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ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
1. ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ที่ตั้ง

กัมพูชามีแหลงที่ตั้งอยูกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

แผนที่

อาณาเขตติดตอ

กัมพูชามีพรมแดนติดตอกับ 3 ประเทศ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
สุรินทร และบุรีรัมย) และลาว (แขวงอัตตะปอ และ
จําปาสัก)
ทิศใต
ติดอาวไทย
ทิศตะวันออก
ติดกับเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย
ดั๊กลั๊ก สองแบ เตยนิน ลองอาน ดงทาบ อันซาง
และเกียงซาง)
ทิศตะวันตก
ติดกับประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี
และตราด)

เขตแดนไทย-กัมพูชา

กัมพูชามีเสนเขตแดนติดตอกับประเทศไทย ยาวประมาณ 803 กิโลเมตร
ประกอบดวย
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด

พื้นที่

กัมพูชามีขนาด กวาง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย
ประกอบดวย สวนที่เปนผืนดิน 176,515 ตารางกิโลเมตร และผืนน้ํา
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4,520 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลยาว 443 กิโลเมตร
เสนเขตแดนเสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาว 2,572 กิโลเมตร โดยเปน
เขตแดนติดตอกับประเทศไทย 803 กิโลเมตร ประเทศลาว 541 กิโลเมตร
และประเทศเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร
ภูมิประเทศ

กัมพูชามีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ ประกอบดวย ที่ราบรอบทะเลสาบเขมร
และที่ราบลุมแมน้ําโขง มีทิวเขาลอมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก
เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาอันนัม โดยมีลักษณะภูมิประเทศคลายชาม
หรืออาง คือ ตรงกลางเปนแองทะเลสาบ และลุมแมน้ําโขงอันกวางขวาง
มีภูเขาลอมรอบอยู 3 ดาน ไดแก
(1) ดานตะวันออก มีแนวเทือกเขาอันนัมที่เปนพรมแดนกับประเทศเวียดนาม
(2) ดานเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ มีแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เปน
พรมแดนกับประเทศไทย
(3) ดานใตและตะวันตกเฉียงใต มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เปนแนวพรมแดน
กับประเทศไทย โดยมีพื้นที่เฉพาะดานตะวันออกเฉียงใตเทานั้นที่เปนที่ราบ
ลุมแมน้ําโขง

ภูมิอากาศ

กัมพูชามีอากาศมรสุมเขตรอนเปนแบบรอนชื้นแถบมรสุม โดยฤดูฝน
เริ่มจากเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน และฤดูแลงระหวางเดือนธันวาคม –
เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส โดยที่เดือนเมษายน
มีอุณหภูมิสูงที่สุด เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ําที่สุด และเดือนตุลาคมมี
ฝนตกชุกที่สุด
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แมน้ํา/ทะเลสาบสําคัญ

1. แมน้ําโขง ไหลจากลาวเขาสูภาคเหนือของกัมพูชาแลวไหลผานเขาเขต
เวียดนาม มีความยาว ในเขตกัมพูชา รวม 500 กิโลเมตร
2. แมน้ําทะเลสาบ เชื่อมระหวางแมน้ําโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร
3. แมน้ําบาสัก (Bassac) เชื่อมตอกับแมน้ําทะเลสาบที่หนาพระมหาราชวัง
กรุงพนมเปญ ความยาว 80 กิโลเมตร
4. ทะเลสาบโตนเลสาบ อยูหางจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กิโลเมตร
โตนเลสาบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก กําปงธม กําปงซะนัง โพธิสัตว
พระตะบอง และเสียมเรียบ ในโตนเลสาบมีปลาชุกชมกวา 300 ชนิด
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เมืองหลวงและ
เมืองสําคัญ

กรุงพนมเปญ เปนศูนยกลางแหลงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เมืองสําคัญไดแก กรุงพระสีหนุ หรือกรุงกัมปงโสม (เปนทาเรือ
น้ําลึกนานาชาติ) จังหวัดเสียมราฐ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดเกาะกง
และจังหวัดกัมปงจาม

2

ภาษา

ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ สวนภาษาที่ใชโดยทั่วไป ไดแก อังกฤษ
ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย

ศาสนา

กัมพูชามีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ 95% ศาสนาอิสลาม 3%
ศาสนาคริสต 1.7% ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 0.3%
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2. การเมืองการปกครอง
ระบอบการปกครอง

กัมพูชามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ทั้งนี้ นับจากการเลือกตั้งทั่วไปภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2536
การเมืองของกัมพูชามีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยระบอบประชาธิปไตยของ
กัมพูชา ในปจจุบันมีความกาวหนาและหยั่งรากลึกลงในสังคมของกัมพูชาอยาง
คอยเปนคอยไป ฝายตาง ๆ มีอิสระในการแสดงความเห็นและดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองมากขึ้น ประชาชนมีความกระตือรือรนในการใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น

วันชาติ

9 พฤศจิกายน

ประมุข

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

นายกรัฐมนตรี
(ผูนํารัฐบาล)

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน

รัฐมนตรีตางประเทศ

นายฮอร นัมฮง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ
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คณะรัฐบาล
Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
Date of Information: 1 OCT 2556
Prime Min.
Permanent Dep. Prime Min.
Dep. Prime Min.
Dep. Prime Min.
Dep. Prime Min.
Dep. Prime Min.
Dep. Prime Min.
Dep. Prime Min.
Dep. Prime Min.
Dep. Prime Min.
Min. of the Office of the Council of Ministers
Min. of Agriculture, Forestry, & Fisheries
Min. of Commerce
Min. of Cults & Religious Affairs
Min. of Culture & Fine Arts
Min. of Economy & Finance
Min. of Education, Youth, & Sport
Min. of Environment
Min. of Foreign Affairs & Intl. Cooperation
Min. of Health
Min. of Industry, Mines, & Energy
Min. of Information
Min. of Interior
Min. of Justice
Min. of Labor & Vocational Training
Min. of Land Management, Urbanization, &
Construction
Min. of National Defense
Min. of Planning
Min. of Posts & Telecommunications
Min. of Public Works & Transportation
Min. of Relations With the National Assembly,
Senate, & Inspection

HUN SEN
MEN SAM AN
BIN CHHIN
HOR NAMHONG
KE KIM YAN
KEAT CHHON
SAR KHENG
SOK AN
TEA BANH, Gen.
YIM CHHAI LY
SOK AN
OUK RABUN
SUN CHANTHOL
MIN KHIN
PHOEUNG SAKONA
AUN PORN MONIROTH
HANG CHUON NARON
SAY SAMAL
HOR NAMHONG
MAM BUN HENG
CHAM PRASIDH
KHIEU KANHARITH
SAR KHENG
ANG VONG VATTANA
ITH SAM HENG
IM CHHUN LIM
TEA BANH, Gen.
CHHAY THAN
PRAK SOKHONN
TRAM IV TOEK
MEN SAM AN
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Min. of Rural Development
Min. of Social Affairs, War Veterans, & Youth
Rehabilitation
Min. of Tourism
Min. of Water Resources & Meteorology
Min. of Women's Affairs
http://www.cambodianembassy.org.uk/

CHEA SOPHARA
VORNG SAUT
THONG KHON
LIM KEAN-HAO
Ing Kantha PHAVI, Dr.

ความสัมพันธ
ทางการทูตกับไทย
เอกอัครราชทูตไทย
ประจํากัมพูชา

นายธัชชยุติ ภักดี

เอกอัครราชทูตกัมพูชา นางยู ออย (You Ay)
ประจําประเทศไทย

การแบงเขตปกครอง กัมพูชาแบงเขตการปกครองเปน 20 จังหวัด โดยแตละจังหวัด
แบงการปกครองเปนอําเภอ (Srok) และตําบล (Khum) นอกจากนี้
มีเขตการปกครองพิเศษเรียกวา กรุง (Municipalities) อีก 4 กรุง ไดแก
กรุงพนมเปญ กรุงสีหนุวิลล (กัมปงโสม) กรุงแกบ และกรุงไพลิน
1. กระแจะ
2. เกาะกง
3. กันดาล
4. กัมปงจาม
5. กัมปงชนัง
6. กัมปงธม

เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ

เมืองกระแจะ
กรุงเกาะกง
เมืองทาเขมา
เมืองกําปงจาม
เมืองกําปงชนัง
เมืองกําปงธม
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7. กัมปงสะปอ
8. กัมปอต
9. ตาแกว
10. รัตนคีรี
11. พระวิหาร
12. พระตะบอง
13. โพธิสัตว
14. บันเตียเมียนเจย
15. เปรยเเวง
16. มณฑลคีรี
17. สตึงเตรง
18. สวายเรียง
19. เสียมเรียบ
20. อุดรมีชัย
เมืองสําคัญตางๆ
เมืองหลวง:

เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ
เมืองเอกคือ

เมืองกําปงสปอ
เมืองกําโพธิ
เมืองตาแกว
เมืองบานลุง
เมืองพนมตะเบงเมียนไจย
เมืองบัตดอมบอง
เมืองโพธิสัตว
เมืองศรีโสภณ
เมืองเปรยแวง
เมืองแสนมโนรมย
เมืองสตรึงแตรง
เมืองสวายเรียง
เมืองเสียมเรียบ
เมืองสําโรง
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พนมเปญ มีประชากรประมาณ 2 ลานคน มีเนื้อที่ 1,963.20 ตารางกิโลเมตร
เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเปนศูนยกระจายสินคาไปทั่ว
ประเทศ มีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ตั้งอยูหางจากทาอากาศยาน
นานาชาติพนมเปญ 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเปนศูนยกลางของการเมือง
วัฒนธรรม และศูนยราชการของประเทศ มีมหาวิทยาลัยของรัฐแหงเดียว
ถือวาเปนสถาบันการศึกษาที่เกาแกและใหญที่สุดของประเทศ กอตั้งเมื่อ
ป พ.ศ. 2503

เมืองสําคัญ:

เสียมราฐ เปนที่ตั้งของนครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรยของโลก เมือง
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกไปเยือน ทําใหมีธุรกิจการบริการที่สําคัญ คือ
ที่พัก โรงแรม รานอาหาร
พระตะบอง แหลงผลิตขาว สม และพืชไร ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยง
สัตว ถั่วเหลือง และงา
เกาะกง แหลงผลิตปาลมน้ํามัน ออย โรงงานน้ําตาลทราย สินคาสัตวน้ํา
การทองเที่ยวทางทะเล
กัมปงจาม เปนแหลงผลิตยางพารา เงาะ มังคุด ทุเรียน มะมวงหิมพานต และ
พืชไร ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และงา

เมืองทา:

พระสีหนุ (ชื่อเดิม จังหวัดกัมปงโสม หรือกรุงพระสีหนุวิลล) เปนศูนยกลาง
ดานคมนาคมขนสงในพื้นที่ทางตอนใตของประเทศ เปนที่ตั้งของทาเรือน้ําลึก
สําหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญใชในการนําเขาและสงออกสินคา มีชายหาด
ที่สวยงามเหมาะแกการทองเที่ยว เปนแหลงที่สํารวจพบวามีน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติ และมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง จึงทําใหรัฐบาลใหความสําคัญ

6

กับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ยกระดับสนามบินในจังหวัดใหเปนสนามบินนานาชาติแหงที่ 3 ของประเทศ
เพื่อรองรับปริมาณการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
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3. เศรษฐกิจ
ภาคเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของกัมพูชาสวนใหญอยูในภาคการเกษตรเปนหลัก หรือคิดเปน
รอยละ 55.80 รองลงมา ไดแก ภาคบริการ คิดเปนรอยละ 27.30 และ
ภาคอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 16.90

ตารางแสดงสถิติทางเศรษฐกิจที่สําคัญของ กัมพูชา ระหวางป พ.ศ. 2554 – 2556
รายการ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (รอยละตอป)
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (รอยละตอป)
อัตราเงินเฟอ (รอยละตอป)
หนี้ตางประเทศ (ลานเหรียญสหรัฐ)
เงินสํารองระหวางประเทศ (ลานเหรียญสหรัฐ)

2554
7.1
12
5.5
4,336
4,069

สกุลเงิน

เรียล (Riel)

อัตราแลกเปลี่ยน

123.46 เรียล (Riel) เทากับ 1 บาท (2557)

ทรัพยากรสําคัญ

2555
7.3
14.54
3.6
4,446
4,938

2556
7.0
15.55
3.0
-

อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต บอกไซต ซิลิคอน ถานหิน แมงกานิส น้ํามัน แกส
ไมสัก การประมง บริเวณรอบทะเลสาบเขมร (Tonle Sap เปนแหลงประมง
น้ําจืดที่สาคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต) การทําปาไม บริเวณ
เขตภูเขาทางภาคเหนือ โดยลองมาตามแมน้ําโขง กัมพูชาเปนประเทศที่มี
ปาไมอุดมสมบูรณมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน
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คาแรงขั้นต่ํา

ตารางการปรับคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาลกัมพูชา

รัฐบาลตองแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะปฏิรูปประเทศในแนวทางที่ประชาชนตองการ
ไดแก การขึ้นคาแรงใหคนงานและขาราชการ การจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล กรรมสิทธิ์
เรื่องที่ดินและนโยบายกับประเทศเพื่อนบาน โดยลาสุดรัฐบาลไดประกาศขึ้นอัตราคาแรงขั้นต่ํา จาก
80 ดอลลารฯ/เดือน เปน 95 ดอลลารฯ/เดือน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557
เปนตนไป จากนั้นจะทยอยเพิ่มอัตราคาแรงฯ ทุกป ซึ่งจะสงผลใหคาจางทั่วไปของชาวกัมพูชาปรับตัว
สูงขึ้นจาก 150 ดอลลารฯ ตอเดือนเปนประมาณ 165 ดอลลาร/เดือน

บรรจุ
ทดลองงาน

2556
80
75

2557
95
90

2558
110
105

2559
126
121

หนวย : เหรียญสหรัฐ
2560
2561
143
160
138
155

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศกัมพูชา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศกัมพูชาฉบับที่ผานมา รัฐบาลกัมพูชา
มีนโยบายที่สําคัญตางๆ ซึ่งลวนแลวแตมีจุดมุงหมายใหกัมพูชากาวเดินไปสูการพัฒนาและความ
เจริญกาวหนาที่มั่นคงและยั่งยืน ในปนี้ก็เชนกัน เพื่อใหการดําเนินงานในแผนงานตางๆ เปนไปอยาง
ตอเนื่อง รัฐบาลกัมพูชาจึงใหความสําคัญอยางสูงสุดตอการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เพื่อมุงขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทใหดีขึ้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศกัมพูชา
(National Strategic Development Plan - NSDP) ชวงระหวางป พ.ศ. 2557 – 2561 จะเปน
กรอบในการดําเนินนโยบายสําคัญตางๆ โดยมีวัตถุประสงค 8 ประการ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุงเนนเสถียรภาพทางการเมือง พัฒนา
ภาคเอกชนและสนับสนุนการสรางงานโดยมุงพัฒนาและนําประเทศไปสูการเติบโต การลดอัตราการ
วางงาน ความเทาเทียมกัน และความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกื้อกูลตอการปฏิรูปทางการเมือง และ
ความรวมมือกันอยางเปนระบบระหวางพรรครวมรัฐบาล
2. รักษาสมดุลของระบบเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic balance) การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการคลัง สงเสริมการคา สนับสนุนเงินงบประมาณ และรักษาเสถียรภาพทางดานราคา
โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มรายไดรอยละ 18 ของมูลคาผลิตพันธมวลรวม พรอมทั้งลดการพึ่งพา
งบประมาณแผนดิน การขยายการ สงออกสินคาเกษตรกรรม อาทิ ขาว
3. การเจริญเติบโตและความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (Growth and diversification) อาทิ
การพัฒนาทางดานการเกษตรกรรม ดานพาณิชยกรรม และดานการประมง
4. สรางความสมดุลทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (A balanced open economy) สราง
หุนสวนดานการพัฒนา โดยการสรางความสัมพันธระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน และองคกรความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา
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5. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and technology) สรางแรงงานที่มีทักษะ เพื่อ
รองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม (Human and social development)
6.1 ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคม (Poverty and Inequality) ลดความ
ยากจนใหเหลือนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
6.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุข (Education,
health, water and sanitation) บรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ
(Cambodia’s Millennium Development Goals - CMDGs)
6.3 พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural development) รักษาวัฒนธรรมและ
มรดกทางวัฒนธรรมเขมร
7. สรางเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ (Environment) โดยมี
เปาหมายในการเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยะ 60 ของพื้นที่ประเทศ
8. ประเด็นอื่นๆ (Crosscutting issues) ซึ่งเกี่ยวของกับเพศสภาพ สิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากร ธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการสงออกสินคาและการสรางงานในประเทศหลังเกิดปญหา
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โดยการสรางคานิยมดานสิทธิของแรงงานและการปกปองสิ่งแวดลอมผาน
การคาระหวางประเทศภายใตกรอบ Trans-Pacific Partnership (TPP) นั้นประกอบไปดวยขอตกลง
รอบดานทั้งสินคา บริการและการลงทุน
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4. สังคมและวัฒนธรรม
คําขวัญประจํากัมพูชา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ธงชาติ

สัญลักษณ

ตราแผนดินของกัมพูชาเปนรูปฉลองพระองคครุยคลุมพานแวนฟา อัญเชิญ
พระแสงขรรคและเครื่องหมายอุณาโลมภายใตพระมหามงกุฎเปลงรัศมี มีลาย
ชอตอออกมาจากกรรเจียกจรทั้งสองขาง รูปดังกลาวอยูเหนือรูปดาราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณแหงกัมพูชา (Royal Order of Cambodia) และมีรูป
ลายกานขดอยูใตรูปฉลองพระองคครุยอีกชั้นหนึ่ง ถัดมาทางดานขางทั้ง 2
ดานขนาบดวยรูปฉัตร 5 ชั้น ซึ่งประคองโดยคชสีหท างดานซาย และราชสีห
ทางดานขวา เบื้องลางสุดของรูปทั้งหมดเปนแพรแถบแสดงขอความวา
"พระเจากรุงกัมพูชา" ดวยอักษรเขมรแบบอักษรมูล
ความหมายของสัญลักษณในดวงตรามีดังตอไปนี้
1. รัศมีที่เปลงออกมาจากพระมหามงกุฎ หมายถึง ความเจริญรุงเรืองแหง
อารยธรรมเขมร
2. ฉัตร 5 ชั้นทั้งสองคัน หมายถึง พระมหากษัตริยและสมเด็จพระราชินี
3. พระแสงขรรค หมายถึง พระราชอํานาจและความยุติธรรม
4. ราชสิหและคชสีห หมายถึง ปวงชนชาวกัมพูชาผูค้ําจุนราชบัลลังก
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เครื่องแตงกาย

ชาย ใสเสื้อคอกลมผาหนา นุงโสรง สีสันตางๆ ผาขาวมาคาดพุงหรือคลองไหล
หญิง นุงผาถุงลายตั้ง มีเชิงตามขวางสองชั้น สวนบนกวางสวนลางแคบ
ระหวางรอยตอคาดดวยสีแดง เสื้อดํายอมดวยมะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป
ตามรอยตะเข็บ ถักดวยสีตางๆชายเสื้อผาขางทั้งสองดานยาวประมาณ 6 นิ้ว
กระดุมกลมทําดวยเงิน มีผาคลองไหลเปนสีดําหรือสีตางๆ ถาคลองคอนิยม
หยอนมาดานหนา หรือนุงโจงกระเบนคาดอกดวยผาแถบ
ดอกไมประจําชาติ

ดอกลําดวน (Rumdul)
จํานวนประชากร

ในป 2556 จํานวน 14.95 ลานคน
1) ชาวเขมร คิดเปนรอยละ 90 ของประชากรทั้งหมด
2) ชาวญวน คิดเปนรอยละ 5 ของประชากรทั้งหมด
3) ชาวจีน คิดเปนรอยละ 1 ของประชากรทั้งหมด
4) ชนชาติอื่นๆ ไดแก ชาวไทย (ไทยเกาะกง) ชาวลาว ชาวจาม ชาวจะราย
ชาวระแดว ชาวเสตียง ชาวเมฺรญ และชาวเปอร เปนตนคิดเปนรอยละ 4
ของประชากรทั้งหมด

อัตราการเกิด
วันหยุดราชการ

ในป 2556 มีอัตราการเกิดเฉลี่ยรอยละ 25 ตอประชากร 1,000 คน
วันที่ 1 มกราคม
วันปใหมสากล
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วันที่ 7 มกราคม
วันที่ 21 กุมภาพันธ
วันที่ 8 มีนาคม
วันที่ 13-15 เมษายน
วันที่ 19 พฤษภาคม
วันที่ 23 พฤษภาคม
วันที่ 18 มิถุนายน
วันที่ 24 กันยายน
วันที่ 28-30 กันยายน
วันที่ 29 ตุลาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน
วันที่ 10 ธันวาคม
เวลาราชการ
และธุรกิจ

วันชัยชนะตอเขมรแดง
วันมาฆบูชา
วันสตรีสากล
เทศกาลวันขึ้นปใหม
วันวิสาขบูชา
วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ แม
วันรัฐธรรมนูญ
เทศกาลวันสารท
วันขึ้นครองราชยฯ กษัตริย นโรดม สีหมุนี
วันเอกราชจากฝรั่งเศส
เทศกาลแขงเรือ ลอยประทีป ไหวพระจันทรฯ
วันสิทธิมนุษยสากล

เวลาในกัมพูชาเทากับประเทศไทย
เวลาราชการ
วันจันทรถึงวันศุกร
เวลา 8.00–12.00 น. และ 14.00–17.00 น.
เวลาทําการภาคธุรกิจ
วันจันทรถึงวันศุกร
เวลา 8.00–12.00 น. และ 14.00 –17.00 น.
เวลาทําการหางสรรพสินคา
วันจันทรถึงวันอาทิตย
เวลา 8.00–20.00 น.
เวลาทําการธนาคาร
วันจันทรถึงวันศุกร
เวลา 8.00–15.00 น.
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5. โครงสรางพื้นฐานตางๆ
เสนทางคมนาคม

เสนทางคมนาคมทางบกที่สําคัญ ไดแก
ทางรถไฟ เสนทางรถไฟเปนรางเดี่ยวขนาดกวาง 1.0 เมตร ความยาว
รวมทั้งสิ้น 650 กิโลเมตร เสนทางที่สาคัญ 2 สาย คือ
(1) ปอยเปต-บันเตียเมียนเจย–พระตะบอง–โพธิสัต-พนมเปญ ปจจุบันใชเดิน
รถเพียงพนมเปญ–บันเตียเมียนเจย ระยะทาง 386 กิโลเมตร

(2) พนมเปญ–ตาแกว–กัมปอต–สีหนุวิลล ระยะทาง 264 กิโลเมตร
ทางรถยนต กัมพูชาจําแนกเสนทางรถยนตสายหลักและสายรองโดยใชตัวเลข
กํากับในลักษณะเดียวกับไทย กลาวคือ เสนทางสายหลักที่ออกจากพนมเปญ
ไปยังภูมิภาคตางๆ จะใชเลขหลักเดียว (National Road) สวนเสนทางสาย
รอง (Feeder Road) จะมีหมายเลขแยกเปน 2 หรือ 3 หลักแยกยอยจาก
หมายเลขถนนสายหลัก ทั้งนี้ ถนนสายหลักของกัมพูชามี 7 สายนับเวียนซาย
ตามเข็มนาฬิกา เริ่มสายที่ 1 จากพนมเปญไปทางตะวันออกจนจรดไป
พรมแดนทางใตของเวียดนาม วนไปจนถึงสายที่ 7 จากพนมเปญ จรดแขวง
จาปาศักดิ์ของลาว ทุกเสนทางยังเปนทาง 2 ชองจราจร (ไป 1 กลับ 1)
โดยแตละเสนทางจะพาดผานจังหวัดตางๆ ถนนในกัมพูชามีความยาวรวม
30,268 กิโลเมตร แยกเปนทางหลวง 4,695 กิโลเมตร ถนนสายจังหวัด
6,615 กิโลเมตร และถนนสายชนบท 18,958 กิโลเมตร ไมมีทางดวน
เสนทางสําคัญ ไดแก
ถนนหมายเลข 1

กรุงพนมเปญ-บาเวต (ชายแดนเวียดนาม) จากพนมเปญไปทางตะวันออก
ผานจังหวัดกันดาล ขามแมนาโขง เขาจังหวัดเปรยแวง จังหวัดสวายเรียง
สุดทางที่ดานพรมแดนนานาชาติบาเวต (ติดตอกับดานมอกไบของเวียดนาม)
ระยะทางรวม 167 กิโลเมตร
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ถนนหมายเลข 2

จากพนมเปญไปทางใต ผานจังหวัดกันดาล แลวไปสุดทางที่พนมเดิน จังหวัด
ตาแกว (มีดานคนทองถิ่นขามไปเวียดนามที่ หนาเบิง) ระยะทาง 121 กิโลเมตร

ถนนหมายเลข 3

จากพนมเปญไปทางใต เกาะตะเข็บจังหวัดกันดาล กับ กัมปงสะปอ
ผานจังหวัดตาแกวเขาจังหวัดกัมปอต แลวเลียบชายฝงไปทางตะวันตก
จนจรดทางหลวงหมายเลข 4 ในเขตสีหนุวิลล ระยะทาง 202 กิโลเมตร

ถนนหมายเลข 4

กรุงพนมเปญ-สีหนุวิลล จากพนมเปญผานจังหวัดกัมปงสปอ และจังหวัด
เกาะกง จนจรดชายทะเลอาวไทย บริเวณทาเรือสีหนุวิลล ระยะทาง 226
กิโลเมตร

ถนนหมายเลข 5

กรุงพนมเปญ-ปอยเปต จากพนมเปญไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ผานพื้นที่
จังหวัดกันดาล เขาตัวจังหวัดกัมปงชะนัง จังหวัดโพธิสัต จังหวัดพระตะบอง
จังหวัดบันเตียเมียนเจย และสิ้นสุดทางที่ดานพรมแดนนานาชาติ ปอยเปตอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ประเทศไทย ระยะทางรวม 407 กิโลเมตร

ถนนหมายเลข 6

จากพนมเปญขึ้นไปทางเหนือผานเขตจังหวัดกันดาล กัมปงจาม เขาตัว
จังหวัดกัมปงธม จังหวัดเสียมราฐ แลวไปบรรจบกับถนนหมายเลข 5
ที่อําเภอศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ระยะทางรวม 416 กิโลเมตร

ถนนหมายเลข 7

แยกจากถนนหมายเลข 6 ที่บานเชิงไพร จังหวัดกัมปงจามไปทางตะวันตก
ผานตัวจังหวัด มุงสูชายแดนดานเวียดนามกอนเลี้ยวขึ้นไปทางเหนือเขาสูตัว
จังหวัดกระแจะ จังหวัดสตรึงแตรง ไปจนจรดดานพรมแดนนานาชาติบาน
โอสวาย–เวือนคา แขวงจําปาศักดิ์ ของ สปป.ลาว ระยะทางรวม 461
กิโลเมตร
เสนทางคมนาคมทางน้ํา มีทาเรือนานาชาติ 3 แหงเปนรัฐวิสาหกิจ 2 แหง คือ
• ทาเรือนานาชาติสีหนุวิลล ซึ่งตั้งอยูติดอาวไทยในสีหนุวิลล (เดิมชื่อ
จังหวัดกัมปงโสม) ทางตอนใตของประเทศ หางจากกรุงพนมเปญ
โดยทางรถยนต 226 กิโลเมตร
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• ทาเรือนานาชาติพนมเปญ ซึ่งอยูลึกเขามาประมาณ 330 กิโลเมตรจาก
ปากแมน้ําโขงที่ชายฝงทะเลจีนใตของประเทศเวียดนาม และเปนทาเรือ
ที่อยูในลําน้ํา ทําใหความสามารถในการรองรับเรือในฤดูแลงกับฤดูน้ํา
หลากจะตางกันมาก ทั้งจากอุปสรรคของการเดินเรือและระดับความลึก
หนาทาคือ สามารถรองรับเรือระวาง 2,000 ตันกับ 5,000 ตัน ในแตละ
ฤดูตามลําดับ

• ทาเรือเอกชน ชื่อ ทาเรือออกญามอง หรือ Oknha Mong Port ซึ่งตั้งอยู
ติดอาวไทยในเขตจังหวัดเกาะกง เหนือขึ้นมาจากทาเรือสีหนุวิลลทาง
รถยนตประมาณ 40 กิโลเมตร หรือประมาณ 180 กิโลเมตรจากกรุง
พนมเปญ เปนทาเรือที่เปดดําเนินการควบคูกับการขยายขนาดหนาทา
ปจจุบันสามารถรองรับเรือระวาง 500–1000 ตัน
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ในฤดูแลง ทาเรือที่ใชขนสงภายในประเทศของกัมพูชามี 7 แหง
- ทาเรือในกรุงพนมเปญ 2 แหง
- ทาเรือกัมปงจาม เปนทาเรือสําคัญบนแมน้ําโขง หางจากกรุงพนมเปญ
105 กิโลเมตร
- ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสําคัญบนแมน้ําโขง หางจากทาเรือกัมปงจาม
115 กิโลเมตร
- ทาเรือสตรึงเตรง เปนทาเรือสําคัญบนแมน้ําโขง หางจากทาเรือกระแจะ
115 กิโลเมตร
- ทาเรือเนี๊ยกเรือง เปนทาเรือสําคัญบนแมน้ําโขง หางจากทาเรือ
พนมเปญ 60 กิโลเมตร
- ทาเรือจองคเนี๊ยะ (เสียมเรียบ) ตั้งอยูบนแมน้ําโตนเลสาบ หางจากกัม
ปงชนัง 190 กิโลเมตร
เสนทางคมนาคมทางอากาศ สําหรับเครื่องบินพาณิชยที่บินประจําและ
เครื่องเหมาลําระหวางประเทศ 2 แหง คือ
• สนามบินนานาชาติพนมเปญ หรือสนามบินโปเชนตง สามารถ
รองรับเครื่องบินไดถึงขนาด โบอิ้ง 747 (500 ที่นั่ง) ขณะนี้มีสายการบินนานาชาติ
ที่บินตรงสูสนามบินนานาชาติพนมเปญ 9 เสนทาง จาก 8 ประเทศ
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• สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ในจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งยูเนสโก
(UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) ผูใหทุนในการอนุรักษนครวัด-นครธม กําหนดใหรองรับ
เครื่องบินไดไมเกินขนาดโบอิ้ง 757 (200 ที่นั่ง)

นอกจากนี้ ยังมีสนามบินขนาดเล็กอีก 3 แหง ไดแก
(1) สนามบินกาปงชนัง ตั้งอยูทางทิศเหนือของกรุงพนมเปญ ใกลกับทาง
หลวงหมายเลข 5 ใชเพื่อการขนสงสินคา
(2) สนามบินกัมปงโสม (สีหนุวิลล) ที่เปดใหบริการสําหรับสายการบิน
ภายในประเทศ
(3) สนามบินเกาะกง กําลังอยูในระหวางการปรับปรุง
โทรคมนาคม

การสื่อสารโทรคมนาคม ในประเทศกัมพูชา สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท
การบริการ ประกอบดวย โทรศัพทบาน (Fixed Phone) โทรศัพทเคลื่อนที่
(Mobile Phone) และอินเทอรเน็ต (Internet) ประเภทการใหบริการที่มี
อัตราการเติบโตทางธุรกิจอยางรวดเร็ว คือ การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
(Mobile Phone) ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 33 ตอป
ในขณะที่การใหบริการโทรศัพทบาน (Fixed Phone) และการใหบริการ
อินเทอรเน็ต (Internet) มีอัตราการเติบโตที่ชามาก โดยการใหบริการ
โทรศัพทบาน (Fixed Phone) มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ รอยละ
2 ตอปและการใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet) มีการเติบโตโดยเฉลี่ย
ประมาณ รอยละ 5 ตอป เทานั้น

ขอมูลจาก สสว.

ธนาคาร

ระบบสภาบันการเงินของกัมพูชา ปจจุบันยังอยูระหวางการพัฒนา ธนาคาร
พาณิชยมีบทบาทอยางมากในระบบการเงิน แมวารูปแบบธุรกิจยังคงเปน
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แบบดั้งเดิม คือ เนนการรับฝากและการปลอยสินเชื่อเปนหลัก แตบริการและ
เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เชน เช็ค บัตรเครดิต คอย ๆ ไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดสําคัญ อยางไรก็ตาม กัมพูชายังไมมี
ตลาดกูยืมระหวางธนาคาร หรือ Interbank market และตลาดตราสารหนี้
สวนตลาดทุนเพิ่งเปดการซื้อขายหลักทรัพยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555
และชวงแรกมีเพียงหุนการประปาพนมเปญที่ซื้อขายในตลาด สถาบันการเงิน
กัมพูชา ประกอบดวย ธนาคารชาติแหงกัมพูชา (National Bank of
Cambodia: NBC) ธนาคารพาณิชยของเอกชน ธนาคารเฉพาะกิจ สถาบัน
ไมโครไฟแนนซ NGOs สํานักงานตัวแทน และตัวแทนแลกเปลี่ยนเงิน
ซึ่งจําแนกดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
1. ธนาคารกลาง คือ National Bank of Cambodia: NBC
2. ธนาคารพาณิชย จํานวน 31 ธนาคาร
3. ธนาคารเฉพาะกิจ จํานวน 7 ธนาคาร คือ
4. สถาบันไมโครไฟแนนซจํานวนประมาณ 61 แหง
5. สํานักงานตัวแทนธนาคารตางประเทศ จํานวน 2 แหง
6. ตัวแทนแลกเปลี่ยนเงิน 1,627 แหง
ขอมูลจาก www.bot.or.th

ไฟฟา

ปจจุบันรัฐบาลกัมพูชายังไมสามารถตอบสนองความตองการใชไฟฟาของ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15-20 ตอป ดังนั้น จึงถือวาไฟฟาเปน
ปจจัยที่ฉุดความเจริญเติบโตของประเทศทางหนึ่ง อัตราคาไฟฟาของกัมพูชา
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานพบวาสูงกวาไทยถึง 3 เทา สูงกวา สปป.ลาว
5 เทา และสูงกวาเวียดนาม 2 เทา คาไฟฟาเริ่มตั้งแต รอยละ 16-30 เซนต/
กิโลวัตตและจะสูงกวานี้ หากเปนนอกเหนือ คือ 90 เซนต/กิโลวัตต ปจจัยที่
ทําใหอัตราคาไฟฟามีราคาสูงไดแกการขาดสายสงและการพึ่งพาการนําเขา
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟา รอยละ 90 ของกระแสไฟฟาที่ใชมาจากเครื่อง
กําเนิดไฟฟาที่ใชน้ํามัน ขณะที่ประเทศไทยใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปนไฟรอยละ
12 ที่เหลือใชกาซธรรมชาติและพลังงานน้ํา และ สปป.ลาว ใชน้ํามันเชื้อพลิง
เพื่อปนไฟรอยละ 3 ที่เฟลือใชพลังงานน้ํา

ประปา

กัมพูชามีระบบประปาที่ไดมาตรฐานในการใชอุปโภคทั่วไปและ
การใชในอุตสาหกรรม
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6. ความสัมพันธระหวางประเทศตางๆ และ กัมพูชา
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกัมพูชา
ทวิภาคีไทย –กัมพูชา (JC) ลงนามเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2537 ณ กรุง
พนมเปญ ประชุมไปแลว 2 ครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2540
ณ จังหวัดเชียงใหม
- ความตกลงวาดวยการคา ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการ
ระหวางไทย – กัมพูชา ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539 ณ กรุงพนมเปญ
- ความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน ลงนาม เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2538 ณ กรุงเทพฯ
- ความตกลงวาดวยการคา ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ระหวางไทย – กัมพูชา ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539
- บันทึกความเขาใจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการรวมทางการคาไทย-กัมพูชา
(MOU เพื่อจัดตั้ง JTC) และมีการประชุม JTC ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 1
ที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ยุทธศาสตรการพัฒนาของกัมพูชาและความชวยเหลือจากตางประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชานับตั้งแตการบูรณะประเทศเปนตนมาตองพึ่งพา
ความชวยเหลือจากตางประเทศเปนอยางมาก โดยเห็นไดจากตารางสัดสวนผูใหความชวยเหลือ
ตอกัมพูชาในป พ.ศ. 2547-2553 จากฐานขอมูลใน Cambodia ODA Database March 2553
เราจะเห็นวา ระหวางป พ.ศ. 2547-2553 ผูใหความชวยเหลือตอกัมพูชาในสัดสวนที่สูงมี 2 กลุมหลัก
กลุมแรก คือ การใหความชวยเหลือแบบพหุภาคี (Multilateral Aid) อันประกอบดวย ธนาคารโลก
(World Bank-WB) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund-IMF) และ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank-ADB) ปรากฏวา ADB เปนองคกร
ระหวางประเทศที่ใหความชวยเหลือแกกัมพูชามากที่สุด กลาวคือ ADB ใหความชวยเหลือแกกัมพูชา
นับจนถึงป พ.ศ. 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้น 124 โครงการ หรือนับเปนรอยละตอการใหความชวยเหลือ
แบบพหุภาคีตอกัมพูชาในป พ.ศ. 2551คิดเปนรอยละ 9 จากความชวยเหลือแบบพหุภาคีทั้งหมด
รอยละ 27.5 ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือแบบพหุภาคีตอกัมพูชาในลําดับที่รองลงมา คือ การใหความ
ชวยเหลือจากธนาคารโลก WB ซึ่งคิดจากป พ.ศ. 2551 ความชวยเหลือจาก WB ที่ใหแกกัมพูชา
คิดเปนรอยละ 6.1
สวนการใหความชวยเหลือจากตางประเทศในสัดสวนที่สูงตอกัมพูชาอีกกลุมหนึ่งคือ การให
ความชวยเหลือแบบทวิภาคี (Bilateral Aid) ซึ่งประกอบดวย ออสเตรเลีย แคนนาดา จีน ญี่ปุน
นิวซีแลนด เกาหลี สวิสเซอรแลนดและสหรัฐอเมริกานั้น ขอมูลจากฐานขอมูลของ Cambodia ODA
Database, March 2553 ประเทศที่ใหความชวยเหลือแกกัมพูชานับจากป 2547 จนถึง 2553 คือ
ประเทศญี่ปุน ญี่ปุนใหความชวยเหลือแกกัมพูชาเปนมูลคาสูงและสม่ําเสมอ กลาวคือ ญี่ปุนใหความ
ชวยเหลือกัมพูชาคิดเปนมูลคานับรอยลานเหรียญสหรัฐมาตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2545 นั่นคือ มูลคา
การใหความชวยเหลือของญี่ปุนตอกัมพูชาคิดเปนมูลคา 105.6 ลานเหรียญสหรัฐ (2545)
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101.2 ลานเหรียญสหรัฐ (2546) 101.2 ลานเหรียญสหรัฐ (2547) 101.8 ลานเหรียญสหรัฐ (2548)
111.7 ลานเหรียญสหรัฐ (2549) 103.7 ลานเหรียญสหรัฐ (2550) 117.2 ลานเหรียญสหรัฐ (2551)
126.2 ลานเหรียญสหรัฐ (2552) 148.4 ลานเหรียญสหรัฐ (2553) 1 หากนับความชวยเหลือของญี่ปุน
ตอกัมพูชาคิดเปนรอยละ โดยคิดจากป พ.ศ. 2552 คิดเปนรอยละ 15 คิดจากการใหความชวยเหลือ
แบบทวิภาคีทั้งหมดรอยละ 20.72ทั้งนี้หากคิดเปนจํานวนโครงการความชวยเหลือที่ญี่ปุนมีใหตอ
กัมพูชา โดยนับในป พ.ศ. 2553 ญี่ปุนใหความชวยเหลือแกกัมพูชามากถึง 104 โครงการ 3
จะเห็นไดวา มีการแขงขันดานการใหความชวยเหลือแบบทวิภาคีแกกัมพูชา ระหวางญี่ปุน
ซึ่งคูแขงที่เห็นไดชัดคือ จีน สหรัฐอเมริกา ตามดวยเกาหลี จีนนั้นเคยใหความชวยเหลือแกกัมพูชา
เพียง 5.7 ในป พ.ศ. 2545 แตจีนไดเพิ่มความชวยเหลือแกกัมพูชาดวยการทุมงบประมาณสูงถึง 53.2
ในป พ.ศ. 2549 อันเปนปที่จีนเปลี่ยนยุทธศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศครั้งใหญตอภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 นับแตนั้นมา จีนทุมงบประมาณความชวยเหลือแกกัมพูชาจนใกลเคียงความ
ชวยเหลือของญี่ปุนคือประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐทุกป คือ ความชวยเหลือของจีนตอกัมพูชา
มูลคา 92.4 (2550) 95.4 (2551) 114.7 (2553) 5ตามลําดับ หากคิดเปนสัดสวน นับในป 2552
ความชวยเหลือของจีนตอกัมพูชาคิดเปน รอยละ 11.6 เมื่อเทียบเปนรอยละทั้งหมดของความ
ชวยเหลือแบบทวิภาคีทั้งหมด 20.7 และหากคิดความชวยเหลือของจีนตอกัมพูชาในป พ.ศ. 2553
มีจํานวนมากถึง 100 โครงการ 6

1

Cambodia ODA Database, March 2010
Ibid.,
3
Ibid.,
4
Phan
5
Cambodia ODA Database, March 2010
6
Ibid.,
2
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7. การคาการลงทุนกับกัมพูชา
การคา

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่เปดเสรีและสนับสนุนการคาการลงทุนทุก
ประเภท โดยเฉพาะการสงเสริมการพัฒนาการผลิตและการสงออกขาว
โดยรัฐบาลไดตั้งเปาใหสงออกขาวสารใหได 1 ลานตันภายในป 2558
ซึ่งสงผลให 11 เดือนแรกในป 2556 (ม.ค.-พ.ย.) กัมพูชาสงออกขาวสาร
ได 332,009 ตัน เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวของป 2555 นอกจากนี้ สินคาไทย
ยังเปนที่นิยมของชาวกัมพูชา และสามารถครองสวนแบงตลาดในกัมพูชา
ไดประมาณรอยละ 45 ถึงแมวาจะมีคูแขงที่สําคัญคือจีนและเวียดนาม
ก็ตาม
ตารางแสดงมูลคาการคาของ กัมพูชา กับตางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2553-2556

รายการ
มูลคาการคารวม
มูลคาการสงออก
มูลคาการนําเขา
ดุลการคา

2553

2554

2555

2,556.98
2,342.09
214.90
2,127.19

2,869.14
2,693.17
175.97
2,517.20

4,027.73
3,778.21
249.52
3,528.68

2556
(ม.ค.-พ.ย.)
4,129.14
3,805.92
322.22
3,484.70

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
2553
2554
2555
54.19
12.21
40.38
48.18
14.99
40.29
176.51
(18.11)
41.80
41.54
18.33
80.18
สคร. กัมพูชา

การสงออก

สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป รองเทา ผลิตภัณฑปลาและ
สัตวทะเล ขาวสาร น้ําตาล
ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสหภาพยุโรป

การนําเขา

สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุกอสราง ปูนซีเมนต เครื่องจักร เครื่องยนต รถยนตและรถจักรยานยนต
ตลาดนําเขาที่สําคัญ ไดแก จีน เวียดนาม ไทย เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร
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ตารางการคาชายแดนไทย-กัมพูชา ระหวางป 2553-2556

ตารางแสดงการคาระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา ระหวางป พ.ศ. 2553-2556 (ม.ค.-ต.ค.)
รายการ
มูลคาการคารวม
มูลคาการสงออก
มูลคาการนําเขา
ดุลการคา

2553

2554

81,135.03 86,611.74
74,265.08 81,238.91
6,869.95 5,372.83
67,395.13 75,866.08

2555
124,580.26
116,780.03
7,800.23
108,979.80

หนวย : ลานบาท
2555
2556
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
(ม.ค.-ต.ค.)
2553 2554 2555 2556
103,393.00 112,353.16 43.41
6.75 43.84 8.67
97,135.96 103,692.31 37.74
9.39 43.75 6.75
6,257.04
8,660.85 158.31 (21.79) 45.18 38.42
90,878.92 95,031.46

การสงออก
ไทย-กัมพูชา

สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก สิ่งทอ ผลิตภัณฑปลา ผลิตภัณฑไม
ยางพารา บุหรี่ และขาวเหล็ก โลหะและผลิตภัณฑ ไมแปรรูป ผลิตภัณฑ
จากไม สินคา ประมง เชน ปลาสด ปลาราและปลากรอบ สินคากสิกรรม
เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด งา ถั่วเหลือง และสิ่งทอ ระบบคมนาคม

การนําเขา
ไทย-กัมพูชา

สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก เชื้อเพลิงและน้ํามันสําเร็จรูป ยานพาหนะ
สวนประกอบ ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูป นมเปรี้ยวพรอมดื่ม
และโยเกิรต อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา และวัสดุกอสราง

ปญหาและอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการภายในของกัมพูชายังขาดมาตรฐานและไมเปนสากล
ทางการคา
อาทิ การจัดเก็บภาษี การสงเสริมและคุมครองการลงทุน ความโปรงใส อุปสรรค
เหลานี้ทําใหการคาและการลงทุนของไทยในกัมพูชามีตนทุนสูงและเติบโตชา
ซึ่งไมสอดคลองกับศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ รัฐบาลสอง
ฝายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตกลงที่จะรวมมือกันเรงรัดการแกไขปญหาและ
ลดอุปสรรคดานการคาและการลงทุนระหวางกันใหปรากฏผลที่เปนรูปธรรมตอไป
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โดยที่ปจจุบันมีคนไทยเขาไปประกอบธุรกิจสวนตัว อาทิ โรงแรม รานอาหาร และ
คาขาย โดยประเทศไทยถือเปนคูคาที่สําคัญและเปนผูลงทุนรายใหญในกัมพูชา
รูปแบบการคา

รูปแบบการนําเขา-สงออกของกัมพูชา
1) การคาปกติ
ผูนําเขาและผูสงออกของกัมพูชาจะตองขอจดทะเบียนเปน
ผูนําเขาและสงออกสินคาที่กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
โดยการนําเขาสินคาของกัมพูชานั้นจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพสินคา
จากบริษัท SGS ซึ่งเปนบริษัทเอกชน ที่กระทรวงพาณิชยกัมพูชาจัดจางขึ้นมา
เพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพสินคานําเขา
2) การคาชายแดน
การคาชายแดนระหวางไทยกับกัมพูชา เปนที่นิยมมากในปจจุบัน
โดยการคาชายแดนจะเปนการคาระหวางผูสงออกไทยที่อยูตามจังหวัด
ชายแดนไทยกับผูนําเขากัมพูชา ที่อยูตามจังหวัดชายแดนของกัมพูชา
ซึ่งมีมูลคาการซื้อขาย ครั้งละไมเกิน 5 แสนบาท

รูปแบบของ
ผูนําเขา-สงออก

- นิติบุคคล ผูนําเขา-สงออกของกัมพูชาที่เปนนิติบุคคลจะตองจดทะเบียน
การคากับกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยหรือผูวาราชการจังหวัด
ชายแดนนั้นๆ
- บุคคลทั่วไป มีทั้งรานคาทั่วไปที่จดทะเบียนพาณิชยและรานคาแผงลอย
ที่ไมตองจดทะเบียนพาณิชย
- ผูคาผานแดน เปนผูนําเขาชาวกัมพูชาที่นําเขาสินคาไทยตามจังหวัด
ชายแดนตางๆ โดยนําเขาผานกัมพูชาเพื่อสงตอไปยังประเทศเวียดนาม

รูปแบบการชําระเงิน การคาชายแดนไทย-กัมพูชา จะชําระดวยเงินสดเปนสกุลเงินบาท สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ และบางครั้งจะจายเปนทองคํา หากการซื้อขายมีปริมาณมาก
จะชําระดวยการโอนเงินทางโทรเลข Telegraphic Transfer (T/T) ผูสงออก
ของไทยจะสงสินคาใหผูนําเขาของกัมพูชากอนโดยใหเครดิตระยะหนึ่ง
เมื่อครบกําหนดชําระเงิน ผูนําเขาของกัมพูชา จะโอนเงินโดยทาง โทรเลข
กลับมาใหผูสงออกไทย การชําระคาสินคาอีกวิธีหนึ่ง คือผูสงออกไทยจะ
สงสินคาไปใหผูนําเขาของกัมพูชากอน โดยใหเครดิตระยะหนึ่งเมื่อครบ
กําหนดจายจะมีนายหนาของกัมพูชาเขามาชําระเงินใหกับผูสงออกไทย
แทนผูนําเขากัมพูชา เรียกระบบนี้วา “โพยกวน"
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การลงทุน

ในชวง 5 ปที่ผานมา เวียดนามไดลงทุนในกัมพูชาแบบกาวกระโดด
มูลคาเงินลงทุนที่แทจริงรวมแลวประมาณ 1,500 ลานเหรียญสหรัฐ
ยิ่งไปกวานั้นในขณะที่มีสถานการณวิกฤติเศรษฐกิจ เวียดนามก็ยังคง
โหมลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึ้นในทุกดาน โดยเฉพาะการลงทุนที่เรียกวา
ลนเกินความตองการหรือไมมีนักลงทุนรายใดใหความสนใจแลว เชน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ธนาคาร การปโตเลียม สายการบิน บริษัทผลิตปุย
บริษัทน้ําตาล บริษัทอสังหาริมทรัพย และการกอสราง เปนตน ทําให
เวียดนามเปนนักลงทุนรายใหญาลําดับที่ 7 ในกัมพูชา

การลงทุนของไทย
ในกัมพูชา 7

โครงการที่นักธุรกิจไทยถือหุนซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2537 ถึง 30 มิถุนายน 2552 สรุปรวมจํานวน 81 โครงการ
มูลคารวม 362.35 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินลงทุนเฉพาะในสวนของ
นักธุรกิจไทย 226.59 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 62.53 ของ
โครงการ แยกเปนการลงทุนแตละประเภทดังนี้

ประเภท
Food Processing
Wood Processing
Chemical
Media
Petroleum
Assembly Plant
Electricity Plant
Hospital
Medical
Gas
Mining
Construction
Hotel
Telecom
Textile
Garment
Agro-Industry
Industry
Services
Shoes
TOTAL
7

จํานวน (โครงการ)
9
2
2
2
2
1
2
1
1
2
6
1
9
2
2
6
11
14
4
2
81

จํานวนเงินทุน (ลาน USD)
รวม
ไทย
20.56
17.54
27.50
23.62
1.40
0.89
1.16
1.07
1.05
0.30
2.00
2.00
11.20
8.00
0.49
0.24
10.0
10.0
1.00
0.54
7.36
5.98
1.33
1.33
138.40
63.15
17.60
16.40
1.50
0.74
5.65
5.65
75.70
40.44
18.75
13.65
18.50
13.55
2.00
1.50
362.35
226.59

สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน,สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552
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รูปแบบการลงทุน

มี 5 รูปแบบ คือ
1) การลงทุนการลงทุนโดยชาวกัมพูชา เปนเจาของทั้งหมด
2) การลงทุนการลงทุนโดยชาวตางชาติเปนเจาของทั้งหมด
3) การรวมทุน (Joint Ventures: JV) เปนกิจการรวมทุนของนักลงทุนตั้งแต
2 รายขึ้นไป โดยเปนการกอตั้งองคกรขึ้นใหม การรวมทุนไมจําเปนตองเปน
การรวมทุนกับภาครัฐ ระหวางภาคเอกชนก็สามารถรวมทุนกันได หาก JV
ที่ตองการถือครองกรรมสิทธิ์เปนเจาของที่ดินในกัมพูชา ตองมีบุคคลสัญชาติ
กัมพูชาถือหุนรอยละ 51 ขึ้นไป
4) Build-Operator-Transfer (BOT) กิจการที่ลงทุน หรือไดรับสัมปทานจาก
รัฐในการลงทุนสรางบริหารจัดการ และเก็บผลประโยชนจากการดําเนินการ
ในกิจการสาธารณูปโภคขนาดใหญ เมื่อสิ้นสุดสัญญา จะตองสงมอบ
สาธารณูปโภคทั้งหมดใหกับรัฐหรือหนวยงานที่ใหสัญญา โดยไมคิดมูลคา
ระยะเวลาการใหสัมปทาน สูงสุดครั้งละไมเกิน 30 ป
5) สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC)
เปนการลงทุนที่นักลงทุนในกัมพูชาไดสัญญาดําเนินกิจการกับหนวยงานของ
รัฐ มีวัตถุประสงคจะแบงปนผลกําไรระหวางกัน ทั้งนี้การซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนระหวางรัฐกับเอกชนไมถือเปนการทํา BCC

กฎระเบียบ
ดานการลงทุน

กัมพูชาไดออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนที่จะใหสิทธิประโยชนและความ
มั่นคงแกนักลงทุนที่จะถือครองสิทธิในทรัพยสินตาง ๆ (ยกเวนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย ซึ่งผูถือครองไดตองเปนบุคคลสัญชาติกัมพูชาเทานั้น
ตางดาวสามารถใชสิทธิโดยการเชา หรือสัมปทาน) และใหหลักประกันวา
ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกับคนในชาติและจะไมถูก
บังคับจากนโยบายกําหนดราคาสินคาและบริการหากมีการใชบังคับ รวมทั้ง
สามารถซื้อและโอนเงินตราตางประเทศไมวาจะเพื่อชําระสินคาหรือจายกําไร
ตามระบบธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนากัมพูชา (Council for
the Development of Cambodia : CDC)
ซึ่งมีนายก รัฐมนตรี สมเด็จฮุน เซน เปนประธาน จะเปนผูพิจารณาในระดับ
นโยบายเกี่ยวกับการใหการสงเสริมการลงทุน และการใหสิทธิประโยชนตางๆ
โดยมีคณะทํางาน The Cambodian Investment Board ; CIB ทําหนาที่
กลั่นกรองขอเสนอขอรับการสงเสริมการลงทุนของภาค เอกชน ในลักษณะ
เปน One Stop Service กลาวคือ จะตอบรับหรือปฏิเสธการใหความ
เห็นชอบในหลักการภายใน 3 วันทําการ และจะพิจารณาใหการสงเสริม
ภายใน 28 วันทําการ (หากเอกสารสมบูรณ) และใหถือวันที่ CDC ออก
เอกสารรับรอง Final Registration Certificate เปนวันเริ่มตนของการ
สงเสริมการลงทุน
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สิทธิประโยชน
ดานการลงทุน 8

สิทธิประโยชนในการลงทุนเปนสิทธิพิเศษที่รัฐบาลมอบใหกับโครงการ
ลงทุนตางๆ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแหงชาติกัมพูชา
(CDC) หรือคณะกรรมการการลงทุนระดับจังหวัดหรือเขต (PMIS) ขึ้นอยู
กับรูปแบบโครงการลงทุนนั้นๆ โครงการลงทุนในกัมพูชาสามารถเลือกสิทธิ
ประโยชนในการลงทุนได 2 แบบ คือ การยกเวนภาษีเงินได หรือการลดหยอน
ภาษีทรัพยสินที่ใชในการผลิต (คาเสื่อม) นอกจากนี้ยังครอบคลุมการยกเวนภาษี
นําเขาเครื่องจักรวัสดุกอสราง และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพื่อสงออก

มาตรการ/กฎระเบียบ 1. ภาษีศุลกากร (Customs Duties)
ภาษีนําเขาการสงออกเปน 4 หมวด โดยมีอัตราตั้งแต 0-35% ดังนี้
1) สินคาฟุมเฟอย รวมถึง รถยนต ไวน บุหรี่ น้ําหอม อาวุธ และเครื่องสําอาง
อัตราภาษี 35% (รถยนตตองเสียภาษีเพิ่มตามกําลังเครื่องยนต)
2) สินคาสําเร็จรูปทุกชนิด รวมถึงโทรทัศน วิทยุ เครื่องเลนเทป สีทาบาน
และเฟอรนิเจอร อัตราภาษี 35%
3) เครื่องจักรกลและอุปกรณ อัตราภาษี 15%
4) วัสดุ เชน ปูนซีเมนต เหล็ก กระเบื้อง อิฐ และของใชในชีวิตประจําวัน
รวมถึงเนื้อสัตว ผลไม ชา น้ํามันพืช น้ําตาล สบู รองเทา แวนตา เสื้อผา
และรถจักรยาน อัตราภาษี 7%
2. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) คือ ภาษีที่จัดเก็บจากสินคาและบริการเฉพาะ
อยาง ทั้งที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศและนํา เขาจากตางประเทศ ซึ่งใน
กัมพูชานิยมเรียกภาษีประเภทนี้วา Specific Tax ตามลักษณะการจัดเก็บที่มี
ความเฉพาะเจาะจง สินคาและบริการที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใน
กัมพูชา สวนใหญเปนสินคาฟุมเฟอยและสินคาที่ตองการควบคุมการใช เชน
ยาสูบ เครื่องดื่ม และรถยนต เปนตน ซึ่งแบงการจัดเก็บภาษีตามประเภทของ
สินคา ดังนี้
1) น้ํามันดีเซล รอยละ 4.35
2) ตั๋วเครื่องบิน บริการโทรคมนาคม รถจักรยานยนตและอะไหล บุหรี่ น้ํามัน
ตะเกียงและน้ํามันอื่น ๆ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสําอาง โทรศัพท วิดีโอและ
อุปกรณถายภาพ รอยละ 10
3) เบียร รอยละ 20
4) ซิการ อะไหลพาหนะที่ใชเครื่องยนต และน้ํามันหลอลื่น รอยละ 25
5) น้ํามันเบนซิน รอยละ 33.33
6) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอื่น ๆ รอยละ 10 - 33.33
7) พาหนะที่ใชเครื่องยนต รอยละ 45
8

http://www.thaibizcambodia.com.kh/articledetail.php?nid=20
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3. การชําระภาษีเงินได 9
3.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ตองชําระ
ตามอัตราเพิ่มของเงินไดประจําป ดังนี้
เงินไดสําหรับคิดภาษี
ประจําป (เรียล)
ต่ํากวา 750,000

750,000-1,000,000
1,000,001-10,000,000
10,000,001-20,000,000
เกิน 20,000,000

อัตราภาษี
0%
5%
10%
15%
20%

3.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือภาษีกําไร (Tax on Profit) เรียกเก็บจากผล
ประกอบการหรือกําไร โดยกฎหมายภาษีของกัมพูชา จําแนกบุคคลที่ตองเสีย
ภาษีเปน 3 กลุม ไดแก
1) กลุมที่เสียภาษีตามผลประกอบการที่ปรากฏในบัญชีงบการเงินแตละป
ภาษี หรือ Real Regime ซึ่งกําหนดใหนิติบุคคลทุกราย และบุคคลธรรมดาที่
มียอดขายสินคามากกวา 500 ลานเรียลตอป หรือมียอดขายบริการมากกวา
250 ลานเรียลตอป หรือคาขายกับภาครัฐบาลมากกวา 125 ลานเรียลตอป
2) Simplified Regime
3) Estimated Regime
บริษัทที่อยูในขอบเขตตองเสียภาษีเงินไดตามจริงประจําปในระบบตามจริงนี้
มีดังนี้
- บริษัทสวนบุคคล หรือบริษัทเงินทุนที่เปนของสวนบุคคล
- บริษัทผูนําเขา-สงออก
- บริษัทภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชา
- บริษัทที่ติดคางอากรผลิตผลจากการประกอบการในอัตราผลกําไร10%
สําหรับกลุมที่ 2 และ 3 นี้ เปนกลุมที่เสียภาษีในลักษณะประเมินจากเกณฑ
เงินไดในแตละปปฏิทิน โดยทั่วไปการคาและการลงทุนโดยเฉพาะของคน
ตางชาติจะเขาลักษณะเปนผูเสียภาษีประเภท Real Regime เฉพาะผูที่ติด
คางภาษีจากการประกอบการประจําปดังที่ได กําหนดขางตนแลวนั้น ตองเสีย
ภาษีตามระบบเหมาจายตามที่มีแจงในประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลัง เลข 019 รปภ. สหก. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2537 ผูติดคางชําระ
ภาษีเงินไดตามระบบความเปนจริง มีพันธกรณีที่จะตองถือบัญชีทวิภาคีและ
ตองเปนภาษาเขมร แตผูที่ติดคางภาษีสามารถที่จะถือบัญชี ภาษาฝรั่งเศส
หรือภาษาอังกฤษ ประกอบดวยก็ได
9
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บัญชีตามระเบียบทวิภาคีจะตองมีรายการอยางนอย ดังนี้
1) งบดุล
2) ผลการดําเนินงาน
3) บัญชีรายได-รายจายประจําวัน
4) บัญชีงบประมาณ
5) บัญชีเครื่องใช
6) บัญชีการผอนชําระ
มาตรการดานภาษี

ภาษีนําเขา (Import Tax) เปนภาษีที่เก็บจากสินคาตาง ๆ ที่นําเขา ซึ่งจัดเก็บ
ตามราคา CIF ในสกุลเงินเรียล โดยแบงออกเปน 4 อัตรา คือ
อัตราภาษี
0%
7%
15%
35%

สินคา
วัตถุดิบและสินคาจําเปน
สินคาขั้นกลาง
เครื่องจักรและอุปกรณ
สินคาฟุมเฟอย

สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมจัดเก็บตามอัตราที่รัฐบาลกําหนด คือ
รอยละ15 สําหรับน้ํามันดีเซล และรอยละ 35 สําหรับน้ํามันเบนซิน
สิทธิประโยชน
เรื่องที่ดิน

1.หากเปนสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจะไมมีขอจํากัดดานระยะเวลาในการเชา
2.หากเปนสัญญาเชาที่ดินระยะสั้นที่มีการกําหนดเวลาในการเชาไว สามารถ
ตออายุใหมได นอกจากนี้กฎหมายการลงทุนฉบับใหม ยังอนุญาตใหนักลงทุน
สามารถนําที่ดินไปเปนหลักประกันในการจดจํานองรวมทั้งสามารถโอนสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินสวนบุคคลที่ปลูกสรางบนที่ดินแปลงดังกลาว
ไดอีกดวย แตตองไมเกินกําหนดเวลาในสัญญาเชาที่ดิน

การยกเวนภาษีเงินได โครงการใดที่เลือกรับสิทธิประโยชนดานนี้ จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได
ในชวงแรกของการลงทุน (เริ่มจากวันที่ไดรับอนุมัติจนถึงปแรกที่มีกําไรจาก
การลงทุน หรือปที่สามของการมีรายได) และอาจตอไดถึงอีก 3 ปหลังสิ้นสุด
สิทธิประโยชนของชวงแรก
การลดหยอนภาษี
ทรัพยสิน

โครงการใดที่เลือกรับสิทธิประโยชนดานนี้ จะไดรับการลดหยอนภาษี
ทรัพยสินรอยละ 40 ของมูลทรัพยสินทรัพยที่ใชในการผลิต สิทธิ
ประโยชนนี้มีผลใชบังคับทันทีในปแรกที่มีการซื้อทรัพยสินดังกลาวหรือในป
แรกที่มีการใชทรัพยสินนั้นๆ
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การยกเวนภาษีนําเขา โครงการลงทุนผลิตเพื่อสงออก หรือโครงการผลิตที่เปนไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
สงออก จะไดรับยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรที่ใชในการผลิต วัสดุกอสรางและ
วัตถุดิบในการผลิต สวนโครงการลงทุนผลิตเพื่อใชในประเทศ จะไดรับยกเวนภาษี
นําเขาเฉพาะเครื่องจักรและวัสดุกอสรางเทานั้น โครงการที่ไดรับอนุมัติทุก
โครงการจะไดรับการยกเวนภาษีสงออก ยกเวน การสงออกสินคาบางประเภท
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายของกัมพูชา
ขอจํากัด

การยกเวนภาษีขางตนไมรวมภาษีเงินไดสวนบุคคล ภาษีเงินเดือน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสินคาและบริการ และภาษีอื่นๆ ที่กําหนดโดยกฎหมาย
ของกัมพูชา อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถเรียกคืนภาษีมูลคาเพิ่มได
หากจดทะเบียนเปนผูประกอบการกับกรมสรรพากร

หลักประกันการลงทุน โครงการลงทุนที่ไดรับอนุมัติทุกโครงการจะไดรับหลักประกันในการลงทุน ดังนี้
- การปฎิบัติที่เทาเทียมกันกับนิติบุคคลกัมพูชา (ยกเวนสิทธิประโยชน
การถือครองที่ดินและสิทธิประโยชนบางชนิด)
- ไมมีการยึดโครงการลงทุนมาเปนของรัฐ
- ไมมีการควบคุม การกําหนดราคาสินคาและบริการของผูลงทุน
- สามารถสงรายไดจากการลงทุนออกนอกประเทศได
โครงการลงทุนที่ไมสามารถขอรับสิทธิประโยชนในดานการลงทุน ไดแก การ
ทําการคา การใหบริการคมนาคม การทองเที่ยว คาสิโนและการพนัน ธุรกิจ
ดานการเงินและการธนาคาร ธุรกิจสื่อสารมวลชน ธุรกิจที่ใชความสามารถ
เฉพาะดาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจผลิตบุหรี่ เปนตน ทุกป
โครงการลงทุนที่ไดรับการสงเสริมจะไดรับใบรับรองการยินยอม (Certificate
of Compliance หรือ CoC) จาก CDC เพื่อยืนยันวาโครงการนั้นไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวของ
นิคมอุตสาหกรรม
ในฝงกัมพูชา

นิคมอุตสาหกรรรมปอยเปต-โอเนียง
หางจากชายแดนไทย 40 กิโลเมตร และกรุงเทพ 300 กิโลเมตร นิคมฯ ระยะแรก
กําหนดใหมีพื้นที่ 386.30 เฮกตาร (2,356 ไร) ใกลจุดผานแดนแหงใหม (สตึงบท)
มีบริการโครงสรางพื้นฐาน และมาตรการอํานวยความสะดวก One Stop
Service รวมถึงสิทธิประโยชนจูงใจ อาทิ การเวนอากรนําเขาเครื่องจักร วัตถุดิบ
การยกเวนภาษีตางๆ ไมจํากัดการสงกําไรกลับประเทศ และรองรับการทํา
ธุรกรรมเงินสกุลกัมพูชา ไทย และสหรัฐ และมีคาแรงราคาถูก (120 บาท/วัน)
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ไดแก สิ่งทอเครื่องนุงหม แปรรูปการเกษตร เครื่องจักร
การเกษตร และดานพลังงาน สิ้นคาพื้นฐานทางการเกษตร/ เทคโนโลยีชีวภาพ
นิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ
หางจากชายแดนไทย 50 กิโลเมตร พื้นที่ 400 ไร มูลคา 500-600 ลานบาท
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณอินดัสทรี รองรับการยายฐานการผลิตของ
ผูประกอบการไทยที่ตองใชแรงงานจํานวนมาก โดยคาแรงในกัมพูชาเฉลี่ย
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80-90 บาท/วัน เทานั้น โดยพื้นที่ทั้งหมดสามารถรองรับโรงงานได 20-30 แหง
และสามารถขยายพื้นที่เพิ่มเติมได โดยมีผูประกอบการติดตอขอตั้งโรงงานใน
นิคมศรีโสภณ อาทิ ผูผลิตรองเทาของกลุมสหพัฒน กลุมเฟอรนิเจอรจาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงสีขาว จังหวัดนครสวรรค กลุมโลจิสติกส และกลุม
เครื่องนุมหมหลายแหง
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8. จุดผานแดนไทย-กัมพูชา
ชองทางการคาชายแดน
ไทย-กัมพูชา
สามารถดําเนินการโดย ชองทางการคาชายแดนที่เปนจุดผานแดนถาวร
และจุดผอนปรนผานจังหวัดตางๆ ตามชายแดน
1. ชองทางการคาแบบธรรมชาติ (Natural Pass) เปนชองทางที่ประชาชนใช
เดินทางผานเขา-ออกไปมาคาขายกัน บางดานถือเอาชองทางธรรมชาติมา
เปนจุดผอนปรน และจุดผานแดนถาวร
2. ชองทางอนุมัติเฉพาะของศุลกากร (ตามมาตรา 5 ทวิ พ.ร.บ. ศุลกากร
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480) ชองทางนี้เปนชองที่อํานวยความสะดวกทางการคา
ชายแดน ที่ทําใหปริมาณการคา และมูลคาการคาขายสูงขึ้น
3. จุดผานแดนชั่วคราว (Temporary Crossing Point) เปนชองทางที่ขอ
อนุมัติการนําเขาสินคาเฉพาะอยาง เมื่อเสร็จแลวก็จะปดชองทางการนําเขา
4. จุดผอนปรนทางการคา (Check Point Border Trade) เปนจุดที่มีการนัด
หมายกันตามเวลาเพื่อทําการคา เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดที่จะ
อนุมัติใหเปด โดยคําเสนอของกรมศุลกากร รวมกับ ตํารวจตรวจคนเขาเมือง
จะมีเวลาในการเปด – ปดเปนเวลา
5. จุดผานแดนถาวร (Permanent Crossing Point) เปนจุดผานที่เปน
ทางการถูกตองตามหลักสากล โดยมีดานศุลกากรกํากับดูแล เชนเดียวกับ
ทาเรือ
จุดการคาและ
จุดการคาและเสนทางการคาชายแดนไทย-กัมพูชา มีแนวเขตแดนซึ่งใชเปน
เสนทางการคา
เขตติดตอกับจังหวัดชายแดน 14 แหง เปนจุดผานแดนถาวร 6 แหง
ชายแดนไทย-กัมพูชา และจุดผอนปรน 8 แหง ผานจังหวัดตางๆ ตามชายแดน ไดแก จังหวัด
สระแกว จันทบุรี สุรินทร ตราด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
จุดผานแดนถาวร
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จุดผานแดนถาวร มี 6 แหง10 ไดแก
1. บานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด- จามเยียม อําเภอมณฑลสีมา
จังหวัดเกาะกง เปดทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น.
2. บานคลองลึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว - ปอยเปต อําเภอโอโจรว
จังหวัดบันเตียเมียนเจย
3. ชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร - โอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัด
อุดรมีชัย
4. บานผักกาด อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี - บานคลองจะกร็อม
อําเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง
5. ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ - อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย

สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน,สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2552
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6. บานแหลม อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี - บานกัมเรียง อําเภอไพลิน
จังหวัดพระตะบอง
ที่มา:

1. กระทรวงการตางประเทศ
2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
3. ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. Central Intelligence Agency (CIA)
5. World Bank (WB)
6. Asia Development Bank (ADB)
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