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ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)
1.ขอ้ มูลพน้ื ฐาน
	

1.1 สภาพภมู ปิ ระเทศ

ตัง้ อยู่ในภมู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพน้ื ที 
่ 181,035 ตารางกโิ ลเมตร 
(หรือประมาณ 1 ใน 3 ของพน้ื ที่ประเทศไทย) พรมแดนทางทศิ ใต้จรดกบั อา่ ว
ไทย ทศิ ตะวันตกตดิ กบั จงั หวัดสระแก้ว จนั ทบุร 
ี และตราด และทศิ เหนือตดิ กบั  
จังหวัดอบุ ลราชธานี ศรีสะเกษ  สรุ นิ ทร์ และบรุ รี มั ย์ และลาว 
ทศิ ตะวันออกตดิ ก บั เวียดนาม (ชายแดนตดิ กบั ล าว 541 กม.,
ไทย 803 กม. และเวียดนาม 1,228 กม. โดยมชี ายฝัง่ ทะเล
ยาว 443 กม.) 
	
ส่วนใหญ่เป็นท ร่ี าบ ประกอบดว้ ยทร่ี าบรอบทะเลสาบ
เขมร และทร่ี าบลมุ่ แม่นำ้ โขง
มที วิ เขาลอ้ มรอบทางเหนือ คอื  เทือกเขาพนมดงรกั  
เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอนั นมั 
ก มั พูชา มีล กั ษณะภมู ปิ ระเทศคล้ายชามหรืออ า่ ง คือ ตรง
กลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลมุ่ แม่นำ้ โขงอนั กว้างขวาง มภี เู ขา
ล้อมรอบอยู ่ 3 ดา้ น ได้แก่
ดา้ นตะวันออกมแี นวเทือกเขาอนั นมั ทเ่ี ป็นพรมแดน
กับประเทศเวียดนาม
	
ด้านเหนือแ ละตะวันต กเฉียงเหนือม แี นวเทือกเขาพนม
ดงรกั ทเ่ี ป็นพรมแดนกบั ประเทศไทย
	
ด้านใต้และตะวันตกใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดท่ีเป็นแนวพรมแดนกับ
ประเทศไทย เฉพาะดา้ นตะวันออกเฉียงใต้เท่านัน้ ทเ่ี ป็นทร่ี าบลมุ่ แม่นำ้ โขง


 1.2 สภาพภมู อิ ากาศ

 ร้อนชน้ื  มฤี ดูฝ นยาวนาน ฤดูฝ นเริม่ จ ากเดือนพฤษภาคม-ต ลุ าคม อณ
ุ หภูมโิ ดย
เฉลีย่  20 – 36 องศาเซลเซียส อณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ในกรุงพ นมเปญ 27 องศาเซลเซียส
ฤดูแล้ง เริม่ จากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน เดือนเมษายนมีอณ
ุ หภูมิสงู สุด
ทีส่ ดุ  เดือนมกราคมมอี ณ
ุ หภูมติ ำ่ ทส่ี ดุ  เดือนตลุ าคมมฝี นตกชกุ ทส่ี ดุ 
	
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

1

สส

	


1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองทา่ 

 เมืองหลวง
		
เมืองหลวงคอื  กรุงพนมเปญ มปี ระชากรประมาณ  2  ล้านคน มเี นือ้ ทีท่ ง้ั หมด 
1,963.2 ตารางกโิ ลเมตร ถกู ล อ้ มรอบดว้ ยจงั หวัดก นั ดาล นอกจากนย้ี งั เป็นศ นู ย์กลาง
แหล่งอตุ สาหกรรมและพาณิชยกรรมหลัก  รวมไปถงึ เป็นศนู ย์กลางของการเมือง 
วัฒนธรรม และศูนย์ราชการของประเทศ อีกท้งั พนมเปญยังมีช่อื เสียงในฐานะ
ที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรด้งั เดิม รวมท้งั มีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องน่งุ ห่ม 
สิง่ ท อ และรองเท้า เป็นศนู ย์ก ระจายสนิ ค้าไปทว่ั ประเทศ มโี ครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตัง้ อยูห่ า่ งจากทา่ อากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ 8 กโิ ลเมตร  การเดิน
ทางในพนมเปญใช้ร ถตกุ๊ ต กุ๊ แ ละรถจกั รยานยนต์เป็นห ลัก  เป็นท ต่ี ง้ั ข องมหาวิทยาลัย
พนมเปญ ซ่งึ เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่สี ุดของประเทศกัมพูชา 
ก่อตง้ั เมือ่ ป ี ค.ศ. 1960 เป็นสถาบันทเ่ี ปิดสอนทางดา้ นวทิ ยาศาสตร์ สงั คมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และภาษาตา่ งประเทศ  

ชาวกมั พูชากบั รถจกั รยานยนต์ซ ง่ึ เป็นทน่ี ยิ มในขณะน้ี

สภาพบา้ นเรือนในกรุงพ นมเปญ
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เมืองสำคัญ ได้แก่ 
	 1. จังหวัดพระสีหนุ   เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากท่สี ุดของประเทศ
กัมพูชา หา่ งจาก กรุงพนมเปญ 246 กโิ ลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ มปี ระชากร
ประมาณ 200,000 คน มชี ายหาดทง้ั หมด 5 แห่ง หาดทส่ี วยทส่ี ดุ  คอื  หาดสขุ า และ 
หาดโอจือเตียล (Occheuteal) 

ทะเลสาบบึงกาก (ฺBoeng Kak Laks)

ชายหาดทส่ี วยงามในเมืองพระสหี นุวลิ ล์

2.จงั หวัดเสียมราฐ(เสียมเรียบ)
 เป็นจ งั หวัดห นึง่ ในประเทศกมั พูชา ตัง้ อ ยูท่ างตะวันต กเฉียงเหนือข องประเทศ 
อยูร่ มิ ฝง่ั ทะเลสาบเขมร หา่ งจากกรุงพนมเปญ 314 กโิ ลเมตร โดยใช้เวลาเดินทาง
ด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชว่ั โมง
ปจั จุบนั น 
้ี จงั หวัดเสียมราฐเป็นทร่ี จู้ กั ดใี นฐานะเป็นทต่ี ง้ั ของนครวดั  และยงั มี
สถานทท่ี อ่ งเทีย่ วโดดเด่นอ กี  อาทิ หมูป่ ราสาทหนิ จ ากอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาท
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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นครวดั , กลุม่ ปราสาทนครธม, (ตาพรหม และบายน, บนั ทายศรี, บากอง, โลเลย, 
พนมบาเค็ง, พนมกเุ ลน และ บารายตะวันตก
เมืองเอกของจงั หวัดน 
้ี (เทียบได้กบั อำเภอเมืองในจงั หวัดของไทย) กม็ ชี อ่ื วา่  
เสียมราฐ เช่นกนั  โดยเมืองเสียมราฐนเ้ี ป็นแหล่งทอ่ งเทีย่ วทส่ี ำคัญทส่ี ดุ ของประเทศ
กัมพูชา แต่ละปมี นี กั ทอ่ งเทีย่ วไปเยีย่ มชมนครวดั ประมาณ 1,600,000 คน
	
3. จงั หวัดพระตะบอง
 จังหวัดพระตะบองเป็นจงั หวัดท ม่ี คี วามสำคัญท างประวัตศิ าสตร์ข องประเทศ
กัมพูชา มีแหล่งท อ่ งเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ม ากมาย ได้แก่  ปราสาทตา่ งๆ ได้แก่
Prasat Ekphnom, Prasat Banan, Prasat Baset, Prasat Steung Khangkeut,
Prasat Steung Khanglech นอกจากนย้ี งั มแี หล่งทอ่ งเทีย่ วเชิงธรรมชาติ ได้แก่ 
Angkampingpuoy, Phnomompov, Seksak, Steungkrahnuong, Banteayslabchirang, Pichchenda, Dangtung, Phnomkdoang และ Chamlangkuoy  
อีกทง้ั เป็นแหล่งปลูกขา้ วทส่ี ำคัญของกมั พูชาดว้ ย 

จังหวัดพระตะบอง
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4 . จงั หวัดเกาะกง
มีชอ่ื เสียงและเป็นท ร่ี จู้ กั ด ขี องคนไทย เนือ่ งจากเป็นเมืองทเ่ี ปิดให้ม กี ารประกอบ
การดา้ นคาสิโนได้อย่างไม่ผดิ กฎหมาย โดยจงั หวัดน้มี ีลกั ษณะการปกครองแบบ
พิเศษ กล่าวคอื  อนุญาตให้นกั ลงทุนมาลงทุนได้อย่างเต็มท่ี

5.จงั หวัดกมั ปงจาม
เป็นแหล่งผลิตยางพารา เงาะ มงั คุด ทเุ รียน  มะม่วงหมิ พานต  
์ และพชื ไร่ 
ได้แก่ ขา้ วโพดเลีย้ งสตั ว์ มนั สำปะหลัง  ถว่ั เหลือง ถว่ั เขียว และงา อยู่หา่ งจาก
กรุงพนมเปญ 123 กโิ ลเมตร

	 1.4การแบ่งเขตการปกครอง
	 การปกครองแบ่งเขตการปกครองเป็นร าชธานี 1 แห่ง คอื  ราชธานีพ นมเปญ  
จังหวัด 23 จงั หวัด  กรุง 26 แห่ง  อำเภอ 159 แห่ง ขณ
ั ฑ ์ (หรือเขต) 8 แห่ง ตำบล 
1,417 ตำบล  แขวง 204 แขวง เขตการปกครอง ทป่ี รับใหม่ได้แก่ 
(1) ยกเขตกรุง 3 แห่งให้เป็นจงั หวัด ได้แก่ จงั หวัดพระสหี นุ  จังหวัดแกบ 
และ จงั หวัดไพลิน 
 (2 ) ตง้ั กรุงใหม่เทียบเท่าอำเภอจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กรุงปอยเปต จงั หวัด
บันเตียเมียนเจย  กรุงซวงไค จงั หวัดกมั ปงจาม และ กรุงบาวติ  จงั หวัดสวายเรียง 
 (3) เปลีย่ นอำเภอเมืองเป็นกรุง ตง้ั อ ำเภอ และ ขณ
ั ฑ ์ (ต ำบล) ใหม่ห ลายแห่ง 
ทีน่ า่ สนใจคอื  การตง้ั กรุงพระวหิ าร แยกออกมาจากอำเภอตะแบงเมียนเจย 


	 1.5ระบบการปกครอง

 ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพ ระมหากษัตริยเ์ ป็นป ระมุขภ ายใต้ร ฐั ธรรมนูญ 
ซึง่ พระมหากษัตริย ์ คอื  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สหี ม นุ  ี โดยมสี มเด็จ
อัครมหาเสนาบดี เดโช ฮนุ  เซน เป็นนายกรฐั มนตรี
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 กมั พูชา (Cambodia) หรือชอ่ื ทางการคอื  ราชอาณาจักรกมั พูชา (Kingdom 
of Cambodia)
 ประมุขรัฐ – พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหโมนี (Preah Bat 
Samdech Preah Baromneath Norodom Sihamoni) โดยได้รบั การคดั เลือก
จากสภาราชบลั ลังก์ให้ขน้ึ ครองราชย์เมือ่ วนั ท ่ี 14 ตลุ าคม 2547)   
รัฐบาล
	 รัฐบาลผสมระหว่างพรรคประชาชนกมั พูชา (Cambodian People’s 
Party: CPP) กบั พ รรค ฟุนซนิ เปค (Front Uni National pour un Combodge
Independent, Neutre, Pacifique et Cooperatif : FUNCINPEC)
	   มีการจัดการเลือกต้ังท่ัวไปเมื่อ 27 กรกฎาคม 2546 ปรากฏว่ามี
พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตง้ั และได้รบั การจดั สรรทน่ี ง่ั ในสภาแห่งชาติ ได้แก่ 
พรรค CPP ได้ 73 ท่นี ง่ั  พรรค FUNCINPEC ได้ 26 ท่นี ง่ั  และพรรคสมรงั สี 
(Sam Rainsy Party: SRP) ได้ 24 ทน่ี ง่ั  โดยสามารถจดั ตง้ั รฐั บาลผสมได้เมือ่ วนั ท่ ี
15 กรกฎาคม 2547 
สภานติ บิ ญ
ั ญัติ
 สภาผ้แู ทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิก 123 คน มาจากการเลือกต้งั 
โดยระบบสดั ส่วนตามบญ
ั ชีรายชอ่ื ทพ่ี รรคการเมืองเสนอ มวี าระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 5 ป 
ี มสี มเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ 
์ เป็นประธานสภาแห่งชาติ และ
มีสมเด็จเฮง สมั รนิ  เป็นรองประธานคนท่หี นึง่ และนายงวน ยลึ เป็นรองประธาน
คนทส่ี อง
	 วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิก 61 คน มาจากการเลือกต้งั  (กษัตริย์
ทรงแต่งต้งั  2 คน) ทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี
(ยกเว้นวุฒิสมาชิกชุดแรก ซ่งึ รัฐธรรมนูญมีบทเฉพาะกาลให้มาจากการแต่งต้งั
แ ละด ำรงต ำแหน่ ง ใ นว าระ 5  ปี) ส มเ ด็ จ เจี ย  ซิม เ ป็ น ประธานวุฒิส ภา
และมีพระองค์เจ้าศรีสวัสดิ์ ชีวันมณีรักษ์ เป็นรองประธานคนท่ีหนึ่งและ
นายพอ บนุ  สเรอ เป็นรองประธานคนทส่ี องโครงสร้างการบริหาร
  มกี ระทรวงหลัก 26 กระทรวง ได้แก่ (1) สำนักน ายกรฐั มนตรี (2) กลาโหม 
(3) มหาดไทย (4) ประสานงานกบั ร ฐั สภาและการปอ้ งกันก ารทจุ ริตป ระพฤติม ชิ อบ
ในวงราชการ (5) การตา่ งประเทศและความรว่ มมอื ระหว่างประเทศ (6) เศรษฐกิจ
และการคลัง (7 ) ขา่ วสาร (8) สาธารณสุข (9) อตุ สาหกรรม เหมืองแร่ และพลังงาน 
(10) วางแผน (1 1) พาณิชย์ (1 2) ศึกษาธิการ เยาวชน และการกฬี า (1 3) เกษตร ปา่ ไม้ 
และการประมง (14) วฒ
ั นธรรมและศลิ ปากร (15) สง่ิ แวดล้อม (16) พฒ
ั นาชนบท 
(17) แรงงานและการฝกึ ฝนอาชีพ (18) ไปรษณียแ์ ละโทรคมนาคม (19) ศาสนา 
(20) กจิ การสตรี (21) กระทรวงกจิ การสงั คมและทหารผ่านศึก (22) โยธาธกิ ารและ
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การขนส่ง (23) ยตุ ธิ รรม (2 4) การทอ่ งเทีย่ ว (25) พฒ
ั นาผงั เมืองและการกอ่ สร้าง 
(26) ชลประทาน และอกี  2 สำนักงานอสิ ระ (เทียบเท่าทบวง) ได้แก่ สำนักงาน
การบนิ พลเรือน และสำนักงานขา้ ราชการพลเรือน
	พรรคการเมืองทส่ี ำคัญ – พรรคประชาชนกมั พูชา (Cambodian People’s 
Party: CPP) พรรคฟนุ ซ นิ เปค (F UNCINPEC) พรรคสมรงั สี (Sam Rainsy Party: 
SRP) 

1.6 ประชากร/สงั คม/วฒ
ั นธรรม

			 ประชากร จำนวน 14.7 ลา้ นคน 
			 เชือ้ ชาติ กมั พูชา 96% มสุ ลิม 2.2% เวียดนาม 0.4% จนี  0.2 % 
และทเ่ี หลือเป็นชนกลมุ่ นอ้ ยหรอื ชาวเขารวม 17 เผ่า 
			 ศาสนา พทุ ธ 95% อน่ื ๆ 5% 
	
			 สงั คมและวฒ
ั นธรรม
ในประเทศกมั พูชา มกี ารทำบุญประเพณีชาติตา่ งๆ เหมือนกบั เมืองไทย
เช่นกนั  เช่น วนั สงกรานต์ เริม่ จากวนั ท ่ี 13 เดือนเมษายน ถงึ  15 เมษายน ประเพณี
วันลอยกระทง ช่วงสน้ิ เดือนตลุ าคม และอกี ม ากมาย วิธบี ญ
ุ ต า่ งๆ จัดข น้ึ ท กุ ๆ  ป ี เพือ่ ให้
ลูกหลานได้รจู้ กั ประเพณีวฒ
ั นธรรมอนั ดงี ามของชาวกมั พูชาทม่ี มี าตง้ั แ ต่ยาวนาน

พระราชพธิ บี ญ
ุ แข่งเรือ

ประเพณีการทำขวัญของชาวเขมร

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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	 การแต่งกายของชาวเขมร 
ช าย ใส่เสือ้ คอกลมผา่ ห น้า นงุ่ โสร่ง สสี นั ตา่ งๆ  ผ้าข าวม้าคาดพงุ ห รือคล้องไหล่  
หญิง นุง่ ผ า้ ถุงล ายตง้ั ม เี ชิงต ามขวางสองชน้ั    ส่วนบนกว้างสว่ นลา่ งแคบ ระหว่างรอย
ต่อคาดดว้ ยสแี ดง  เสือ้ ดำยอ้ มดว้ ยมะเกลือ  แขนกระบอกรดั รูปตามรอยตะเข็บ  ถัก
ด้วยสตี า่ งๆ ชายเสือ้ ผ้าขา้ งทง้ั สองดา้ นยาวประมาณ 6 นว้ิ   กระดุมกลมทำดว้ ยเงิน 
มีผา้ คล้องไหล่เป็นสดี ำหรือสตี า่ งๆ ถา้ คล้องคอนยิ มหย่อนมาดา้ นหน้า  หรือนงุ่ โจง
กระเบนคาดอกดว้ ยผา้ แถบ 


การแต่งกายของชาวเขมร

สตรีชาวเขมรกบั การแต่งกายแบบดง้ั เดิม

1.7ภาษา

     ภาษาเขมรเป็นภ าษาราชการ สว่ นภาษาทใ่ี ช้โดยทว่ั ไป ได้แก่ องั กฤษ ฝรัง่ เศส 
เวียดนาม ไทยและจนี  

1.8สกุลเงิน
 สกุลเงิน – เรีย ล อตั ราแลกเปลีย่ นราว 4,000  เรียลตอ่ ด อลลาร์ส หรัฐฯ หรือ
ประมาณ 100 เรียลตอ่  1 บาท

1.9เวลา
   เวลาตรงกบั ประเทศไทย


1.10วนั หยุดนกั ขัตฤกษ์

วนั หยุดประจำปขี องทางราชการกมั พูชา
วันท ่ี 1 มกราคม
วันปใี หม่สากล
 วันท ่ี 7  มกราคม
วันชยั ชนะตอ่ ระบบพล พต เขมรแดง
วนั ท ่ี 21 กมุ ภาพันธ์  เทศกาลบญ
ุ มาฆบชู า
วันท ่ี 8 มนี าคม
วันสตรีสากล
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วันท ่ี 13-15 เมษายน
วันท ่ี 19 พฤษภาคม
วันท ่ี 23 พฤษภาคม
วนั ท ่ี 18 มถิ นุ ายน

เทศกาลวนั ขน้ึ ปใี หม่เขมรประเพณีของชาติ
เทศกาลวนั วสิ าขบชู า
พระราชพธิ บี ญ
ุ จรดพระนงั คัลแรกนาขวัญ
พระร าชพิธีบุญ เ ฉลิ ม พ ระชนมพรรษาส มเด็ จ
พระมหากษัตรียพระวรราชมารดา นโรดม มนุ นี าถ  
สีหนุ
วันท ่ี 24 กนั ยายน
วนั รฐั ธรรมนูญ
วันท ่ี 28-30 กนั ยายน เทศกาลงานวนั สารท์ 
วันท ่ี 29 ตลุ าคม
พระราชพิธีงานวันครองราชสมบัติของพระบาท
ส มเด็จพระบรม

นาถ นโรดม  สีหม นุ  ี พระมหากษัตริย์
แห่งราชอาณาจักรกมั พูชา
วันท ่ี 9 พฤศจิกายน วนั เอกราช
วันท ่ี 11-13 พฤศจิกายน พระราชพธิ บี ญ
ุ แ ข่งเรือ ลอยกระทงไฟ ไหว้พ ระจันทร์ 
และกนิ ขา้ วเม่า
ว นั ท ่ี 10 ธนั วาคม
วันสทิ ธิมนุษยชนโลก

1.11เส้นทางคมนาคม
ทางอากาศ

สืบเนื่องจากนโยบายการเปิดน่านฟ้าของรัฐบาลกัมพูชา ส่งผลให้มี
สายการบนิ มงุ่ สปู่ ระเทศเพิม่ ขน้ึ  ขณะนม้ี สี ายการบนิ นานาชาติทบ่ี นิ ตรงสสู่ นามบนิ 
นานาชาติพนมเปญ และสนามบนิ นานาชาติเสียมเรียบ สว่ นสนามบนิ นานาชาติ
กางเก็ง (จ.พ ระสหี นุ) ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดให้บ ริการสำหรับส ายการบนิ 
ระหว่างประเทศ สว่ นสนามบนิ กรังเลียง จ.กมั ปงชะนงั   จะใช้เป็นสนามบนิ สำหรับ
ขนส่งสนิ ค้า และสนามบนิ เกาะกงอยูร่ ะหว่างการปรับปรุง
			 หมายเหตุ:สนามบนิ นานาชาติพนมเปญ เสียมเรียบ และพระสหี นุ อยู่
ภายใต้ก ารบริหารและจดั การของ Cambodia Airport Services Ltd. (CAMS) ซง่ึ 
เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั รว่ มทนุ ระหว่างฝรัง่ เศสและมาเลเซีย หรือ SCA ซง่ึ ได้
รับสมั ปทาน   โครงการรปู แบบ BOT  
			 ทางบก
ถ นนในกมั พูชา มคี วามยาวรวมกันประมาณ 39,704 กโิ ลเมตร แยกเป็น
ทางหลวง 5,263 กโิ ลเมตร และถนนสายจงั หวัด 6,441  กโิ ลเมตร และถนนสาย
ชนบท ประมาณ  28,000  กโิ ลเมตร
ธนาคารพฒ
ั นาเอเชีย (Asian Development Bank- ADB) ได้ทำการ
ศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater 
Makong Subregion : GMS) ซง่ึ ประกอบดว้ ยสมาชิก 6 ประเทศ คอื  ไทย ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม พม่า และประเทศจนี ตอนใต้ (มณฑลยนู นาน) ในสว่ นของการ
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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พัฒนาดา้ นคมนาคมทางบกเกีย่ วกบั ทางหลวง ADB ได้กำหนดรวม 10  สายทาง 
โดยมเี ส้นทางทเ่ี กีย่ วข้องกบั ประเทศไทย - กมั พูชา  ดงั นี้
(1 .)C entrals ub-C orridor หรือ เส้นท างR 1 กรุงเทพฯ-ก รุงพ นมเปญ-น คร
โฮจมิ นิ ต์-วงั เตา -  ในสว่ นของไทยคอื  จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 33 
มุง่ ส ู่ ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บรุ  ี - อรัญประเทศ  ระยะทางประมาณ 310 กโิ ลเมตร ใน
ส่วนของกมั พูชา คือ จากจดุ ผ า่ นแดนถาวรคลองลกึ -ป อยเปต (เปิดเมือ่  25 กุมภาพันธ์ 
2541) เข้าส เู่ ขตแดนกมั พูชาระยะทางประมาณ 420 กโิ ลเมตร (เส้นท างระเบียงดา้ น
ใต้นส้ี ามารถเชือ่ มตอ่ กบั เส้นทางหมายเลข 5 ของกมั พูชา ผา่ นจงั หวัดบนั เตียเมีย
เจย พระตะบอง โพธิส ตั   กมั ป งชะนงั  เข้าสกู่ รุงพนมเปญ ระยะทางประมาณ 420 
กิโลเมตร (เส้นทางระเบียงดา้ นใต้นส้ี ามารถเชือ่ มตอ่ กบั เส้นทางหมายเลข  6 จาก
กรุงพนมเปญ-จงั หวัดกมั ปงธม-เสียมเรียบ - บนั เตียเมียนเจย-ปอยเปต รวมระยะ
ทาง 150 กโิ ลเมตร) 
จากกรุงพนมเปญเชือ่ มตอ่ ดว้ ยเส้นทางหมายเลข 1 ผา่ นจงั หวัดกนั ดาล ไป
ข้ามแม่นำ้ โขงทเ่ี นีย๊ กเลือง จงั ห วัดไปรเวง สูจ่ งั หวัดส วายเรียง  จรดชายแดนกมั พูชาเวียดนามทด่ี า่ นบาเวต (Bavet) ระยะทางประมาณ  120 กโิ ลเมตร
ในสว่ นของเวียดนาม คอื   จากจดุ ผา่ นแดนถาวร บาเวต-หมกบา่ ย (Moc Bay)
จ งั หวัดเตนนิ ห์ ประเทศเวียดนาม ตามเส้นท างหมายเลข 22  ปลายทางนครโฮจมิ นิ ห์ 
ระหว่างทางมเี ส้นทางแยกไปทางหมายเลข 51 เพือ่ ไปเมืองหวุงเต่า (Vung Tau) 
ริมทะเลจีนใต้ซง่ึ เป็นทง้ั เมืองทา่ และเมืองตากอากาศ วงั เตา ระยะทางประมาณ 
140  กโิ ลเมตร
(2.) The Southern  Coastal sub- Corridor หรือ เส้นทาง R10
เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (ตราด-เกาะกง-กัมปงโสมกมั ป อต-Ha Tien, Ca Mau and Nam Can ทเ่ี วียดนาม) เป็นเส้นท างเชือ่ มตอ่ 
ภายใต้ย ทุ ธศาสตร์ค วามรว่ มมอื ท างเศรษฐกจิ อ ริ ะวด-ี เจ้าพระยา-แ ม่โขง (ACMECS):
“เส้นทางแนวชายทะเล” (Coastal Route) เส้นท างเริม่ จากจงั หวัดตราด (ไทย) เกาะกง (กมั พูชา) - อ.สะแรอมั เบิล -สหี นุวลิ ล์ - คาเมา (เวียดนาม) ไทยให้ความ
ช่วยเหลือกมั พูชาพฒ
ั นาเส้นทางหมายเลข 48 จากจดุ ผา่ นแดนถาวรบา้ นหาดเล็ก 
อำเภอคลองใหญ่ จงั หวัดตราด-บา้ นจามเยีย่ ม อำเภอมณฑลสมี า จงั หวัดเกาะกง 
(เปิดเมือ่  21 กนั ยายน 2540) ไปอำเภอสะแรอมั เบิล จังหวัดเกาะกง โดยไทยให้
เงินชว่ ยเหลือแบบให้เปล่าในการกอ่ สร้างสะพานขนาดใหญ่ 4 แห่ง 288 ลา้ นบาท 
และเงินก เู้ งือ่ นไขผอ่ นปรนเพือ่ ล าดยางถนน 568 ลา้ นบาท รวมเป็นเงิน 856 ลา้ น
บาท เพือ่ เชือ่ มตอ่ กบั เส้นทางหมายเลข 4 ขน้ึ เหนือผา่ นจงั หวัดกมั ปงสะปอื  ไปกรุง
พนมเปญ และลงใต้สจู่ งั หวัดพระสหี นุ ตอ่ ไปจงั หวัดกมั ปอตและตาแก้ว ตามเส้น
ทางหมายเลข 3  
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สะพานขา้ มแม่นำ้ ทง้ั  4 แห่ง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมความยาว 
1,560 เมตร กว้าง 13 เมตร มีชอ่ งสำหรับจกั รยานยนต์กว้าง 1.5  เมตรและ
ชอ่ งสำหรับเดินเท้ากว้าง 1 เมตร สามารถรบั นำ้ หนักได้ 42 ตนั   สร้างเสร็จเมือ่  
20 เมษายน 2551 ได้แก่
(1) สะพานสะแรอมั เบิล ขา้ มคลองสะแรอมั เบิล (Srae Ambel)  ความยาว 
420 เมตร อยูท่ บ่ี า้ นบานเตีย๊ ด ต.บงึ เปรียว อ.สะแรอมั เบิล จ.เกาะกง
(2) สะพานอันโดงตก๊ึ  ขา้ มคลองอันโดงตก๊ึ  (Prek Andongtek) ความยาว 
270 เมตร อยูท่ บ่ี า้ นอันโดงตก๊ึ   ต.อนั โดงตก๊ึ  จ.เกาะกง
(3) สะพานตรอเปียงรงู  ขา้ มคลองตะเปียงรงู  (Trapinroung) ความยาว 
480 เมตร อยูท่ บ่ี า้ น ตรอเปียงรงู  ต.ตรอเปียงรงู  อ.เมืองเกาะกง
(4) สะพานตาไต ขา้ มคลองภูมโิ ด่ง (Phumdong) ความยาว 390 เมตร 
อยู่ท่บี า้ นตาไต ต.ตาไตกรอม อ.เมืองเกาะกง เส้นทางน้มี ีความสำคัญตอ่ การคา้ 
ชายแดน และการทอ่ งเทีย่ วเชิงน เิ วศน์ (Eco-tourism) ตามแนวชายฝัง่ ท ะเลอา่ วไทย
สูท่ ะเลจีนใต้ ขา้ มไปเวียดนาม ตามเส้นทางถนนไปยงั เมืองเกียง ยาง (Kien Giang)
หรือไปเกาะฟกู ว๊ ก ไทยหวังการทอ่ งเทีย่ วให้เป็นโครงการ “สามประเทศ-หนึง่ จดุ 
หมาย (Three Countries, One Destination) โดยให้แ ต่ละประเทศ (ไทย-ก มั พูชาเวียดนาม) สามารถเป็นท ง้ั ตน้ ทางและปลายทางในการรบั การทอ่ งเทีย่ ว โดยใช้เส้น
ทางระเบียงเศรษฐกิจดา้ นใต้เชือ่ มโยง

(3.) The Northern  sub- corridor เริม่ จากกรุงเทพฯ-เสียมเรียบ และ 
สตรึงเตร็ง-ร ตั นครี  ี ในกมั พูชา ไป  Pley Ko and Quy Nhon ทเ่ี วียดนาม นอกจากน ้ี
SEC ยังกำหนดสร้าง Inter-corridor จากทิศใต้ของลาว ไปจังหวัดพระสีหนุ 
ทก่ี มั พูชา 

ความช่วยเหลือของไทยในการก่อสร้างถนน
เส้นอน่ื ๆ
	 ถนนหมายเลข 67 จากจุดผ่านแดนจวม-สะงำ 
ไปถงึ ตวั อำเภออนั ลองเวง  ระยะทาง 18 กโิ ลเมตร และ
จาก อำเภออนั ลองเวง ไปถงึ  จ.เสียมเรียบ ระยะทาง 131 
กิโลเมตร เส้นทางเริม่ ตน้ จาก บา้ นแซร์ไปร์ ไปสน้ิ สดุ ท่ี
เขตชายแดนชอ่ งสะงำ ระยะทางประมาณ 167 กโิ ลเมตร 
โดยเป็นระยะทางในประเทศไทย 16 กโิ ลเมตร และใน
กัมพูชา 151 กโิ ลเมตร  เป็นการให้ความชว่ ยเหลือ แบบ
ให้เปล่า 126  ลา้ นบาท  
การคมนาคมทางบกของกมั พูชา
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สส

ทางรถไฟ

ในอดีตการขนส่งทางรถไฟถือว่าเป็นท่ีนิยมในกัมพูชา การเดินรถจากกรุง
พนมเปญถงึ พ ระตะบองมเี ทีย่ วเดินรถทกุ ว นั  แต่ห ลังจ ากเกิดส งครามระบบการขนส่ง
ดังก ล่าวได้ถ กู ท ำลายลงอย่างสน้ิ เชิง  การเดินรถจากพนมเปญถงึ พ ระตะบองมเี พียง 
1 เทีย่ ว/อาทิตย์ โดยใช้เวลาเดินท าง 12 ชว่ั โมง(ความเร็ว 15-20 กม./ชม.) กมั พูชา
ได้พ ยายามฟน้ื ฟูระบบการขนส่งทางรถไฟอกี ค รัง้  ดว้ ยโครงการซอ่ มแซมและสร้าง
รางรถไฟในเส้นท างทม่ี อี ยูเ่ ดิมท ง้ั ในเส้นท างสายเหนือแ ละสายใต้ รวมระยะทาง 650 
กิโลเมตร และปรับปรุงสถานีรถไฟกรุงพนมเปญ มลู ค่าลงทุนรวม 73 ลา้ นดอลลาร์
สหรัฐฯ จากการสนับสนุนข องธนาคารการพฒ
ั นาแห่งเอเชีย (ADB) 84  ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ องค์กรผสู้ ง่ อ อกนำ้ มัน (OPEC) 13 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ รฐั บาลกมั พูชา 15.2 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  และรฐั บาลมาเลเซีย 2.8 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ กัมพูชาจะเป็นส่วนท่ีเชื่อมระบบ
โครงขา่ ยเส้นทางรถไฟจากสงิ คโปร์ถงึ จงั หวัดย นู าน คณ
ุ ห มงิ  ประเทศจนี  ดว้ ยระยะ
ทาง 5,382 กโิ ลเมตร ในเส้นทางทเ่ี รียกวา่  "Singapore-Kunming Railway Link 
(SKRL)"  
ผูเ้ ชีย่ วชาญดา้ นการรถไฟจากออสเตรเลีย (S nowy Mountains Engineering 
Corporation of Australia : SMEC) ได้ทำการศกึ ษาความเป็นไปได้ และให้ความ
ช่วยเหลือด า้ นเทคนิคส ำหรับโครงการ ต่อม ารฐั บาลกมั พูชาได้ให้ส มั ปทานระยะเวลา 
30 ป ี แก่บ ริษทั  Toll Holding ของออสเตรเลียในการจดั การขนส่งค นและสง่ิ ของ
ทางรถไฟ ซง่ึ หลังจากการสร้างและซอ่ มแซม รถไฟสายเหนือจะสามารถบรรทุก
น้ำหนัก 20 ตนั บนความเร็วสงู สุด 50 กม./ชม. ขณะทส่ี ายใต้ จะสามารถบรรทุก
น้ำหนัก 15 ตนั 
T he Royal Railways of Cambodia (RRC) ภายใต้ก ระทรวง Public Works 
and Transport (MPWT) ซง่ึ อยูภ่ ายใต้การกำกับดแู ลของรฐั  มหี น้าทร่ี บั ผดิ ชอบ
การดำเนินการและการบำรุงรกั ษาเครือ่ งจักรและระบบรางรถไฟ รวมทง้ั ดแู ลเกีย่ ว
กับการบรรทุกขนส่งสนิ ค้าซง่ึ ขนส่งในปจั จุบนั  เช่น ปโิ ตรเลียม ปนู ซเี มนต์ ปยุ๋  วสั ดุ
ก่อสร้าง ถา่ นหิน ยิปซัม่ เพือ่ โรงงานปนู ซ เี มนต์ และสนิ ค้าเกษตร เช่น ข้าวและนำ้ ตาล 
ถึงแ ม้ร ะบบขนส่งดว้ ยรถไฟจะสามารถลากบรรทุกสนิ ค้าได้จ ำนวนมากแต่ย งั ไม่เป็น
ทีน่ ยิ มของธรุ กิจ เพราะลา่ ช้าและไม่สะดวกเท่าการขนส่งทางถนน 
เส้นทางสายเหนือจากกรุงพนมเปญถงึ ปอยเปต ระยะทาง 385 กม. มกี าร
ก่อสร้างรางรถไฟ ในชว่ งป ี พ.ศ. 2472-2 485 โดยฝรัง่ เศส และสร้างจากศรีโสภณ
ถึงปอยเปตเพือ่ เชือ่ มกรุงพนมเปญกบั กรุงเทพ ในป 
ี พ.ศ. 2485-2504 ระยะทาง 
48  กม.
 เส้นทางรถไฟสายใต้เชือ่ มกรุงพนมเปญไปสหี นุวลิ ล์ ระยะทาง 264 กม.สร้าง
ขึน้ ป ี พ.ศ. 2503-2512 โดยการสนับสนุนจากฝรัง่ เศส เยอรมัน และจนี  
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 การพฒ
ั นาระบบสาธารณูปโภคดา้ นการรถไฟเป็นท่ตี อ้ งการในทกุ ภาคสว่ น
ของกมั พูชา ทง้ั เส้นทางจากศรีโสภณ-เสียมเรียบ ระยะทาง 105 กม. เสียมเรียบ-
สกุล ระยะทาง 239 กม. และสนวน-สตรึงเตรง ระยะทาง 273 กม.  ซง่ึ การพฒ
ั นา
เส้นทางรถไฟของกมั พูชาจะทำให้เกิดความมน่ั ใจดา้ นการบริการ  และการขยายตวั 
ทางการคา้ ทง้ั ภายในและระหว่างประเทศ 


การให้บ ริการรถไฟในกมั พูชา
3.การคมนาคมทางนำ้ 
 ใ นกัม พู ช า มีท่า เรื อ น้ำ ลึก แ ห่ ง เ ดี ย ว คือ  ท่า เรื อ สีห นุ วิล ล์
ซึ่งได้มีการปรับปรุงโดยการวางคอนเทนเนอร์รอบท่าเรือน้ำลึก
ความยาว 240 กิโลเมตร และขยายพ้ืนที่ท่ีจอดเรือความยาว
160 เมตร สำหรับรองรับเรือท่ีกินน้ำลึก 9 เมตร เส้นทางเดินเรือ
ที่ติดต่อกับสีหนุวิลล์ ได้แก่ อเมริกา ยุโรป จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย
ญี่ป่นุ  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม
สว่ นใหญ่จะขนผา่ นสงิ คโปร์ การขนส่งทางนำ้ ภายในประเทศ สว่ นใหญ่
ใช้แม่นำ้ แม่โขง แม่นำ้ ตนเลสาบ และแม่นำ้ บาสกั  ซง่ึ มีความยาวโดยรวม 1,750 
กิโลเมตร ในฤดูฝน และอาจลดเหลือ 580 กโิ ลเมตร ในฤดูแล้ง 
 ท่าเรือในกมั พูชา ม ี 7 แห่ง ดงั ตอ่ ไปน้ี
	 ทา่ เรือพนมเปญ 2 แห่ง
	 ท่าเรือกมั ปงจาม เป็นท า่ เรือสำคัญบนแม่นำ้ แ ม่โขง หา่ งจากพนมเปญ 105 
กิโลเมตร
	 ท า่ เรือก ระแจะ เป็นท า่ เรือส ำคัญบ นแม่นำ้ แ ม่โขง ห่างจากทา่ เรือกมั ป งจาม 
115 กโิ ลเมตร
	 ท่าเรือสตงึ เตรง เป็นทา่ เรือส ำคัญบนแม่นำ้ แ ม่โขง หา่ งจากทา่ เรือกระแจะ 
150 กโิ ลเมตร
	 ท่าเรือเนีย๊ กเรือง เป็นท า่ เรือส ำคัญบ นแม่นำ้ แ ม่โขง ห่างจากทา่ เรือพ นมเปญ 
60 กโิ ลเมตร
	 ท่าเรือจองคะเนี๊ยะ(เสียมเรียบ)ต้งั อยู่บนแม่น้ำตนเลสาบห่างจากท่าเรือ
กมั ปงชะนงั  190 กโิ ลเมตร   

ท่าเรือนำ้ ลกึ สหี นุวลิ ล์  

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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การขนส่งสนิ ค้าทางนำ้ ภายในประเทศกมั พูชามขี อ้ จำกัด เนือ่ งจากระดับนำ้
ในฤดูฝนและฤดูแล้ง มคี วามแตกตา่ งประมาณ 10 เมตร


ทางอากาศ

 สบื เนือ่ งจากนโยบายการเปิดนา่ นฟา้ ของรฐั บาลกมั พูชา สง่ ผลให้มีสายการ
บินสปู่ ระเทศเพิม่ ขน้ึ  ขณะนม้ี สี ายการบนิ นานาชาติทบ่ี นิ ตรงสสู่ นามบนิ นานาชาติ
พนมเปญ 9 เส้นทาง จาก 8 ประเทศ สว่ นสนามบนิ เสียมเรียบ มีสายการบนิ 
นานาชาติบางเส้นทาง นอกจากนม้ี  ี สนามบนิ กัมปงโสม (สหี นุวลิ ล์) ทเ่ี ปิดให้บริการ
สำหรับส ายการบนิ ภ ายในประเทศ สว่ นสนามบนิ กัมป งชะนงั  ซง่ึ ต ง้ั อ ยูท่ างทศิ เหนือ
ของพนมเปญ ใกล้กบั ทางหลวงหมายเลข 5 และคาดวา่ จะใช้เป็นสนามบนิ สำหรับ
ขนส่งสนิ ค้า และสนามบนิ เกาะกงซง่ึ กำลังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุง
 การเดินท างจากสนามบนิ ส วุ รรณภูม-ิ  สนามบนิ น านาชาติก รุงพ นมเปญ ใช้เวลา
เดินท าง 55 นาที  โดยมสี ายการบนิ  ดงั นี้
 1. สายการบินไทย 2 เทีย่ วบนิ /วนั 
 2. สายการบนิ แอร์เอเชีย 1 เทีย่ วบนิ /วนั 
 3. สายการบนิ บางกอกแอร์เวย์ 4 เทีย่ วบนิ /วนั 
การเดินทางจากสนามบนิ สวุ รรณภูม ิ – สนามบนิ นานาชาติเสียมเรียบ ใช้เวลา
เดินท าง 55 นาที  ได้แก่ สายการบนิ บางกอกแอร์เวย์ 5 เทีย่ วบนิ /วนั 
ห มายเหตุ:ส นามบนิ น านาชาติพ นมเปญ และเสียมเรียบ อยูภ่ ายใต้ก ารบริหาร
และจดั การของ Cambodia Airport Services Ltd. (CAMS) ซง่ึ เป็นบริษทั ลกู ของ
บริษทั รว่ มทนุ ระหว่างฝรัง่ เศสและมาเลเซีย หรือ SCA ซง่ึ ได้รบั สมั ปทาน 25 ป ี ใน
โครงการ BOT เพือ่ พฒ
ั นาสนามบนิ นานาชาติพนมเปญและเสียมเรียบ

1 .12ระบบการเงินและการธนาคาร
ภาคการเงินและการธนาคารของกมั พูชาอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกฎหมาย
การเงินและสถาบันการเงิน (18 พฤศจิกายน 2542) กฎหมายประกันภยั  (25 
กรกฎาคม 2543) และกฎหมายอีกหลายฉบับว่าด้วยธนาคารชาติ กฎหมายท่ี
ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังระหว่างป 
ี 2543-2544 กฎหมายธนาคาร
กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านการเงินของ
ธนาคาร กฎหมายประกันภัยกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับการดำเนินกิจกรรม
ประกันภยั  ภายใต้การดแู ลของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เพือ่ ให้ครบวงจร
การควบคุมดแู ลดา้ นการเงินและการธนาคารของประเทศ รฐั บาลกมั พูชาได้ออก
กฎหมายหลายฉบับเช่น กฎหมายปอ้ งกันก ารฟอกเงิน กฎหมายความปลอดภัยข อง
กระบวนการทางการเงิน เป็นต้น ปจั จุบนั ธ นาคารแห่งช าติก มั พูชาได้อ อกมาตรการ
เพือ่ ลดสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ และกำหนดเพิม่ เงินทนุ ขน้ั ตำ่ ของธนาคาร
พาณิชย์เป็น 37.5 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ ซง่ึ ทกุ แบงก์ตอ้ งเพิม่ เงินทนุ ให้ครบตาม
ขอ้ กำหนด ในป 
ี 2553 และกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งมคี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ในการให้บริการ 
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1.ธนาคารแห่งชาติกมั พูชา
รัฐบาลกัมพูชาได้ก่อต้ังธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National
Bank of Cambodia : NBC) เป็นธนาคารกลางของรัฐมีหน้าท่ี
ออกกฎระเบียบและควบคุมดูแลสถาบันการเงินในกัมพูชา และมี
อำนาจในการควบคุมกจิ กรรมทางการเงิน เครดิต การแลกเปลีย่ น
เงินตรา และการแลกเปลีย่ นอญ
ั มณี เป็นต้น ภายใต้กฎหมายธนาคาร
ฉบับปจั จุบนั  ธนาคารกลางมอี ำนาจในการกำกับและควบคุมธนาคาร
พาณิชย์คอ่ นขา้ งสงู  เช่น สามารถเรียกดูสถานภาพทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบและแต่งต ง้ั ผ ตู้ รวจสอบสถานภาพทางการ
เงิน การดำเนินงาน และแต่งตง้ั ค ณะทำงานเข้าม าควบคุมดแู ล หรือด ำเนินก จิ การ
แทนคณะผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ใดๆ ก็ได้ นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตาม
ปกติ เช่น การกำหนดอตั ราแลกเปลีย่ น การกำหนดเวลาเปิดทำการของธนาคาร 
เป็นต้น 
	
2.ธนาคารพาณิชย์
กฎหมายธนาคารของกัมพูชาได้จัดประเภทของสถาบันการเงินออกเป็น 
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกจิ  สถาบันก ารเงินพ เิ ศษ และสถาบันก ารเงินข นาด
เล็ก สถาบันการเงินทกุ ประเภทจะตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์และขออนุญาตดำเนิน
กิจการทางการเงินกบั ธนาคารแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ทกุ แห่งทเ่ี กิดขน้ึ กอ่ นการ
บังคับใช้ของกฎหมายธนาคารในป 
ี 2542 จะตอ้ งจดทะเบียนกบั ธนาคารแห่งชาติ
และตอ้ งมที นุ จดทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 13.5 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ จงึ จะสามารถเปิด
ให้บริการกจิ กรรมทางการเงินและการธนาคารได้ ปจั จุบนั ธนาคารพาณิชย์ทไ่ี ด้รบั 
ใบอนุญาตในกมั พูชาม ี 24 ธนาคาร ส่วนธนาคารตา่ งประเทศทม่ี สี าขาและให้บ ริการ
ในกมั พูชา ประกอบดว้ ย First Commercial Bank, Maybank, Krungthai Bank, 
Advanced Bank of Asia, Canadia Bank, Singapore Banking Corporation 
เป็นต้น ซง่ึ ทำให้การโอนเงินภายในประเทศทำได้สะดวกขน้ึ  

	 3.การประกันภยั 
 ภายใต้กฎหมายประกันภยั  บริษทั  และตวั แทนธรุ กิจประกันภยั ทกุ ประเภท 
จะตอ้ งจดทะเบียนประกันความเสีย่ ง ทะเบียนขายประกัน และทะเบียนธรุ กิจใน
กัมพูชา ซง่ึ บริษทั หรือตวั แทนประกันทกุ ประเภทจะได้รบั อนุญาตให้ดำเนินกจิ การ
ในรปู ของบริษทั จำกัดเท่านัน้  บริษทั ประกันชวี ติ และบริษทั ประกันภยั ทว่ั ไปจะตอ้ ง
มีทนุ จดทะเบียนอย่างนอ้ ย 7.5 ลา้ นดอลลาร์ส หรัฐฯ บริษทั ทด่ี ำเนินธรุ กิจทง้ั สอง
ประเภท จะตอ้ งมีทนุ จดทะเบียนประมาณ 15 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากน้ี
บริษทั ประกันภยั ท่ไี ด้รบั อนุญาตทกุ ประเภทจะตอ้ งมีทนุ สำรองฝากไว้กบั ธนาคาร
แห่งชาติกมั พูชารอ้ ยละ 10 ของทนุ จดทะเบียน ทนุ สำรองนจ้ี ะสง่ คนื  เมือ่ บริษทั 
นัน้ ๆ  เลิกด ำเนินธ รุ กิจในกมั พูชา ประกันภ ยั ท เ่ี ป็นภ าคบงั คับในกมั พูชา ได้แก่ ประกัน
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ภัยรถยนต์ส ำหรับบคุ คลทส่ี าม ประกันภยั อาคาร ประกันภยั ก ารซอ่ มแซม ประกัน
ภัยการกอ่ สร้างของภาคเอกชน/ผรู้ บั เหมากอ่ สร้างทไ่ี ม่ใช่ภาครฐั  

4. การให้บริการทางการเงินและการประกันความเสี่ยงกิจกรรมทาง
การเงิน
 สิทธิในการให้บริการทางการเงินของบริษัทให้กู้ยืมได้รับการค้มุ ครองและ
ดแู ลภายใต้กฎหมายประกันค วามเสีย่ งกจิ กรรมทางการเงิน ป ี 2550 อนุญาตให้ใช้
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็นอสังหาริมทรัพย์ในการประกันการกยู้ มื ตา่ งๆ 

	 5. สกุลเงินและการแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ
 สกุลเงินทใ่ี ช้ในกมั พูชาคอื  สกุลเงินเรียล ทน่ี ำออกมาใช้ต ง้ั แ ต่ป ี 2523 เป็นต้น
มา มอี ตั ราแลกเปลีย่ นคอ่ นขา้ งมเี สถียรภาพทป่ี ระมาณ 4,000 เรียลตอ่  1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ กมั พูชาไม่มกี ฎหมายการหา้ มนำผลกำไรออกนอกประเทศ ตามกฎหมาย
การลงทุนในป ี 2546 กำหนดให้มกี ารนำเงินทเ่ี ป็นผลกำไรในการดำเนินธ รุ กิจอ อก
นอกประเทศได้อย่างเสรี โดยเฉพาะการนำเงินออกนอกประเทศ เพือ่  
- จ่ายค่านำเข้าสินค้า จ่ายค่าเงินต้นและค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากนอก
ประเทศ
 - จ่ายคา่ ภาคหลวงและคา่ จา้ งบริหารจดั การ 
 - ผลประโยชน์ทเ่ี ป็นกำไรของบริษทั  
 - เงินทนุ ทใ่ี ช้ในการลงทุนหลังบริษทั หยุดดำเนินกจิ กรรมในกมั พูชา 
 ก ารแลกเปลีย่ นเงินต ราตา่ งประเทศสามารถดำเนินก ารได้อ ย่างอสิ ระผา่ นระบบ
ธนาคารและตวั แทนแลกเปลีย่ นทไ่ี ด้รบั อนุญาตอย่างเป็นทางการ ปกติหน่วยงานท่ี
ดำเนินธรุ กิจแลกเปลีย่ นเงินตรานจ้ี ะตอ้ งรายงานให้ธนาคารชาติทราบสำหรับการ
แลกเปลีย่ นเงินตราตา่ งประเทศทม่ี มี ลู ค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯขน้ึ ไป 
การแลกเปลีย่ น/โอนยา้ ย/หรือก จิ กรรมทางการเงินเพือ่ ธ รุ กิจ บริษทั ไม่ตอ้ งรายงาน
ให้กบั ธนาคารชาติทราบ แต่ธนาคารทร่ี บั ผดิ ชอบในการดำเนินกจิ กรรมดงั กล่าวให้
กับบริษทั จะตอ้ งรายงานให้ธนาคารชาติกมั พูชาทราบแทน ธนาคารชาติสงวนสทิ ธิ์
ในการควบคุมกจิ กรรมแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศในสถานการณ์ทไ่ี ม่ป กติ 
หรือเกิดวกิ ฤติทางการเงิน 

	 6.ตราสารหนี้
กฎหมายตราสารหนี ้ มีผ ลบงั คับใช้ในกมั พูชาในป ี 2547 เป็นต้นม า โดยกำหนด
รูปแ บบตราสารหนี ้ การบงั คับใช้ และบทลงโทษทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ บ ทลงโทษอาจเป็นท ง้ั 
การปรับเงินสนิ ไหมทดแทนแทนระหว่าง 5-50 ลา้ นเรียล หรือจำคกุ ระหว่าง 2-5 ปี 
บังคับใช้กบั ทง้ั บคุ คลและบริษทั ทก่ี ระทำผดิ  
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การควบคุมเงินตราตา่ งประเทศ
กมั พูชาใช้ระบบอตั ราแลกเปลีย่ นแบบ Managed Float ซง่ึ  มลี กั ษณะเป็น
อัตราทางการ (Official Exchange Rate) กำหนดโดยธนาคารกลางของกมั พูชา 
โดยใช้กับการค้าระหว่างประเทศของภาครัฐและวิสาหกิจของรัฐ อัตราตลาด 
(Market Rate) กำหนดโดยผู้ค้าเงินตราต่างประเทศในภาคเอกชน ปัจจุบัน
การชำระคา่ สนิ ค้าเป็นเงินสกุลทอ้ งถน่ิ ยงั ไม่เป็นทย่ี อมรับในกมั พูชา แต่นยิ มใช้เงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาทของไทยแทน นอกจากน้ 
ี ในบางครั้งก็ยังสามารถ
ใช้ทองคำเป็นส่ือกลางในการชำระค่าสินค้าได้อีกด้วย การเคลื่อนย้าย/โอน
เงินตราต่างประเทศผ่านระบบธนาคารพาณิชย์สามารถทำได้โดยเสรี รัฐบาล
จะกำกับดูแลโดยให้ธนาคารเป็นผู้รายงานธุรกรรมท่ีผิดปกติ  (Suspicious
Transactions and Know Your Customer Policies) และไม่มีข้อจำกัด
สำหรั บ นัก ล งทุ น น ำผ ลก ำไรห ลั ง ช ำระภ าษี  ( ภ าษี เ งิ น ไ ด้ นิติบุค คลอัต รา
ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ) เป็นเงินตราต่างประเทศ ออกนอกประเทศได้
โดยผ่านระบบธนาคาร ส่วนผู้เดินทาง ท่ีนำเงินตราเข้าประเทศ หรือออก
นอกป ระเทศ ท่ีมีมูล ค่ า เ ท่ า กั บ  ห รื อ เ กิ น ก ว่ า  1 0,000 ด อลลาร์ ส หรั ฐ ฯ 
ต้องสำแดงตอ่ เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร


1.13อน่ื ๆ

- การเป็นส มาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ
กัมพูชาเป็นสมาชิกข องอาเซียน และสมาชิกของ WTO สง่ ผ ลให้ม ลู ค่าการคา้
เพิ่มข้นึ อย่างต่อเนื่อง สินค้าส่งออกท่ีสำคัญของกัมพูชา ได้แก่ สินค้าส่งิ ทอ ซ่งึ 
กัมพูชามีความได้เปรียบในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยมีโรงงานผลิตสินค้า
สิ่งทอกว่า 200 โรงงาน มีการจ้างงานกว่า 200,000 คน และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับการยกเลิกโควตาส่งออกสินค้าส่งิ ทอ รัฐบาลกัมพูชา
ได้เริม่ กระบวนการ อำนวยความสะดวกทางการคา้ การลงทุน เพือ่ ลดตน้ ทุนการ
ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากน้ียังได้ปรับปรุง มาตรฐานการ
จ้างงาน ให้เป็นสากลมากขน้ึ  โดยอนุญาตให้องค์กรดา้ นแรงงานนานาชาติ เข้ามา
มีบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการจา้ งงาน และการใช้แรงงาน 
-สมาชิกองค์การการคา้ โลก(WTO)
การเข้าเป็นสมาชิก WTO หมายถึง กัมพูชาจะต้องยอมรับและหลีกทาง
ให้ขอ้ ตกลงของ WTO มสี ทิ ธิและอำนาจเหนือกฎหมายเดิมของประเทศ ในกรณี
ทีม่ ขี อ้ ขดั แย้งหรือความไม่สอดคล้องทางกฎหมายเกิดขน้ึ  เช่น กรณีผลู้ งทุนเห็นวา่ 
กฎหมายของกมั พูชาไม่สอดคล้องกบั ขอ้ ตกลงใน WTO กส็ ามารถยน่ื ฟอ้ ง ขอความ
เป็นธรรมจาก WTO โดยขอ้ ตกลงของ WTO กล่าวเช่นไร ให้ถอื ว่า เป็นทส่ี ดุ ของ
คำตัดสินน้นั ๆ ในกรณีท่ีกัมพูชาไม่มีกฎหมายครอบคลุมในบางประเด็น ให้ใช้
บทบัญญัติในข้อตกลงของ WTO เป็นบทอ้างอิงและแนวทางในการปฏิบัติ 
เป็นต้น ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ เพราะมีการปรับปรุงกรอบโครงสร้างทาง
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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กฎหมาย ทก่ี ว้างขน้ึ  จากเริม่ แรกของกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ถงึ 
ปัจจุบนั  กมั พูชาได้ออกกฎหมายใหม่ กว่า 50 ฉบับ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ WTO นอกจากน้ียังมีกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีจะต้องปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจทำให้กระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนั เปลีย่ นแปลง หรือได้รบั ผลกระทบไปดว้ ย เช่น 
 (1.)  รูปแบบทางการคา้  – จะมกี ารเปลีย่ นแปลงหลังการบงั คับใช้กฎหมาย
ธุรกิจการคา้  กฎหมายตราสารหนีแ้ ละการชำระเงิน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมาย
ความปลอดภยั ดา้ นธรุ กรรมการเงิน เป็นต้น 
(2.) ขัน้ ต อนศลุ กากร – ต้องปรับปรุงแ ละแก้ไขให้ส อดคล้องกบั ข อ้ บ งั คับข อง 
WTO 
(3.) ก ฎหมายเฉพาะ – เช่น การจดั ต ง้ั ค ณะกรรมการอสิ ระกำกับด แู ลดา้ นนำ้  
การโทรคมนาคม การบนิ  การทอ่ งเทีย่ ว และการประมง เป็นต้น 
(4.) การปกป้องทรัพย์สนิ ทางปญ
ั ญา – ประกอบดว้ ย กฎหมายสทิ ธิบตั ร 
กฎหมายเครือ่ งหมายการค้า และกฎหมายลขิ สิทธิ ์ เป็นต้น 
 (5.) ก ารปรับปรุงก ฎหมายทเ่ี กีย่ วขอ้ ง อืน่ ๆ เช่น กฎหมายออกแบบและวงจร
ไฟฟ้า กฎหมายปกป้องพชื  กฎหมายแหล่งกำเนิดท างภมู ศิ าสตร์ และกฎหมายเปิด
เผยขอ้ มูลทางราชการ เป็นต้น 
	
- สมาชิกอาเซียน(ASEAN)
สินค้าท ก่ี มั พูชาสง่ อ อกไปตลาดอาเซียนจะได้ร บั ส ทิ ธิป ระโยชน์ท างภาษีร ะหว่าง
ประเทศสมาชิกในอตั ราทต่ี ำ่ ได้ นอกจากนห้ี ากใช้ว ตั ถุดบิ ในการผลิตจ ากแหล่งก ำเนิด
ในประเทศสมาชิกอ าเซียนอย่างนอ้ ย ร้อยละ 35 จะสามารถสง่ อ อกไปสหรัฐอเมริกา
และยโุ รปในอตั ราภาษี ศนู ย์ ตามสทิ ธิพเิ ศษทก่ี มั พูชาได้รบั  (GSP) 

2.เศรษฐกิจการค้า

		
		 2.1 ภาวะเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี 2553 ของกัมพูชา
มีมูลค่าถึง 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 4.8 ในขณะที่รายได้ต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นจากปี 2552
เช่นกัน กล่าวคือ ในปี 2553 อยูท่ ่ี 805 เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ถือว่ารายได้
ต่อหัวของชาวกัมพูชาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง  
สภาพตลาดในกรุงพนมเปญ
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2.2 เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจสำคัญ

 		 เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจ กัมพูชา

ปี 2552 (a)

ปี 2553 (b)

GDP (US$bn)

10.8

11.5

GDP per capita (US$)

775

805

Real GDP growth (%)

-2.5

4.8

ในปี 2553 กัมพูชามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ร้อยละ 4.8
(ปี 2552 ร้อยละ -2.5) จากภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัว ทำให้การส่งออกเสือ้ ผ้า
สำเร็ จ รู ป สิ่ ง ทอ รองเท้ า เริ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น จากเดิ ม ที่ ล ดลงเพราะได้
รั บ ผลกระทบจากการชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯและสหภาพยุ โรป
ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของกัมพูชา และการที่สหรัฐฯ ยกเลิกการใช้มาตรการ
Safeguard ต่อสินค้าเสือ้ ผ้าสำเร็จรูปจากจีน ทำให้ GDP ของกัมพูชา ในปี 2552
หดตัวถึงร้อยละ -2.5 ทั้งนี้ ประกอบกับการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ชะลอ
ตัวลง เพราะปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก ที่กระทบผู้ลงทุนรายใหญ่
ในกัมพูชา คือ เกาหลีใต้และจีน ทำให้หลายโครงการชะลอตัวและบางโครงการ
ถอนการลงทุน และในปี 2553 GDP ขยับสูงขึน้ เป็นร้อยละ 4.8
รายได้ตอ่ หัวของประชากร ในปี 2553 เฉลีย่ 778 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน  
เพิม่ ร้อยละ 12.266 จากปี 2552 ซึง่ เฉลีย่ 693 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน
อัตราเงินเฟ้อ ในปี 2553 ร้อยละ 5.3 โดยเป็นการเพิ่มของราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าขนส่งสินค้าและคน สินค้าหมวดอาหาร สินค้าหมวดเครื่องนุ่งห่ม
ของใช้ในครัวเรือน และการศึกษา   
อั ต ราการว่ า งงาน โครงสร้ า งอาชี พ หลั ก ของคนกั ม พู ช า คื อ ภาค
เกษตรกรรม ประมาณร้ อ ยละ 70 ภาคบริ ก ารประมาณร้ อ ยละ 17 ภาค
อุตสาหกรรมโรงงานประมาณร้อยละ 8 และภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5   ผล
การสำรวจจำนวนประชากรทีจ่ ดั ทำในปี 2551 พบว่ามีจำนวนแรงงานทีพ่ ร้อมเข้า
สูก่ ารจ้างงาน 8.6 ล้านคน หรือร้อยละ 58.8 ของจำนวนประชากรรวมทัง้ ประเทศ
โดยอัตราการว่างงานของกัมพูชาไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นจำนวนเท่าใด
เนือ่ งจากประชากรมากกว่าร้อยละ 70 มีอาชีพทำการเกษตร ซึง่ ไม่ได้ทำงานตลอดทัง้ ปี
เป็นการทำงานช่วงระยะที่มีการเพาะปลูกซึ่งอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และมีการ
ประกอบอาชีพอืน่ เสริมเช่นการรับจ้าง การค้าขาย การทอผ้า และการหาของป่า
ในเวลาทีว่ า่ งจากการเพาะปลูก
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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อัตราดอกเบีย้ ในปี 2553 เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
เฉลี่ยอยู่ท่รี ้อยละ 4-6/ปี ส่วนเงินสกุลเรียล อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ท่รี ้อยละ
3.5-7.0/ปี  เงินกูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 26.2/ปี
ตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจทีส่ ำคัญ

Items
Nominal GDP (million US$)
Real GDP (% increase)
GDP per Capita (US$)
Real GDP per Capita (% increase)
Riel/Dollar Parity (year average)
Inflation in Riel (%year average)
Inflation in Dollar ((%year average)
Inflation (% increase, YOY)
Inflation (% increase, year average)
Budget Revenue (% GDP)
Budget Expenditure (% GDP)
Current Public Deficit (% GDP)
Overall Public Deficit (% GDP)
Export of Goods (% GDP)
Import of Goods (% GDP)
Trade Balance (% GDP)
Current Account Balance (% GDP)
Net Foreign Reserves (million US$)
Money – M1 (% GDP)
Money – M2 (% GDP)
Exchange Rate (Riel:Bath)
Population (million)
Labor Force (% Population)
Unemployment (% Population)

2550
8,753
10.2
598
16.4
4,056
5.9
7.1
10.8
5.9
11.5
14.4
2.6
-2.9
47.3
63.3
-16.0
-8.5
1,374
5.7
26.8
113
14.2
58.2
25

2551
10,571
6.7
703
17.6
4,068
14.2
13.9
13.5
19.7
12.6
15.1
3.6
-2.5
45.6
63.1
-17.4
-12.2
1,700
5.4
22.6
130
14.5
58.8
22

2552
10,338
-1.0
693
-1.4
4,168
-0.7
0.8
7.5
4.0
11.6
18.0
0.5
-6.4
40.0
58.1
-18.1
-13.0
1,992
6.5
25.9
140
14.8
59.3
24

2553
11,135
3.0
778
6.0
4,100
8.2
5.3
7.8
6.0
12.4
18.6
1.7
-6.2
39.8
55.9
-16.2
-11.2
2,354
6.4
26.2
140
15.1
59.8
27

ทีม่ า : -  EIC, Cambodia Economics Today , Special Issue January  2010 , Monthly Bulletin  of Statistics of MEF
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ตลาดผสาร์ธมเมย ในกรุงพนมเปญ
มีสนิ ค้าทุกประเภทให้เลือก

โรงแรมในกรุงพนมเปญ

2.3 นโยบายด้านการค้าต่างประเทศ

ในกัมพูชาไม่มขี อ้ กีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือโควตานำเข้า ยกเว้น
กับสินค้าทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมาย หรือสินค้าตามข้อกำหนด ต้องขอใบอนุญาตจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ยารักษาโรค อัญมณี ทองคำ และกรด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น
ก่อนที่จะอนุญาตให้นำเข้ายารักษาโรคของกัมพูชา ผู้นำเข้าและผู้ผลิตยาในต่าง
ประเทศ จะต้องจดทะเบียนตำรับยารักษาโรค ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาก่อน
และเมื่อต้องการนำเข้าต้องขอใบอนุญาตที่มีอายุให้นำเข้าภายใน 6 เดือน จาก
กระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง ส่วนการนำเข้ากรดต้องขอใบอนุญาตนำเข้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังไม่มกี ฎหมายกำหนดเกีย่ วกับมาตรฐานสินค้า แต่มี
กฎหมายเกีย่ วกับสลากการระบุสว่ นผสมและอายุผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จากการทีป่ ระเทศ
กัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้เพียงพอ
สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยการนำเข้า โดยมีกฎระเบียบและ
มาตรการด้านการนำเข้า-ส่งออกเป็นตัวควบคุม เช่น การนำสินค้าเข้าประเทศต้อง
ผ่านการตรวจสอบประเมินราคาและชำระอัตราศุลกากรตามที่กำหนดในพิกัด
ศุลกากรกัมพูชา ทัง้ นี้ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ว่าจ้างให้บริษทั เอกชน คือ
บริษทั Societe Generale de Surveillance S.A. หรือ SGS ตรวจสอบและ
ประเมินราคาสินค้าก่อนการนำเข้า กล่าวคือ ผู้ท่ีจะทำการส่งออกสินค้าไปยัง
กัมพูชาซึง่ มีมลู ค่า FOB เกินกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องแจ้งต่อสำนักงานฯ
บริษัท SGS ในประเทศที่ทำการส่งออก เพื่อทำการตรวจสอบสินค้าก่อนการ
ส่งออก ซึ่งเมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัท SGS จะออกเอกสาร RIA
(Registered Import Advice) ให้แก่ผนู้ ำเข้าในกัมพูชาเพือ่ นำไปผ่านพิธศี ลุ กากร
นำเข้าต่อไป โดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment
Inspection) ในอัตราร้อยละ 0.8 ของมูลค่า FOB ของสินค้า และมีกรมศุลกากร
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเป็นผูจ้ ดั เก็บภาษีนำเข้า
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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สส

การชำระเงินค่าสินค้า
การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างผูส้ ง่ ออกไทย กับผูน้ ำเข้าของกัมพูชา มีดงั นี้
(1) การชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด สกุลเงินที่นิยมนำมาใช้มากที่สุดคือ
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท หรือบางครัง้ จะชำระด้วยทองคำ
(2) การชำระด้วยระบบ L/C (Letter of Credit) เป็นการชำระเงินค่าสิน
ค้าทีม่ มี ลู ค่าสูง โดยผูซ้ อ้ื ในกัมพูชา จะติดต่อกับธนาคารของตนเอง เพือ่ ให้ธนาคาร
ของตน เปิด L/C ให้กบั ผูส้ ง่ ออกไทยโดยผ่านธนาคารของไทย หลังจากนัน้ ธนาคาร
ของไทย จะส่ง L/C ให้ผสู้ ง่ ออกเพือ่ ดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กบั ผูซ้ อ้ื ต่อไป
(3) การชำระเงิ น ระบบ D/P (Documents Against Payment)
และ D/A (Documents Against Acceptance) ผู้ส่งออกของไทยจะทำการ
ตรวจสอบฐานะและประวั ติ ข องผู้ ซ้ื อ กั ม พู ช าก่ อ นจะเป็ น ที่ พ อใจแล้ ว
จึ ง ส่ ง เอกสารและสิ น ค้ า ไปให้ กับ ธนาคารของผู้น ำเข้ า โดยผู้น ำเข้ า จะต้ อ ง
ชำระเงินค่าสินค้าก่อน จึงจะสามารถนำเอกสาร ไปออกสินค้าได้
(4) การชำระเงินด้วยระบบ T/T (Telegraphic Transfer) ผูส้ ง่ ออกของไทย
จะส่งสินค้าไปให้กับผู้นำเข้ากัมพูชาโดยให้เครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบกำหนด
เครดิต ผูน้ ำเข้ากัมพูชา จะโอนเงินโดยทางโทรเลขกลับมาให้ผสู้ ง่ ออกของไทย
(5) การชำระค่าสินค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นิยมชำระด้วยเงินสด
เป็นสกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และบางครั้งอาจจ่ายเป็นทองคำ
หากการซือ้ ขายมีปริมาณมาก จะชำระด้วยการโอนเงินทางโทรเลข Telegraphic
Transfer (T/T) การชำระสินค้าอีกวิธีหนึ่ง คือ ผู้ส่งออกไทยจะส่งสินค้าไปให้
ผูน้ ำเข้าของกัมพูชาก่อน โดยให้เครดิตระยะหนึง่ เมือ่ ครบกำหนดจ่าย จะมีนายหน้า
ของกัมพูชา เข้ามาชำระเงินให้กบั ผูส้ ง่ ออกไทยแทน ผูน้ ำเข้ากัมพูชา เรียกระบบนีว้ า่
"โพยก๊วน"
ข้อกำหนดในการจดทะเบียนเครือ่ งหมายทางการค้า
ข้อกำหนดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งสิทธิการคุ้มครอง
ผูป้ ระกอบการต่างชาติ มีดงั นี้
1. เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
กรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหนังสือต้นฉบับ Power
of Attorney ของสินค้าทีจ่ ดทะเบียนระยะเวลาทีใ่ ช้ในการยืน่ เรือ่ งแต่ละขัน้ ตอน
ตั้งแต่ต้นจนจบมีระยะเวลา 6 เดือน (ตามระเบียบที่กำหนด) แต่เจ้าหน้าที่ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญากัมพูชาแจ้งว่า หากมีเอกสารครบและไม่มีปัญหาใดๆ
จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนเท่านัน้
2. สิทธิการคุม้ ครองผูป้ ระกอบการ หลังจากได้จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
เรียบร้อยแล้ว เจ้าของเครือ่ งหมายการค้าทัง้ ชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติจะได้รบั
การคุม้ ครองระยะเวลา 10 ปี และในปีท่ี 5 เจ้าของเครือ่ งหมายการค้าต้องแจ้ง
กระทรวงพาณิชย์วา่ ได้ใช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ หรือยัง
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3. ข้อเสนอแนะการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าในกัมพูชา ผูป้ ระกอบ
การไทยที่ประสงค์จะมีเครื่องหมายการค้าในกัมพูชาจะต้องยื่นขอจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการค้าในกัมพูชา
- ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ยี่ห้อ ต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียมให้รฐั บาลเท่ากับ 125 เหรียญสหรัฐฯ
- ต้องไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

2.4 การค้าระหว่างประเทศ

นับแต่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2552 เศรษฐกิจกัมพูชา
ในปี 2553 เริ่มมีการฟื้นตัว สถาบันเศรษฐกิจของกัมพูชา (The Economic
Institute of Cambodia หรือ EIC) ประมาณการว่า เศรษฐกิจของกัมพูชา (Real
GDP) ในปี 2553 เติบโตร้อยละ 6.5% เมื่อเทียบกับปีท่ผี ่านมา โดยจะเห็นได้
ชัดจากภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอและตัดเย็บเสือ้ ผ้าเพือ่ ส่งออก  ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
ขณะทีภ่ าคการเกษตร เช่นผลผลิตข้าวและพืชอืน่ ๆ ประสบปัญหาเนือ่ งจากสภาพ
ดินฟ้าอากาศ โดยประมาณการว่า ในปี 2554 เศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโตที่
ร้อยละ 4.6 ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
การนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกของกัมพูชาในปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552
เพิ่มประมาณร้อยละ 20 โดยการนำเข้าจากไทยเพิ่มร้อยละ 48 เวียดนาม
เพิม่ ร้อยละ 36 จีนเพิม่ ร้อยละ 42 และเกาหลีใต้เพิม่ ร้อยละ 30 เป็นต้น

สถิตกิ ารส่งออกของกัมพูชา-โลก
ปี

2549

สินค้า
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
3,240
รองเท้า
185
สิ่งทออื่นๆ
128
ไม้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไม้
19
ยางพารา
8
สินค้าประมง
67
ข้าว
ยาสูบ
19
อื่นๆ
27
รวม
3,692
ทีม่ า : กรมศุลกากรกัมพูชา

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2550

2551

2552

2553

3,622
209
123
18
10
60
21
25
4,088

3,953
496
152
12
7
12
12
18
46
4,708

3,310
538
128
12
34
5
68
24
8
69
4,196

3,709
489
132
33
4
4
120
36
8
52
4,687

ม.ค.
304
24
4
0.12
0.24
24
4
1.8
25
387.16

2554

ก.พ.
298
28
6
0.48
0.19
21
5
1.5
38
398.17

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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สถิตกิ ารส่งออกของกัมพูชา-โลก
ปี

สินค้า
ยารักษาโรค
บุหรี่
เบียร์, แอลกอฮอล์
Soft Drink
อาหาร & Ingredients
วัสดุก่อสร้าง
ซีเมนต์
เหล็ก
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เสื้อผ้าใช้แล้ว
ผ้าผืน
ยานยนต์, รถจักรยานยนต์
และส่วนประกอบ
น้ำมันเชื้อเพลิง
อื่นๆ
รวม
ทีม่ า : กรมศุลกากรกัมพูชา

2549

2550

2551

2552

208
480
48

320
610
50

456
463
54

320
905
60

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2553
2554
ม.ค.
ก.พ.
225
18
15
1,076
89
82
112
9.2
9.1

244
112
152
116
60
168
36
936

280
130
205
215
75
290
35
1,365

426
210
270
198
132
300
42
2,070

355
185
170
210
140
370
30
1,185

552
187
186
274
124
382
28
1,692

48
13
13
24
11
35
4
129

45
12
18
22
12
35
3
128

768
1,444
4,772

1,590
472
5,432

1,536
352
6,508

840
1,061
5,831

1,046
500
6,384

82
25.80
501

80
83.90
544

			 ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กัมพูชาส่งออก
มากที่สุดโดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่วนเวียดนามเป็นประเทศที่กัมพูชานำเข้ามากที่สุด สามารถแซงจีน
ซึ่งเคยเป็นประเทศที่กัมพูชานำเข้ามากที่สุด ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าสำคัญ
อันดับ 3 ด้วยมูลค่าการค้ารวม 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
			 สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ส ำคั ญ สิ น ค้ า เกษตรกรรม ได้ แ ก่ ยางพารา
ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา ข้าวโพด ถั่วเหลือง ใบยาสูบและ ผลิตภัณฑ์ไม้
สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เสือ้ ผ้า เครือ่ งนุง่ ห่ม รองเท้า และ สิง่ ทอ
			 ตลาดส่งออกทีส่ ำคัญ ได้แก่สหรัฐอเมริกา กลุม่ สหภาพยุโรป ญีป่ นุ่
ฮ่องกง แคนาดา และ สิงคโปร์
			 สิ น ค้ า นำเข้ า ที่ ส ำคั ญ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง สำเร็ จ รู ป
อาหารและเครือ่ งดืม่ ผ้าผืน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
เครือ่ งสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ยาง
				 แหล่งสินค้านำเข้าที่สำคัญ เวียดนาม จีน ไทย ฮ่องกง ไต้หวัน
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อังกฤษ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย
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2.5 การค้ากับประเทศไทย

ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ กัมพูชา
รายการ

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่าการค้า
การนำเข้า
การส่งออก

2553

2553 (ม.ค.-ก.พ.)

2554 (ม.ค.-ก.พ.)

อัตราขยายตัว
(%)
2554 (ม.ค.-ก.พ.)

2,556.82
2,342.09
214.73

325.26
310.01
15.26

462.98
423.03
39.95

42.34
36.46
161.83

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
มูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาในปี 2553 มีมูลค่าถึง 2.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และในปี 2554 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีมลู ค่า
462 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ถึงร้อยละ 42        
ทางด้านการส่งออก กัมพูชาส่งออกมายังประเทศไทยในปี 2553 มูลค่า 214.73
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนในด้านการนำเข้ามีมูลค่าสูงถึง 2,342.09 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  ส่งผลให้กมั พูชาขาดดุลการค้ากับประเทศไทยมาโดยตลอด

สินค้าหลักไทยส่งออกไปตลาดกัมพูชา ปี 2553 - 2554
ชื่อสินค้า
2553
น้ำมันสำเร็จรูป
น้ำตาลทราย
เครื่องดื่ม
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
และส่วนประกอบ
ปูนซีเมนต์
อัญมณี
เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว
ผลิตภัณฑ์ยาง
เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
ผ้าผืน
การส่งออกรวมทั้งสิ้น

281.1
206.3
115.5
69.7
118.9
1.1
80.1
73.2
72.5
77.5
2,342.1

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่า : ล้านเหรียญ
อัตราขยายตัว
2553
2554
2554
(ม.ค.-ก.พ.)
(ม.ค.-ก.พ.)
(ม.ค.-ก.พ.)
40.7
56.7
39.24
20.6
40.6
96.74
19.5
21.8
12.08
14.0
18.2
29.73
16.0
10.3
12.4
12.1
11.0
310.0

18.1
17.6
16.6
15.2
13.7
12.8
423.0

13.00
99,149.72
60.87
22.63
13.31
16.33
36.46

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
(สามารถหารายชือ่ สินค้ามากกว่า 10 รายการได้ท  ่ี www2.ops3.moc.go.th)
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ในปี 2553 ประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทน้ำมันสำเร็จรูปสูงสุดเป็นอันดับ 1
มีมลู ค่าสูงถึง 281.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  รองลงมา คือ น้ำตาลทราย ปูนซีเมนต์ และ
เครือ่ งดืม่ โดยมีมลู ค่า 206.3, 118.9 และ 115.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ   
ในขณะทีค่ รึง่ ไตรมาสแรกของปี 2554 น้ำมันสำเร็จรูปยังเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1
ของไทย โดยมีนำ้ ตาลทราย, เครือ่ งดืม่ และเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน ในลำดับ
ต่อมา ในขณะทีน่ ำ้ ตาลทรายมีอตั ราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 96.74
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากตลาดกัมพูชาปี 2553-2554
ชื่อสินค้า

มูลค่า : ล้านเหรียญฯ
2553

ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้

14.4

2553
(ม.ค.ก.พ.)
5.3

สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และ ผลิตภัณฑ์
เหล็ก เหล็กกล้า และ ผลิตภัณฑ์
พืช และ ผลิตภัณฑ์จากพืช
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
ไม้ซุง ไม้แปรรูป และ ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การนำเข้ารวมทั้งสิ้น

25.0
26.6
47.4
5.7
6.0
2.4
1.2
0.5
0.3
214.7

2.4
3.2
1.6
0.2
0.9
0.4
0.1
0.1
15.3

อัตราขยายตัว (%)

2554
(ม.ค.ก.พ.)
18.6

2554
(ม.ค.-ก.พ.)

5.7
5.4
2.3
2.3
0.8
0.7
0.7
0.3
0.3
39.9

138.90
72.26
45.87
1,115.12
-7.05
103.09
369.91
134.50
161.83

251.86

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
(สามารถหารายชือ่ สินค้ามากกว่า 10 รายการได้ท  ่ี www2.ops3.moc.go.th)
ทางด้านการส่งออกสินค้ากัมพูชามายังประเทศไทย ในปี 2553 มีมลู ค่ารวม
214.7 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โดยมี สิน ค้ า ที่ส่ง ออกมาอั น ดั บ 1 คื อ พื ช และ
ผลิตภัณฑ์จากพืช  มลู ค่า 47.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีเหล็กกล้า, สินแร่โลหะอืน่ ๆ   
และผลไม้ ตามลำดับ ในขณะทีใ่ นระยะครึง่ ไตรมาสแรกของปี 2554 ปรากฏว่า
มีการส่งออกผักและผลไม้ เป็นอันดับ 1 มูลค่า 18.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยมีอตั รา
การขยายถึงร้อยละ 251.86  
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- การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
ในปี 2553 ไทยมีมลู ค่าการค้าชายแดนกับกัมพูชา รวม
55,411 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ร้อยละ 22.1 ประกอบด้วย
การส่งออก 51,112.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ร้อยละ 19.2
การนำเข้า 4,298.3 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น ร้อยละ 72.2
ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้า 46,814.4 ล้านบาท
จังหวัดทีม่ กี ารค้าชายแดน มี 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว
ตราด จันทบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เรียงตาม
ปริมาณการค้าจากมากไปน้อย
สินค้าส่งออกชายแดนที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตาลทรายเครื่องยนต์สันดาป
ในแบบลูกสูบฯ ยางรถยนต์ ผ้าผืนและด้าย และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เป็นต้น สำหรับสินค้านำเข้าชายแดนจากกัมพูชา ได้แก่ ผักและของปรุงแต่ง
จากผัก เหล็ก อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และเสื้อผ้า
สำเร็จรูป เป็นต้น
2.6 กฎระเบียบการนำเข้า
       2.6.1 มาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษี
มาตรการนำเข้า ประเทศกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงต้องอาศัยการนำเข้าเป็นหลัก
โดยมีนโยบายการค้าเสรี ไม่มีข้อกีดกันทางการค้าหรือกำหนดโควตาในการนำ
เข้าสินค้า แต่กำหนดให้ผ้นู ำเข้าสินค้าเข้า ต้องชำระภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีพเิ ศษอืน่ ๆ ตามทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด
1. สินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้า (Pre-Shipment Inspection)
"PSI" กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการตรวจสอบสินค้า
ก่อนการนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินค้าที่ได้รับการ
ยกเว้นการตรวจสอบ "PSI" ก่อนการนำเข้า ได้แก่
(1) หินและโลหะทีม่ รี าคาแพง
(2) วัตถุดา้ นงานศิลป์
(3) วัตถุระเบิดและผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการระเบิด
(4) กระสุนดินดำ อาวุธและยุทโธปกรณ์
(5) สัตว์มชี วี ติ
(6) หนังสือพิมพ์รายวันและรายคาบ
(7) เครือ่ งใช้ในบ้านเรือนและทรัพย์สนิ ส่วนตัว รวมถึงยานยนต์ใช้แล้ว
(8) พัสดุทฝ่ี ากส่งทางไปรษณีย์ หรือ ตัวอย่างสินค้า
(9) สิง่ ของซึง่ รัฐบาลต่างชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศจัดส่งให้แก่มลู นิธิ
องค์กรการกุศล และองค์กรเพือ่ ช่วยเหลือมนุษยชาติ
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

27

สส

สินค้าทีห่ า้ มนำเข้า สินค้าทีม่ ี
‘
ผลกระทบต่อความมัน่ คง ความ
ปลอดภัย สุขอนามัย สิง่ แวดล้อม
และอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ได้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์
และเครื่องจักรที่ใช้ในการทหาร
ทอง เครื่องเงิน เงินตรา ยา
และยาพิษ

’

(10) สิง่ ของและวัสดุครุภณ
ั ฑ์ซง่ึ นำมาเพือ่ ใช้ในภารกิจของคณะทูต สถานทูต
หรือสถานกงสุล และองค์การสหประชาชาติ รวมถึงตัวแทนขององค์การในด้าน
ต่างๆ
(11) สินค้าทุนทุกชนิดซึ่งได้รับอนุญาตให้นำเข้าโดยยกเว้นภาษีจากสภา
เพือ่ พัฒนากัมพูชา (ไม่วา่ สินค้านัน้ จะถูกกำหนดให้เสียภาษีหรือไม่กต็ าม)
(12) สินค้าทุกชนิดทีร่ ฐั บาลได้กำหนดให้นำเข้าโดยไม่ตอ้ งเสียภาษี เช่น ปุย๋ เคมี
อุปกรณ์และเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ดา้ นการเกษตร เครือ่ งใช้ดา้ นการศึกษา และเครือ่ งกีฬา
ฯลฯ
2. 	สินค้าได้รับการยกเว้นการตรวจสอบก่อนการนำเข้า (PSI) เป็นการ
ชัว่ คราว ได้แก่
(1) บุหรี่
(2) รถจักรยานยนต์
(3) โทรทัศน์ (T.V. SETS)
(4) เครือ่ งเล่นวิดโี อ (VIDEO TAPE RECORDER "VTR")
(5) วิทยุและวิทยุเทป (RADIO-CASSETTE RECORDERS)
(6) ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (PETROLEUM PRODUCTS)
ทัง้ นี้ รัฐบาลกัมพูชาได้มอบหมายให้บริษทั BIVAC เป็นตัวแทนของรัฐบาลใน
การคำนวณภาษีกอ่ นทำพิธกี ารนำเข้า โดยมีขน้ั ตอน ดังนี้
- ผูน้ ำเข้าแจ้ง BIVAC ถึงรายละเอียดสินค้าทีน่ ำเข้า
- BIVAC ส่งเจ้าหน้าที่ ไปตรวจสอบสินค้าทีแ่ จ้งนำเข้านัน้ ๆ
- เจ้าหน้าทีส่ ง่ ผลการตรวจสอบให้กบั BIVAC
- ผู้นำเข้านำเอกสารที่ได้รับจาก BIVAC ไปขอชำระภาษีนำเข้าและทำ
พิธกี ารออกของจากศุลกากร
3. สินค้าที่ห้ามนำเข้า สินค้าที่มผี ลกระทบต่อความมัน่ คง ความปลอดภัย
สุขอนามัย สิง่ แวดล้อม และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิด
รถยนต์และเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการทหาร ทอง เครือ่ งเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ
มาตรการส่งออก สามารถทำการส่งออกได้เสรี ไม่มขี อ้ จำกัด ยกเว้นสินค้า
ที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชากำหนดให้ส่งออกได้โดยต้องมีเอกสารใบรับรองแหล่ง
กำเนิดสินค้าจากกรมสิทธิประโยชน์กัมพูชา หรือเอกสารใบอนุญาตส่งออกจาก
กรมการค้าต่างประเทศกัมพูชา
1. เอกสารใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมสิทธิประโยชน์ (GSP. Dept)
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา จะออกเอกสารใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้กับ

28

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้ส่งออกสินค้าที่ประเทศผู้นำเข้าต้องการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ศุลกากรและอื่นๆ ขณะนี้มีสินค้าที่ต้องขอเอกสารใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
เพือ่ ส่งออกไปบางประเทศ เช่น
- ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
- เสือ้ ผ้าสำเร็จรูปและถุงมือ
- รองเท้า
- กุง้ แช่แข็ง
- ข้าว
- เบียร์, บุหรี่
เอกสารใบอนุญาตส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กมั พูชา
จะออกเอกสารใบอนุญาตส่งออกสินค้าทีค่ วบคุม คือ
- ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้
- ข้าว
2.7 โอกาสทางการค้า และปัญหาอุปสรรค
ความต้องการ (Demand) ภายในประเทศ ขึน้ อยูก่ บั รายได้ของภาคชนบท
ทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการไหลเวียนของกระแสเงินทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุน
ขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ถูกค้นพบนอกชายฝัง่ เมือ่ ปี 2548 กัมพูชาเป็น
ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพทีไ่ ทยน่าจะขยายการส่งออกสินค้าให้มากขึน้ โดย ภาครัฐไทย
ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทย ดังนี้
(1) สนับสนุนผลักดันการส่งออกสินค้าไทยให้มากขึน้
(2) ประสานความสัมพันธ์ทง้ั ภาครัฐและเอกชนทุกระดับ ให้แน่นแฟ้น
(3) สนับสนุนและเร่งผลักดันให้เอกชนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ (Internationalization)
(4) ส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ/ Thailand Trade Exhibition
(5) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม In store promotion ร่ ว มกั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ ผูน้ ำเข้าในต่างประเทศ
(6) จั ด คณะผู้ แ ทนการค้ า Business Matching ไปเจรจาการค้ า
ในต่างประเทศ
(7) จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา
โอกาสสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา
(1) การส่งมอบสินค้าของไทยมีความสะดวกและรวดเร็ว เนือ่ งจากไทยและ
กัมพูชามีอาณาเขตชายแดน ติดต่อกันเป็นแนวยาว
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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(2) การชำระค่าสินค้าของไทยกับกัมพูชาสามารถกระทำได้โดยวิธีง่ายๆ
โดยชำระค่าสินค้าเป็นเงินบาท เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และทองคำ ทำให้การ
ซือ้ ขายสินค้าของไทย มีความคล่องตัวสูงกว่าประเทศคูแ่ ข่ง
(3) สินค้าไทยมีคุณภาพดี รูปแบบสวยงาม เป็นที่พอใจของตลาดกัมพูชา
เพราะชาวกัมพูชานิยมสินค้าไทยตามการโฆษณาทางสือ่ โทรทัศน์ไทย ทำให้สนิ ค้าไทย
เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมากกว่าสินค้าจากประเทศอืน่ ๆ
(4) รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือ ด้านที่พักอาศัยแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
ส่งผลให้ชาวกัมพูชาคิดว่าไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องและมีความเชื่อใจไทยในเรื่อง
ไม่คดโกงมากกว่าประเทศคูแ่ ข่ง
(5) การกระจายสินค้าไทยเข้าสูต่ ลาดกัมพูชา ทางด้านชายแดนมีปริมาณมาก
ทำให้ สิ น ค้ า ไทยครองตลาดต่ า งจั ง หวั ด ของกั ม พู ช าได้ ม ากกว่ า ประเทศ
คูแ่ ข่ง รวมทัง้ ผูน้ ำเข้ารายใหญ่ๆ ของกัมพูชามักจะเป็นหุน้ ส่วนกับพ่อค้าไทย ซึง่ จะ
เป็นผู้นำเข้าสินค้าไทย เข้าไปกระจายต่อให้กับพ่อค้าขายส่งและพ่อค้าขายปลีก
ในตลาดกัมพูชา ทำให้สนิ ค้าไทยสามารถกระจายอยูท่ ว่ั ทุกตลาดในกัมพูชา
(6) นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ทำให้การสัง่ ซือ้ สินค้า
วัตถุดบิ จากไทยเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรม มีมากกว่าคูแ่ ข่ง นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารจัดตัง้
สำนักงานตัวแทน หรือเปิดบริษทั สาขา จำหน่ายสินค้าในกรุงพนมเปญ เพือ่ ให้ผคู้ า้
ส่งและผูค้ า้ ปลีกของกัมพูชา เข้ามาเลือกซือ้ สินค้าทีร่ า้ นได้ทกุ วัน
(7) ไทยสามารถอาศั ย ผู้ น ำเข้ า ของกั ม พู ช าเป็ น ผู้ จ ำหน่ า ยสิ น ค้ า ไทย
ต่อไปยังประเทศเวียดนามและลาวได้ นอกจากนีค้ วรให้การสนับสนุนนักลงทุนไทย
มาลงทุนในกัมพูชา ในโครงการทีก่ มั พูชามีศกั ยภาพ ได้แก่
- การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ
- การทำเหมืองแร่
- การปลูกพืชเกษตร เช่น ต้นยูคาลิปตัส ยางพารา พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน อ้อย ถัว่ เหลือง งา และมันสำปะหลัง เป็นต้น

การนำสิ นค้ า เข้ า สู่ ต ลาด
‘
ของประเทศกัมพูชาในระยะเริม่ ต้น
ควรจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมาย
ก า ร ค้ า ก่ อ น ท ำ ก า ร ต ล า ด
เนื่ อ งจากอาจถู ก ลอกเลี ย น
ปลอมเครื่องหมายการค้า หาก
สินค้าได้รับความนิยม

’
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การนำสินค้าเข้าสูต่ ลาดของประเทศกัมพูชาในระยะเริม่ ต้น ควรจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค้ า ก่ อ นทำการตลาดเนื่ อ งจากอาจถู ก ลอกเลี ย น ปลอม
เครื่องหมายการค้า หากสินค้าได้รับความนิยม และควรมีตัวแทน เพื่อดูแล
ธุรกิจในกัมพูชา นักธุรกิจที่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจในกัมพูชา ควรเข้ามา
ศึกษาตลาดด้วยตนเอง เพือ่ ให้ทราบถึงรสนิยมของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะควรเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าทีก่ รมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์จดั ขึน้ ทุกปี นอกจากนี้
นักธุรกิจไทยควรมีการเรียนภาษาเขมรเพื่อให้สามารถสื่อสารเบื้องต้นได้ เพราะ
ปั จ จุ บัน คนกั ม พู ช ามี ค วามตื่น ตั ว และเรี ย นรู้ภ าษาต่ า งประเทศค่ อ นข้ า งมาก
ไม่วา่ ภาษาอังกฤษ ไทย จีนแต้จว๋ิ จีนกลาง ญีป่ นุ่ หรือเกาหลี เนือ่ งจากตระหนักว่า

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้งานกับบริษัทต่างชาติและองค์กรต่างๆ ที่มาเปิด
ทำการในประเทศ ดังนั้น นักธุรกิจไทย ควรให้ความสำคัญกับภาษาดังกล่าวนี้
เช่นกัน เพือ่ ใช้สอ่ื สาร หรือเจรจาติดต่อธุรกิจ
ผู้น ำเข้ า รายใหญ่ ซ่ึง นำเข้ า สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศส่ ว นมาก หรื อ เกื อ บ
ทุกรายจะมีสำนักงานฯ ตัง้ อยูใ่ นกรุงพนมเปญ
ผูน้ ำเข้ารายย่อย มีอยูท่ ว่ั ในกรุงพนมเปญ และเมืองต่างๆ ทีม่ ดี า่ นชายแดน
ติดต่อ กับประเทศไทยหรือเวียดนาม ผูน้ ำเข้ารายย่อยตามชายแดน เป็นคูแ่ ข่งขัน
ทีส่ ำคัญ กับผูน้ ำเข้าขนาดใหญ่ ทัง้ นีเ้ พราะเป็นผูท้ ำธุรกิจนอกระบบโดยหลีกเลีย่ ง
ภาษีนำเข้า ทัง้ นี้ ผูน้ ำเข้ารายย่อยจะมีอยูเ่ ป็นจำนวนมากโดยอาจเป็นตัวแทนนำเข้า
โดยตรงจากผู้ผลิต/ส่งออก ในประเทศที่ติดกับชายแดน หรือเป็นผู้ซ้อื สินค้าจาก
ตัวแทนในประเทศ และนำเข้ามาเองผ่านตามชายแดน
การส่งต่อไปยังประเทศที่สาม   มีการดำเนินการโดยผู้นำเข้าสินค้าจากไทย
หรื อ เวี ย ดนาม เข้ า มาเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ในกรุ ง พนมเปญ แล้ ว ส่ ง ต่ อ ไปยั ง อี ก
ประเทศหนึง่
การสร้างแบรนด์สนิ ค้าไทยในกัมพูชา ต้องอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อเป็นหลัก การบอกปากต่อปากทำได้ต่อเมื่อสินค้านั้นเป็นที่ร้จู ักดีในตลาด
นอกจากนี้การขายสินค้าโดยตรงและการจำหน่ายสินค้าเงินผ่อนในกัมพูชา
ไม่ประสบผลสำเร็จ เนือ่ งจากคนกัมพูชาไม่มเี งินเดือนประจำ หรือเงินรายได้ทแ่ี น่นอน
และถือว่า การเสียเครดิตไม่ได้เป็นสิง่ น่าอับอายในสังคมแต่อย่างใด
เนือ่ งจากคนกัมพูชาส่วนใหญ่พยายามทีจ่ ะก้าวทันโลกยุคปัจจุบนั   จงึ อาจแยก
พฤติกรรมการบริโภคของกลุม่ บุคคลในสังคมตามกำลังการซือ้ ออกเป็น 3 กลุม่ คือ
(1) กลุ่ม ผู้มีก ำลั ง การซื้อ สู ง -ประมาณร้ อ ยละ 5 ของประชากร บุ ค คล
ในกลุม่ นีไ้ ด้แก่
(1.1) นักธุรกิจทีเ่ ป็นผูน้ ำเข้า/ตัวแทนจำหน่ายสินค้า เช่น บุหรี่ เบียร์ สุรา
ไวน์ วัสดุกอ่ สร้าง น้ำมันเชือ้ เพลิง และยานยนต์ รวมถึงนักธุรกิจทีม่ รี ายได้จากการ
ซือ้ ขายทีด่ นิ และการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์
(1.2) นักธุรกิจเจ้าของบ่อนคาสิโน
     (1.3) นักการเมืองและข้าราชการระดับผู้บริหาร (โดยผู้ดำรงตำแหน่ง
ข้ า ราชการระดั บ สู ง ทั้ง ส่ ว นภู มิภ าคและส่ ว นกลาง มาจากการแต่ ง ตั้ง ของ
พรรคการเมือง โดยมีวาระตามการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคการเมืองซึ่งเป็น
ผูบ้ ริหารประเทศในขณะนัน้ ) กลุม่ นีม้ รี ายได้มาจาก การให้เช่าบ้านและทีด่ นิ ซึง่ ได้
รับจัดสรรขณะดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารขณะใกล้เปิดประเทศ หรือประมาณปี 2533
และรายรับทีไ่ ด้จากการอำนวยความสะดวกในเรือ่ งกฎระเบียบของรัฐ รวมถึงเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในโครงการพัฒนาต่างๆ
(2) กลุ่มผู้มีกำลังซื้อปานกลาง-ประมาณร้อยละ 10 ของประชากร บุคคล
ในกลุม่ นีไ้ ด้แก่

การสร้างแบรนด์สนิ ค้าไทย
‘
ในกัมพูชา ต้องอาศัยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ เป็นหลัก
การบอกปากต่อปากทำได้ตอ่ เมือ่
สิ น ค้ า นั้ น เป็ น ที่ รู้ จั ก ดี ใ นตลาด
นอกจากนีก้ ารขายสินค้าโดยตรง
และการจำหน่ายสินค้าเงินผ่อน
ในกั ม พู ช าไม่ ป ระสบผลสำเร็ จ
เนือ่ งจากคนกัมพูชาไม่มเี งินเดือน
ประจำ หรือเงินรายได้ทแ่ี น่นอน

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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      (2.1) กลุ่มนักธุรกิจที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าหรือค้าส่งสินค้า รวมถึงผู้ท่ลี งทุน
ร่วมกับนักธุรกิจต่างชาติ
(2.2) กลุ่มลูกจ้างที่ทำงานกับองค์การระหว่างประเทศ สถานทูต และ
บริษทั ต่างชาติรวมถึงบุคคลสาธารณะเช่น นักร้อง และนักแสดงเป็นต้น
      (2.3) กลุม่ ประชาชนซึง่ ประกอบอาชีพค้าขาย
ได้แก่

(3) กลุม่ ผูม้ กี ำลังซือ้ ต่ำ-ประมาณร้อยละ 85 ของประชากร บุคคลในกลุม่ นี้
(3.1) บุคคลทีไ่ ม่อยูใ่ นกลุม่ ที่ 1 และ 2
(3.2) ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
(3.3) ลูกจ้างในโรงงาน
(3.4) ผูท้ ไ่ี ด้รบั เงินช่วยเหลือจากญาติซง่ึ อาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ

2.8 ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า
1.) 	ทางบก
ถนนในกัมพูชา รวมมีความยาวประมาณ 39,704  กโิ ลเมตร
แยกเป็นทางหลวง 5,263 กิโลเมตร และถนนสายจังหวัด 6,441
กิโลเมตร และถนนสายชนบท ประมาณ 28,000 กิโลเมตร โดย
มีเส้นทางทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศไทย - กัมพูชา  ดังนี้
		 (1.) กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ   (กรุงเทพ-อรัญ
ป ร ะ เ ท ศ - บั น เ ตี ย เ มี ย น เจ ย - พ ร ะ ต ะ บ อ ง - โ พ ธิ สั ต กัมปงชะนัง-กรุงพนมเปญ) จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวง
หมายเลข 33 มุ่งสู่ ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี -อรัญประเทศ
ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร ในส่วนของกัมพูชา คือ
จากจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก-ปอยเปต เข้าสูเ่ ขตแดนกัมพูชา
(เส้ น ทางระเบี ย งด้ า นใต้ น้ี ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น ทาง
หมายเลข 5 ของกัมพูชา ผ่านจังหวัดบันเตียเมียนเจย พระตะบอง
โพธิสัต กัมปงชะนัง เข้าสู่กรุงพนมเปญ ระยะทางประมาณ
420 กิ โ ลเมตร ใช้ เวลาการเดิ น ทาง 8 ชั่ว โมง (เส้ น ทาง
ระเบี ย งด้ า นใต้ น้ี สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น ทางหมายเลข 6 จาก
บันเตียเมียนเจย – เสียมเรียบ-กัมปงธม-กรุงพนมเปญ รวมระยะทาง 430 กิโลเมตร
ใช้เวลาการเดินทาง 9 ชัว่ โมง)
(2.) กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ (กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะกง-กัมปงสะปือกรุงพนมเปญ) มุง่ หน้าสูจ่ งั หวัดตราด ข้ามแดนทีด่ า่ นบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่
จั ง หวั ด ตราด-บ้ า นจามเยี่ย ม อำเภอมณฑลสี ม า จั ง หวั ด เกาะกง (กั ม พู ช า)
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เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 48 ไปอำเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกง
ไปเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 4 ขึ้นเหนือผ่านจังหวัดกัมปงสะปือ ไปกรุง
พนมเปญ ระยะทาง 283 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง
(3.) กรุงเทพฯ-จังหวัดสีหนุวิลล์ (กัมปงโสม) มุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด
ข้ามแดนที่ด่านบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด-บ้านจามเยี่ยม
อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง (กัมพูชา) เดินทางตามเส้นทางหมายเลข
48   ไปอำเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกง ไปเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 4
ลงใต้สจู่ งั หวัดสีหนุวลิ ล์ ระยะทาง  260 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง 5 ชัว่ โมง
(4.) กรุงเทพฯ-จังหวัดกัมปงจาม (กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-บันเตียเมียนเจยเสียมเรียบ-กัมปงธม-กัมปงจาม) ระยะทาง 430 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง 8
ชัว่ โมง
** การขนส่งสินค้าต้องมีการเปลีย่ นหัวรถลาก หรือทำการขนถ่ายสินค้าเพือ่
เปลีย่ นเป็นรถทีม่ พี วงมาลัยซ้าย ณ ฝัง่ กัมพูชา  
2.) ทางอากาศ
1.) สนามบินสุวรรณภูม-ิ สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ ใช้เวลาเดินทาง
55 นาที  
   1. สายการบินไทย 2 เทีย่ วบิน/วัน
2. สายการบินแอร์เอเชีย 1 เทีย่ วบิน/วัน
3. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 4 เทีย่ วบิน/วัน
2.) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ใช้เวลาเดินทาง
55 นาที  ได้แก่
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 5 เทีย่ วบิน/วัน
3.) ทางน้ำ
ในกัมพูชา มีทา่ เรือน้ำลึกแห่งเดียว คือ ท่าเรือสีหนุวลิ ล์ ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุง
โดยการวางคอนเทนเนอร์รอบท่าเรือน้ำลึก ความยาว 240 เมตร และขยายพืน้ ที่
จอดเรือความยาว 160 เมตร สำหรับรองรับเรือทีก่ นิ น้ำลึก 9 เมตร   ปจั จุบนั ท่าเรือแห่งนี้
มีท่าเทียบเรือ 12 แห่ง มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีทางเข้า 2
สายคือสายใต้ (South Channel) มีทา่ เทียบเรือยาว 5.5 กม.น้ำลึก 8.4 เมตร
กว้าง 80-100 เมตร ส่วนทางเข้าสายเหนือ  (North Channel)  มีทา่ เทียบเรือยาว
1 กม.น้ำลึก 10 เมตร กว้าง 150-200 เมตร
กรุงเทพฯ – ท่าเรือสีหนุวลิ ล์  ใช้เวลาการเดินทาง 6 วัน
ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือสีหนุวลิ ล์  ใช้เวลาการเดินทาง 4 วัน
อำเภอคลองใหญ่ – ท่าเรือสีหนุวลิ ล์ ใช้เวลาการเดินทาง 6 วัน
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3. รายงานภาวะอุตสาหกรรม

แนวโน้มความต้องการสินค้าทีส่ ำคัญในตลาดกัมพูชา ได้แก่
(1) อาหารและเครือ่ งดืม่ – กัมพูชามีจำนวนประชากรเพิม่ ร้อยละ 1.17 ต่อปี
ขณะทีพ่ น้ื ทีแ่ ละอุตสาหกรรมภายในประเทศของกัมพูชายังมีขอ้ จำกัด ทำให้กมั พูชา
ต้องอาศัยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเพือ่ บริโภค และเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก ทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วในกัมพูชา ปีละประมาณ
2 ล้านคน
(2) รถยนต์ – การนำเข้าเพิม่ โดยเฉพาะรถยนต์ใหม่เพือ่ ทดแทนรถยนต์เก่า
นอกจากนีภ้ าวะเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตส่งผลต่อความต้องการมีรถยนต์สงู ขึน้
(3) วัสดุก่อสร้าง – มีแนวโน้มการนำเข้าสูงเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์และสาธารณูปโภคต่างๆ
(4) ผลิตภัณฑ์ยาง – ซึง่ มีแนวโน้มความต้องการเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะยางรถยนต์
และจักรยานยนต์
(5) ผ้าผืน – กัมพูชานำเข้าเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมผลิต Garment
เพือ่ ส่งออกซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้ให้กมั พูชา
(6) เชือ้ เพลิง - นำเข้าเพือ่ รองรับกับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
เพือ่ ใช้กบั ยานพาหนะ และผลิตกระแสไฟฟ้า
สินค้าส่งออกสำคัญของกัมพูชา ได้แก่
กั ม พู ช ามี แ หล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ จ ำนวนมากที่ยัง ไม่ ไ ด้ น ำออกมาใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประมาณการว่าการปศุสตั ว์ ประมง และป่าไม้ สร้างรายได้
ให้แก่ประเทศเป็นมูลค่าประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP และสร้างงานร้อยละ 80
ของกำลังแรงงานรวม
- ป่าไม้ มีพ้นื ที่ร้อยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ บริเวณที่ป่าไม้หนาแน่นคือ
เทือกเขาบรรทัดทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
- สัตว์น้ำ มีชุกชุมด้านชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ และที่ทะเลสาบ ซึ่งเป็น
แหล่งจับปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 10,000 ตารางกิโลเมตรใน
ฤดูนำ้ หลากและลดเหลือ 3,000 ตารางกิโลเมตรในฤดูแล้ง ปลาทีจ่ บั จากแม่นำ้ โขง
แต่ละปีประมาณ 1 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีปลาที่เลี้ยงประมาณ 200,000 ตัน
ปลามีสว่ นสำคัญต่อวิถคี วามเป็นอยูข่ องประชาชน เพราะนอกจากจะใช้บริโภคโดย
ตรงแล้ว ยังสามารถส่งออก สร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วย
- น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมปทานสำรวจน้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ผลการสำรวจพบว่ามีปริมาณ
ที่สามารถทำเชิงพาณิชย์ได้ ประมาณว่ามีก๊าซสำรองในเขตแดนของกัมพูชา
ประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร และในพืน้ ทีท่ บั ซ้อนกับประเทศไทย ประมาณ
8 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถขุดนำมาใช้ในทางพาณิชย์ได้ต้งั แต่ปี 2553
นอกจากนีก้ ารสำรวจในเขตทะเลสาบ คาดว่าจะพบแหล่งก๊าซจำนวนหนึง่
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- อัญมณี มีแหล่งอัญมณีทม่ี คี ณ
ุ ภาพดีเช่นทีอ่ ำเภอไพลิน กรุงไพลิน ซึง่ เป็น
แร่พลอยสายเดียวกับจังหวัดตราดและจันทบุรี พลอยมีมากบริเวณเทือกเขาเพชร
หรือเขาสามพันล้าน และเทือกเขาบรรทัดซึง่ เป็นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างประเทศ
ไทย – กัมพูชา นอกจากนีย้ งั มีเหมืองทองในจังหวัดรัตนคีรี
- สินแร่ มีเป็นจำนวนมาก อาทิ เหล็ก ฟอสเฟต, บ๊อกไซด์, ซิลคิ อน,ถ่านหิน
และแมงกานีส เป็นต้น
สินค้าหลักทีไ่ ทยส่งออก และ นำเข้าจาก กัมพูชา (5 อันดับแรก)
สินค้าหลักที่ไทยส่งออก

ประเทศคู่แข่ง

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้า

ประเทศคู่แข่ง

1. น้ำมันสำเร็จรูป
2. น้ำตาลทราย

สิงคโปร์,เวียดนาม
เวียดนาม

1.พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
2.เหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

เวียดนาม
จีน, เวียดนาม

3. ปูนซีเมนต์

อินโดนีเซีย,
เวียดนาม
สิงคโปร์, มาเลเซีย
เกาหลี,จีน

3. เศษโลหะ

เวียดนาม

4. ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ
5.เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค

เวียดนาม
เวียดนาม

4. เครื่องดื่ม
5. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ

ทีม่ า : สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ  ณ  กรุงพนมเปญ

สินค้าและบริการทีม่ ศี กั ยภาพของไทยในกัมพูชา
สินค้า/บริการ
ศักยภาพ
1. โรงพยาบาล
2. สปา
3. อาหารไทย
4. เสริมสวย
5. ตัดเย็บเสื้อผ้า

วัตถุดิบ Out Sourcing
ที่สำคัญ
1. ทรัพยากรธรรมชาติเช่น ไม้ น้ำมัน
ก๊าซ
2. แร่ หินมีค่า
3. แรงงาน
4. พืชไร่
5. ข้าว

ประเทศคู่แข่ง
เวียดนาม, สิงคโปร์
เวียดนาม, มาเลเซีย,จีน,เกาหลี
เวียดนาม,จีน,เกาหลี
เวียดนาม,ฮ่องกง,เกาหลี,ฝรั่งเศส
เวียดนาม,จีน

ทีม่ า : สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ  ณ  กรุงพนมเปญ
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4. การลงทุน

กัมพูชาในปัจจุบนั ได้มนี โยบายการเปิดประเทศ และพยายามสร้างภาพลักษณ์
รวมทัง้ สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ สะพาน  ถนน  ท่าเรือน้ำลึก โรงแรม เป็นต้น  เพือ่
อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติให้เข้ามาลงทุน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน
ของตนเอง  หลังจากทีอ่ ยูใ่ นภาวะสงครามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
4.1 การลงทุนจากต่างประเทศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment
Board : CIB) ได้อนุมตั โิ ครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 1,830 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 8,470.7  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก CIB ปี 2549 –2553  
รายการ
มูลค่าเงินลงทุน

หน่วย

ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
จำนวนโครงการ โครงการ

2549

2550

2551

2552

207.7

480.7

259.9

199.0

99

130

101

100

2553

2553/2552
   อัตราการเพิ่ม(ลด) %
172.8
+23.80 ล้าน USD
15.97%
102
+2 โครงการ
2%

ทีม่ า : Cambodia Investment Board
ในปี 2553  CIB  อนุมตั โิ ครงการลงทุนทัง้ สิน้ 102 โครงการ  เงินลงทุน 172.8
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมือ่ เทียบกับปี 299.2 พบว่า มีการอนุมตั เิ พิม่ จากปีกอ่ น 2
โครงการ หรือเพิม่ ร้อยละ 15.97 และมีเงินลงทุนเพิม่ 23.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
หรือเพิม่ ร้อยละ 2  โครงการที่ CIB  อนุมตั ิ ได้แก่
- อุตสาหกรรม Garment  40  โครงการ  เงินลงทุนรวม 41.8  ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ จำนวนโครงการและเงินลงทุนเพิ่มร้อยละ 73.91 และร้อยละ 81.79
จากปี 2552 ทีอ่ นุมตั ิ 23 โครงการ และเงินลงทุนรวม 23.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
โดยนักลงทุนรายใหญ่ คือ ไต้หวัน จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ กัมพูชา  อังกฤษ  มาเลเซีย
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และไทย ซึ่งต่างเห็นถึงศักยภาพของกัมพูชา
ในการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม
ประเทศยุโรปในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าจากไทยเข้ามา
ตัง้ โรงงานจำนวน 2 โรง คือบริษทั Bangkok Garment  และ Lim Line International ส่วนโรงงานผลิตรองเท้ามีจำนวน 2 โรง คือ Dance Supply และ Cambo
Shoes  
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- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 13 โครงการ เงินลงทุนรวม 38.7  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวนโครงการลดลงร้อยละ 31.57 แต่เงินลงทุนเพิม่ ร้อยละ 9
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 ทีอ่ นุมตั   ิ 19 โครงการ เงินลงทุนรวม 35.5
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ เป็ น การลงทุ น ปลู ก อ้ อ ยและสร้ า งโรงงานน้ ำ ตาลของ
นักลงทุนจีน จำนวน 2 โครงการ คือ ในนามบริษทั Yellow Field (Cambodia) International จำกัด และบริษัท Great Field (Cambodia) International จำกัด โครงการแปรรูปมันสำปะหลัง และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
เน้นเรื่องโรงสีข้าวเพื่อส่งออก และโรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งพบว่ามีมากถึง 9
โครงการ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จากมาเลเซีย เวียดนาม และจีน
- อุ ต สาหกรรมปลู ก และแปรรู ป ยางพารา 9 โครงการ
เงินลงทุนรวม 28.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นภาคอุตสาหกรรม
ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น เป็ น อย่ า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ปี
2552 เนื่องจากแนวโน้มราคายางพาราที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการ
ลงทุนของนักลงทุนจากกัมพูชา เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย
และสหรัฐอเมริกา  
- อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 8 โครงการ เงินลงทุนรวม 11  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นภาคอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจจาก
ต่างชาติอย่างต่อเนือ่ งจากปี 2552 ทีอ่ นุมตั ิ 7 โครงการ  เงินลงทุนรวม
7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยนักลงทุนไต้หวัน จีน กัมพูชา และ
สิงคโปร์
- อุตสาหกรรมด้านพลังงาน 4 โครงการ เงินลงทุนรวม
20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ การลงทุนในระบบสายส่งไฟฟ้า
โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 338 กิโลวัตต์   โรงงานบรรจุแก๊ส และ
การผลิตไบโอดีเซล โดยนักลงทุน จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย
และสหรัฐอเมริกา
- อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 7.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ได้แก่ โครงการผลิตเครือ่ งดืม่ ชา 1 โครงการ โรงงานผลิตเบียร์ 2 โครงการ
และผลิตน้ำผลไม้ 1 โครงการ โดยนักลงทุนกัมพูชา  ไต้หวัน  และแคนาดา
- การขนส่ง 2 โครงการ เงินลงทุนรวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โครงการ
ทีน่ า่ สนใจคือโครงการก่อสร้างสนามบินเสียมเรียบแห่งใหม่ มูลค่าเงินลงทุนเกือบ
1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของนักลงทุนเกาหลีใต้ และการพัฒนารถไฟ โดย
นักลงทุนกัมพูชาร่วมกับออสเตรเลีย
- การท่องเทีย่ ว 2 โครงการ เงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการสร้าง
ทีพ่ กั และพัฒนาพืน้ ทีบ่ นเกาะปูเพือ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว โดยนักลงทุนกัมพูชา
- อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 2 โครงการ เงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น
การสำรวจแร่ทองแดงของนักลงทุนกัมพูชา  และโครงการผลิตถ่านหิน โดยนักลงทุน
กัมพูชา และจีน
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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- อืน่ ๆ 16 โครงการ  เงินลงทุนรวม 16.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีส่ ำคัญได้แก่
อุตสาหกรรมพลาสติก การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตถุงเท้า  
โรงงานผลิตเหล็ก น้ำดืม่ โรงแรม และของใช้ในบ้าน เป็นต้น
การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งชาติ ใ นกั ม พู ช าเพิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่อ งในปี
2553 ไต้หวันลงทุนมากทีส่ ดุ จำนวน 21 โครงการ (ร้อยละ 20 ของโครงการ
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั )ิ รองลงมา คือ จีน 18 โครงการ เกาหลีใต้ 11 โครงการ ฮ่องกง
9 โครงการ เวียดนาม 8 โครงการ มาเลเซีย 5 โครงการ  สิงคโปร์ 5 โครงการ
และสหรัฐอเมริกา 5 โครงการ
ตารางเปรียบเทียบการลงทุน ปี 2553 และ 2552  (แยกตามหมวด)
ลำดับที่

ปี 2553
อุตสาหกรรม
มูลค่า (พันดอลลาร์สหรัฐฯ)
เกษตรอุตสาหกรรม
75.5
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
53.8
อุตสาหกรรม
7.5
การขนส่ง
3.0
การท่องเที่ยว
3.0
รวม 5 หมวด
142.8
รวมทั้งหมด
172.8

1
2
3
4
5

ปี 2552
อุตสาหกรรม
มูลค่า (ดอลลาร์สหรัฐฯ)
อุตสาหกรรม
50.5
เกษตรอุตสาหกรรม
39.5
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
31.0
การท่องเที่ยว
17.0
โทรคมนาคม
2.0
รวม 5 หมวด
140.0
รวมทั้งหมด
149.0

ตารางเปรียบเทียบการลงทุน ปี 2553 และ 2552 (แยกตามรายประเทศ)
ลำดับที่

1
2
3
4
5
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ประเทศ

จีน
กัมพูชา
ไต้หวัน
เวียดนาม
เกาหลีใต้
รวม 5 ประเทศ
รวมทั้งสิ้น

ปี 2553
มูลค่า (พันดอลลาร์สหรัฐฯ)

ประเทศ

38.25
33.35
24.90
17.33
16.91
130.74
172.80

จีน
กัมพูชา
เวียดนาม
ไทย
เกาหลีใต้
รวม 5 ประเทศ
รวมทั้งสิ้น
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ปี 2552

มูลค่า
(พันดอลลาร์สหรัฐฯ)
44.33
26.99
24.70
15.50
9.21
120.73
149.01

การลงทุนของไทยในกัมพูชา
โครงการทีน่ กั ธุรกิจไทยถือหุน้ ซึง่ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตัง้ แต่ 1 สิงหาคม  
2537 ถึง 31 ธันวาคม 2553  สรุปรวมจำนวน 82 โครงการ มูลค่ารวม 363.35
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินลงทุนเฉพาะในส่วนของนักธุรกิจไทย 227.59
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 62.63 ของโครงการ แยกเป็นการลงทุนแต่ละ
ประเภทดังนี้

ประเภท
Food Processing
Wood Processing
Chemical
Media
Petroleum
Assembly Plant
Electricity Plant
Hospital
Medical
Gas
Mining
Construction
Hotel
Telecom
Textile
Garment
Agro-Industry
Industry
Services
Shoes
TOTAL

จำนวน (โครงการ)
9
2
2
2
2
1
2
1
1
2
6
1
9
2
2
7
11
14
4
2
82

จำนวนเงินทุน (ล้าน USD)
รวม
ไทย
20.56
17.54
27.50
23.62
1.40
0.89
1.16
1.07
1.05
0.30
2.00
2.00
11.20
8.00
0.49
0.24
10.00
10.0
1.00
0.54
7.36
5.98
1.33
1.33
138.40
63.15
17.60
16.40
1.50
0.74
5.65
6.65
75.70
40.44
18.75
13.65
18.50
13.55
2.00
1.50
363.35
227.59

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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4.2 กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายส่งเสริมการลงทุน
การส่งเสริมการลงทุน
รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศอย่างมาก จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขระเบียบการลงทุนทีเ่ อือ้ ต่อนักลงทุนต่างชาติ เช่น การ
อำนวยความสะดวกและการให้สทิ ธิตา่ ง ๆ แก่โครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม อนุญาต
ให้นักลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนอันจะส่งผลต่อการสร้างงานทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้กบั ประชาชนและเร่งรัด
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สิทธิเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทุกอย่าง
ยกเว้นทีด่ นิ แต่กส็ ามารถเช่าได้นานถึง 99 ปี และอนุญาตให้นกั ลงทุนเป็นเจ้าของ
กิจการบางประเภทได้รอ้ ยละ 100 และให้การรับประกันนักลงทุนในการกำหนด
ราคาสินค้าที่ผลิตขึ้น การให้สิทธิในการส่งออกเงินทุน ผลกำไรของกิจการ และ
ยังสามารถลงทุนด้วยเงินทุนของตนเองทั้งหมด นอกจากนั้น ในกรณีท่ขี าดแรง
งานที่มีฝีมือภายในประเทศ ก็สามารถจ้างแรงงานต่างชาติท่มี ีฝีมือมาทำงานได้
รวมทัง้ ได้เร่งปรับปรุงกฎระเบียบ ให้มคี วามโปร่งใสและลดขัน้ ตอนการขอใบอนุญาต
ประกอบการลงทุนมากขึน้
เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และสร้างงานอันจะก่อให้เกิด
รายได้กบั ประชาชนและเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกัมพูชา
ได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน พ.ศ 2537 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ 2546) ให้ความมัน่ ใจ
แก่นกั ลงทุนว่าจะได้รบั การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ในทุกๆ ด้านเท่าเทียมกับบุคคลในชาติ
และไม่ใช้นโยบายกำหนดราคาสินค้าหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ได้รับการ
ส่งเสริม พร้อมให้สทิ ธิประโยชน์อน่ื ๆ อาทิ
- การยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไร (Tax holiday)
- การยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
สำหรับโครงการทีผ่ ลิตเพือ่ ทดแทนการนำเข้า และการยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดบิ
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และส่วนประกอบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกและการผลิต
สินค้าทีต่ อ่ เนือ่ งกัน (Supporting Industry)
- การรั บ สิ ท ธิ ล ดอั ต ราภาษี เ งิ น ได้ จ ากร้ อ ยละ 20 เหลื อ ร้ อ ยละ 9
ภายหลังจากการยกเว้นภาษีเงินได้
- สามารถจ้างและนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และทำงานในหน้าที่ผู้จัดการ
ช่างเทคนิค ช่างฝีมอื ผูช้ ำนาญการ รวมทัง้ บุตรและคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
- สามารถเข้ า ทำประโยชน์ ใ นที่ดิน ที่ไ ด้ รับ สั ม ปทานจากภาครั ฐ หรื อ
ทีเ่ ช่าจากเอกชน และนำทีด่ นิ ดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการกูเ้ งินในระยะเวลาทีไ่ ด้
รับสัมปทานหรือเช่า ยกเว้นทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั สัมปทาน แต่ยงั ไม่ได้รบั การพัฒนา
- สามารถซื้อและส่งออกเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า เงินต้น
ดอกเบีย้ ค่าใช้สทิ ธิ ค่าจัดการ รวมทัง้ ส่งออกกำไรหรือเงินทุนกลับประเทศได้ทง้ั
ระหว่างและภายหลังเลิกโครงการ ทัง้ นีเ้ ครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทน่ี ำเข้าโดยปลอด
อากรไม่ถงึ 5 ปี เมือ่ เลิกโครงการแต่ตอ้ งชำระอากรทีพ่ งึ มี
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กฎหมายการลงทุน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กฎหมายกำหนดให้ The Council for the Development of Cambodia
หรือ CDC ซึง่ มีนายกรัฐมนตรี สมเด็จฯฮุน เซน เป็นประธาน ประกอบกับรัฐมนตรี
เศรษฐกิจและผู้แทนหน่วยงานอีก 34 แห่ง เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่หลัก
2 ด้าน ด้านแรกคือการพิจารณาประสานความช่วยเหลือกับรัฐบาลต่างชาติ
องค์กรระหว่างประเทศ NGOs ในการฟื้นฟูบูรณะประเทศในลักษณะรัฐต่อรัฐ
กับอีกด้านหนึง่ คือ การพิจารณาดูแลกิจกรรมการลงทุนทัง้ หมดของประเทศ โดย
เฉพาะการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ซึง่ มีคณะทำงานคือ The Cambodian Investment Board หรือ CIB ทำหน้าทีก่ ลัน่ กรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริม
การลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal) และเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั
ทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว กฎหมายกำหนดให้ CDC เป็น one stop service
เพือ่ ตอบรับหรือปฏิเสธการให้การส่งเสริมภายใน 3 วันทำการนับแต่วนั ยืน่ เอกสาร
ทีส่ มบูรณ์ ซึง่ เมือ่ CDC ตอบรับให้การส่งเสริม จะออกเอกสารใบรับรองการจด
ทะเบียนทีม่ เี งือ่ นไข (Condition Registration Certificate) ให้กบั ผูข้ อเพือ่ เป็น
หลักฐานใช้สำหรับติดต่อกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุญาตและออก
ใบอนุญาตต่างๆ โดยหน่วยงานเหล่านีต้ อ้ งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 28 วันทำการ
และ CDC จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขัน้ สุดท้าย (Final Registration
Certificate) ให้กบั ผูข้ อโดยถือวันทีอ่ อกเอกสารเป็นวันเริม่ ต้นของการให้การส่งเสริม
โดยโครงการทีไ่ ด้รบั Final Registration Certificate สามารถเริม่ ดำเนินโครงการ
ลงทุนนัน้ ได้ทนั ที อนึง่ ในขัน้ ตอนเห็นชอบ The Investment Proposal หาก CDC
ไม่ตอบภายใน 3 วันทำการให้ถอื ว่า CDC เห็นชอบโดยอัตโนมัติ
กิจกรรม ขนาด วงเงินขัน้ ต่ำของกิจการ
1. เกษตรกรรม : การเพาะปลูกพืน้ ทีม่ ากกว่า 50,500 และ 1,000 เฮกตาร์
ขึน้ ไป
ปศุสตั ว์ จำนวน 100, 1,000 และ 10,000 ตัวขึน้ ไป
ประมง เพาะพันธุแ์ ละเลีย้ ง 2 และ 10 เฮกตาร์ขน้ึ ไป
2. วงเงินลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์ทต่ี อ่ เนือ่ ง
- ยาง และพลาสติก
- หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์
- เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์

1. เกษตรกรรม : การเพาะ
‘
ปลู ก พื้ น ที่ ม ากกว่ า 50,500

และ 1,000 เฮกตาร์ขึ้นไป
		 ปศุสัตว์ : จำนวน 100,
1,000 และ 10,000 ตัวขึ้นไป
		 ประมง : เ พ า ะ พั น ธุ์
และเลี้ยง 2 และ 10 เฮกตาร์
ขึ้นไป

’
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3. วงเงินลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- สิง่ ทอ
- เฟอร์นเิ จอร์และอุปกรณ์
- กระดาษและผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์โลหะ
- เครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์
4. ไม่กำหนดวงเงิน
- ยานพาหนะและอุปกรณ์
- ก่อสร้าง ถนน สะพาน และ ส่วนประกอบ
- โรงแรมระดับ 3 ดาวขึน้ ไป
- สถานพยาบาล โรงเรียน ศูนย์ฝกึ อบรม
- สิง่ อำนวยความสะดวกต่อการท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม
- สำรวจ และกิจกรรมอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
- โครงสร้างพืน้ ฐานทางสือ่ สารโทรคมนาคม
สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเป็นสิทธิพเิ ศษทีร่ ฐั บาลมอบให้กบั โครงการลงทุน
ต่างๆ ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติกมั พูชา (CDC) หรือ
คณะกรรมการการลงทุนระดับจังหวัดหรือเขต (PMIS) ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบโครงการ
ลงทุนนัน้ ๆ โครงการลงทุนในกัมพูชาสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ในการลงทุนได้
2 แบบ คือ การยกเว้นภาษีเงินได้ หรือการลดหย่อนภาษีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการผลิต
(ค่าเสือ่ ม) นอกจากนีย้ งั ครอบคลุมการยกเว้นภาษีนำเข้าเครือ่ งจักร วัสดุกอ่ สร้าง
และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตเพือ่ ส่งออก
1.) สิทธิประโยชน์เรือ่ งทีด่ นิ
- หากเป็นสัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาวจะให้สทิ ธิในการเช่าถึง 99 ปี
- หากเป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น ที่มีการกำหนดเวลาในการเช่าไว้
สามารถต่ออายุใหม่ได้ นอกจากนีก้ ฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ยังอนุญาตให้นกั
ลงทุนสามารถนำทีด่ นิ ไปเป็นหลักประกันในการจดจำนองรวมทัง้ สามารถโอนสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้
อีกด้วยแต่ตอ้ งไม่เกินกำหนดเวลาในสัญญาเช่าทีด่ นิ
2.) การยกเว้นภาษีเงินได้
โครงการใดที่เลือกรับสิทธิประโยชน์ด้านนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ในช่วงแรกของการลงทุน (เริ่มจากวันที่ได้รับอนุมัติจนถึงปีแรกที่มีกำไรจากการ
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ลงทุน หรือปีท่สี ามของการมีรายได้) และอาจต่อได้ถึงอีก 3 ปีหลังสิ้นสุดสิทธิ
ประโยชน์ของช่วงแรก
3.) การลดหย่อนภาษีทรัพย์สนิ
โครงการใดที่เลือกรับสิทธิประโยชน์ด้านนี้ จะได้รับการลดหย่อนภาษี
ทรัพย์สนิ ร้อยละ 40 ของมูลทรัพย์สนิ ทรัพย์ทใ่ี ช้ในการผลิต สิทธิประโยชน์นม้ี ผี ล
ใช้บงั คับทันทีในปีแรกทีม่ กี ารซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวหรือในปีแรกทีม่ กี ารใช้ทรัพย์สนิ
นัน้ ๆ
4.) การยกเว้นภาษีนำเข้า
โครงการลงทุนผลิตเพือ่ ส่งออก หรือโครงการผลิตทีเ่ ป็นไปเพือ่ สนับสนุนธุรกิจ
ส่งออก จะได้รบั ยกเว้นภาษีนำเข้าเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิต วัสดุกอ่ สร้างและวัตถุ
ดิบในการผลิต ส่วนโครงการลงทุนผลิตเพือ่ ใช้ในประเทศจะได้รบั ยกเว้นภาษีนำเข้า
เฉพาะเครือ่ งจักรและวัสดุกอ่ สร้างเท่านัน้ โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ กุ โครงการจะได้
รับการยกเว้นภาษีสง่ ออก ยกเว้นการส่งออกสินค้าบางประเภทตามทีก่ ำหนดไว้ใน
กฎหมายของกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม การยกเว้นภาษีขา้ งต้นไม่รวมภาษีเงินได้สว่ นบุคคล ภาษีเงินเดือน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ และภาษีอ่นื ๆที่กำหนดโดยกฎหมายของ
กัมพูชา อย่างไรก็ตามผูล้ งทุนสามารถเรียกคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้ หากจดทะเบียน
เป็นผูป้ ระกอบการกับกรมสรรพากร
หลักประกันการลงทุน
โครงการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ กุ โครงการจะได้รบั หลักประกันในการลงทุน ดังนี้
- การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันกับนิติบุคคลกัมพูชา (ยกเว้นสิทธิประโยชน์
การถือครองทีด่ นิ และสิทธิประโยชน์บางชนิด)
- ไม่มกี ารยึดโครงการลงทุนมาเป็นของรัฐ
- ไม่มกี ารควบคุม การกำหนดราคาสินค้าและบริการของผูล้ งทุน
- สามารถส่งรายได้จากการลงทุนออกนอกประเทศได้
โครงการลงทุนที่ไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุน ได้แก่
การทำการค้า การให้บริการคมนาคม การท่องเทีย่ ว คาสิโนและการพนัน ธุรกิจ
ด้านการเงินและการธนาคาร ธุรกิจสือ่ สารมวลชน ธุรกิจทีใ่ ช้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตบุหรี่ เป็นต้น ทุกปีโครงการลงทุนที่
ได้รบั การส่งเสริมจะได้รบั ใบรับรองการยินยอม (Certificate of Compliance หรือ
CoC) จาก CDC เพือ่ ยืนยันว่าโครงการนัน้ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง
ตัวอย่างของโครงการทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเช่น
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- ธุ ร กิ จ การผลิ ต เพื่อ ส่ ง ออกหรื อ สนั บ สนุ น การผลิ ต เพื่อ ส่ ง ออกที่มีทุน
จดทะเบียนมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนัง เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครือ่ งใช้สำนักงาน ของเด็กเล่นและเครือ่ งกีฬา รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
และสินค้าเซรามิก ทีม่ ที นุ จดทะเบียนมากกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ธุรกิจผลิตเครือ่ งนุง่ ห่ม เสือ้ ผ้าและผ้าผืน กระดาษและวัสดุทำจากกระดาษ
อาหารและเครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ยาแผนโบราณ และการผลิ ต น้ ำ ดื่ม
ทีม่ ที นุ จดทะเบียนตัง้ แต่ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึน้ ไป
- ธุ ร กิ จ ผลิ ต สิ น ค้ า เคมี ภัณ ฑ์ ซี เ มนต์ ปุ๋ย และปิ โ ตรเคมี ยารั ก ษาโรค
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และธุรกิจให้บริการรักษาคนป่วยและโรงพยาบาล
ทีม่ ที นุ จดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ธุ ร กิ จ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และศู น ย์ ก ารค้ า ที่มีทุน จดทะเบี ย นมากกว่ า
2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ธุรกิจการฝึกอบรมและการศึกษา ทีม่ ที นุ จดทะเบียนมากกว่า 4,000,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ข้อจำกัดในการลงทุน
การลงทุนบางประเภทถูกสงวนสิทธิใ์ นการลงทุน เนือ่ งจากเหตุผลความมัน่ คง
ของชาติ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึง่ ข้อห้ามนีบ้ งั คับใช้กบั นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน ได้แก่ การผลิตสิง่ เสพติดและสารเสพติด สารเคมีทเ่ี ป็นอันตราย การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าทีน่ ำเข้ากากวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นพิษ และธุรกิจทีท่ ำลายป่าไม้ เป็นต้น
การลงทุนบางประเภทต้องเป็นการร่วมลงทุนกับหน่วยงานภาครัฐ หรือต้องได้รบั
การอนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษ เช่น การผลิตบุหรี่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การผลิตภาพยนตร์
การผลิตอัญมณี ธุรกิจสือ่ สารมวลชน ธุรกิจสิง่ พิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และการพัฒนาทีด่ นิ
เป็นต้น
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ธุรกิจทีห่ า้ มลงทุนและมีเงือ่ นไขในการลงทุน
ประเภทกิจการ

ข้อจำกัด / เงื่อนไข

1. อุตสาหกรรมที่ห้ามลงทุนทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ
-การผลิตและกระบวนการผลิต
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

- ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

- อุตสาหกรรมการผลิตไม้เลื่อย
ไม้อัด ผลิตภัณฑ์จากไม้ในท้องถิ่น
- การผลิตสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพชุมชน
และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การผลิตสารเคมีอันตรายหรือการใช้ประโยชน์
จากสารเคมีที่มีอันตราย
- อุตสาหกรรมการผลิตที่รักษาโรคทางจิต

- ไม่มีการอนุญาตเพิ่ม

- การผลิตและกระบวนการผลิตสารเสพติด
- การผลิตอาวุธและอาวุธยุทธภัณฑ์
- การผลิตปะทัดและดอกไม้เพลิง
-การผลิตที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงประเทศ

- ไม่อนุญาต
- ตามนโยบายป้องกันประเทศ
- รายการที่ต้องควบคุม
- ตามนโยบายการป้องกันประเทศ

- ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
-ไม่ได้รับอนุญาตตามความตกลง ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
- สารที่รักษาโรคทางจิต
ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

2. อุตสาหกรรมที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติโดยมีเงื่อนไข
- การผลิตบุหรี่ / ยาสูบ
- การผลิตแอลกอฮอล์
- การผลิตภาพยนตร์
- การผลิตอิฐที่ทำจากดินเหนียว กระเบื้อง โรงสีข้าว
- การผลิตงานแกะสลักที่ทำจากไม้และหิน
- การทอผ้าไหม

- เพื่อส่งออกเท่านั้น
- ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา
- ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา
- ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา

3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- สิ่งพิมพ์และการเผยแพร่
- การผลิตเทป สิ่งพิมพ์อื่นๆ การพิมพ์และ
กิจการที่เกี่ยวข้อง กิจการด้านวิทยุและโทรทัศน์

- ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรม
และกระทรวงข่าวสาร
- นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49

ทีม่ า : ASEAN Investment Area
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การลงทุนในภาคเกษตรกรรม ประมง ป่าไม้และเหมืองแร่ทห่ี า้ มต่างชาติลงทุน
ประเภทกิจการ

ข้อจำกัด / เงื่อนไข
ปฐพีศาสตร์

- พืชพื้นเมือง เช่น ยา สมุนไพร และพืชอื่นๆ
- ทรัพยากรพันธุกรรมธัญพืช พืชที่มีผล
พืชอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปที่เกี่ยวข้อง

-สงวนไว้ให้กับเกษตรกรชาวกัมพูชา
- ต้องเป็นหุ้นส่วนกับสมาคมเกษตรท้องถิ่น
และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ปศุสัตว์
-ห้ามเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่ โค กระบือ เป็ด
- ภาคปศุสัตว์ที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติโดยมีข้อจำกัด ได้แก่
การเลี้ยงไก่กระทง ไก่ไข่ โคเนื้อ แกะ แพะ หมู เป็ด โคนม และม้า

ป่าไม้

- ผลิตภัณฑ์จากป่า สัตว์วิทยา ป่าไม้สำหรับอุตสาหกรรม

การประมง

การจับปลาน้ำจืด ปลาเหลือง ปลาดุกยักษ์ จระเข้ และปลายี่สก

เหมืองแร่

- แร่กัมมันตภาพรังสี
- การทำเหมืองแร่ขนาดเล็ก

-สงวนไว้ให้กับกิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา
- ต้องเป็นหุ้นส่วนกับกิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา

- ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
- สงวนไว้ให้กับกิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา
- ตามนโยบายความมั่นคงของประเทศ
- สงวนไว้ให้กับชาวกัมพูชา

ทีม่ า : ASEAN Investment Area
ขัน้ ตอนการจดทะเบียน
นักลงทุนที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องจดทะเบียน
เป็นผู้ลงทุนพร้อมเสนอรายละเอียดโครงการที่จะลงทุน กับ CDC หรือ PIMS
หากต้องการลงทุนมากกว่า 1 โครงการ จะต้องแยกเสนอโครงการ CDC หรือ PIMS
จะมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนแบบมีเงือ่ นไข (Conditional Registration
Certificate) ให้กับผู้ขอลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการ หลังยื่นเอกสาร
ขอจดทะเบียน ยกเว้นกรณีดงั นี้
- โครงการทีเ่ สนอมีขอ้ มูลและเอกสารไม่สมบูรณ์
- โครงการทีเ่ สนอ อยูใ่ นรายการทีห่ า้ มลงทุน หรือเป็นโครงการทีไ่ ด้รบั สิทธิ
พิเศษในการลงทุนอยูแ่ ล้ว
ในกรณีท่ีข้อเสนอหรือเอกสารประกอบไม่สมบูรณ์ CDC ต้องชี้แจงราย
ละเอียดขัน้ ตอนต่างๆ ให้กบั ผูข้ ออย่างชัดเจน เพือ่ แก้ไขให้ถกู ต้อง CDC หรือ PMIS
จะออกใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration Certificate)
ให้กับผู้ลงทุน ภายในเวลา 28 วันหลังการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน
แบบมีเงือ่ นไข ซึง่ ก่อนการออกใบรับรองนี้ CDC หรือ PMIS จะต้องดำเนินการในราย
ละเอียดต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารจาก
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หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ การเพิกถอนหรือยกเลิกใบรับรองการจดทะเบียน
ขัน้ สุดท้าย (Final Registration Certificate) ใบรับรองจะถูกเพิกถอนหรือยกเลิก
หากพบว่า
- ผูล้ งทุนได้มาซึง่ ใบรับรองอย่างไม่ถกู ต้อง
- ผู้ลงทุนไม่ดำเนินการใดๆ ในเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้
ลงทุน ยกเว้นโครงการลงทุนนัน้ ๆ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากภาครัฐซึง่ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อกำหนดอืน่ ๆ CDC หรือ PMIS จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรถึงการเพิกถอนหรือการยกเลิกใบรับรอง และผู้ลงทุนสามารถ
ยืน่ อุทธรณ์กบั ประธานคณะกรรมการ CDC ภายใน 20 วัน หลังจากได้รบั หนังสือ
ดังกล่าว
ผูม้ สี ทิ ธิขอรับการส่งเสริมการลงทุน
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูป้ ระสงค์จะลงทุนและต้องการรับสิทธิประโยชน์
และสิง่ จูงใจดังกล่าวข้างต้น สามารถยืน่ คำขอพร้อมเอกสารและชีแ้ จงตอบข้อซักถาม
ต่อ CDC ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนได้ โดยองค์กรที่
สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้แก่
- กิจการทีใ่ ช้เงินลงทุนของคนกัมพูชา 100%
- กิจการทีใ่ ช้เงินลงทุนของคนต่างชาติ 100%
- กิจการร่วมทุน (Joint Ventures, JV)
- Build-Operate-Transfer (BOT)
- Business Cooperation Contract (BCC)
- กิจการลงทุนอืน่ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตทางกฎหมาย
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(1) คำขอพร้อมเอกสารเกีย่ วกับผูข้ อรวมทัง้ หนังสือมอบอำนาจ
(2) รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการทีจ่ ะขอรับการส่งเสริม
(3) เอกสารเกีย่ วกับการบริหารจัดการองค์กรทีจ่ ะจัดตัง้ รวมทัง้ ข้อบังคับ
(4) รายละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ
รวมทัง้ ร่างกระบวนการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย
- ความสามารถทางเทคนิค
- ความสามารถทางการตลาด
- ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ
- ฐานะการเงิน

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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เงินประกัน
ในกรณีทโ่ี ครงการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ผูข้ อต้องฝากเงินเพือ่ ประกัน
การดำเนินโครงการในบัญชีของ CDC ณ ธนาคารชาติกมั พูชาในอัตราดังนี้
- ร้อยละ 2 สำหรับโครงการทีม่ เี งินทุนไม่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ร้อยละ 1.9 สำหรับโครงการที่มีเงินทุน 1,000,001 - 10,000,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ร้อยละ 1.8 สำหรับโครงการที่มีเงินทุน 10,000,00 - 20,000,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ร้อยละ 1.7 สำหรับโครงการที่มีเงินทุน 20,000,001- 30,000,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ร้อยละ1.6 สำหรับโครงการที่มีเงินทุน 30,000,001- 40,000,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ร้อยละ1.5 สำหรับโครงการทีม่ เี งินทุนเกิน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินประกันดังกล่าวจะคืนให้เมื่อมีการลงทุนไปแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
ของโครงการ
การเพิกถอนการส่งเสริม
CDC สงวนสิทธิทจ่ี ะเพิกถอนการให้การส่งเสริมเฉพาะส่วนหรือทัง้ หมด หาก
ผูล้ งทุนไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกรณีหนึง่ กรณีใดหรือมากกว่า ดังนี้
(1) โครงการไม่ได้ดำเนินการตามตารางเวลาที่ระบุในคำขอ โดยเฉพาะ
ไม่มีการดำเนินการใดๆในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่ได้รับการส่งเสริม ในกรณีน้ี
เงินประกัน จะถูกยึดเป็นของรัฐโดยอัตโนมัติ
(2) ไม่สามารถระดมทุนได้ถึงร้อยละ 25 ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
ความเห็นชอบ
(3) ไม่สามารถระดมทุนชำระแล้ว ได้ครบภายใน 3 ปี หลังจากจัดตัง้ องค์กร
(4) การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ผู้ร่วมทุน หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
กิจการ (acquired or merged) รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (investment
activities) โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจาก CDC ก่อน หรือหน่วยงานราชการที่
เกีย่ วข้องขอให้เพิกถอนกรณีฝา่ ฝืนกฎระเบียบทีม่ อี ยูอ่ ย่างร้ายแรง
-  การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การให้สทิ ธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone
หรือ SEZ)
“คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา (CSEZB)” จัดตัง้ ขึน้ มา
เพือ่ บริหารจัดการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ ควบคุมโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้มกี ารออก “กฤษฎีกาย่อยฉบับที่ 148 ว่าด้วยเรือ่ งการจัดตัง้ และการจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (กฤษฎีกาย่อยเขตเศรษฐกิจพิเศษ) เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม
2005

48

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขัน้ ตอนการขอพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้สภาเพือ่ การพัฒนากัมพูชา (CDC)
เป็นองค์กร “ให้บริการแบบครบวงจร” รับผิดชอบดูแลการพัฒนา การจัดการ และ
การควบคุมดูแลการดำเนินงานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการ
บริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นกลุ่มจัดการบริหารของรัฐที่มีวิธีการ
แบบ “การให้บริการแบบครบวงจร” ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและก่อตั้งขึ้น
โดยคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชาเพื่อจะได้ประจำการอย่างถาวร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละเขต “คณะกรรมการแก้ปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ TSC)” ซึ่งตั้งอยู่ท่สี ภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา มีหน้าที่ตัดสินปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับประเด็นทางด้านเทคนิคหรือ
กฎหมายหรือประเด็นทีอ่ ยูภ่ ายใต้กรอบอำนาจร่วมกันของกระทรวงหรือหน่วยงาน
และเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริหารโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา และยังมีหน้าทีใ่ นการเป็น
กลไกคอยรับคำร้องทุกข์และแก้ปญ
ั หาให้กบั คำร้องทุกข์เหล่านัน้ ทีย่ น่ื โดยนักพัฒนา
และผูล้ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการแก้ปญ
ั หาเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังนี้
(1) ประธานสภาเพือ่ การพัฒนากัมพูชา : ประธาน
(2) รัฐมนตรีประจำคณะรัฐมนตรี : กรรมการ
(3) รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลัง : กรรมการ
(4) รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ : กรรมการ
(5) กระทรวงการพัฒนาทีด่ นิ การผังเมือง และการก่อสร้าง : กรรมการ
(6) รัฐมนตรีสง่ิ แวดล้อม : กรรมการ
(7) รัฐมนตรีวา่ การอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และพลังงาน : กรรมการ
(8) รัฐมนตรีโยธาธิการและการคมนาคม : กรรมการ
(9) รัฐมนตรีแรงงานและการฝึกวิชาชีพ : กรรมการ
(10) เลขาธิการสภาเพือ่ การพัฒนากัมพูชา : กรรมการ
(11) เลขาธิการคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา : เลขานุการ
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
1.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง – ตัง้ อยูใ่ กล้ชายแดน ตามเส้นทาง
หมายเลข 4 และ 48 จากกรุงพนมเปญ (เส้นทาง 48 คาดหมายให้เป็นส่วน
หนึ่งของทางหลวงอาเซียนหมายเลข 10) ติดต่อกับไทยบริเวณบ้านหาดเล็ก
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ปัจจุบนั เป็นเมืองทีม่ นี กั ลงทุนจากต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุน
จำนวนมาก เช่น นักธุรกิจเกาหลีใต้ลงทุนสร้างเขื่อนและผลิตไฟฟ้า ขณะที่การ
ลงทุนด้านก่อสร้างก็เพิม่ ขึน้ เท่าตัว
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คาสิโนในเกาะกง    

โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว ในเกาะกง

2.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Stung Hao และ S.M.C ตัง้ อยูร่ อบๆ จังหวัด
สี ห นุ วิล ล์ แ ละสามารถเดิ น ทางโดยใช้ เ ส้ น ทางหมายเลข 4 ซึ่ง เป็ น เมื อ งท่ า
ชายทะเลทีม่ กี ารลงทุนทางด้านโรงแรม รีสอร์ตเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
3.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ N.L.C และ Manhattan อยู่ใกล้กับ
ชายแดนกัมพูชา-เวียดนามบนเส้นทางหมายเลข 1
4.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Chay Chay, ปอยเปต ตัง้ อยูใ่ กล้กบั ชายแดน
ไทยบนเส้นทางหมายเลข  5 รอยต่อระหว่าง บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
กับ จ.บันเตียเมียนเจย สิทธิพเิ ศษสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ เช่น ให้สทิ ธิเช่า
ที่ดินได้นาน 99 ปี ให้ระยะเวลายกเว้นภาษีรายได้ 9 ปี การยกเว้นภาษีขาเข้า
และภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันยังมีการลงทุนน้อยราย มีนักลงทุนไทยไปตั้งโรงงาน
ผลิตกระดาษรีไซเคิล 1 ราย
5.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ตัง้ อยูบ่ นเส้นทางหมายเลข 4 และ
อยูห่ า่ งจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ 8 กิโลเมตร  เน้นอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
เครือ่ งนุง่ ห่ม รองเท้า  อาหารสัตว์
6) เขตเศรษฐกิจพิเศษบาเวต (Bavet SEZ) ตัง้ อยูบ่ ริเวณชายแดนกัมพูชา
และนครโฮจิมนิ ห์ เวียดนาม
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ขัน้ ตอนการขอพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายการ
(1) การขอพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

(2) การตรวจสอบคำขอ

(3) การศึกษาความเป็นไปได้

(4) เอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย

รายละเอียด
นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยื่นคำร้องขออนุมัติการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
ขอสมัครเป็นโครงการลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
(ค่าธรรมเนียมในการขอ  7 ล้านเรียล)
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแจ้งให้นักพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทราบภายใน 28 วันทำการไม่ว่าจะอนุมัติ
หรือปฏิเสธคำขอก็ตาม
นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำการศึกษาความเป็นไปได้
ในด้านเศรษฐกิจ แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานและเอกสาร
ที่ได้รับการรับรองอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารใบรับรองการ
จดทะเบียนแบบมีเงื่อนไขอย่างละเอียดภายใน 180 วันทำการ
ภายใน 100 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษให้การอนุมัติและอำนาจ
หน้าที่อันจำเป็นทั้งหมดจากรัฐบาลและออกเอกสารใบรับรอง
การจดทะเบียนขั้นสุดท้าย (FRC)

(5) การประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ออกเอกสารใบรับรอง
การจดทะเบียนขั้นสุดท้าย ก็จะมีการออกกฤษฎีกาย่อยเพื่อให้
คำจำกัดความการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและอาณาเขตของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(6) การถอนการอนุมัติ

คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชามีสิทธิที่จะถอนการ
อนุมัติเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิประโยชน์
ที่ได้มอบให้โดยการออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียน
ขั้นสุดท้าย โดยอาศัยเหตุที่ว่านักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มิได้จดั เตรียมให้มเี งินอย่างน้อยทีส่ ดุ 30% ของเงินลงทุน
ทัง้ หมด ในโครงการภายใน 365 วันทำการหลังจากได้รบั เอกสาร
ใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย
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ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตหรือให้บริการต่างๆใน
พื้นที่ท่ไี ด้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฤษฎีกาย่อยในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษใดๆ จะต้องดำเนินการตามระเบียบวิธี ขัน้ ตอนให้แล้วเสร็จโดยเตรียมเอกสาร
ที่จำเป็นทั้งหมด นำไปยื่นต่อสำนักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้งั อยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ จดทะเบียนข้อเสนอการลงทุนในระหว่างเวลาทำการและยืน่
ต่อหัวหน้าคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องการจดทะเบียนข้อเสนอการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นใน
ด้านกฎหมาย การบริหารและทางด้านเทคนิคและการออกเอกสารใบรับรองการ
จดทะเบียนในขั้นสุดท้าย กระบวนการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการ
จดทะเบียนการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฤษฎีกาย่อยว่าด้วยเรื่อง
การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายการลงทุน สิทธิประโยชน์ใดๆ ทีใ่ ห้แก่
ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับการตัดสินใจจากคณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยผ่านทางกลไกการให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งตั้งอยู่ในสถาน
ที่ต้งั เขตเศรษฐกิจพิเศษและต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องของคำร้องขออื่นๆทั้งหมดในขั้นตอนการลงทุนของผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ คณะกรรมการ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการ
เพือ่ จัดการกับปัญหาของผูล้ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมกับหน่วยงานราชการ
ของกระทรวงต่างๆ
สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้รับประโยชน์
นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิประโยชน์
- ได้รับการยกเว้นภาษีกำไรสูงสุดถึง
9 ปี
- ได้รับอนุญาตการนำเข้าอุปกรณ์และ
วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า
และภาษีอื่นๆ

*** นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพื้นฐานอาจจะได้รับสัมปทานที่ดิน
จากรัฐเพื่อก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ ตามชายแดนหรือพื้นที่
ห่างไกลตามกฎหมายที่ดิน
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ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บุคคลที่มีสิทธิเหมือนกัน

- ได้รับสิทธิประโยชน์ในภาษีศุลกากร
และภาษีเหมือนกับที่โครงการลงทุน
ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดอื่นๆ ได้รับ
- ได้รับสิทธิประโยชน์ในภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่อัตรา 0% เว้น แต่ผลิตผลในการผลิต
จะถูกส่งออกไปยังตลาดภายใน
ประเทศ จำนวนเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี
ในทุกๆ ธุรกรรม การส่งออกจะต้องมี
การบันทึกไว้ ในกรณีที่ผลิตผล
ถูกส่งออกไปยังตลาดภายในประเทศ
ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้อง
จ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้
บันทึกไว้ตามปริมาณที่ส่งออก
- นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้ลงทุน หรือลูกจ้างชาวต่างชาติ
มีสิทธิที่จะโอนเงินที่ได้รับจากการ
ลงทุนและ เงินเดือนที่ได้รับในเขต
เศรษฐกิจพิเศษไปยังธนาคารต่างๆ
ที่ตั้งในประเทศอื่นๆ ภายหลังจากที่ได้
จ่ายภาษีแล้ว
- ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติว่าเป็น
ชาวต่างชาติ ไม่มีการโอนกิจการเป็น
ของรัฐ ไม่มีการกำหนดราคา

กฎระเบียบพิเศษสำหรับเขตการผลิตเพือ่ การส่งออก (EPZ)
- การนำเข้ า - ส่ ง ออก ในเขตพิ เ ศษสำหรั บ การผลิ ต เพื่อ การส่ ง ออก
ถือปฏิบัติเสมือนเป็นการนำเข้า ส่งออกทั่วๆ ไป คือต้องดำเนินการเรื่องเอกสาร
ทีถ่ กู ต้อง
- ข้อจำกัด - ห้ามประกอบธุรกิจขายส่งในเขต EPZ การนำสินค้าออกจากเขต
การสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ และการทำลายสินค้า จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ
4.3 ภาษี
  	 4.3.1. ภาษีนำเข้า-ส่งออก
ภาษีนำเข้า (Import Tax) เป็นภาษีท่ีเก็บจากสินค้าต่าง ๆ ที่นำเข้า
ซึง่ จัดเก็บตามราคา CIF ในสกุลเงินเรียล โดยแบ่งออกเป็น 4 อัตรา คือ
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อัตราภาษี

สินค้า

0%

วัตถุดิบและสินค้าจำเป็น

7%

สินค้าขั้นกลาง

15%

เครื่องจักรและอุปกรณ์

35%

สินค้าฟุ่มเฟือย

สำหรับผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมจัดเก็บตามอัตราทีร่ ฐั บาลกำหนด คือ ร้อยละ 15
สำหรับน้ำมันดีเซล และร้อยละ 35 สำหรับน้ำมันเบนซิน
สินค้าทีไ่ ด้รบั การยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้า มีดงั นี้
- สินค้าทีผ่ ลิตตามโครงการส่งเสริมการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก CDC
- ทรัพย์สนิ ทีข่ นย้ายตามปกติของบุคคลทัว่ ไป
- สินค้าทีไ่ ด้รบั การยกเว้นตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
- สินค้าเพือ่ การบริจาค การให้ความช่วยเหลือหรือทำบุญ
- สินค้าทีเ่ กีย่ วกับพิธแี ต่งงานหรืองานศพ
- สิ น ค้ า ประเภทยาฆ่ า แมลง ยากำจั ด ศั ต รู พื ช และเครื่ อ งจั ก รที่ ใช้
ในการเกษตร (ยกเว้น รถแทรกเตอร์)
ภาษีส่ง ออก ปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บสำหรับสินค้าทั่วไป ยกเว้นสินค้า
บางประเภท ดังนี้
อัตราภาษี
0%,5% และ 10%

สินค้า
ไม้แปรรูป (อัตราภาษีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของไม้)

10%

ผลิตภัณฑ์ยางพารา

0% และ 10%

ปศุสัตว์

0%, 10% และ 50%

อัญมณี

4.3.2. ภาษีมลู ค่าเพิม่ (Valued AddedTax-VAT) สินค้านำเข้าทุกชนิด
ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 10
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4.3.3 ภาษีธรุ กิจ
		 1. Sales Tax หรือ Turnover Tax กำหนดตัง้ แต่ 0.5-10% เริม่ ใช้ตง้ั แต่
เดือนตุลาคม 2538 (เก็บในอัตรา 4% สำหรับธุรกิจการค้า และการบริการ ยกเว้น
รายได้จากการบริการ ค่าห้องพัก สถานบันเทิงเริงรมย์ ร้านจำหน่ายอาหาร
และเครือ่ งดืม่ เป็นต้น จัดเก็บในอัตรา 10%)
		 2. Corporate Tax หรือ Advance Payment of Profit Tax
คิดในอัตรา 1% ของยอดรายได้รวมของธุรกิจ
		 3. ภาษีการประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax) เป็นภาษีทท่ี กุ บริษทั
ต้องจ่ายเป็นรายปี โดยต้องชำระภายใน 15 วัน หลังการจดทะเบียนบริษัท
และ ภายใน 3 เดือน หลังสิ้นสุดปีภาษี หากไม่ย่นื ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะมีโทษตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจะออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะให้ตาม
จำนวนสถานประกอบการทีม่ อี ยูจ่ ริง ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ เช่น ผูป้ ระกอบกิจการมีสถาน
ประกอบการหลายแห่ง หรือมีสำนักงานสาขา จะได้ใบทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะเป็นรายสถานประกอบการหรือสาขาตามที่แจ้งไว้ ผู้ประกอบกิจการจะ
ต้องนำใบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ ณ ทีเ่ ปิดเผยซึง่ เห็นได้งา่ ยในสถานประกอบ
การเป็นรายสถานประกอบการ
Patent Tax เป็นภาษีทค่ี ดิ จากยอดรายได้รวมทัง้ ปี วิธคี ดิ นำเอารายได้ทง้ั
12 เดือน มารวมกันแล้วใช้สูตรตามที่กรมสรรพกรกำหนดว่า จะต้องเสียภาษี
ประเภทนี้อีกจำนวนเท่าไร (ไม่สามารถนำยอดภาษี Corporate Tax ที่เสีย
แต่ละเดือนมาหักได้)
อัตราภาษีรายปีของธุรกิจ
ลำดับ
กิจกรรมด้านการค้า
และอุตสาหกรรม
1
ถึง 7,500,000
2
ตั้งแต่ 7,500,001-12,500,000
3
ตั้งแต่ 12,500,001-25,000,000
4
ตั้งแต่ 25,000,001-30,000,000
5
ตั้งแต่ 30,000,001-37,000,000
6
ตั้งแต่ 37,000,001-50,000,000
7
ตั้งแต่ 50,000,001-62,000,000
8
ตั้งแต่ 62,000,001-75,000,000
9
ตั้งแต่ 75,000,001-100,000,000
10
100,000,001-1,000,000,000
สูงสุดต้องจ่ายเพิ่ม 1 ส่วนพัน

กิจกรรมบริการ
ยกเว้นร้านอาหารและโรงแรม
ถึง 3,000,000
ตั้งแต่ 3,000,001-5,000,000
ตั้งแต่ 5,000,001-10,000,000
ตั้งแต่ 10,000,001-12,000,000
ตั้งแต่ 12,000,001-15,000,000
ตั้งแต่ 15,000,001-20,000,000
ตั้งแต่ 20,000,001-24,800,000
ตั้งแต่ 24,800,001-30,000,000
ตั้งแต่ 30,000,001-40,000,000
40,000,001-400,000,000
สูงสุดต้องจ่ายเพิ่ม 2.5 ส่วนพัน

จำนวนเงิน
ภาษีรายปี
15,000
21,000
27,000
40,000
60,000
90,000
140,000
180,000
240,000

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

55

สส

4. ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (Personal Income Tax) ต้องชำระตามอัตรา
เพิม่ ของเงินได้ประจำปี ดังนี้
เงินได้สำหรับคิดภาษีประจำปี (เรียล)
ต่ำกว่า 750,000
750,000-1,000,000
1,000,001-10,000,000
10,000,001-20,000,000
เกิน 20,000,000

อัตราภาษี
0%
5%
10%
15%
20%

5. ภาษีเงินได้หรือภาษีกำไร (Tax on Profit)
เรียกเก็บจากผลประกอบการหรือกำไร โดยกฎหมายภาษีของกัมพูชาจำแนก
บุคคลทีต่ อ้ งเสียภาษีเป็น 3 กลุม่ ได้แก่
(1) กลุ่มที่เสียภาษีตามผลประกอบการที่ปรากฏในบัญชีงบการเงินแต่ละปี
ภาษี หรือ Real Regime ซึง่ กำหนดให้นติ บิ คุ คลทุกราย และบุคคลธรรมดาทีม่ ี
ยอดขายสินค้ามากกว่า 500 ล้านเรียล/ปี หรือมียอดขายบริการมากกว่า 250
ล้านเรียล/ปี หรือค้าขายกับภาครัฐบาลมากกว่า 125 ล้านเรียล/ปี
(2) Simplified Regime  
(3) Estimated Regime
กลุม่ ที่ 1
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตต้องเสียภาษีเงินได้ตามจริงประจำปีในระบบตามจริงนี้
มีดงั นี้
1. บริษทั ส่วนบุคคล หรือบริษทั เงินทุนทีเ่ ป็นของส่วนบุคคล
2. บริษทั ผูน้ ำเข้า-ส่งออก
3. บริษทั ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
4. บริษทั ทีต่ ดิ ค้างอากรผลิตผลจากการประกอบการในอัตราผลกำไร 10%
สำหรับกลุม่ ที่ 2 และ 3 นี้ เป็นกลุม่ ทีเ่ สียภาษีในลักษณะประเมินจากเกณฑ์
เงินได้ในแต่ละปีปฏิทนิ โดยทัว่ ไปการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะของคนต่างชาติ
จะเข้าลักษณะเป็นผูเ้ สียภาษีประเภท Real Regime เฉพาะผูท้ ต่ี ดิ ค้างภาษีจาก
การประกอบการประจำปี ดังทีไ่ ด้กำหนดข้างต้นแล้วนัน้ ต้องเสียภาษีตามระบบ
เหมาจ่ายตามทีม่ แี จ้งในประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เลข 019 รปภ.
สหก. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 ผูต้ ดิ ค้างชำระภาษีเงินได้ตามระบบความเป็น
จริง มีพนั ธกรณีทจ่ี ะต้องถือบัญชีทวิภาคีและต้องเป็นภาษาเขมร แต่ผทู้ ต่ี ดิ ค้างภาษี
สามารถทีจ่ ะถือบัญชี ภาษาฝรัง่ เศส หรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยก็ได้
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อัตราภาษี
อัตรามาตรฐาน อยู่ท่ีร้อยละ 20 ยกเว้นกำไรจากธุรกิจการผลิตน้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติ หรือธุรกิจทีใ่ ช้ทรัพยากรธรรมชาติอน่ื ๆ  เรียกเก็บร้อยละ 30 ธุรกิจ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก CDC หรือ PMIS บางประเภทอาจได้รับการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ภาษีเงินได้หรือภาษีกำไร คำนวณจากเงินได้สุทธิหลัง
หักค่าใช้จ่าย (คล้ายกับกฎหมายภาษีของไทย) ในอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้า
(Progressive Rate) ตามประเภทของกิจการ ดังนี้
อัตราภาษีกำไร
ประเภทของธุรกิจ

อัตราร้อยละ
20

ธุรกิจด้านกฎหมาย
ธุรกิจการผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ การสำรวจขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ

30

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ระหว่างปี 2003-2008

9

ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการการลงทุน (ไม่เกิน 8 ปี)

0

ธุรกิจประกันภัยที่รับประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนในกัมพูชา

5

กรณีนติ บิ คุ คล (Corporation) จำแนกตามกิจการ ดังนี้
อัตราภาษี

กิจการ

0%-20%

บุคคลมีภูมิลำเนาในกัมพูชา

0%

ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (Tax Holiday) จาก CDC

5%

ประกันภัย (เก็บจากยอดเบี้ยประกัน)

9%

ที่ได้รับการส่งเสริมจาก CDC

20%

มาตรฐานทั่วไป

30%

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ
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กรณีไม่ใช่นติ บิ คุ คล (Non-Corporation) จัดเก็บในอัตราก้าวหน้า ดังนี้
อัตราภาษี (%)
0%
5%
10%
15%
20%

กำไร (เรียลต่อปี)

0-6,000,000
6,000,001-15,000,000
15,000,001-102,000,000
102,000,001-150,000,000
มากกว่า 150,000,000

ทั้งนี้ กัมพูชาเปิดรับการเข้ามาตั้งสาขาหรือดำเนินกิจการของนิติบุคคล
ต่างชาติ และมีการบริหารโดยบุคคลต่างด้าวโดยถือ เป็น Permanent Establishment (PE)
ภาษีจา่ ยล่วงหน้า
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือกำไร รวมทั้งภาษีอ่ืนล่วงหน้า ต้องนำส่ง
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในอัตราร้อยละ 1 ของผลตอบแทน ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จ่ายในอัตราต่างไป ภาษีจ่ายล่วงหน้าสามารถนำมาหักกลบ
ภาษี เ งิ น ได้ นิติบุค คล หรื อ กำไรประจำปี และภาษี ข้ัน ต่ ำ หลั ง สิ้น สุ ด ปี ภ าษี
จะมีการคำนวณยอดรวมทั้งหมด หากภาษีท่ีจ่ายล่วงหน้าไม่เพียงพอ ผู้เสีย
ภาษีตอ้ งจ่ายเพิม่ หากเกินยอดทีต่ อ้ งจ่ายจริง ผูเ้ สียภาษีสามารถขอคืนภาษีได้หรือ
ยกยอดทีเ่ หลือไปใช้ในปีตอ่ ไป หากบุคคลทีไ่ ด้รบั การเว้นวรรคภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
หรือกำไร (Tax on Profit holiday) บุคคลนัน้ ก็จะได้รบั การยกเว้นจากเงือ่ นไขการ
จ่ายภาษีลว่ งหน้า อย่างไรก็ตาม ต้องยืน่ รายงานประจำเดือนด้วย บุคคลทีไ่ ม่อยูใ่ น
เงือ่ นไขภาษีขน้ั ต่ำ ยังต้องยืน่ การจ่ายภาษีเงินได้ หรือกำไรประจำเดือน อย่างไรก็ตาม
หากยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากภาษี จ่ายล่วงหน้าจากปีก่อนหน้านี้ ก็สามารถใช้
หักกลบจากจำนวนทีถ่ งึ กำหนดปัจจุบนั และไม่ตอ้ งชำระในรูปของตัวเงิน
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ภาษีกำไรขัน้ ต่ำ (Minimum Tax)
ภาษีกำไรขั้นต่ำร้อยละ 1 เป็นภาษีคนละชนิดกับภาษีเงินได้ หรือภาษี
กำไรจ่ายล่วงหน้า แต่จัดเก็บจากทุกกิจการในอัตรา 1% ของรายรับ ซึ่งรวมถึง
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนทีต่ อ้ งจ่ายภาษีกำไร
9% เปรียบเสมือนการจ่ายภาษีเงินได้ หรือภาษีกำไรล่วงหน้าทุกเดือนในอัตรา 1%
ของรายรับ (สำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกเว้นภาษีกำไรตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
ยั ง คงมี ห น้ า ที่ ย่ื น แบบฟอร์ ม เสี ย ภาษี ห รื อ แจ้ ง ต่ อ กรมสรรพากรทุ ก เดื อ น)
โดยสิ้นปีบัญชี เมื่อปิดงบการเงินแล้ว คำนวณภาระภาษี หากมีภาษีกำไรที่ต้อง
ชำระสูงกว่าภาษีข้นั ต่ำที่ได้ชำระไว้แล้ว ให้ชำระส่วนที่ยังขาดอยู่ หากภาษีกำไร
ทีต่ อ้ งชำระน้อยกว่าภาษีขน้ั ต่ำทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว ให้ถอื ว่าเป็นภาษีขน้ั ต่ำทีต่ อ้ งชำระ
6. ภาษีมลู ค่าเพิม่ (Valued Added-Tax : VAT)
จัดเก็บจากสินค้าและบริการเกือบทุกประเภท โดยกำหนดให้กจิ การดังต่อไปนี้
ต้องจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) ก่อนการดำเนินธุรกิจ  กจิ การใน Real Regime
เกีย่ วกับสินค้าและบริการทีม่ ี VAT
- กิจการทีม่ ยี อดขายสินค้าเกิน 125 ล้านเรียล ภายใน 3 เดือนหรือ 500
ล้านเรียลภายใน 1 ปี
- กิจการด้านบริการ ทีม่ รี ายได้เกิน 60 ล้านเรียลภายใน 3 เดือนหรือ 250
ล้านเรียลภายใน 1 ปี
- กิจการทีค่ า้ ขายกับหน่วยงานรัฐบาล ซึง่ มียอดขายต่อเดือนมากกว่า 30
ล้านเรียลเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน
- หรือกิจการทีส่ มัครใจใช้ระบบ VAT
		
สินค้าและบริการทีไ่ ด้รบั การยกเว้น VAT
- บริการไปรษณียส์ าธารณะ
- บริการด้านสุขภาพ และโรงพยาบาล และหมวดสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
- การขนส่งสาธารณะทีด่ ำเนินการโดยภาครัฐ
- การประกัน
- บริการด้านการเงิน
- การนำเข้าส่วนบุคคล
- กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะทีไ่ ม่แสวงหาผลกำไร
ไฟฟ้า

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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7. ภาษีเฉพาะสำหรับสินค้าและบริการบางประเภท (Specific Tax on
Certain Merchandise and Service)
เป็ น ภาษี เรี ย กเก็ บ เพิ่ม เติ ม กั บ สิ น ค้ า นำเข้ า บางชนิ ด รวมทั้ง สิ น ค้ า หรื อ
บริ ก ารที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ อั ต ราภาษี พิ เ ศษสำหรั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนี้
กำหนดไว้ในรายการภาษีศลุ กากรประจำปี (Annual Customs Tariff Schedules) ของกรมศุลกากร ภาษีพิเศษเป็นอัตราที่คำนวณจากมูลค่านำเข้าของ
สินค้านั้นๆ หรือตามสัดส่วนของค่าบริการ ที่เรียกเก็บกับลูกค้าตามใบเสร็จ
รับเงิน ภาษีพเิ ศษสินค้านำเข้า จะถูกจัดเก็บโดยศุลกากร ขณะทีภ่ าษีพเิ ศษสินค้า
และบริการที่ผลิตในประเทศ บริษัทจะต้องยื่นแบบฟอร์มขอชำระภาษีกับกรม
สรรพากรก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
อัตราภาษี
ประเภทสินค้า
4.35%
เชื้อเพลิงดีเซล
10%
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำมันเครื่อง
10%
รถจักรยานยนต์ ขนาดเกิน 125 cc.
(รวมจักรยานยนต์ 3 ล้อ) และอุปกรณ์ส่วนประกอบ
10%
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินทั้งในและระหว่างประเทศ
10%
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หรือบรรจุก๊าซ
10%
บุหรี่และยาสูบ
10%
บันเทิง รวมถึงสปา
3%
ค่าบริการโทรคมนาคม
15%
ยางรถ ยางใน และที่ครอบยางใน
25%
ซิกการ์
30%
เบียร์
33.3%
ไวน์
สำหรับสินค้าทีผ่ ลิตในประเทศ ภาษีเฉพาะ จะคำนวณจากราคา ณ หน้าโรงงาน
สำหรับสินค้านำเข้าคำนวณจากราคา CIF ส่วนบริการโรงแรมและโทรคมนาคม
ขึน้ อยูก่ บั ราคาใน Invoice ค่าตัว๋ โดยสารเครือ่ งบิน ภาษีขน้ึ อยูก่ บั มูลค่าการเดินทาง
ภายในและนอกกัมพูชา
8. ภาษียอดขาย (Turn Over Tax)
จั ด เก็ บ จากกิ จ การที่ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในระบบ Real Regime และ
VAT โดยจัดเก็บในอัตรา 2% จากยอดรายได้รวมของกิจการในแต่ละเดือน
โดยให้นำส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยกเว้น เกษตรกรและผูค้ า้ รายย่อย
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9. ภาษีเงินได้สำหรับลูกจ้าง
เป็ น ภาษี ท่ีเรี ย กเก็ บ จากยอดรายได้ ร วมทั้ง หมดของลู ก จ้ า งที่ไ ด้ รับ จาก
นายจ้าง เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น ยกเว้นผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ
ทีค่ วบคุมโดยกฎหมายผลตอบแทน และรายได้อน่ื ๆ ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินเดือน
เช่น เงินทีไ่ ด้รบั จากการคืนภาษีของนายจ้าง เงินชดเชยการเลิกจ้าง เงินสมทบการ
จัดหาชุดพนักงานหรืออุปกรณ์ในการทำงาน และค่าเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางและ
การทำงานนอกสถานทีข่ องลูกจ้าง ซึง่ ต้องไม่สงู กว่าอัตราทีภ่ าครัฐจ่าย ผูม้ ภี มู ลิ ำเนา
อยูใ่ นประเทศกัมพูชา (Resident person) ทีม่ รี ายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่
ได้รับจากภายในหรือภายนอกประเทศกัมพูชา และจากผู้ท่มี ิได้มีถ่นิ พำนักอยู่ใน
ประเทศกัมพูชา (non-resident person – หมายรวมถึงผูท้ พ่ี ำนักอยูใ่ นประเทศ
กัมพูชาเป็นการชัว่ คราวหรืออาศัยอยูใ่ นประเทศกัมพูชาเกิน 182 วัน) แต่มรี ายได้
จากเงินเดือนหรือค่าจ้างทีไ่ ด้จากผูว้ า่ จ้างทีอ่ ยูภ่ ายในประเทศกัมพูชา ทัง้ นี้ ภาษีจะถูก
หักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนโดยนายจ้างหรือผูว้ า่ จ้าง แล้วนำส่งรัฐบาลภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป ในอัตราภาษีกา้ วหน้าคือ 5%-20% ดังนี้
อัตราเงินเดือน
เรียล

อัตราภาษี
ร้อยละ

เหรียญสหรัฐฯ

500,000 หรือน้อยกว่า

125 หรือน้อยกว่า

0

ระหว่าง 500,001 - 1,250,000

ระหว่าง 125 - 312.5

5

ระหว่าง 1,250,000 – 8,500,000

ระหว่าง 312.5 – 2,125

10

ระหว่าง 8,500,000 – 12,500,000

ระหว่าง 2,125 – 3,125

15

สูงกว่า 12,500,000

สูงกว่า 3,125

20

อัตราภาษีเงินเดือนนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีรายได้ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อเดือน จะต้องเสียภาษีเงินได้ในทุกอัตรา เริม่ จาก ร้อยละ 0 สำหรับ 125 เหรียญ
สหรัฐฯ แรก ร้อยละ 5 ,10, 15 และ 20 ตามลำดับ สำหรับแต่ละยอดของเงิน
เดือนทีเ่ พิม่ ขึน้ สำหรับลูกจ้างทีไ่ ม่ใช่ผพู้ ำนักในกัมพูชาแต่ได้รบั เงินเดือนในกัมพูชา
จะต้องเสียภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ลูกจ้างที่มีภาระต้องดูแลบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ (25 ปี) จะได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้ ประมาณ 19 เหรียญสหรัฐฯ
(บังคับใช้กับบิดาหรือมารดาที่มีรายได้ 1 คนต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น) ทั้งนี้
ผลประโยชน์อน่ื ทีน่ ายจ้างให้ และสามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ (Fringe benefits)
กำหนดให้เรียกเก็บภาษีอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนนั้นๆ
ของลูกจ้าง ซึง่ แต่ละเดือน นายจ้างจะต้องยืน่ ขอเสียภาษีเงินได้และภาษีผลประโยชน์
ตอบแทนของลูกจ้างกับกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

61

สส

		 10. ภาษีและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
- ภาษีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (Registration Tax) จัดเก็บจากผูซ้ อ้ื หรือ
ผู้ ไ ด้ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละต้ อ งการ
จดทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจัดเก็บในอัตรา 4% ของมูลค่าสังหา
ริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นน้ั
- ภาษีคา่ เช่าทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ (Tax on House and Land Rent)
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องชำระภาษีเงินได้ในอัตรา 10% ของค่าเช่าทีไ่ ด้รบั
แต่ ไม่ใช้กบั กรณีทม่ี กี ารหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยแล้ว
- ภาษีอากรแสตมป์ (Fiscal Stamp Tax) เป็นการจ่ายค่าเอกสารราชการ
หรือกิจกรรมบางอย่าง เช่น การโฆษณา หรือการรับรองเอกสารเป็นต้น
- ภาษีท่ีดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Tax on Unused Land) ที่ดิน
ในเขตเมืองหรือเขตเฉพาะ หากมิได้มีการใช้ประโยชน์ต้องจ่ายภาษีน้ี โดยคณะ
กรรมการประเมินทีด่ นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดเก็บภาษีดงั กล่าว
โดยจะประกาศผลการประเมินภาษีท่ตี ้องชำระในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
และให้เจ้าของทีด่ นิ ชำระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ภาษีทด่ี นิ ทีไ่ ม่ได้
ใช้ประโยชน์เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดิน โดยยกเว้น
ภาษีเฉพาะพืน้ ที่ 1,200 ตารางเมตรแรก (300 ตารางวา) ซึง่ คณะกรรมการประเมิน
ที่ดิน ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ทำการประเมินราคา ปัจจุบันการ
กำหนดพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ใช้ประโยชน์เพือ่ การเสียภาษี มีความแตกต่างในแต่ละจังหวัด
- ภาษีรถยนต์ จัดเก็บจากยานพาหนะทีต่ อ้ งจดทะเบียนทุกปี
- ภาษีกำไรของเงินปันผล เรียกเก็บในอัตราดังนี้
- ร้อยละ 20 ของเงินปันผล สำหรับธุรกิจทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีกำไร
- ร้อยละ 11 และ 19 สำหรับธุรกิจที่ได้รับการลดหย่อนภาษีกำไร
ร้อยละ 9
- ร้อยละ 0 สำหรับธุรกิจทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนภาษีกำไรร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 30
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สรุปเรือ่ งภาษี
ประเภทภาษี
ภาษีเงินได้
รายเดือนและค่าจ้าง
หรือค่าจ้าง
ที่ได้รับในกัมพูชา

รายได้จากการให้เช่า

กำไรจากธุรกิจ

ฐานภาษีและการจัดเก็บ
ผู้มีรายได้จากเงินเดือน
รายได้มีบุตรอายุต่ำกว่า 25 ปี
ยกเว้นผู้ที่มีรายได้จากค่าเช่าต่ำกว่า
500,000 เรียลต่อเดือน
รายได้จากการให้เช่าอาคารหรือ
ที่ดิน
ภาษีเงินได้จากธุรกิจ
ประเภทต่างๆจากผลกำไรที่ได้รับ
คำนวณเป็นรายเดือน

ข้อยกเว้นและลดหย่อน
ลดหย่อนในกรณีที่ผู้มี
ตั้งแต่ 5%-20%

คิดในอัตราก้าวหน้า
หรือค่าจ้างที่ได้รับในกัมพูชา

การลงทุนที่ได้รับอนุมัติ
สิทธิประโยชน์จาก CDC
ได้รับลดหย่อนโดยเสียภาษี
ในอัตรา 9%
ร้อยละ 20 (ร้อยละ 30
สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ:
ร้อยละ 9 หรือ 0 สำหรับ
นักลงทุนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน)

10% ของรายได้จากการให้เช่า
20% รายเดือน และสิ้นปี
ทำการคำนวณภาษีรวมใน
อัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 10%-30%
กำไรจากธุรกิจ

ภาษีกำไรขั้นต่ำ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตรา

ร้อยละ1 ของผลกำไร
ร้อยละ 4 ,6 ,10, 14

ร้อยละ 10

ภาษีรายปีที่เรียกเก็บจาก
ธุรกิจทุกประเภท
โดยใช้ยอดขายจากปีก่อนหน้า
หรือประมาณการรายได้เป็นฐาน
ในการคำนวณ

ภาษีประกอบธุรกิจ
เฉพาะ (Patent Tax)

ภาษีรายปีที่เรียกเก็บจากธุรกิจ
ทุกประเภท โดยใช้ยอดขาย
จากปีก่อนหน้าหรือประมาณ
การรายได้เป็นฐานในการคำนวณ

อากรสินค้าขาเข้า

อากรที่เก็บจากสินค้าที่นำเข้าต่างๆ
ตามมูลค่าสินค้า

สินค้าจำเป็นและวัตถุดิบ 7%
สินค้าแปรรูปเครื่องจักร 15%
เครื่องอุปโภคอุปกรณ์ก่อสร้าง 33%

Consumption Tax

อากรที่เก็บจากสินค้า
บางประเภทตามราคา F.O.B

1. สินค้าสำหรับการลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติจาก (CDC)
2. ยาฆ่าแมลง วัชพืช
และเครื่องจักรการเกษตร
(ยกเว้นรถแทรคเตอร์)
การนำเข้าที่ได้รับการยกเว้น
อากรนำเข้า

ภาษีส่งออกไม้และไม้แปรรูป
ต้องได้รับใบ
อนุญาตส่งออกจากรัฐบาล
ภาษีส่งออกยาง
- ปศุสัตว์
- อัญมณี

ภาษีส่งออกไม้และ
ไม้แปรรูปต้องได้รับ
ใบ อนุญาตส่งออกจากรัฐบาล
ภาษีส่งออกยาง
- ปศุสัตว์
- อัญมณี

ภาษีส่งออกไม้และไม้แปรรูปต้อง
ได้รับใบ อนุญาตส่งออกจากรัฐบาล
ภาษีส่งออกยาง
- ปศุสัตว์
- อัญมณี

ภาษีการโอน
ภาษีโรงฆ่าสัตว์

ภาษีการโอน
ภาษีโรงฆ่าสัตว์

ภาษีการโอน
ภาษีโรงฆ่าสัตว์

ภาษีประกอบธุรกิจ
เฉพาะ (Patent Tax)

ภาษีนำเข้าสินค้า

ภาษีส่งออกสินค้า

ภาษีส่งออกไม้และ
ไม้แปรรูปต้องได้รับใบ
อนุญาตส่งออกจากรัฐบาล
ภาษีส่งออกยาง
- ปศุสัตว์
- อัญมณี

ภาษีอื่น

ภาษีการโอน
ภาษีโรงฆ่าสัตว์

สินค้าฟุ่มเฟือย 60%
รถยนต์ 30-50%
น้ำมัน 50%

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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4.4  ต้นทุนการจัดตัง้ ธุรกิจ
1.) ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
นอกจากภาษีแล้ว รัฐบาลกัมพูชา ยังได้กำหนดค่าธรรมเนียม ทีเ่ กีย่ วกับการ
ลงทุนหรือประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคล
ค่าธรรมเนียมการขอรับการส่งเสริมลงทุนจาก CDC
ค่าอากรแสตมป์แจ้งจัดตั้งบริษัท
ค่าธรรมเนียมแจ้งการควบรวมกิจการ
ค่าธรรมเนียมแจ้งล้มละลาย
ค่าอากรแสตมป์กรณีทำสัญญากับหน่วยงานรัฐ

อัตรา
300-600 เรียล
500-1,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล

2.) แรงงานและสหภาพแรงงาน
กฎหมายแรงงานปี 1997 ให้สทิ ธิพเิ ศษแก่แรงงานในการก่อตัง้ และรวมตัวกัน
เป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจ้างแรงงานที่เป็นสมาชิก
สหภาพได้ ลู ก จ้ า งและผู้ ว่ า จ้ า งสามารถเลื อ กบุ ค คลที่ เ ป็ น กลางขึ้ น มาเป็ น
ตัวประสานหรือตัวเชื่อมในองค์กรได้ กฎหมายกำหนดให้แรงงานมีสิทธิ์ในการ
สไตร์ค โดยจะต้องเป็นผลมาจากการลงประชามติของสมาชิกในสหภาพแรงงาน
นัน้ ๆ ซึง่ ก่อนการสไตร์คใดๆ สหภาพแรงงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างและกระทรวง
แรงงานทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน การสไตร์คต้องเป็นไปด้วยความสงบ
โดยต้องไม่ขดั ขวางการทำงานของพนักงานคนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมการสไตร์ค
- ค่าจ้าง
กัมพูชาไม่มกี ารกำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ำ ยกเว้นในกลุม่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ทีม่ กี ารกำหนดค่าจ้างขัน้ ต่ำไว้ท่ี 45 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน (ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม
2551 ปรับเป็น 51 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน สำหรับในระยะฝึกงาน และ 50
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือนเมือ่ ผ่านระยะฝึกงาน) การกำหนดค่าจ้างขัน้ ต่ำในอุตสาหกรรม
อื่นๆ ให้เป็นไปในแนวทางที่สนับสนุนการครองชีพประจำวัน และต้องเป็นไป
เพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยทั่วไปอัตราจ้างในกัมพูชา กำหนดในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯมีดงั นี้
- อัตราค่าจ้างต่อเดือน(US$) ประเภทของแรงงาน
50-60 US$  แรงงานหนัก เช่น กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง
100-150 US$ ลูกจ้างทั่วไป เช่น คนขับรถพนักงานขายของพนักงาน
ส่งของ
150-300 US$ เจ้าหน้าทีป่ ระจำสำนักงาน
800-1,000 US$  หรือมากกว่า เจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับต้น
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	 3.) ข้อกำหนดเกีย่ วกับสวัสดิการแรงงาน
กฎหมายแรงงานได้กำหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ในการจ้างงานต่างๆ
เช่น การจ่ายค่าทดแทนชัว่ โมง ในการทำงาน การลางาน การลาคลอด วันหยุด
กฎระเบียบการจ้างแรงงานเด็กและสตรี เป็นต้น ชั่วโมงในการทำงานสูงสุดต้อง
ไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน หรือ 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยให้มกี ารจ่ายค่าล่วงเวลา
การทำงาน ปกติอยู่ระหว่าง 1.30 ถึง 2.0 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ กฎหมาย
กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาหยุดประจำปี ได้ปีละ 18 วัน เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน
หลังการจ้างงานครบ 3 ปีข้นึ ไป การลาคลอด อนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่
1 ปีขน้ึ ไป สามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยให้ได้รบั ค่าจ้างครึง่ หนึง่ ของเงินเดือน
การลาในกรณีอน่ื ๆ สามารถลาได้ไม่เกิน 7 วันต่อปี ซึง่ จำนวนนีส้ ามารถนำไปหัก
ออกจากจำนวนวันลาประจำปีได้ บริษัทที่มีการจ้างลูกจ้างที่เป็นสตรีมากกว่า
100 คนขึน้ ไป จะต้องจัดหาสถานทีร่ บั เลีย้ งและดูแลเด็ก หากไม่มสี ถานทีร่ บั เลีย้ ง
ดังกล่าว นายจ้างจะต้องจ่ายค่ารับเลีย้ งเด็กให้กบั ลูกจ้างแทน
4.) ความปลอดภัยในทีท่ ำงาน
นายจ้ า งต้ อ งปฏิ บัติต ามกฎข้ อ บั ง คั บ ของกระทรวงแรงงานฯ เกี่ย วกั บ
ความปลอดภัยในทีท่ ำงาน การเจ็บป่วยหรืออุบตั เิ หตุใด ทีเ่ กิดขึน้ จากการทำงาน
นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา ยกเว้นอุบัติเหตุน้ันๆ
เกิดจากความประมาทของลูกจ้างเอง นายจ้างต้องรายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดใน
ที่ทำงานให้กระทรวงแรงงานฯ ทราบเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปรับปรุง หาก
อุบัติเหตุเป็นผลให้ลูกจ้างต้องหยุดทำงานเป็นเวลาไม่เกิน 4 วัน ให้มีสิทธิใน
การรับค่าจ้างตามปกติ และหากหยุดงานเกิน 4 วันแต่ไม่เกิน 20 วัน ให้ลกู จ้างนัน้ ๆ
มีสิทธิ์รับค่าชดเชยรายวันเพิ่มเติม (คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยประจำวัน) หาก
อุบตั เิ หตุทำให้ลกู จ้างได้รบั อันตรายสาหัสและต้องหยุดงานเกิน 20 วันขึน้ ไป ให้
ทายาทหรือผูร้ บั ผลประโยชน์ของลูกจ้าง ได้รบั เงินชดเชยตามทีก่ ฎหมายกำหนด
กฎหมายกัมพูชาให้อำนาจศาลพิจารณาว่านายจ้างควรจะจ่ายเท่าไรหรือลูกจ้าง
สมควรจะได้รบั เงินชดเชยเท่าใด โดยพิจารณาจากสาเหตุของอุบตั เิ หตุเป็นหลัก
4.5 อืน่ ๆ
- กฎหมายแรงงาน
การจ้ า งงานในกั ม พู ช าอยู่ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของกฎหมายแรงงาน
ปี 1997 บังคับใช้โดยกระทรวงการสังคม แรงงาน การฝึกอบรมและฟืน้ ฟูเยาวชน
(Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth
Rehabilitation : MoSALVY) กฎหมายฉบับนี้ ปรับปรุงมาจากฉบับปี 1992
โดยเน้นสร้างความเข้มแข็ง ด้านอำนาจต่อรองให้กับสหภาพแรงงาน ทั้งนี้เพื่อ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศที่สมควรได้รับสิทธิ
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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พิเศษ MFN นายจ้างต้องจดทะเบียนการจ้างแรงงานกับ MoSALVY ภายใน
30 วัน นับแต่ประกอบกิจการ และต้องรายงานทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้
ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทำงานในกัมพูชา ต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำงาน (Work
permit) ส่วนชาวกัมพูชา ต้องมีสมุดคูม่ อื การจ้างงาน ซึง่ จดทะเบียนกับ MoSALVY
นักลงทุนต่างชาติไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการจ้างงานในกัมพูชา ในทางตรงกันข้าม
แม้กฎหมายได้กำหนดข้อจำกัดในการจ้างแรงงานที่เป็นต่างชาติ แต่กฎหมาย
แรงงานของกัมพูชา ค่อนข้างอนุโลมในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากกัมพูชามีความต้องการ
แรงงานทีม่ ที กั ษะและประสบการณ์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
แรงงานต่างชาติ
กฎหมายการลงทุนอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติพร้อมครอบครัวได้ แต่
แรงงานเหล่านี้ต้อ งมาจากสาขาธุ ร กิ จ และทั ก ษะที่ไ ม่ มีใ นกั มพู ช าหรื อ เป็ น ที่
ต้ อ งการในกั ม พู ช าเท่ า นั้น แรงงานต่ า งชาติ ท่ีจ ะได้ รับ อนุ ญ าตให้ ว่า จ้ า งได้
ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- มีหนังสือประจำตัวแรงงานและได้รับใบอนุญาตทำงานจากกระทรวง
แรงงานฯ
- เดินทางเข้ามาในกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- มีสทิ ธิใ์ นการพำนักอยูใ่ นกัมพูชา
- มีหนังสือเดินทางทีม่ อี ายุครอบคลุมการจ้างงาน
- มีชอ่ื เสียงและพฤติกรรมทีด่ ี
- สุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงาน
- ไม่เป็นโรคติดต่อ
ค่าอากรสำหรับสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติท่ี
เข้ามาทำงานในประเทศกัมพูชา ซึง่ มีกำหนดระยะเวลา อัตรา 100 เหรียญสหรัฐฯ
ต่ อ ปี ส่ ว นผู้ ซ่ึ ง อยู่ อ าศั ย เป็ น การถาวร อั ต รา 50 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ ปี
โดยกำหนดให้ชำระก่อน วันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี (ตามประกาศเลขที่ 302/97
ลงวันที่ 18 กันยายน 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม แรงงานและทหารผ่านศึก)
การทำสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติท่ที ำงานในกัมพูชา
ทีม่ กี ำหนดระยะเวลา ต้องมีเอกสารดังนี้
- แบบฟอร์มขอทำสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน ซึ่งติดแสตมป์
1,000 เรียล
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- ใบอนุญาตให้อยูอ่ าศัยอย่างถูกต้อง ซึง่ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
- หนังสือรับรองสุขภาพ จากกรมแพทย์แรงงาน
   - ค่าอากร 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 4 ใบ
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ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทำงานต้องชำระค่าอากรสมุดการจ้างงานและบัตร
การจ้างงาน ภายในเดือนมีนาคมของแต่ละปี ผูท้ ไ่ี ม่ชำระค่าอากรตามระยะเวลา
ทีก่ ำหนด จะถูกปรับเท่าตัวตามจำนวนปีทไ่ี ม่ได้ชำระ (ตามประกาศ เลขที่ 520
ลงวันที่ 31 ธันวาคม 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม แรงงานและทหารผ่านศึก)
ห้ามเจ้าของโรงงาน หรือ ผูป้ ระกอบการ จ้างแรงงานชาวต่างชาติทไ่ี ม่มสี มุดการ
จ้างงานและบัตรการจ้างงาน และห้ามจ้างแรงงานชาวต่างชาติเกินกว่าร้อยละ10
ของจำนวนแรงงานชาวกัมพูชาในแต่ละสถานประกอบการ โดยจำนวนสูงสุด 10%
นีส้ ามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ในสัดส่วนดังนี้
- เจ้าหน้าทีท่ ำงานในสำนักงานไม่เกิน 3%
- ผูเ้ ชีย่ วชาญไม่เกิน 6%
- คนงานทีไ่ ม่มคี วามชำนาญไม่เกิน 1%
ในกรณีท่ตี ้องจ้างเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเกินกว่าจำนวนที่
กำหนดโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการ ต้องทำ
หนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อกระทรวงกิจการสังคม แรงงาน และ
ทหารผ่านศึก สัญญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติทกุ คน ต้องจัดทำขึน้ เป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมระบุเงื่อนไขของอาชีพ และเหตุผลอื่นๆ ที่จำเป็นให้ชัดเจน (ตาม
ประกาศเลขที่ 185 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม
แรงงาน และทหารผ่ า นศึ ก ) ผู้ ว่ า จ้ า งต้ อ งเตรี ย มเอกสารเกี่ ย วกั บ ลู ก จ้ า ง
เพื่ อ ขอวี ซ่ า ทำงานให้ กั บ ลู ก จ้ า ง กฎหมายกั ม พู ช าไม่ จ ำกั ด จำนวนลู ก จ้ า ง
ชาวต่างชาติ ที่บริษัทสามารถว่าจ้างได้ โดยเฉพาะในระดับบริหาร อย่างไร
ก็ ต ามกฎหมายกำหนดเพดานการจ้ า งแรงงานชาวต่ า งชาติ ไ ว้ ท่ี ไ ม่ เ กิ น
ร้อยละ 10 ของจำนวนแรงงานทัง้ หมด
สัญญาการจ้างงาน
การจ้ า งแรงงานที่ เ ป็ น ชาวกั ม พู ช า อาจทำเป็ น สั ญ ญาว่ า จ้ า งที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรหรือสัญญาปากเปล่าก็ได้ แต่การจ้างแรงงานที่เป็นชาวต่าง
ชาติจะต้องมีสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน สัญญาการจ้างงานที่มีกำหนดเวลา
เกิน 2 ปี ให้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างถาวร ระยะเวลาในการทดลองงานไม่ควรเกิน
1 เดือนสำหรับแรงงานที่ไม่มีทักษะ ไม่เกิน 2 เดือน สำหรับแรงงานที่มีความ
เชีย่ วชาญเฉพาะ และไม่เกิน 3 เดือนสำหรับแรงงานทัว่ ไป
การจ้างงานทีไ่ ม่จำกัดระยะเวลา จะต้องจัดทำเป็นข้อตกลงทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษรระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งนายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกการจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายต่างๆ
ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นกรณีท่ลี ูกจ้างถูกไล่ออกเนื่องจากกระทำความผิด
ตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อกำหนดและระเบียบภายในของบริษทั
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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-  กฎหมายทีด่ นิ
กฎหมายทีด่ นิ ปี 2001
เป็นกฎหมายที่ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการลงทุนมากขึ้น โดยมี
รายละเอี ย ดด้ า นสิ ท ธิ ใ นการถื อ ครองที่ดิน การใช้ ป ระโยชน์ ท่ีดิน การเช่ า /
สัมปทานที่ดินของรัฐ และการเช่าซื้อ เป็นต้น กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ร่วมกับ
กฎหมายทีด่ นิ ปี 1992 โดยมีคณะกรรมการทีด่ นิ ระดับท้องถิน่ และคณะกรรมการ
ทีด่ นิ ระดับประเทศ เป็นผูร้ บั ผิดชอบภายใต้กฎหมายนี้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงเพิม่ เติมอยูร่ ะหว่างการ ดำเนิน
การของกระทรวงการพัฒนาทีด่ นิ การผังเมือง และการก่อสร้าง ซึง่ นักลงทุนจะ
ต้องติดตามความคืบหน้าอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ สิทธิประโยชน์ตา่ งๆทีค่ วรได้
โครงสร้างการลงทุนในทีด่ นิ
ผู้ท่ีมีสิทธิในการถือครองที่ดินในกัมพูชา ได้แก่ ผู้ท่ีมีสัญชาติกัมพูชาและ
นิ ติบุค คลที่มีสิท ธิ เ สมื อ นเป็ น ชาวกั ม พู ช า ซึ่ง ได้ แ ก่ นิติบุค คลที่มีช าวกั ม พู ช า
ถือหุน้ และมีสทิ ธิในการออกเสียงร้อยละ 51 ขึน้ ไป นักลงทุนต่างชาติสว่ นใหญ่นยิ ม
เช่าที่ดินเพื่อการลงทุนในระยะยาว (15 ปีข้ึนไป) การโดยขอสัมปทานจาก
ภาครัฐ หรือการเป็นผูค้ รองสิทธิรายย่อย (ร้อยละ 49) ในบริษทั ทีม่ ชี าวกัมพูชา
เป็นเจ้าของ ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิถือครองที่ดินตามกฎหมายของกัมพูชา แต่
สามารถทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขาย
หรือเช่าต่อสัญญาเช่านั้นๆ หรือใช้ค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อการลงทุน สัญญาเช่า
ระยะยาว ต้องมีอายุของสัญญาอย่างน้อย 15 ปี ผู้เช่าสามารถสร้างสิ่งก่อสร้าง
ในที่ดิน นั้น ๆได้ แต่ เ งื่อ นไขสิ ท ธิ ใ นสิ่ง ก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า วยั ง ไม่ มีก ารกำหนดใน
กฎหมาย ณ ปัจจุบนั รัฐไม่มสี ทิ ธิยดึ คืนทีด่ นิ ทีเ่ ช่าเพือ่ การลงทุนดังกล่าว ยกเว้น
ในกรณีท่ตี ้องใช้ท่ดี ินผืนนั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ต้องมีการจ่ายค่าเวนคืน
ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม
การถือครองทีด่ นิ
กัมพูชาเพิ่งประกาศใช้กฎหมายการถือครองที่ดินเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้น
นักลงทุนต่างชาติตอ้ งศึกษาและทำความเข้าใจให้ถถ่ี ว้ นเกีย่ วกับการถือครองหรือ
ความเป็นเจ้าของทีด่ นิ ก่อนการเช่าทำธุรกิจ ทีด่ นิ บางทีอ่ าจเปิดโอกาสให้มกี ารถือ
ครองได้ร้อยเปอร์เซนต์ ในขณะบางที่อาจให้ครอบครองเพื่อการทำกินหรือใช้
ประโยชน์ช่ัวคราวเท่านั้น ซึ่งรัฐอาจยึดครองเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นการทำความ
เข้ า ใจในเรื่ อ งสิ ท ธิ ก ารถื อ ครองที่ ดิ น แปลงนั้ น ๆ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรทำ เพื่ อ
รักษาผลประโยชน์ในการลงทุน
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การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ
รั ฐ บาลกั ม พู ช ารั บ รองสิ ท ธิ ข องแต่ ล ะบุ ค คลในการใช้ ท่ีดิน โดยการออก
Certificate of Land Use and Procession ซึง่ เทียบเท่ากับการมีชอ่ื เป็นเจ้าของ
ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูบ่ นทีด่ นิ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ใบรับรองแสดงความ
เป็นเจ้าของที่ออกอย่างเป็นทางการจะยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่มีเจ้าของที่ดิน
น้อยรายที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงควรตรวจสอบก่อนเข้าไป
ลงทุ น ว่ าเจ้ าของที่ดิน มีเอกสารแสดงความเป็น เจ้าของที่ยัง ใช้ ไ ด้ อ ยู่ และได้
ลงทะเบี ย นไว้ กับ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งในกั ม พู ช าแล้ ว สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
นักลงทุนต่างชาติจะได้รบั แบ่งเป็น
- หากเป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจะไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาใน
การเช่า
- หากเป็ น สั ญ ญาเช่ า ที่ดิน ระยะสั้น ที่มีก ารกำหนดเวลาในการเช่ า ไว้
สามารถต่ออายุใหม่ได้
นอกจากนี้ กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ยังอนุญาตให้นักลงทุนสามารถ
ใช้ ดิน เป็ น หลั ก ประกั น ในการจดจำนอง รวมทั้ง สามารถโอนสิ ท ธิ์ใ นอสั ง หา
ริมทรัพย์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้อีกด้วย
แต่ตอ้ งไม่เกินกำหนดเวลาในสัญญาเช่าทีด่ นิ

5. ข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นในการลงทุน

      5.1 รูปแบบการประกอบธุรกิจและการจดทะเบียน
รูปแบบการประกอบธุรกิจ มี 7 ประเภท คือ
(1) Joint Stock Company
(2) บริษทั จำกัด (Limited Liability Company)
(3) Sole Proprietorship Limited Company
(4) Commercial Partnerships
(5) สำนักงานตัวแทน (Representative Offices)
(6) สำนักงานสาขา (Branch Office of a Foreign Company)
(7) Subsidiary
ลักษณะการร่วมทุน
1.) บริษทั ร่วมทุน
Joint Ventures (JV) หมายถึงกิจการร่วมทุนทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ (ใหม่) จากการร่วม
ลงทุนของนักลงทุนโดยไม่จำกัดสัญชาติ รวมทัง้ การร่วมทุนกับภาครัฐ ยกเว้น JV
ที่มีเจตนาจะถือครองกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินในกัมพูชา ต้องมีบุคคลสัญชาติ
กัมพูชาถือหุน้ ร้อยละ 51 ขึน้ ไป การร่วมลงทุนใน JV สามารถนำทีด่ นิ เครือ่ งจักรกล
และอุปกรณ์ สินทรัพย์อน่ื ๆ มาประเมินเป็นทุนของโครงการได้
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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Business Cooperation Contract (BCC) หมายถึงการทีน่ กั ลงทุนใน
กัมพูชาได้สัญญาดำเนินกิจการกับหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปัน
ผลกำไรระหว่างกัน โดยไม่กอ่ ตัง้ นิตบิ คุ คลใหม่ขน้ึ ทัง้ นีก้ ารซือ้ ขายหรือแลกเปลีย่ น
ระหว่างรัฐกับเอกชนไม่ถอื เป็นการทำ BCC
Built-Operate-Transfer (BOT) หมายถึงกิจการทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากรัฐ
ในการลงทุน สร้าง บริหารจัดการและเก็บผลประโยชน์จากการดำเนินการ
เกีย่ วกับ Infrastructure ในกัมพูชา โดยจะได้รบั สิทธิบริหารจัดการ Infrastructure ของโครงการระยะเวลาสูงสุดครัง้ ละไม่เกิน 30 ปี (สามารถขยายเวลาได้ตาม
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน) และส่งมอบ Infrastructure พร้อม
ส่วนควบส่วนประกอบทั้งหมดในสภาพดีให้กับรัฐหรือหน่วยงานที่ให้สัญญา โดย
ไม่คดิ มูลค่าในวันสิน้ สุดสัญญา
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีป่ ระสงค์จะประกอบธุรกิจ ต้องยืน่ จดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการต่อกระทรวงพาณิชย์หรือสำนักงานทะเบียนฯ ในท้องที่
ทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ ก่อนเริม่ ประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
2.) บริษทั จำกัด
การจดทะเบียน บริษทั จำกัด
บริ ษั ท จำกั ด ในกั ม พู ช าอาจมี เจ้ า ของเป็ น ชาวกั ม พู ช าร้ อ ยเปอร์ เซนต์
หรือเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซนต์ หรือเป็นการร่วมทุน
ระหว่ า งสองฝ่ า ยก็ ไ ด้ บริ ษัท จำกั ด จะต้ อ งจดทะเบี ย นและได้ รับ ใบอนุ ญ าต
จัดตัง้ บริษทั จากกระทรวงพาณิชย์ โดยต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดและเงือ่ นไขต่างๆ
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายธุรกิจหรือ CLE ของกัมพูชา เช่น การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
การออกใบหุน้ และราคาหุน้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
เป็นต้น
บริษทั จำกัด มี 3 ประเภท คือ
(1) บริษทั จำกัดทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายเดียว : จะต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อย
1 คน
(2) บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน : ต้องมีผู้ถือหุ้นระหว่าง 2-30 คน
มีกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน และอาจมีขอ้ จำกัดด้านการโอนหุน้
(3) บริษัทจำกัดมหาชน : มีสาธารณชนเป็นผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการ
บริหารอย่างน้อย3 คน
หลักเกณฑ์การยืน่ จดทะเบียน มีดงั นี้
(1.) ต้องได้รับการยินยอมเข้าครอบครองสถานประกอบการจากศาลากรุง
(City Hall) หรือจังหวัดในท้องถิน่ ทีต่ ง้ั กิจการ
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(2.) ต้ อ งมี เ งิน ทุน จดทะเบียนชำระเต็ม ไม่ต่ำกว่ า 20 ล้ า นเรีย ล โดยมี
มูลค่าหุ้นกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 200,000 เรียลต่อหุ้น หลักฐานแสดง
คุณสมบัตขิ า้ งต้น ผ่อนผันให้ใช้เอกสารทีก่ ระทำในนามของกิจการ และ
แสดงสำเนาบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หุน้ ประกอบการยืน่ จดทะเบียน
(3.) ต้องมีผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ราย
(4.) ต้ อ งยื่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ บั ง คั บ เป็ น ภาษาเขมร โดยอาจ
ใช้แบบมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารต้อง
แสดงตน และลงนามในเอกสารบางรายการต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
แต่สามารถมอบอำนาจให้ผอู้ น่ื กระทำการแทนแล้วแสดงตนในภายหลัง
ก็ได้ การประกอบกิจการบางประเภทอาจต้องได้รับใบอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องก่อน
แบบฟอร์มและเอกสารทีใ่ ช้ประกอบในคำขอจัดตัง้ บริษทั
(1) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจทุกสาขารวม
ทัง้ การนำเข้าและการส่งออก
(2) ทุนจดทะเบียนขัน้ ต่ำ 20,000,000 เรียล โดยมีชาวกัมพูชาถือหุน้ 100 %
หรือชาวต่างชาติถอื หุน้ 100 % หรือเป็นการร่วมทุนระหว่างชาวกัมพูชา
และชาวต่างชาติ
(3) หนั ง สื อ รั บ รองทุ น จดทะเบี ย นจากธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นกั ม พู ช า
(บัญชีเงินฝาก)
(4) ประธานบริษทั อาจเป็นชาวกัมพูชา หรือ ชาวต่างชาติ
(5) แบบฟอร์มขอจัดตัง้ บริษทั จำนวน 3 ฉบับ
(6) กฎข้อบังคับของบริษทั จำนวน 6 ฉบับ
(7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นชาวกัมพูชา และ/หรือ
สำเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ ทุกคน ๆ ละ 3 ฉบับ
(8) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. ของผูถ้ อื หุน้ ทุกคน ๆ ละ 3 ใบ
3. สำนักงานตัวแทน
จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นตัวแทนจัดหาวัตถุดบิ ตัวแทนทางการตลาด
และส่งเสริมการขายของบริษทั แม่ในต่างประเทศ สำนักงานตัวแทนจะไม่ทำการผลิต
ดำเนินธุรกิจหรือให้บริการโดยตรง แต่จะทำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์สนิ ค้า ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของบริษทั และเจรจาธุรกิจให้กบั บริษทั แม่ เป็นต้น ดังนัน้ สำนักงาน
ตัวแทนจึงไม่เสียภาษีบริษทั หรือภาษีทางธุรกิจใดๆ
4. สำนักงานสาขา
เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตามรัฐบาล
กัมพูชาค่อนข้างจำกัดการจัดตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทต่างชาติ ส่วนใหญ่จะ
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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อนุญาตให้เฉพาะกับบริษทั ทีม่ สี ญ
ั ญาจ้างหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับภาครัฐเท่านัน้
การจดทะเบียนสาขาของบริษทั ต่างประเทศ
(1) หนังสือมอบสิทธิของบริษัทแม่ซ่งึ มีการรับรองจากทนายความ จำนวน
3 ฉบับซึ่งระบุช่ือผู้แทนที่จะมาประจำในสาขาต่างประเทศ พร้อมทั้ง
หนังสือมติการประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ สาขาในต่างประเทศ
(2) สำเนากฎข้อบังคับของบริษัทแม่ซ่งึ รับรองความถูกต้องจากหน่วยงาน
ของรัฐบาลจำนวน 3 ฉบับ
(3) รูปถ่ายขนาด 4 X 6 ซม. จำนวน 3 ใบ
(4) การจดทะเบียนสำนักงานตัวแทน (Representative Office) ของรัฐบาล
จำนวน 3 ฉบับ
(5) สำเนาวี ซ่ า เข้ า ประเทศกั ม พู ช าของผู้ แ ทนบริ ษั ท จำนวน 3 ฉบั บ
(สำนักงานตัวแทนสามารถดำเนินการด้าน Marketing Research
หรือลงลายมือชือ่ ในข้อตกลงต่าง ๆ)
5. สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ
เป็นสัญญาการทำธุรกิจร่วมระหว่างบริษทั เอกชนกับภาครัฐ ซึง่ ไม่จำเป็นต้อง
มีการจัดตัง้ เป็นรูปแบบของบริษทั ตามกฎหมาย แต่สญ
ั ญาความร่วมมือนี้ ต้องเสีย
ภาษีบางชนิดทีก่ ฎหมายกำหนด กรณีการ Joint Venture ร่วมกับภาครัฐบาลต้อง
จ่ายเงินส่วนแบ่งให้กบั รัฐบาลตามสัญญาทีไ่ ด้ระบุไว้ และตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
6. บริษทั ห้างหุน้ ส่วนจำกัด
ประกอบด้วยบริษทั ห้างหุน้ ส่วนทัว่ ไปและบริษทั ห้างหุน้ ส่วนจำกัด โดยห้าง
ส่วนหุ้นทั่วไปเป็นการบริหารงานและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคลที่เป็น
หุน้ ส่วน ในขณะทีบ่ ริษทั ห้างหุน้ ส่วนจำกัด หุน้ ส่วนทัง้ หมดจะมอบหมายให้บคุ คล
ใดบุคคลหนึง่ เป็นผูบ้ ริหารงานแทน ความรับผิดชอบของแต่ละหุน้ ส่วนขึน้ อยูก่ บั
จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ครอง
ข้อจำกัดในการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ
นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุน้ ในธุรกิจได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกรรมสิทธิ์
ในการถือครองทีด่ นิ
การจดทะเบียนพาณิชย์และการแจ้งสถานภาพบริษทั ประจำปี
ธุรกิจทุกประเภท ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์ โดยการ
จดทะเบียน ต้องมีขอ้ มูลเบือ้ งต้นประกอบด้วย ชือ่ บริษทั สถานทีต่ ง้ั ทุนจดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อคณะกรรการบริหาร ผู้มีสิทธิ์ลงนาม เครื่องหมายการค้า
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ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เป็นต้น ซึง่ การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับข้อมูลเหล่านี้ จะต้อง
แจ้งและได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย์ ทุกบริษัท สำนักงานสาขา
สำนักงานตัวแทน จะต้องแจ้งรายงานสถานภาพบริษัทให้กับกระทรวงพาณิชย์
ทราบเป็นประจำทุกปี
สรุปรูปแบบการประกอบธุรกิจ
รูปแบบ

คำจำกัดความ

จุดเด่น

จุดด้อย

บริษัทจำกัด

- ผู้ถือหุ้นจำกัด
ความรับผิดชอบ
เฉพาะมูลค่าหุ้น
ที่ตนชำระไม่ครบ
- นิติบุคคลถือหุ้น
รายเดียว
เป็นเจ้าของ
คนเดียว
- บริษัทเอกชน จำกัด
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่
2 – 30 คน
- บริษัทมหาชน จำกัด
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่
31 คนขึ้นไป

บริษัทจำกัด

-ผู้ถือหุ้นจำกัด
ความรับผิดชอบ
เฉพาะมูลค่าหุ้น
ที่ตนชำระไม่ครบ
-นิติบุคคลถือหุ้นรายเดียว
เป็นเจ้าของคนเดียว
-บริษัทเอกชน จำกัด
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 – 30 คน
-บริษัทมหาชน จำกัด
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 31 คนขึ้นไป

สำนักงานสาขา

-เป็นสาขาของ
ต่างประเทศ
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่
นอกประเทศ

-ใช้กฎเกณฑ์
ภายใต้การกำกับ
ด้านกฎระเบียบ
และบัญชี

-ไม่สามารถขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน
- ยากต่อการควบคุมของบริษัทแม่
- เสียภาษีบริษัท และ
ต้องเข้าสู่ระบบภาษีของกัมพูชา

สำนักงานตัวแทน

- บริษัทแต่งตั้งตัวแทน
ท้องถิ่นรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
แทนบริษัทแม่

- ก่อตั้งง่าย
- ไม่มีภาระ
ภาษีในกัมพูชา

-ไม่สามารถขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน
-ขาดสถานะที่แน่นอนทาง กฎหมาย
-ไม่สามารถขายสินค้า หรือบริการ

ธุรกิจร่วมค้า
Business
Cooperation
Contract (BCC)

ความสัมพันธ์
กับหน่วยงาน
ภาครัฐผ่าน
สัญญาจ้าง

- ไม่ต้องมีสถานะ
ทางกฎหมาย
- ไม่มีการเรียก
เก็บภาษีบริษัท
- ลดภาระการ
บริหารจัดการ

- ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- ขอบเขตการดำเนินกิจกรรมมีจำกัด
- ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจได้ชัดเจน
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5.2  การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การเข้าเป็นสมาชิก WTO ของกัมพูชา เป็นการบังคับไปโดยปริยายว่ากัมพูชา
จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกับทีก่ ำหนดไว้ในข้อตกลงของ WTO ซึง่ ปัจจุบนั กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของกัมพูชา อยูร่ ะหว่างการแก้ไขและปรับปรุง
		 1. เครือ่ งหมายการค้า
กฎหมายเครื่องหมายการค้าประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2002
ครอบคลุ ม ในการปกป้ อ งเครื่อ งหมายการค้ า และเครื่อ งหมายบริ ก าร ซึ่ง มี
บทบัญญัตสิ ำคัญ ประกอบด้วย
(1) ขัน้ ตอนการลงทะเบียนและสิทธิตามกฎหมายเครือ่ งหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการปกป้อง ต้องจดทะเบียนกับ
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์กมั พูชา หลังการตรวจสอบกระทรวงฯ
จะออกใบรับรองเครื่องหมายการค้าและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
หากพบว่าไม่มีการโต้แย้งภายในเวลา 90 วัน หลังการประกาศ กระทรวงฯ
จะออกใบรับรองเครือ่ งหมายการค้า ซึง่ มีอายุ 1 ปี เจ้าของเครือ่ งหมายใด ทีไ่ ม่ได้
มีแหล่งพำนักอยูใ่ นกัมพูชา จะต้องมอบหมายตัวแทนในกัมพูชาเป็นผูด้ ำเนินการ
แทน
(2) การยกเลิกและเพิกถอน
เครือ่ งหมายการค้าใดทีไ่ ม่ได้นำไปใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
จะถูกยกเลิกและเพิกถอน ยกเว้นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้านัน้ ๆ ยืน่ เอกสารชีแ้ จง
เหตุผลเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(3) การอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้า
การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต้องทำ
ผ่านสัญญาให้ใช้ ทีก่ ำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์
(4) การละเมิดสิทธิและแนวทางแก้ไข
การละเมิดได้แก่ การนำเครือ่ งหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
การลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้
ลงทะเบียน เป็นต้น
(5) มาตรการปกป้องตามเขตชายแดน
เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการเรียกตรวจสอบหรืออายัด
การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าตามด่านชายแดนหากมีความสงสัยหรือเห็นว่าสินค้า
เหล่านัน้ อาจละเมิดเครือ่ งหมายการค้าของตน
เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ กั ม พู ช า
จะได้รบั ความคุม้ ครองเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันจดทะเบียน โดยในปีท่ี 5 เจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้าจะต้องแจ้งให้กระทรวงทราบถึงการคงใช้ เครือ่ งหมายการค้า
ดังกล่าว เพือ่ เหตุผลในการให้ความคุม้ ครองต่อไป
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บทลงโทษผู้ท่ลี ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปตามข้อตกลงที่กัมพูชาทำไว้กับ
สหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับการปกป้องทรัพย์สนิ ทางปัญญา
		 2. สิทธิบตั ร
สิทธิบตั ร ได้แก่ ใบประกาศปกป้องการประดิษฐ์คดิ ค้นใหม่ๆ ทีเ่ ป็นไป
เพือ่ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึง่ ทีม่ นี ยั สำคัญทางเทคโนโลยี
		 3. การประดิษฐ์คดิ ค้นทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองได้แก่
- การประดิษฐ์คดิ ค้นทีใ่ หม่
- มีลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์คิดค้นที่ชัดเจน และสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้จริง
		 4. การประดิษฐ์คดิ ค้นทีไ่ ม่สามารถขอสิทธิบตั รคุม้ ครอง ได้แก่
- ทฤษฎีและสูตรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- แผนงาน กฎหรือรูปแบบทางธุรกิจ การแสดง หรือการละเล่นเพือ่
ความบันเทิงต่างๆ
- รูปแบบการรักษามนุษย์หรือสัตว์
- เคมีภณ
ั ฑ์บางชนิด
- สัตว์และพืช
5. ใบรับรองแบบจำลองอรรถประโยชน์
ใบรับรองดังกล่าวใช้ในการคุ้มครองแบบจำลองอรรถประโยชน์ท่ใี หม่
และถูกประดิษฐ์คดิ ค้นเพือ่ เหตุผลทางอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยใบรับรองมีอายุ
7 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อกี
		 6. การออกแบบอุตสาหกรรม
การออกแบบอุ ต สาหกรรมที่จ ะได้ รับ ความคุ้ม ครองต้ อ งเป็ น การ
ออกแบบที่ใหม่ และต้องไม่มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบภายในเวลา 1 ปี
ก่อนการยื่นขอจดทะเบียน โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะไม่ค้มุ ครองการ
ออกแบบทีเ่ ห็นว่าอาจเป็นภัยต่อสังคม
		 7. ลิขสิทธิแ์ ละสิทธิอ์ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กฎหมายลิขสิทธิแ์ ละสิทธิอ์ น่ื ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ประกาศใช้ในวันที่ 3 มีนาคม
2003 เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์และผลงานของนักประพันธ์ นักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิต
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ได้แก่
(1) ผลงานของนักประพันธ์ทเ่ี ป็นชาวกัมพูชาหรือมีถน่ิ พำนักอยูใ่ นกัมพูชา
(2) ผลงานสิง่ ตีพมิ พ์ทป่ี รากฏครัง้ แรกในกัมพูชา
(3) สือ่ วีดที ศั น์ทผ่ี ผู้ ลิตมีสำนักงานใหญ่หรือมีแหล่งพำนักในกัมพูชา
(4) งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีโครงสร้างการออกแบบมาจาก
สถาปัตยกรรมของกัมพูชา
(5) ชิ้นงานอื่นๆ ที่กัมพูชาต้องให้ความคุ้มครองภายใต้พันธกรณีกับ
นานาชาติ
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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		 5.3 การย้ายถิน่ ฐานและขอโอนสัญชาติ
				 วีซา่
วีซา่ ปกติสำหรับนักลงทุน อนุญาตให้พำนักอยูไ่ ด้เป็นเวลา 1 เดือน
และสามารถต่ออายุได้สงู สุด 1 ปี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จดั ตัง้ สำนัก
งานเพื่อให้ความช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติด้านการขอต่ออายุวีซ่าโดยเฉพาะ
หากเอกสารครบถ้วน ผูย้ น่ื ขอจะได้รบั การต่ออายุวซี า่ ภายใน 2 สัปดาห์
อัตราค่าบริการในการขอต่ออายุวซี า่
ระยะเวลาขอต่ออายุ
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี

ประเภทวีซา่
ค่าบริการ (ดอลลาร์สหรัฐฯ)
Single Entry
43
Single Entry
73
Multiple Entry
153
Multiple Entry
283

การยกเว้นวีซา่
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศกัมพูชา ได้แก่ ประชาชนของประเทศลาว
มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลปิ ปินส์ ซึง่ จะได้รบั อนุญาตให้พำนักอยูไ่ ด้สงู สุด
คราวละ 21 หรือ 30 วัน
การโอนสัญชาติเป็นพลเมืองกัมพูชา
การได้รับสัญชาติกัมพูชาจะต้องผ่านการแต่งงานกับคนกัมพูชาหรือผ่าน
ขัน้ ตอนการขอโอนสัญชาติอย่างเป็นทางการ ยังไม่มกี ฎเกณฑ์การรับโอนสัญชาติ
ทีช่ ดั เจน แต่จะพิจารณาเป็นรายๆไป
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
การประกอบธุรกิจทุกประเภทในกัมพูชา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
กฎหมายธุรกิจ (Commercial Enterprise หรือ CLE) โดยกรอบการจัดตัง้ บริษทั
และการดำเนินธุรกิจต่างๆ มีเนือ้ หาสำคัญประกอบด้วย
- ตัวแทน : ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ จะต้องมีบริษัทตัวแทนนิติบุคคล
ทีม่ ฐี านะทางกฎหมายในกัมพูชา
- สถานทีป่ ระกอบการ : จะต้องมีสถานทีป่ ระกอบการเป็นหลักแหล่ง และ
มีทอ่ี ยูท่ ส่ี ามารถอ้างอิงได้
- จำนวนหุ้น : จะต้องออกหุ้นบริษัทไม่ต่ำกว่า 1,000 หุ้น ในราคา
พาร์ทไ่ี ม่นอ้ ยกว่า 4,000 เรียล
- ใบรับรองหุน้ : ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั ใบรับรองหุน้
- การเก็บข้อมูล : บริษทั จะต้องจัดเก็บข้อมูลทีบ่ ริษทั ดังนี้
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(1) บทบัญญัตแิ ละกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) บันทึกการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
(3) สำเนาคำสัง่ ต่างๆ
(4) ทะเบียนหลักทรัพย์
(5) ข้อตกลง/มติของผูถ้ อื หุน้ และรายงานของคณะกรรมการบริหาร
(6) เอกสารบัญชีตา่ งๆ
- การประชุมของคณะกรรมการบริหาร : จะต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ
3 ครัง้
- การแจ้งสถานภาพบริษัทประจำปี : บริษัทจะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้ง
สถานภาพบริษทั ส่งให้กบั กระทรวงพาณิชย์เพือ่ เก็บรักษา หากบริษทั ใด
ไม่ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี จะถือว่าบริษัทนั้นๆ
ไม่มีฐานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษทั
   - เอกสารการเงินประจำปี : บริษทั จะต้องส่งงบการเงินและเอกสารการเงิน
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 21 วันทำการก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำปี
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท
และผูต้ รวจสอบบัญชี
- การเปิดเผยผลประโยชน์ : บริษทั จะต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของ
บริษัท และความเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์น้นั ๆ ของคณะกรรมการ/
ผูบ้ ริหารบริษทั
- ลำดับขัน้ ตอนการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- การแต่งตัง้ เลขานุการของบริษทั : เพือ่ การประสานงานกับ CLE
- การใช้ชอ่ื บริษทั เป็นภาษากัมพูชา : ทุกบริษทั จะต้องมีปา้ ยชือ่ เป็นภาษา
กัมพูชา และตัวอักษรป้ายชือ่ จะต้องใหญ่กว่าและอยูด่ า้ นบนภาษาต่าง
ประเทศอืน่ ๆ ข้อบังคับนีใ้ ช้กบั เอกสารทุกชนิดของบริษทั
- การแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี
- บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี/สภาพคล่องของบริษทั
- บทลงโทษต่างๆ

เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ท่ี ไ ด้ รั บ
‘
การละเมิดสามารถยื่นเรื่องต่อ
ศาลเพื่อ สั่ง ห้ า มหรื อ หยุ ด การ
ละเมิดนั้นๆ โดยศาลจะมีคำสั่งให้
ผู้ล ะเมิ ด ชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ กั บ
เจ้าของลิขสิทธิ์

’

5.4 ข้อพิพาทและบทลงโทษ
ข้อพิพาททางแพ่ง
เจ้าของลิขสิทธิ์ท่ีได้รับการละเมิดสามารถยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อสั่งห้ามหรือ
หยุดการละเมิดนัน้ ๆ โดยศาลจะมีคำสัง่ ให้ผลู้ ะเมิดชดใช้คา่ เสียหายให้กบั เจ้าของ
ลิขสิทธิ์
ข้อพิพาททางอาญา
การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์แ ละสิ ท ธิ์อ่ืน ๆ มี ค วามผิ ด ทางอาญาทั้ง จำและปรั บ
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โดยผูล้ ะเมิดอาจถูกจำคุก 2-3 ปี และ/หรือถูกปรับเป็นเงินจำนวน ระหว่าง 1-10
ล้านเรียล
การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงระหว่างประเทศ
บทบัญญัติอ่ืนใดของข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และ
สิทธิอ์ น่ื ๆ ทีก่ มั พูชาเป็นสมาชิกให้อยูภ่ ายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมายนี้ ข้อขัดแย้ง
กัมพูชามีนโยบายการค้า อืน่ ใดทีเ่ กิดขึน้ จากความแตกต่างในบทบัญญัตขิ องกฎหมายนี้ ให้ถอื เอาข้อบัญญัติ
เสรี ไม่ มี ข้ อ กี ด กั นทางการค้ า ในข้อตกลงระหว่างประเทศเหล่านัน้ เป็นทีส่ ดุ

‘

หรือกำหนดโควตาในการนำเข้า
สิ น ค้ า แต่ ก ำหนดให้ ผู้ น ำเข้ า
สิ นค้ า เข้ า ต้ อ งชำระภาษี น ำเข้ า
(ร้อยละ 0-35 ขึ้นอยู่กับประเภท
สินค้า) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ
10) และภาษีพิเศษอื่นๆ ตาม
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

’

6. คำถามทีถ่ ามบ่อยเกีย่ วกับการค้าการลงทุน

1. ถาม - กฎเกณฑ์การถือหุน้ ของนักธุรกิจต่างชาติ ต่างชาติสามารถถือหุน้
สัดส่วนเท่าไร และสามารถถือครองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ได้หรือไม่ ?
		 ตอบ - ต่างชาติสามารถถือหุน้ ได้รอ้ ยละ 100 ยกเว้นการถือครองกรรม
สิทธิ์ในที่ดินที่ต่างชาติไม่สามารถถือครองได้ ผู้ท่ีมีสิทธิในการถือครองที่ดินใน
กัมพูชา ได้แก่ ผูท้ ม่ี สี ญ
ั ชาติกมั พูชาและนิตบิ คุ คลทีม่ สี ทิ ธิเสมือนเป็นชาวกัมพูชา ซึง่
ได้แก่นติ บิ คุ คลทีม่ ชี าวกัมพูชาถือหุน้ และมีสทิ ธิในการออกเสียงร้อยละ 51 ขึน้ ไป
นักลงทุนต่างชาติ ส่วนใหญ่นยิ มเช่าทีด่ นิ เพือ่ การลงทุนในระยะยาว (15 ปีขน้ึ ไป)
การโดยขอสัมปทานจากภาครัฐ หรือการเป็นผูค้ รองสิทธิรายย่อย (ร้อยละ 49) ใน
บริษทั ทีม่ ชี าวกัมพูชาเป็นเจ้าของ
2. ถาม - กฎระเบี ย บการนำเข้ า สิ น ค้ า ของกั ม พู ช า มี ม าตรการและ
ขัน้ ตอนอย่างไรบ้าง ?
		 ตอบ -   กัมพูชามีนโยบายการค้าเสรี ไม่มีข้อกีดกันทางการค้า หรือ
กำหนดโควตาในการนำเข้าสินค้า แต่กำหนดให้ผ้นู ำเข้าสินค้าเข้าต้องชำระภาษี
นำเข้า (ร้อยละ 0-35 ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 10)
และภาษีพิเศษอื่นๆ   ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยห้ามนำเข้าสินค้าที่มี
ผลกระทบต่อความมัน่ คง  ความปลอดภัย  สขุ อนามัย  สง่ิ แวดล้อม และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิด  รถยนต์และ เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการทหาร  
ทอง เครือ่ งเงิน  เงินตรา ยาและยาพิษ
3. ถาม - สิง่ ทีค่ วรทำเมือ่ เข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ?
		 ตอบ - การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดของประเทศกัมพูชาในระยะเริ่มต้นควร
จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าก่อนทำการตลาด เนือ่ งจากอาจถูกลอกเลียนปลอม
เครือ่ งหมายการค้าหากสินค้าได้รบั ความนิยม  และควรมีตวั แทนเพือ่ ดูแลธุรกิจใน
กัมพูชา นักธุรกิจที่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจในกัมพูชาควรเข้ามาศึกษาตลาด
ด้วยตนเอง เพือ่ ให้ทราบถึงรสนิยมของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะควรเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าทีก่ รมส่งเสริมการส่งออกจัดขึน้ ทุกปี นอกจากนีน้ กั ธุรกิจไทยควรมีการเรียน
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ภาษาเขมรเพือ่ ให้สามารถสือ่ สารเบือ้ งต้นได้ เพราะปัจจุบนั คนกัมพูชามีความตืน่ ตัว
และเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศค่อนข้างมาก ไม่วา่ ภาษาอังกฤษ ไทย จีนแต้จว๋ิ จีนกลาง
ญี่ป่นุ หรือเกาหลี เนื่องจากตระหนักว่าเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้งานกับบริษัท
ต่างชาติและองค์กรต่างๆ ทีม่ าเปิดทำการในประเทศ ดังนัน้ นักธุรกิจไทยควรให้
ความสำคัญกับภาษาดังกล่าวนีเ้ ช่นกันเพือ่ ใช้สอ่ื สาร หรือเจรจาติดต่อธุรกิจ
4. ถาม – กลุม่ ธุรกิจทีม่ โี อกาสในตลาดกัมพูชา ?
		 ตอบ - 1) อาหารและเครือ่ งดืม่   กัมพูชามีจำนวนประชากรเพิม่ ร้อยละ
1.17 ต่อปี ขณะทีพ่ น้ื ทีแ่ ละอุตสาหกรรมภายในประเทศของกัมพูชายังมีขอ้ จำกัด
ทำให้ตอ้ งอาศัยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเพือ่ บริโภค และเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก ทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วในกัมพูชา ปีละประมาณ
2 ล้านคน
					 2) วัสดุกอ่ สร้าง มีแนวโน้มการนำเข้าสูงเพือ่ ใช้ในการก่อสร้างอ
าคารพาณิชย์และสาธารณูปโภคต่างๆ
					 3) ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะยางรถยนต์ และจักรยานยนต์
					 4) ผ้าผืน กัมพูชานำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ผลิต Garment เพือ่ ส่งออกซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้ให้กมั พูชา
					 5) เชื้อเพลิง นำเข้าเพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม  เพือ่ ใช้กบั ยานพาหนะและผลิตกระแสไฟฟ้า
					 6) เครื่องจักรกลการเกษตร ปุ๋ย และอุปกรณ์เครื่องมือการ
เกษตรต่างๆ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาประกาศนโยบายส่งเสริมการเกษตรอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะการผลิตข้าว ยางพารา อ้อย และอื่นๆ เพื่อให้สามารถผลิต  
และส่งออกได้เพิม่ ขึน้ จึงทำให้มกี ารลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพิม่ ขึน้
5.) ถาม – นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา ?
		 ตอบ - กัมพูชาจูงใจให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยออกกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2517 ให้ความมัน่ ใจแก่นกั ลงทุนว่าจะได้รบั การคุม้ ครอง
ทรัพย์สินในทุกๆ ด้านเท่าเทียมกับบุคคลในชาติและไม่ใช้นโยบายกำหนดราคา
สินค้าหรือบริการกับโครงการลงทุนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม พร้อมให้สทิ ธิประโยชน์อน่ื ๆ
อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไร (Tax holiday) การยกเว้นอากรนำเข้าเครือ่ งมือ
เครือ่ งจักร อุปกรณ์และวัสดุกอ่ สร้างสำหรับโครงการทีผ่ ลิตเพือ่ ทดแทนการนำเข้า
วัตถุดบิ สินค้า กึง่ สำเร็จรูป และส่วนประกอบสำหรับการผลิตเพือ่ ส่งออกและการ
ผลิตสินค้าทีต่ อ่ เนือ่ งกัน (Supporting Industry) การรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้จาก
ร้อยละ 20  เหลือร้อยละ 9  ภายหลังจากการยกเว้นภาษีเงินได้สามารถจ้างและนำ
คนต่างด้าวเข้ามาอยูแ่ ละทำงานในหน้าทีผ่ จู้ ดั การ  ชา่ งเทคนิค   ชา่ งฝีมอื ผูช้ ำนาญการ
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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รวมทั้งบุตรและคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว   สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่
ได้รบั สัมปทานจากภาครัฐ หรือทีเ่ ช่าจากเอกชน รวมทัง้ สามารถนำทีด่ นิ ดังกล่าวไป
เป็นหลักประกันการกูเ้ งินในระยะเวลาทีไ่ ด้รบั สัมปทานหรือเช่า ยกเว้นทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั
สัมปทานแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา สามารถซื้อและส่งออกเงินตราต่างประเทศ
เพือ่ ชำระค่าสินค้า เงินต้น ดอกเบีย้ ค่าใช้สทิ ธิ์ ค่าจัดการ รวมทัง้ ส่งออกกำไรหรือ
เงินทุนกลับประเทศได้ท้งั ระหว่างและภายหลังเลิกโครงการ ทั้งนี้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ทน่ี ำเข้าโดยปลอดอากรไม่ถงึ 5 ปี เมือ่ เลิกโครงการต้องชำระอากรทีพ่ งึ มี

7. หน่วยงานติดต่อทีส่ ำคัญ

รายชื่อ ที่ติดต่อหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจไทย และหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทางการค้าของกัมพูชา

หน่วยงานภาครัฐบาลกัมพูชา

ที่อยู่ ติดต่อ

โทรศัพท์ / โทรสาร /e-mail

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

Royal Thai Embassy
No.196 Preah Norodom
Boulevard , Sangkat
Tonle Bassac,
Khan Chamcar Mon,
Phnom Penh

Tel.  (855) 23 726 306 - 10 (Auto Line)
Tel.  (66)0-23546191-3
Fax. (66) 0-23546190 (855) 23 726 303
Email: thaipnp@mfa.go.th,
thaipnp@mail.camshin.net

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ
กรุงพนมเปญ

Office of Commercial
Affairs,
Royal Thai Embassy

Tel : (855) 23-726 304                 
Tel : (662)-3546191-3 Ext 208-210
Fax : (855) 23-726 305  
E-mail :thaicompnh@online.com.kh

Office of Defence Attache, Royal Thai Royal Thai Embassy
Embassy

Satellite Tel,
Fax : (PABX) (66) 02-3546191-3 ext. 266

ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมเปญ

149 Road 215, Teipo
1Market Tuankok
District, Phnom Penh

Tel : (855) 23-366005
Fax : (855) 23-428737

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาพนมเปญ

26 Monivong Blvd,
Sangkat Phsar  Thmei
II, Khan Daun Penh,
Phnom  Penh,  

www.ccb-cambodia.com
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หน่วยงานภาครัฐบาลกัมพูชา

ที่อยู่ ติดต่อ

โทรศัพท์ / โทรสาร /e-mail

The Council for the
Development of
Cambodia (CDC)

Government Palace
Quay Sisowath, Wat
Phanom Phanom Penh

Tel : (855) 23-981183 (855) 23-981156 ext 111
Fax : (885) 23-428953-4 or (885) 23-428426
E-mail : CDC.CIB@online.kh

Office of The
Council Of Ministers

No.41 Russiann
Federation Blvd.,
Phnom Penh

Tel : (855) 12 804442 Fax : (855) 880624
E-Mail : ocm@cambodia.gov.kh
Website : www.ocm.gov.kh

Ministryof Agriculture
Forestry and Fisheries

No.200, Norodom Blvd. , Tel : (855)23 211351 Fax: (855)23 217320 / 215982
Phnom Penh
E-Mail : icomaff@camnet.com.kh
Website : www.maff.gov.kh

Ministry of Commerce

No. 20 A-B, Preah
Norodom Blvd.
Phanom Penh

Ministry of Culture
and Fine Arts

No.227 , Norodom Blvd., Tel : (855)23 217645 Fax : (855)23 725749
Phnom Penh
E- Mail :mcfa@cambodia.gov.kh
Website : www.mcfa.gov.kh

Ministry of Economy
and Finance

No.6 , Daun Penh Street
(Street 92) Phonm Penh

Ministry of Education
Youth and Sports

No. 80, Norodom Blvd.,
Phnom Penh

Ministry of Environment

No.48 Sihanouk Blvd. ,
Phnom Penh

Tel : (855) 23-427358 Fax : (855) 23-426396
E-Mail : kunkoet@moc.gov.kh
Website:www.moc.gov.kh

Tel : (855) 23-428960 / 428634 - 5
Fax : (855) 23-427798/ 430960
E-Mail : mefcg@hotmail.com
Website : www.mef.gov.kh
Tel : (855)23 210705 / 210211 Fax : (855)23 215096
E-Mail: crsmeys@camnet.com.kh
Website : www.moeys.gov.kh
Tel : (855)23 427894 Fax : (855)23 427844
E-Mail : moe-cabinet@camnet.com.kh
Website : www.moe.gov.kh

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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หน่วยงาน / องค์กรภาคเอกชนของกัมพูชา
(1)Cambodia Chamber of Commerce
Building 7D, Russia Rd., Sangkat Teak Laok 1,
Khan Toul Kok, Phnom Penh
Tel : 855-23-882576 / 880795
Fax : 855-23-881757
E-mail : ppcc@online.com / ppcc.infor@everyday.com.kh /
ppcc@camnet.com.kh
Website : www.ppcc.org
(2)CAMFEBA-Cambodia Federation of Employer & Business 	
		 Associations
No.175, Jawaharlal Nehru (St.215), Phnom Penh
Tel : 855-23-880 931
Fax : 855-23-880 931
E-mail : camfeba@online.com.kh
(3) PSMIA-Phnom Penh Small and Medium Industry Association
		 No.552-556, National Road 2, Sangkat Chak Angreleu,
Khan Meanchey, Phnom Penh
Tel : 855-23-993 618
Fax : 855-23-993 618 / 995 388
E-mail : psmia@camintel.com
(4) GMAC-The Garment Manufacturers Association in Cambodia
No.175, Jawaharlal Nehru (St.215), Phnom Penh
Tel : 855-23-723 796 / 301 180
Fax : 855-23-311 181
E-mail : info@gmac-cambodia.org
(5) National Cambodian Rice Millers Association No.06,
Street 288, Boeung Kengkang, Chamcarmon, Phnom Penh
Tel : 855-12-882 222 / 855-15-882 222
Fax : 855-23-218 652
E-mail : ncrma@sme.forum.org.kh / savuth@hellogsm.com.kh
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(6) Cambodia Hotel Association
No.Room G-14 Hotel Cambodiana
No.313, Sisowath Quay, Phnom Penh
Tel : 855-23-990 577
E-mail : info@phnompenh-hotels.org
Website : www.phnompenh-hotels.org
Cambodia Hotel Association-Siem Reap Chapter
No.24, Group 1, phum Salakanseng, Khum Svay Dangkum,
Siem Reap Province
Tel : 855-63-963 966
E-mail : info@angkorhotels.org
Website : www.angkorhotels.or
(7) The Association of Banks in Cambodia
No.1, Kramuon Sar (St. 114), Phnom Penh
Tel : 855-23-218 610
E-mail : bankers@online.com.kh
List of Business Associations
(1) ABIC-AGRI-Business Institute Cambodia
Tel : (855-12) 373 799 / 012 934 609 /023 723 206
Fax : (855-23) 723 206
E-mail : abic@forum.org.kh,
khannkanha@yahoo.com,
abicambodia@yahoo.com
(2) American Cambodia Business Association
N.56, St. Samdech Sothearos, Phnom Penh, Cambodia
Tel : (855-23) 362 670 / 210 225
Fax : (855-23) 362 671
E-mail : zirconium@online.com.kh
(3) Australia Business Association
No.24, St.264 Phnom Penh, Cambodia
Tel : (855-23) 362 672
Fax : (855-23) 217 943
E-mail : abac@online.com.kh
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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(4) Airlines Association (not official yet)
C/o : Bangkok airways: 61A, St.214, Phnom Penh
Tel : (855-23)722 545
E-mail : santi.loan@bangkokair.co.th
(5) Aviation Association
No.10, St.310, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855-16)814 254 / 213 706
E-mail : helicopter.cam@online.com.kh
(6) Apsara Arts Association
No.71, St.598, Phnom Penh, Cambodia
Tel : (855-12)857 424 / 016 952 646
E-mail : 012857424@mobitel.com.kh
(7) ADFE-Association Des Francais De L’Etranger
No : 1BD, Preah Monivong , Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 43020 / 012 8530 930
E-mail : barsony@online.com.kh
(8) AMDA-Association of Medical Doctors of Asia
No.40F, St.426, Corner Street 167, Phnom penh cambodia
Tel : (855-23) 218 820 / 012 805 034
Fax : (855-23) 218 820
E-mail : amdac@camnet.com.kh
(9) Cambodia Optometry Association
No.6A, St57, Phnom Penh
Tel : (855-23)219 299/ 011-877 667
E-mail : ca@forum.org.kh
(10) Cambodia Freight Forwarders Association
Tonle hotel, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-12) 868 525
E-mail : indolinkpnh@online.com.kh
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(11) Cambodia German Association
No.72, St.608, Phnom penh cambodia
Tel : (855-23)990 214 / 023 990213
Fax : (855-23)990 213
E-mail : kdv@camintel.com
(12) Cambodia Hotel Association
No.313, Room G-14, Hotel Cambodian
Tel : (855-23) 990 577
E-mail : info@phnompenh-hotel.org
(13) Cambodia Medical Association
Preah Monivong, Corner st.278, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 214 773 / 012 443807
Fax : (855-23) 214773
E-mail : cma@online.com.kh
(14) Cambodia Tourism Association
No.23, Rue de France (47), Phnom penh Cambodia
Tel:(885-23) 991 015 / 023 360192 / 012 800 844 / 012 700 007 /
012 777 860
Fax : (855-23)360 192
E-mail : cta_kh@yahoo.com
(15) Cambodia Association of Professional Translators
No.43, St.134, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 880 680 / 011 836 493 / 012 836 493
Fax : (855-23)880 680
E-mail : capt_pnh@hotmail.com
(16) Cambodia Dental Association
Preah Monivong, Corner street Mohaksat Treiyani Kossamak
(St.106), Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)220 355 / 016 811 205 / 012 657577
E-mail : apsaradent@yahoo.com

คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

85

สส

(17) Cambodia Optometry Association
No.6A St.57, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)219 199 / 011 877 667
Fax : (855-23)219 199
E-mail : cao@forum.org.kh
(18) Cambodia Women Development Agency
No19. Oknha Peich (St.242), Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 210 449 /012 999 995
Fax : (855-23)210 858
E-mail : cwda@online.com.kh
(19) CAMFEBA-Cambodia Federation of Employers &
Business Association
No.90 st.274, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)218 858/012 590 219
E-mail : camfeba @ online.com.kh
(20) CAMFFA-Cambodia Freight Forwarders Association
St.274, Room227, Anana Computer Shop, Phnom penh
Cambodia
Tel : (855-23)211 811 / 023 221 710
Fax : (855-23)221 421
E-mail : wanna.keo@camffa.org.kh
(21) CATA-Cambodia Association of Travel Agents
No.220A, Trasak Paem (St. 63), Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 212 421
E-mail : cata.pnh@online.com.kh
(22) CLUB of Cambodia Journalists
No.26A , St.336, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)884 094 / 012 865 553 / 012 938 333
Fax : (855-23) 884094
E-mail : ccj@online.org.com.kh
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(23) CRMA-Cambodia Rice Miller Association
No.6, St. 288, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-12)882 222 / 012 907 434
Fax : (855-23)218 652
E-mail : seyha@forum.org.kh
(24) Disabled Handicrafts Promotion Association
No.317, Trasak Paem (St. 63), Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)987 684 /012 650 521/011 972 339
Fax : (855-23)987 684
E-mail : dhpa650521 @hotmail.com
(25) Cambodia Optometry Association
No.6A, St.57, Phnom Penh
Tel : (855-23)219 299 / 011 877667
E-mail : ca@forum.org.kh
(26) Fine Arts Association
No.23PEo, St. 94, Phnom Penh
Tel : (855-23)426 939 / 012 959 563
Fax : (855-23)426 939
E-mail : puthea@forum.org.kh
(27) FLO-Khmer Silk Processing Association
No.277B, Sisowath Quay, Phnom Penh
Tel : (855-23) 873 223 / 023 220 232
E-mail : nphaly@hotmail.com,
nphaly@forum.org.kh
(28) Federation of Cambodian Rice Millers Association
No.106 National Road 5, Sangkat Toul Sangke, Phnom Penh
Tel : (855-12)934 050
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(29) Garment Manufacture Association in Cambodia
No.175, St. Nehru, Phnom Penh
Tel : (855-23)301 180 / 023 723 796 / 012 888 222
Fax : (855-23)311 181
E-mail : GMAC@online.com.kh
(30) German Business Group of Cambodia
No.15 H, Samdech Sothearos, Phnom Penh
Tel : (855-12) 889 399/012 829 978/023 882 201
Fax : (855-23) 882 147
E-mail : lothar.lauszat@flow-cambodia.com,
flowpnhpt@online.com.kh,
maklinna@online.com.kh
(31) International Business Club of Cambodia (IBC)
#56, St. Samdech sothearos, Phnom Penh
Tel : (855-23)362 671
Fax : (855-23)362 671
E-mail : zirconium@online.com.kh
(32) Indonesia Business Association
#1,sisowath, Corner Street 88, Phnom Penh
Tel : (855-23)981 234/ 981 122
Fax : (855-23)981 277
E-mail : ido@camintel.com
(33) Japanese Business Association
C/O ltochu Corporation, No.37 Street 240, Phnom Penh
Tel : (855-23)802 535/023 217 158
Fax : (855-23)212 971
E-mail : hirose.itochu@online.com.kh, jbac@online.com.kh,
(34) Japanese Association of Cambodia
No.3 St .390, Phnom Penh
Tel : (855-11)711 111
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(35) Korea Trade Centre
71, Rue 240, Phnom Penh
Tel : (855-23) 982 911
Fax : (855-23) 211 598
E-mail : ktcpnh@online.com.kh
(36) Malaysia Business Council C/O NAGA Resorts & Casino LTD
No. 252, Monivong, Phnom Penh
Tel : (855-12) 933 900 / 023-723 886
Fax : (855-23) 426 627
E-mail : theamloo@nagaresorts.com
(37) Macao-Hong Kong Chinese Association
No.61,street 130, sangkat Phsar Chas, khan Daun Penh,
Phnom Penh
Tel : (855-12) 822 228, 012 666 688
Fax : (855-23) 427 997
(38) Overseas Korean Traders Association
#71, St.240, Phnom Penh
Tel : (855-23) 982 911 / 214 465
Fax : (855-23) 211 598
E-mail : ma_norith@hotmail.com
(39) Protom Committee (Federation of Business Association
for the Employees)
C/O Sunway Hotel, Phnom Penh
#1, Street 92 , Phnom Penh
Tel : (855-23) 430 333
Fax : (855-23) 430 339
E-mail : asunway@online.com.kh
(40) Phamacist Association of Cambodia
No.8, Street 109, Phnom Penh
Tel : (855-23)883 025 / 012 846 292 / 011 911 440
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ข้อมูลร้านอาหารไทยในประเทศกัมพูชา
ชือ่ ร้าน					
Amanijaya Pacam Hotel

ทีอ่ ยู/่ ติดต่อ
#1,St. 154,Sisowath Quay, Phnom Phen
Tel : (855-12) 811 455, (855-23)214 747
E-mail : ampiip@online.com.kh
Contact : Amornrat Hacharoen Mrs.
Juliana Hotel& Restaurant
#16 Juliana Rd., 152,Sk. Veal Vong,
Kh. 7 Makara
Tel : (855-11) 726334,  (855-12)580670
Fax : (855- 23) 880530-1
E-mail : Julianahotelpp@online.com.kh
Contact : Kriengkrai  Khuasai Mr.
La Parranda Residence&Hotel #207,Mao Ste Toung St,
S.Toul Svay Prey II,
Tel : (855-23) 424106, 424560-4
Fax : (855- 23) 424107
E-mail : Info@ Laparrandahotels.com
Contact : Prakong Saksombat Mr.
Regent Park Serviced Apartment #58,Samdech Sothearos(St.3)
Tel : (855-11) 698992
Fax : (855- 23) 361999
E-mail : regentpark@online.com.kh
Contact : Nalinrat Thongboonluea Ms.
Sla Malon Residence
Mekong Street, 103e,Kien Kheang,
Phnom Phen
Tel : (855-11) 982786 (855- 23) 430440
E-mail : Slamalou@ everyday.com.kh
Contact : Lalita  Meesawas Mrs.
Amok Cafe’ Restaurant
#2 , St. 278,Sk.Beoung Keng Kang,Kh.
Chamkar Morn
Tel : (855-12) 912319
E-mail : tokmohl@cam.wpro.who.int
Contact : Laorng Tukmoh Mrs.
Banyan Restaurant
#247Street 51 (Pastuer)
Tel : (855-11) 850079  (855-12) 850065
Contact : Nuttinee Daungdee Ms.
Boat Noodle  Restaurant
#14Eo,St. 51 (Paster),Sk. Chak Tomuk,
Daun Phen
Tel : (855-12) 200426
Contact : Suttan  Sakulanan Mr.
Hua Nam Restaurant
#753 St.Monivong Phnom Phen
Tel : (855-16) 998888,  
(855-23) 364005
Fax :  (855- 23) 364454
E-mail : arnusorn@email.com
Contact : Anusorn Chieu Mr.
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ชือ่ ร้าน                                         	 ทีอ่ ยู/่ ติดต่อ
Inthanoon Restaurant
#82, St. Monireth,S.Teal Svay Prey II,
K.Chamkamorn,
Tel: (855-12) 898314 ,
(855-11) 214949
Contact : Busakorn Phothimart Mrs.
Khmer Surin Restaurant
#9,St. 57,Sk. Beoung Keng Kang,
Chamkamorn.PHN
Tel: (855-12) 925647, (855-23) 363050
E-mail : tokmohl@cam.wpro.who.int
Contact : Laorng Tukmoh Mrs.
Rhaun Thai Restaurant
#14,St. 130 Sisowath Phnom Phen
Tel : (855-12) 996707
Contact : Kwanlar Tumchandee Mrs.
River House Restaurant
#6E, St.110 Sangkat Phsar Kandal
Phnom Phen
Tel : (855-12)821259
E-mail:snyirady@online.com.kh
Contact: Kwanlar Tumchandee Mrs.
The Best Restaurant
#5 National Road 4 Opposite
international Airport
Tel : (855-16) 86858
E-mail : bestprice@online.com.kh
Contact : Tanawat Wong Paladisai Mr.
The Greenhouse  Restaurant
#57,St. 204 Phnom Phen
Tel : (855-12) 455239
Contact : Oraphan Caciot Mrs.
Baan Yai  Restaurant
#13 Street 99 Boeung Trabek
Tel: (855-11)854479
E-mail : naewboonlerd@yahoo.uk.
Contact: Arun Loythong Ms.
Tom Yum Kung Restaurant
#10,St. 278, Beung Keng Kong I,
Kh. Chamkamorn
Tel : (855-11) 932048
Contact : Sunchai Monchathong Mr.
Jamchan Kitchen
#28,St. 242,Behind Thorn Viyou
Guesthouse
Tel : (855-11) 874229
Contact : Ampai Sonsi Ms.
Topaz&Malis Restaurant
Sothearost Blvd., Phnom Phen
Tel : (855-12)811455,
(855-23) 211054
Fax : (855- 23) 219545
E-mail : ampiip@online.com.kh
Contact : Amornrat Jaturapat Ms.
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ชือ่ ร้าน                                         	 ทีอ่ ยู/่ ติดต่อ
Bule Pumpkin
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 677640
Contact : Sudarat Phatkin Ms.
Tonle Sap
Siem Reap Province
Tel : (855-12)893459
E-mail : angkotk@everyday.com.kh
Contact : Chaiyapruk Phommeang Mr.
Tonle Mekong Chao Praya
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 902298
Contact : Chaiyapruk Phommeang Mr.
Chieng Mai Restaurant
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 630799
Contact : Kittiphan Thangsiri Mr.  
Sawasdee Food Garden
Siem Reap Province
Tel : (855-11)725881
E-mail : yaklom@camnitel.com.
Contact : Orapin Sritatara Ms.
ชือ่ ร้าน                                         	 ทีอ่ ยู/่ ติดต่อ
Chevitthai Shop
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 830761/830761
Contact : Nongyouw Ms.
Café Indochine
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 921423
Contact : Nipaporn Inpoo Ms.
Heng Ly Ly  Restaurant
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 789433
Contact : Ardhtapol Tholburi Mr.
Dead Fish Pub& Restaurant
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 630377
E-mail : deadfishtower@hotmail.com.
Contact : Maboon Khongkultanakij Mr.
Q&B Bekery Shop
Siem Reap Province
Contact : Phisan Mr.
Bayon 2
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 729210
Contact : Sakchai Chaiaungsuwan Mr.
Sareerat Angkor
Siem Reap Province
Tel: (855-12) 285258
Kings BBQ
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 426791
Contact : Kittiphan Thangsiri Mr.  
Phaguypruk Shop
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 943091
Contact : Srida Disan Ms.
Lotus Village Restaurant
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 933134
Contact : Kantima Phomsuk Ms.
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Web Site ทีน่ า่ สนใจ
- Export Department, Ministry of Commerce :
http://www.epd.gov.kh
- Cambodia National e- Trade Bridge :
http://www.moc.gov.kh/etradebridge/
- Website for helping the developing countries
to export their  products to the Europe
market : http://export-help.cec.eu.int
- Cambodia Yellow Pages Website :
http://www.yellowpages.com.kh
Also look:
- The US Government export portal :http://www.export.gov/
- The World Chamber network :http://www.worldchambers.com/
ITO/index.htm
- The Australian government trade commission :
http://www.austrade.gov.au/
- The French Ambassy-Economic Mission Site :
http://www.missioneco.org/cambodge/
- Canadian website that provides information about exporting :
http://exportsource.ca/gol/exportsource/interface.nsf/
- Comprehensive site of UK trade and investment :
http://www.tradepartners.gov.uk/
- Search engine for exporters :
http://dti.hyperco.net/cgi-bin/Search2.pl
- Import Export Business to business help Center :
http://www.importexporthelp.com
- Thailand's Department of Export Promotion
http://www.thaitrade.com
- Australia export online:
http://www.export61.com
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- Government of India, Ministry of Commerce&Industry  :
http://commerce.nic.in
- Japanese business information search engine :
http://www.export-japan.com
- Asean top export sites : http://www.asean-export.com
- European market opportunities for international suppliers :
http://www.eurotradeconcept.nl
- World fact and figures: http://www.worldfactsandfigures.com
- Global database Im-Export http://www.aaaoe.com/main.php
บรรณานุกรม
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www.thaitextile.org
maps.google.co.th
http://th.wikipedia.org/wiki
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