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คำนำ 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC) ได้มีผลอย่าง
เป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศยังคงมีกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการค้า การลงทุนที่แตกต่างกัน และมีการปรับปรุงแก้ไข หรือออกกฎหมายใหม่เป็น
ระยะๆ ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรต้องทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดตั ้ง ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business Support Center) ขึ ้น ณ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทุกแห่งใน
ภูมิภาคอาเซียน เพื ่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู ้ประกอบการไทยในการเข้าสู ่ตลาด
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์จากการเปิด AEC อย่างแท้จริง 

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ จึงได้
จัดทำคู่มือการค้าการลงทุนในกัมพูชาข้ึนเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ
ในการตัดสินใจทำการค้าหรือลงทุนในกัมพูชา อาทิเช่น การจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือทำธุรกิจใน
กัมพูชา การเลือกทำเลที่ตั้งสำนักงานหรือโรงงาน สาระสำคัญของกฎหมายและสิทธิประโยชน์
การส่งเสริมการลงทุน กฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนของธุรกิจ
บางประเภทที่มีศักยภาพ ต้นทุนการประกอบธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดในเดือน
มกราคม 2563  

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยฯ ณ กรุงพนมเปญ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการค้าการ
ลงทุนในกัมพูชา เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในระหว่างการตัดสินใจทำ
การค้าหรือลงทุนในประเทศกัมพูชา หากผู ้ประกอบการประสงค์จะขอทราบข้อมูลเพิ ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ตามท่ีอยู่และรายละเอียดการติดต่อท้ายหนังสือ
เล่มน้ี 

 
    ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

  มกราคม 2563 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ชื่อประเทศ พระราชอาณาจักรกัมพูชา  หรือ Kingdom of Cambodia  
ภาษาเขมรอ่านวา่ : เปรียะเรียเจียนาจักร กัมปุเจีย 
เมืองหลวง : ราชธานีพนมเปญ 
คำขวัญ : ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ชื่อเพลงชาติ: นครราช 

1.2. สภาพทางภูมิประเทศ   
กัมพูชามีพ้ืนที่ขนาด กว้าง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร 
รวม 181,035 ตารางกิโลเมตร หรอืมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 
ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวรวม 
2,615 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 
798 กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
บุรีรัมย์ และประเทศลาว (แขวงอัตตะปือ และจำปาศักด์ิ) 
ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม (จังหวัด กอนทูม 

เปลกู ซาลายดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋เตยนินลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง 
และเกียงซาง)  

พรมแดน กัมพูชามีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทย 
จากสันปันน้ำทิวเขาพนมดงรักถึงหลักเขตแดนที่ 1 (จังหวัด
อุบลราชธานี) ต่อเน่ืองลงมาทางใต้จรดสันปันน้ำทิวเขาบรรทัด 
ถึงหลักเขตแดนที่ 73 (จังหวัดตราด) รวมประมาณ 805  ก.ม. 
มีชายแดนติดกับประเทศลาว 540 กม. และประเทศเวียดนาม  
1,270 กม. มีชายฝั่งทะเลยาว 443 กม. 
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ลักษณะภูมิประเทศ คล้ายชามหรืออ่าง คือตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอัน
กว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้านได้แก่ 

1. ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม 
2. ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดนกับประเทศ
ไทย 
3. ด้านใต้ และตะวันตกเฉียงใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศ
ไทยเฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่าน้ันที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง 

แม่น้ำ/ทะเลสาบสำคัญ  

แม่น้ำโขง (Mekong) ไหลจากลาวเข้าสู่ภาคเหนือของกัมพูชาแล้วไหลผ่านเข้าเขตเวียดนามมี
ความยาวในเขตกัมพูชารวม 500 กิโลเมตร 

แม่น้ำโตนเลสาบ (Tonle Sap) เชื่อมระหว่างแม่น้ำโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร 

แม่น้ำบาสัก (Bassac) เชื่อมต่อกับแม่น้ำโตนเลสาบที่หน้าพระบรมมหาราชวัง กรุงพนมเปญ  
ความยาว 80 กิโลเมตร 

ทะเลสาบโตนเลสาบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กิโลเมตร ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 
7,500 ตารางกิโลเมตร ลึก 10 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กำปงธม กำปงชะนัง     
โพธิสัต พระตะบอง และเสียมเรียบ มีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด 

ภูเขา ยอดเขาสูงที่สุดของกัมพูชาคือ พนมออรัลสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,813 เมตร 

ป่าไม ้มีพ้ืนที่ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ประเทศ บริเวณที่ป่าไม้หนาแน่นคือ เทือกเขาบรรทัดทางตอน
ใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ปัจจุบันป่าไม้ลดลงอย่างมากหลังจากที่ร ัฐบาลเปิด
สัมปทานป่าให้กับบริษัทเอกชน แม้ว่าต่อมาจะมีการปิดป่า แต่ยังคงก็มีการตัดโค่นโดยอาศัย
ช่องว่างจากป่าสัมปทานเพื่อทำการเกษตรเช่นอ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพาราและไม้
สนหอม   

สัตว์น้ำ มีชุกชุมด้านชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ และที่โตนเลสาบ ซึ่งเป็นแหล่งจับปลาน้ำจืดขนาด
ใหญ่ครอบคลุมพื ้นที ่ถึง 10,000 ตารางกิโลเมตรในฤดูน้ำหลากและลดเหลือ 3,000 ตารา
กิโลเมตรในฤดูแล้ง ปลาท่ีจับจากแม่น้ำโขงแต่ละปีประมาณ 1 ล้านตัน นอกจากน้ียังมีปลาท่ีเลี้ยง
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ประมาณ 200,000 ตัน ปลามีส่วนสำคัญต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากจะใช้บริโภค
โดยตรงแล้ว ยังสามารถส่งออก สร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วย 

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมปทานสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนชายฝั่ง
และนอกชายฝั่ง ผลการสำรวจพบว่ามีปริมาณมากพอสามารถทำเชิงพาณิชย์ได้ มีการประมาณว่า
มีก๊าซสำรองในเขตแดนของกัมพูชาประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร และในพื้นที่ทับซ้อนกับ
ประเทศไทย ประมาณ 8 พันล้านลูกบาศก์เมตรซึ ่งจะสามารถขุดนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
นอกจากน้ีการสำรวจในเขตโตนเลสาบคาดว่าจะพบแหล่งก๊าซจำนวนหน่ึง   

อัญมณี   แหล่งอัญมณีที่มีคุณภาพดีคือที่กรุงไพลิน จังหวัดไพลิน ซึ่งเป็นแร่พลอย สายเดียวกับ
จังหวัดตราดและจันทบุรี พลอยมีมากบริเวณเทือกเขาเพชรหรือเขาสามพันล้าน และเทือกเขา
บรรทัด นอกจากน้ียังมีเหมืองทองในจังหวัดรัตนคีรี อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก 

สินแร่ มีเป็นจำนวนมาก อาทิ เหล็ก ฟอสเฟต, บ๊อกไซด์, ซิลิคอน,ถ่านหิน และแมงกานีส  

1.3. สภาพภูมิอากาศ  

กัมพูชา มีสภาพอากาศมรสุมเขตร้อน แบบร้อนชื้นแถบมรสุมมี 2 ฤดูคือ 
- ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
- ฤดูแล้ง เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน 
- เดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงสุด  
- เดือนมกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุด 
- เดือนตุลาคม มีฝนตกชุกที่สุด 

 
1.4. เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองท่า 

เมืองหลวง คือราชธานีพนมเปญ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน มีเนื ้อที ่ 1,963.2 ตาราง
กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วประเทศ  มี
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ  ตั ้งอยู ่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ 8 
กิโลเมตร  นอกจากน้ียังเป็นศูนย์กลางของการเมือง วัฒนธรรม และศูนย์ราชการของประเทศ มี
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรก คือ Royal University of Phnom Penh  (RUPP) ถือว่าเป็น
สถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ก่อต้ังเมื่อปี ค.ศ. 1960 
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เมืองสำคัญ  
- จังหวัดเสียมเรียบ (เสียมราฐ)  เป็นที่ต้ังของนครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ท่ี

นักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกไปเยือน ทำให้มีธุรกิจบริการที่สำคัญ คือ ท่ีพัก โรงแรม 
ร้านอาหาร เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 

- จังหวัดพระตะบอง แหล่งผลิตข้าว ส้ม และพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ถ่ัวเหลือง และงา  

- จังหวัดเกาะกง แหล่งผลิตปาล์มน้ำมัน อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย สินค้าสัตว์น้ำ การ
ท่องเท่ียวทางทะเล 

- จังหวัดกัมปงจาม เป็นแหล่งผลิตยางพารา เงาะ มังคุด ทุเรียน  มะม่วงหิมพานต์  และ
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง  ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และงา 

 
เมืองท่า ได้แก่ จังหวัดพระสีหนุ (เดิมชื่อจังหวัดกัมปงโสมหรือกรุงพระสีหนุวิลล์) เป็นศูนย์กลางด้าน
คมนาคมขนส่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึก  สำหรับเรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า มีชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว  เป็นแหล่งที่สำรวจ
พบว่ามีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับสนามบินในจังหวัดให้
เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศเพ่ือรองรองปริมาณการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

1.5. การแบง่เขตการปกครอง 

กัมพูชา แบ่งเขตการปกครองเป็น 24 จังหวัด (เรียกว่า เขต) กับ 1 เมืองหลวง  คือ กรุงพนมเปญ ซึ่ง
เป็นเขตปกครองพิเศษ  โดยแต่ละจังหวัดจะมีอำเภอที่ต้ังของตัวจังหวัดเรียกว่ากรุง โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด กับรองผู้ว่าฯ อีก 7 – 9 คน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามวาระของรัฐบาล ( 5 ปี ) เป็นผู้ปกครอง 
ทั้งน้ีจังหวัดจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นอำเภอ (สะรก) และตำบล (สังกัด) ขณะที่กรุงจะแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น เขต (คัน) และแขวง (สังกัด) 

1.6. ระบบการปกครอง 

กัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพียงประเทศเดียว ที่มกีารปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็น
ประมุข ปัจจุบันมีพระบาสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์      
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โดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดี บุญญจักรี เฮง 
สัมริน เป็นประธานรัฐสภา, สมเด็จวิบล เสนา 
ภักดี สาย ชุม เป็นประธานวุฒิสภา (แทน 
สมเด็จ เจีย ซิม ที่พึ่งถึงแก่อสัญกรรมไปเมื่อ
วันที ่ 8 มิ.ย.58) และสมเด็จอัคคะ มหา
เสนาบดี เดโช ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี   (เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา) 
    

1.7. ประชากร/ศาสนา/สังคม/วัฒนธรรม 

ประชากร กัมพูชามีจำนวนประชากรประมาณ 16.72 ล้านคน (ประมาณการปี 2562 ) ผู้ชาย 
49% ผูห้ญิง 51% อัตราการเจริญเติบโต ปีละ 1.62% อาศัยอยู ่ในเมืองร้อยละ 21.4 ความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 91 คนต่อ ตร.กม. ประมาณการของประชากรแต่ละกลุ่ม ได้แก่ 

- เด็ก (0-14 ปี) ร้อยละ 32.2 
- วัยทำงาน (15-64 ปี) ร้อยละ 64.1 
- วัยชรา ( 65 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 3.8 

ประชากร แยกเป็นเชื้อชาติ  กัมพูชา 96%  มุสลิม 2.2%เวียดนาม 0 .4%  จีน 0.2 % และชน
กลุ่มน้อย 17 เผ่า 

ศาสนา คือ พุทธ ลัทธิเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ปัจจุบันเป็นที่นับถือของประชาชนประมาณ
ร้อยละ 90 ของประเทศประกอบด้วย 2 นิกาย คือ ฝ่ายมหานิกาย มีสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี 
(เทพ วงศ์) สมเด็จพระสังฆราช วัดอุณาโลม  เป็นประมุข และฝ่ายนิกายธรรมยุติ มีสมเด็จพระสุ
คนธาธิบดี (บัว คลี่) สมเด็จพระสังฆราช วัดบัวตูม เป็นประมุข ประชาชนประมาณร้อยละ 10 นับ
ถือศาสนาอิสลาม คริสต์ และอื่นๆ 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาแขมร์ (เขมร) และมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองสำหรับ
การติดต่อกับชาวต่างชาติ ส่วนภาษาต่างชาติอื่นๆ ที่มีการใช้ได้แก่ (1) ภาษาจีน ใช้ใ นหมู่คน
กัมพูชาเชื้อสายจีน ร้านค้าและร้านอาหาร (2) ภาษาฝรั่งเศส ใช้ในหมู่ราชวงศ์และชนชั้นสูง และ
ใช้เป็นศัพท์เทคนิคซึ่งเป็นผลจากตำราเรียนที่เป็นภาษาฝรั่งเศส (3) ภาษาไทย คนกัมพูชาใน
จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เช่น เกาะกง ไพลิน พระตะบอง และบันเตียเมียนเจ ย         
ที่มา Cambodia population 
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สกุลเงิน กัมพูชามีสกุลเงินท้องถ่ินคือ สกุลเรียล (Riel) มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 4,000 เรียล 
เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 125 เรียล เท่ากับ 1 บาท (ผันผวนตามค่าเงิน USD) ทั้งน้ีใน
กัมพูชาใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯเป็นหลักสำหรับการใช้จ่ายและทำธุรกรรมต่างๆ ส่วนเงินเรียล
ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมราชการและใช้สำหรับเงินที ่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ                      
เวลา กัมพูชาอยู่ในเขตเวลาเดียวกับประเทศไทย คือ ก่อน GMT + 7 ชั่วโมง 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีที่สำคัญสว่นใหญ่ ได้แก่ วันสำคัญทางพุทธศาสนา 
ประเพณีประจำชาติ วันสำคัญของสถาบันกษัตริย์ วันสำคัญทางประวัติศาสตร์และวันหยุดสากล
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2563 (รวม 20 วัน)  

วันที่ 01 มกราคม วันปีใหม่สากล 
วันที่ 06 เมษายน วันจักรี 
วันที่ 13-15  เมษายน เทศกาล มหาสงกรานต์ วันข้ึนปีใหม่กัมพูชา 
วันที่ 04 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 
วันที่ 06 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 
วันที่ 14 พฤษภาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จนโรดม สีหมุนี 
วันที่ 03 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 
วันที่ 28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 
วันที่ 16-18 กันยายน เทศกาลวันสาร์ท (ปรอจุมบิน)  
วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 
วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
วันที่ 30 ตุลาคม วันเทศกาลแข่งเรือ  
วันที่ 09 พฤศจิกายน วันเอกราชจากฝรั่งเศส 
วันที่ 07 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา    
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) 
วันที่ 10 ธันวาคม วันสิ้นปี 
*กรณีที่วันหยุดใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ทำการหยุดชดเชยในวันถัดไปจำนวน 1 วัน 
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2. เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 

ก่อนปี 2534 ประเทศกัมพูชาประสบกับภาวะสงครามภายในประเทศอย่างยาวนาน
กว่า 20 ปี ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำลงอย่างมาก และทำให้ประเทศกัมพูชาถูกจัดเป็น
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุดประเทศหน่ึงในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตามภายหลังจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสังคมนิยมเป็นระบอบประชาธิปไตยและ
หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง ประเทศเริ่มได้รับการฟ้ืนฟูบูรณะ มีการเปิดประเทศ
ทำการค้าขายกับต่างประเทศมากย่ิงข้ึน ทำให้มีความต้องการบริโภคอุปโภคสินค้าและบริการเพ่ิม
สูงขึ้น โดยรัฐบาลกัมพูชาได้มีการกำหนดนโยบายที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร และการ
ท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการออกกมาตรการ
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่นการปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นัก
ลงทุนต่างชาติ การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ และการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา สนามบิน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเป็นผลพวงของความสำเร็จจาก
การเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจรวมศูนย์ไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ประกอบกับการ
ปฏิรูปนโยบายด้านการค้าและการลงทุนการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโตสูง
ถึงร้อยละ 7.0 โดยเฉลี่ยต้ังแต่ปี 2537 ถึงปี 2562 ทำให้รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคนเพ่ิมจาก
ประมาณ 650 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2550 เป็น 1,435 ดอลลาร์ ในปี 2562 ซึ่งทำให้กัมพูชาเปลี่ยน
สถานะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่าง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจแบบผสมผสานมากข้ึนเป็นการเกษตร 
การอุตสาหกรรม และการบริการ 

2.1. สรุปข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญในปี 2562 

ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญ World Bank คาดการณ์ GDP โต 7%  GPD per Capita เท่ากับ       
1,563.9 USD และอัตราเงินเฟ้อ 3.3% ในปี 2562  

เคร่ืองชี้วัดทางเศรษฐกิจ ปี 2560 ปี 2561 (e) ปี 2562 (f) ปี 2563 (f) 
GDP per capita (US$) 1,372.6 1,451.6 1,563.9 1,701.0 
Real GDP growth (%) 7.0 7.5 7.1 6.9 
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เคร่ืองชี้วัดทางเศรษฐกิจ ปี 2560 ปี 2561 (e) ปี 2562 (f) ปี 2563 (f) 
Inflation (%) 3.1 3.2 3.3 2.3 
Export Growth (%) 9.4 14.7 13.0 13.3 
Import  Growth (%) 7.8 14.5 11.4 10.9 

ที่มา: World Bank  

การขยายตัวด้านการก่อสร้าง รัฐบาลอนุมัติโครงการก่อสร้างในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 
รวม 3,052 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 และมีมูลค่า
รวม 8.75 พันล้าน USD 

สถานการณ์ด้านการลงทุน รัฐบาลอนุมัติโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 197 โครงการ 
รวมมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5.6 พันล้าน USD ในปี 2562 

มูลค่าการค้ารระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศในระยะ 10 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 มีการลดลง คือ การส่งออกมีมูลค่า 17.3 พันล้าน USD 
ลดลง 8.4% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 16.8 พันล้าน USD ลดลง 12% 

การจัดเก็บรายได้ของทางรัฐบาล รัฐบาลจัดเก็บภาษีในปี 2562 ทั้งปี ได้จำนวน 6.03 พันล้าน 
USD มากกว่าจากที่คาดการณ์ จำนวน 1.48 พันล้าน USD 

การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการและบริษัท ผู้ประกอบการจดทะเบียนใหม่ ในช่วง 11 เดือน
แรกของปี 2562 จำนวน 16,208 ราย เพิ่ม 23.54% เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 
แบ่งเป็น บริษัทต่างชาติ 81 บริษัท บริษัทท้องถิ่น 10,673 บริษัท และกิจการเจ้าของคนเดียว 
5,470 กิจการ 

การขยายตัวของนักท่องเที่ยว มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศกัมพูชา
ประมาณ 6.7 ล้านคน ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 8.7% โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

2.2. ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศกัมพูชา 

เมื ่อวันที ่ 29 มีนาคม 2562 ณ วิมานสันติภาพ (อาคารสำนักนายกรัฐมนตรี) กรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวปาฐกถาพิเศษ              
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เรื่อง มาตรการปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ภายในงานประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน 
ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในกัมพูชาร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ท้ังด้านการค้าและการลงทุน 

สมเด็จฯ ฮุน เซน กล่าวในที่ประชุมว่า การที่รัฐบาลกัมพูชา ประกาศมาตรการปฏิรูป
นโยบายทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากความเสี่ยงที่สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาตัดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีภายใต้ มาตรการ EBAs  แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
การลงทุน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 
รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาให้มีความมั่นคง โดยสามารถสรุป
เป็น 7 มาตรการหลัก ได้ดังน้ี 

(1) มาตรการลดต้นทุน การนำเข้า ส่งออก และการดำเนินธุรกิจโดยตรง โดยการ 
- ปรับลดค่าบริการที่ท่าเรือนานาชาติ 2 แห่ง คือท่าเรือพนมเปญ 

และท่าเรือนานาชาติสีหนุวิลล์  เพ่ือลดต้นทุนในการนำเข้า-ส่งออก  
- ปรับลดค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร ในการสแกนตู้คอนเทนเนอร์  
- ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอย่างน้อย 0.02 USD/หน่วย สำหรับทุก

ภาคส่วนจากอัตราเดิม ที่ข้ึนอยู่กับปริมาณและกำลังไฟฟ้าท่ีใช้ 
(2) มาตรการอำนวยความสะดวกเกี ่ยวกับขั ้นตอนการให้บร ิการและการ

ดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
- ยกเล ิกหน่วยงานตรวจสอบการนำเข ้าและส ่งออกส ินค้า 2 

หน่วยงาน ได้แก่ CAMCONTROL และ KAMSAB เพื ่อลดต้นทุน
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการจัดทำเอกสาร 

- ยกเลิกการออกใบรับรองถ่ินกำเนิดสินค้า สำหรับการส่งสินค้าไปยัง
ประเทศ ท่ีไม่ได้มีการขอตรวจสอบ 

- เพิ ่มความโปร่งใสในการให้บริการของกรมศุลกากรผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ตรวจสอบได้ 

- เริ่มใช้งานระบบ National Single Window เชื่อมโยงกับประเทศ
อาเซียนใน 6 กระทรวง/หน่วยงานหลัก 

- ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์คำนวณและจัดเก็บภาษี ลดขั้นตอน
และประหยัดเวลา 
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- จัดทำแผนบูรณาการเพื่อทำงานร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง กับการจดทะเบียนธุรกิจ และการตรวจสอบโรงงาน เพ่ือ
ลดข้ึนตอนและประหยัดเวลา 

(3) มาตรการส่งเสริมการลงทุนวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs  
- ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีศุลกากร แก่ ธุรกิจ SMEs 8 ประเภท 

ในช่วงเวลาท่ีกำหนด 
- ก่อต้ังธนาคาร SME ด้วยเงินทุน 100 ล้าน USD พร้อมด้วยกองทุน

ผู้ประกอบการที่มีงบประมาณต้ังต้น 5 ล้าน USD  
- เตรียมร่างกฎหมายส่งเสริมธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ  

(4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตร 
- ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรายได้ล่วงหน้า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การ

การนำเข้า จำหน่ายสินค้า บริการ และประกอบกิจการด้าน
การเกษตร ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 

- ยกระดับธนาคารเพ่ือการพัฒนาชนบท เป็นธนาคารเพ่ือการพัฒนา
ชนบทและการเกษตร เพื่อให้สามารถตอบสนองนโยบายด้านการ
พัฒนาการเกษตรของรัฐบาลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรัฐบาล
ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจำนวน 50 ล้าน USD 

(5) มาตรการเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การกำหนดค่าจ้างและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

- พิจารณาปรับลดวันหยุดประจำปีลงอย่างน้อย 7 วัน จาก 28-30 
วันต่อปี เริ่มจากปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การแข่งขันด้านการผลิต 

- มอบหมายกระทรวงแรงงานฯ ผ่านคณะกรรมการค่าแรงแห่งชาติ 
ให้หาวิธีการคำนวณค่าแรงขั ้นต่ำที ่มีความเหมาะสม โดยศึกษา
ความเป็นไปได้ในการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำตามเขตพื้นที่ ประมาณ
การผลผลิตและคุณภาพชีวิตของแรงงาน รวมถึงอัตราการเพิ่มข้ึน
ของค่าแรงที่เหมาะสมในระยะกลาง หลังจากที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับ
การปรับขึ ้นค่าแรงขั ้นต่ำในภาคสิ่ งทอและเครื ่องนุ ่งห่ม อย่าง
ต่อเนื ่องและรวดเร็วตลอดระยะเวลา 5 ปี ที ่ผ่านมา ซึ ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการแข่งข้ันด้านการผลิตของกัมพูชา 
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(6) มาตรการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้มีความทันสมัยและเหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- มอบหมายกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังพิจารณาปรับปรุงบัญชี
สินค้าที่มีการควบคุมการนำเข้า เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และประกาศใช้ภายใน วันที่ 1 ก.ค. 62 

- มอบหมายกระทรวงแรงงาน ปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้มีความ
ทันสมัย และเหมาะกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาใน
ปัจจุบัน 

- มอบหมาย CDC ปรับปรุงกฎหมายการลงทุน และกฎหมายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ให้เสร็จสิ้นภายในครึ่งปีแรกของปี 2562 

- มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ เร่งเสนอร่างกฎหมาย E-Commerce 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใช้ให้ทันภายในครึ่งปีแรกของปี 2562 
รวมถึง เข้าร่วมเจรจาข้อตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ 
อย่างต่อเนื ่อง ในระดับทวิภาคี กับ ประเทศแคนาดา สหราช
อาณาจักร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา  เพ่ือ
กระจายความเสี่ยงของตลาดส่งออกสินค้า นอกเหนือจากส่งออก
ไปยังสหรัฐ และสหภาพยุโรป 

(7) ยกเลิกสัญญาบริหารกิจการรถไฟกับบริษัท Royal Railway และมอบหมาย
ให้กระทรวงคมนาคม เข้ามาบริหารจัดการเป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะเปิด
ประมูลและคัดเลือกบริษัทรายใหม่ที่มีประสบการณ์และสามารถทำงานร่วม
การรัฐบาลได้ในการปรับปรุงและยกระดับการให้บริการขนส่งทางรถไฟให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความแน่นอน ปลอดภัย และค่าบริการ
เหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งแก่ภาคธุรกิจในกัมพูชา นอกจากน้ี
ยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมยกระดับการขนส่งทางรถไฟจากสถานี
ปอยเปตถึงสถานีสีหนุวิลล์ โดยไม่ต้องมีการถ่ายสินค้าที่พนมเปญ และให้
ประสานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อส่งเสริมให้มีการลงทุนคลังจัดเก็บ
ข้าวสารเพ่ือการส่งออก ในพ้ืนที่สำคัญของแต่ละจังหวัดที่สามารถเข้าถึงการ
ขนส่งทางรถไฟได้ 
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2.3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจภายนอกและผลกระทบต่อกัมพูชา 

2.3.1 รัฐบาลกัมพูชา และองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจของ
กัมพูชาในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 6.8 จากปี 2562 แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลก และปัจจัย
ภายนอกอื่นๆ จะมีความไม่แน่นอน เช่น ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น การอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร ์สหรัฐฯ การปร ับลดสิทธ ิพ ิเศษและความช่วยเหลือจากประเทศที ่พ ัฒนาแล้ว                  
โดยเฉพาะการพิจารณายกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ มาตรการ Everything But Arms 
ของสหภาพยุโรป ดังน้ันผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา 

2.3.2 การขึ้นลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในภาคการผลิต 
เน่ืองจากกัมพูชาไม่สามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้เองและไม่มีนโยบายอุดหนุนราคาน้ำมัน ส่งผล
ให้ต้องพึ่งพาผู ้นำเข้าน้ำมันอย่างมากในการปรับตัวให้เข้ากับตลาด และภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศต้องปรับตัวโดยการลดต้นทุนด้านอื่นๆ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพในการผลิต  

2.3.3 ต้นทุนและความด้อยประสิทธิภาพในด้านการขนส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมัน
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน ยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญของกัมพูชาในการพัฒนาศักยภาพทางการค้า 
โดยกัมพูชามีต้นทุนในการขนส่งสูงกว่าประเทศไทยและเวียดนามมากกว่า 30% ส่งผลให้
เกษตรกรและผู ้ผลิตชาวกัมพูชา ประสบปัญหาความยากลำบากในการนำสินค้าเข้าสู ่ตลาด 
ในขณะที่ผู้ส่งออกยังประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศ และการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับเครือข่ายการผลิตในระดับภูมิภาค 

2.4. ปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจกัมพูชา ข้ึนอยู่กับ 3 เสาหลัก ได้แก่ 
การส ่งออกเส ื ้อผ ้าสำเร ็จร ูป ส ิ ่ งทอและรองเท้า 
การเกษตร และการบร ิการ  โดยในปี 2562 ภาค
การเกษตรมีสัดส่วน ร้อยละ 20 ของ GDP ภาคบรกิาร
มีสัดส่วนร้อยละ 36 ของ GDP อื่นๆ ร้อยละ 9 ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 35 ของ GDP  

36%

35%

20%

9%

สัดส่วน GDP ตามภาคอุตสาหกรรม 
ปี 2562

Services

Industry

Agriculture

Other
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(1) สถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตและส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอและ
รองเท้า เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศกัมพูชาท่ีสร้างรายได้รวมมากกว่า 70% ของมูลค่าการ
ส่งออกรวมในแต่ละปี  GDP ภาคอุตสาหกรรมในปี 2562 มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 10.5 ทั้งน้ี
ในระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2562 กัมพูชาส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอและรองเท้า 
รวมมูลค7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น 
เป็นตลาดส่งออกท่ีสำคัญ เน่ืองจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ 

มูลค่าการส่งออกเสื ้อผ้าสำเร็จรูป
และรองเท้า  

หน่วย : ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(ม.ค.-ต.ค.) 

มูลค่ารวมประมาณ 7,300.00 8,000.00 10,000.00 7,300.00 
ที่มา : National Bank of Cambodia 

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอและรองเท้า ถือว่าเป็นแหล่งรายได้จาก
ต่างชาติแหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศกัมพูชา ภาคส่วนน้ีประกอบด้วยโรงงานประมาณ 1,000 แห่ง
และมีแรงงานประมาณ 800,000 คน 

นอกเหนือจากการผลิตและส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอและรองเท้าแล้ว ปัจจุบันกัมพูชาเริ่มมี
การผลิตและส่งออก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่และส่วนประกอบยานยนต์ ซึ่งเป็นการขยาย
ฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติเข้ามายังประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะญี่ปุ่น เพื่อใช้ประโยชน์จาก
แรงงานราคาถูกที่มีอยู่จำนวนมากในการผลิตสินค้าข้ันกลางบางอย่างแล้วส่งกลับไปฐานการผลิต
ใหญ่เพ่ือผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปต่อไป หรืออาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งออกไปยังประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยในปี 2561 กัมพูชาส่งออกสินค้าประเภท ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่และ
ส่วนประกอบยานยนต์ มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

(2) สถานการณ์ภาคการเกษตร ประชากรกัมพูชาร้อยละ 60 มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเกษตรกรรม โดยมีแรงงานประมาณ 3.8 ล้านคนจาก แรงงานทั้งหมด 10.4 ล้านคน อยู่ใน
ภาคการเกษตร ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศคิดเป็น ร้อยละ 24 ของ GDP ในปี 2561 กัมพูชามีการ
ส่งออกสินค้าเกษตรประมาณ 5 ล้านตัน  โดย สินค้าเกษตรที่ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
มันสำปะหลัง ยางพารา ถั ่ว พริกไทย มะม่วง เป็นต้น ทั้งนี ่ร ัฐบาลกัมพูชาคาดว่า GDP ภาค
การเกษตรในปี 2561 มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 2  
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 (2.1) ข้าว ถือว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้ประเทศร้อยละ 15 ของ GDP รัฐบาลกัมพูชา 
โดยสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศตั้งเป้าส่งออกข้าวสารให้ได้ปีละ 1 ล้านตัน
โดยเร็วที่สุด เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนกัมพูชามากกว่าร้อยละ 60 ที่
มีอาชีพเก่ียวข้องกับวงจรข้าวต้ังแต่การปลูก การสีแปรรูปข้าว และการส่งออกข้าว  

ใน 11 เดือนแรกของปี 2562 กัมพูชาผลิตข้าวได้ 10.89 ล้านตัน เก็บไว้ทำพันธ์ุและสูญเสีย (ร้อย
ละ 13) คิดเป็นปริมาณ  1.37 ล้านตัน เหลือข้าวเปลือก 9.15 ล้านตัน หากนำไปแปรรูปจะได้
ข้าวสาร (อัตราร้อยละ 64) ประมาณ 5.86 ล้านตัน ใช้บริโภคภายในประเทศปีละ 2.3 ล้านตัน 
จะมีข้าวสารเหลือเพื่อส่งออก 3.56 ล้านตัน  อย่างไรก็ตามกัมพูชาส่งออกข้าวสารไปทั่วโลกได้ 
514,149 ตัน โดยส่งออกไปมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศผู้ ซื ้อข้าวรายใหญ่ของ
กัมพูชา คือ จีน ฝรั่งเศส มาเลเซีย กาบอง ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์  

การส่งออกข้าวสารของกัมพูชาต้ังแต่ปี 2557 - 2562 (หน่วย:ตัน) 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562               
(ม.ค.-พ.ย.) 

ปริมาณการส่งออก 387,061 538,396 542,144 635,679 626,225 514,149 

ตลาดส่งออกข้าวสารที่สำคัญของกัมพูชา ม.ค.-พ.ค.2562 (หน่วย: ตัน) 

ปี 2562 
(ม.ค. พ.ย.) 

จีน ฝรั่งเศส มาเลเซีย กาบอง ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ รวม 

รวม 195,242 70,175 29,878 24,554 19,343 18,438 514,149 

ปัญหาและอุปสรรค ของการผลิตและการตลาดข้าวในกัมพูชา คือ เรื่อง Logistic ซึ่งได้แก่การ
ขนส่งซึ่งต้องใช้ถนน ขณะที่รางรถไฟยังไม่ได้รับการพัฒนา ทำให้ต้นทุนการขนส่งข้าวในกัมพูชา
ระยะทาง 100 กม. เฉลี่ย 15 USD/ตัน ขณะที่ในประเทศไทยมีต้นทุนเฉลี่ย 4 USD/ตันและใน
ประเทศเวียดนามมีต้นทุนเฉลี่ย 7.5 USD/ตัน  ด้านค่าไฟฟ้า ในชนบทมีอัตรา 30-90 cents ต่อ
หน่วย ขณะที่ในเมืองมีอัตรา 20 cents ต่อหน่วย เปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามมีอัตรา 10 
cents ต่อหน่วย 

นอกจากน้ีกัมพูชายังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำ
ลึกแห่งเดียวของประเทศที่ใช้สำหรับการส่งออก จำนวนคลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาข้าวและกำลัง
การผลิตของโรงสีที่ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละปี รวมถึงเงินทุนและ



หน้า 15 จาก 140 
 

 

CAMBODIA : Trade & Investment Guidebook- AEC Business Support Center, Phnom Penh 

สินเชื ่อที ่ใช้สำหรับซื ้อและแปรรูปข้าวเปลือกยังมีปริมาณน้อยและมีต้นทุนสูง นอกจากน้ัน
เกษตรกรแถบลุ่มแม่น้ำโขงยังมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันซึ่งมีราคาสูงเพ่ือนำมาสูบน้ำเข้านา ส่งผล
ให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง รวมถึงมีช่องทางในการนำสินค้าสู ่ตลาดจ ำกัด ต้องขาย
ข้าวเปลือกผ่านพ่อค้าคนกลางเพ่ือส่งโรงสี 

 (2.2) ข้าวโพด กัมพูชาปลูกข้าวโพด 2 รุ่นคือข้าวโพดฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยมีผลผลิต
ออกตลอดปีในแหล่งเพาะปลูกที่แตกต่างกัน ซึ ่งข้าวโพดฤดูฝนจะมีผลผลิตออกในช่วงเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม ส่วนข้าวโพดฤดูแล้งจะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม และในบาง
พ้ืนที่จะมีผลผลิตออกในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน  

ในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม  208,221 เฮคตาร์ เพ่ิมจากฤดู
การผลิตปี 2560/61 ซึ่งมีพื้นที ่ 205,659 เฮคตาร์ ขณะที่ผลผลิตที ่ได้รับรวม 1,231,894 ตัน 
เพิ่มขึ้น 60,351 ตัน จากปี 2560/61 ซึ่งได้รับผลผลิตเพียง 1,171,543 ตัน เนื่องจากปัญหาภัย
ธรรมชาติและภัยแล้งทุเลาลง และมีความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ ่มขึ ้น ประกอบกับมัน
สำปะหลังมีโรคแพร่ระบาด ทำให้เกษตรกรกัมพูชาหันมาปลูกข้าวโพดมากขึ้น  พื้นที่เพาะปลูก 
ได้แก ่จังหวัดพระตะบอง ไพลิน อุดรเมียนเจย บันเตียเมียนเจย กันดาลและกัมปงจาม  

ผลผลิตข้าวโพดในกัมพูชาส่วนมากจะเก็บไว้ใช้ในประเทศ โดยจะนำไปใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ 
เช่น โรงงานของ CP และ Betagro นอกจากนี้ยังมีโรงงานของเกาหลี และนักลงทุนท้องถิ่นอีก
จำนวน 6 โรงงานซึ่งมีการรับซื้อข้าวโพดรวม ปีละประมาณ 5-6 แสนตัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ
6 แสนตัน จะส่งออกไปประเทศไทยและเวียดนาม โดยพ่อค้าเวียดนามจะเข้ามารับซื้อผลผลิตถึง
ไร่ของเกษตรกรในช่วงที่ข้าวโพดออกสู่ตลาดมากกว่าพ่อค้าจากไทย นอกจากน้ีเกษตรกรยังแจ้งว่า
การขายข้าวโพดให้พ่อค้าเวียดนามง่ายกว่าขายให้กับไทยเพราะเวียดนามซื้อคละเกรด ไม่เลือก
คุณภาพมากเหมือนไทยและจ่ายเงินสด และการส่งออกไปไทยยังประสบปัญหาถูกกีดกันและมี
การเก็บภาษีสูงอีกด้วย 

 (2.3) ยางพารา กัมพูชามีพื้นที่ปลูกยางพาราในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 รวม 
434,551 เฮกตาร์ มีพื้นที่กรีดยาง 234,884 เฮกตาร์ และมีผลผลิต 34,637 โดยกัมพูชาส่งออก
ยางพาราปริมาณ 33,580 ตัน เพิ ่มจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวน 7,416 ตัน                      
โดยราคาส่งออกยางพาราในปี 2562 เฉลี่ยตันละ 1,333 ดอลลาร์สหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นตันละ 109 
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 
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 (2.4) มันสำปะหลัง ในปี 2561/62 กัมพูชามีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง 650,510 
เฮกตาร์ ลดลงจากปีก่อนที่มีพื ้นที ่เพาะปลูก 612,861 เฮคตาร์ คาดว่าได้ผลผลิตหัวมันสด
ประมาณ 13.750 ล้านตัน (ผลผลิต 21.13 ตันต่อเฮกตาร์) พื้นที่เพาะปลูกได้แก่ จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย ไพลิน พระตะบอง ไปรเวงและเสียมเรียบ เป็นต้น ทั ้งนี ้ ปริมาณการเพาะปลูกมัน
สำปะหลังในแต่ละปีไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับราคาตลาดของปีก่อนหน้าการเพาะปลูก โดยผลัดเปลี่ยน
ระหว่างพ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปลูกตามกระแสข่าว) 

ประมาณการว่าผลผลิตมันสำปะหลังร้อยละ 20-30 ถูกนำไปใช้ในประเทศ โดยส่วนมากนำไปใช้
เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ส่วนที่เหลือจะถูกส่งออกไปยังประเทศไทย เวียดนาม จีน  
และประเทศอื่นๆ ในรูปแบบของมันสดร้อยละ 20 มันเส้นแห้งร้อยละ 75 และในรูปแบบของ เย่ือ
มันและแป้งมันร้อยละ 5 เพื ่อไปทำการแปรรูปและส่งออกสู่ตลาดโลก หรือใช้ประโยชน์ใน
ประเทศเหล่าน้ัน 

 (3) การบริการ ธุรกิจบริการของกัมพูชามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ
นักท่องเที ่ยว การเติบโตของภาคธุรกิจการเง ินและอสังหาริมทรัพย์ การคมนาคมและ
โทรคมนาคม โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา คาดว่าในปี 2561 ภาคธุรกิจบรกิารมี
การเติบโตร้อยละ 6.5 

 (3.1) การท่องเที่ยว ปี 2562 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติ
มาเยือนกัมพูชา 6.7 ล้านคน เพ่ิมขึ ้นร้อยละ 8.7 จากปีก่อน 
ในขณะที่ป ี2561 ที่มีจำนวนนักท่องเท่ียวประมาณ 6.2 ล้านคน
ตลอดทั้งปี ขณะที่มีรายได้จากภาคการท่องเท่ียวในปี 2562 ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็น 1 ในภาคธุรกิจ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชา 
และก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศมากกว่า 400,000 ตำแหน่ง นักท่องเท่ียวต่างชาติ ประมาณ
ร้อยละ 40 เดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก "ประสาทนครวัด 
(Angkor Wat)-นครธม (Angkor Thom)" มีจำนวนผู้เข้าชมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 
กว่า 1.6 ล้านคน ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 มีรายได้จากการขาย
บัตรเข้าชมมูลค่า 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12 นักท่องเที่ยวร้อยละ 50 เดินทางไป
กรุงพนมเปญและจังหวัดรอบข้าง ส่วนที่เหลือเป็นการไปท่องเทียวเมืองชายฝั่งทะเลและท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ 
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ฤดูท่องเที่ยวคึกคักมาก (High Season) คือช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม และช่วงที่มีนักท่องเที่ยว
เบาบาง (Low Season) คือช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน  

รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างย่ิง โดยได้จัดทำบันทึก
ความตกลง (MOU) กับสายการบินต่าง ๆ ให้เพ่ิมเท่ียวบิน และเปิดเท่ียวบินตรง (Direct Flights) 
ภายใต้นโยบายเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Sky Policy) นอกจากนี้มีแผนการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพของการบริการ การฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานในภาคการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาโรงแรมให้ได้มาตรฐาน และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศ
รวมถึงการสร้างและพัฒนาจุดขายด้านการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

ปัจจุบันกัมพูชามีสายการบินภายในประเทศ 5 สายการบิน และมีสายการบินต่างชาติ 44 สาย
การบิน มีสายการบินนานาชาติบินมาลงที่กรุงพนมเปญและจังหวัดเสียมเรียบมากกว่า 20 สาย
การบิน วันละมากกว่า 60 เท่ียวบิน (ทุกประเทศในอาเซียนยกเว้นบรูไนและอินโดนีเซีย) โดยร้อย
ละ 75 เป็นนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค เช่น จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้และอินเดีย และร้อย
ละ 16 เป็นนักท่องเท่ียวจากยุโรป 

กัมพูชามีชายทะเลเป็นแนวยาว 450 กม. ใน 4 จังหวัดคือเกาะกง พระสีหนุ กัมปอต และเกบ   
(4K = Koh Kong, Kampongsoam (Preah Sihanouk), Kampot and Kep)  ซึ ่งได้ร ับการ
ยอมรับว่าเป็นชายหาดที่สวยระดับโลก (The coastline was officially recognized as one of 
the World's Most Beautiful Bays in May, 2011) 

(3.2) โรงแรมและร้านอาหาร ภาคธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเติบโตจากการเพ่ิมของ
นักท่องเที่ยว ในปี 2562 กัมพูชามีโรงแรมทั้งหมด 152 โรง โดยคิดเป็น 17,450 ห้อง แยกเป็น 
ระดับ 1 ดาว 21 โรง ระดับ 2 ดาว 19 โรง ระดับ 3 ดาว 33 โรง ระดับ 4 ดาว 41 โรง และระดับ 
5 ดาว 36 โรง ในจำนวนน้ีอยู่ในเสียมราฐ 60 โรง ในกรุงพนมเปญ 40 และที่เหลือ 52 โรง 
กระจายตามจังหวัดต่างๆ ขณะที่จำนวนเกสต์เฮาส์ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง ส่วนการให้สินเชื่อ
เก่ียวกับโรงแรมและร้านอาหารมีการเพ่ิม เช่นกัน 
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เนื ่องจากสัดส่วนประชากรช่วงวัยรุ่น-วัยทำงานเพิ ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้กัมพูชามีรายได้มากข้ึน 
ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนทุกปี ทำให้เกิดร้านอาหารข้ึนในประเทศน้ีมากมาย ซึ่ง
หมายถึงการแข่งขันในตลาดที่มากข้ึนตามลำดับ 

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาระบุว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ผ่านการจดทะเบียนสูงถึง ทั้งหมด 
2,239 ร้าน รวม 130,885 ที่นั่ง ซึ่งยังไม่รวมร้านอาหารที่จัดตั ้งโดยไม่ได้จดทะเบียนอีกเป็น
จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถระบุจำนวนร้านอาหารในกัมพูชาที ่แท้จริงได้ โดยข้อมูลจาก 
Tripadvisor.com พบว่าปัจจุบันในปี 2562 มีร้านอาหารทั่วประเทศรวมมากกว่า 2,850 ร้าน 
โดยในกรุงพนมเปญมีร้านอาหารจำนวน 1,147 ร้าน เพ่ิมจาก 566 ร้าน ในปี 2557  

การขยายตัวของอุตสาหกรรมร้านอาหารในพนมเปญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรที่มีรายได้
ระดับกลาง (Middle Class Population) ได้แก่ พนักงานบริษัท โดยประมาณร้อยละ 13 มี
รายได้ระหว่าง 601-1,000 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน และร้อยละ 6 มีรายได้ระหว่าง 1,001-2,000 
ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน ซึ่งหมายถึงกำลังซื้อที่มากขึ้นตามลำดับ จะเห็นหลักฐานได้จากอัตราการใช้
พ้ืนที่อาคารและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือลงทุนประกอบธุรกิจร้านอาหารที่เพ่ิมข้ึน 

ผลสำรวจด้านประชากรศาสตร์ล่าสุดในปี 2562 ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-54 คิดเป็นร้อยละ 
60 ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มน้ีไม่เพียงเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นปัจจัยเสริม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมร้านอาหารในพนมเปญ เนื่องคนกลุ่มนี้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตก
และวิถีชีวิตสมัยใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็ว 

ผลสำรวจในปี 2559 พบว่าร้อยละ 64 ของชาวพนมเปญจ่ายค่าอาหารเช้าอยู่ที่ 1.25-2.00 
ดอลลาร์, ร้อยละ 20 จ่ายท่ี 2.25-3.00 ดอลลาร์ และร้อยละ 8 จ่ายท่ี 3.25-4.00 ดอลลาร์  

การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวในกัมพูชาเป็นอีกปัจจัยหลักอันหน่ึงที่ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ
ร้านอาหาร นอกจากน้ี เทรนด์ธุรกิจแบบแฟรนไชส์ F&B เป็นทีนิ่ยมในกัมพูชาเช่นกัน โดยปัจจุบัน
บริษัท Express Food Group จำกัด (EFG) เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร โดยนำ 
Brand ช ั ้นนำจากต่างประเทศเข ้ามาเช ่น Pizza Company และ BBQ Plaza ของไทย 
Swensen's , Dairy Queen และ Krispy Kreme รวมทั้งสิ้นมากกว่า 50 แห่งทั่วพนมเปญ ใน
ส่วนของร้านแฟรนไชส์ของไทยที่เข้ามาเปิดตลาดในกัมพูชา ได้แก่ ร้าน Café Amazon มากกว่า 
140 สาขา ร้าน Coffee Today มากกว่า 50 สาขา ร้าน Intanin Coffee เพิ ่งเปิดสาขาแรก
ในช่วงต้นปี 2561 ปัจจุบันมี 7 สาขาทั่วประเทศ ร้านอาหาร S&P จำนวน 6 สาขา ร้าน Black 
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Canyon จำนวน 9 สาขา เป็นต้น ด้านผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถ่ินคือกลุ่ม Park Café และ CBM 
Corporation ก็มีแผนจะขายแฟรนไชส์อีกหลายแบรนด์เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ต่างชาติ
อื่นๆ ที่กำลังตามเข้ามาอีกด้วย  

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากโดยเฉพาะร้านอาหารไทยซึ่งเป็นที่นยิม
ของคนกัมพูชายังมีจำนวนน้อยมาก ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่กรุงพนมเปญและที่จังหวัดเสียม
เรียบ ที ่ได้มาตรฐานรวมกันประมาณ 20 กว่าแห่ง ซึ ่งนับว่ามีจำนวนน้อยมากเมื ่อเทียบกับ
ร้านอาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่นและเวียดนามที่มีตั้งอยู่ในกัมพูชา  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ
ผู้ประกอบการไทย ที่จะเข้ามาทำธุรกิจด้านนี้ โดยลงทุนเอง 100% หรือร่วมทุนกับนักลงทุน
ท้องถ่ินหรือการทำธุรกิจในลักษณะ Franchise 

อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้บริการ เพราะประชาชนกัมพูชา
ยังขาดทักษะด้านน้ี จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาทำธุรกิจให้ความรู้ในลักษณะการฝึกอบรมระยะ
สั้นเพ่ือให้สามารถหางานที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองเช่นการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
ในการประกอบอาหารและการประกอบการร้านอาหาร สินค้าไทยประเภทของขบเคี้ยว อาหาร
ทานเล่นและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพทีส่ามารถแทรกเข้าไปตามธุรกิจเหล่าน้ีได้เช่นกัน 

2.5. สถานการณ์ด้านการค้า 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2562 การค้ากัมพูชาและประเทศคู่ค้าทั่วโลกมูลค่าประมาณ 
34,162 ล้านดอลลาร์ฯ ลดลงร้อยละ 10.26 จากปี 2561 ซึ ่งมีมูลค่า 38,069 ล้านดอลลาร์ฯ 
ประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ EU จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา ไทย เวียดนามและมาเลเซีย 
แยกเป็น 

การส่งออก มูลค่าประมาณ 17,344 ล้านดอลลาร์ฯ ลดลงร้อยละ 8.46 จาก 18,947 ล้าน
ดอลลาร์ฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยสินค้าส่งออกหลัก 5 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ ที่มูลค่า 
4,561 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทย 2,102 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สิงคโปร์ 2,023 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ณี่ปุ่น 1,454 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจีน 1,202 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกหลักคือ 
เสื ้อผ้า สิ ่งทอ รองเท้า เครื ่องใช้ไฟฟ้า ผักและผลไม้ ทั ้งนี ้รัฐบาลพยายามแสวงหาตลาดใหม่
เพิ่มเติม โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เช่น ณี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าการส่งออกสินค้าให้หลากหลายรายการมากข้ึน 
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การนำเข้า มูลค่าประมาณ 16,818 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.04 จาก 19,122 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากกัมพูชายังไม่สามารถผลิตสินค้าเพ่ือ
รองรับความต้องการได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยเป็นการเพ่ิม
ตามกำลังซื้อของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน สินค้านำเข้าหลักคือ วัตถุดิบสำหรับผลิต Garment, น้ำมัน
เชื้อเพลิงและยานยนต์ อาหารเครื่องดื ่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ตลาดนำเข้าที่สำคัญ 5 
อันดับ ได้แก่ จีน ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ เป็นต้น  

   

กัมพูชาได้วางยุทธศาสตร์ที ่จะผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้ามากขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าการ
นำเข้าลดลงจากปีที่ผ่านมา   

2.6. ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ 

ด้านการลงทุน ในปี 2562 CIB อนุมัติโครงการลงทุนรวม 197 โครงการ คิดเป็นเงิน
ลงทุน 931.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโรงงานผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า และ
ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีการลงทุนใน 3 โครงการ เป็นการลงทุนของบริษัท 
Big C Supercenter (Cambodia) Company Limited ซึ่งเป็นการลงทุนของไทย 100% บริษทั 
TTHS Rubber จำกัด ทำธุรกิจแปรรูปยางพารา เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและกัมพูชา และ
บริษัท Chamatharn จำกัด โรงงานผลิตน้ำแข็ง โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยและกัมพูชา 
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การลงทุนแบ่งตามประเภทโครงการ  

ภาพรวมการลงทุนในปี 2562 มีการอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสำเร็จรูป(Garment) มากท่ีสุด จำนวน 51 โครงการ จากจำนวนทั้งหมด 197 โครงการ  

   
ที่มา : Cambodia Investment Board 

การลงทุนแบ่งตามเงินลงทุน  

ในปี 2562 การลงทุนหลักๆ กว่าร้อยละ 60 เป็นการลงทุนในด้านธุรกิจบริการโรงแรม
การท่องเท่ียว ศูนย์การค้า ห้าง Modern Trade และ Community Mall  มีมูลค่าสูงสุด ด้วยเงิน
ลงทุนจดทะเบียนรวม 464 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอ เป็นอันดับ 2 
ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 84.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การลงทุนในโรงงานผลิตกระเป๋า เป็นอันดับ 3 ด้วย
มูลค่า 61.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ 
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26%

Bag
25%

Hotel
5%

Shoes
5%

Service
2%

Building Material
4%

Electronics
2%

Food Processing
3%

Packaging

4%

Solar Panel

2%

Tourism Centre
3%

Other Industries
19%

INVESTMENT BY SECTOR



หน้า 22 จาก 140 
 

 

CAMBODIA : Trade & Investment Guidebook- AEC Business Support Center, Phnom Penh 

 

  
ที่มา : Cambodia Investment Board 

การลงทุนแบ่งตามรายประเทศ  

 ภาพรวมการลงทุนในส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ในปี 2562 นักลงทุนต่างชาติที่
เข้ามาลงทุนด้วยทุนจดทะเบียน(Registered Capital) มากเป็นอันดับ 1 คือ ญ่ีปุ่น ตามด้วย จีน 
ฮ่องกง ไต้หวัน สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ไทย และเกาหลีใต้   
 แต่หากพิจารณาตามสินทรัพย์การลงทุน(Fixed Assets) พบว่า จีนลงทุนมากเป็น
อันดับ 1 ตามด้วย ฮ่องกง สหราขอาณาจักร และญ่ีปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service
60%

Garment
11%

Bag
8%

Energy
7%

Hotel
5%

Shoes
4%

Tourism
3%

Tourism Centre
2%

INVESTMENT BY SECTOR 2019



หน้า 23 จาก 140 
 

 

CAMBODIA : Trade & Investment Guidebook- AEC Business Support Center, Phnom Penh 

 
                                    Analysis of Capital by Country 
                   Projects Approved from 01 Jan 2019 through 31 Dec 2019 

 
 
 

     REGIONS COUNTRIES      REGISTERD 
CAPITAL ($) 

FIXED ASSETS($)     (%) 

Americas  2,800,000 13,368,788.80 0.16% 
 United States 

 
Canada 

1,800,000 
 

1,000,000 

7,246,841.80 
 

6,121,947.00 

0.09% 
 
0.08% 

Asean  10,795,000 37,459,403.86 0.46% 

 Thailand  

Singapor 

Malaysia 

Vietnam 

6,180,000 
 

2,615,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 

16,784,258.86 
 

13,216,101.00 
 

4,540,486.00 
 

2,918,558.00 

0.21% 
 
0.16% 
 
0.06% 
 
0.04% 

Cambodia  283,913,000 4,662,302,315.50 57.14% 

 Cambodia 283,913,000 4,662,302,315.50 57.14% 
Europe  18,190,000 835,407,062.65 10.24% 

 United Kingdom 
 

Netherlands 
 

France 

     11,990,000 
 

       5,200,000 
 

       1,000,000 

821,582,659.00 
 

7,279,675.65 
 

       6,544,728.00 

10.07% 
 
0.09% 
 
0.08% 

Others &Other Asia  616,162,200 2,611,305,405.75 32.00% 

  China 
 
Hong Kong  

Japan 

Taiwan 

Korea 

  198,362,000 
 

      94,370,000 
 

   294,960,200 
 

    25,600,000 
 

       2,870,000 

1,321,273,065.84 
 

912,552,903.12 
 

294,735,114.19 
 

57,661,937.00 
 

25,082,385.60 

16.19% 
 

11.18% 
 
3.61% 
 
0.71% 
 
0.31% 

TOTAL 931,860,200.00 8,159,842,976.
56 

100% 
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ที่มา: Cambodia Investment Board                 

สถานะความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างกัมพูชาและต่างประเทศ (รายประเทศ) 

จีน  

ด้านการค้า จีนเป็นประเทศคู่ค้าที ่มีความสำคัญ 
และเป็นผู้ลงทุนต่างชาติรายใหญ่ท่ีสุดของกัมพูชา   
โดยในเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2562 การค้ารวม
ระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศจีนมีมูลค่า 7.6 
พ ันล ้าน USD โดยก ัมพูชาส ่งออกไปจ ีนม ูลค่า
ประมาณ 1,202 ล้าน USD และนำเข้าจากจีนมูลค่า
ประมาณ 6,485 พันล้าน USD 

ด้านการให้ความช่วยเหลอื จีนให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในการพัฒนาและฟ้ืนฟูประเทศ ผ่าน 
Cambodian Rehabilitation and Development Board (CRDB) จำนวน 58 โครงการ 
ระหว่างปี 2547- 2558 รวมมูลค่า 3.027 พันล้าน USD 

สัมปทานโรงงานไฟฟ้า จีนได้สัมปทานในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา 13 
โครงการ จากท้ังหมด 18 โครงการ โดยเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนกัมพูชา 1 โครงการ ส่วนอีก 
12 โครงการเป็นของนักลงทุนจากจีน 100% 

Japan
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สัมปทานพื้นที่ทางการเกษตร ต้ังแต่ปี 2536-2554 รัฐบาลกัมพูชาให้สัมปทานทางการเกษตรแก่ 
96 บริษัท ใน 17 จังหวัดรวมพ้ืนที่ 1,012,902 เฮคตาร์ โดยนักลงทุนจากจีนได้รับสัมปทานทาง
การเกษตร จำนวน 18 บริษัท ใน 6 จังหวัด รวมพื้นที่ 192,832 เฮคตาร์ (1,205,200 ไร่) ซึ่ง
ส่วนมากเป็นการทำสวนยางพารา และพืชเกษตรอุตสาหกรรม 

สัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ เป็นหน่ึงในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
จากประเทศจีน โดยนับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชาคือ 1,113 เฮคตาร์ 
ซึ่งก่อสร้างด้วยเงินลงทุนกว่า 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนจีนและ
กัมพูชา เปิดดำเนินการเฟสแรกขนาด 528 เฮคตาร์ ต้ังแต่ปี 2552 มีจุดเด่นคือทีต้ั่งซึ่งอยู่ห่างจาก
ท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของประเทศกัมพูชาเพียง 12 กม. 

สัมปทานพัฒนาพื้นที่ทางธรรมชาติ  กลุ่มบริษัท UNION Development จากประเทศจีน ได้รับ
สัมปทานในการพัฒนาพื ้นที ่อุทยานแห่งชาติ Botom Sakor ขนาด 36,000 เฮคตาร์ เป็น
ระยะเวลา 99 ปี นับต้ังแต่ปี 2551 ภายใต้โครงการ Dara Sakor  

ในเดือน มกราคม 2561 นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOUs) ระดับทวิภาคี ทั้ง
ในด้านการลงทุนและความช่วยเหลือ  รวม 19 ฉบับ เพื ่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน 
การเกษตรและการท่องเท่ียว รวมถึง โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ในจังหวัดเสียมราฐ 
และโครงการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่เชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับเมืองตากอากาศสีหนวิุลล์ 
ขณะที ่งบประมาณของโครงการทั ้งหมดจะมาจากกองทุนของกลุ ่มบริษ ัทลงทุนกัมพูชา 
(Overseas Cambodia Investment Corporation : OCIC) ในต่างประเทศกับธนาคารพัฒนา
จีน (CDB) นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังหารือเรื่องการส่งออกน้ำตาลของ
กัมพูชาไปยังจีน และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเยือน
กัมพูชามากข้ึน และในเดือนพฤศจิกายน 2560 รัฐบาลกัมพูชาลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 
(MOUs) 2 ฉบับ กับสถาบันการศึกษาของจีน 3 แห่ง เพ่ือส่งเสริมการผลิตข้าวเปลือกและข้าวสาร
เพื่อการส่งออกของกัมพูชา โดยในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของยอดส่งออกข้าวทั้งหมด และหวังจะเพิ่มยอดส่งออก
ข้าวไปยังจีนถึงร้อยละ 50 ในปีน้ี 
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ด้านการท่องเที่ยว จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนนักท่องเท่ียว เดินทางมายังประเทศกัมพูชาสูงที่สุด
เป็นอันดับ 1 ในปี 2562 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 30 ของนักท่องเท่ียวทั้งหมด 6.7 ล้านคน  

เวียดนาม 

กัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเวียดนามโดยเฉพาะการที่เวียดนามให้ความช่วยเหลือกัมพูชา
เพื่อปลดแอกการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งปกครองกัมพูชาระหว่างปี 2518 -2522 ด้วย
ประวัติการต่อสู้ที่ยาวนานทำให้กัมพูชาและเวียดนามมีความร่วมมือกันภายใต้สนธิสัญญามิตร
ประเทศที่มีความสัมพันธ์แบบพิเศษต่อกัน กล่าวคือรัฐบาลกัมพูชาจะส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวกแก่เวียดนามในทุก ๆ  ด้านเป็นกรณีพิเศษ สินค้าเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดในกัมพูชาเป็น
อันดับสามรองจากจีนและไทย  ในปี 2561 มูลค้าการค้ารวมระหว่างกัมพูชาและเวียดนามเท่ากับ
4.68 พันล้าน USD เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 23.7 จากปี 2560 ซึ ่งมีมูลค่าการค้า 3.8 พันล้าน USD 
แบ่งเป็นการนำเข้าจากเวียดนาม 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกไปยังเวียดนาม  1.4 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้นำทั้งสองประเทศตกลงที่จะผลักดันมูลค่าการค้ารวมให้มากกว่า 5 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเร็วที่สุด นอกจากน้ีเวียดนามยังเป็นประเทศที่มีการลงทุนในกัมพูชา 
เป็นลำดับต้นๆ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมมากกว่า 3 พันล้าน USD 

เมื่อเดือนตุลาคม 2559 กัมพูชาและเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี เพ่ือให้
สิทธิพิเศษทางภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน โดยกัมพูชาให้สิทธิกับเวียดนาม 29 รายการ ขณะที่
เวียดนามให้สิทธิกับกัมพูชา 39 รายการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่าง 2 ประเทศ  

สินค้าที่นำเข้าได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร เครื่องด่ืม พลาสติก  ยาสูบ ขนม เมล็ดพันธ์ุพืช ปุ๋ย  
สินค้าใช้ในครัวเรือน  ผัก ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ 

สินค้าที่ส่งออก ได้แก่วัตถุดิบสำหรับสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป   ชิ้นส่วนยานยนต์  ไม้  และ
ยางพารา 
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ปัจจุบันสินค้าเวียดนามได้รับความนิยมมากขึ ้นเนื่องจากราคาถูกกว่าสินค้าไทยและจีน ด้าน
คุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ โดยเวียดนามใช้ยุทธศาสตร์โฆษณาสินค้าเน้นว่า “คุณภาพสูง” 

ญี่ปุ่น  

ญี่ปุ่นมีเงินลงทุนโดนตรงมายังประเทศกัมพูชามูลค่า 294.96 ล้าน USD ในปี 2562 ขณะที่มี
มูลค่าการค้ารวมมากกว่า 2 พันล้าน USD โดยกัมพูชาส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 1.6 พันล้าน USD 
และเป็นการนำเข้าประมาณ 421 ล้าน USD การลงทุนหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ 

ประเทศกัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกของประเทศญี่ปุ ่นไปอย่างรวดเร็ว  ทั ้งน้ี
เนื่องจากนโยบายที่ให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในการทำธุรกิจได้  100% บวกกับค่าแรงที่ต่ำ 
นักลงทุนญี่ปุ่นจึงหลั่งไหลเข้ามาประเทศนี้มาก ซึ่ง FDI จากญี่ปุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ทั้งนี้ บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากกำลังมองหาประเทศที่จะเข้ามา
ลงทุนต่อจาก จีน ไทยและเวียดนาม ซึ่งกัมพูชาอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถตอบสนองนัก
ลงทุนญ่ีปุ่นได้ 

ปัจจุบัน นอกจากโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้ว ญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนสร้างโรงงาน Minebea 
ผลิตอะไหล่ล ูกปืนรถยนต์ , Yazaki โรงงานทำสายไฟเครื ่องยนต์ และ Sumi โรงงานผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งโรงงานอื่นๆ เพื่อผลิตในประเทศกัมพูชาแล้วส่งออกกลับไปประเทศญี่ปุ่น 
ทั้งน้ี การลงทุนของญ่ีปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของนักลงทุนญ่ีปุ่นต่อความมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจในกัมพูชา 

โครงการลงทุนที่สำคัญของญ่ีปุ่น มีดังน้ี        

(1.) นิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ มีนักลงทุนญ่ีปุ่นมากกว่า 60 บริษัทเข้ามาต้ังโรงงาน  
(2.) นิคมอุตสาหกรรมสีหนุวิลล์ที่ต้ังติดกับท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์ 
(3.) โครงการศูนย์การค้า AEON MALL 1 และ AEON  MALL 2 
(4.) โรงงานประกอบสายไฟรถยนต์ ยาซากิ ใน จ.เกาะกง  
(5.) โครงการก่อสร้างโรงแรมโตโยโกอินน์ (Toyoko Inn) กรุงพนมเปญ ขนาด 22 ชั้น 

จำนวน 305 ห้อง  
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นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นโดย JICA ยังได้ให้ความช่วยเหลือเพื ่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
(ODA) กับประเทศกัมพูชาเฉลี่ยปีละ 120-150 ล้าน USD โดยแบ่งเป็นเงินบริจาคและความ
ร่วมมือในโครงการต่างๆ 70-80% ส่วนอีก 20% เป็นเงินกู้ยืม  โดยโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค
ที่ญ่ีปุ่นให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชา  ได้แก่  

(1.) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง Neak Loeung บนถนนหมายเลข 1  
(2.) การพัฒนาปรับปรุงถนนหมายเลข 1 และหมายเลข 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ถนนสาย

เอเชีย  
(3.) การพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของท่าเรือสีหนุวิลล์ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของ

กัมพูชา 
(4.) การพัฒนาปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในกรุงพนมเปญ  
(5.) การพัฒนาปรับปรุงระบบจำหน่าย และจัดการน้ำในต่างจังหวัด  

การลงทุนจากญี่ปุ่นช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศกัมพูชาอย่างมาก ขณะที่จีนยังเป็นนักลงทุน
อันดับหน่ึงในกัมพูชา ทำให้กัมพูชาต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีน ขณะเดียวกันก็มองหานัก
ลงทุนจากประเทศอื่นๆ ด้วยเช่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ยุโรปและออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
สำคัญของนักลงทุนจากประเทศตะวันตกคือประเทศเหล่านี ้มีความเคร่งครัดเข้มงวดและให้
ความสำคัญในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ขณะที่นักลงทุนจากกลุ่มประเทศตะวันออกมีการปรับตัว
ได้ดีกว่า จะเห็นว่าการลงทุนในกัมพูชาของประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่ามากเมื่อ
เทียบกับการลงทุนจากประเทศตะวันออก  

เกาหลีใต้  

เกาหลีใต้ถือว่ามีบทบาทสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศกัมพูชาเช่นกัน ด้วยความช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่า เงินกู้ และการลงทุนในทุก ๆ ด้าน ที่สำคัญคือด้านการเงิน สาธารณูปโภค และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลากหลายสถานการณ์ และการเดินทางมาท่องเท่ียวของชาวเกาหลีใต้ 

สินค้าท่ีเกาหลีใต้ส่งออกมากัมพูชาได้แก่ ผ้าผืน ด้าย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อะไหล่และ
เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ ส่วนสินค้าท่ีเกาหลีใต้นำเข้าจากกัมพูชาได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้อผ้า
สำเร็จรูป โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ผลิคภัณฑ์ทางการเกษตร  
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สิงคโปร์  

ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าและเปิดรับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากทุกประเทศ (ยกเว้นยาสูบและ
แอลกอฮอล์) เนื่องจากขาดแคลนผลิตผลทางการเกษตร ทำให้ต้องนำเข้านับล้านตันในแต่ละปี  
นอกจากน้ีสิงคโปร์ยังเป็นประเทศแรกที่บรรลุข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศกัมพูชา โดย
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 พร้อมกับประเทศไทย 

สหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยโุรป ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญของกัมพูชา โดยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของกัมพูชา 
เพราะยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทุกชนิดทั้งเครื่องนุ่งห่มและสินค้าเกษตรจากกัมพูชา ต้ังแต่
ปี 2544 (Everything but Arms:EBAs) กัมพูชาจึงมุ่งมั่นที่จะส่งออกไปตลาดน้ีให้ได้เพราะ
ได้เปรียบประเทศผู้ส่งออกรายอื่นเรื่องภาษีนำเข้า โดยในปี 2562 สภาพยุโรปมมีูลค่าการนำเข้า
สินค้าจากกัมพูชาสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ส่วนมากเป็นสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
รวมถึงสินค้าเกษตร  

 อย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อระงับการให้ส ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีภายใต้ EBAs เป็นการชั่วคราว ซึ่งผู้ประกอบการสมควรติดตามอย่างใกล้ชิด
ต่อไป 

สหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกสำคัญของกัมพูชารองจากสหภาพยุโรป โดยในช่วงเดือนมกราคม-
พฤศจิกายน ปี 2562 การค้าระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ มีมูลค่ารวม 6.06 พันล้าน USD  
แบ่งเป็นการส่งออก 5.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าประมาณ 531 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ทั้งน้ีในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2559 สหรัฐฯ เพิ่งมีการแก้ไขระบบสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (GSP) ในสินค้าประเภทกระเป๋า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร ทำให้สินค้าที่ผลิตใน
กัมพูชา เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้สะพายหลัง กระเป๋าถือ และกระเป๋าสตางค์ มียอด
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม 
รวมถึงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้บางชนิด เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อแจ็คเก็ต สามารถส่งไปสหรัฐอเมริกา
ภายใต้เงื่อนไขยกเว้นภาษีนำเข้าเช่นเดิม 
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ไทย 

สินค้าไทยยังคงเป็นที ่นิยมและไว้วางใจจากชาวกัมพูชา โดยการค้าระหว่างกัมพูชา-ไทย                          
ในปี 2562  มีมูลค่าการค้ารวม 9,416.30 ล้าน USD มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.26 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 แยกเป็นกัมพูชานำเข้าจากประเทศไทยมูลค่า 7,144.40 ล้าน USD ลดลงร้อยละ 
6.24 และสินค้าที ่กัมพูชาส่งออกไปประเทศไทยมูลค่า 2,271.90 ล้าน USD เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 
195.81 โดยกัมพูชาขาดดุลการค้า 4,872.50 ล้าน USD 

สินค้าที่กัมพูชานำเข้าจากไทยที ่สำคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภค/บริโภค รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล และปูนซีเมนต์ เป็นต้น สินค้าที่กัมพูชาส่งออกไป
ประเทศไทย ที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร ลวดและสายเคเบิ้ล อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
โดยเป็นการค้าผ่านด่านอรัญประเทศกว่าร้อยละ 50 ของการค้าชายแดนรวม 

ที่มาข้อมูล: The newmenucom, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 

 

 

 

    มูลค่า : ลา้นดอลลาร์ฯ 
กัมพูชา-ไทย 2560  2561 2562  
มูลค่าการค้า 6,164.87 8,388.95 9,416.30 
การส่งออก 894.88 767.92 2,271.90 
การนำเข้า 5,269.98 7,621.03 7,144.40 
ดุลการค้า 4,375.10 6,853.11 4,872.50 
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การลงทุนขนาดใหญ่ของไทยในกัมพูชา 

 รายละเอียด ผู้ลงทุน ประเภทการลงทุน 
1. 

 
กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ CP ลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใน
จังหวัดกัมปงสะปือ, โรงเลี้ยงไก่เน้ือ ไก่ไข่  สุกร และผลิตลูกไก่ ลูกสุกร, โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร, นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารยี่ห้อ ซี พี , 
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซี พี, ไซโลรับซื้อผลิตผลการเกษตรในจังหวัดไพลิน, สร้าง
โรงสีข้าวเพ่ือส่งออก และล่าสุด MAKRO ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ได้เปิดดำเนินการ
สาขาสองในเดือน มกราคม 2562 ที่ผ่านมา    

2.  

  
กลุ่มบริษัท TCC Group และ BJC Group  โดยนายเจริญ สิริวัฒนภักดี  ลงทุนสร้าง
โรงแรมในจังหวัดเสียมเรียบในนาม Le Meridien Angkor, สร้างโรงงานไฟฟ้าพลังถ่าน
หินขนาด 10 เมกกะวัตต์ในนามบริษัท สุวรรณภูมิอินเวสเม้นต์ (Suvannaphum 
Investment ) ในจังหวัดกันดาล, ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น ลงทุนทำสวนปาล์มน้ำมัน
บนพื้นที่ 26,000 เฮกตาร์ และโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม รวมถึงท่าเรือชายฝั่งทะเล ใน
จังหวัดพระสีหนุ ในนามบริษ ัท Mong Rethy Investment Cambodia Oil Palm 
จำกัด และ บริษัท Okhna Mong Port จำกัด, นำเข้าและจำหน่ายสินค้าในเครือของ
บริษัท BJC ในนามบริษัท Burli Jucker (Cambodia) Division นอกจากนี้ยังอยู ่ใน
ระหว่างเตรียมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างโรงงานกระดาษ และห้างสรรพสินค้า 
Big C 
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 รายละเอียด ผู้ลงทุน ประเภทการลงทุน 
3. 

  

กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (SCG Group) ลงทุนสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 2 
โรงงาน ผลิตปูนตรา K-Cement ในจังหวัดกัมปอต กำลังการผลิตปีละ 2 ล้านตัน มูลค่า
การลงทุนรวมมากกว่า 800 ล้าน USD ทำธุรกิจจำหน่ายปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทในเครือ เช่น 
เครื ่องจักรกลการเกษตร คูโบต้า กระดาษ ยางรถยนต์ (Siam Tyre) บริษัท CPAC 
Monier จำกัด ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา/ผลิตอิฐบล็อก บริษัท CPAC Concrete จำกัด 
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ CPAC บริษัท Nawa Plastic ผลิตท่อ PVC บริษัท 
SCG Logistics จำกัด ธุรกิจขนส่ง บริษัท SCG Trading นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

4. 

 

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด โดยนายสุภชัย  วีระภุชงค์ ลงทุนสร้างโรงแรมและสนาม
กอล์ฟ ในจังหวัดเสียมเรียบในนาม Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort 
และในกรุงพนมเปญ ในนาม Sofitel Phnom Penh Phokeethra, โรงงานผลิตน้ำด่ืม
ยี่ห้อ Lyyon, นำเข้าและจำหน่ายยารักษาโรค ยี่ห้อ  ทิฟฟี่  ซาร่า  และ น้ำเกลือของ
โรงงานไทยนครพัฒนา, บริหาร สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 กัมพูชา และล่าสุดได้ร่วมทุนกับ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จำกัด สร้างโรงงานผลิตขนม เวเฟอร์ บิสกิต ขาไก่ และ
เยลลี่ เพ่ือจำหน่ายในกัมพูชา อีกด้วย 
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 รายละเอียด ผู้ลงทุน ประเภทการลงทุน 
5. บริษัท Betagro ลงทุนฟาร์มสุกร , โรงงานอาหารสัตว์, นำเข้าและเปิด

ร้านจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว์  

6. กลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน   เปิดบริษัท ปตท.
กัมพูชา จำกัด นำเข้าจำหน่ายน้ำมันให้กับสนามบินใน
กัมพูชา , เปิดสถานีให้บริการน้ำมันรายย่อย 77 สถานี 
และธุรกิจขายปลีก เช่น Café Amazon 135 สาขา และ  
Jiffy Shop 50 สาขา 

7. 

       

กลุ่มบริษัท TK Garment  โดยนายทวีกิจ  จตุรเจริญคุณ  ลงทุนสร้างโรงแรม Tara 
Angkor Hotel, บร ิษ ัททัวร ์ Angkor TK, ร้านอาหาร Tonle Mekong, Tonle Sap 
และ Tonle Chatoumouk ในจังหวัดเสียมเรียบ, ร้านอาหาร Tonle Bassac I – II, 
ร้านอาหาร โออิชิ เทปันยากิ ในกรุงพนมเปญ, นิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ ในจังหวัด
บันเตียเมียนเจย, โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า TK Garment ในนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ 
เพ่ือส่งกลับไทยและส่งออกต่างประเทศ 

8. บริษัท Crystal Investment จำกัด โดยบริษัท Asia Golden Rice จำกัด ลงทุน
ร่วมกับกลุ่มทุนในกัมพูชา สร้างนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ โรงสี
ข้าวและแปรรูปข้าวครบวงจร โรงงานผลิตแป้งข้าวเจ้า Bokor 
Rice Product  ในจังหวัดกัมปอต 

9. บริษัท KCS  จำกัด โดยนายสมมารถ  สถิตย์เสถียร และนางสาวสายเพชร  สถิตเสถียร 
ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กัมพูชา และวิทยุ 
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 รายละเอียด ผู้ลงทุน ประเภทการลงทุน 
10. กลุ่มบริษัท Samart Corporation และ บริษัท วิไลลักษณ์กรุ๊ป จำกัด โดย นายวิชัย 

วิไลลักษณ์ ลงทุนใน บริษัท Cambodia Air Traffic Service จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทาน
วิทยุการบิน Cambodia Air Traffic Service  ในกรุงพนมเปญ , พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติอังกอร์ (Angkor Museum) ในจังหวัดเส ียมเรียบ , บริษ ัท One to One 
Contact Center 

   

 

11. 

   
นายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ลงทุนในธุรกิจสายการบิน Bangkok Airways  
โดย บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด บินตรง กรุงเทพ -พนมเปญ และกรุงเทพ-เสียม
เรียม, บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ  
ในจังหวัดเสียมเรียบชื่อ Royal Angkor International Hospital และในกรุงพนมเปญ 
ชื่อ Royal Phnom Penh Hospital นอกจากกนี้ ล่าสุดยังได้ร่วมทุนกับกัมพูชาเปิด
สายการบินในประเทศกัมพูชา และกำลังลงทุนปรับปรุงสนามบินที่จังหวัดเกาะกงด้วย  

12. บริการด้านการเงินและการธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารไทย จำนวน 4 ธนาคารคือ 
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ (บร ิษ ัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์)  
ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจประกัน 3 บริษัท  ได้แก่ สุวรรณภูมิ
ประกันชีวิต (เมืองไทยประกันชีวิตถือหุ้น 60%)  เอเชียประกันภัย (กรุงเทพประกันภัย
ถือหุ้น 40%) สถาบันไมโครไฟแนนซ์ HKL (ธนาคารกรุงศรีอยุธยาถือหุ้น 100%) ผู้
ให้บริการสินเชื่อ ซัวสเดยไฟแนนซ์ (ฐิติกร ลีซซิ่ง)  สำนักงานตัวแทนธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)  
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 รายละเอียด ผู้ลงทุน ประเภทการลงทุน 

          

       

13. สายการบินอื่นๆ นอกเหนือจาก บางกอกแอร์เวย์ แล้ว ยังมีสายการบินอื่นๆ ของไทยที่
เปิดให้บริการระหว่างประเทศในกัมพูชา ได้แก่ การบินไทย ไทยสมายล์ และ ไทยแอร์
เอเชีย 

       

14. กลุ่มบริษัท สหพัฒน์ ดำเนินการนำเข้าและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง  

 

15. ธุรกิจบริการ สถานเสริมความงาม สปา และเคร่ืองสำอาง เช่น Let’s Relax, AMED, 
Maccalin, Pan Clinic, Mistine, Vita Longa, The Spa, Oriental Princess แล ะ  
Kongju Clinic 
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 รายละเอียด ผู้ลงทุน ประเภทการลงทุน 
16. ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ได้แก่  S&P, Black Canyon, Santafe, BBQ Plaza, Doi 

Chaang Coffee, True Coffee, Coffee Today, Chatramue, Inthanin, Doi Lor, 
Tum KraToei, Chao Doi, Arabitia, Jungle 

          

       

17. ธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการ การขนส่งและคลังสินค้า ได้แก่ JWD Asia 
Logistic, Intra Co, Logistic One, Amazing Logistics, CTLT, CTI , Lion Integrated  

      

18. ธุรกิจที่เกี่ยวกับก่อสร้าง ได้แก่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง Italian-Thai Development, 
The Seaboard Cambodian Development Construction, CTEC, Chip Mong-
Ritta (กลุ่มฤทธาร่วมทุนกับกัมพูชา) , Mong Khun Group , บริษัท รับเหมาก่อสรา้ง
คลังน้ำมันและงานปิโตรเคมี MBA Engineering , โรงงานปูนซีเมนต์ Chip Mong 
Insee (ร่วมทุนกับปูนซีเมนต์นครหลวง) 

         

19. โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอ กระเป๋า และรองเท้า  เช่น Nice Apparel, SP 
Brother, Hi-Tech, Lim Line, Aerosoft, Trax, Pilot Knitt Sportwear, Hong Seng 
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20. 

 
โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น โรงงานผลิตและข้ึนรูปพลาสติก Modern Plastic and 
Packaging, โรงงานผลิตไม้แขวนเสื้อ TK Chen Fu  โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
Hana Group , SVI Group, โรงงานผลิตสีทาบ้านและอาคาร TOA  โรงงานแปรรูป
ผลไม้ Chin Huay 

       

21. โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงแรมจูเลียน่า โรงแรมรีเจนท์ปาร์ค โรงแรม 
Billabong Hostel ที่พนมเปญ โรงแรม Lub-D Hostel ที่เสียมเรียบ โดย กลุ่ม บริษัท 
นารายณ์พร็อพเพอต้ี เป็นต้น   

            

22. วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบตกแต่ง เช่น ศูนย์จำหน่ายวัสดุสร้างบ้าน Global 
House  ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ Index Furniture  ร้าน SB Furniture, Studio 18, 
Furnia, Chic Republic  เป็นต้น 

 

23. 

 

 

 

ธุรกิจสื่อบันเทิง และสถานที่ให้บริการสันทนาการ เช่น ผู้ให้บริการดาวเทียมและ
เคเบิลทีวี DTV Cambodia , Quality TV Shopping โรงภาพยนตร์ Major Cineplex
และลานโบว์ลิง Blu-O 
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3. ตลาดและการลงทุนที่น่าสนใจ 

กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวอย่างน้อยประมาณร้อยละ 7 ในอีก 5 ปี นับจากปี 
2562 ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีการดำเนิน
ชีวิตของชาวกัมพูชาท่ีมีความเป็นสังคมเมืองมากข้ึน  

ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กัมพูชาเป็นฐาน
การผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมสำคัญ โดยเฉพาะสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งปัจจัยต่างๆ 
ข้างต้น ล้วนส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าของชาวกัมพูชามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
โดยเริ่มมีความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ เพ่ิมข้ึนมาก 
นอกเหนือจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  ผู ้ประกอบการไทยจึงควรติดตาม
แนวโน้มตลาดกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพ่ือแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไปกัมพูชาเพ่ิมข้ึน  

3.1. สินค้าที่และบริการคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นตามแนวโน้มความต้องการ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในกัมพูชา 

เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

การย้ายฐานการผลิตของธุรกิจเกษตรและเกษตร
แปรรูปเข้ามาในกัมพูชาอย่างต่อเน่ือง ตามนโยบาย
รัฐบาลกัมพูชาท ี ่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ
ดังกล่าว ขณะที ่ก ัมพูชาเริ ่มประสบปัญหาขาด
แคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เนื ่องจาก
แรงงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่จำนวนมากนิยมเข้าทำงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะรายได้ดีและงานเบา
กว่าภาคเกษตรกรรม ความต้องการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อใช้ทดแทนแรงงาน
จึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อาทิ รถไถนาเดินตาม รถเก่ียวข้าว เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องสูบน้ำ และ
เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 
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วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเคหะสิ่งทอ 

การดำเนินมาตรการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลและการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้
ความเป็นเมืองขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว จนกระตุ้น
การลงทุนจำนวนมากในโครงการก่อสร้างและ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งรัฐบาลยังเร่ง
ลงทุนในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั้ง
โครงข่ายถนน ท่าเรือ และสนามบิน ทำให้มีความ
ต้องการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ เหล็กเหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ แร่ยิปซัม 

สายไฟและสายเคเบิลเพ่ิมข้ึน   

นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่
เพิ ่มขึ ้นจำนวนมากทั ้งอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ 
ศ ูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และโรงแรม โดยเฉพาะในกรุง
พนมเปญกระตุ้นความต้องการ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน 
และเคหะสิ่งทอ เพ่ือตกแต่งอาคารสถานที่ที่ก่อสร้างข้ึนใหม่เป็น

จำนวนมาก สินค้าน้ีจึงมีความต้องการเพ่ิมข้ึนตามภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างร้อนแรง 

จึงเป็นโอกาสดีของสินค้าไทยมีการออกแบบที่ทันสมัย อีกทั้งชาวกัมพูชามีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า
ไทย โดยเฉพาะในด้านคุณภาพเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศคู่แข่งอย่างจีนและ
เวียดนาม 

บริการด้านการบริหารจัดการการขนส่ง และห้องเย็น 

การขยายการลงทุนและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจผู้บริโภค ส่งผลให้มีปริมาณการ
นำเข้าและส่งออกสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ขณะที่ผู้ให้บริการขนส่ง และให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านการขนส่งรวมถึง Supply Chain มีการจดทะเบียนอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสามารถให้การรับประกันระยะเวลาในการขนส่งสินค้า รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับสินค้าได้ ยังมีอยู่น้อยและส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทชั้นนำจากต่างชาติ เช่น ยุโรป อเมริกา 
สิงคโปร์ มีค่าบริการอยู่ในระดับที่สูงมาก 
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จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ให้บริการขนส่งจากประเทศไทย ที ่มี ความเชี ่ยวชาญและมีต้นทุนการ
บริหารจัดการที่ไม่สูงมากนัก ในการเข้ามาให้บริการขนส่งสินค้าทั ่วไปที่ได้มาตรฐานและมี
ค่าบริการอยู่ในระดับกลาง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบริษัทระดับเล็กถึงระดับกลาง  รวมถึงเป็น
โอกาสของสินค้าและบริการที่เกี ่ยวข้องเช่น ระบบบริหารจัดการการขนส่ง ระบบ GPS และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เพ่ิมประสิทธิภาพของรถในการขนส่ง 

บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นสิ่งที่คนกัมพูชาส่วนใหญ่ขาดไม่ได้ มากกว่าร้อยละ 90 ของ
ประชากรทั่วประเทศมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ ในขณะที่การเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตก็เป็นเรื่องที่
สะดวกสบายอย่างมากในกัมพูชาบริการฟรี wifi สามารถหาได้แทบทุกสถานที่ ทั้งร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ สถานบันเทิง สำนักงาน สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ หรือ
บางครั้งแม้แต่บนรถโดยสาร นอกจากน้ีประชาชนกัมพูชายังสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตไร้
สายผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในกัมพูชา โดยประชากร
กัมพูชามีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ 45 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

3.2. สินค้าที่มีความต้องการเพิ่มข้ึนตามฐานะความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้นของชาวกัมพูชา 

รถยนต์ใหม่และสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ 

เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีกลุ่มชาวกัมพูชาท่ีมีฐานะดีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มนัก
ธุรกิจที่ดินและธุรกิจวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกลุ่มเศรษฐีใหม่ที่ร ่ำรวยขึ้นจากการขายที่ดินให้กับ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังขยายตัวอย่างร้อนแรง  

ชาวกัมพูชาท่ีมีฐานะดีข้ึนมักนิยมซื้อรถยนต์ใหม่แทนรถยนต์
มือสองที่ชาวกัมพูชานิยมใช้โดยทั่วไป โดยเฉพาะรถยนต์ย่ีห้อ
หรู ราคาแพง ส่งผลให้ปัจจุบันค่ายรถยนต์อย่าง Audi, 
Porsche และ BMW เปิดโชว์รูมรถยนต์และให้บริการหลัง
การขายในกรุงพนมเปญ แม้กระทั่งโชว์รูมรถย่ีห้อ โรลรอยซ์ 
ก็เปิดให้บริการในพนมเปญเช่นกัน  
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ชาวกัมพูชากลุ่มดังกล่าว ยังนิยมซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ สวมใส่อัญมณีและเครื่องประดับที่มี
ดีไซน์ทันสมัยและหรูหรา รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ดูดีมีรสนิยมและนำแฟชันเพ่ือบ่งบอกถึง
ฐานะ  

 

นอกจากนี้ ยังนิยมซื้อสินค้าที่ระบุว่าเพิ่งมาใหม่ล่าสุด (New Arrival) คนกัมพูชาจึงมักชอบเดิน
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของสินค้าทำให้ศูนย์การค้าเป็นช่องทาง
จัดจำหน่ายที่สำคัญในการเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มน้ี 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ชาวกัมพูชาท่ีมีฐานะดีมีจำนวนเพ่ิมข้ึน ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ีต้องการยกระดับมาตรฐานการดำเนิน
ชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตแบบก้าว
กระโดด อาทิ เครื ่องปรับอากาศ โทรทัศน์รุ่น
ใหม่ เตาอบไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น 
ขณะที่ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้า
เหล่านี ้ของผู ้ผลิตรายสำคัญของโลก จึงเป็น
โอกาสในการขยายตลาดสินค้าดังกล่าวของไทย
ในกัมพูชา 

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

ชาวกัมพูชากว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ หรือราว 7.5 ล้านคน เป็นประชากรวัยหนุ่ม
สาวที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นวัยที่รักสวยรักงาม เริ่มสร้างฐานะและมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึน รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากสื่อของไทยค่อนข้างมาก ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการใช้สินค้า
ไทย  
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นอกจากน้ี ยังเริ่มหันมาดูแลสุขภาพและเสริมความงามมากข้ึน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
อาทิ แป้งแต่งหน้า รองพ้ืน ลิปสติก และเครื่องสำอางต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์รักษาผิว โดยเฉพาะ
ครีมบำรุงผิว เป็นสินค้าท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูง  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสรา้ง  

การก่อสร้างเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา  ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 
2562 มีเงินลงทุนก่อสร้างรวมมูลค่า 8.75 พันล้านดอลลาร์ฯ ใน 3,052 โครงการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
67.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ใน 2,405 โครงการ ในปี 2559 ซึ่งสร้างงานใหก้ับ
คนกัมพูชามากกว่า 200,000 ตำแหน่ง โดยต่างชาติที ่เข้ามาลงทุนด้านการก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ กัมพูชา
นำเข้าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย โดยแหล่งนำเข้าได้แก่ จีน ไทย เวียดนาม มาเลเซียและ
ประเทศในยุโรป ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2543 – 2560 กัมพูชาให้การอนุมัติโครงการก่อสร้าง เกือบ 
40,000 โครงการ มูลค่ารวมมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นับเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการของไทยมีความได้เปรียบ 
เพราะมีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV ย่ิงในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีการเติบโตที่ดีจากความต้องการ
ที่สูงข้ึน เช่น สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน อาทิ ถนน สะพาน ทางรถไฟ ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม จึง
เริ่มมีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนยังกัมพูชามากข้ึน  

โอกาสสำหรับ SMEs ที่จะเข้าไปในตลาดกัมพูชานั ้น อยู ่ที ่ตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบ
รับเหมาช่วง หรือ (subcontract) เนื ่องจาก ฝีมือและมาตรฐานในการทำงานเป็นที ่ยอมรับ 
อย่างไรก็ตาม การรับงานรับเหมาแบบเช่าช่วงในต่างประเทศจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ 
อาทิ วัฒนธรรม กฎหมาย สาธารณูปโภค วิถีการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
โดยเฉพาะ มายาภาพของต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งหมายรวมถึง "ต้นทุนทางตรง "และ  " ต้นทุนแฝง"   

มายาภาพแรงงาน  

สิ่งที ่ผู้ประกอบการพึงระวังคือ มายาภาพด้าน "ต้นทุนแรงงาน "และ  " ค่าจ้างขั้นต่ำ" โดยใน
ปัจจุบันแรงงานก่อสร้างกัมพูชาได้รับค่าจ้างต่อเดือน ประมาณ 120 – 200 USD สำหรับแรงงาน
ไร้ฝีมือ และ 300 - 450 USD สำหรับแรงงานมีฝีมือ ส่วนวิศวกร หรือสถาปนิกมีรายได้ตั้งแต่    
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350 – 2500 USD ตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งแม้กัมพูชาจะมีค่าจ้างรายวันต่ำกว่า
ไทย 2-3 เท่าตัว แต่แรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานซึ่งต่ำกว่าไทย 3 เท่า
เช่นกัน ส่งผลให้ต้นทุนแรงงานโดยรวมไม่ได้ลดลง เนื่องจากการก่อสร้างในกัมพูชาจะใช้เวลา
มากกว่าท่ีไทยถึง 3 เท่า จึงทำให้ต้นทุนการก่อสร้างโดยรวมไม่ได้ต่ำกว่าการก่อสร้างในไทย อีกท้ัง
กัมพูชาเองยังขาดแคลนแรงงานช่างเฉพาะด้าน อาทิ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้าและช่างประปาที่มีความ
จำเป็นต่อการก่อสร้างอีกมาก  

นอกจากนี้ ปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานยังส่งผลต่อต้นทุนด้านอื่นนอกเหนือจากต้นทุนการผลิต 
โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเวลาส่งมอบงานที่ล่าช้าลง หากผู้รับเหมาไทยมี
การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์จะทำให้มีต้นทุนดอกเบี้ยที่เกิดจากระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนาน
ข้ึน  

ปัญหาผลิตภาพแรงงานของกัมพูชาไม่สามารถเปลี ่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะน้ัน 
ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงควรตระหนักถึงภาระต้นทุนโดยรวมที่อาจสูงขึ้น และอาจไม่ได้รับผลผลิต
แบบที่ต้องการในเวลาอันเหมาะสม อีกทั้ ง ผู ้ประกอบการจำเป็นต้องหาวิธีในการสื่อสารกับ
แรงงานซึ่งใช้ภาษาท้องถ่ินเพ่ือลดการผิดพลาดในข้ันตอนการทำงานลง 

ต้นทุนแฝงจากปัจจัยแวดล้อม 

นอกจากมายาภาพแรงงานแล้ว ยังมีต้นทุนแฝงด้านอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและอาจสง่ผล
ต่อต้นทุนรวมของการก่อสร้างเพ่ิมเติม โดยแบ่งออกเป็น 

(1) ต้นทุนแฝงที่กระทบต่อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ความไม่พร้อมของสาธารณูปโภค และ
ระบบขนส่งของกัมพูชาส่งผลให้ราคาขายวัสดุก่อสร้างซึ่งโดยส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศรวมทั้งไทยมีราคาที่สูงเพราะมีต้นทุนค่าขนส่ง อีกทั้งระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม
ขาเข้าก็ยังไม ่ได้แบ่งแยกประเภทสินค้าโดยวัสดุก ่อสร้างที ่นำเข ้าจะต้อง เสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 10 ในทันทโีดยไม่สามารถขอชดเชยในภายหลังได้ 
 

(2) ต้นทุนแฝงที่กระทบต่อกระบวนการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการที่ยุ ่งยาก และ
ซับซ้อนในการขออนุมัติขออนุญาตจากหน่วยงานราชการก็เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ
ดำเนินธุรกิจ  
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(3) นอกจากความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับการผลิตแล้ว ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง
ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรคำนึงถึงในการเข้าไปลงทุน เช่น ทัศนคติที่หวาดระแวง
ต่อผู้ประกอบการไทยเนื่องจากสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ปัญหาความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร กฎหมายลิขสิทธิ์และการบังคับใช้ ระบบ
ภาษีและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงวิธีปฏิบัติในด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ 
เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก เน่ืองจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที ่ระดับ 7%  มีการดึงดูดเม็ดเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ แนวโน้มในเชิงบวกที่มีต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา น่าจะ
เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เมื่อมีศักยภาพทางด้านตลาดที่กำลังเติบโตเช่นน้ี
ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาโอกาสเข้าไปลงทุนโดยพิจารณาบริบทโดยรวมที่ส่งผลต่อต้นทุนที่
แท้จริงมากกว่าด้านแรงงานราคาถูก  

3.3. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน 

การที่เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัวต่อเน่ืองในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้กำลังซื้อของคนกัมพูชา
สูงข้ึน มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งชาวกัมพูชามีทัศนคติต่อสินค้าไทย
ว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี จึงมีความนิยมสินค้าไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศอื่น ประกอบกับคน
กัมพูชามีความใกล้ชิดกับคนไทย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีสภาพสังคมไม่แตกต่าง
กันมากนัก ผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาสเข้าถึงตลาดกัมพูชาได้ง่าย 

อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ ที่ยังมีอยู่มากทำให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน
อย่างสุดข้ัว  ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มบุคคลในสังคมตามกำลังการซื้อออกสามารถ
แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 

1) ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ประมาณ 5 % ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง นักธุรกิจ  
2) ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อปานกลาง ประมาณ 15% ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

เจ้าหน้าท่ีทำงานกับบริษัทต่างชาติ องค์กรรัฐบาลและองค์กรนอกรัฐบาล 
3) ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อย ประมาณ 80 % ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และลูกจ้างที่

ทำงานใช้แรงงาน  
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โดยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันดังน้ี 

กลุ่ม รสนิยม ความต้องการสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค

ท่ัวไป 

ผู้มีกำลังซื้อสูง สินค้าคุณภาพดี Brand Name 
ไม่สนใจเร่ืองราคา ชอบ
เดินทางไปซื้อสินค้าที่

ต่างประเทศ 

ผู้มีกำลังซื้อปานกลาง สินค้าคุณภาพดี 
ให้ความสำคัญเร่ือง 
Brand Name น้อย

กว่ากลุ่มแรก 

ตัดสินใจระหว่าง
คุณภาพและราคา 

ผู้มีกำลังซื้อต่ำ 
ซื้อตามความจำเป็น 

ซื้อตามกระแสของสื่อ 
สินค้าปัจจัยสีแ่ละตาม

กระแสสังคม 

ดูจากราคาเคร่ือง
ตัดสินใจส่วนคุณภาพ
สินค้าเป็นเร่ืองรอง 

สื่อสารมวลชนเป็นเคร่ืองมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล  

การสร้างความนิยมให้กับสินค้าไทยในกัมพูชาต้องอาศัยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
เป็นสำคัญ การบอกปากต่อปากทำได้ต่อเมื่อสินค้าน้ันเป็นที่รู้จักดีในตลาด การขายสินค้าโดยตรง
และการจำหน่ายสินค้าเงินผ่อนในกัมพูชายังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก เน่ืองจากคนกัมพูชาไม่มี
เงินเดือนประจำ หรือเงินรายได้ที่แน่นอน นอกจากนี้การเสียเครดิตไม่ได้เป็น เรื่องน่าอับอายใน
สังคมกัมพูชาแต่อย่างใด   

ชาวกัมพูชานิยมซ้ือสินค้าไทยเน่ืองจากมีคุณภาพดี   

เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากจีน และเวียดนามแล้ว จะพบว่า อิทธิพลจากการโฆษณาผ่านทีวี
ของไทย โดยเฉพาะชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนสามารถรับสัญญาณได้ ทำให้สินค้าไทยเป็นที่
รู้จักและยอมรับของชาวกัมพูชามากย่ิงข้ึน  การหลั่งไหลเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงาน
ชาวกัมพูชาก็ทำให้มีความคุ้นเคยสินค้าไทย รวมทั้งการเข้ามาลงทุนของผู้ลงทุนชาวไทยในกิจการ
ขนาดใหญ่และหลากหลายสาขา อาทิ ด้านพลังงาน โรงแรม  โทรคมนาคม  โรงไฟฟ้า  ธุรกิจ
บันเทิง ล้วนเป็นธุรกิจที ่ชาวกัมพูชาต้องสัมผัสไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทุกวัน จึงส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาชาวกัมพูชา 
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ชาวกัมพูชานิยมแสดงสถานภาพทางสังคม  โดยมักแสดงฐานะความร่ำรวยผ่าน 5 สิ่ง
ดังนี้     (1.) เครื่องประดับเพชร (2.) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า นาฬิกา โทรศัพท์ Brand 
Name   (3.) รถยนต์ (4.) บ้าน (5.) ชื่อนำหน้าออกญา 

ตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับในกัมพูชามีศักยภาพสูงและเป็นค่านิยมของคนกัมพูชา
ในการแสดงฐานะทางสังคม โดยคนกัมพูชานิยมที่จะซื้อเครื่องประดับเพชร ทั้งหญิงและชายต้อง
ใส่แหวนเพชร บางคนถึงขนาดต้องใช้สายนาฬิกาและหัวเข็มขัดประดับเพชร ส่วนทองคนกัมพูชา
ใช้เป็นเครื่องประดับบ้างแต่ซื้อเก็บและเพ่ือการเก็งกำไรมากกว่า จึงมีธนาคารซื้อขายทองต้ังข้ึนมา
ให้บริการโดยเฉพาะ 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มระดับบนจะใช้สินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ กลุ่มผู้มี
รายได้ระดับรองลงมาจะซื้อเสื้อผ้าท่ีนำเข้าจากประเทศ จีน เกาหลี เวียดนาม หรือเสื้อผ้าท่ีไม่ผ่าน
มาตรฐานคุณภาพของเจ้าของแบรนด์ที่มาจ้างผลิตในกัมพูชาและเวียดนาม  

รถยนต์ ร้อยละ 80 เป็นรถยนต์จากค่ายย้ีห้อ Toyota,  lexus, Land Rover และร้อย
ละ 80 ของรถจักรยานยนต์เป็นย่ีห้อ Honda นอกจากน้ีกลุ่มมหาเศรษฐีของกัมพูชาในปัจจุบันใช้
รถ Rolls Royce ทำให้ในช่วง ปี 2559-2561 ยอดขายรถยนต์ Roll Royce ในกัมพูชามีจำนวน
มากกว่ายอดขาย Roll Royce ในประเทศไทย  

ที่พักอาศัย บ้านคนกัมพูชาจะต้องหลังใหญ่ ดังนั ้นจึงปลูกเต็มพื้นที่  มีรั ้วสูงมั่นคง
แข็งแรง ส่วนการตกแต่งภายในต้องตามใจเจ้าของบ้านเท่าน้ัน  

คำนำหน้า หากเป็นนาย นาง นางสาว ก็ไม่น่าเกรงขาม รัฐบาลจึงออกนโยบายมอบ
เครื่องราชฯ และคำนำหน้านามให้แตกต่างจากคนอื่นเพ่ือแสดงฐานะทางสังคมโดยรื้อฟ้ืนศักดินา
สมัยก่อน คือ ออกญา(พระยา)  และ เนี๊ยะออกญา (เจ้าพระยา) สำหรับผู้บริจาคเงินเพื่อสงัคม
(ผ่านรัฐบาล) 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3 ล้านบาท จะได้คำนำหน้า ออกญา และ 
หากบริจาค 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 30 ล้านบาทจะได้คำนำหน้า เน๊ียะออกญา ติด
ตัวไปตลอดชีวิต ประมาณการว่ากัมพูชามี ออกญา ประมาณ 500 กว่าคนและเนี๊ยะออกญา 
ประมาณ 10 คน  
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ทัศนคติเรื่องสุขนิยมเป็นของชาวกัมพูชาทุกคน 

ไม่ว่าคนกัมพูชาจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจน จะนิยมจัดงานเลี้ยงในวาระต่างๆ เช่น งานแต่งงาน 
การวัดเกิด วันขึ้นบ้านใหม่หรือกระทั่งงานศพ ต้องมีการเชิญแขกมารับประทานโต๊ะจีนให้ได้
จำนวนมากที่สุดเพื่อแสดงถึงฐานะของครอบครัวและความกว้างขวางในวงสังคม เจ้าภาพจึงไม่
จำกัดค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและการตกแต่งสถานที่ งานแต่งของลูกคนมีฐานะดี ค่าตกแต่ง
ดอกไม้สด 1 ล้านบาทถือเป็นเรื่องเล็ก ส่วนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายก็ทุ่มซื้อชุดที่หรูที่สุดเท่าที่กำลัง
ทรัพย์จะอำนวยหรือไม่ก็เช่าจากร้านที่ให้เช่าชุด ค่าเช่านับหมื่นบาทก็กล้าลงทุนเพื่อหน้าตาของ
ตนเอง ในงานเลี้ยงต้องมีทั้งเหล้า เบียร์ ดังน้ันยอดขายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศน้ีปีละ
นับพันล้านบาท แม้จะมีการต้ังโรงงานเบียร์ในประเทศน้ีถึง 5 แห่ง ผลผลิตเดือนละนับแสนลัง ก็
ยังไม่พอกับความต้องการโดยทั่วไป เบียร์นำเข้าจากไทยและเวียดนามรวมถึงจากประเทศอื่นๆ จึง
มีให้เห็นโดยทั่วไป 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไป 

ปัจจุบันคนกัมพูชานิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อที่ผุดข้ึนทุกหัวระแหง ทุกซอกทุกซอย ทุกถนน
และตามสถานบริการน้ำมันแทนการซื้อจากร้านขายของชำหรือในตลาดสดที่ไม่ติดแอร์ ลบความ
ทรงจำของคนรุ่นเก่าที่กลัวร้านติดแอร์จะขายแพง เป็นสะดวกและเย็นสบายเท่าน้ัน โดยปัจจุบัน 
มี AEON Mall 2 สาขา ห้าง Makro 2 สาขา Big C 1 สาขา ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดกลางอีกหลายสิบแห่ง  

ร้านกาแฟต้องแอร์เย็น แต่งหรูดูดี และ Free Wifi คนยุคใหม่เข้าร้านกาแฟเพื่อด่ืม
กาแฟทีม่ี Free Wifi และใช้เป็นสถานที่นัดหมายพูดคุย ดังน้ันหากคิดจะหาเงินจากคนกัมพูชายุค
ใหม่ที่เป็นคนชั้นกลางที่ขยายตัวเพ่ิมเพ่ิมข้ึนเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานที่กล้าใช้ กล้าจ่ายต้องทำร้าน
ให้สวยไว้ก่อน แต่ต้องมีการบริการที่ดูเป็นสากลด้วย ไม่ใช่ร้านที่มีผู้สูงอายุขายของ คนขายต้องใช้
วัยรุ่นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าท่ีมีสไตล์เป็นทีมและดู active เป็นส่วนประกอบด้วย 

สื่อและสังคมออนไลน์เริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวัน 

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ปัจจุบันประชากร
กัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าร้อยละ 90 สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย ทำให้มี
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การติดต่อสื่อสาร การเลือกซื้อสินค้า 
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รวมถึงการเดินทาง ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ การทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking หรือการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ 

คนกัมพูชายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและความงาม 
คนกัมพูชายินดีจ่ายเงินเพ่ือดูแลสุขภาพเพ่ือให้อายุยืนยาว และหน้าตามีความสวยงาม 

คลินิกความงามของไทยจึงเข้ามาเปิดบริการหลายแห่ง ทั้งในพนมเปญและต่างจังหวัด รวมถึง
หมอศัลยกรรมไทยก็มีบินมาให้บริการผ่าตัด ร้อยไหมทอง อยู่เป็นประจำทุกเดือน  

3.4. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการประกอบธุรกิจในกัมพูชา 

จุดแข็ง Strength 
1. มีที่ต้ังทางภูมศิาสตร์สามารถเชื่อมโยงกับ

นานาประเทศได้สะดวก 
2. รัฐบาลมีเสถียรภาพ  
3. เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
4. มีการจัดการที่เหมาะสมกับวิฤต

เศรษฐกิจที่ประสบ 
5. ความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างรัฐบาล

และเอกชน 
6. มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ

ทรัพยากร ธรรมชาติ เป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตร และ แรงงานมีราคาถูก 

7. มีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุน 
8. มีแหล่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยว 
9. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี  
10. ได้รับเงินช่วยเหลือจากนานาประเทศ

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
11. เป็นสมาชิกของอาเซียน (AFTA) และ

องค์การการค้าโลก (WTO)  
12. การเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยทำงาน 

และกลุ่มคนชั้นกลาง 
13. นโยบายและกรอบกฎหมายทีใ่ห้การ

ส่งเสริมบทบาทของสตรีทั้งในด้าน
การเมืองและสังคม 

 

จุดอ่อน Weakness 
1. ไม่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทำให้เกิด

ความแตกต่างกันในต้นทุนธุรกิจ  
2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีต้นทุนสูง 
3. ระบบการเงิน การธนาคารและ

กระบวนการยุติธรรมของศาลไม่มี
ประสิทธิภาพ 

4. พึ่งพาการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯใน
ประเทศมากเกินไป 

5. พึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
6. ศักยภาพของด้านทรัพยากรมนุษย์ และ

มาตรฐานด้านการสาธารณสุข 
7. ไม่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ  
8. การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน 

เสี่ยงต่อภาวะแตกแยกทางสงัคม 
9. การนำเข้าสินค้าเป็นหลัก ทำให้การ

ถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตเป็นไปอย่าง
ล่าช้า  

10. ขาดระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติ ที่มีประสิทธิภาพ  

11. กฎระเบียบทางการค้ามีการปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงบ่อย 

12. มีการคอร์รัปชั่นสูงและกระจายอยู่ทุก
ภาคส่วน 

13. มีปัญหาเร่ืองการครอบครองที่ดินที่
กระจุกตัว รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม 
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14. อุตสาหกรรมภายในประเทศ มีต้นทุนสูง
กว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ 

15. มีการขนสินค้าเฉพาะขาเข้า การขนกลับ
มีน้อย 

16. การเข้าถึงแหลง่เงินทุนเป็นไปได้ยาก และ
มีอัตราดอกเบี้ยสูง 

โอกาส Opportunity 
1. ได้รับการเก้ือหนุนจาก ASEAN ใน

สถานะประเทศ CLMV 
2. มีแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จากการเป็นส่วนหน่ึงของ GMS และ 
ASEAN 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนานาประเทศ 
เช่น MFN GSP  

4. สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
WTO  APEC  ASEAN  GMS  ACMECS      

5. การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานจำนวนมากจากประเทศจีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ และเวียดนาม 

6. ตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคและทั่วโลก
จากความตกลงทางเศรษฐกิจ ASEAN 
+3 +6 

7. การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน 

8. แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ และทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมถึงการแสวงหาประโยชน์
จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

9. ฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
10. เป็นแหล่งผลิตพลงังานทดแทน 
11. สินค้าไทยเป็นที่นิยมของคนกัมพูชา 

 

อุปสรรค Threat 
1. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

เป้าหมายหลักในการส่งออกของกัมพูชา 
เช่น สหรัฐฯ และกลุ่มสภาพยุโรป 

2. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
จีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา 

3. ความขัดแย้งที่เกิดจากการแสวงหา
ประโยชน์จากแหล่งน้ำมันในประเทศ 

4. เงินช่วยเหลือที่มีปริมาณลดลง 
5. การแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจส่งออกเสื้อผ้า

สำเร็จรูป 
6. การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดภัยธรรมชาติ
บ่อยขึ้น  

7. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ทำธุรกิจระหว่างประเทศ 

8. การเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชากรเด็ก
และเยาวชน 

9. การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบ
เป็นไปอย่างล่าช้า  

10. ขาดแคลนเงินรายได้เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ  

11. การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การลดภาษีการ 
นำเข้าตามกรอบความตกลงของ อาเซียน 
(AFTA)เป็นต้น 
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4. ต้นทุนการทำธุรกิจ 
 
4.1. ต้นทุนเก่ียวกับที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และอสังหาริมทรพัย ์

4.1.1. ราคา/ค่าเชา่ ที่ดิน 

ประเภทท่ีดิน ราคา (USD/ตร.ม.) ค่าเช่า (USD/ตร.ม./เดือน) 
พนมเปญ เสียมเรียบ พระสีหนุ ท่ีต้ัง ค่าเช่า 

First Commercial  
Second Commercial  
Third Commercial  
First Residential 

Second Residential  
Third Residential 

Land 
Development Land 

4,000-6,000 
2,500-3,000 
1,000-1,500 
1,800-2,500 

800-1,200 
50-300 
15-50 

1,500-2,500 
800-1,000 

300-500 
300-500 
150-200 
50-100 

5-20 

800-1,200 
400-600 
200-300 
300-500 
150-200 
50-100 

5-20 

ถนนหลัก 
ถนนรอง 

แหล่งชุมชน 
นอกเมือง 

8-10 
3-5 
3-4 

0.2-1 

4.1.2. ค่าเช่าสำนักงาน 

บริเวณท่ีต้ังสำนักงาน ค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือน (USD/ ตร.ม.) 
Prime Areas  15-25 
Secondary Area  8-13 

4.1.3. ราคา/ค่าก่อสร้าง ค่าเช่าโรงงาน 

ประเภท ท่ีต้ัง ค่าเช่ารายเดือน (USD/ตร.ม) 

โรงงานสร้างเสร็จ 
Prime Areas 
Other Areas  

1.35-1.80 
1.15-1.35   

ค่าเช่ารายเดือน 
(USD/ ตร.ม.)  

ราคา/ค่าก่อสร้าง 
(USD/ ตร.ม.) 

สร้างโรงงานใหม ่
ถนนหมายเลข 2 1.35-1.80 250-350 
Boeung Tompun ถนน 371 1.15-1.35 150-300 
ถนน Veng Sreng, ถนนหมายเลย 3, 4 1.0-1.5 70-150 
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4.1.4. ค่าเช่าคลังสินค้า 

ท่ีต้ัง ค่าเช่าเฉลี่ย (USD/ตร.ม.) 

เขตอุตสาหกรรม (ถนน Veng Sreng) 1.00 
Boeung Tom Pun area 1.00-1.50 
Chamkadong area 1.00-1.35 
Chom Chao 1.00-1.50 
Steng Meanchey 1.00-1.80 

4.1.5. ราคา/ค่าเชา่ ที่อยูอ่าศัย 

ระดับ 
ราคา (USD/ตร.ม.) 
จำนวนห้องนอน 

1 2 3 4 
Class A 1,400-1,600 2,000-2,800 3,000-3,500 4,000-4,500 
Class B 700-1,200 1,000-1,500 1,800-2,500 2,800-3,000 

 

ท่ีต้ัง ประเภท พื้นที ่
ราคาเช่าเฉลี่ยต่อเดือน

(USD) 

Prime Area 
(Fully Furnished) 

แบบสตูดิโอ 45 ตร.ม. 500-800 

1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำ 70 ตร.ม. 600-1,000 
2 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำ 110 ตร.ม. 1,000-1,500 

2 ห้องนอน / 2 ห้องน้ำ 120-130 ตร.ม 1,000-2,000 

 
4.2. ต้นทุนด้านสาธารณูปโภค ( 1 USD = 4,000 เรียล)  

4.2.1. ค่าน้ำประปา 

ประเภท อัตราค่าน้ำ/ลบ.ม. หน่วยงานรับผิดชอบ 
เมืองพนมเปญ 
ที่พักอาศัย ต้ังแต่ 0 – 7 ลบ.ม. 550 เรียล/ลบ.ม. Phnom Penh Water 

Supply Authority 
(PPWSA) 

ต้ังแต่ 8 – 15 ลบ.ม. 770 เรียล/ลบ.ม. 
ต้ังแต่ 16 – 50 ลบ.ม. 1,010 เรียล/ลบ.ม. 
มากกว่า 51 ลบ.ม. 1,270 เรียล/ลบ.ม. 

สถาบันหรือชุมชน 1,030 เรียล/ลบ.ม. 
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ประเภท อัตราค่าน้ำ/ลบ.ม. หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงานธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรม 
 
 

ต้ังแต่ 0 – 100 ลบ.ม. 950 เรียล/ลบ.ม. 
ต้ังแต่ 101 – 200 ลบ.ม. 1,150 เรียล/ลบ.ม. 
ต้ังแต่ 201 – 500 ลบ.ม. 1,350 เรียล/ลบ.ม. 
มากกว่า 501 ลบ.ม. 1,450 เรียล/ลบ.ม. 

 
4.2.2. ต้นทุนค่าไฟฟ้า 

ประเภท ปริมาณการใช้ อัตราค่าไฟฟ้า 
พนมเปญ กันดาล กัมปงสปือ 
ที่พักอาศัญในเขตจังหวัดพนมเปญ 
และตาขเมา(กันดาล) 

ปริมาณการใช้ต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 50kWh 

610เรียล/kWh 

ปริมาณการใช้ต่อเดือนมากกว่า 
50kWh 

720 เรียล/kWh 

ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดกัมปงสปือ  ไม่กำหนด 720 เรียล/kWh 
หน่วยงานราชการ สถานทูต และที่
พักของข้าราชการต่างประเทศ 

ไม่กำหนด 820 เรียล/kWh 

หน่วยงานภาคธุรกิจและโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ผู้ใช้ชนาดรายเล็ก 600 เรียล/kWh 
ผู้ใช้ขนาดกลาง 550 เรียล/kWh 
ผู้ใช้ขนาดใหญ ่ 500 เรียล/kWh 

ผู้ใช้แรงดันไฟฟ้าระดับกลาง (MV) 480 เรียล/kWh 
 

4.3. ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ อัตราค่าขนส่ง 

4.3.1. ต้นทุนการขนส่งในการส่งออกสินค้า 

สถานท่ีส่งออก เส้นทาง รายละเอียด ค่าใช้จ่าย 
ท่าเรือ สีหนุวิลล์ พนมเปญ-สีหนุวิลล ์

(ทางถนน) 
1. ตู้คอนเทนเนอร์

ขนาด 20 ฟุต 
2. ระยะเวลา 7-8 

ชั่วโมง 

1. ค่าขนส่งประมาณ 400 USD 
(รวม ค่ารถบรรทุก, ค่าจัดทำ
เอกสาร, ค่าดำเนินการส่งออก
สินค้า, ใบรับรองแหลง่กำเนิด, 
ค่าผ่านทาง, เบ็ดเตล็ด และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

2. ค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือ สีหนุวิลล์ 
350 USD 
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สถานท่ีส่งออก เส้นทาง รายละเอียด ค่าใช้จ่าย 
โฮจิมินห์ 
(เวียดนาม) 

พนมเปญ-โฮจิมินห์ 
(ทางถนน) 

1. ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20-40 ฟุต 

2. ระยะเวลา 15 ชั่วโมง 

1) ค่าขนส่งประมาณ 820-880 
USD (รวมค่าดำเนินการส่งออก 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือ โฮ
จิมินต์) 

ท่าเรือ ไคเมป ท่าเรือพนมเปญ- 
ไคเมป 

(ทางแม่น้ำ) 

1. ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20-40 ฟุต 

2. เวลา 36 ชั่วโมง 

1. ค่าขนส่งประมาณ 800-850 
USD (รวมค่าดำเนินการ
ศุลกากรทั้งฝั่งกัมพูชาและ
เวียดนาม) 

 
4.3.2. ต้นทุนการขนส่งในการนำเข้าสินค้า 

สถานท่ีนำเข้า เส้นทาง รายละเอียด ค่าใช้จ่าย 
ท่าเรือ ไคเมป ท่าเรือไคเมป-

พนมเปญ 
(ทางแม่น้ำ) 

1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 
20-40 ฟุต 

2. ระยะเวลา 36 ชั่วโมง 

1. ค่าขนส่งประมาณ 1,300 USD 
(รวมค่าดำเนินการศุลกากรทั้ง
ฝั่งกัมพูชาและเวียดนาม) 

กรุงเทพ กรุงเทพ- พนมเปญ 
(ทางถนน) 

1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 
40 ฟุต 

2. ระยะเวลา 20 ชั่วโมง 

2) ค่าขนส่งประมาณ 1,600 USD 
(รวมค่าดำเนินการศุลกากรฝั่ง
ไทย แต่ไม่รวมในฝัง่กัมพูชา) 

4.3.3. ต้นทุนการขนส่งโดยเฉลี่ยในกัมพูชา ไทย และเวียดนาม 
 ไทย เวียดนาม กัมพูชา 
ต้นทุนเฉลี่ย  
(USD /ตัน/100 กม.) 

6 7 20 

4.4. ต้นทุนด้านบุคลากร/แรงงาน 

ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง (USD/เดือน) 
ผู้จัดการ (ต่างชาติ) 2,000 – 3,000 USD 
ผู้จัดการ (กัมพูชา) 1,500 – 2,000 USD 
หัวหน้างาน 500 USD 
วิศวกร หรือช่างเทคนิค  300  - 500 USD 
บัญชี 300 USD 
พนักงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) 200-250 USD 
พนักงานทั่วไป (ต่ำกว่าปริญญาตรี) 
พนักงานทำความสะอาด 

120 - 150 USD 

แรงงานในโรงงานภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้าตามที่กฎหมายกำหนด 

190 USD + สวัสดิการ 20-50 USD 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. อัตราค่าแรงของประเทศกัมพูชาในตำแหน่งผู้จัดการ (ต่างชาติ) จะมีอัตราจ้างเริ่มต้ังแต่ 
2,000 – 3,000 USD/เดือน เน่ืองจาก ประเทศกัมพูชามีปัญหาในการขาดผู้จัดการและ
หัวหน้างานที่มีความรู้และประสบการณ์ จึงต้องมีการจ้างผู้จัดการจากต่างประเทศเข้า
มาบริหารงาน บริษัททั่วไปเมื่อเริ่มต้นกิจการจะนำผู้จัดการมาจากต่างประเทศและจะ
จ้างผู ้จัดการชาวกัมพูชามาเรียนรู้วิธีการบริหารงาน เป็นวิธีการส ร้างผู้จัดการชาว
กัมพูชาและเป็นการลดงบประมาณในการจ้างผู้จัดการชาวต่างประเทศได้ 

2. ประเทศกัมพูชามีปัญหาขาดแคลนแรงงานในตำแหน่งช่าง วิศวกร และบัญชี จึงส่งผล
ให้มีอัตราค่าแรงที่สูง 

3. สำหรับพนักงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรีค่าแรงจะเริ่มต้ังแต่ 200 USD/เดือน  
4. สำหรับพนักงานทั่วไป (ต่ำกว่าปริญญาตรี) พนักงานทำความสะอาด จะอ้างอิงตาม

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ซึ่งกฎหมาย
กำหนดไว้เท่ากับ 190 USD/เดือน (พ.ศ.2563) และเมื ่อรวมกับค่าที่พัก ค่าอาหาร 
โบนัส ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จะเป็นต้นทุนค่าจ้างพนักงานดังกล่าวประมาณ 
210 - 240 USD/เดือน 
 

4.5. ต้นทุนทางภาษี 

ประเภทภาษ ี รายละเอียด/อัตรา 
ภาษีกำไร นิติบุคคล  
(Tax on Profit) 

Resident คำนวณจากรายได้ในกัมพูชาและต่างประเทศ   
Non- Resident คำนวณจากรายได้ในกัมพูชาเท่านั้น 
-  ร้อยละ 20 สำหรับธุรกิจทั่วไป  
-  ร้อยละ 30 สำหรับธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การใช้ประโยชน์

จาก ทรัพยากรธรรมชาติ  
- ร้อยละ 0 สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน QIP จาก CDC 
- ร้อยละ 0-20 สำหรับธุรกิจที่ครอบครองโดยบคุคลธรรมดาเพียงคนเดียว  

ภาษีกำไรล่วงหน้า   
(Pre-Payment Tax) 

- คำนวณจากรายรับรวมของธุรกิจรวมกับภาษีทุกประเภท ยกเว้น VAT 
อัตราร้อยละ 1 สำหรับธุรกิจทุกประเภท 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
(Withholding Taxes: 
WHT) 

- ร้อยละ 15 สำหรับค่าบริการ การบริหารจัดการ การให้คำปรึกษา ค่าสิทธิ 
รวมถึงดอกเบี้ย ที่จ่ายให้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมดอกเบี้ยที่จ่ายโดยธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน) 
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ประเภทภาษ ี รายละเอียด/อัตรา 
- ร้อยละ 10 สำหรับการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน ทัง้ที่เคลื่อนย้ายได้และไม่ได้ 
- ร้อยละ 4 สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่บุคคล

ธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากไม่ประจำ 
- ร้อยละ 6 สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่บุคคล

ธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากประจำ 
- ร้อยละ 14 สำหรับการชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย แก่บุคคลและนิติบุคคล

ที่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศ 
ภาษีเงินเดือน  
(Salary Tax) 

- คำนวณจากเงินเดือน โดยใช้อัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0-20 
    ร้อยละ 0 , 0 – 1.2 ล้านเรียล ( 0 – 300 USD) 
    ร้อยละ 5, > 1.2 ล้านเรียล -2 ล้านเรียล ( 300.1 – 500 USD) 
    ร้อยละ 10, > 2 ล้านเรียล – 8.5 ล้านเรียล (500.1 – 2,125 USD) 
    ร้อยละ 15, > 8.5 ล้านเรียล –12.5 ล้านเรียล (2,125.1 – 3,125 USD) 
    ร้อยละ 20, มากกว่า 12.5 ล้านเรียล (มากกว่า 3,125 USD) 
    ร้อยละ 20, เงินพิเศษ (fringe benefit)   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) - ภาษีที่ผู้จำหน่ายสินค้าหรือใหบ้ริการ ต้องเก็บจากลูกค้าในอัตรา ร้อยละ 10 
สำหรับการจำหน่ายหรือให้บริการในประเทศ และร้อยละ 0 สำหรับการ
ส่งออก 

ภาษีท่ีพัก (Tax on 
Accommodation: 
TOA) 

- จัดเก็บจากการพักอาศัยในโรงแรม เกสท์เฮาส์ อพาร์ทเม้นต์ คอนโด หรือที่
พักประเภทอ่ืนๆ  

- อัตรา ร้อยละ 2 ของค่าห้องรวมกับภาษีทุกประเภท ยกเว้น VAT   
ภาษีเฉพาะสำหรับสินค้า
และบริการบางชนิด 
(Specific Tax on 
Certain 
Merchandises and 
Services: STCMS) 

- ภาษีที่จัดเก็บสำหรับ สินค้าและบริการบางชนิด ทั้งในประเทศ และที่นำเข้า
จากต่างประเทศ โดยจะคำนวณก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- รถยนต์ ร้อยละ 65, ไวน์ ร้อยละ 35, อะไหล่รถยนต์ เบียร์ ร้อยละ 30,  รถ
มอเตอร์ไซค์ น้ำมันปิโตรเลียม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บุหร่ี ร้อยละ 20, 
อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ น้ำอัดลม การให้บริการทางด้านบันเทิง การขนส่ง
ผู้โดยสารทางอากาศ ร้อยละ 10, การให้บริการโทรศัพท์ ร้อยละ 3 

  
ภาษีเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ และบุหรี่ 
(Tax on Public 
Lighting: PLT) 

- จัดเก็บจากผู้ที่จำหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และบุหร่ีทุกประเภท โดยจะ
ทำการคำนวณก่อนภาษีเฉพาะ (STCMS) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

-  อัตรา ร้อยละ 3 
 

ภาษีประกอบการธุรกิจ
เฉพาะ (Patent Tax) 
(ต้องต่ออายุทุกปี) 

- ภาษีประจำปีที่ธุรกิจต้องชำระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ตามประเภท
ของธุรกิจ และตามขอบเขตจังหวัดที่ธุรกิจต้ังอยู่ 

- อัตรา 4 แสนเรียล (100 USD) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก รายรับรวมต่อปี
ต้ังแต่ 250 ล้านเรียล ($62,500) ถึง 700 ล้านเรียล ($175,000) 
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ประเภทภาษ ี รายละเอียด/อัตรา 
- อัตรา 1.2 ล้านเรียลต่อปี (300 USD) สำหรับธุรกิจขนาดกลาง รายรับรวม

ต่อปีต้ังแต่ 700 ล้านเรียล ($175,000) ถงึ 2,000 ล้านเรียล ($500,000) 
- อัตรา 3 ล้าน เรียลต่อปี (750 USD) สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ รายรับต่อปี

ต้ังแต่ 2,000 ล้านเรียล ($500,000) ถงึ 10,000 ล้านเรียล (2.5 ลา้น USD) 
- อัตรา 5 ล้าน เรียลต่อปี (1,250 USD) สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ รายรับต่อปี

มากกว่า 10,000 ล้านเรียล (2.5 ล้าน USD)  
ภาษีการจดทะเบียน 
(Registration Tax or 
Transfer Tax) 

- จัดเก็บจากการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ก่อต้ัง ควบรวม ยกเลิกกิจการ 
- จัดเก็บจากการโอนสินทรัพย์ 
-  1 ล้านเรียล/ 1กิจกรรม 
-  ร้อยละ 4 ของมูลค่าสินทรัพย์ (ที่ดิน บ้าน รถ) 

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ 
(Tax on Immovable 
Properties) 

- อสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเรียล (25,000 USD) 
- ร้อยละ 0.1 ของมูลค่าที่ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
- ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป ี

ภาษีจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ 
(Registration Tax) 

- จัดเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 4 ของมูลค่าสงัหาริมทรัพยห์รือ
อสังหาริมทรัพย์น้ัน 

ภาษีนำเข้า - ร้อยละ 0 – สินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา 
ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธิ์นำเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน  

- ร้อยละ 7 – สินค้าขั้นต้นหรือวัตถุดิบ 
- ร้อยละ 15 – สินค้าที่จัดเป็นทุน, เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต, วัตถุดิบที่

มีในประเทศ 
- ร้อยละ 35 – สินค้าสำเร็จรูป, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, ยานพาหนะ,อัญมณี

และหินมีค่า 
- สามารถค้นหา และเปรียบเทียบอัตราภาษีในการนำเข้าสินค้าของประเทศ

กัมพูชา (ทั้งอัตราแบบทั่วไป MFN และอัตราพิเศษ AFTA)  ตามพิกัดของ
สินค้าได้ที่ www.customs.gov.kh  

การยกเว้นภาษีซ้อนกับ
ประเทศท่ีมีข้อตกลง** 

- ยกเว้นภาษีรายได้บุคคล และนิติบุคคล ที่ได้มีการชำระแล้วในประเทศใด
ประเทศหน่ึง โดยการลดหย่อนหรือเครดิตภาษี ผ่านวิธีการคำนวนที่ระบุไว้
ในข้อตกลง 

- ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากร้อยละ 14 เหลือร้อยละ 10 สำหรับ
ค่าบริการทางเทคนิค เงินปันผล ดอกเบี้ยที่จ่ายโดยสถาบันการเงิน และค่า
สิทธิต่างๆ ที่จ่ายให้กับบคุคลหรือนิติบุคคลที่มภีูมิลำเนาอยู่ในอีกประเทศ
หน่ึง  

http://www.customs.gov.kh/


หน้า 60 จาก 140 
 

 

CAMBODIA : Trade & Investment Guidebook- AEC Business Support Center, Phnom Penh 

ประเภทภาษ ี รายละเอียด/อัตรา 
ข้อตกลงการยกเว้นภาษี
ซ้ำซ้อนระหว่างไทยและ
กัมพูชา(DTA) 
(มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 
มกราคม 2561) 
 

- ในปัจุบันยงัไม่มีบริษัทในกัมพูชา ที่ขยายสาขาไปยังประเทศไทย การขอใช้
สิทธิประโยชน์ ตามข้อตกลงเพื่อการเก็บภาษีซ้อน ส่วนใหญ่เป็นการขอใช้
สิทธปิระโยชน์ในการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จาก 14%เหลือ 10%) 
ให้กับบริษัท หรือ บคุคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากเงนิปันผล 
ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ หรือ ค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการทางเทคนิค ที่จ่าย
โดยบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศกัมพูชา  

- ขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์ ตามข้อตกลง DTA(1) ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ โดยทำเป็นจดหมาย ระบุชื่อบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศกัมพูชา 
และบริษัทหรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประเภทของเงินได้
และสิทธิประโบชน์ที่ต้องขออนุมัติ 

- ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ(Certificate of 
Incorporation) หรือ หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย * รับรองสำเนา 

- ใบรับรองสำเนาการมีถิ่นที่อยู่และชำระภาษีในประเทศไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ (Certificate of Residence) * ต้นฉบับซึ่งมีการรับรอง 

- ระเบียบบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ (Company Statute)                                         
** มีการรับรองการแปล 

- สัญญาหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับการชำระเงินรายได้ เป็นภาษาอังกฤษ                     
*** สำเนามีการรับรอง 

- หนังสือมอบอำนาจ ( Authorization Letter)  
- ใบทะเบียน( Patent) ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยูใ่นกัมพูชา  

 
*รับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย และสถาน
เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย หรือ สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำประเทศกัมพูชา 
** รับรองโดยทนายความหรือบริษัทแปลเอกสาร ที่มีใบอนุญาตถูกต้องใน
ประเทศไทย 
*** รับรองโดยบริษัทคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

 
 
*4,000 เรียล = 1 USD, **กัมพูชามีการทำอนุสัญญาป้องกันการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศสิงคโปร์และไทย ที่มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่ 1 มกราคม 2561 
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5. การจัดต้ังบริษัทและการดำเนินธุรกิจในกัมพูชา 

5.1. รูปแบบบริษัทในประเทศกัมพูชา 

ประเภท ลักษณะ/ ความรับผิดชอบ/ขอ้จำกัด 

บริษัทจำกัด 
Private Limited 

Company 

ลักษณะสำคัญ บริหารโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง มีผู้ถือหุ้นต้ังแต่ 1 – 30 
คน ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น 1 คน จะเรียกว่า Single Member Private Limited 
Company 
ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบตามจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนถือ
ครองอยู ่
ข้อจำกัด สามารถประกอบธุรกิจได้ทุกประเภท และสามารถขยายสาขาได้ 

สำนักงานสาขา 
Branch Office 

ลักษณะสำคัญ ถือหุ้นโดยนิติบุคคลบริษัทแม่ โดยอำนาจการบริหารและการ
ตัดสินใจอยู่ที่บริษัทแม่ อยู่ภายใต้กฎข้อบงัคบัของบริษัทแม่ และต้องใช้ชื่อเดียวกัน
กับบริษัทแม่ โดยมีคำว่าBranch Office แสดงไว้ก่อนหน้าหรือตามหลัง 
ความรับผิดชอบ บริษัทแม่มีข้อผูกพันในการรับผิดชอบตามจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละคนถือครองอยู่ในบริษัทแม่ 
ข้อจำกัด สามารถประกอบธุรกิจได้ทุกประเภท ตามที่บริษัทแม่สามารถทำได้ แต่ไม่
สามารถขยายสาขาเองได้ และไม่สามารถขอส่งเสริมการลงทุน 

สำนักงานตัวแทน 
Representative 

Office 

ลักษณะสำคัญ ถือหุ้นโดยนิติบุคคลบริษัทแม่ โดยอำนาจการบริหารการตัดสินใจอยู่
ที่บริษัทแม่ และต้องใช้ชื่อเดียวกันกับบริษัทแม่ โดยมีคำว่าRepresentative Office 
Agent แสดงไว้ก่อนหน้าหรือตามหลัง 
ความรับผิดชอบ บริษัทแม่มีข้อผูกพันในการรับผิดชอบตามจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละคนถือครองอยู่ในบริษัทแม่ 
ข้อจำกัด ไม่สามารถประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การขายสินค้าและบริการ  

บริษัทลูก 
Subsidiary 

ลักษณะสำคัญ ถือหุ้นโดยนิติบุคคลบริษัทแม่ โดยอำนาจการบริหารการตัดสินใจอยู่
ที่คณะกรรมการบริหารที่ต้ังขึ้นใหม่ มีกฎข้อบงัคับเป็นของตัวเอง สามารถใช้ชื่อต่าง
กับบริษัทแม่ ได้ 
ความรับผิดชอบ บริษัทแม่มีข้อผูกพันในการรับผิดชอบตามจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละคนถือครองอยู่ในบริษัทแม ่
ข้อจำกัด สามารถประกอบธุรกิจได้ทุกประเภท อาจเหมือนหรือแตกต่างกับบริษัท
แม่ และสามารถขยายสาขาเองได้ 
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5.2. ตารางค่าใช้จ่ายขั้นต้นและขั้นตอนในการจัดต้ังบริษัท  

ท่ี ขั้นตอน วัน ค่าใช้จ่าย 
1 จัดหาสถานท่ีและรับรองสถานท่ี 

ก่อนที่จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการต้อง
ดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ต้ังของสำนักงาน และแนบสำเนา
ทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าสถานที่พร้อมรูปถ่ายอาคารที่จะใช้เป็น
สำนักงาน จำนวน 2 ใบ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากศาลากรุง
พนมเปญหรืออำเภอที่สำนักงานต้ังอยู่  

1 
10-100 USD  
(ประมาณการ) 

2 การจดทะเบียนชื่อบริษัทกับกรมจดทะเบียน 
- จัดเตรียมชื่อบริษัทไว้ จำนวน 3 ชื่อ เข้าไปที่ 

www.businessregistration.moc.gov.kh  ไปที่เมนู Register 
New User เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูล และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ 

- กลับไปที่ www.businessregistration.moc.gov.kh  ใชบ้ัญชีที่
สร้างขึ้น Log on เข้าระบบ และเข้าไปที่เมนู Reserve a 
Company Name เลือกประเภทนิติบุคคล และใส่ชื่อบริษัทที่
ต้องการ หลังจากน้ันชำระเงินค่าธรรมเนียม ตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ และรอการอนุมัติชื่อบริษัท 

1 10 USD ต่อ 1 ชื่อ 

3 ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ 
- เข้าไปที่ เมนู Incorporated a Private Limited Company จากน้ัน

ดำเนินการกรอกหรือเลือกข้อมูล พร้อมอัพโหลด เอกสารต่างๆ ให้
ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน Submit หลังจากน้ันชำระเงิน
ค่าธรรมเนียม ตามรายละเอียดที ่ระบ ุไว้ พร้อมแนบเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการจดทะเบียน 

5 253 USD 

4 การเปิดบัญชีธนาคาร 
หลังจาก ยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์ ให้
ดำเนินการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชาจำนวน 4,000,000 เรียล 
หรือ 1,000 USD และขอรับหนังสือรับรองจากธนาคาร เพื่อนำไปใช้เป็น
เอกสารประกอบการจดทะเบียน โดย upload ผ่านระบบออนไลน์ 

1 ไม่ม ี

5 พิมพ์ใบรับรอง และรับตราประทับ 
เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสิ้น กระทรวงพาณิชย์จะแจ้งเตือนไปที่ email 
หลังจากน้ัน ให้พิมพ์ใบรับรองการจดทะเบียนโดย Log on เข้าไปที่หน้า
แรก และคลิกที่บริษัท ในเมนู My Items จากน้ันคลิกที่ Request 
Extract or Certificate เลือกรูปแบบไฟล ์และสั่งพิมพ ์จากน้ันใหไ้ปรับ
ตรายางบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณชิย์จังหวัด 

1 15 USD 

http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
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ท่ี ขั้นตอน วัน ค่าใช้จ่าย 
6 นำใบรับรองการจดทะเบียน และเอกสารที่เก่ียวข้อง ไปยื่นขออนุมัติ

และประทับตราจากกรมภาษี (พร้อมกับขั้นที่ 7-8) 3 250 USD 

7 จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (Patent  Tax) ท่ีฝ่ายภาษี สำนักงานเขต 30 100 – 1,250 USD 

8 จดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ท่ีฝ่ายภาษี สำนักงานเขต  14 100 USD 

9 แจ้งกระทรวงแรงงานให้ดำเนินการตรวจสอบ ระเบียบการจ้างงานภายใน 
คู่มือพนักงาน ใบอนุญาตทำงาน(สำหรับชาวต่างชาติ) และการดำเนินการ
ชำระประกันสังคม (สำหรับบริษัทที่มีการจ้างงาน 8 คนขึ้นไป) 

30 
250 USD 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรวมกับค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการจดทะเบียน ประมาณ  2,000 – 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

เอกสารที่ใช้สำหรับจดทะเบียน (เป็นภาษาอังกฤษหรือกัมพูชา) 
1. เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน 
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้ถือหุ้น หรือ สำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล ภาษาอังกฤษหรือกัมพูชา รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
ทนายความ (กรณีที่บริษัทถือครองโดยนิติบุคคลอื่น ) 

3. แบบแสดงรายละเอียดผู้ถือหุ้น ที่มีการลงนาม และยืนยันว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนไม่มี
ประวัติอาชญากรรม 

4. แบบแสดงรายละเอียด การจ้างพนักงาน ในบริษัท แบ่งตามตำแหน่ง เพศ และสัญชาติ 
5. แบบ บริคณห์สนธิ/กฎข้อบังคับ ของบรษิัท “Memorandum and Articles of 

Association” ภาษาอังกฤษและกัมพูชา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร: 023 866 050  Email: br.moc.cambodia@gmail.com  หรือ
ติดต่อโดยตรงที่ Business Registration Department of Ministry of Commerce  ที่ต้ัง Lot 
19-61, MOC Road (113B Road) , Russian Blvd, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, 
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
เจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อจดทะเบียนบริษัท : Mr.Khoun Samnang , Deputy Director 
Business Registration Department, Ministry of Commerce, Kingdom of Cambodia 
Tel : (855-11) 836 228 / (855-16) 836 228 E-mail : khuon_samnang@yahoo.com 

mailto:br.moc.cambodia@gmail.com
mailto:khuon_samnang@yahoo.com
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ต้นทุนค่าพนักงานที่บริษัท A ต้องจ่ายต่อเดือน (กรณีมีพนักงาน 5 คน) มีดังน้ี 

กฎหมายกำหนดให้บริษัทสามารถจ้างพนักงานต่างชาติได้ 10% ของจำนวนพนักงานงานทั้งหมด 
โดยหากมีความจำเป็นสามารถย่ืนเรื่องไปยังกระทรวงแรงงานของประเทศกัมพูชาให้พิจารณา
อนุมัติเป็นกรณีไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานงานต่างชาติ 1 คน นอกจากเงินเดือนและ
สวัสดิการทั่วไปแล้ว มีดังน้ี 

1. Business Visa  1 ปี 300 - 350 USD มีเอกสารประกอบดังน้ี 
- สำเนาหนังสือเดินทาง 
- รูปถ่าย 2 x 2 น้ิว 

2. Work Permit  1 ปี ค่าธรรมเนียม 100 USD ค่าดำเนินการ 100 USD มีเอกสาร
ประกอบดังน้ี 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของบริษัทผู้ว่าจ้าง 
- สัญญาจ้างงานในกัมพูชา 
- Business Visa 

 

5.3. กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

การถือครองหุ้นในบริษัท  กฎหมายกัมพูชาเปิดโอกาสให้ ชาวต่างชาติสามารถเป็น
เจ้าของบริษัทได้ 100% โดยไม่จำเป็นต้องถือหุ้นร่วมกับคนท้องถ่ิน และมีสิทธิเท่าเทียมกับบริษัท
ท้องถ่ินทุกประการ ยกเว้นสิทธิในการซื้อและถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน อย่างไรก็ตามบริษัทต่างชาติ
สามารถเช่าที่ดินระยะยาวได้ถึง 50 ปี และต่ออายุได้ไม่จำกัดครั้ง 

 แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่การมีหุ้นส่วนทีมี่ศักยภาพในประเทศก็อาจมีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี ้ผู ้ประกอบการไทย สามารถขอให้ทาง
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และศูนย์ AEC Business Support Center ประเทศกัมพูชา 

คนท่ี ตำแหน่ง อัตราเงินเดิน (USD)/เดือน 
1 ผู้จัดการ  2,000 USD 
2 หัวหน้างาน (Supervisor) 500 USD 
3 บัญชี 350 USD 
4 พนักงานทั่วไป (ธุรการ) 250 USD 
5 พนักงานทำความสะอาด 150 USD 

รวม 3,250 USD 
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แนะนำหรือตรวจสอบประวัติเบื้องต้นของหุ้นส่วนให้ได้ จากน้ันเมื่อเริ่มดำเนินการก็ควรจะมีการ
ตรวจสอบติดตามหุ้นส่วนอยู่เป็นระยะเพ่ือความมั่นใจ 

 ใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในกัมพูชา นอกเหนือจากการจดทะเบียน
นิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนภาษีกับกรมสรรพากร และรับการตรวจสอบการจ้าง
งานจากกระทรวงแรงงานแล้ว กฎหมายได้กำหนดให้การประกอบธุรกิจบางประเภทต้องของ
อนุญาต จากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้แก่ 
โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าเพื ่ออุปโภคและบริโภค ผู ้ผล ิตและจำหน่าย
น้ำประปาและไฟฟ้า 

2) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา 
ได้แก่ สถาบันการเงินทุกประเภท กิจการรับแลกเปลี ่ยนเงินตราต่างประเทศ 
กิจการซื้อขายเพชร อัญมณีและหินมีค่า 

3) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก สภาเพื่อการพัฒนาแห่ง
กัมพูชา/คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ กิจการทุกประเภทที่ขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงการจัดการที่ดิน ผัง
เมือง และการก่อสร้าง ได้แก่ บริษัทหรือบุคคลที่ต้องการดำเนินกิจการกอ่สร้าง 
วิศวกรรมโยธา และอุตสาหกรรม 

5) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงการท่องเที่ยว ได้แก่ 
กิจการมัคคุเทศก์ บริษัททัวร์ โรงแรมหรือที่พัก กิจการรถโดยสาร คาราโอเกะ 
ไนต์คลับ นวดและสปา ร้านอาหาร สปอร์ตคลับและเอนเตอร์เทนเมนท์  

6) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ คลินิกทำฟันและรักษาสุขภาพ ผู้นำเข้าหรือจำหน่ายยา
แผนปัจจุบัน/โบราณและเครื่องสำอาง 

7) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงคมนาคมฯ ได้แก่ 
กิจการขนส่งทางถนน ทางแม่น้ำ และทางทะเล 

8) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงเกษตร ป่าไม้และ
ประมง ได้แก่ กิจการเลี้ยงสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์และ
นำเข้าสินค้าดังกล่าว ผู ้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ กิจการตัดไม้ นำเข้า -
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ส่งออกและขนส่งผลผลิตจากป่าไม้ นักลงทุนที่ต้องการสร้างรีสอร์ทในเขตป่าสงวน 
นักลงทุนที ่ต้องการสร้างสวนสัตว์ กิจการที่เกี ่ยวข้องกับการนำเข้า -ส่งออก 
จำหน่ายปุ๋ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กิจการประมง กิจการที่ผลิตและ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

สินค้าที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนนำเข้า กัมพูชามีการกำหนดให้สินค้าบางชนิด ต้อง
ได้รับการอนุญาต หรือได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถนำเข้า 
หรือส่งออก ได้ เช่น 

1) สัตว์มีชีวิตที่นำเข้ามาเพ่ือใช้เป็นอาหาร ผู้นำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจาก
กระทรวงเกษตรฯ  และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศต้นทาง 

2) ปุ๋ยอินทรีย์ และเคมี ผู้นำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร โดย
สินค้าแต่ละชนิดที ่นำเข้าต้องผ่านการขึ ้นทะเบียนและได้รับการตรวจสอบจาก
กระทรวงเกษตรฯ ด้วย 

3) เครื่องสำอาง และยารักษาโรค อาหารเสริม และอาหารบางชนิด ผู้นำเข้าต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และสินค้าแต่ละชนิดต้องผ่านการข้ึน
ทะเบียนและได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกัน 

4) สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ผู้นำเข้าต้องได้รับในอนุญาตนำเข้าจากกระทรวง
อุตสาหกรรม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ทีเ่ว็บไซต์กรมศุลกากรกัมพูชาwww.customs.gov.kh  
 
สินค้าที่ห้ามนำเข้า  สินค้าท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง  ความปลอดภัย  สุขอนามัย  

สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธ  วัตถุระเบิด  รถยนต์และเครื่องจักรที่
ใช้ในการทหาร  ยาและยาพิษ 

5.4. ระบบบัญชี 

กฎหมายว่าด้วยการบัญชีของผู ้ประกอบกิจการด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2545 กำหนดการจัดองค์การ การบริหารและหน้าท่ีของระบบการบัญชีโดยอยู่
ภายใต้การบัญชีมาตรฐานสากลว่าผู้ประกอบธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องจัดทำ
บัญชีและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบบัญชีภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ในงบ

http://www.customs.gov.kh/
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การเงินจะต้องระบุรายละเอียดงบดุล งบกำไรขาดทุน กระแสเงินสด การจัดทำบัญชีจะต้องทำ
เป็นภาษาเขมรและใช้สกุลเงินเรียล สำหรับธุรกิจที ่ดำเนินกิจการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่
ต่างประเทศหรือบริษัทในเครือดำเนินกิจการให้บริษัทแม่ที ่อยู่ในต่างประเทศนั้น อาจได้รับ
อนุญาตให้จัดทำบัญชีเป็นภาษาอังกฤษหรือให้ใช้เงินสกุลอื่นนอกจากเงินเรียลอีกฉบับหน่ึงควบคู่
กันได้ระยะเวลาการจัดทำบัญชีได้แก่ รอบ 12 เดือน โดยเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สำหรับกิจการที่เริ่มต้นทำการในวันอื่น ให้เริ่มรอบปีบัญชีในวันที่
ก่อตั ้งประกอบกิจการ นิติบุคคลจะต้องส่งงบการเงินภายใน 3 เดือนนับแต่สิ ้นรอบปีบัญชี 
นอกจากน้ีจะต้องเก็บหลักฐานทางบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน้อย 10 ปี 

การจัดทำบัญชีภาษี 
กัมพูชาเป็นสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน (ASEAN Federation of Accountants: 

AFA) เมื่อ พ.ศ. 2546 โดยรัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีขั้นสูง (High-
Quality Accounting Standards) สำหรับการเงินทั้งในและระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วย
การบัญชีของผู้ประกอบกิจการด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2545 (Law 
on Corporate Accounting, Audit and Accounting Profession) เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ใน
เรื่องของการบัญชีในประเทศกัมพูชา โดยมีสององค์กรหลักเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
ตามกฎหมายดังกล่าว คือ National Accounting Council หรือ NAC ซึ่งเป็นองค์กรที ่อยู ่ใน
สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Ministry of Economy and Finance) มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและแก้ไขมาตรฐานการบัญชีกัมพูชา (Cambodian Accounting Standards: CASs) 
และออกข้อบังคับการบัญชี อีกองค์กรหนึ่ง คือ  Kampuchea Institute of Certified Public 
Accountants and Auditors หรือ KICPAA เป็นองค์กรวิชาชีพทางบัญชีมีหน้าที่กำกับดูแลการ
จัดองค์การและการประกันคุณภาพของวิชาชีพบัญชีเอกชนทั้งนักบัญชี และผู้สอบบัญชี โดย
ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารการเงินและเอกสารเสียภาษีประจำปี ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
โดยกรมสรรพากร ส่งให้กรมสรรพากรก่อนวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ในรูปของสกุลเงินเรียล
กัมพูชา 
  รูปแบบและข้อกำหนดทางบัญชีของกัมพูชาใช้รูปแบบเดียวกับของฝรั่งเศส บรษิัทที่ต้อง
เสียภาษีเกินเพดานภาษีที่กำหนดจะต้องย่ืนเอกสารทางบัญชีให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีที่ข้ึนทะเบียน
ในบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของรัฐ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนย่ืนต่อกรมสรรพากร  โดย
กรมสรรพากรกำหนดให้บริษัทที่เข้าข่าย 2 ข้อดังต่อไปน้ี จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบัญชีอิสระ 

- มีรายได้ในปีบัญชีน้ันต้ังแต่ 3 พันล้านเรียลข้ึนไป (750,000 USD) 
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- มีมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งคำนวณจากมูลค่าเฉลี่ยในปีบัญชน้ัีน ต้ังแต่ 2 พันล้าน 
 เรียลข้ึนไป (500,000 USD) 
- มีจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในปีบัญชีน้ัน ต้ังแต่  100 คน ข้ึนไป 

สำหรับบรษิัทที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ัน แม้ว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้ยื่นเอกสารทางบัญชีกับ
ผู้ตรวจบัญชี แต่กรมสรรพากรจะมีเจ้าหน้าท่ีมาตรวจสอบบัญชีและการเสียภาษี เป็นรายเดือน 
รายไตรมาส และรายปี ดังน้ันผู้ประกอบการควรมีการจ้างผู้ตรวจบัญชีเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทจัดทำ
บัญชีและมีการชำระภาษีอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายกัมพูชากำหนด 
 

5.5. การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ 

การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างผู้ส่งออกไทย กับผู้นำเข้าของกัมพูชามีดังน้ี 
(1.) การชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดสกุลเงินที่นิยมนำมาใช้มากท่ีสุดคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ 

และเงินบาท 
(2.) การชำระด้วยระบบ L/C (Letter of Credit) เป็นการชำระเงินค่าสินค้าที ่มี

มูลค่าสูง โดยผู้ซื้อในกัมพูชาจะติดต่อกับธนาคารของตนเอง เพ่ือให้ธนาคารของ
ตน เปิด L/C ให้กับผู้ส่งออกไทยโดยผ่านธนาคารของไทย หลังจากนั้นธนาคาร
ของไทย จะส่ง L/C ให้ผู้ส่งออกเพ่ือดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อต่อไป 

(3.) การช ำร ะ เ ง ิ น ร ะบบ  D/P (Documents Against Payment)  แล ะ  D/A 
(Documents Against Acceptance) ผู ้ส่งออกของไทยจะทำการตรวจสอบ
ฐานะและประวัติของผู้ซื้อกัมพูชาก่อนจะเป็นที่พอใจแล้วจึงส่งเอกสารและสินค้า
ไปให้กับธนาคารของผู้นำเข้า โดยผู้นำเข้าจะต้องชำระเงินค่าสินค้าก่อน จึงจะ
สามารถนำเอกสารไปออกสินค้าได้ 

(4.) การชำระเงินด้วยระบบ T/T (Telegraphic Transfer) ผู้ส่งออกของไทยจะส่ง
สินค้าไปให้กับผู้นำเข้ากัมพูชาโดยให้เครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบกำหนดเครดิต 
ผู้นำเข้ากัมพูชา จะโอนเงินโดยทางโทรเลขกลับมาให้ผู้ส่งออกของไทย 

(5.) การชำระค่าสินค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชานิยมชำระด้วยเงินสดเป็นสกุล
เงินบาท หากการซื้อขายมีปริมาณมาก จะชำระด้วยการโอนเงินทางโทรเลข 
Telegraphic Transfer (T/T)  การชำระสินค้าอีกวิธีหน่ึง คือ ผู้ส่งออกไทยจะสง่
สินค้าไปให้ผู้นำเข้าของกัมพูชาก่อนโดยให้เครดิตระยะหน่ึงเมื่อครบกำหนดจ่าย 
จะมีคนกัมพูชา เข้ามาชำระเงินให้กับผู้ส่งออกไทยแทนผู้นำเข้ากัมพูชาเร ียก
ระบบน้ีว่า "โพยก๊วน 
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6. การลงทุน 

6.1. ระเบียบการขอรับส่งเสริมการลงทุน และมาตราการส่งเสริมการลงทุน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของ
เอกชนในประเทศกัมพูชา คือ Council for 
the Development of Cambodia 
(CDC) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ก่อต้ังในปี พ.ศ. 
2542 ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อบริหารจ ัดการ
นโยบายภาครัฐที ่เก ี ่ยวกับการลงทุนของ
เอกชนเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจและดึงดูด
การลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดังน้ี (1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : 
SEZ) บริษัทเอกชน (Developer) ที่ประสงค์จะจัดตั้ง SEZ รวมทั้งภาคเอกชนที่ประสงค์จะ
เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานใน SEZ ต้องได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกำกับดูแล
เขตเศรษฐกิจฯของกัมพูชา (CSEZB) (ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยงาน BOI ของประเทศไทย) (2) 
การลงทุนนอก SEZ ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการการลงทุน (CIB) และ (3) เงินช่วยเหลือ
จากต่างชาติ (ODA) 

ข้อมูลเก่ียวกับ CDC 
ชื่อหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia : CDC 
ท่ีอยู่ (Address) Government Palace, Sisowath Quey, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia 
โทรศัพท์ (Tel) (855) 23 981 154  
โทรสาร (Fax) (855) 23 427 597 
Email cdc.cib@online.com.kh 
Website www.cambodiainvestment.gov.kh  

มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
 (1) ยกเว้นภาษีกำไร (Profit Tax) เป็นเวลา 3-9 ปี 
 (2) การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ 40% (กรณีไม่เลือกรับการยกเว้นภาษีกำไร) 
 (3) ยกเว้นภาษีนำเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต 
 (4) ยกเว้นภาษีนำเข้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สำหรับการผลิตเพ่ือส่งออก 

 (5) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) สำหรับสินค้าท่ีนำมาเป็นส่วนประกอบของสินค้า 
 ส่งออก 

mailto:cdc.cib@online.com.kh
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เง่ือนไขการรับการส่งเสริมการลงทุน (Qualified Investment Project : QIP) 
   เพื่อเป็นการสร้างงานและก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนกัมพูชา รวมถึงเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายเพ่ือส่งเสริมการลงทุน ด้วยการให้สิทธิ
พิเศษในการลงทุนหลายด้าน แก่ นักลงทุนที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา ในรูปแบบ
ของ“กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็น
หลัก และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดกฎหมายมีการกำหนดกิจการที่ห้ามลงทุน กิจการที่มี
และไม่มีสิทธ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุน วงเงินข้ันต่ำในการลงทุน และเงื่อนไขในการพิจารณา
เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุน ดังน้ี 

กิจการที่ห้ามลงทุน (ทั้งชาวต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ) 
 การผลิตและแปรรูปสารออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และสารเสพติด 
 การผลิตสารเคมีที่มีพิษ ยาฆ่าแมลง และสินค้าท่ีต้องใช้สารเคมีภัณฑ์ในการผลิต

ซึ ่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือองค์การการค้าโลกไม่อนุญาตเนื ่องจากมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 การแปรรูปและการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ส ิ ่งปฏิกูลที ่นำเข้าจาก
ต่างประเทศ 

 ธุรกิจที่เกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งไม่อนุญาตโดยกฎหมายป่าไม้ 

กิจการที่ไม่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมการลงทุน (แต่สามารถลงทุนได้) 
 กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ การนำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก รวมถึงการ

จำหน่ายสินค้าปลอดภาษี 
 การให้บริการการขนส่ง ทั้ง ทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ยกเว้นการลงทุน

ในภาคการขนส่งทางรถไฟ 
 ร้านอาหาร คาราโอเกะ กิจการนวด ฟิตเนส สถานบันเทิง ไนท์คลับ หรือบาร์ 

ที่มิได้อยู่ภายในโรงแรมมาตรฐานสากล หรืออยู่ภายในโรงแรม แต่เป็นการให้
เช่าแก่นักลงทุนที่ไม่ได้รับ QIP เป็นผู้ประกอบการ 

 การให้บริการ การท่องเท่ียว ให้บริการข้อมูล เป็นตัวแทน หรือโฆษณา 
 ธุรกิจคาสิโน หรือการพนัน และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
 การให้บริการทางการเงิน รวมทั้ง ธนาคาร สถาบันทางการเงิน บริษัทประกัน 

และธุรกิจทุกประเภทที่มีลักษณะเป็นตัวกลางทางการเงิน 
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 กิจการ หนังสือพิมพ์และสื ่อ รวมทั้งวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ภาพยนตร์ 
โรงหนัง สตูดิโอ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 การให้บริการทางวิชาชีพ 
 การดัดแปลงทางพันธุกรรม ท่ีก่อให้เกิดอันตรายทางชีวภาพ สุขภาพมนุษย์ 

และสิ่งแวดล้อม 
 การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ใช้ไม้จากป่าไม้ธรรมชาติในประเทศเป็น

วัตถุดิบ 
 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

กิจการที่มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน เงินลงทุนข้ันต่ำ และเง่ือนไขการพิจารณา 

ประเภทกิจการ เงินลงทุน / เงื่อนไขการพิจารณา 
การผลิตเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 USD 

การผลิตอาหารสัตว์ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 200,000 USD 
การผลิตเคร่ืองหนัง ผลิตภัณฑ์ทีท่ำจากโลหะทุก
ชนิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ
สำนักงาน ของเล่นผลิตภัณฑท์างการกีฬา ยาน
ยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 USD 

การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์เพื่อ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์(ที่
ไม่ได้ทำจากไม้)ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์
จากยางและพลาสติก ผู้จำหน่ายน้ำประปา ผลิต
ยาแผนโบราณ แช่แขง็และแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการ
ส่งออก การแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 USD 

ผลิตภัณฑ์สารเคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย และปิโตรเคมี 
การผลิตยาแผนปัจจุบัน 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD 

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม ด้านการพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี หรือวิชาชีพ 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 4,000,000 USD 

ศูนย์จัดนิทรรศการ และศูนย์การประชุม ระดับ
นานาชาติ 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 8,000,000 USD 

การสร้างศูนย์การค้าสมัยใหม ่ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 2,000,000 USD 
มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. 
มีที่จอดรถเพียงพอ 
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ประเภทกิจการ เงินลงทุน / เงื่อนไขการพิจารณา 
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการสร้างสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 เฮคตาร์ 

ศูนย์การท่องเที่ยวครบวงจร (Tourist complex) ห้องพักไม่ต่ำกว่า 100 ห้อง (โรงแรม) หรือบ้านพักไม่ต่ำ
กว่า 30 หลัง ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 เฮคตาร์ 

รีสอร์ทที่ให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้ง โรงแรม 
สวนสนุก ศูนย์กีฬา หรือสวนสัตว์ 

ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 50 เฮคตาร์ 

โรงแรม ต้ังแต่ 3 ดาวขึ้นไป 
สถานรักษาพยาบาล เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD 

จำนวนไม่น้อยกว่า 50 เตียง 
มีอุปกรณ์ทันสมัย, ห้องทดลอง, ห้องผ่าตัด, ห้องเอกซเรย์, 
ห้องฉุกเฉิน, ห้องยา,  ห้องเก็บศพ, รถพยาบาล มีลฟิต์ 
(อาคารต้ังแต่ 3 ชั้นขึ้นไป) 

การปลูกข้าว,การปลูกพืชทางการค้าทุกชนิด,การ
ปลูกผัก 

ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 เฮคตาร์, 500 เฮคตาร์, 50 
เฮคตาร์ 

การเลี้ยงวัว,การทำฟาร์มโคนม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัว, 100 ตัว 
การทำฟาร์ม สัตว์ปีก (เป็ด,ไก่,...) จำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัว 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, น้ำเค็ม ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5 เฮคตาร์, 10 เฮคตาร์ 
การทำสวนยางพารา, ปลูกต้นไม ้ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 เฮคตาร์, 200 เฮคตาร์ 
การเลี้ยงสัตว์ป่า,นก,สัตว์เลื้อยคลาน จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ตัว, 500 ตัว, 1,000 ตัว 

ขั้นตอนการขออนุมัติรับการส่งเสริมการลงทุน 
   (1) กรอกใบสมัครแจ้งความประสงค์ พร้อมแนบเอกสารประกอบหลักฐาน 
   ประกอบการลงทุนที่เกี่ยวข้อง 
   (2) CDC จะออกหนังสือลงทะเบียนให้แก่ผู้สมัครภายใน 3 วันทำการ 
   (3) เจ้าหน้าท่ี CDC จะดำเนินการ ตามข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงาน 
   ของกัมพูชาท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
  - การจดทะเบียนบริษัท (กระทรวงพาณิชย์) 
  - ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงาน) 
  - การรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กระทรวงสิ่งแวดล้อม) 
  - การวางผังโครงสร้าง (หน่วยงานท้องถ่ิน กระทรวงที่ดิน ผังเมือง และการ 
   ก่อสร้าง) 
  - การข้ึนทะเบียนผู้เสียภาษี (กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน) 
  โดยการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดไม่เกิน 28 วันทำการ 
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 หน่วยงานผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการลงทุน ข้ึนอยู่กับขนาดของโครงการ ดังน้ี 

ลักษณะโครงการ หน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการลงทุน 
โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น 
โครงการที ่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

CDC 

โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือ โครงการระยะยาว โครงการที่มีความ
อ่อนไหว รวมทั้งโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะรัฐมนตรี 

 
6.2. ที่ดินและการก่อสร้าง 

ที่ดินและการก่อสร้าง 

ประเทศกัมพูชามีพ้ืนที่ 18.1 ล้านเฮกตาร์เป็นสังคมเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา 
การประมงและการทำป่าไม้รวมพื้นที่กว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่รวมของประเทศ แต่ในช่วง
หลายทศวรรษของการต่อสู้ทางการเมืองได้นำไปสู่ความสับสนและความขัดแย้งเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์และการครอบครองที่ดิน ในช่วงยุคสงครามกลางเมือง (พ .ศ.2518-2522) ไม่มี
กรรมสิทธ์ิที่ดินของเอกชนในกัมพูชา บันทึกและและการจดทะเบียนโฉนดที่ดินได้ถูกทำลาย
ไปหมด ที่ดินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบันนี้ ความชอบธรรมทาง
กฎหมายและทางสังคมของการถือครองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  กฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2544 ได้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเน้นใหม่ของกัมพูชาในส่วนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ดิน ที่ได้มี
การพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ  ดังน้ี 

➢ กรรมสิทธิ ์ของเอกชน สำหรับการถือครองเพื ่อการอยู ่อ าศัยและการ
เกษตรกรรม 

➢ กรรมสิทธ์ิของเอกชน สำหรับผืนดินที่ไม่มีข้อพิพาทในการครอบครองมาแล้ว 
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี 

➢ การสร้างระบบและการจดทะเบียนที่ดิน สำหรับการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน
และส่วนควบต่างๆ 

➢ กลไกต่างๆ สำหรับการระบุขอบเขตที่ดินของรัฐ 
➢ กลไกต่างๆ สำหรับการแจกจ่ายที่ดินของรัฐ (“การให้สัมปทานทางสังคม”) 
➢ การครอบครองร่วมสำหรับชุมชนคนพ้ืนเมืองและศาสนาสถานต่างๆ  
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➢ เพดานในการให้สัมปทานที่ดินเพื ่อการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม (10,000 
เฮกตาร์) 

กฎหมายที่ดิน ปี 2544 เป็นกฎหมายที่ปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมกับการลงทุน
มากขึ้น โดยมีรายละเอียดด้านสิทธิในการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเช่า/
สัมปทานที่ดินของรัฐ และการเช่าซื้อ เป็นต้น กฎหมายฉบับน้ีบังคับใช้ร่วมกับกฎหมายที่ดิน
ปี 2535 โดยมีคณะกรรมการที่ดินระดับท้องถ่ินและคณะกรรมการที่ดินระดับประเทศ เป็น
ผู้รับผิดชอบภายใต้กฎหมายนี้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนรายละเอยีด
การแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมอยู่ระหว่างการ ดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาท่ีดิน การผัง
เมือง และการก่อสร้าง ซึ่งนักลงทุนจะต้องติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอด เวลาเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆที่ควรได้ 

 
การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกัมพูชา 

(Legal Ownership of Land in Cambodia) 
การปฏิรูปกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 

โครงสร้างการลงทุนในที่ดิน 

ผู้ที่มีสิทธิในการถือครองที่ดินในกัมพูชา ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติกัมพูชาและนิติบุคคลที่มี
สิทธิเสมือนเป็นชาวกัมพูชา ซึ่งได้แก่นิติบุคคลที่มีชาวกัมพูชาถือหุ้นและมีสิทธิในการออกเสยีง

ภายใต้การปกครองของ
เขมรแดง ที่ดินอยู่
ภายใต้การถือครองของ
รัฐทั้งหมด 

หลังการล่มสลายของ
เขมรแดง ที่ดินเป็นของ
รัฐแต่อนุญาตให้มีการ
ถือครองเพื่อประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและ
ก่อสร้างที่พักอาศัยได้  
โดยรัฐบาลออกบัตร
กรรมสิทธิ์ถือครองที่ดิน
ให้   ผู้อยู่อาศัยในที่ดิน
น้ันๆ 

เร่ิมอนุญาตให้มีการ
ออกกรรมสิทธิ์ถือครอง
ที่ดินส่วนบุคคล 

มีการปรับปรุง
โครงสร้างกฎหมาย
สำหรับการลงทุนที่
เก่ียวข้องกับที่ดินและมี
การอธิบายเก่ียวกับการ
ถือครองที่ดิน 

ก่อนปี 2518 ปี 2522  ปี 2532 ปี 2544 
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ร้อยละ 51 ขึ้นไป นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนในระยะยาว (15 ปีข้ึน
ไป) ขอสัมปทานจากภาครัฐ หรือการเป็นผู้ครองสิทธิรายย่อย (ร้อยละ 49) ในบริษัทที่มีชาว
กัมพูชาเป็นเจ้าของ ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิถือครองที่ดินตามกฎหมายของกัมพูชา แต่สามารถทำ
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขายหรือเช่าต่อสัญญาเช่า นั ้นๆ  
หรือใช้ค้ำประกันการกู้ยืมเพ่ือการลงทุน สัญญาเช่าระยะยาว ต้องมีอายุของสัญญาอย่างน้อย 15 
ปี ผู้เช่าสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างในที่ดินน้ันๆได้ แต่เงื่อนไขสิทธิในสิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการ
กำหนดในกฎหมาย รัฐไม่มีสิทธิยึดคืนที่ดินที่เช่าเพื่อการลงทุนดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้
ที่ดินผืนน้ันเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แต่ต้องมีการจ่ายค่าเวนคืนที่เหมาะสมและยุติธรรม 

การถือครองที่ดิน  

กัมพูชาประกาศใช้กฎหมายการถือครองที่ดิน ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติต้องศึกษาและ
ทำความเข้าใจให้ถ่ีถ้วนเก่ียวกับการถือครองหรือความเป็นเจ้าของที่ดินก่อนการเช่าทำธุรกิจ ที่ดิน
บางที่อาจเปิดโอกาสให้มีการถือครองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บางผืนอาจให้ครอบครองเพ่ือ
ทำกินหรือใช้ประโยชน์ชั่วคราว ซึ่งรัฐอาจยึดคืนเมื่อใดก็ได้ ดังน้ันการทำความเข้าใจในเรื่องสิทธิ
การถือครองที่ดินแปลงน้ันๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในการลงทุน 

การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

 รัฐบาลกัมพูชารับรองสิทธิของแต่ละบุคคลในการใช้ที่ดินโดยการออก  Certificate of 
Land Use and Procession เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินดังกล่าว
แต่มีเจ้าของที่ดินน้อยรายที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว ดังน้ัน นักลงทุนควรตรวจสอบเอกสารสิทธิกับ
กระทรวงพัฒนาท่ีดิน ผังเมือง และก่อสร้าง ก่อนตกลงเช่าที่ดินแปลงน้ันๆ สิทธิประโยชน์ของนัก
ลงทุนต่างชาติ แยกได้ดังน้ี 

❖ สัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวมีกำหนดระยะเวลาในการเช่า 15-50 ปี สามารถต่ออายุ
ได้ครั้งละ 50 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

❖ สัญญาเช่าท่ีดินระยะสั้นที่มีกำหนดเวลาการเช่าไม่เกิน 15 ปี สามารถต่ออายุได้ 

นักลงทุนสามารถนำท่ีดินที่มีโฉนดตามกฎหมายเป็นหลักประกันในการจดจำนอง รวมทั้งโอนสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ด้วย แต่ต้องไม่
เกินกำหนดเวลาในสัญญาเช่าท่ีดิน 
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การให้เช่าที่ดินสาธารณประโยชน์ของรัฐ  

ต้องเป็นที ่ดินที ่อยู ่ในรายการทรัพย์สินให้เช่าของรัฐ ซึ ่งได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลก่อนการให้เช่าทุกครั้ง โดยมี
เงื่อนไขในการเช่า ดังน้ี 

❖ ผู้เช่าต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือทำลายทรัพย์สินที่ให้เช่าน้ัน 
❖ ผู้เช่าต้องไม่แก้ไขหรือปรับปรุงรายการใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ของ

สาธารณชน 
การให้สัมปทานเพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานต่างๆ ได้แก่โครงการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีสิทธิได้รับสัมปทานตามกฎหมายน้ี ได้แก่ โครงการ 

❖ พัฒนา จำหน่ายและกระจายพลังงานไฟฟ้า 
❖ คมนาคมขนส่ง เช่น ถนน สะพาน สนามบิน ท่าเรือ รางรถไฟ และคลอง 
❖ น้ำประปาและการกำจัดน้ำเสีย 
❖ โครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
❖ สิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเท่ียว 
❖ โครงข่ายขนส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน 
❖ การระบายและกำจัดขยะมูลฝอย 
❖ ระบบบำบัดน้ำเสีย 
❖ โครงสร้างพ้ืนฐานทางสาธารณสุข การศึกษา และการกีฬา 
❖ โครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเคหะ 
❖ การชลประทานและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเกษตรกรรม 
❖ โครงการต่างๆ ที่กฎหมายฉบับอื่นๆ กำหนดให้ได้รับสัมปทานจากรัฐ 

รูปแบบของสัญญาสัมปทานจะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังน้ี 

❖ BOT  (Build, Operate and Transfer) 
❖ BLT (Build, Lease and Transfer) 
❖ BTO (Build, Transfer and Operate) 
❖ BOO (Build, Own and Operate) 
❖ BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) 



หน้า 77 จาก 140 
 

 

CAMBODIA : Trade & Investment Guidebook- AEC Business Support Center, Phnom Penh 

❖ BCT (Build, Co-operate and Transfer) 
❖ EOT (Expand, Operate and Transfer) 
❖ MOT (Modernize, Operate and Transfer) 
❖ MOO (Modernize, Own and Operate) 
❖ รูปแบบผสมอื่นๆ 

 
การได้มาซึ่งทรัพย์สินในกัมพูชา (Acquisition of Property in Cambodia) 

 ในกัมพูชาแม้ว่าชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้อย่าง
เปิดเผย แต่ยังคงมีหลากหลายวิธีที่ในการสร้างรากฐานการพาณิชย์ในประเทศกัมพูชา  โดยนัก
ลงทุนต่างชาติสามารถจัดต้ังบริษัทท้องถ่ิน (ชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของร้อยละ 51)  จัดต้ังธุรกิจร่วม
ทุนกับหุ้นส่วนชาวกัมพูชา หรือทำสัญญาเช่าระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่ จะซื้อ
ที่ดิน โดยการขอมีสัญชาติกัมพูชาอันเป็นแนวทางที่รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนแต่ยังไม่เหมาะสม
ในทางปฏิบัติสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถใช้โครงสร้างแบบ
ตัวแทน (Nominee) การได้มาซึ่งที่ดินในนามของหุ้นส่วนชาวกัมพูชา 

 ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้พัฒนาข้ึนบนที่ดินเช่าหรือ
บนที่ดินที่บริษัทได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ  อีกทั้งนักลงทุนต่างชาติยังสามารถใช้ประโยชน์จาก
มาตรการจูงใจที่มีนัยสำคัญต่างๆ และการพักชำระภาษีที่รัฐบาลกัมพูชามอบให้แก่โครงการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ตราบเท่าที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนใหญ่ยังคงเป็นของนติิบุคคล
สัญชาติกัมพูชา 

ความเสี่ยงที่พึงตระหนัก (Potential Risks) 

ข้อพิพาทเก่ียวกับที่ดินเกิดข้ึนเป็นประจำในกัมพูชา ระบบการจดทะเบียนโฉนดที่ดินเพ่ิงได้รับการ
พัฒนาข้ึนเมื่อไม่นาน และการทำธุรกรรมที่ดินจำนวนมากไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อย่างไรก็
ตาม ผู้ลงทุนสามารถที่จะดำเนินการหลายๆ อย่างเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่าน้ัน 

ตรวจสอบโฉนด (Title Search) 

 ก่อนจะทำให้ได้มาซึ ่งการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนจะต้องทำการ
ตรวจสอบความชัดเจนและการปราศจากภาระติดพันของกรรมสิทธิ ์ในที ่ดินนั ้นๆ  โดยการ
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ตรวจสอบโฉนดที่ดินอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการ
จัดการที่ดิน การวางผังเมือง และการก่อสร้าง (MLMUPC) ทั้งนี้รายงานการตรวจสอบจะแสดง
ให้เห็นว่าโฉนดที่ดินนั ้นมีข้อผูกมัดหรือภาระจำยอมใดๆ หรือไม่อย่างไร  นอกจากนี้ การ
ตรวจสอบโฉนดยังเป็นยืนยันว่านักลงทุนชาวต่างชาติกำลังจะจ่ายเงินให้กับบุคคลเจ้าของทรัพย์ที่
ถูกต้อง 

การตรวจสอบประวัติ (Background Check) 

 นักลงทุนที่จะเข้าไปร่วมลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบประวัติของบุคคลหรือนิติบุคคล
กัมพูชาท่ีจะเป็นหุ้นส่วนด้วยอย่างละเอียดก่อน 

การรังวัดสอบเขตที่ดิน (Boundary Demarcation) 

 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่ดิน นักลงทุนควรระมัดระวังในการระบุและจดทะเบียนเขต
ที่ดินของทรัพย์สินกับกระทรวงที่ดิน รวมทั้ง แต่ควรกำหนดแนวและแสดงขอบเขตของที่ดินด้วย
การสร้างรั้วที่แข็งแรงถาวร 

การจัดทำเอกสาร (Documentation) 

 กฎหมายที ่ด ิน พ.ศ. 2544 บัญญัติให้มีการออกเอกสารพิสูจน์สิทธิ ์สำหรับที ่ดิน
การเกษตรและการพักอาศัยซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้  ดังน้ัน ในแต่ละข้ันตอนของการทำธุรกรรม
ทางที่ดิน นักลงทุนจะต้องได้เอกสารสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ถูกต้องแน่นหนา ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เรียกร้องแย่งที่ดินและฉ้อฉลของบุคคลอื่นในอนาคต  ท้ังน้ี สัญญาเช่าระยะยาวจะมีผลบังคับใช้ก็
ต่อเมื่อได้กระทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน 

การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี ่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน (Enforcement of 
Property Rights) 

 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดิน คู่กรณีสามารถแสวงหาข้อยุติได้จากคณะกรรมาธิการ
ที่ดินคณะใหม่   โดยกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2544 ได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการหลายคณะข้ึนทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ  คณะกรรมาธิการเหล่านี้จะทำการหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน โดยคณะกรรมาธิการจะรับการร้องเรียน สำรวจที่ดิน 
ออกคำวิน ิจฉ ัยต ัดส ินเก ี ่ยวก ับสิทธ ิครอบครองและกรรมส ิทธ ิ ์  และทำการร ังว ัดท ี ่ดิน 
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คณะกรรมาธิการมีหน้าท่ีที่จะต้องเปิดเผยบันทึกคำตัดสินต่อสาธารณชน รวมทั้งแผนที่ระวางที่ดิน
และบัญชีรายชื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อที่คู่กรณีจักได้มีโอกาสโต้แย้ง  และเมื่อคำตัดสินเป็นที่
สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมาธิการจะต้องย่ืนจดทะเบียนคำตัดสินดังกล่าวกับกระทรวงการจัดการที่ดิน 
การวางผังเมือง และการก่อสร้าง (MLMUPC) ซึ่งจะทำการออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ และ/
หรือสิทธ์ิครอบครองต่อไป 

 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายหรือการเช่าที่ดินสามารถยื่นให้ศาลแพ่งได้ อย่างไรก็
ตาม ในทางปฏิบัติ การตัดสินของศาลเหล่าน้ีมักเกี่ยวพันกับการทุจริต  ท้ังน้ี การเจรจา การไกล่
เกลี่ย และเทคนิคอื่นๆของการระงับข้อพิพาททางเลือกมักจะนำไปสู่ผลที่มากกว่าคำตัดสิน 

การสร้างอำนาจควบคุมเหนือที่ดิน (Establishing Control over Land) 

➢ บริษัทถือครองที่ดินที่จัดต้ังขึ้นในท้องถ่ิน (Locally Incorporated Land-Holding 
Company: LHC) สำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจในกัมพูชา  
ทางเลือกน้ีเป็นวิธีที่น่าสนใจที่สุด  ท้ังน้ี การก่อต้ัง LHC เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางและเหมาะสมสำหรับนักลงทุนต่างชาติทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  
นอกจากนั้น LHC ยังสามารถถือครองที่ดินได้หลายแปลงในเวลาเดียวกัน  แต่ในทาง
กลับกัน ทางเลือกนี้ก็มีข้อเสียหลายประการ  เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเป็น
เจ้าของที่ดินได้ทั้งหมด 100% ดังน้ัน นักลงทุนจำต้องหาและร่วมหุ้นกับผู้ถือกรรมสิทธ์ิ
ร่วมชาวกัมพูชา โดยข้อจำกัดนี้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ในภาวะเสี่ยง ยิ่งไปกวา่น้ัน 
ทางเลือกนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสูง อัตรา
ภาษีสูง และมีภาระหลายเรื่องในด้านการบริหารจัดการและการจัดทำรายงานด้วย 

➢ บริษัทร่วมทุน (Joint-Venture Companies or JVCs) JVCs ประกอบด้วย LHC 
กับบริษัทผู้ประกอบการ (Operating Company) โดยบริษัทผู้ประกอบการสามารถ
เป็นบริษัทที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด 100% ทั้งนี้ บริษัทผู้ประกอบการจะมี
สภาพเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อย (ร้อยละ 49) ใน LHC ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหญ่เป็นชาว
กัมพูชา มีหลายวิธีการที่จะสร้างหลักประกันความมั่นคงในบริษัทร่วมทุน  แม้ว่าจะถือ
หุ้นในบริษัทน้อยกว่าครึ่ง แต่นักลงทุนต่างชาติก็สามารถที่จะทรงสิทธ์ิในระดับที่สูงกว่า
หุ้นส่วนท้องถ่ินได้ โดยผู้ถือหุ้นชาวกัมพูชาสามารถลงนามในสัญญาเพ่ือมอบสิทธ์ิพิเศษ
ให้แก่ชาวต่างชาติ อาทิ การมีเสียงข้างมากอย่างถาวร ในคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น 
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นอกจากนั้น การรับจำนองที่ดินหรือสัญญาเช่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ โดย
บริษัทผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่ LHC และเป็นผู้รับจำนองที่ดิน  ด้วยการวิธีการรับ
จำนองที่ดินน้ี บริษัทผู้ประกอบการจะมีส่วนได้เสียเมื่อมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องใน
หลักประกันที ่ดินซึ ่ง LHC ได้ซื ้อไว้  ในส่วนที่เกี ่ยวกับสัญญาเช่าที ่ดินนั ้น  บริษัท
ผู้ประกอบการได้ลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินกับ LHC ซึ่งเป็นการมอบอำนาจและสิทธ์ิใน
การใช้ที่ดินแก่บริษัทผู้ประกอบการ  ด้วยวิธีการทั้งสองนี้ การรับจำนองและการเช่า
ที่ดินได้ก่อให้เกิดชุดของเอกสารที่มีความเกี่ยวพันระหว่างกันที่ได้รับการสร้างข้ึนมาเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นข้างน้อยในที่ดิน 

➢ สัญญาเช่าระยะยาว (Long-Term Leases) อีกทางเลือกหน่ึงที่มีการใช้อยู่สำหรับนัก
ลงทุนต่างชาติคือสัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าน้ีให้สิทธิทั้งปวงที่จำเป็นแก่ผู้เช่าในอัน
ที่จะพัฒนาในที่ดินเช่า  ทั้งน้ี การเช่ายังสามารถที่จะมอบ ขายหรือโอนผ่านการสืบสิทธิ
ได้ด้วย ระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเช่าที่ดินจากเอกชนผู้ ถือกรรมสิทธิ์ มีการกำหนด
ระยะเวลาเช่าสูงสุดไว้ที่ 50 ปี ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการขยายระยะเวลาสัญญาเช่าออกไป
ได้อีก ข้อเสียบางประการของสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งรวมถึงการที่ผู้เช่าไม่สามารถพ่ึงพา
ศาลกัมพูชาได้ในการแก้ไขข้อพิพาท  ความไม่แน่นอนเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้าง
ทั ้งหลายภายหลังจากการสิ ้นสุดสัญญาเช่า  และตามกฎหมายการลงทุน ผู ้ให้เช่า
สามารถเรียกร้องกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างได้ภายหลังสญัญาเช่าสิ้นสุดลง หากนักลงทุน
รายใดเลือกที่จะใช้วิธีการเช่าที่ดินระยะยาว ก็มีมาตรการป้องกันในเรื่องสัญญาหลาย
ข้อที่น่าพิจารณาระบุไว้ในสัญญาเช่าระยะยาว อาทิ  มีข้อบทในสัญญาที่อนุญาตให้
คู่กรณีสามารถแก้ไขข้อพิพาทในสัญญานอกประเทศกัมพูชาได้   นักลงทุนสามารถระบุ
ข้อจำกัดเก่ียวกับการขายที่ดินด้วยการกำหนดให้เจ้าของที่ดินจำต้องได้รับอนุญาตจากผู้
เช่าที่ดินก่อนการขายที่ดินหรือการห้ามมิให้เจ้าของที่ดินทำการขายที่ดิน เว้นแต่เจ้าของ
ที่ดินรายใหม่จะให้การยอมรับสัญญาเช่านั้นต่อไป อีกทั ้ง ผู ้เช่ายังสามารถขอให้มี
ข้อตกลงคุ้มครองในทางการบริหารจัดการด้วยการจดทะเบียนข้อความ “คำเตือนห้าม
ขาย” (Block Sale Notice) ไว้กับสำนักงานที่ดินเพื ่อขอให้สำนักงานที่ดินไม่ จด
ทะเบียนขายที่ดินน้ันโดยปราศจากคำอนุญาตจากผู้เช่า 

➢ ตัวแทนอำพราง (Nominee Structure) แม้ว ่าร ัฐธรรมนูญจะไม ่อนุญาตให้
ชาวต่างชาติ หรือนิติบุคคลต่างชาติถือครองที่ดินในกัมพูชาได้ แต่นักลงทุนสามารถ
อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้ตัวแทนอำพรางหรือ Nominee Structure ในการ
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ครอบครองที่ดินโดยใช้ชื่อของหุ้นส่วนสัญชาติกัมพูชา โดยการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรปรึกษาทนายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

➢ การโอนโฉนด (Transfer of Title) วิธีนี้คือการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติซื้อ
ที ่ดินหรือทรัพย์สินและจดทะเบียนกรรมสิทธิ ์ในนามของคนชาติกัมพูชา จากน้ัน
ชาวต่างชาติและคนชาติกัมพูชาจะเข้าสู่การทำสัญญาเช่า (ระยะเวลา 50 ปี) โดยคน
ชาติกัมพูชาคืนให้ชาวต่างชาติโดยการให้เช ่าที ่ด ินหรือทรัพย์สิน ในข้อตกลงน้ี 
ชาวต่างชาติอาจขายที่ดินหรือทรัพย์สินและได้รับรายได้ทั้ง 100 %  จากการขาย ทั้งน้ี 
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ภายหลังการโอนที่ดินเป็นชื่อของคนชาติกัมพูชา ชาวต่างชาติ
จะต้องเก็บโฉนดที่ดินต้นฉบับฉบับใหม่น้ันไว้ เน่ืองจากการขายที่ดินจะกระทำมิได้หาก
ปราศจากโฉนดที่ดินต้นฉบับ ข้อตกลงการขายจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับ
การรับรองโดยหน่วยงานท้องถ่ินและมีการจดทะเบียนไว้กับหน่วยงานจดทะเบียนที่ดิน  
หลังจากการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดต่างๆ ได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขาย
สามารถดำเนินการต่อไปด้วยการลงนามในข้อตกลงซื้อขายและสัญญานายหน้าได้  
ทั้งน้ี สำนักงานที่ดินจะไม่ทำการโอนอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะมีการจ่ายภาษีการโอนและ
ค่าธรรมเนียมสำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้ว 

สัมปทานที่ดิน (Land Concessions) 

 กฎหมายสัมปทาน(The Law on Concessions)ได้ผ่านสภาแห่งชาติ เมื ่อวันที ่ 10 
กันยายน พ.ศ. 2550 และผ่านการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์โดยวุฒิสภาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
2550  โดยกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ
ด้านโครงสร้างพื ้นฐานต่างๆ ที ่ลงทุนโดยภาคเอกชนในกัมพูชาเพื ่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชนและเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

 สัมปทานที่ดินเป็นสิทธิทางกฎหมายประการหนึ่งที ่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
กฎหมายโดยเรื่องนี้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ (ซึ่งได้รับมอบจากรัฐบาล
กัมพูชา) ที่มอบให้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อเข้าครอบครองและใช้สิทธิ
ต่างๆ บนผืนดินนั้นตามกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ ที่ดินสัมปทานแต่ละเจ้าจะต้องไม่เกิน 10,000 เฮค
ตาร์ และมีระยะเวลาสูงสุดจำกัดที่ 99 ปี  อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการระงับการให้สัมปทานที่ดิน
สำหรับการลงทุนบางประเภท และมีการลดระยะเวลาลงเหลือไม่เกิน 70 ปี หน่วยงานราชการทุก
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แห่งหรือสถาบันที่มีอำนาจหน้าท่ีต่างๆ ที่ เก่ียวข้องในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(กระทรวง สถาบันของรัฐ นิติบุคคลที่รัฐเป็นเจ้าของ รัฐบาลท้องถ่ิน) มีอำนาจในการเข้าทำสัญญา
สัมปทานสำหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน และ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 

การก่อสร้าง (Construction) 

 ปัจเจกชนหรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนมีสิทธิในการก่อสร้างอาคารบนผืนดินที่
ตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ลำดับแรกต้องได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง ก่อนที่จะมีหนังสือ
รับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและก่อนแผนแม่บทจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ทั้งนี้ การยื่นขอ
ใบอนุญาตก่อสร้างต้องดำเนินการและยื่นต่อสำนักงานจังหวัดหรือเทศบาลหรือรัฐบาลกัมพูชา
ตามแต่กรณี  โดยกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งจะทำการพิจารณาทบทวนแผนงานดังกล่าว
ก่อนที่จะเปิดให้ดำเนินการก่อสร้าง 

 ตามระเบียบปฏิบัติ  เมื่อเอกสารทั้งหมดถูกยื่นต่อสำนักงานการก่อสร้าง จะใช้เวลา
ประมาณ 45 วันในการพิจารณาเอกสาร ทั ้งนี ้ กรอบระยะเวลานี้อาจเปลี ่ยนแปลงได้โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยหน่วยงานเจ้าของเรื่องน้ัน ๆ 

6.3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

นโยบายพื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา  59 รัฐธรรมนูญ รัฐจะต้องปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยจะต้องกำหนดแผนกาจัดการดิน น้ำ อากาศ ลม 
ธรณีวิทยา ระบบนิเวศวิทยา เหมืองแร่ พลังงาน น้ำมันและแก๊ส ก้อนหินและทราย อัญมณี ป่าไม้
และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากป่าไม้ สัตว์ รวมถึงปลาและทรัพยากรน้ำ ซึ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2539 ได้มีกฎหมายลูกออกมา ในหลายเรื่องได้แก่ การจัดการของเสีย การควบคุมมลภาวะทาง
น้ำ การควบคุมมลพิษทางอากาศ การรักษามาตรฐานคุณภาพอากาศ การป้องกันการรบกวนจาก
เสียง และทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้เทียบเคียงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
มาตราที่สำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2539 นั้นที่สำคัญได้แก่ มาตรา 6 จะต้องมีการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมสำหรับทุกผลกระทบทางสิ ่งแวดล้อมของโครงการและ
กิจกรรมเอกชนและสาธารณะต่างๆ ที่มีโอกาสที่จะ “ทำลายสิ่งแวดล้อม” รวมทั้ง ที่เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศน์ สุขภาพ และสวัสดิภาพของประชาชน โดยการประเมินน้ีจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และอนุมัติโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม  
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7. เขตเศรษฐกิจและการเลือกทำเลที่ต้ังในการลงทุน 

7.1. เขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone : SEZ)  คือพ้ืนที่พิเศษที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน ซึ ่งเป็นหนึ่งใน
นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกัมพูชา ภายในพื้นที่
จ ะม ี การรวมก ิ จกรรมทางอ ุตสาหกร รมที่
หลากหลายมาไว้ด้วยกัน อาจแบ่งพ้ืนที่ภายในเป็น
โซนต่างๆ เช่น โซนพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป โซน
พื้นที่สำหรับดำเนินการส่งออก โซนพื้นที่สำหรับให้บริการ โซนพื้นที่สำหรับพักอาศัยและ
ท่องเท่ียว เป็นต้น 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพื้นที่อย่างน้อย 50 เฮคตาร์ ที่สามารถระบุตำแหน่งและ
ขอบเขตได้ มีรั้วล้อมรอบ และมีการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ภายในเขตเศรษฐกิจ ของแต่ละโซน แต่
ละโรงงานอย่างชัดเจน มีที่ต้ังของอาคารสำนักงานสำหรับบริหารจัดการและให้บริการแบบ
จุดเดียวครบวงจร (One-Stop-Service) นอกจากน้ันยังต้องมีระบบจัดการและบำบัดน้ำเสีย 
สถานที่จัดเก็บและกำจัดของเสีย มีมาตรการสำหรับปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงสรา้ง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น 

ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน เช่น การงดเว้นภาษีกำไรเป็นเวลา 3-9 ปี การงดเว้นภาษีนำเข้า วัสดุ
ก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
(เฉพาะการผลิตเพ่ือส่งออก) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีส่งออก รวมถึงการอำนวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าข้ามเขตแดน เป็นต้น 

ข้อมูลอย่างเป็นทางการถึงปี 2560 ประเทศกัมพูชามีเขตเศรษฐกิจ ที่ได้รับการ
อนุมัติจาก สภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา (CDC) และคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา 
(CSEZB) จำนวน 34 แห่ง ใน 11 จังหวัด มีการต้ังโรงงานในเขตอุตสาหกรรมแล้วจำนวน 14 
แห่ง ส่วนอีก 20 แห่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือยังไม่มีการดำเนินการ 
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รายชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการเปิดดำเนินกิจการแล้ว 14 แห่ง 

 ชื่อ SEZ ท่ีต้ัง (จังหวัด) ปีท่ีก่อต้ัง 
พื้นที ่

(เฮคตาร์) 
จำนวน

โครงการ QIP 
1 Phnom Penh พนมเปญ 2549 360 83 
2 Sihanoukville #2 พระสีหนุ 2551 1,113 74 
3 Manhattan สวายเรียง 2549 157 32 
4 Tai Seng Bavet สวายเรียง 2550 99 26 
5 Poi Pet O’Neang บันเตยเมียนเจย 2549 467 5 
6 Neang Kok Koh Kong เกาะกง 2550 335 5  
7 Dragon King สวายเรียง 2555 106 4 
8 Sihanoukville Port พระสีหนุ 2552 70 3 
9 Sihanoukville #1 พระสีหนุ 2549 178 2 
10 Sanco  บันเตียเมียนเจย 2556 66.5 2 
11 Shangdong Shunshell สวายเรียง 2556 96 2 
12 H.K.T. พระสีหนุ 2555 345 1 
13 Kampot กัมปอต 2550 145 1  
14 Kerry Worldbridge กันดาล 2558 63 1 
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7.2. ข้อมูลพื้นฐานเปรียบเทียบจังหวัดสำคญัทีเ่หมาะกับการลงทุน 

จังหวัด พนมเปญ พระสีหนุ เกาะกง บันเตีย 
เมียนเจย 

สวายเรียง 

พื้นที่  
ตร.กม. 678.46 2,536.68 100,450 6,679 2,848.85 

ลักษณะพื้นที่ ที่ราบลุ่ม 
ที่ราบภูเขาและ

ชายทะเล 

ภูเขา ทะเล ลำ
ห้วย แม่น้ำ 

เกาะ 

ที่ราบสูงและ
พื้นที่ราบ พื้นที่ราบ 

จำนวน
ประชากร 

(คน) 
1,307,713 196,851 107,481 697,069 579,015 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.ม.) 

1,927 230 12 104 203 

สนามบิน
นานาชาติ มี 1 แห่ง มี 1 แห่ง กำลังปรับปรุง - - 

ท่าเรือ
นานาชาติ 

มี 1 แห่ง มี 1 แห่ง มี 1 แห่ง - - 

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ SEZ 

มี 1 แห่ง มี 3 แห่ง มี 1 แห่ง มี 2 แห่ง มี 2 แห่ง 

จุดผ่านแดน
ถาวร 

- - มี 1 แห่ง มี 1 แห่ง มี 1 แห่ง 

      
 

7.3. จุดเด่นของเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด 

จังหวัด จุดเด่น 

พนมเปญ 

(1) มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และอยู่ในเมืองหลวงซึ่งมี
ความเจริญ 

(2) การคมนาคมขนส่งสามารถทำได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ 1. ทางอากาศผ่าน
สนามบินนานาชาติพนมเปญ (สะดวกต่อการขนส่งระหว่างกัมพูชา – ทั่ว
โลก) 2. ทางเรือผ่านท่าเรือพนมเปญออกไปยังท่าเรือน้ำลึกที่ประเทศ
เวียดนาม (สะดวกต่อการขนส่งระหว่างกัมพูชา – เวียดนาม, จีน, ฮ่องกง, 



หน้า 86 จาก 140 
 

 

CAMBODIA : Trade & Investment Guidebook- AEC Business Support Center, Phnom Penh 

จังหวัด จุดเด่น 
ญี่ปุ ่น, เกาหลี, สหรัฐฯ) 3. ทางถนนไปยังประเทศไทยและเวียดนาม 
(สะดวกต่อการขนส่งระหว่างกัมพูชา – ไทย, เวียดนาม) 

(3) เหมาะสำหรับโรงงานที่จำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าไปยัง
หลายประเทศทั่วโลก 

พระสีหนุ 

(1) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ผ่านทางท่าเรือ
ได้แก่ 1. ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือสีหนุวิลล์ 2. ท่าเรือจังหวัดตราด – 
ท่าเรือออกญามง ซึ่งมีต้นทุนต่ำ 

(2) สะดวกต่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่สาม เช่น สิงคโปร์ และกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป ผ่านทางท่าเร่ือน้ำลึกสีหนุวิลล์  

(3) เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย หรือต้องการ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสิงคโปร์และกลุ่มสหภาพยุโรปผ่านท่าเรือน้ำ
ลึกสีหนุวิลล์ 

เกาะกง 

(1) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ทางรถผ่านทาง
ชายแดนจังหวัดตราด-เกาะกง 

(2) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ผ่านทางท่าเรือ
ได้แก่ 1. ท่าเรือจังหวัดตราด – ท่าเรือออกญามง 

(3) เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย หรือส่งกลับ
ผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศไทยเพื่อจำหน่าย ผลิตต่อหรือส่งออกจากประเทศ
ไทยไปยังประเทศสิงคโปร์และกลุ่มสหภาพยุโรปผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 

สวายเรียง 

(1) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างเวียดนาม-กัมพูชา ทางรถผ่าน
ชายแดนจังหวัดสวายเรียง-บาเวต 

(2) เหมาะสำหรับโรงงานที ่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเวียดนาม หรือ
ส่งกลับผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเวียดนาม เพื ่อจำหน่าย ผลิตต่อหรือ
ส่งออกจากประเทศเวียดนามไปยังประเทศจีน ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น และ
สหรัฐฯ 

บันเตียเมียนเจย 
 

(1) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ทางรถผ่านทาง
ชายแดนอารัญประเทศ-ปอยเปต 

(2) เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย หรือส่งกลับ
ผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศไทยเพื่อจำหน่าย ผลิตต่อหรือส่งออกจากประเทศ
ไทยไปยังประเทศสิงคโปร์และกลุ่มสหภาพยุโรปผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 
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8. แรงงานและการจ้างงาน 
 
8.1. กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายแรงงานและการจ้างงานในกัมพูชา 

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวกับแรงงานและการจ้างงาน 
แรงงานสัมพันธ์ การจ้างงาน และเงื่อนไขเกี่ยวกับทำงานในกัมพูชา รวมถึง

เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะถูกควบคุมโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายแรงงานปี 
2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้เสรีภาพและปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานและสหภาพ
แรงงาน 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานในกัมพูชา มีดังน้ี 

• ประชาชนกัมพูชาทุกเพศต้องได้รับสิทธิในการเลือกการจ้างงาน ตามความสามารถ
และความต้องการทางสังคม อย่างเท่าเทียม (มาตรา 36) 

• ประชาชนชาวกัมพูชาเพศจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันจากการทำงานที่
เหมือนกัน (มาตรา 36) 

• ประชาชนชาวกัมพูชาทุกเพศต้องได้รับสิทธิในการจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน (มาตรา 36) 

• รูปแบบขององค์กรและการดำเนินการของสหภาพแรงงานจะต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด (มาตรา 36) 

• สิทธิในการหยุดงานหรือการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงสามารถกระทำได้ตาม
กรอบที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 37) 

• จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิงทุกรูปแบบ และการแสวงหาผลประโยชน์
จากการจ้างงานเพศหญิงเป็นสิ่งต้องห้าม (มาตรา 45) 

• ผู้หญิงจะต้องไม่ถูกให้ออกจากงานเมื่อตั้งครรภ์ รวมถึงมีสิทธิในการลาคลอดโดย
ได้รับเงินเดือนและต้องไม่ถูกลดตำแหน่งหรือสูญเสียผลประโยชน์ทางสังคมอื่นๆ 
(มาตรา 46) 
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• รัฐและสังคมต้องให้โอกาสกับผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทและไม่ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมอย่างเพียงพอ เพ่ือให้พวกเขาได้รับการจ้างงาน ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ สามารถส่งลูกไปเรียนหนังสือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (มาตรา 46) 

บทบัญญัติที่สำคัญภายใต้กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายแรงงานปี 2540 ให้ความคุ้มครองสิทธิของแรงงานอย่างครอบคลุม

และส่งเสริมให้มีสภาพการทำงานที่ดี โดยกฎระเบียบที่สำคัญของกฎหมายฉบับน้ีคือ 
• การบังคับใช้แรงงาน 

- การบังคับใช้แรงงานเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด (มาตรา 15) 
• การประกาศแจ้งเปิดและปิด สถานประกอบการ 

- นายจ้างทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ จะต้องแจ้งให้กระทรวงที่ดู
และรับผิดชอบเร ื ่องแรงงานทราบเมื ่อมีการเปิดหรือจัดตั ้งสถาน
ประกอบการ โดยจะต้องมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา 
17) 

• การแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 
- นายจ้างทุกคนต้องแจ้งต่อกระทรวงแรงงานฯ ทุกครั้งที่มีการจ้างหรือ

เลิกจ้างพนักงาน โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนับ
จากวันที่มีการจ้างหรือเลิกจ้าง (มาตรา 21) 

• กฎระเบียบภายใน 
- นายจ้างที่มีการจ้างงานตั้งแต่ 8 คน จะต้องจัดทำกฎระเบียบพนักงาน 

ภายในสถานประกอบการ (มาตรา 22) 
• แรงงานเด็ก 

- อายุขั ้นต่ำของแรงงานเท่ากับ 15 ปี แต่สำหรับงานที่มีอันตรายต่อ 
สุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเยาวชน จะถูกกำหนดไว้
เท่ากับ 18 ปี (มาตรา 177) 

• การจ้างงาน 
- นายจ้างสามารถคัดเลือกลูกจ้างเข้าทำงานได้โดยตรง แต่จะต้องปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดตามมาตรา 21 ของกฎหมายฉบับน้ี (มาตรา 285) 
• สัญญาจ้าง 
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- สัญญาจ้างแรงงานอยู่ภายใต้กฎหมายทั่วไป สามารถกระทำได้โดยการ
ตกลงกันของบุคคลที่ทำสัญญา ทั ้งการตกลงทางวาจา หรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (มาตรา 65) 

- สัญญาจ้างแรงงงาน สำหรับช่วงระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง จะต้องระบุ
ระยะเวลาที่สิ ้นสุดให้ชัดเจนและขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ปี โดย
สามารถต่ออายุกี่ครั้งก็ได้ ตราบใดที่การต่ออายุนั้นไม่เกินระยะเวลา
สูงสุด 2 ปี ที่กฎหมายกำหนด  การละเมิดกฎข้อนี้จะทำให้สัญญาน้ัน
กลายเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่ระบุระยะเวลา (มาตรา 67) 

• การยกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน 
- สัญญาจ้างแรงงานที่ระบุระยะเวลา ตามปกติแล้วจะสิ้นสุดตามวันที่ระบุ

ไว้ อย่างไรก็ตามสามารถยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดได้ หากทั้งสองฝ่าย
ทำการตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าผู้ตรวจแรงงาน และมี
การลงนามของทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่ตกลง สัญญานั้นจะ
ถูกยกเลิกก่อนกำหนดได้ก็ต่อเมื ่อ มีการกระทำผิดที ่ร ้ายแรง หรือมี
เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที ่ไม่สามารถควบคุมได้ หากเป็นการยกเลิก
สัญญาโดยนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว ด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่กล่าวมา 
ลูกจ้างมิสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับค่าตอบแทนที่เขาควรจะ
ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญาตามกำหนด (มาตรา 73) 

- สัญญาจ้างแรงงานที่ไม่ระบุระยะเวลาสามารถยกเลิกได้โดยฝ่ายเดียว 
(ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ) โดยฝ่ายที ่มีความประสงค์จะยกเลิก
สัญญาจะต้องแจ้งต่อคู่สัญญาล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา 74) 

- การยกเลิกสัญญาโดยนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้แจ้งให้คู่สัญญา
ทราบล ่วงหน้าก่อนนั ้น ม ีข ้อผ ูกพันท ี ่จะต้องชดเชยค ่าจ ้างและ
ผลประโยชน์ทุกอย่างแก่ลูกจ้าง เท่ากับที่เขาควรจะได้รับหากมีการบอก
เลิกสัญญาอย่างเป็นทางการ (มาตรา 77) 

• ค่าจ้างขั้นต่ำ 
- ต้องมีการกำหนดค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างข้ันต่ำ เพ่ือรับประกันว่า

ลูกจ้างทุกคนจะต้องมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี และมีความเท่าเทียม
กัน (มาตรา 104) 
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- ค่าจ้างขั ้นต่ำจะถูกกำหนดโดยคำสั่งของกระทรวงที่ร ับผิดชอบเรื่อง
แรงงาน โดยไม่แบ่งแยกระหว่างอาชีพหรือประเภทของงาน (มาตรา 
107) 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกัมพูชายังไม่มีการกำหนดค่าจ้างขึ้นต่ำของแรงงาน 
ยกเว้นในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้า โดยประกาศล่าสุดของกระทรวง
แรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ำ
ในปี 2563 ของแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้า ไว้เท่ากับ 190 
USD/เดือน สำหรับลูกจ้างประจำ  

• การจ่าย/ชำระ ค่าจ้าง 
- แรงงานจะต้องได้รับการจ่ายค่าจ้างโดยตรง นอกจากจะมีการตกลงให้ใช้วิธี

อื่น โดยค่าจ้างสามารถจ่ายเป็นเหรียญหรือธนบัตรก็ได้ (มาตรา 113) 
- จะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยห่างกันไม่เกิน 16 วัน 

(มาตรา 116) 
 

8.2. กฎหมายประกันสังคม 

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวกับแผนการประกันสังคม 

กฎหมายประกันสังคมสำหรับบุคคล จัดทำข้ึนภายใต้กฎหมายแรงงาน ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545 เพ่ือกำหนดแผนการประกันสังคม รวมถึงแผนเงินบำนาญ ที่ถูกจัด
ไว้ในรูปแบบผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ผลประโยชน์จากการทุพพลภาพ และผลประโยชน์
สำหรับทายาทผู้ประกันตน การประกันความเสี่ยงอันเกิดจากการประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึงการ
บาดเจ็บจากการทำงาน และผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยจากโรคอันเกิดจากการทำงาน 

บทบัญญัติหลักของแผนประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ 

แผนประกันสังคมอยู่ภายใต้การจัดการของกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ (National 
Social Security Fund:NSSF) ซึ ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ ตามกฤฎีกาว่าด้วยก่อการต้ัง
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หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2539 และพระราชกฤษฎีกาท่ี 1297/91 
ระเบียบการก่อต้ังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 (มาตรา 3) 

บุคคลผู้อยู่ภายใต้แผนประกันสังคม 

บุคคลทุกคนอยู่ภายใต้แผนประกันสังคม ตามกฎหมาย โดยไม่จำกัด เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ 
เพศ ความเชื่อทางศาสนา ความเห็นทางการเมือง ถิ่นกำเนิดทางสังคม การเป็นสมาชิกหรือมี
บทบาทในสหภาพ หากมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี (มาตรา 4) 

• แรงงานตามคำนิยามของกฎหมายแรงงาน ถ้าบุคคลใดทำงานในราชอาณาจักร
กัมพูชาเพ่ือผลประโยชน์ของนายจ้าง หรือนายจ้าง โดยไม่คำนึงถึงลักษะ รูปแบบ 
สัญญาบังคับใช้ หรือจำนวนค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่บุคคลได้รับ 

• ลูกจ้างของรัฐ ล ูกจ้างรัฐวิสาหกิจ และบุคคลที่ไม่ได้อยู ่ภายใต้สถานะของ
ข้าราชการ หรือกฎหมายทางการทูต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ
ชั่วคราว 

• พนักงานฝึกหัดในศูนย์พัฒนาฝีมีแรงงาน และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน ถูก
จัดให้เป็นแรงงานตามวรรคหน่ึงในมาตราน้ี 

• บุคคลทำงานในวิชาชีพเฉพาะ  
• บุคคลทำงานที่เป็นงานตามฤดูกาลและงานชั่วคราว 

ผู้ถูกจ้างงานและคนงานที่ได้รับการคุ ้มครองโดยกฎหมายดังกล่าว จะต้องจ่ายเงิน
อุดหนุนภาคบังคับแก่กองทุน NSSF ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุนและการมีสิทธิ
ตามกองทุน NSSF (มาตรา 6) 

แผนเงินบำนาญ 

ผลประโยชน์ของแผนเงินบำนาญ รวมถึงเงินบำนาญผู้สูงอายุ และเงินบำเหน็จ เงิน
สงเคราะห์คนพิการ เบี้ยยังชีพ (มาตรา 7) 

สมาชิกกองทุน NSSF ผู้มีอายุถึง 55 ปี มีสิทธิได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุ หากได้ทำตาม
เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปน้ีอย่างสมบูรณ์ คือ  

(A) ลงทะเบียนในกองทุน NSSF  ในช่วงเวลาท่ีกำหนดอย่างน้อย 20 ปี 
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(B) จ่ายเงินสมทบกองทุนอย่างน้อย 60 เดือน สำหรับแผนการประกันสังคมระหว่าง
ช่วงเวลา 10 ปีข้ึนไปจนถึงวันที่คุณสมบัติในการรับเงินบำนาญครบถ้วน 

กรณีที่สมาชิกกองทุน NSSF ได้ทำตามเงื่อนไขอย่างสมบูรณ์  แต่หากออกจากราชการ
ก่อนกำหนด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านร่างกายหรือจิตใจก่อนอายุ 55 ปี ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสีย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ อาจยื่นคำร้องขอเงินบำนาญที่จ่ายสมทบไปก่อนหน้าน้ันได้ กรณีที่สมาชิก
กองทุน NSSF ผู้ที่มีอายุครบกำหนด 55 ปี แต่จ่ายเงินสมทบกองทุนน้อยกว่าที่กำหนดไว้อย่าง
น้อย 60 เดือนสำหรับแผนประกันสังคม และได้รับค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่
สามารถรับเงินบำนาญสูงอายุได้ มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จะจ่ายเป็นเงินก้อน 
(มาตรา 8 )  

สมาชิกกองทุน หากเป็นผู้พิการก่อนอายุ 55 ปี จะมีสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ โดย
มีเงื่อนไขว่าบุคคลต้องมีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขต่อไปน้ี (มาตรา 9) 

(a) ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน NSSF อย่างน้อย 5 ปี 
(b) คุณสมบัติครบถ้วน 6 เดือน สำหรับแผนประกันสังคม และภายใน 12 เดือน 
สำหรับการเริ่มต้นความพิการ 

ในกรณีที่มีการเสียชีวิต ของผู้รับสิทธิเงินบำนาญผู้สูงอายุ หรือสิทธิเงินผู้พิการ หรือสิทธิ
เงินบำนาญผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด เช่นในกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนNSSF ซึ่งในวันที่
เสียชีวิตนั้น สมาชิกกองทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยสมบูรณ์ในการได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุ  
หรือเงินผู้พิการ หรือได้รับการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบ 180 เดือนของแผนประกันสังคม ผู้
ได้รับผลประโยชน์จะสามารถได้รับสิทธิในเงินบำนาญต่อไปได้ (มาตรา 10) 

ถ้าสมาชิกกองทุน NSSF ผู้ซึ่งอาจจะไม่ได้รับสิทธิ เช่น อาจจะยังมีคุณสมบัติไม่ครบ 
180 เดือนของแผนประกันสังคม ถึงแก่ความตาย สามีหรือภรรยา ไม่ว่าจะพิการหรือไม่ และ
บุคคลที่กำพร้าท่ีเก่ียวข้องให้ได้รับสิทธิในการได้รับเงินดำรงชีพช่วยเหลือ ซึ่งอาจเป็นเงินก้อนใน
ปริมาณท่ีไม่น้อยกว่าเงินบำนาญรายเดือนที่สมาชิกกองทุนNSSF ได้รับ (มาตรา 11) 

ความเสี่ยงเก่ียวกับการทำงาน 

อุบัติเหตุถูกพิจารณาให้เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยไม่คำนึงว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด หากเป็นอุบัติเหตุที ่เกิดขึ้นในขณะทำงานหรือในชั่วโมงทำงาน ไม่ว่าจะ
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เกิดข้ึนด้วยความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้
ปฏิบัติ ทั้งที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ รวมถึงอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างการเดินทางจากที่พักหรือจากบ้านมายังที่ทำงาน โดยไม่ได้ออก
นอกเส้นทางเพ่ือกิจส่วนตัว (มาตรา 12) 

การเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงานถูกพิจารณาเป็นความเสี ่ยงในการทำงาน โดย
รัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแลแผนงานประกันสังคม และรัฐมนตรีสาธารณสุข ได้ออกประกาศร่วม ที่มี
การะบุถึงรายการโรคที่เกิดจากการทำงานเปรียบเทียบกับรายการการจ้างงานที่ใช้แรงงาน ซึ่ง
เปิดเผยถึงการใช้สารเคมี วัตถุมีพิษ และการจ้างงานที่อยู่ในสถานที่ไม่ถูกอนามัย หรือพ้ืนที่ที่อาจ
เกิดโรคที่หลากหลายได้ (มาตรา 13) 

ผลประโยชน์สำหรับความเสี่ยงอันเกิดจากการทำงาน มีดังต่อไปน้ี (มาตรา 15) 

(A) ค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับความเสี่ยงจากการทำงาน ที่มีสาเหตุให้เกิดการ
บาดเจ็บจากการทำงาน เกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน การ
เจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่ว่าจะกระทบต่อการทำงานหรือไม่ก็ตาม 

(B) เงินชดเชยรายวันสำหรับการบาดเจ็บจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุต่อเนื่อง หรือ
การเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน ที ่เป็นสาเหตุให้ไร้ความสามารถในการทำงาน
ชั่วคราว 

(C) เงินชดเชยสำหรับผู้พิการ หรือค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บจากการทำงาน หรือ
อุบัติเหตุต่อเนื ่อง หรือโรคอันเกิดจากการทำงานที่เป็นเหตุให้ไร้ความสามารถอย่าง
ถาวร 

(D) การจัดหาค่าทำศพ และเงินชดเชยแก่ทายาท 

ในกรณีที่ทุพพลภาพเป็นการชั่วคราว จากการยืนยันของแพทย์ หรือได้รับการยอมรับ
โดยกองทุนประกันสังคม ผู้ประสบเหตุจะได้รับเงินชดเชยเป็นรายวัน เงินชดเชยรายวันจะให้กับผู้
ประสบเหตุจนกระทั่งการบาดเจ็บถูกรักษาจนหาย หรือผู้ประสบเหตุเสียชีวิต หลังจากการรักษา
อาการบาดเจ็บชั่วเวลาหน่ึง ค่าแรงรายวันในการทำงานสำหรับการขาดงานในวันแรก จะถูกจ่าย
โดยนายจ้าง (มาตรา 17) 
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ความทุพพลภาพ ท่ีได้รับการยืนยันจากแพทย์ หรือการยอมรับโดยกองทุนประกันสังคม
ว่าเป็นความทุพพลภาพอย่างถาวร ผู้ประสบเหตุ จะได้รับสิทธิดังต่อไปน้ี 

A) เงินสำหรับผู้พิการถาวร เมื่อระดับความพิการแทรกซ้อนมีค่าอย่างน้อยร้อยละ  20  
B) เงินสำหรับผู้พิการ จะถูกจัดให้เป็นเงินก้อน ถ้าระดับความพิการแทรกซ้อนน้อยกว่า
ร้อยละ 20  

ระดับของความพิการถาวร จะปรากฏในประกาศกระทรวงที่เกี ่ยวข้องกับกองทุน
ประกันสังคม 

เมื ่อได้รับความเสี ่ยงในการทำงาน  และเป็นสาเหตุถึงแก่ชีวิตของลูกจ้าง กองทุน
ประกันสังคมจะจัดหาค่าทำศพ และเงินสำหรับทายาทให้แก่ลูกจ้างผู้ประสบเหตุต่อไป  (มาตรา 
19) 

การกำหนดกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ 

กองทุนประกันสังคม ก่อต้ังข้ึน วันที่ 2 มีนาคม 2550 กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุน
ที่มีกฎหมายสาธารณะ การควบคุมทางเทคนิคโดยกระทรวงแรงงานและการฝึกงานสายอาชีพ 
และการจัดการทางด้านการเงินภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งกองทุนประกันสังคมมี
ที่ต้ังอยู่ ณ กรุงพนมเปญ 

กองทุนประกันสังคม มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

1) จัดการกฎเกณฑ์การประกันสังคมในการปฏิบัติตามกฎหมายของแนวทาง
ปฏิบัติการประกันสังคมสำหรับบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานชั่วคราว 

2) รับประกันการจัดหาผลประโยชน์ที่จัดสรรไว้เพ่ือสมาชิกกองทุนประกันสังคมโดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อในกรณีผู ้สูงอายุ คนพิการ เสียชีวิต และความเสี ่ยงของการ
ทำงาน หรือถ้าต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย หรือการมีบุตร 

3) เพ่ือสะสมการจ่ายเงินสะสมจากสมาชิกของกองทุนประกันสังคม และนายจ้าง 
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กองทุนประกันสังคม มีแหล่งเงินทุน ดังต่อไปน้ี 

1) แหล่งเง ินทุนเร ิ ่มต้นมาจากการสนับสนุนของภาครัฐในการก่อตั ้งกองทุน
ประกันสังคม 

2) ส่งมอบกองทุนที ่จัดตั ้งโดยงบประมาณของภาครัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
จัดการและทุน 

3) สะสมการจ่ายเงินสะสมของสมาชิกกองทุนประกันสังคม และนายจ้างที่ถูกจัดเก็บ
เพ่ือการจัดการด้านการเงินตามระเบียบกองทุนประกันสังคม 

การลงทะเบียนในขั้นต้น กำหนดให้ทุกบริษัทที่มีจ้างลูกจ้างตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป จะต้อง
ลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม ภายใน 45 วัน หลังจากวันที่กิจการเริ่มต้น   

8.3. การปฏิบัติด้านแรงงาน / ข้อควรรู้เก่ียวกับข้อบังคับการทำงาน 

เงินโบนัส 

1. เงินโบนัสอาวุโส ตามท่ีกฎหมายกำหนด อยู่ระหว่าง 2- 11 USD ต่อเดือน 
คำนวณจากระยะเวลาท่ีทำงานให้กับโรงงานตามตาราง ดังน้ี 

2. กัมพูชามีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายเงินเดือน 13 เดือน หรือจ่ายโบนัสใน
อัตราเท่ากับเงินเดือน 1 เดือน ในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ค่าล่วงเวลา และเงินสวัสดิการอื่นๆ  

1. กรณีที่แรงงานต้องทำงานล่วงเวลา จะต้องได้รับค่าจ้างในช่วงเวลาน้ันเท่ากับ 
1.5 เท่าของค่าจ้างในชั่วโมงทำงานปกติ และหากเป็นการทำงานล่วงเวลาใน
เวลากลางคืนตั ้งแต่ 22.00-05.00 น. หรือในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ 
จะต้องได้รับค่าจ้างเท่ากับ 2 เท่าของอัตราปกติ 

อายุงาน (ปี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 
โบนัส(USD/เดือน) 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 
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2. งานกลางคืน ตามกฎหมายแรงงานหมายถึง ช่วงเวลาอย่างน้อย 11 ชั่วโมง ที่
ครอบคลุมช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ซึ ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงเวลา 
22.00-05.00 น. ในอัตรา 1.3 เท่าของอัตราค่าจ้างในช่วงกลางวัน 

3. เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าท่ีพักอาศัย อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กฎหมาย
กำหนด 10 USD ต่อเดือน ในกรณีที่นายจ้างไม่ได้จัดให้มีสวัสดิการที่พักและ
รถรับส่งให้กับแรงงาน 

4. ค่าเข้างานหรือเบี้ยขยันตามที่กฎหมายกำหนด หากมาทำงานในแต่ละเดือน
ครบทุกวันทำการ 10 USD ต่อเดือน  

5. แรงงานที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาตามคำสั่งของนายจ้างจะต้องได้รับเงิน 2,000 
เรียล สำหรับเป็นค่าอาหารล่วงเวลา 1 มื้อ หรือนายจ้างจะต้องจัดเตรียม
อาหารไว้ให้ 

6. ประกันอุบัติเหตุ กฎหมายกองทุนประกันสังคม กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงิน
เข้ากองทุนประกันอุบัติเหตุ ในอัตราร้อยละ 0.8 ของค่าจ้าง และชำระสูงสุด 
ไม่เกิน 2.4 USD ต่อเดือน 

7. ประกันสุขภาพ กฎหมายกองทุนประกันสังคม กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินเข้า
กองทุนประกันสุขภาพ ในอัตรา ร้อยละ 2.6 ของค่าจ้าง และชำระสูงสุดไม่
เกิน 7.8 USD ต่อเดือน 

8. กองทุนเงินบำนาญ กฎหมายประกองทุนประกันสังคม กำหนดให้นายจ้าง
และลูกจ้างจ่ายเงินสมทุบเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 4.0 ของค่าจ้าง ใน
สัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50  

9. เงินชดเชยล่วงหน้าตามอายุงาน กฎหมายกำหนดให้นายจ้างและสถาน
ประกอบการทุกประเภท ต้องจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้า ให้กับพนักงานประจำท่ี
มีสัญญาระยะยาวเกินกว่า 2 ปี หรือไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา เท่ากับ
อัตราค่าจ้างรวมสวัสดิการ 15 วัน ต่อปี โดยให้แบ่งจ่าย 2 รอบ รอบที่ 1 
ภายในเดือนมิถุนายน ในอัตรา 7.5 วัน ของค่าจ้างรวมสวัสดิการเฉลี ่ย 6 
เดือนแรก และรอบที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม ในอัตรา 7.5 วัน ของค่าจ้าง
รวมสวัสดิการเฉลี่ย 6 เดือนหลัง 
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สวัสดิการ ชั่วโมงการทำงานและวันหยุด 

1. ชั่วโมงทำงานของแรงงานของทั้งแรงงานชายและหญิง จะต้องไม่เกิน 8 
ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยห้ามมิให้ใช้แรงงานมากกว่า 6 
วันใน 1 สัปดาห์ 

2. ต้องให้แรงงานหยุดพักเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกัน ใน 1 สัปดาห์ 
โดยทั่วไปจะกำหนดเป็นวันอาทิตย์ 

3. แรงงานมีสิทธิ์ลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างได้ 1.5 วันต่อเดือน หรือ 18 วันต่อปี 
โดยสิทธ์ิในการลาจะเพ่ิมข้ึน 1 วันต่อปี เมื่อทำงานให้กับบริษัทครบทุกๆ 3 ปี 

4. แรงงานมีสิทธ์ิลาหยุดฉุกเฉินได้ 7 วัน 
5. แรงงานสตรีสามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนครึ ่งหนึ่งของ

เงินเดือนที่เคยได้รับ และในช่วง 2 เดือนหลังจากลาคลอดจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ทำงานหนัก  
 

8.4. การทำวีซา่ / ใบอนุญาตทำงาน 

การทำวีซ่าพำนักในประเทศกัมพูชา 

กัมพูชาได้แบ่งประเภทการทำวีซ่าเป็น 2 ประเภทหลัก คือ วีซ่านักท่องเที่ยว (T) และ  
วีซ่าธุรกิจ (E) สำหรับวีซ่าท่องเท่ียวมีค่าใช้จ่าย 30 USD เมื่อมาถึงที่สนามบินนานาชาติพนมเปญ 
โดยผู้ที่ได้รับวีซ่านักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในกัมพูชาได้ 1 เดือน และจะได้รับการต่ออายุให้อีก 1 
ครั้งโดยไม่ต้องออกนอกประเทศ ปัจจุบันกัมพูชาได้พัฒนาการระบบการขอวีซ่านักท่องเที่ยวโดย
ใช้ระบบออนไลน์ผ่าน http://www.mfaic.gov.kh/Evisa/  พร้อมทั้งการชำระเงิน  30 USD 
และค่าธรรมเนียมออนไลน์ 5 USD  ผ่าน PayPal เพื่อหลีกเลี่ยงคิวยาวในขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมือง อย่างไรก็ตาม E-Visa ใช้ได้เฉพาะ วีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น ดังนั้น สำหรับผู้ที่จะมาทำ
ธุรกิจที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลานานหรือต้องการ multiple visa ยัง
ต้องย่ืนขอวีซ่าผ่านทางช่องทางเดิม (เจ้าหน้าท่ี)  

สำหรับบุคคลที่ต้องการอยู่ในประเทศนานกว่าสองเดือนหรือหากทำงานจำเป็นต้องมี   
วีซ่าธุรกิจ โดยใช้หลักการเดียวกับการขอวีซ่านักท่องเที่ยว คือ ยื่นขอวีซ่าเมื่อมาถึงสนามบิน
นานาชาติพนมเปญ โดยมีราคา 35 USD โดยจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มขอวีซ่า 
และย่ืนเอกสารพร้อมกับพาสปอร์ต (พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่าง
น้อย 1 หน้า) โดยใช้ร่วมกับภาพถ่าย และไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานการจ้างงานแต่อย่างใด วีซ่า

http://www.mfaic.gov.kh/Evisa/
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ธุรกิจจะมีอายุ 1 เดือน แต่สามารถขยายเป็น 1, 3, 6, และ 12 เดือน ได้โดยไม่ต้องออกนอก
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม วีซ่าธุรกิจ 1 และ 3 เดือนเป็นเพียง single visa เท่านั้นถ้าออกนอก
ประเทศไปแล้วต้องขอวีซ่าใหม่ แต่ในส่วนของวีซ่าธุรกิจ 6 และ 12 เดือน จะเป็น multiple visa 
ที่สามารถเข้าออกนอกประเทศได้โดยวีซ่าไม่หมดอายุ ซึ่งจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน หรือ
แสดงวัตถุประสงค์ในการอยู ่อาศัย ปกติแล้วการยื่นต่อวีซ่าธุรกิจสามารถทำได้ด้วยตนเองที่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติพนมเปญแต่จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและ
จะต้องมีเงินพิเศษเพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าธุรกิจ  ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกในการทำ
วีซ่าธุรกิจ นักธุรกิจส่วนใหญ่ จะใช้บริษัทท่องเท่ียวเป็นตัวแทนจัดการเรื่องวีซ่าให้เน่ืองจากมีความ
สะดวกรวดเร็ว แต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดการตามความเหมาะสม ซึ่งอัตรา ค่าธรรมเนียม 
วีซ่า (พ.ศ. 2560) มีดังน้ี  

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการ 
1 เดือน 45 USD 
3 เดือน 90 USD 
6 เดือน 160 USD 
12 เดือน 300 USD 

ใบอนุญาตทำงานในกัมพูชา 

ชาวต่างชาติที่มาทำงานในกัมพูชาจะต้องมีใบอนุญาตทำงานและบัตรการจ้างงานที่ออก
โดยกระทรวงแรงงาน โดยจะได้รับจากนายจ้าง ซึ่งจะต้องต่ออายุทุก 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตทำงาน
สำหรับชาวต่างชาติในกัมพูชา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1. ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ จะได้รับการให้ออกแก่บุคคล
ดังต่อไปน้ี 

• พนักงานและผู้เชี่ยวชาญ 
• เจ้าหน้าท่ีเทคนิค 
• แรงงานที่มีฝีมือ 
• ผู้ให้บริการหรือแรงงานทั่วไป 

2. ใบอนุญาตทำงานถาวรสำหรับชาวต่างชาติจะได้รับการออกให้แก่บุคคล
ดังต่อไปน้ี 

• ผู้อพยพชาวต่างชาติที่ได้รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
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• นักลงทุนต่างประเทศและคู่สมรสที่ได้รับรองโดยสภาเพ่ือการ
พัฒนาของกัมพูชา 

หมายเหตุ :  ใบอนุญาตทำงานทั้ง 2 ประเภทไม่รวมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  สำหรับเด็กอายุต่ำ
กว่า 18 ปี จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตทำงานของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเท่าน้ัน 

ขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน  

1. ใบขออนุญาตทำงานชั่วคราว ออกโดยกระทรวงแรงงาน เอกสารที่ต้องใช้มีดังน้ี 
• แบบฟอร์มใบสมัครที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ชุด 
• พาสปอร์ตหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ 
• รูปถ่ายขนาด 4 x 6  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา 
• ใบรับรองแพทย์ และสัญญาจ้างงาน 
• นโยบายการประกันการจ้างงานของบริษัทที่ออกโดยนายจ้าง หรือ 

บริษัทประกันภัย 
• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานชั่วคราว 

2. ใบอนุญาตทำงานถาวร ออกโดยกระทรวงแรงงาน เอกสารที่ต้องใช้มีดังน้ี 
• สำเนาเอกสารแสดงตัวผู้อพยพหรือผู้ลงทุน 
• พาสปอร์ตหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ 
• รูปถ่ายขนาด 4 x 6  ไมส่วมหมวกหรือแว่นตา 
• ใบรับรองการเงินจากธนาคารในกัมพูชา 
• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานถาวร 

เอกสารต่าง ๆ จะต้องส่งใหส้ถานีตำรวจ เทศบาลและกระทรวงมหาดไทยเพ่ือตรวจสอบ ก่อนที่
จะส่งให้กระทรวงแรงงานจะให้การอนุมัติ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวจะต้องมีระยะเวลาเท่ากับที่กำหนดไว้ในวีซ่า 
2. ใบอนุญาตทำงานถาวรจะได้รับอนุมัติครั้งแรก เป็นระยะเวลา 2 ปี 
3. ใบอนุญาตทำงานต้องได้รับการต่ออายุทุกสองปี 
4. 3 เดือนก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ให้ยื่นแบบฟอร์มการต่ออายุไปที่

กระทรวงมหาดไทยผ่านสถานีตำรวจในเขตเมืองที่พำนัก 
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5. ในกรณีที่ใบอนุญาตทำงานหาย ในฐานะผู้ครอบครองจะต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจหรือ
เทศบาลในเขตที่พำนัก พร้อมให้คำชี้แจ้ง และต้องย่ืนคำขอใบอนุญาตทำงานอีกครั้ง
หน่ึง ณ สถานีตำรวจหรือเทศบาล พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียม โดยสถานีตำรวจหรือ
เทศบาลจะสง่เอกสารดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย 

6. กรณีใบอนุญาตทำงานหมดอายุจะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย 
7. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตทำงาน เช่น การย้ายที่อยู่ ผู้ที่ถือ

บัตรจะต้องแจ้งสถานีตำรวจก่อนที่จะออกเดินทางไปยังที่อยู่ใหม่ สำหรับใบอนุญาต
ทำงานใหม่จะได้รับภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากมาถึงที่อยู่ใหม่ 

8. ใบอนุญาตทำงานสามารถใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชน 
9. ใบอนุญาตทำงานทั้ง 2 ประเภท สามารถเพิกถอนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

• ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
• ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของกัมพูชา หรือ 
• มีการกระทำขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

*แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับใบอนุญาตทำงานอย่างจริงจัง 
ทำให้การจ้างพนักงานต่างชาติส่วนมาก โดยทำแค่ business visa เท่านั ้น เพื ่อให้พนักงาน
สามารถพำนักและเดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชาได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 
รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงแรงงานฯ ได้ออกประกาศเตือนให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย
เก่ียวกับการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างเคร่งครัด ดังน้ันบริษัทไทยที่เข้ามาดำเนินการในกัมพูชาควร
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง  
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9. เส้นทางคมนาคมและขนส่งในประเทศกัมพูชา 
 

9.1. เส้นทางคมนาคมทางอากาศในประเทศกัมพูชา 

 ปัจจุบัน กัมพูชามีสนามบินทั้งหมด 11 แห่ง เปิดให้บริการสำหรับเท่ียวบินปกติ 3 แห่ง 
ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ  (Phnom Penh International Airport: PPIA), สนามบิน
นานาชาติเสียมเรียบ (Siem Reap international Airport: SRIA) และ สนามบินนานาชาติสีหนุ 
(Sihanouk International Airport) 

“Société Concessionnaire des l’Aéroports (SCA)” เป็น กิจการร่วมทุน ระหว่าง 
Vinci (ฝรั่งเศส) และ Muhibbah Masteron (มาเลเซีย-กัมพูชา) ที่ได้รับสัมปทาน PPIA, SRIA 
และสนามบินนานาชาติส ีหนุ ช ่วงแรกเป็นเวลา 25 ปี ในรูปแบบ BOT (Build-Operate-
Transfer) ต้ังแต่ปี พ.ศ.2538, พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2549 ตามลำดับ โดยมี Cambodia Airport 
Management Services Ltd. (CAMS) ซึ่งควบคุมโดย SCA เป็นผู้ดำเนินกิจการทั้ง 3 สนามบิน 

 ในปี พ.ศ. 2562 มีเที ่ยวบินระหว่างประเทศ เปิดให้บริการที ่สนามบินนานาชาติ
พนมเปญมากกว่า 20 เส้นทาง ใน 11 ประเทศ ขณะที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ มีเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศมากกว่า 30  เส้นทาง ใน 11 ประเทศ ส่วนสนามบินนานาชาติสีหนุ มีการเปิด
ให้บริการเท่ียวบินระหว่างประเทศ 9 เส้นทาง ใน 4 ประเทศ คือ จีน (7เส้นทาง) มาเลเซีย (KUL) 
เวียดนาม (SGN) ไทย (DMK) และมีเพียงสนามบินนานาชาติพนมเปญเท่านั ้นที ่มีคลังสินค้า
สำหรับอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ 

 เท่ียวบินในประเทศ ให้บริการโดย บริษัท Cambodia Angkor Air Ltd. (CAA) ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมทุน ระหว่าง Vietnam Airlines (49%) , Cambodia Investment Company (26%) 
และรัฐบาลกัมพูชา (25%)  ปัจจุบันมีการให้บริการเที่ยวบินระหว่าง พนมเปญ-เสียมเรียบ 6-9 
เที่ยวบิน/วัน  เสียบเรียบ-พระสีหนุ 1 เที่ยวบิน/วัน นอกจากนี้ยังมีสายการบิน BassakaAir, 
Bayon Airline, Cambodia Airways และ JC Airline ซึ ่งเป็นสายการบินโลว์คอส ให้บริการ
เท่ียวบินระหว่างพนมเปญเสียมเรียบ อีกวันละ 1-2 เท่ียวบิน 
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เส้นทางการบินระหวา่งประเทศ สนามบินนานาชาติพนมเปญ (ปี 2562) 

ประเทศปลายทาง สนามบินปลายทาง จำนวนเท่ียวบิน 
ไทย กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 8-10 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 14 สายการบิน) (55 นาที) 

กรุงเทพ (ดอนเมือง) 3-4 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2-3 สายการบิน) (55 นาที) 
จีน กวางโจว 3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) 

คุนหมิง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
หนานหนิง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
เซ่ียงไฮ้ 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 
ฉงชิง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
ฟูโจว ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 

จีหนาน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
มาเก๊า ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
ปักก่ิง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 

หางโจว ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
หนานจิง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
หนิงปอ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
เทียนจิน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 

เวียดนาม ฮานอย 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) 
โฮจิมินห์ 4 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) 

ฮ่องกง ฮ่องกง 3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) 
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 4 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) 

ปีนัง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
เกาหลีใต้ อินชอน 2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 4 สายการบิน) 
สิงคโปร์ สิงคโปร์ 4 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 7 สายการบิน) 
ไต้หวัน ไต้หวัน 2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) 
ลาว เวียงจันทน์ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
พม่า ย่างกุ้ง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 

กาตาร์ โดฮา 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 4 สายการบิน) 
 

ที่มา: http://www.cambodia-airports.com 

 
 
 

http://www.cambodia-airports.com/
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เส้นทางการบินระหวา่งประเทศ สนามบินนานาชาติเสยีมเรียบ (ปี 2562) 

ประเทศปลายทาง สนามบินปลายทาง จำนวนเท่ียวบิน 
ไทย กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 8 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 12 สายการบิน) (55 นาที) 

กรุงเทพ (ดอนเมือง) 3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) (55 นาที) 
เชียงใหม ่ 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 7 สายการบิน) 
เกาะสมุย 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 7 สายการบิน) 

ภูเก็ต 2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 7 สายการบิน) 
จีน กวางโจว 4 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 3 สายการบิน) 

กุ้ยหยาง 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 
หนานหนิง 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 
เซ่ียงไฮ้ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
ฉงชิง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 

คุนหมิง 2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 
จีหนาน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
มาเก๊า ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
ปักก่ิง 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 

หางโจว 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 
หนานจิง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
หนิงปอ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
เหอเฟย์ 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 
เฉิงตู 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 

เวียดนาม ฮานอย ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
โฮจิมินห์ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
ดานัง 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 

ฮ่องกง ฮ่องกง 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) 
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) 

ปีนัง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
เกาหลีใต้ อินชอน 9 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 7 สายการบิน) 

บูซาน 1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) 
สิงคโปร์ สิงคโปร์ 3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 7 สายการบิน) 
ไต้หวัน ไต้หวัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
ลาว เวียงจันทน์ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
พม่า ย่างกุ้ง ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 

กาตาร์ โดฮา ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 
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9.2. เส้นทางคมนาคมทางถนนในประเทศกัมพูชา 
 

1) ถนนในประเทศกัมพูชา 

เครือข่ายถนนในประเทศกัมพูชา มีความยาวรวมทั้งสิ้น 52,500 กม. ประกอบด้วย ทาง
หลวงแผ่นดิน (National Road) 5,600 กม. ทางหลวงชนบท 6,600 กม.ซึ ่งอยู ่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม (MPWT) และถนนสายรองอีกประมาณ 40,300 
กม. ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาชนบท (MRD) และแม้ว่าถนนหลายสายจะ
ได้รับความเสียหายจากระหว่างสงครามกลางเมือง แต่ปัจจุบันก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มี
สภาพดีข้ึน โดยได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
 

ที่มา:MPWT 
 
 ถนนสายหลักที่มีความสำคัญในกัมพูชา ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 1 หลัก ซึ่ง
มีทั้งหมด 8 สาย เพ่ือใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างพนมเปญและจังหวัดสำคัญ ในจำนวน
นั้น มี 4 สายที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ หมายเลข 1 และ 2 เชื่อมต่อกับประเทศ
เวียดนาม, หมายเลข 5 เชื่อมต่อกับประเทศไทย ท่ี ปอยเปต/อรัญประเทศ , หมายเลข 7 เชื่อมต่อ
กับประเทศลาว  

นอกจากน้ันยังมี ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 หลัก ที่มีความสำคัญ และเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพื ่อนบ้าน ได้แก่ หมายเลข 48 เชื ่อมต่อกับประเทศไทย ที ่ เกาะกง/บ้านหาดเล็ก , 
หมายเลข 33 และ 78 เชื่อมต่อกับประเทศเวียดนาม 

 
 
 

ประเภทถนน ความยาว (%) 
จำนวนสะพาน
(ความยาว ม.) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 หลัก 2,258 กม.   (4.3%) 589 (17,643) 
MPWT ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 หลัก 3,342 กม.   (6.3%) 698 (15,710)  

ทางหลวงชนบท 6,607 กม. (12.6%) 904 (16,309) 
ถนนสายรอง 40,379 กม. (76.8%) 1,869 (25,559) MRD 
รวม 52,586 กม. (100%) 4,060 (76,211) MPWT/MRD 
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ตารางแสดงทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1 หลัก และ 2 หลัก ที่สำคัญ 

 
 

เลข เส้นทางและจังหวัดท่ีผ่าน ระยทาง 
1 พนมเปญ – ไปรเวง – สวายเรียง – ชายแดนเวียดนาม  167 กม. 
2 พนมเปญ – ตาแกว – ชายแดนเวียดนาม (ทินบิน) 125 กม. 
3 พนมเปญ –กัมปงสปือ - ตาแกว – กัมปอต – พระสีหนุ 200 กม. 
4 พนมเปญ –กัมปงสปือ – เกาะกง – พระสีหนุ 225 กม. 
5 ชายแดนไทย – บัยเตียเมียนเจย – พระตะบอง – โพธิ์สัตว์ - กัมปงชนาง– พนมเปญ 410 กม. 
6 บัยเตียเมียนเจย – เสียมเรียบ –กัมปงธม – กัมปงจาม – พนมเปญ 418 กม. 
7 กัมปงจาม – กระแจะ – สตึงเตร็ง – ชายแดนลาว 454 กม. 
8 กันดาล-กัมปงจาม 126 กม. 
33 กัมปอต– ชายแดนเวียดนาม (ฮาเตียน) 40 กม. 
48 เกาะกง – ชายแดนไทย (บ้านหาดเล็ก) 160 กม. 
78 สตึงเตร็ง – รัตนคีรี– ชายแดนเวียดนาม 194 กม. 

 
2) ระยะทางภายในประเทศ ระหว่างพนมเปญ-จังหวัดสำคัญ 

ท่ี เส้นทาง ระยะทาง กม. หมายเลขถนน 
1 พนมเปญ – นครวัด  321 6 
2 พนมเปญ – โบโก 189 3 
3 พนมเปญ – กัมปอต 148 3 
4 พนมเปญ – สีหนุ 230 4 
5 พนมเปญ – เสียมเรียบ 314 6 
6 พนมเปญ – เกาะกง 271 4 และ 48 
7 พนมเปญ –บันเตียเมียนเจย 359 5 
8 พนมเปญ – พระวิหาร 294 6 และ 64 
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3) อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub region: GMS) 

สำหรับการพัฒนาด้านการคมนาคม ตามแผนของ ประเทศใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
(Greater Mekong Sub region: GMS) ซึ่งประกอบด้วย ไทย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ
จีนตอนใต้ จำนวน 10 เส้นทาง มี 3 เส้นทางในกัมพูชาท่ีมีความสำคัญกับประเทศไทย ได้แก่ 

 
เส้นทาง Central Sub-corridor หรือเส้นทาง R 1  

เส้นทาง กรุงเทพ – พนมเปญ – โฮจิมินห์  เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเมืองสำคัญทางการค้า
ของทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งมีประชากรหนาแน่น รวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมโยง แหล่งทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค  โดยจากฝั่งประเทศไทย เริ่มที่กรุงเทพ มุ่งหน้าสู่อรัญประเทศ ระยะทาง
ประมาณ 300 กม. ฝั่งกัมพูชาจากปอยเปต มุ่งหน้าด่านบาเวต  โดยผ่านจังหวัด บันเตยเมียนเจย 
พระตะบอง โพธิ ์สัตว์ พนมเปญ ไปรเวง สวายเรียง ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 5 และ
หมายเลข 1 ผ่าน ระยะทางรวมประมาณ 570 กม. ฝั่งเวียดนามจากบาเวต มุ่งหน้า โฮจิมินห์ และ 
วังเตา ระยะทาง 170 กม. รวมระยะทางทั้งหมด 1,040 กม.  

เส้นทาง Southern Coastal Sub- corridor หรือ เส้นทาง R 10 

เส้นทาง กรุงเทพ- เกาะกง- Nam Can เป็นเส้นทางเลียบชายฝั ่งด้านใต้ ระยะทาง
ประมาณ 970 กิโลเมตร เชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของไทยและ ทางใต้ของกัมพูชา ซึ่งมี
ศักยภาพด้านการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ชายฝั่งของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการประมง ทรัพยากรพลังงาน และอุตสาหกรรมเบา ตลอดจนเชื่อมโยงไปจนถึงพ้ืนที่
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บริเวณ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ในเวียดนาม ซึ่งมีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรม
เบา โดยเริ่มต้นจาก กรุงเทพ- ตราด ในฝั่งประเทศไทย ต่อด้วย เกาะกง-กัมปอต ประเทศกัมพูชา
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 48 – 4 - 33 จนไปถึงฮาเตียน - Ca Mua – Nam Can ประเทศ
เวียดนาม  

เส้นทาง Northern Sub-corridor หรือเส้นทาง R 9 

เส้นทาง กรุงเทพ – เสียมเรียบ- Qui Nhon เป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญ จากกรุงเทพ สู ่นครวัด และเขาพระวิหารในกัมพูชา ผ่านพื้นทีราบสูงตอนกลางของ
ประเทศเวียดนาม สู่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพ –อรัญ
ประเทศ ในฝั่งไทย ปอยเปต เสียมเรียบ สตึงเตร็ง และรัตนคีรี ในฝั่งกัมพูชา โดยใช้ทางหลวง
หมายเลข 5 – 6 – 66 – 7 – 18  จนไปถึงชายแดนเวียดนาม ที ่จังหวัด Pleiku ต่อไปจนถึง
ชายฝั่งที่จังหวัด Qui Nhon  
 
4) เส้นทางหลักในการขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา 

ประเทศไทยและกัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 7 แห่ง ที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนและนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย 

1. ช่องสะงำ (ศรีสะเกษ) – ช่องจอม (อุดรเมียนเจย) 
2. ช่องจอม (สุรินทร์) – โอร์เสม็ด (อุดรเมียนเจย) 
3. บ้านคลองลึก (สระแก้ว)- ปอยเปต (บันเตียเมียนเจย) 
4. บ้านเขาดิน (สระแก้ว) – พนมได (บันเตียเมียนเจย) 
5. บ้านแหลม (จันทบุรี) – บ้านกรอมเรียง (พระตะบอง) 
6. บ้านผักกาด (จันทบุรี) – บ้านคลองจะกร็อม (ไพลิน) 
7. บ้านหาดเล็ก (ตราด) – จามเยียม (เกาะกง)   

จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 7 จุด มีการขยายเวลาทำการ จาก 7.00 – 20.00 น.  เป็น 6.00 - 
22.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีแผนในการเปิด
จุดผ่านแดนเพ่ิมอีก 4 แห่ง ได้แก่  

1. บ้านหนองเอี ่ยน (สระแก้ว) – สตึงบท (บันเตียเมียนเจย -ปอยเปต) เป็นการ
ก่อสร้างจุดผ่านแดนแห่งใหม่ เพื ่อแยกการขนส่งส ินค้าและการสัญจรของ
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ประชาชน ระหว่างจังหวัดสระแก้วและบันเตียเมียนเจยออกจากกัน  เน่ืองจากใน
ปัจจุบัน ด่านบ้านคลอง-ปอยเปต เป็นด่านที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้า และการ
สัญจรของประชาชนเกือบร้อยละ 80 และไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ 

2. ช่องอานม้า (อุบลราชธานี) – อานแซะ (พระวิหาร) เป็นการยกระดับจากจุดผ่อน
ปรน เพ่ือส่งเสริมการค้าและการท่องเท่ียว 

3. สายตะกู (บุรีรัมย์) – จุ๊บโกกี (อุดรเมียนเจย) เป็นการยกระดับจากจุดผ่อนปรน 
เพ่ือส่งเสริมการค้าและการท่องเท่ียว  

4. ท่าเส้น (ตราด) – ทมอร์ดา (โพธิ ์สัต) เป็นการยกระดับจากจุดผ่อนปรน เพ่ือ
ส่งเสริมการค้าและการท่องเท่ียว 
 

9.3. เส้นทางคมนาคมทางรถไฟ 

 ระบบรางรถไฟในประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย เส้นทาง 2 สาย คือ 1. สายใต้มีความ
ยาว 264 กม. เริ่มต้นที่กรุงพนมเปญ ผ่านสถานีตาแกว กัมปอต และไปสิ้นสุดที่ สีหนุวิลล์ 2. สาย
เหนือมีความยาว 336 กม.เริ่มต้นที่พนมเปญ ผ่านสถานีกัมปงชนาง โพธิ์สัตว์ พระตะบอง ศรี
โสภน และไปสิ้นสุดที่ปอยเปต ติดกับชายแดนประเทศไทย ในส่วนของรางรถไฟระยะทาง 48 
กม. จากศรีโสภนไปจนถึงปอยเปตทีห่ายไปและยังหาไม่พบ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างรางรถไฟใหม่
เพ่ือทดแทนและเชื่อมโยงระหว่างรางรถไฟไทยและกัมพูชา คาดว่าจะเปิดใช้ได้ในกลางปี 2561 

 โครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางรถไฟทั้งสองสายนั้นมีสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจาก
ได้รับความเสียหายจากสงคราม โดยปัจจุบันรถไฟสามารถทำความเร็วได้เพียง 15-20 กม. ต่อ 
ชั่วโมง รัฐบาลกัมพูชาจึงได้ให้สัญญาสัมปทานกับ Toll Holding จากออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 
30 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการฟื้นฟูเครือข่ายทางรถไฟทั้งระบบและปรับปรุงการ
ดำเนินงาน นอกจากนั้น ADB และ AusAID ยังตกลงที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนจำนวน 140 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพ่ือใช้ในการพัฒนาและฟ้ืนฟูตามที่กล่าวมา โดยมีเป้าหมายให้รถไฟสามารถ 
รับน้ำหนักกดเพลาได้สูงสุด 20 ตัน และทำความเร็วสูงสุดได้อย่างน้อย 50 กม.ต่อชั่วโมง อย่างไร
ก็ตาม Toll Holding ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ Royal Group ของกัมพูชาเพ่ือดำเนินกิจการต่อ 

 หลังจากท่ีได้รับการฟ้ืนฟูจนถึงในปัจจุบัน ได้มีการเปิดใช้เส้นทางสายใต้ จากพนมเปญ 
ถึง สถานี Touk Meas ซึ่งห่างจากพนมเปญ 118 กม. และอยู่ใกล้กับจังหวัดกัมปอต โดยมีการ
ขนส่งปูนซีเมนต์จากกัมปอต  มายังพนมเปญ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 และมีการ
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เปิดใช้เส้นทางสายใต้ทั้งเส้นทาง ไปถึง จังหวัดพระสีหนุ เมื่อปลายปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา โดยมี
การให้บริการ 3 เที่ยวต่อ สัปดาห์ เพื่อขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยทำความเร็วได้ 60 กม.ต่อ
ชั่วโมง สำหรับทางรถไฟสายเหนือจากกรุงพนมเปญ ถึงปอยเปต (ชายแดนไทย-กัมพูชา) น้ันเริ่มมี
การเปิดใช้งานตลอดทั้งเส้นทาง เมื่อ พ.ศ.2561 โดยสามารถรับน้ำหนักได้ 15 ตันต่อเพลา และ
ทำความเร็วได้ 30 กม. ต่อชั่วโมง  

ต่อมาในปี 2562 รัฐบาลกัมพูชา ตัดสินใจยกเลิกสัญญาบริหารกิจการรถไฟกับบรษิัท 
Royal Railway และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เข้ามาบริหารจัดการเป็นการชั ่วคราว 
ก่อนที่จะเปิดประมูลและคัดเลือกบริษัทรายใหม่ที่มีประสบการณ์และสามารถทำงานร่วมการ
รัฐบาลได้ในการปรับปรุงและยกระดับการให้บริการขนส่งทางรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
มีความแน่นอน ปลอดภัย และค่าบริการเหมาะสม เพ่ือเป็นทางเลือกในการขนส่งแก่ภาคธุรกิจใน
กัมพูชา นอกจากน้ียังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมยกระดับการขนส่งทางรถไฟจากสถานีปอย
เปตถึงสถานีสีหนุวิลล์ โดยไม่ต้องมีการถ่ายสินค้าที่พนมเปญ และให้ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนคลังจัดเก็บข้าวสารเพื่อการส่งออก ในพื้นที่สำคัญของแต่ละ
จังหวัดที่สามารถเข้าถึงการขนส่งทางรถไฟได้ 

และล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 รัฐบาลไทยและกัมพูชา ได้ทำพิธีเปิดสถานีรถไฟ
ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พร้อมทั้งลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้รัฐบาลไทยยงัได้
มอบขบวนรถไฟดีเซลรางจำนวน 4 ตู้ แก่กัมพูชา อีกด้วย  

9.4. เส้นทางคมนาคมทางน้ำ 
 

1) ท่าเรือนานาชาติ 

ในกัมพูชา มีท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียว คือ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงโดยการวาง
คอนเทนเนอร์รอบท่าเรือน้ำลึก ความยาว 240 เมตร และขยายพื้นที่ที่จอดเรือความยาว 160 
เมตร สำหรับรองรับเรือที่กินน้ำลึก 9 เมตร ปัจจุบันท่าเรือแห่งน้ีมีท่าเทียบเรือ 12 ท่า มีเครื่องมือ
อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีทางเข้า 2 สาย คือ สายใต้ มีความยาว 5.5 กม. ลึก 8.4 เมตร 
และกว้าง 80-100 เมตร และสายเหนือ มีความยาว 1 กม. ลึก 10 ม. และกว้าง 150-200 เมตร 
รองรับน้ำหนักได้ 10,000 ตัน 
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เส้นทางเดินเรือที่ติดต่อกับสีหนุวิลล์ ได้แก่ อเมริกา ยุโรป จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม ส่วนใหญ่จะขนผ่านสิงคโปร์  

นอกจากน้ันยังมีท่าเรือ เอกชนที่สำคัญ อีก 2 แห่งได้แก่ ท่าเรือนานาชาติพนมเปญ ซึ่ง
อยู่ลึกเข้ามาประมาณ 330 กิโลเมตร จากปากแม่น้ำโขงที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ของประเทศเวียดนาม 
และจากการที่เป็นท่าเรือที่อยู่ในลำน้ำ ทำให้ความสามารถในการรองรับเรือในฤดูแล้งกับฤดูน้ำ
หลากจะต่างกันมากท้ังจากอุปสรรคของการเดินเรือและระดับความลึกหน้าท่าคือ สามารถรองรับ
เรือระวาง 2,000 ตันกับ 5,000 ตันในแต่ละฤดูตามลำดับ 

ท่าเรือเอกชนชื่อ ท่าเรือออกญามง หรือ Oknha Mong Port: OMP ซึ่งตั้งอยู่ติดอ่าว
ไทยในเขตจังหวัดพระสีหนุ เหนือขึ้นมาจากท่าเรือสีหนุวิลล์ทางรถยนต์ประมาณ 40 กิโลเมตร 
หรือประมาณ 180 กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญ เป็นท่าเรือที่เปิดดำเนินการควบคู่กับการขยาย
ขนาดหน้าท่า ปัจจุบันสามารถรองรับเรือน้ำหนักสูงสุดได้ 5,000 ตัน 

ปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างและพัฒนาท่าเรือทางทะเลของเอกชน อีกจำนวน 2 แห่ง ใน
จังหวัดกัมปอต เพ่ือรองรับความต้องการนำเข้าและส่งออกสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

การขนส่งสินค้าหนักระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงนิยมขนส่งทางเรือมากกว่า โดยสินค้า
อุปโภคบริโภค เครืองดื่ม น้ำตาล วัสดุก่อสร้าง จะนิยมใช้ท่าเรือเอกชนในจังหวัดตราด ได้แก่ 
ท่าเรือ ส.กฤตวัน ท่าเรือชลาลัย และท่าเรือกัลปังหา ขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือออกญามงและ
ท่าเรือเอกชน ขนาดเล็กอื่นๆ ในจังหวัดเกาะกง และพระสีหนุ  

ขณะที่สินค้าที่ขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์จะถูกส่งมาจากท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือ
กรุงเทพ ขนส่งมายังท่าเรือสีหนุวิลล์ รวมถึงน้ำมันสำเร็จรูป 

 

2) ท่าเรือ ขนส่งภายในประเทศ 

การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้แม่น้ำแม่โขง แม่น้ำโตนเลสาบ และแม่น้ำ
บาสัก ซึ่งมีความยาวโดยรวม 1,750 กิโลเมตร ในฤดูฝน และอาจลดเหลือ 580 กิโลเมตร ในฤดู
แล้ง ท่าเรือขนส่งในประเทศที่สำคัญ มีดังต่อไปน้ี 
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(1) ท่าเรือสตึงเตร็ง (จังหวัดสตึงเตร็ง) ต้ังอยู่บนแม่น้ำโขง ห่างจากท่าเรือกระแจะ 
128 กม. 

(2) ท่าเรือกระแจะ (จังหวัดกระแจะ) ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง ห่างจากท่าเรือกัมปง
จาม 121 กม. 

(3) ท่าเรือโตนเลเบต (จังหวัดกัมปงจาม) ต้ังอยู่บนแม่น้ำโขง ห่างจากพนมเปญ 
106 กม. 

(4) ท่าเรือเนียกเลือง (จังหวัดไปรเวง) ) ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง ห่างจากท่าเรือก
พนมเปญ 60 กม. 

(5) ท่าเรือ ชองเนียส (จังหวัดเสียมเรียบ) ตั้งอยู่บนแม่น้ำ โตนเลสาป ห่างจาก
ท่าเรือ พซากรอม 190 กม. 

(6) ท่าเรือ พซากรอม (กัมปงชนาง) ตั้งอยู่บนแม่น้ำโตนเลสาป ห่างจากท่าเรือ 
พนมเปญ 100 กม. 

การขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศกัมพูชามีข้อจำกัด เนื่องจากระดับน้ำในฤดูฝน
และฤดูแล้ง มีความแตกต่างประมาณ 10 เมตร 
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10. การเงินและการธนาคาร 
 
10.1. สถาบันการเงิน 

ธนาคาร 

 กฎหมายว่าด้วยธนาคารและสถาบันทางการเงิน ได้รับการบัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. 2542 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรังปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกทางการเงิน สร้าง
รากฐานให้กับสถาบันทางการเงิน และเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการ
ประกอบธุรกิจได้ง่ายย่ิงข้ึน มาตรา 16.3 ของกฎหมายฉบับน้ี ได้กำหนด เงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ำ
ของธนาคารไว้เท่ากับ 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย 5% ของเงินทุนจดทะเบียนจะต้องคงไว้ที่ 
ธนาคารแห่งชาติ กัมพูชา เพ่ือเป็นเงินประกัน อย่างไรก็ตาม ประกาศหมายเลข B7-016-117 ว่า
ด้วย ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ใหม่ เกี ่ยวกับเงินทุนจดทะเบียน และ การอนุมัติใบอนุญาต 
ประกอบกิจการธนาคาร ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดเงินทุนข้ัน
ต่ำของธนาคาร ดังต่อไปน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1 ราย และได้รับการจัดให้อยู่ใน
ระดับ Investment Grade โดยหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะต้องมี
เงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ำ 200,000,000,000 เรียล (50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

2. ธนาคารพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท จะต้องมีเงินทุนจด
ทะเบียนข้ันต่ำอย่างน้อย 300,000,000,000 เรียล (75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

3. ธนาคารเฉพาะด้าน ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1 ราย และได้รับการจัดให้อยู่ใน
ระดับ Investment Grade โดยหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะต้องมี
เงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ เท่ากับ 10,000,000,000 เรียล (2.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) 

4. ธนาคารเฉพาะด้านที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท จะต้องมีเงินทุน
จดทะเบียนข้ันต่ำอย่างน้อย 60,000,000,000 เรียล (15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ทั้งน้ีธนาคารที่ได้รับใบอนุญาต หรือ หนังสือสำคัญ ก่อน การประกาศใช้ประกาศฉบับน้ี 
ถูกกำหนดให้ต้องเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนให้เท่ากับที่ระบุไว้ด้านบน ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2560 
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ธนาคารจะต้องรักษา อัตราส่วนของ ยอดค้างชำระ การให้กู้ หรือข้อผูกพัก ระหว่าง
ผู ้ร ับผลประโยชน์หนึ ่งรายต่อสินทรัพย์ของธนาคารทั้งหมด ที ่อัตราไม่เกิน 20% (ประกาศ
หมายเลข 7.06-226 NBC ว่าด้วยการควบคุมความเสี ่ยงของธนาคารและสถาบันทางการเงิน
ขนาดใหญ่) 

ในปี พ.ศ. 2562 ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) รวมกับสำนักงานสาขา 
(Branch Office) ของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ มีจำนวนทั้งหมด 46 ธนาคาร ธนาคาร
เฉพาะด้าน (Specialized Bank) จำนวน 15 ธนาคาร สถาบันไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance 
Institution) จำนวน 75 สถาบัน สถาบันไมโครไฟแนนซ์รับฝากเงิน 7 สถาบัน สำนักงานตัวแทน 
(Representative Office) ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศอีก 13 ธนาคาร และบริษัทลีสซิ่ง 15 
แห่ง  

ธนาคารพาณิชย์ ทั้ง 46 ธนาคาร มีรายชื่อดังต่อไปน้ี 
1. ACLEDA BANK Plc. 
2. ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED. 
3. ANZ Royal Bank (Cambodia) LIMITED. 
4. B.I.C (CAMBODIA) BANK PLC. 
5. BANGKOK BANK PLC., CAMBODIA BRANCH 
6. BANK FOR INVESMENT&DEVELOPMENT OF CAMBODIA 
7. BANK OF CHINA LIMITED PHNOM PENH BRANCH 
8. BANK of INDIA Phnom Penh Branch 
9. BOOYOUNG KHMER BANK 
10. BRANCH OF INDUSTRIAL BANK OF KOREA “PHNOM PENH” 
11. BRANCH OF MIZUHO BANK, LTD. 
12. BRED BANK (CAMBODIA) PLC. 
13. CAMBODIA ASIA BANK LTD. 
14. CAMBODIA MEKONG BANK PUBLIC LIMITED. 
15. CAMBODIAN COMMERCIAL BANK LTD. 
16. CAMBODIAN POST BANK Plc. 
17. CAMBODIAN PUBLIC BANK Plc. 
18. CANADIA BANK PLC 
19. CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA) Corp.,Ltd. 
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20. CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC 
21. Chip Mong Commercial Bank Plc. 
22. CIMB BANK PLC. 
23. FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH 
24. FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA 
25. Hong Leong Bank (Cambodia) PLC 
26. ICBC Bank Limited Phnom Penh Branch 
27. Kasikorn Bank PLC. Phnom Penh Brach 
28. KOOKMIN BANK CAMBODIA. 
29. KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD PHNOM PENH BRANCH 
30. MAY BANK PHNOM PENH BRANCH. 
31. MB Bank Plc. Phnom Penh Branch Cambodia 
32. Mega International Commercial Bank Co.Ltd. Phnom Penh Branch 
33. PHILLIP BANK PLC. 
34. PHNOM PENH COMMERCIAL BANK 
35. PRINCE BANK PLC. 
36. RHB INDOCHINA BANK 
37. M.G.N Emperor Bank Plc. 
38. SATHAPANA BANK PLC (MARUHAN JAPAN BANK Plc.) 
39. Saigon-Hanoi Cambodia Bank (SHB) Plc. 
40. SHINHAN KHMER BANK Limited 
41. Taiwan Cooperative Bank, Phnom Penh Branch 
42. UNION COMMERCIAL BANK PLC. 
43. VATTANAC BANK 
44. Asia-Pacific Development Bank Plc. 
45. Saigon Thuong Tin Cambodia Bank Plc. 
46. Vietnam Bank for Agriculture & Rural. 
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 ธนาคารเฉพาะด้าน (Specialized Banks) 

 ตามกฎหมายธนาคารและสถาบันการเงินนั้น  ธนาคารเฉพาะด้านได้รับคำนิยามวา่คือ 
ธนาคารที่ดำเนินกิจกรรมเพียงอย่างเดียวของสามกิจกรรมหลักของธนาคารพาณิชย์ ที่ระบุข้างต้น 
โดยการจัดตั้งธนาคารเฉพาะด้านถูกมองว่าเป็นเสมือนสถาบันการเงินเพิ่มเติมในระบบธนาคาร
พาณิชย์ หรือเป็นเสมือนสถาบันการเงินพิเศษในภาคเฉพาะด้านที่รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญ  
โดยนักลงทุนหลายรายได้จัดต้ังธนาคารเฉพาะด้านข้ึนเป็นก้าวแรก ก่อนที่จะขยายกิจการไปสู่การ
เป็นธนาคารพาณิชย์  กัมพูชาได้ริเริ่มธนาคารเฉพาะด้านสินเชื่อชนบทด้วย 

 สถาบันการเงินขนาดเล็ก (Micro financial Institutions: MFI) 

 ภายใต้กฎระเบียบของกัมพูชา สถาบันการเงินขนาดเล็กได้รับคำนิยามว่าเป็น “การ
จัดส่งบริการทางการเงิน อาทิ เงินกู้ และเงินฝาก ให้แก่ครัวเรือนที่ยากจนและมีรายได้น้อย 
รวมถึงวิสาหกิจขนาดเล็ก”  

 สถาบันการเงินขนาดเล็กที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการมีขอบเขตการให้บริการที่
จำกัด โดยสถาบันสามารถดำเนินกิจกรรมทางการธนาคารได้เฉพาะตามท่ีระบุไว้ในคำนิยาม  ท้ังน้ี 
การให้บริการสินเชื่อถือว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ เว้นแต่จะมีการจำกัดไว้ด้วยกฎระเบียบ
หน่ึงใดหรือด้วยข้อกำหนดของใบอนุญาตน้ัน ๆ 

 สถาบันการเงินขนาดเล็กจะต้องได้รับใบอนุญาตอีกฉบับหนึ่งในฐานะที่เป็นสถาบัน
การเงินขนาดเล็กที่รับฝากเงิน เพ่ือที่จะสามารถให้บริการบัญชีออมทรัพย์ได้  

 สาขาธนาคารต่างประเทศ (Branch Office) และสำนักงานตัวแทน
(Representative Office) 

 กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงินระบุว่า “กิจการที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้อาจได้รับ
การจดทะเบียนบริษัทในประเทศกัมพูชาหรือเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ”  ด้วยเหตุน้ี นัก
ลงทุนชาวต่างชาติสามารถจัดต้ังธนาคารท้องถ่ินหรือสาขาธนาคารต่างประเทศในกัมพูชาได้ 

 สำนักงานบริการข้อมูล สำนักงานประสานงาน หรือสำนักงานตัวแทนนั้น ไม่สามารถ
ดำเนินธุรกิจการธนาคาร การเป็นสื่อกลางทางการเงิน หรือการหาลูกค้าได้ (ตามมาตรา 13 ของ
กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงิน) การเปิดสำนักงานที่กล่าวถึงข้างต้นน้ี จำเป็นที่จะต้องได้รับ
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การอนุมัติจากธนาคารแห่งชาติก่อน โดยสถานประกอบการเหล่านี้อาจจัดตั้งเป็นบริษัทท้องถ่ิน
หรือสร้างขึ้นเป็นองค์กรแบบง่ายๆหรือสำนักงานก็ได้ และจะต้องได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์
ด้วย  

สำนักงานเหล่าน้ีอาจใช้ชื่อทางธุรกิจของธนาคารต่างประเทศที่เป็นตัวแทนได้ อย่างไรก็
ตาม การอนุญาตจะให้เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้อีกเพียงครั้งเดียว 

10.2. ระบบการเงิน 

นโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยน  

 กัมพูชาใช้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed Floating 
Exchange Rate) โดยธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia:  NBC) จะเป็นผู้
กำหนดอัตราทางการ (Official Exchange Rate) ให้สอดคล้องกับความเคลื ่อนไหวของราคา
ตลาด และมีส่วนต่างระหว่างอัตราตลาดและอัตราทางการไม่เกินร้อยละ 1 ส่วนใหญ่ อัตรา
ทางการใช้กับธุรกรรม การค้าระหว่างประเทศของภาครัฐและวิสาหกิจของรัฐ เป็นสำคัญใน
ขณะที่อัตราตลาด (Market Rate) จะถูกกำหนดโดยผู้ค้าเงินตราต่างประเทศในภาคเอกชน 

 ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศในกัมพูชา ยังเป็นตลาดเล็กและมีการดำเนินงาน 
อย่างไม่เป็นทางการ จึงไม่มีการกำหนดเวลาซื้อขายที่แน่นอน โดยทั่วไปตลาดเงินตราต่างประเทศ
ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง  แต่หากธนาคารหรือผู้ค้าเงินขาดสภาพคล่อง สามารถกู้ยืมเงินดอลลาร์ 
สรอ.และเงินเรียลจาก NBC ได้ โดยมีหลักประกัน    

 กฎหมายอัตราแลกเปลี่ยนกำหนดให้ธนาคารต้ังข้ึนในกัมพูชาเท่าน้ันมีสิทธิได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินธุรกิจแลกเปลี ่ยนเงินตราได้อย่างเสรี แต่ต้องรายงานต่อธนาคารกลางเมื ่อมีการ
แลกเปลี่ยนเงินต้ังแต่ 10,000  ดอลลาร์ สรอ. ข้ึนไป แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดสถานการณ์ที่กัมพูชา
มีความไม่สงบภายในประเทศหรือเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ธนาคารกลางมีอำนาจสงวนสิทธ์ิใน
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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นโยบายด้านระบบการชำระเงิน  

 ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ เศรษฐกิจกัมพูชามีการใช้เงินสดสูง แต่ก็มี การใช้ เช็คเป็นเครื่องมือ
หลักในการชำระเงิน โดยมี NBC ดำเนินการด้านสำนักหักบัญชี ( Clearing House) ทั้งสกุลเงิน
ดอลลาร์ สรอ. และสกุลเงินเรียล 

การใช้เงินเรียล และเงินตราต่างประเทศในกัมพูชา 

 1. กัมพูชาใช้เงินดอลลาร์ สรอ. ในระบบเศรษฐกิจในสัดส่วนที่สูงมากกว่าร้อยละ 80 
และเปน็เศรษฐกิจแบบดอลลาร์ (Dollarized Economy) เงินดอลลาร์ สรอ. ในกัมพูชามีบทบาท 
หน้าที่ 3 อย่างคือ เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยในการวัดมูลค่า และเป็นเครื่องรักษา
มูลค่า 

 2. เงินเรียล ใช้ในภาครัฐและธนาคารกลางใน การจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง และยังนิยม ใช้
ในธุรกรรมเล็ก ๆ ทั่วไป NBC ทำหน้าท่ี อัดฉีดเงินเรียลเข้าในระบบ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลาง
ของกัมพูชามีนโยบายผลักดันให้ใช้เงินเรียลมากข้ึนในธุรกรรมต่างๆ ในประเทศ เช่น การบังคับให้
ใช้เงินเรียลชำระค่าธรรมเนียมและภาษี เป็นต้น  

  3. มีการใช้เงินสกุลด่องของเวียดนามตามจังหวัดที่ติดกับประเทศเวียดนาม และใช้เงิน
บาทของไทยตามจังหวัดที่ติดกับประเทศไทย  

 4. ในระบบสถาบันการเงินของกัมพูชา นอกจากทุนจดทะเบียนที่ เป็นดอลลาร์ สรอ. 
แล้ว เงินฝากและสินเชื่อสวนใหญ่ยังเป็นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้การรับฝากเงินและ
อัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้สำหรับเงินสามสกุล คือ ดอลลาร์ สรอ. เรียล และบาท 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย (Law on Anti-Money Laundering and Combating 
the Financing Terrorism) 

 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการสนับสนุนทางการเงิน
แก ่การก ่อการร ้าย  (Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing 
Terrorism) ได้รับการบัญญัติข้ึน เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยภายใต้กฎหมายฉบับน้ี 
ได้กำหนดว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาความลับของธนาคาร หรือธุรกิจใดๆ จะต้องไม่ขัดขวาง
การดำเนินการตามกฎหมายฉบับน้ี และไม่สามารถอ้างเหตุในการปฏิเสธ ที่จะให้ข้อมูลแก่ หน่วย
ข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit : FIU,ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับเรื ่อง 
วิเคราะห์ และเผยแพร่รายงาน เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัย ธุรกรรมทางเงินสด และข้อมูล



หน้า 118 จาก 140 
 

 

CAMBODIA : Trade & Investment Guidebook- AEC Business Support Center, Phnom Penh 

อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  นอกจากน้ันยัง
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจ  ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ภายในประเทศ หรือ เพ่ือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือเพ่ือความจำเป็นในการเชื่อมโยงกับการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับ 
การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการก่อการร้าย ตามคำสั่งหรือการดำเนินการ
ภายใต้การควบคุมของผู้มีอำนาจในการพิจารณาคดี (มาตรา 6) 

 กฎหมายห้ามมิให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า
หลักทรัพย์ บริษัทประกัน สถาบันไมโครไฟแนนซ์ สหกรณ์เครดิต บริษัท ลีซซิ่ง กองทุนเพื่อการ
ลงทุนและเงินบำนาญ บริษัทบริหารกองทุน ฯลฯ เปิดหรือจัดทำบัญชี ที่ไม่ระบุชื่อหรือหมายเลข
บัญชี หรือบัญชีที่มีการใช้ชื่อปลอม และให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆแก่บัญชีเหล่าน้ัน 
เว้นแต่ จะมีการใช้มาตรการพิสูจน์ทราบลูกค้า (the customer due diligence measures) 
(มาตรา 7) 

 หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน จะต้องใช้ มาตรการพิสูจน์ทราบลูกค้า รวมถึงการระบุตัว
ตัว และตรวจสอบยืนยันความถูกต้องในการระบุตัวตนของลูกค้า (มาตรา 8) และอาจได้รับการ
ร้องขอให้ใช้มาตรการตรวจสอบพิเศษสำหรับการทำธุรกรรมบางอย่าง 

 กฎหมายกำหนดว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน จะต้องรายงานต่อ  FIU เกี่ยวกับการ
ทำธุรกรรมทางการเง ิน ที ่ม ีม ูลค ่าเกินกว่าที ่กำหนดโดยหน่วยงานที ่ม ีอำนาจกำกับดูแล 
เช่นเดียวกับ ธุรกรรมทางการเงินที่มีการเชื่อมโยงหลายรายการซึ่งมีมูลค่าสุดท้ายเกินกว่ามลูค่า
เดิม (มาตรา 12.1) หาก FIU มีเหตุผลอันสมควรที่สงสัยได้ว่าการทำธุรกรรม หรือ การเสนอทำ
ธุรกรรมนั้น อาจมีส่วนในการทำผิดกฎหมายการฟอกเงิน หรือ การสนับสนุนทางการเงินแกก่าร
ก่อการร้าย  FIU จะทำหนังสือแจ้งหรือโทรศัพท์โดยตรงไปยังหน่วยงานนั้น เพื ่อห้ามมิให้
ดำเนินการทำธุรกรรม ข้อเสนอทางธุรกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกรรมน้ัน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง เพื่อให้ FIU ทำการสอบถามข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับ
การทำธุรกรรมนั้น เพื่อแจ้ง และทำการปรึกษากับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากพิจารณา
เห็นสมควร (มาตรา 12.5) 

 ในกรณีที ่มีการดำเนินการที่เก ี ่ยวกับการละเมิด กฎหมายการฟอกเง ิน และการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่ กำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญา ทรัพย์สิน
ต้องสงสัยและทรัพย์สินที่เก่ียวข้องทั้งหมด จะถูกระงับและห้ามมิให้ทำการโอนย้าย จนกว่า จะมี
การตัดสินจากศาลอย่างแน่ชัด (มาตรา 30) 
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10.3. การโอนเงินตราออกนอกประเทศ 

นโยบายด้านการควบคุมเงินตราต่างประเทศ  

 ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที ่เข้าไปประกอบธุรกิจหรือลงทุนในกัมพูชา 
สามารถโอนเงินออกนอกประเทศได้อย่างเสรี  โดยกฎหมาย Foreign Exchange  Law,  August  
22,  1997  ไม่จำกัดในการโอนเงินลงทุนหรือผลกำไรที ่ได้จากการลงทุนออกนอกประเทศ 
กฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้อำนาจธนาคารกลางในการควบคุมดูแลการส่งเงิน
ออกนอกประเทศ ในกรณีที่ นักท่องเท่ียวนำเงินเข้าหรือออกนอกประเทศมีมูลค่าต้ังแต่  10,000 
ดอลลาร์ สรอ.ขึ้นไป จะต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร  ธนาคารที่เป็นผู้ทำธุรกรรมจะต้อง
รายงานต่อธนาคารชาติเมื่อมีการนำเงินสดที่มีเงินตราต่างประเทศออกจากกัมพูชา 

มาตรา 11 ของกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วย การลงทุน พ.ศ.2546 ให้การรับประกัน
ว่า โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (QIP) สามารถโอนเงินสกุลต่างประเทศ ระหว่าง
ประเทศ ได้อย่างเสรี โดยซื้อผ่านธนาคารที่ได้รับอนุญาต สำหรับการดำเนินการทางการเงินที่
เก่ียวข้องกับการลงทุน ประกอบด้วย การดำเนินการต่อไปน้ี 

• การชำระเงินสำหรับการนำเข้า และการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
จากต่างประเทศ 

• การชำระเงินค่าสิทธิ และค่าธรรมเนียมการจัดการ 
• การโอนเงินผลกำไร 
• การโอนเงินลงทุนกลับประเทศในกรณีที่ยกเลิกกิจการ 
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11. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

กัมพูชาเข้าเป็นภาคีองค์การการค้าโลกในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้มีการผ่านกฎหมาย
ต่างๆ เพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ในทรัพย์สินทางปัญญา แม้ว่าในทางปฏิบัติยังต้องใช้
เวลาอีกหลายปีกว่าที่กัมพูชาจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์การการค้า
โลกได้อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามนักลงทุนก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบระเบียบ
กฎเกณฑ์ที ่กำลังได้ร ับการพัฒนาเหล่านี ้และแสวงลู ่ทางการปกป้องคุ ้มครองสิ ่งประดิษฐ์ 
เครื่องหมายการค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์อื่นๆ ของตนได้ 

ในปี พ.ศ. 2558 กัมพูชาได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ ่งเปิด
โอกาสให้เจ้าของสินค้าในประเทศที่เป็นภาคีสามารถยื ่นจดทะเบียนเครื ่องหมายการค้า ณ 
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) ให้มีผลครอบคลุมทุก
ประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคีได้ ปัจจุบันมี 99 ประเทศ รวมประเทศไทย (เข้าเป็นภาคีเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2560) ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของสินค้าไม่จำเป็นต้องเดินทาง
ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประเทศอื่นๆ ดังน้ันเจ้าของสินค้าในประเทศไทย สามารถขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ให้มีผลครอบคลุมในประเทศกัมพูชา ผ่านข้อตกลง
ดังกล่าว 

แม้ว่ากฎหมายฉบับต่างๆ จะยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา แต่ขั้นตอนต่างๆ 
สำหรับการจดทะเบียนและบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญๆ ก็ได้ถูกนำมาบงัคับใช้
แล้วอย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การละเว้นหรือการชะลอการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาอาจสร้างความเสียหายให้อย่างมากในระยะยาวได้ 

11.1. สิทธิบัตร แบบอรรถประโยชน์ (อนุสิทธิบัตร) และการออกแบบทางอุตสาหกรรม 

กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตร แบบอรรถประโยชน์ และการออกแบบทางอุตสาหกรรม
ของกัมพูชาได้บัญญัติให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวแก่นักประดิษฐ์ผู้คิดค้นหรือผู้ที่รับมอบสิ ทธิ์นั้นใน
ระยะเวลาหน่ึงที่กำหนด เพ่ือแลกกับการเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ แบบผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ หรือ
การออกแบบทางอุตสาหกรรม โดยกฎหมายน้ีได้บัญญัติข้ึนในปี พ.ศ.2546 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพันธกรณีในองค์การการค้าโลกของกัมพูชา และกฎหมายได้รับการบัญญัติเพ่ิมเติมในปี พ.ศ.
2549 ด้วยกฤษฎีกาฉบับหนึ่งซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ แม้ว่ากฎหมาย
ฉบับนี้จะยังค่อนข้างใหม่และยังไม่ได้รับการทดสอบ แต่กฎหมายก็ได้บัญญัติอย่างเจาะจงว่า 
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สนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศใดๆ ซึ่งกัมพูชาเป็นภาคี จักได้รับการถือปฏิบัติ
เหนือกฎหมายระดับชาติในกรณีที่ขัดแย้งกัน และแม้ว่ากัมพูชาจะยังมิได้เป็นภาคีในสนธิสัญญา
ความร่วมมือด้านสิทธิบัตร แต่กฎหมายก็ได้บัญญัติให้มีกระบวนการสำหรับจดทะเบียนคำขอ
ต่างประเทศในกัมพูชาได้ 

11.1.1. การจดทะเบียนสิทธิบัตร แบบอรรถประโยชน์ และการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม 

หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ :  กรมทรัพย์ส ินทางอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม  โทร.012-812444, 012-770 735, 012-982382 อีเมล์ 
nvibol@yahoo.com , phally_nhem@yahoo.com , rein_bbu@yahoo.com  

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน : 350 – 400 USD 

ระยะเวลาดำเนินการ : 6 เดือน – 1 ป ี

ความครอบคลุม ความหมาย และคำนิยาม 

(1) สิทธิบัตร หมายถึง “แนวคิดหนึ่งใดของนักประดิษฐ์คนหนึ่งซึ่ง
ในทางปฏิบัติได้ก่อให้เกิดทางออกของปัญหาเฉพาะทางในด้าน
เทคโนโลยี”  แนวคิดดังกล่าวอาจเกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ
กรรมวิธีหนึ่งใดก็ได้ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจดสิทธิบัตรได้ จะต้อง
เป็นสิ่งใหม่ มีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงข้ึน และสามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรมได้ 

(2) แบบอรรถประโยชน์ หมายถึง “แนวคิดหน่ึงใดของนักประดิษฐ์คน
หนึ่งซึ่งในทางปฏิบัติได้ก่อให้เกิดทางออกของปัญหาเฉพาะทางใน
ด้านเทคโนโลยี”  แนวคิดดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑห์รือ
กรรมวิธีหนึ ่งใดก็ได้ ส ิ ่งประดิษฐ์ที ่สามารถจดทะเบียน แบบ
อรรถประโยชน์ได้ จะต้องเป็นสิ่งใหม่ และสามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรมได้ (แต่ไม่ต้อง มีขั ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ต่างจาก
สิทธิบัตร) 

(3) การออกแบบทางอุตสาหกรรม หมายถึง องค์ประกอบของเส้น
หรือสี หรือรูปทรงสามมิติ หรือวัสดุใดๆ ตราบเท่าที่องค์ประกอบ
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นั้นก่อให้เกิดสภาพปรากฏพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
หัตถกรรม โดยการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่จะได้รับการจด
ทะเบียนจะต้องเป็นของใหม่ 
 

ระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง 

(1) สิทธิบัตร การจดทะเบียนสิทธิบัตรจะมีอายุความคุ้มครอง 20 ปี 
นับจากวันที ่ย ื ่นคำขอ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมร ักษา
สถานภาพรายปี ต้ังแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป 

(2) แบบอรรถประโยชน์ การจดทะเบียนแบบอรรถประโยชน์ จะมีอายุ
ความคุ ้มครอง 7 ปี นับจากวันที ่ย ื ่นคำขอ โดยจะต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพรายปี ต้ังแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป 

(3) การออกแบบทางอุตสาหกรรม การจดทะเบียนการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม จะมีอายุความคุ้มครอง 5 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอ 
เรื่อง และสามารถทำการต่ออายุได้ติดต่อกันอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี 
รวมเป็นระยะเวลาท้ังหมด 15 ปี 
 

การตอบโต้การละเมิดสิทธิ  สามารถทำได้ 2 วิธี  

(1) ฟ้องเร ียกค่าเส ียหายเป็นเง ินและ/หรือการช่วยเหลืออย่าง
เฉพาะเจาะจงต่อศาลแพ่ง 

(2) ขอให้มีการดำเนินคดีอาญา โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 1,250 – 5,000 
USD หรือจำคุกต้ังแต่ 1 ถึง 5 ปี หรือทั้งจำท้ังปรับ  

ผู้ทำการละเมิดซ้ำจะได้รับโทษสูงสุดเป็นสองเท่า 
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11.2. เคร่ืองหมายการค้า 

เครื่องหมายทางการค้าให้สิทธิ์กับเจ้าของในการป้องกันไม่ให้คู่แข่งใช้เครื่องหมายและ
ชื่อการค้าเดียวกันหรือมีความคล้ายคลึงกันจนก่อให้เกิดความสับสันได้ในสินค้าและบริการต่างๆ   
การให้ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องน้ีเพ่ือเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การจดทะเบียนและบังคับใช้เครื่องหมาย
การค้าในราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบทกฎหมาย ร่วมทั้งข้อแนะนำและการ
ตีความจากประสบการณ์ทางวิชาชีพในเรื่องน้ี 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 สภาแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย ชื่อ
ทางการค้า และการกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ซึ ่งตามมาด้วย การ
ประกาศใช้อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายข้างต้น ใน พ.ศ.2549 ด้วย
เหตุที่ การบัญญัติกฎหมายและระบบกฎหมายส่วนใหญ่ในกัมพูชายังอยู่ในระยะเริ่มต้น กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าจึงยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือมีความซับซ้อนเหมือนหลายๆ ประเทศ ดังน้ัน จึง
คงมีช่องว่างและข้อสงสัยที่ยังไม่มีความกระจ่างในตัวกฎหมายเช่นเดียวกับที่หลายๆ บทบัญญัติที่
มีการนำมาใช้อย่างไม่เป็นแบบแผนเดียวกันในทางปฏิบัติ 

11.2.1. การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โทร.    
(+855) 12 830639 อีเมล์ pinthana@online.com.kh , pinthanaips@yahoo.com และ
เว็บไซต์ http://www.cambodiaip.gov.kh/Default.aspx 

สำหรับการจดทะเบียนให้ครอบคลุมประเทศอื่นๆ ในภาคีพิธีสารมาดริด น้ัน  
จะมีขั้นตอนการปฏิบัติ และค่าธรรมเนียมแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศ สามารถศึกษา
เพ่ิมเติมได้ที ่http://www.wipo.int/madrid/en/  

ทั้งน้ีประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ใน 
ลำดับที่ 99  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที ่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยอำนวยความ
สะดวกในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ  ผู้ประกอบการไทยจะ
ได้รับประโยชน์โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ของไทย และขอรับการคุ้มครองในประเทศสมาชิกอื่นอีก 98 ประเทศ ครอบคลุม 114 ดินแดน 
ประเทศ รวมทั้งประเทศกัมพูชา ได้ในคราวเดียวกัน 

mailto:pinthana@online.com.kh
mailto:pinthanaips@yahoo.com
http://www.cambodiaip.gov.kh/Default.aspx
http://www.wipo.int/madrid/en/
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ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน : 350 – 400 USD 

ระยะเวลาดำเนินการ : 6 เดือน – 1 ป ี

ความครอบคลุม ความหมาย และคำนิยาม  

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของกัมพูชาให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
(Trademarks) เครื่องหมายการบริการ (Service Marks) เครื่องหมายร่วม(Collective Marks) 
และชื่อทางการค้า(Trade Names) โดยนิยามของคำเหล่าน้ีเป็นไปในทางเดียวกันกับของประเทศ
อื่นๆ และข้อตกลงสนธิสัญญาท้ังหลาย 

(1) เคร่ืองหมายทางการค้า (Trademarks) และเคร่ืองหมายการ 
บริการ (Service Marks) หมายถึงสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งใช้ในการจำแนกสินค้า 
(เครื่องหมายการค้า) หรือบริการ (เครื่องหมายการบริการ) ของวิสาหกิจหนึ่งใด โดยนิยามนี้ไม่
รวมถึงสัญลักษณ์ที่มองไม่เห็น อาทิ กลิ่น เสียง หรือรสชาติ เป็นต้น  แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงในกฎหมาย แต่เครื่องหมายการค้าแบบสามมิติก็สามารถทำการจดทะเบียนได้ 
หากเครื่องหมายเหล่านั้นมีลักษณะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ “ลักษณะบ่งเฉพาะ”  ทั้งนี้ ใน
บางสถานการณ์ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในลักษณะเครื่องหมายการค้าแบบสามมิติ อาจง่าย
กว่าการจดทะเบียนการออกแบบทางอุตสาหกรรมก็เป็นไปได้ 

(2) เคร่ืองหมายร่วม(Col lect ive Marks) ต้องเป็นสัญลักษณ์ที่ 
มองเห็นได้ซึ่งสามารถแยกแยะจุดกำเนิดหรือคุณลักษณะทั่วไปร่วมอื่นๆ  รวมถึงคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการของวิสาหกิจที่แตกต่างกันที่ใช้สัญลักษณ์นั้นๆ ภายใต้การควบคุมของเจ้าของ
เครื่องหมายร่วมที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว 

(3) ชื่อทางการค้า(Trade Names) หมายถึงชื่อและ/หรอืชื่อเรียกที่ 
ใช้ระบุและจำแนกความแตกต่างของวิสาหกิจหนึ่งใด  ทั ้งนี ้ ตามมาตราที่ 21 ของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับการคุ้มครองจาก “การกระทำที่ผิด
กฎหมาย”  แต่กระนั้นก็ตาม จะเป็นการดีที่จะจดทะเบียนชื่อธุรกิจในฐานะที่เป็นเครื่องหมาย
การค้า เน่ืองจากจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สิทธิของวิสาหกิจและง่ายต่อการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาที่คุ้มครอง : การจดทะเบียนครั้งแรกจะมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ 
ยื่นเรื่อง และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี โดยในปีที่ 6 ของการจดทะเบียนครั้งแรก และใน
การขยายระยะเวลาแต่ละครั ้ง  เจ้าของเครื ่องหมายจะต้องยื ่นคำให้การที ่จะใช้หรือไม่ใช้
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เครื่องหมาย (Affidavit of Use or Non-Use) และชำระค่าธรรมเนียมแก่ทางราชการสำหรับ
เรื่องน้ีด้วย 

การตอบโต้การละเมิดสิทธิ สามารถทำได้ 3 วิธี 

(1) ฟ้องเร ียกค่าเส ียหายเป ็นเง ินและ/หรือการช่วยเหลืออย่าง
เฉพาะเจาะจงต่อศาลแพ่ง  

(2) ร้องขอให้หน่วยงานด้านศุลกากรระง ับการดำเนินพิธีการทาง
ศุลกากรของสินค้านำเข้าท่ีละเมิดสิทธิ และ  

(3) ขอให้มีการดำเนินคดีอาญาโดยมีโทษปรับตั ้งแต่ 250 – 5,000 
USD หรือจำคุกต้ังแต่ 1 ถึง 5 ปี หรือทั้งจำท้ังปรับ   

สำหรับ ผู้ที่กระทำผิดซ้ำจะได้รับโทษสูงสุดเป็นสองเท่า 

11.3. ลิขสิทธิ์ 

กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงของกัมพูชาให้ความคุ้มครองสำหรับผลงาน
ต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์ โดยได้ออกกฎหมายในปี พ.ศ.2543 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของ
กัมพูชาต่อกับองค์การการค้าโลก ซึ ่งกฎหมายได้ถูกวางรูปแบบตามหลักการลิขสิทธิ ์ทั่วไป
เช่นเดียวกับที่ใช้กันอยู่ในระบบยุติธรรมของประเทศอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายฉบับน้ี
จะมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่กฎหมายก็ยังคงไม่ได้รับการทดสอบอย่างจริงจังและ
การละเมิดลิขสิทธ์ิก็ยังคงมีอยู่ทั่วไป 

11.3.1. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ 

กฎหมายลิขสิทธ์ิให้ความคุ้มครองกับสิ่งต่างๆเหล่าน้ี 
• หนังสือหรือวรรณกรรม  บทความทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา ทุก

ประเภท 
• การบรรยาย สุนทรพจน์ เทศนา คำกล่าวด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

และงานอื่นที่คล้ายกัน 
• งานละคร และละครเพลง 
• การออกแบบท่าเต้น ไม่ว่าจะเป็นแบบสมัยใหม่ หรือแบบประยุกต์ดัดแปลง

มาจากโบราณหรือท่าเต้นพ้ืนบ้าน 
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• การแสดงละครสัตว์ และละครใบ้ 
• การประพันธ์ดนตรี ทั้งที่มีและไม่มีคำร้อง 
• งานโสตทัศนวัสดุ 
• งานจ ิตรกรรม แกะสล ัก ประติมากรรม หร ืองานตัดปะอื ่นๆ หรือ

ศิลปะประยุกต์ 
• งานถ่ายภาพ หรืองานที่เกิดข้ึนโดยอาศัยเทคนิคที่เหมือนกับการถ่ายภาพ 
• ผลงานสถาปัตยกรรม 
• แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ

หรือวิทยาศาสตร์อื่นๆ 
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ สารนุกรม และเอกสารใดๆ ที่

เก่ียวข้องกับโปรแกรมเหล่าน้ัน 
• ผลิตภัณฑ์งานปะติดทางหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยมือ หรือแฟชั่นเสื้อผ้า 

กฎหมายยกเว้นการให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะแก่ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หนังสือเวียนทางราชการ คำตัดสินของศาล และคำแปลของสิ ่งเหล่าน้ัน 
รวมทั้ง ความคิด แบบพิธี วิธีดำเนินการ แนวคิด หลักการ การค้นพบ หรือข้อมูล
เบื้องต้น แม้ว่าจะได้รับการนำเสนอ อธิบาย หรือปรากฏอยู่ในผลงาน  ทั้งนี้ งานจะ
ได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ก็ตาม  โดยงานชิ้นหนึ่งๆ 
นั้น จักถือว่าได้รับการสร้างสรรค์ขึ ้นแล้วด้วยข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดถึงการทำให้
ความคิดของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นจริงข้ึนมาแล้ว แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม  

 
11.3.2. การขึ้นบัญชีและจดทะเบียน (Deposit & Registration) 

แม้ว่างานทุกรายการจะได้รับการคุ ้มครองโดยอัตโนมัติแล้วก็ตาม แต่ผู้
สร้างสรรค์หรือผู้ถือสิทธ์ิอาจข้ึนบัญชีงานของตนกับกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปากรได้ 
โดยการจดทะเบียนจำต้องมี บันทึกชื่อจริงของผู้สร้างสรรค์ วันของการโฆษณางานครั้ง
แรก วันที ่ได้สร้างสรรค์งาน ตลอดจนบันทึกเกี ่ยวกับสิทธิของผู ้สร้างสรรค์  ทั ้งน้ี 
นับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ค่าธรรมเนียมราชการสำหรับการข้ึนบัญชีและจด
ทะเบียนคือ 2.50 USD  โดยกระทรวงฯ จะออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนให้เมื่อมี
การจดทะเบียนถูกต้องแล้ว ทั้งน้ี กฎหมายมิได้ระบุถึงสิทธิประโยชน์เฉพาะประการใดที่
ได้รับจากการจดทะเบียน ดังน้ัน การจดทะเบียนจึงเป็นความสมัครใจโดยแท้ 
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12. มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม 

ในแต่ละประเทศจะมีสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน ดังน้ันในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ด้วย สำหรับในกรณีของประเทศกัมพูชาจากการศึกษา
ข้อมูลพบว่าวัฒนธรรมต่างๆค่อนข้างเหมือนกับไทย ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 

สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในกัมพูชา 
 
10 DO’s 
 
(1.) ควร ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 แม้ว่ากฎหมายและระเบียบบางอย่างในกัมพูชา จะไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
ในขณะที่ดำเนินการ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็ควรศึกษาให้รอบครอบและปฏิบัติตาม เพ่ือ
ป้องกันความผิดจากการถูกตรวจสอบย้อนหลัง ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับและบทลงโทษที่รุนแรง จน
ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

(2) . ควร แต่งกายด้วยสูทเสมอในการนัดพบอย่างเป็นทางการ 
 เมื่อเดินทางติดต่อธุรกิจในกัมพูชา ควรแต่งสูทไม่ว่าอากาศจะร้อนมากเพียงใด ชาย
กัมพูชานิยมสวมสูทในทุกพิธีการและโอกาส เพราะแสดงถึงความมีอารยธรรม  หากเป็นหญิงควร
แต่งชุดสุภาพจะเป็นกางเกงหรือกระโปรงที่ไม่สั้นนัก   

(3). ควร  ทักทายอย่างถูกวิธี 
      คนกัมพูชาเหมือนคนไทยคือทักทายด้วยการไหว้แสดงความเคารพ แต่ผู้ชายหลังจาก
ไหว้แล้วจะเพ่ิมการจับมือ  เมื่อรับการจับมือจากผู้ที่อาวุโสกว่าแล้ว ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าควรยกมือ
ไหว้อีกครั้งหน่ึงเพ่ือแสดงความขอบคุณสำหรับไมตรีที่ได้รบัจากผู้ที่อาวุโสกว่า  สำหรับผู้หญิงกับ
ผู้ชายไม่มีการจับมือใช้การไหว้อย่างเดียว  

 การย้ิมให้กันและการย้ิมตอบเป็นการแสดงไมตรีต่อกันอย่างดี ก่อนการพูดจาหรือ
ทักทาย 
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(4). ควร  หัดพูดทักทายด้วยภาษาขะแมร์ 
ขณะที่ทักทายโดยการไหว้หรือจับมือหาก ควรหัดพูดคำทักทาย   โดยคำทักทายก่อน

เชิงคำถามว่า 
- ชาย พูดว่า จุมเรียบซัว บาด (สวัสดีดีครับ) สุขสบายเต๋ (สบายดีไหม) 
- หญิง พูดว่า จุมเรยีบซัว จ๊ะ (สวัสดีดีค่ะ) สุขสบายเต๋ (สบายดีไหม) 

คำตอบ สำหรับคำทักทาย 
- ชาย พูดว่า จุมเรียบซัว บาด (สวัสดีดีครับ) สุขสบาย บาด(สบายดีครับ) 
- หญิง พูดว่า จุมเรยีบซัว จ๊ะ(สวัสดีดีค่ะ) สุขสบาย จ๊ะ (สบายดีค่ะ) 

(5.) ควร กล่าวคำนำหน้านามอย่างถูกต้อง 
 คนกัมพูชาซึ่งเป็นข้าราชการ ระดับสูง จะมีคำนำหน้านามที่เป็นนามพระราชทาน คือ
คำว่า "เอกอุดม" หรือ "His Excellency" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับคำว่า"ฯพณฯ" ในภาษาไทย  
ต้องเรียกนามพระราชทานน้ีก่อนเรียกนามทุกครั้ง แทนคำว่าคุณหรือนาย  

 คนกัมพูชาซึ่งเป็นนักธุรกิจจะมีคำนำหน้านามท่ีเป็นนามพระราชทาน คือคำว่า " อกญา" 
เทียบเท่ากับ "พระยา" และคำว่า"เนี ๊ยะอกญา" เทียบเท่ากับ "เจ้าพระยา" ต้องเรียกนาม
พระราชทานน้ีทุกครั้งก่อนเรียกนาม หรือ อาจเรียกรวมกับคำว่า "โลก" ซึ่งแปลว่าท่าน โดยกล่าว
เรียกชื่อบุคคลน้ันสั้นๆ ว่า"โลกอกญา" หรือ " โลกเน๊ียะ อกญา" 

ผู้หญิง จะมีคำนำหน้านามว่า "โลกจุมเตียว" ซึ่งแปลว่า " คุณหญิง" ซึ่งมีคุณหญิงที่มี 
ตราต้ัง หรือ คุณหญิงที่เรียกเพ่ือเป็นการให้เกียรติเพราะสามีเป็นใหญ่ หากไม่ทราบว่าจะเรียกคำ
นำหน้าที่ถูกต้องอย่างไร ก็เรียก "โลกจุมเตียว" ไว้ก่อน ดีกว่าเรียกชื่อ เพราะถือว่าเป็นการให้
เกียรติ ซึ่งหากเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ใช่ "โลกจุมเตียว" ให้เรียกว่าอย่างไร ก็เรียกตามน้ัน 

 คนกัมพูชา บางคนมีคำนำหน้านามยาวมากเพราะเป็นทั้งคุณหญิง อกญา และอาจได้รับ
ปริญญาเอกกิตติมศักด์ิ (ดร. ในภาษาไทย ซึ่ง ในภาษากัมพูชา เรียกว่า บัณฑิต) อาจต้องเรียกว่า 
"โลกจุมเตียว อกญา บัณฑิต.....ต่อด้วยชื่อสกุล และ ชื่อตัว....) 

(6.)  ควร  ใช้ล่ามของตนเองในการเจรจาธุรกิจ 
 แม้ว่าคู่ค้าหรือบุคคลที่คุณกำลงัเจรจาด้วยจะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้อย่างดี 
แต่สิ่งที่พูดกันอาจเข้าใจแตกต่างกันได้ การใช้ล่ามท่ีมีคุณภาพจะช่วยให้งานน้ันราบรื่น ไม่เกิดการ
เข้าใจผิด 
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(7.)  ควร เข้าร่วมงานพิธทีี่ได้รับเชิญ 

 การเชิญแขกเข้าร่วมพิธีงานมงคล ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูง และแสดงถึงมิตร
ไมตรี ท่ีผู้ถูกเชิญต้องไปร่วม แม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ได้ตลอดงาน ก็ยังดีกว่าการไม่เข้าร่วมเลย  

(8.)  ควร นัดรับประทานอาหาร 

 การรับประทานอาหารร่วมกันจะสร้างความเป็นกันเอง การผลัดเปลี่ยนกันยกแก้วอวย
พรถือว่าเป็นมารยาทที่คุณต้องทำ ระหว่างการรับประทานอาหาร 
 การนัดรับประทานอาหารควรนัดทานมื้อค่ำซึ่งถือว่าเป็นอาหารมื้อสำคัญ และมี
บรรยากาศของการผ่อนคลายมากกว่ามื้ออื่นๆ  

(9.)  ควร มีของฝากเมื่อพบกัน 
  การให้ของฝากหรือของขวัญ เป็นการแสดงน้ำใจและมิตรภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นของมี
ราคาแพง แต่ควรห่ออย่างสวยงามเพ่ือแสดงความต้ังใจ  

(10). ควร ทำใจยอมรับค่าอำนวยความสะดวก 

 การทำธุรกิจในกัมพูชาจะมีค่าว่ิงงาน (รดกา) ค่าประสานงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มค่าธรรมเนียมประเภทน้ีจะน้อยลงตามนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น และสร้างความ
โปร่งใสให้มากข้ึนของรัฐบาล และมาตรฐานนานาชาติที่มักจะเผยแพร่ดัชนีชี้วัดทางด้านต้นทุน
การประกอบธุรกิจ และดัชนีชี้วัดความโปร่งใสหรือคอรัปชั่น 

10 DONT ’s 

(1.)  ไม่ควร คุยเรื่องหรือประเด็นที่เป็นข้อพิพาท 

เน่ืองจากปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ควรหลีกเลี่ยงคุยถึงเรื่อง
ข้อพิพาทเรื่องดินแดน เรื่องการเมือง การทหาร  เรื่องทางวัฒนธรรมหรือประเพณี และวิจารณ์
รัฐบาลกัมพูชา  ต้องยืนยันเสมอว่าต้องการทำการค้าเพียงอย่างเดียว แต่การยกย่องผู้นำรัฐบาล 
คือ สมเด็จฯฮุน เซน เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกล่าวถึงโดยเฉพาะเวลาเข้าพบหน่วยงานราชการ 
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(2.)ไม่ควร ผิดเวลานัดหมาย  

 การนัดหมายธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญและเป็นการให้เกียรติ คุณต้องเครง่ครัดตรงต่อเวลา
เพ่ือแสดงถึงความต้ังใจทำงาน ด้วยปัจจุบันการจราจรในกรุงพนมเปญค่อนข้างหนาแน่น จึงควร
วางแผนการเดินทางอย่างรอบครอบ เผื่อเวลา และไม่ควรนัดหมายเกินกว่า 2 นัด ในช่วงเวลาครึ่ง
วัน เช้าหรือบ่าย 

การนัดหมายเพ่ือสังสรรค์อาจไม่ตรงเวลาได้ แต่ต้องแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบถึงปัญหา
ความล่าช้า 

(3.)ไม่ควร คิดว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะไม่เกิดขึ้น 

 กฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคบัในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้ึนใหม่
ในทันทีโดยคำพูดของนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งถือเป็นกฎหมายและสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างย่ิง 

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อาจมีบ้างแต่ไม่มาก ต้องเตรียมใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดข้ึน 
 
(4.)ไม่ควร คาดหวังว่าธุรกิจคุณจะผูกขาด 

 เมื่อได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจแบบผูกขาด สิ่งเดียวกันจะเกิดตามมาอีกหลายราย 
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจที่ผูกขาด ดังน้ันผู้ที่เริ่มทำธุรกิจก่อนจะต้องจ่ายสูงกว่าผู้ที่ตามมา 

(5.) ไม่ควร ตกลงธุรกิจโดยเชื่อตามคำบอก 

 การตกลงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากมีการชำระเงินต่างๆ ล่วงหน้า ไม่ควรเชื่อตามคำ
บอก คำเชิญชวน หรือรูปภาพ ควรพิจารณารายละเอียด จากเอกสารซึ ่งมีการรับรองจาก
หน่วยงานราชการ หรือทนายความว่าเป็นของจริง  
 
(6.) ไม่ควร คิดว่ารถวิ่งทางเดียว 

 ขณะที่คุณน่ังรถหรือขับรถ จะมีรถมาจากทุกทิศแม้ในช่องทางที่คิดว่าเป็นของคุณ จง
ขับช้าๆ และย้ิมรับสภาพจราจร อย่าหงุดหงิดและหัวเสียในเรื่องน้ีเป็นอันขาด เพราะเป็นสภาพ
ปกติประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ 
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ขณะที่คุณรอสัญญาณไฟเขียว อาจมีหลายคันที่ขับฝ่าไฟแดงไปโดยที่ตำรวจไม่จับ แต่
หากคุณขับรถหรือน่ังด้านหน้าคู่กับคนขับแล้วไม่คาดเข็มขัดนิรภัยคุณจะถูกเรียกให้หยุดทันทีเพ่ือ
ปรับ อย่างไร้ข้อแก้ตัว 

ไม่ควรขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์เอง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะต้องชำระค่าเสียหาย
มากกว่าคนท้องถ่ิน 

(7.)  ไม่ควร คิดว่าการยอมรับ "บาน" คือคำตอบสุดทา้ย 

 คนกัมพูชามักจะตอบรับในทุกเรื่อง ด้วยการใช้คำว่า “บาน” แม้ในเรื่องที่ไม่เห็นด้วย
หรือไม่อาจทำได้  

การตอบรับอาจเพ่ือมารยาทในการประชุม หรือเพ่ือให้เกียรติคู่เจรจาแต่ในทางปฏิบัติ
จริงต้องเจรจาเพ่ือตกลงกันอีกครั้งเสมอ 

(8.)  ไม่ควร ถูกศีรษะผู้อื่น 

 ศีรษะเป็นส่วนที่คนกัมพูชาถือว่าเป็นของสูง ห้ามแตะต้อง การแตะศีรษะผู้อื่นถือว่าเป็น
การดูถูกไม่ให้ความเคารพต่อกัน  แต่การจับศีรษะเด็กเพ่ือแสดงความเอ็นดู เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ 

 การใช้เท้าชี้สิ่งของ แทนมือถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนกัมพูชา 

(9.)  ไม่ควร คิดว่ารูปแบบธุรกิจในไทยจะประสบความสำเร็จในกัมพูชาเสมอไป 

 แม้ประเทศกัมพูชาจะมีหลายสิ ่งคล้ายกับประเทศไทย แต่ก็ม ีความแตกต่างใน
รายละเอียดอยู ่หลายประการ ดังนั ้นจึงไม่ควรมั ่นใจว่าการนำรูปแบบธุรกิจในที ่ประสบ
ความสำเร็จในประเทศไทยเข้ามาทำในกัมพูชาจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบเดียวกัน 
ควรมีการศึกษาและปรับให้เหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของ
คนกัมพูชา  

 (10.)  ไม่ควร แลกเงินสกุลอื่นนอกจากดอลลาร์สหรัฐฯ  

 คนกัมพูชาทุกคนยอมรับและใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับเงินสกุลท้องถ่ิน เมื่อคุณ
จ่ายเงินดอลลาร์ฯ จะได้ทอนเป็นเงิน ดอลลาร์ฯ และเศษเงินเป็นเงิน สกุลเงิน "เรียล" 
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13. สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต 

จากการที่เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ 
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตในกัมพูชา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านที ่พัก
อาศัย สถานพยาบาล ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานต่างๆ 

13.1. ที่พักอาศัย 

กรุงพนมเปญมีโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 แห่ง และระดับรองลงไปอีกประมาณ  200 แห่ง  
อพาร์ทเม้นท์ประมาณ 200 แห่ง คอนโดมิเนียมประมาณ  30 แห่ง และหมู่บ้านจัดสรรประมาณ  
100 โครงการ  

ตัวอย่างราคาโรงแรมบางแห่งในกรุงพนมเปญแบ่งตามมาตรฐาน 

ชื่อ/ท่ีต้ัง ราคาต่อคืน (USD) 
5 Stars Hotel 
1. Sofitel Phnom Penh Phokeethra 
2. Raffle Hotel Le Royal Phnom Penh 
3. The Great Duke Hotels and Resorts Phnom Penh 
4. Sokha Phnom Penh Hotel & Residence 
5. S. Rosewood Hotel 

200 USD ++  

4 Stars Hotel 
1. Hotel Cambodiana Phnom Penh 
2. Sunway Hotel 
3. Phnom Penh Hotel 
4. Himawari Hotel 
5. Courtyard by Marriott Phnom Penh 

120 USD ++ 

3 Stars Hotel and Boutique Hotel 
1. Juliana Hotel 
2. The Regent Park 
3. Almond Hotels & Residences 
4. Anik Boutique Hotel 
5. Toyoko Inn Phnom Penh  
6. Frangipani 

50 USD++ 
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คอนโดมิเนียมและอพารท์เม้นท ์

ระดับ 
ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.) 

Min Max Ave 
Class A $2,300 $5,791 $4,045 
Class B+ $1,718 $3,725 $2,721 
Class B $1,000 $3,000 $2,000 
Class C $789 $1,700 $1,244 

 

ท่ีต้ัง ประเภท พื้นที ่
ราคาเช่าเฉลี่ยต่อเดือน

(USD) 

Prime Area 
(Fully Furnished) 

แบบสตูดิโอ 45 ตร.ม. 500-800 

1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำ 70 ตร.ม. 600-1,000 
2 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำ 110 ตร.ม. 1,000-1,500 

2 ห้องนอน / 2 ห้องน้ำ 120-130 ตร.ม 1,000-2,000 

Commercial Area 

ชั้นล่าง 

มาตรฐาน 
4 x 16 m2 

หรือ 64 ตร.ม. 
 

700-1,200 

ชั้นล่าง + ชั้น 1 900-1,500 

ชั้นล่าง + ชั้น 3 1,200-2,500 

ชั้น 1 + ชั้น2 200-350 

Around Market 

ชั้นล่าง 800-1,500 

ชั้นล่าง + ชั้น 1 1,000-1,700 

ชั้นล่าง + ชั้น 3 1,300-2,600 

ชั้น 1 + ชั้น2 200-350 

Market Area 

ชั้นล่าง 800-1,000 

ชั้นล่าง + ชั้น 1 850-1,100 

ชั้นล่าง + ชั้น 3 950-1,500 

ชั้น 1 + ชั้น2 300-400 

Residential – 1 
ชั้นล่าง 400-500 

ชั้นล่าง + ชั้น 1 450-550 
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ท่ีต้ัง ประเภท พื้นที ่
ราคาเช่าเฉลี่ยต่อเดือน

(USD) 
ชั้นล่าง + ชั้น 3 650-850 

ชั้น 1 + ชั้น2 350-450 

Residential – 2 

ชั้นล่าง 300-400 

ชั้นล่าง + ชั้น 1 350-450 

ชั้นล่าง + ชั้น 3 400-550 

ชั้น 1 + ชั้น2 150-250 

 
13.2. การบริการรักษาพยาบาล 

โรงพยาบาล และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานซึ่งชาวต่างชาติสามารถใช้บริการได้มีดังน้ี 

International SOS Clinic Phnom Peh 
เวลาเปิด Monday to Friday : 8:00-5:30pm Saturday : 8:00-Noon 
หมายเลขติดต่อ Tel : 012-816-911/23 216 911, 012-838-283 (Japanese)  

Fax : 023-215-811 
เว็บไซต์ http://www.internationalsos.com/en/index.htm 
ที่อยู่ House 161, Street 51 Phnom Penh, Cambodia 

 
Phnom Penh Health Care Center (Somary Raffles Medical Center) 
เวลาเปิด Monday to Saturday : 8:00-21:00 
หมายเลขติดต่อ Tel : 023-991-166/23 223 322, 012-908-088 (Japanese), 012-810-088 

(Khmer & English) 
Fax : 023-991-166 Tel : 012-908-188 

เว็บไซต์ http://www.phnompenhhealthcare.com/index.php 
ที่อยู่ No.131, PreahSisowathQuay, Himawari Hotel Apartments, 12207 

Phnom Penh. 
Royal Phnom Penh Hospital 
เวลาเปิด Monday to Sunday : 8:00-17:00 
หมายเลขติดต่อ Tel : 023 991 000 Fax : 023 986 992 
เว็บไซต์ http://www.royalphnompenhhospital.com/ 
ที่อยู่ No. 888, Russian Confederation Blvd. Khan Sen Sok, Phnom Penh 
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RoomChang Dental Clinic 
เวลาเปิด Monday to Saturday : 8:00-17:00 
หมายเลขติดต่อ Tel : 023-211-338 (Information), 011-811-338 (24H Emergency) 
เว็บไซต์ www.roomchang.com 
ที่อยู่ No.4, Street 184, Sangkat Phar Thmey 3, Khan Daun Penh, 12210, 

Phnom Penh 
Chenda Poly Clinic 
เวลาเปิด 24 hours 
หมายเลขติดต่อ Tel : 023-555-3156 

Emergencies : 011-710-999 or 012-555-898 
Fax : 023-356-565 

เว็บไซต์ www.chendapolyclinic.com 
ที่อยู่ No. 8, St. 39, Sangkat Srass Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh 
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh 
เวลาเปิด 24 hours 
หมายเลขติดต่อ Information/Reservation: 076-222-6949, 023-432-022 

Emergency: 023-432-011 
เว็บไซต์ http://www.sunrise-hs.com/ 
ที่อยู่ Phum2, Sangkat Chrouy Changvar, Khan, Chroy Changvar, Phnom 

Penh 
 

13.3. ความปลอดภัย 

การลักขโมยและการล้วงกระเป๋า ยังคงเกิดข้ึนบ่อยครั้งในกรุงพนมเปญ ไม่ควรเก็บของ
มีค่าไว้กับตัวมากเกิดไป และแนะนำให้เก็บหนังสือเดินทางไว้ในที่พักหรือโรงแรม โดยอาจพก
สำเนาติดตัวไว้แทน  

กรณีที่ถูกกระชากกระเป๋า และหนังสือเดินทางถูกขโมยไปพร้อมกัน แนะนำให้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

(1) แจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย โทร. 023 726306-8 (จันทร์-ศุกร์ 8.30 -
17.00 น.) หรือ โทรแจ้งสายฉุกเฉิน 097 5749682 (นอกเวลาทำการ) 

(2) แจ้งความกับตำรวจกัมพูชาในพื้นที ่เกิดเหตุ หรือ สามารถโทรประสาน 
Hotline ตำรวจท่องเท่ียวกัมพูชาได้ที่ 031 601 2345 / 031 2012345 
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(3) นำใบแจ้งความ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่หาย บัตรประชาชน และรูป
ถ่าย 2 ใบ (ถ้ามี) มาท่ีสถานเอกอัครราชทูต 

(4) หากจำเป็นต้องเดินทางกลับไทยภายใน 3 สัปดาห์ สถานเอกอัครราชทูตจะ
ออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity : CI ) สำหรับเดินทาง
กลับไทยให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากไม่รีบเดินทาง สามารถทำหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 35 USD ซึ่งใช้เวลาในการจัดทำและจัดส่ง
อย่างน้อย 2 - 3 สัปดาห์ 

(5) นำหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ หนังสือเดินทางใหม่ ไปทำ Exit Visa ที่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา (ตรงข้ามสนามบินพนมเปญ) โทร. 097 
3140 999 โดยมีค่าใช้จ่าย 30 USD ใช้เวลา 3 วันทำการ จากนั้นจึงจะ
สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ 
  

13.4. อาหารและเคร่ืองอุปโภค บริโภค 

กัมพูชามีร้านอาหาร จากทุกชาติ มีตลาดท้องถ่ิน ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และ
ห้างสรรพสินค้าอยู่หลายที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในกรุงพนมเปญ  

ตลาดท้องถ่ินสำหรับเลือกซื้ออาหารสด และของอุปโภคบริโภค ได้แก่ 

ช่ือ สถานที่ ความโดดเด่น 
1.ตลาดบึงเกงกอง 
(Boeung Keng Kang 
Market) 

Street 380 Boeung Keng 
Kang 1 Commune , Daun 
Penh District ,Phnom Penh 

สินค้าอาหารสด  
เครื่องใช้ในครัวเรือน 
เสื้อผ้าสำเร็จรปู 

2.ตลาดตวลตุมปุง หรือ
ตลาดรัสเซีย (Toul Tom 
Poung or Russia 
Market) 

Street 155 Toul Tum Poung 
1 Commune Chamkar Mon 
District 

สินค้าอาหารสด  
เครื่องใช้ในครัวเรือน 
เสื้อผ้าสำเร็จรปู ของฝาก 

3.ตลาดพซาทะเมย 
(Phsar Thmey) 

Intersection of Kampuchea 
Krom Street and 63 Street, 
SangkatPhsarThmey 1, 
Daun Penh District 

สินค้าอาหารสด  
เครื่องใช้ในครัวเรือน 
เสื้อผ้าสำเร็จรปู ของฝาก 
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นอกจากตลาดสด ในราชธานีพนมเปญยังมีห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตประมาณ 
10 แห่ง และร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กประมาณ 100  แห่ง 
ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลางในกรุงพนมเปญ 
1. Lucky Supermarket 12 สาขา 
2. Thai Huot Supermarket 4 สาขา 
3. Super Duper 4 สาขา 
4. Max Value 4 สาขา 
5. Chip Mong Retail 3 สาขา 
6. Bayon Supermarket 2 สาขา 
7. Circle K 4 สาขา 
ห้างสรรพสินค้าขนาดกลางและใหญ่ในกรุงพนมเปญ 
1. AEON Mall 2 สาขา 
2. Makro 1 สาขา ( อีก 1 สาขาท่ีเสียมเรียบ) 
3. Global House  
4. Sorya Mall                                                          
5. Sovanna Mall                                
6. City Mall 
7. Rattana Plaza 
8. Chip Mong Noromall 

 
13.5. การดูแลสุขภาพ 

ราชธานีพนมเปญ มีสวนสาธารณะหลายแห่ง ที่เปิดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายใน
พ้ืนที่ หรือการออกกำลังกายในรูปแบบของฟิตเนส ตัวอย่างอัตราค่าบริการฟิตเนสในราชธานี
พนมเปญ มีดังน้ี 

ชื่อสถานท่ี ค่าสมาชิกรายเดือน/รายปี ค่าบริการรายครั้ง 
Fitness One 80 USD / 780 USD 7-8 USD 
Good Time Health Fitness  60 USD / 500 USD 6 USD 
The Place Gym 180 USD / 880 USD 15 USD 
Intercontinental Fitness  - / 740 USD 15 USD 
Cambodiana Club Gym  56USD / 600 USD 10  USD 
Parkway Health Club  70 USD / 600 USD 8 USD 
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13.6. รายชื่อและที่อยู่ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญของไทยในกัมพูชา 

ชื่อหน่วยงาน ท่ีอยู่ติดต่อ โทรศัพท์/อีเมล์ 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงพนมเปญ  

196 Norodom Blvd. 
Tonle Bassac. 

Chamkarmon, Phnom 
Penh 

+855 23 726 306-8 
+855 97 5749682 (กรณีฉุกเฉิน) 
thaipnp@mfa.go.th  

สำนักงานส่งเสริมเสริมการค้า
ในต่างประเทศ 

+855 23 726 304 
thaicompnh@gmail.com  

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร +855 23 726 306-8 ext 206 
สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา +855 16 958065 / 89 976844  

admin@tbcccambodia.org  
ธนาคารกรุงไทย No. 149, Jawaharlal 

Nehru (St. 215), 12153 
Phnom Penh 

+855 23 882 959 (พนมเปญ) 
br.phnompenh@ktb.co.th 
+855 (63) 964-758 (เสียมเรียบ)  
br.siemreap@ktb.co.th  

ธนาคาร CCB (ไทยพาณิชย์) #26, Monivong Blvd, 
Sangkat Phsar Thmei II, 

Khan Daun Penh, 
 Phnom Penh 

+855 23 426145 (พนมเปญ) 
ccbpp@ccb.com.kh 
+855 53 953-315 (พระตะบอง) 
ccbbb@ccb.com.kh  
+855 63 964-392 (เสียมเรียบ) 
ccbsrb@ccb.com.kh  
+855-34 934-777 (สีหนุวิลล์) 
ccbsv@ccb.com.kh  

ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา 344 (1st & 2nd), Mao 
Tse Toung Boulevard, 

Phnom Penh 

+855 23 224 404-9 
bblcambodia@bangkokbank.com    

ธนาคารกสิกรไทย 45, Sihanouk Boulevard,  
Daun Penh District, 

Phnom Penh, Cambodia 

+855 23 214998 / 23 214999                
KH_PhnomPenh@kasikornbank.com          

รพ. รอยัลพนมเปญ  
(เครือ รพ.กรุงเทพ) 

No. 888, Russian 
Confederation Blvd. 

Phnom Penh, Cambodia 

+855 23 991 000 
info@royalphnompenhhospital.com  

 
 

mailto:thaipnp@mfa.go.th
mailto:thaicompnh@gmail.com
mailto:admin@tbcccambodia.org
mailto:br.phnompenh@ktb.co.th
mailto:br.siemreap@ktb.co.th
mailto:ccbpp@ccb.com.kh
mailto:ccbbb@ccb.com.kh
mailto:ccbsrb@ccb.com.kh
mailto:ccbsv@ccb.com.kh
mailto:bblcambodia@bangkokbank.com
mailto:info@royalphnompenhhospital.com
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บรรณานุกรม 
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา (Department of Intellectual 

Property, Ministry of Commerce of Cambodia) Online Available : 
http://www.cambodiaip.gov.kh/  

กรมภาษี กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา (The General Department of Taxation, 
Ministry of Economic and Finance of Cambodia) Online Available : 
http://tax.gov.kh/  

กรมศุลกากรและสรรพสามิต  กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา (The General 
Department of Customs and Excise of Cambodia) Online Available : 
http://www.customs.gov.kh/  

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา (Ministry of Tourism of Cambodia) Online Available : 
http://www.tourismcambodia.org/  

กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้กัมพูชา (Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries of Cambodia: MAFF) Online Available : http://www.maff.gov.kh/  

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา (Ministry of Commerce of Cambodia) Online Available: 
http://www.moc.gov.kh/en-us/  

กระทรวงโยธาธิการและคมนาคมกัมพูชา Ministry of Public Works and Transport of 
Cambodia , Online Available : http://www.mpwt.gov.kh/?lang=en  

กระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชา (Ministry of Labour and Vocational 
Training : MOLVT)  

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund : IMF ) Online Available 
: http://www.imf.org/  

การไฟฟ้ากัมพูชา (Electricite Du Cambodge : EDC) Online Available :  
http://www.edc.com.kh/  

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) Online Available : 
http://www.adb.org/  

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia) Online Available : 
http://www.nbc.org.kh/english/  

สถาบันเพื่อการพฒันาทรัพยากรแห่งกัมพูชา (Cambodia Development Resource 
Institute : CDRI) Online Available : http://www.cdri.org.kh/  

http://tax.gov.kh/
http://www.customs.gov.kh/
http://www.tourismcambodia.org/
http://www.maff.gov.kh/
http://www.moc.gov.kh/en-us/
http://www.mpwt.gov.kh/?lang=en
http://www.imf.org/
http://www.edc.com.kh/
http://www.adb.org/
http://www.nbc.org.kh/english/
http://www.cdri.org.kh/
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สภาเพื่อการพฒันาแห่งกัมพูชาและคณะกรรมการการลงทุน ( The Council for the 
Development of Cambodia / Cambodia Investment Board) Online Available : 
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/  

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งกัมพูชา (Garment Manufacturers 
Association in Cambodia : GMAC) Online Available : http://www.gmac-
cambodia.org/  

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation : CRF) Online Available : 
http://www.crf.org.kh/  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

หนังสือพิมพ์พนมเปญโพส (The Phnom Penh Post Newspaper)  Online Available  
http://www.phnompenhpost.com/ )  

BNG Legal, Online Available : http://bnglegal.com/  
Cambodian Business Review, Online Available : http://www.cambisreview.com/  
DFDL Cambodia, Online Available : http://www.dfdl.com/locations/cambodia  
International Trade Center, Online Available : http://www.trademap.org/  
KPMG Cambodia, Online Available : http://www.kpmg.com/kh/en  
The World Factbook Cambodia โดย Central Intelligence Agency , Online 

Available : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
World Bank , Online Available : https://www.worldbank.org 
 

--------------------------------------- 
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