 
76 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.2(c). 
77 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.2(d). 
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เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์78 ประสานงานกับหน่วยงานภาษีท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ใน
โครงการน าร่องแสดงแบบภาษีเงินได้ ตรวจสอบการเสียภาษี และช าระภาษีให้ครบถ้วน79 รวมไปถึงการรายงานรายชื่อ
ของผู้ประกอบการ รายชื่อของรถยนต์ที่เข้าร่วมในแอปพลิเคชัน Grab Car ทุกๆ วันที่ 25 ของทุกเดือน และน าส่ง
รายงานตามที่กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการประชาชนประจ าจังหวัด หรือกรมการขนส่งระดับท้องถิ่นร้องขอ80 

3.6 เงื่อนไขเฉพาะของผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในโครงการ 

ส่วนผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในโครงการน าร่อง มีหน้าที่ลงนามและด าเนินการตามสัญญาความร่วมมือกับ
บริษัท Grab Taxi จ ากัดและช าระค่าใช้ระบบเชื่อมต่อตามที่ตกลงไว้ในสัญญา81 ร่วมพัฒนาและน าส่งวิธีการค านวณ 
ค่าโดยสารให้แก่ บริษัท Grab Taxi จ ากัด82 และให้ความร่วมมือบริษัท Grab Taxi จ ากัด ในการพัฒนาระบบ 
แอปพลิเคชันและรูปแบบในการใช้งานของแอปพลิเคชันอย่างเหมาะสม ร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชันส าหรับเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้ขับรถที่ได้รับอ านาจจากผู้ประกอบการให้ลงนามในสัญญาขนส่งคนโดยสาร สนับสนุนการจัด
ฝึกอบรมแก่ผู้ขับรถเก่ียวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน เงื่อนไขและมาตรฐานในการให้บริการขนส่ง วิธีการช าระเงิน และ
เนื้อหาอ่ืนๆ อันเป็นการปรับปรุงคุณภาพของผู้ขับรถ83 สร้างหลักประกันเพื่อแสดงว่าผู้ขับรถของตนจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและส่งมอบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่บริษัท Grab Taxi จ ากัด84 และ
ประสานงานกับบริษัท Grab Taxi จ ากัดในการประกาศ ปฏิเสธ หรือยกเลิกเงื่อนไขตามสัญญากับผู้ขับรถที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามเงื่อนไขของโครงการน าร่อง85  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคนโดยสารภายใต้
สัญญาขนส่งคนโดยสารที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงการรับประกันความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ของผู้โดยสารตามกฎหมาย 
คุณภาพของยานพาหนะ คุณภาพของผู้ขับรถและการให้บริการ86  

หากผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ มีการด าเนินการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 
น าร่อง ผู้ประกอบการดังกล่าวจะถูกยกเลิกสิทธิในการเข้าร่วมโครงการน าร่อง แต่ไม่ตัดสิทธิในใบอนุญาตขนส่งคน
โดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสาร และจะถูกระงับไม่ให้ใช้สัญญาขนส่งคนโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อีก87 
  

                                                           
78 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.3(a). 
79 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.3(b). 
80 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 1.3(c). 
81 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.1(a). 
82 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.1(b). 
83 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.1(c). 
84 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.1(d). 
85 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.1(dd). 
86 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.2. 
87 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.3(b). 
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ในส่วนหน้าที่เก่ียวกับผู้ขับรถ นอกจากการฝึกอบรมผู้ขับรถเก่ียวกับความเป็นมืออาชีพในการให้บริการและ

การปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว88 ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการตามกฎหมายแรงงานเก่ียวกับระยะเวลาการท างานบน
ท้องถนน89 เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสาร 

3.7 หน้าที่ของกระทรวงคมนาคม 

โดยกระทรวงคมนาคมจะเป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบหลักในโครงการน าร่องนี้ และมีหน้าที่ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ เช่น กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงและหน่วยงานระดับภูมิภาคอ่ืนๆ 
รวมไปถึงการประสานงานกับบริษัท Grab Taxi จ ากัด ในการก าหนดเงื่อนไขและข้อก าหนดในการด าเนินการธุรกิจ
ขนส่งคนโดยสาร การพัฒนากฎหมายเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างรถยนต์ที่อยู่ในโครงการของแอปพลิเคชัน 
Grab Car และรถรับจ้างอ่ืนๆ ตามสัญญาขนส่งคนโดยสารทั่วไป การประชุมเพื่อทบทวนความเห็นชอบทุกๆ 6 เดือน 
เพื่อพูดคุยเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการ และหลักจากสิ้นสุด
โครงการ กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่น าเสนอผลสรุปของการพัฒนาแนวนโยบายในโครงการดังกล่าวต่อรัฐบาล90 
 ทั้งนี้ ภายหลังเริ่มโครงการน าร่องในปีพ.ศ. 2559 ได้มีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อแยกประเภทระหว่าง
รถยนต์ที่อยู่ในโครงการน าร่องกับรถรับจ้างอ่ืนๆ โดยการติดกล่องไฟไว้บนหลังคา เพื่อให้ผู้ โดยสารสามารถระบุ
ประเภทของรถรับจ้างได้ อันเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดให้บริการโดยผิดกฎหมาย และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง91 แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกน าเสนอเพื่อพิจารณาบังคับใช้แต่อย่างใด92 

4. ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายในโครงการน าร่อง   

ถึงแม้ว่าประเทศเวียดนามจะได้มีการบังคับใช้กฎหมายในโครงการน าร่องเพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจ  
การเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชนโดยทั่วไป ท าให้เกิดการ
แข่งขันด้านราคาอันส่งผลดีต่อผู้โดยสาร แต่อย่างไรก็ดี การท าให้แอปพลิเคชันดังกล่าวบังคับใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย
ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมการให้บริการรถแท็กซี่ในประเทศอย่างเป็นวงกว้างดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น ส่วน
หนึ่งเกิดมาจากกลไกการตลาดที่ท าให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีระหว่างผู้เล่นในตลาด แต่ส่วนหนึ่งผู้ประกอบการธุรกิจ
รถแท็กซี่กลับมองว่า ผู้ประกอบการที่อยู่โครงการน าร่องได้เปรียบทางด้านกฎหมายจากการที่ ถูกก ากับดูแลภายใต้
กฎหมายคนละฉบับกับรถแท็กซี่ ท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  

                                                           
88 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.4(a). 
89 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part V, art. 2.4(b). 
90 Decision No. 24/QD-BGTVT, dated 7 January 2016, part VII, art. 2.1. 
91 Viet Nam News, “Grab cars must have roof signs: draft”, สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2562, จาก 
https://vietnamnews.vn/economy/518868/grab-cars-must-have-roof-signs-draft.html#8IKhpU7LgpHHRKEz.97. 
92 Dataconsult Ltd., “Business in Indochina” (Vol. 32 No. 9 September 2019), p. 45. 

https://vietnamnews.vn/economy/518868/grab-cars-must-have-roof-signs-draft.html#8IKhpU7LgpHHRKEz.97
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4.1 ความแตกต่างด้านภาระภาษี 
เนื่องจากผู้ประกอบการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันส่วนมากเป็นบริษัทข้ามชาติจาก

ต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทดังกล่าวจึงไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเดียวกับบริษัท
ผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยผู้ประกอบการในโครงการน าร่องมีภาระเสียแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 2% ขณะที่
ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วเป็นจ านวนสูงถึง 25%93 

กระทรวงการคลังได้แก้ไขเร่ืองภาษีด้วยการก าหนดให้มีการเก็บภาษีที่ต่างกันท าให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ทั้งสองผู้ประกอบการ โดยให้ผู้ประกอบการที่ถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแบบตายตัว (a fixed 
rate of VAT) และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยค านวณจากอัตราการหมุนของค่าใช้จ่าย (turn over expense)94 

4.2 การจ ากัดพื้นที่ในการเดินรถ 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ท าให้บางจังหวัดได้มีการออกกฎหมายท้องถิ่นห้าม

ไม่ให้รถแท็กซี่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ด้านในบางพื้นที่ในบางเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร แต่ในขณะเดียวกัน กฎหมาย
ท้องถิ่นดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ต่อรถรับจ้างที่อยู่ในโครงการน าร่อง95 ดังนั้นจึงท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในเรื่อง
พื้นที่การให้บริการ อย่างไรก็ดี ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีการจ ากัดพื้นที่ในการเดินรถในกรุงฮานอย96 ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทความนี้  

4.3 การจ ากัดจ านวนรถ  
ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการจัดการด้านจราจรของส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้แต่ละจังหวัดสามารถออกกฎหมาย

ท้องถิ่นเพื่อจ ากัดจ านวนรถแท็กซี่ที่ด าเนินการอยู่ในแต่ละจังหวัดของตนได้ตามความเหมาะสม แต่การจ ากัดจ านวนรถ
แท็กซี่ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงรถรับจ้างโครงการน าร่อง จึงท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นอย่างมาก97 
  

                                                           
93 Mordor Intelligence LLP, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6. 
94 เพิ่งอ้าง. 
95 Vietnam Investment Review, “Traditional taxi operators looking to switch to electronic contracts”, สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2562, 
จาก https://www.vir.com.vn/traditional-taxi-operators-looking-to-switch-to-electronic-contracts-69887.html. 
96 Hanoi Portal, “Ease difficulties in applying science, technology to support, manage and connect passenger transport”, 
สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2562, จาก https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-
noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_co
l_id=column-
1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportl
et%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_C
ms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=eas
e-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-
transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f
1R_command=details 
97 Vietnam Investment Review, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 95. 

https://www.vir.com.vn/traditional-taxi-operators-looking-to-switch-to-electronic-contracts-69887.html
https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=ease-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_command=details
https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=ease-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_command=details
https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=ease-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_command=details
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https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=ease-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_command=details
https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=ease-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_command=details
https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=ease-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_command=details
https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=ease-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_command=details
https://english.hanoi.gov.vn/policies-of-ha-noi?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=OdEiAOXb1f1R&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_categoryId=2301&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_articleId=29342&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_title=ease-difficulties-in-applying-science-technology-to-support-manage-and-connect-passenger-transport&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_counterOld=7&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_OdEiAOXb1f1R_command=details
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4.4 สวัสดิการแก่ผู้ขับรถ  

ตามกฎหมาย Decree 86/2014/ND-CP ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่จะต้องเข้าท าสัญญาจ้าง
แรงงานกับผู้ขับรถ98 และจะต้องจัดให้มีประกันสังคมและประกันภัยให้แก่ผู้ขับรถ99 ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการใน
โครงการน าร่องไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันนี้แต่อย่างใด ท าให้สร้างภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายแก่ 
ผู้ประกอบกิจการแท็กซี่สูงกว่าผู้ประกอบการแอปพลิเคชันในโครงการน าร่อง 
 
 เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างผู้เล่นในกิจการแบบเดียวกัน 
ท าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการรถแท็กซี่รับจ้าง จนน ามาสู่การฟ้องร้องคดีระหว่างบริษัท 
Vinasun จ ากัดกับบริษัท Grab Taxi จ ากัดในปีพ.ศ. 2560 โดยบริษัท Vinasun จ ากัดได้ฟ้องร้องว่าบริษัท Grab Taxi 
จ ากัด อาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการเสนอโปรโมชั่นดีลและส่วนลดอย่างไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ที่บริษัท Grab Taxi จ ากัด ไม่ถือว่าเป็นรถรับจ้างประเภทแท็กซี่และไม่ถูกจ ากัดด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายเช่นเดียวกับ
รถแท็กซี่ทั่วไป นอกจากนี้ ทางบริษัท Vinasun จ ากัดได้ระบุว่า บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายมากกว่า 12 ฉบับ 
ในขณะที่ บริษัท Grab Taxi จ ากัด มีภาระผูกพันตามกฎหมายน้อยกว่า จึงได้ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยขาดรายได้จาก
ให้บริการของบริษัท Grab Taxi จ ากัด100 
 โดยในค าฟ้อง ทางโจทก์ได้ระบุว่า บริษัท Grab Taxi จ ากัดได้รับการเอ้ือประโยชน์จากการที่ไม่มีข้อผูกพัน
ตามกฎหมายในการติดตั้งกล่องไฟสัญญาณ ป้ายเครื่องหมาย กล่องด า มิเตอร์ค่าโดยสาร ระบบเครื่องพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน การน าส่งรายการราคาค่าโดยสาร อย่างที่กฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่จะต้องปฏิบัติตาม 
รวมไปถึงยังไม่อยู่ภายใต้การบังคับในเรื่องการจ ากัดจ านวนรถและจ านวนผู้ประกอบการ101 ดังนั้น จึงท าให้เกิดการ
แข่งขันไม่เป็นธรรมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการให้บริการรถแท็กซี่รับจ้างเป็นวงกว้าง และยังส่งผลต่อการ
ด าเนินการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีหรือระบบประกันสังคมของผู้ขับรถที่เข้าร่วมแอปพลิเคชัน Grab Car  
จึงเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ในปีพ.ศ. 2559 และครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2560 เป็นเงิน 36.3 พันล้านด่ง หรือ 
1.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ102 

ทั้งนี้ ทางบริษัท Grab Taxi จ ากัด ได้ต่อสู้ค าฟ้องของบริษัท Vinasun จ ากัดว่าเป็นการฟ้องที่ไร้น้ าหนักและ
ระบบซอฟท์แวร์แอปพลิเคชัน Grab Car นั้นได้สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้โดยสารในการเพิ่มตัวเลือกในการเดินทาง
นอกเหนือจากการใช้บริการรถแท็กซี่รับจ้างทั่วไป103 

                                                           
98 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 13.3(c). 
99 Decree 86/2014/ND-CP, dated 10 September 2014, art. 11.1(a). 
100 Vietnam Law & Legal Forum, “From Vinasun vs Grab lawsuit: How to change management thinking to suit new business 
models”, สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2562, จาก http://vietnamlawmagazine.vn/from-vinasun-vs-grab-lawsuit-how-to-change-
management-thinking-to-suit-new-business-models-6564.html. 
101 เพิ่งอ้าง. 
102 เพิ่งอ้าง. 
103 เพิ่งอ้าง. 

http://vietnamlawmagazine.vn/from-vinasun-vs-grab-lawsuit-how-to-change-management-thinking-to-suit-new-business-models-6564.html
http://vietnamlawmagazine.vn/from-vinasun-vs-grab-lawsuit-how-to-change-management-thinking-to-suit-new-business-models-6564.html
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อย่างไรก็ดี ศาลประชาชนของนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh People’s Court) ได้มีค าสั่งพิพากษาในคดีนี้

เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ให้บริษัท Grab Taxi จ ากัดต้องจ่ายค่าชดเชยให้บริษัท Vinasun จ ากัดเป็นเงิน 4.8 พัน
ล้านด่งหรือประมาณ 208,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ของบริษัท Grab Taxi 
จ ากัด ซึ่งคาดว่าศาลอุทธรณ์จะมีค าพิพากษาในเดือนธันวาคม 2562104 

ทั้งนี้ ในมุมมองของนักกฎหมายในประเทศเวียดนาม ได้มีความเห็นว่า ค าพิพากษาดังกล่าว เป็นการสร้าง
ชื่อเสียงด้านลบให้แก่วงการกฎหมายและการลงทุนด้านเทคโนโลยีของประเทศเวียดนาม เป็นการท าลายความเชื่อมั่น
ต่อนักลงทุนที่จะน าสินค้าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแบ่งพื้นที่ทางการตลาดและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ครองตลาดอยู่เดิม 
ขณะเดียวกับที่ประเทศเวียดนามมีความต้องการเปิดรับนักลงทุนเทคโนโลยีตามข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้า
เพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership (CPTPP)) ทั้งนี้ อาจเกิดปัญหาในอนาคตในกรณีที่ผู้เล่นที่อยู่มาก่อนในตลาดอาจจะอ้างค าพิพากษา  
เป็นบรรทัดฐานในการสกัดกั้นคู่แข่งหน้าใหม่หรือนักลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เข้าท าตลาดในอนาคต105 
 

5. ความเคลื่อนไหวทางกฎหมายหลังการประกาศใช้โครงการน าร่อง 

ภายหลังจากที่มีใช้โครงการน าร่องกับแอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลได้เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเดียวกับที่คดีความระหว่างบริษัท Grab Taxi จ ากัดและบริษัท Vunasun จ ากัดเกิดขึ้น ในเดือนเมษายน 
2560 คณะกรรมการประชาชนของกรุงฮานอย (Municipal People’s Committee of Ha Noi) ได้ออกประกาศ 
Announcement 84/TB-VP เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เก่ียวกับโครงการน าร่องดังกล่าว โดยระบุว่า ภายหลัง
จากที่ได้มีการด าเนินการตามโครงการน าร่องดังกล่าว พบว่าโครงการดังกล่าวเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและสร้าง
ความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดี กรุงฮานอยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการโครงการดังกล่าว เนื่องจากพบว่ามีปริมาณรถยนต์ในโครงการน าร่องมากเกินกว่าความต้องการใช้รถจาก
การเพิ่มจ านวนขึ้นของรถยนต์ความจุน้อยกว่า 9 ที่นั่งในกรุงฮานอย ท าให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการ
ทางด้านจราจรของกรุงฮานอยเป็นอย่างมาก106  

ส่วนราชการกรุงฮานอยจึงได้ท าหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อ
เร่งให้มีการประกาศใช้กฎหมายที่ก าหนดมาตรการควบคุมการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลในโครงการน า
ร่อง และขอให้กระทรวงคมนาคมระงับไม่ให้มีการขยายเวลาโครงการน าร่องดังกล่าวออกไป รวมไปถึงไม่ให้มีการเพิ่ม
จ านวนรถยนต์ในโครงการ และควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ GPS ในรถทุกคัน  

                                                           
104 VN Express International, “Grab appeals $208,000 Vinasun compensation ruling”, สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2562, จาก 
https://e.vnexpress.net/news/business/companies/grab-appeals-208-000-vinasun-compensation-ruling-3867483.html. 
105 Vietnam Law & Legal Forum, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 100.  
106 Hanoi Portal, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 96.  

https://e.vnexpress.net/news/business/companies/grab-appeals-208-000-vinasun-compensation-ruling-3867483.html
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นอกจากนี้ ทางกรุงฮานอยได้เสนอแนะให้ผู้ขับรถในโครงการน าร่องแสดงเครื่องหมายหรือโลโก้แสดงตัว 

และจดทะเบียนกับหน่วยงานคมนาคมท้องถิ่นและสถานีต ารวจเพื่อการควบคุมดูแลอย่างเรียบร้อยต่อไป107 โดยก่อน
หน้านี้ทางหน่วยงานด้านการขนส่งของกรุงฮานอยได้มีมาตรการการออกกฎหมายท้องถิ่นเพื่อจ ากัดไม่ให้มีการเดินรถ
รับจ้างต่ ากว่า 9 ที่นั่งผ่านการเรียกใช้งานโดยแอปพลิเคชันใน 13 ถนนในกรุงฮานอย เมื่อวันที่ 11 มกราคมถึง  
11 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการทดลองบรรเทาปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น108 

อย่างไรก็ดี ได้มีความพยายามของบริษัท Grab Taxi จ ากัดที่จะขออนุญาตให้มีการเปิดบริการแอปพลิเคชัน 
Grab Taxi ซึ่งเป็นระบบการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ในจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
น าร่อง ได้แก่ จังหวัดนิญถ่วน (Ninh Thuan) จังหวัดด่งท้าป (Dong Thap) และจังหวัดซาลาย (Gia Lai) โดยทาง
บริษัท Grab Taxi จ ากัด ได้ให้เหตุผลว่าการให้บริการดังกล่าวแม้ว่าจะอยู่ภายใต้แอปพลิเคชันเดียวกันกับแอปพลิเคชัน 
Grab Car แต่รูปแบบการขนส่งคนโดยสารของแอปพลิเคชัน Grab Taxi นั้น ด าเนินการด้วยรถแท็กซี่จึงมี 
ความแตกต่างออกไปจากแอปพลิเคชัน Grab Car ซึ่งเป็นการขนส่งคนโดยสารผ่านรถยนต์ส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้
โครงการน าร่อง อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้ไม่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2561109 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รัฐบาลเวียดนามได้ออกประกาศ Official Letter No. 1755 VPCP-CN 
2018 on Piloting the Application of Science and Technology in Supporting the Management and 
Connection of Passenger Transport Activities under a Contract issued by the Government Office  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพือ่เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมที่ให้มีการขยายระยะเวลาในโครงการ
น าร่องออกไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมาย Decree ใหม่มาแทนที่กฎหมาย Decree 86/2014/ND-CP และ
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการศึกษาความเห็นเพื่อออกกฎหมายดังกล่าวต่อไป110 
 ต่อมา กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือ Official Letter No. 1405/BGTVT-VT Ref: Creating Legal 
Framework for the Application of Science and Technology in Transport Activities ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2562 เพื่อรายงานผลการด าเนินโครงการน าร่องในช่วงที่ผ่านมาต่อนายกรัฐมนตรี โดยระบุถึงความจ าเป็น
ในการพัฒนากฎหมายเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้เกิดคดีฟ้องร้องกันระหว่าง
ผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยได้มีการยกตัวอย่างถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอดีตมาถึง
ปัจจุบัน และยกกรณีศึกษาในนานาประเทศซึ่งประสบปัญหาในท านองเดียวกันนี้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศไทย111 ดังนั้น ทางกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

                                                           
107 เพิ่งอ้าง.  
108 Mordor Intelligence LLP, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, p. 20. 
109 VN Express International, “Vietnam authorities a spoke in Grab’s wheel”, สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2562, จาก 
https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-authorities-a-spoke-in-grab-s-wheel-3797956.html. 
110 Official Letter No. 1755 VPCP-CN 2018 on Piloting the Application of Science and Technology in Supporting the 
Management and Connection of Passenger Transport Activities under a Contract issued by the Government Office dated 23 
February 2018. 
111 Official Letter No. 1755 VPCP-CN, dated 19 May 2019, art. 1. 

https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-authorities-a-spoke-in-grab-s-wheel-3797956.html
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จึงความจ าเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาลทั้งหมดในการพัฒนากฎหมายใหม่ดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานความคืบหน้าในการร่างกฎหมาย (Decree) ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ112  

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการในรัฐบาลซึ่งผ่านการปรับปรุงร่างมาแล้ว
เป็นร่างฉบับที่ 11 เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีความพยายามที่จะเพิ่มความคุ้มครอง
ในเร่ืองการติดตามคืนของที่สูญหายระหว่างการเดินทางส าหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถรับจ้างส่วนบุคคลและรถรับจ้าง
ส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องติดสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นรถรับจ้างส่วนบุคคลประเภทสัญญาขนส่งคนโดยสารแบบไม่
ประจ าทาง รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก113 

6. แนวโน้มการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศเวียดนาม  

ในโลกทุกวันนี้ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า รูปแบบของการประกอบธุรกิจในทั่วทุกมุมโลกได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญอันเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดที่ท าให้เกิดรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการเปลี่ยนทิศทางการตลาดของตลาดภายในประเทศ ส่งเสริม
ให้มีการแข่งขันเพื่อน าไปสู่ประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของช่องทางการตลาดแบบใหม่ ที่
เพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงการให้บริการของผู้บริโภคเช่นเดียวกับในการให้บริการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคล
ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น กรณีของแอปพลิเคชัน Grab Car ที่ก่อให้เกิดประเด็นในการบังคับใช้กฎหมายขึ้นในหลาย
ประเทศทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องค้นหาวิธีการจัดการ
รูปแบบธุรกิจแบบใหม่นี้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจขนส่งของประเทศเวียดนามนั้น การให้บริการขนส่งคนโดยสาร
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท โดยที่ธุรกิจการขนส่งคนโดยสารแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายในการก ากับ
ดูแลที่แตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าแอปพลิเคชัน Grab Car หรือการให้บริการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน
อ่ืนจะได้เข้าร่วมอยู่ในตลาดเดียวกันกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป แต่ด้วยคุณลักษณะบาง
ประการและการตีความกฎหมายอย่างกว้างที่มองว่าเป็นการขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท าให้แอปพลิเคชัน Grab Car แตกต่างไปจากผู้ประกอบการกิจการขนส่งผู้โดยสารอ่ืน  

ในกรณีนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมี 2 แนวทางในการจัดการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้
รูปแบบการประกอบธุรกิจแบบใหม่ของแอปพลิเคชัน Grab Car เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเภทการขนส่งคนโดยสาร
ในหมวดใดหมวดหนึ่งที่มีอยู่แล้วของกฎหมาย Decree 86/2014/ND-CP หรืออีกแนวทางหนึ่งคือ การตรากฎหมาย
ใหม่เพื่อก าหนดมาตรการที่ทันสมัยและเฉพาะเจาะจงเพื่อมาบังคับใช้โดยเฉพาะกับรูปแบบธุรกิจแบบใหม่นี้  

                                                           
112 Official Letter No. 1755 VPCP-CN, dated 19 May 2019, art. 2. 
113 Haiquan Online, “Many new points in the draft Decree 86 on transport business conditions”, สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2562, จาก 
https://haiquanonline.com.vn/nhieu-diem-moi-trong-du-thao-nghi-dinh-86-ve-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-109753.html. 
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อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมาผ่านมากว่า 2 ปีแล้วนับจากที่กระทรวงคมนาคมของเวียดนามได้มีประกาศให้ความ

เห็นชอบโครงการน าร่องในเวียดนาม แต่ก็ยังไม่ได้มีการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับรูปแบบการขนส่งดังกล่าว 
อย่างถาวร  

จากหนังสือกระทรวงคมนาคม Official Letter No. 1405/BGTVT-VT เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 จะ
เห็นว่า การออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อมาแทนที่กฎหมาย Decree 86/2014/ND-CP นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และได้มีการ
ปรับปรุงแนวคิดในกฎหมายมาแล้วกว่า 10 ครั้ง ทั้งนี้ ในร่างกฎหมายบางฉบับได้ตีความให้ การประกอบกิจการเรียก
รถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันเป็นธุรกิจให้บริการด้านซอฟท์แวร์เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งแก่ลูกค้า  
ในขณะที่ร่างบางฉบับระบุให้เป็นธุรกิจให้บริการขนส่งคนโดยสารภายใต้สัญญาขนส่งคนโดยสารอิเล็ กทรอนิกส์
เช่นเดียวกับโครงการน าร่อง114 แต่ในร่างฉบับใหม่ๆ (ฉบับที่ 9) ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสารด้วยรถ
ที่มีขนาดน้อยกว่า 9 ที่นั่งโดยใช้แอปพลิเคชัน ถือว่าเป็นธุรกิจเดียวกับการขนส่งคนโดยสารด้วยรถแท็กซี่ในปัจจุบัน115  

ทั้งนี้ รายงานของ Vietnam Chamber of Commerce and Industry ได้ให้ความเห็นว่า การ
เปลี่ยนแปลงไปมาของร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นมีผลมาจากหลายปัจจัยที่รายล้อม ทั้งผลตอบรับจากภาคประชาชน 
แรงจูงใจและผลประโยชน์จากผู้ประกอบกิจการรถแท็กซี่ จึงท าให้ยังไม่สามารถออกกฎหมายออกมาได้อย่าง
ทันท่วงที116 อย่างไรก็ดี ด้วยการประกอบธุรกิจในลักษณะนี้ได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากรัฐบาลเวียดนามใน
ฐานะที่เป็นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี จึงมีการคาดการณ์ว่ากระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเวียดนามจะออก
กฎหมายเพื่อบังคับใช้ในเร่ืองดังกล่าวเร็วๆ นี้ 117 

7. บทสรุป 

 ในโลกที่มีการพัฒนารูปแบบของธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ก ากับ
ดูแลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ไม่สามารถตอบสนองความรวดเร็วของตลาดได้ทันท่วงที ทั้งนี้ หากการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคม รัฐควรปล่อยให้ภาคเอกชนประกอบธุรกิจได้อย่างเสรี แต่ในขณะเดียวกัน หาก
การประกอบกิจการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อประชาชน รัฐควรจะมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้อง
สาธารณประโยชน์ของประชาชนในสังคม  

หากพิจารณาโดยทั่วไปแล้ว การให้บริการเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันถือเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการให้บริการนายหน้าในการขนส่งคนโดยสารโดยผ่านระบบซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ผู้ประกอบการจะท าหน้าที่เป็นนายหน้าหรือคนกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขับรถกับผู้โดยสาร อย่างไรก็ดี 
การให้บริการทางแอปพลิเคชันดังกล่าวมีความแตกต่างจากการให้บริการนายหน้าโดยทั่วไป กล่าวคือ ธุรกิจขนส่ง 
                                                           
114 Vietnam Law & Legal Forum, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 100. 
115 The 9th Draft of The Decree Amending Decree 86 /2014/ND-CP submitted to the meeting of the Government on 13 June 
2019.  
116 Vietnam Chamber of Commerce and Industry, “The Legal Flow 2018”, สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2562, จาก 
https://e.vcci.com.vn/VCCI-reports-tt1051.html. 
117 Vietnam Law & Legal Forum, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 100.  
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คนโดยสารนั้นเป็นการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมากจนเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการในการก ากับดูแลเพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการให้บริการดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้โดยสาร ผู้ประกอบการที่ให้บริการรถรับจ้างส่วนบุคคลผ่าน
แอปพลิเคชันจะต้องด าเนินการให้ผู้ขับรถที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับ
การให้บริการขนส่งคนโดยสาร และในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้ขับรถกับผู้โดยสาร ผู้ประกอบการจะต้องท าให้หน้าที่
เป็นตัวแทนของผู้ขับรถในการรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้โดยสารไปก่อนแล้วจึงมาด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้ขับรถในภายหลัง เพื่อคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสารซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ รวมไปถึงการจัดหา
ประกันภัยการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารและผู้ขับรถเพื่อบรรเทาความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  

จากการศึกษาของผู้เขียน ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในการน ากรณีศึกษาของประเทศเวียดนามตามที่
ผู้เขียนได้อธิบายไว้ข้างต้น มาประยุกต์ใช้ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการน ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยในเบื้องต้น ประเทศไทยควรก าหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้แน่ชัดว่า จะใช้
กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตามแนวนโยบายของภาครัฐในทิศทางใด ซึ่ง ในกรณีศึกษาของ
ประเทศเวียดนามในขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อหามาตรการที่ดีที่สุดเพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม อุปสงค์ของตลาด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ รวมไปถึงการสร้างความ
เป็นธรรมในกลไกการแข่งขันในตลาดผู้ประกอบการขนส่งคนโดยสารส่วนบุคคลในประเทศ  

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเท่าเทียมกัน
ในตลาด เพียงแค่กฎหมายว่าด้วยการขนส่งคนโดยสารฉบับเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะตอบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ประเทศไทยควรพัฒนากฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายล าดับรองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า มาบังคับ
ใช้โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนส่งคนโดยสารผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการคุ้มครองการผูกขาดหรือ
การครองตลาด และประเทศไทยควรมีการออกแบบนโยบายทางภาษีเพื่อให้สอดรับการรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบ
ใหม่นี้ด้วย  
 ด้วยความใกล้เคียงกันทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาการในการริเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจขนส่งคนโดยสารผ่านทางแอปพลิเคชันของประเทศเวียดนาม ตลอดจนปัญหาทางกฎหมายและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น และแนวทางในการใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาของประเทศเวียดนามย่อมเป็น
กรณีศึกษาที่ดีของประเทศไทย ในกรณีหากมีการน ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ปัจจุบันในประเทศ 


