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1.2 เมอืงส าคญัทางเศรษฐกิจ 

ช่ือเมือง/จงัหวดั จ านวน
ประชากร 
(ล้านคน) 

ลกัษณะความส าคญั 

กรงุพนมเปญ 
Phnom Penh 

1.3 กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของประเทศกมัพูชา เป็นเขต
ปกครองพิเศษเมืองหลวงของนครหลวงพนมเปญด้วย
นับเป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวทัง้จากผู้คนใน
ประเทศ และจากต่างประเทศ เป็นศนูยก์ลางธุรกจิ การเมอืง 
และการศกึษาและวฒันธรรมของกมัพูชา ยงัเป็นศูนยก์ลาง
การคมนาคมทางบก น้ํา และทางอากาศ มถีนนสายสาํคญั 7 
สายเชื่อมโยงจงัหวดัต่างๆในประเทศ กบัประเทศเพื่อนบ้าน 
นอกจากนี้กรุงพนมเปญตัง้อยู่บนเส้นทางการเชื่อมโยง
เศรษฐกจิระหว่าง 4 ประเทศ คือ กมัพูชา ไทย เวยีดนาม 
และพม่า มคีวามสาํคญัต่อการคา้ขาย การนําเขา้ และส่งออก 
สินค้าที่สําคัญของประเทศในอนาคต สําหรบัทิศทางทาง
ธุรกิจที่ น่ าสนใจคือ ธุ รกิจด้านสุขภาพ และโรงเรียน
นานาชาตเิป็นตน้ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.1 โครงสร้างประชากร(ค่าประมาณพ.ศ.2554)1       
       จาํนวนประชากรประมาณ14.7ล้านคน 
       อตัราการขยายตวัของประชากร1.69 %  
     โครงสรา้งอายปุระชากร  
       0-14 ปี 32.2% (ชาย 2,375,155 คน/ หญิง 
2,356,305 คน) 
     15-64 ปี 64.1% (ชาย 4,523,030 คน /หญิง 
4,893,761 คน) 
      65 ปี ขึน้ไป  3.8% (ชาย 208,473 คน/หญงิ 344,993 
คน) 
     สญัชาต ิ         ชาวกมัพชูา (Cambodia (s)) 
     เชือ้ชาต ิ         ชาวเขมร 90% เวยีดนาม 5% จนี 1% 
อื่นๆ 4% 
 

 

ท่ีมา: U.S. Census Bureau, International Program. 

http://www.census.gov/population/international/

data/idb/country.php 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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ก าปงจาม 
Kampong cham 

1.9 กาํปงจามเป็นจงัหวดัหนึ่งทางตะวนัออกของประเทศกมัพชูา 
มเีมอืงกาํปงจามเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดั และเป็นจงัหวดัที่
มปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศกมัพชูาโดยมปีระชากร
ประมาณ 1,600,000 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
เกษตรกรรม อยูห่่างจากกรุงพนมเปญไปทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 121 ก.ม. 
     เนื่องจากกาํปงจามเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่กลแ้ม่น้ําโขงและใกล้
กรุงพนมเปญจงึเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทางการคา้และเป็น
ศนูยก์ลางการคมนาคมขนส่ง โดยสามารถเดนิทางไดผ้่าน
ทางหลวงจากพนมเปญ และเดนิทางโดยทางเรอื bullet ซึง่
เป็นทางขนสง่ทางหลกัระหวา่งเมอืงในแม่น้ําโขง 

รตันคีร ี
Ratanakiri 

0.1 จงัหวดัหนึ่งในประเทศกมัพชูา อยูห่่างจากกรงุพนมเปญไป
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 636 กโิลเมตร พืน้ที ่11,052 ตร.
กม. ประชากร 149,997 คน (พ.ศ. 2551) เมอืงเอก คอื อนั
ดวงเมยีะห ์อาชพีหลกัคอืเกษตรกรรม มทีรพัยากรทีส่าํคญั
คอือญัมณี เช่น เพทาย ทบัทมิ ทองคาํ เป็นตน้ และผลผลติ
ทางการเกษตร รายไดห้ลกัคอืการทาํสวน-ทาํไร่และการ
ท่องเทีย่ว   โดยในปี 2551 ไดใ้หค้วามเหน็ชอบกระทรวง
เกษตร ปา่ไม ้และประมงของกมัพชูา วา่มกีารเหน็ชอบอยา่ง
เป็นทางการใหพ้ืน้ทีใ่นส่วนของจงัหวดัรตันครีเีป็นพืน้ที่
โครงการการลงทุนเขตเศรษฐกจิการท่องเทีย่วพเิศษ ซึง่ถอื
วา่เป็นทศิทางทีด่หีากตอ้งการทีจ่ะเขา้ไปสาํหรบัการลงทนุ
ทางดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดั การลงทนุสาชาอื่นที่
น่าสนใจ คอื การลงทุนทางดา้นการเกษตรและเครื่องมอื
ทางการเกษตร การปลกูยางพารา การทาํเหมอืงอญัมณี         

สีหนุวิลล ์
Sihanoukville 

0.2 เป็นเมอืงชายทะเลยอดนิยมมากทีสุ่ดของประเทศกมัพชูา 
ห่างจาก กรุงพนมเปญ 246 กโิลเมตร เป็นอกีเมอืงทา่ทีม่ ี
ความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วของประเทศ
กมัพชูา โดยแต่เดมิเมอืงท่าแห่งนี้รูจ้กักนัในนาม "เมืองกมั
ปงโสม" ซึง่เป็นท่าเรอืน้ําลกึแหง่เดยีวของประเทศ และยงั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
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เป็นถงึเมอืงพกัตากอากาศชื่อดงัอกีแห่งหนึ่งของประเทศ
กมัพชูา 
     สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจเชน่ หาดOccheuteal และ 
หาดSerendipity ซึง่สามารถกจิกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทาง
บกอยา่งการเดนิชมหาด และกจิกรรมทางน้ํา อาทเิช่น การ
ดาํน้ํา, ตกปลา, พายเรอืคายคั และล่องเรอื ปจัจุบนัมี
นกัท่องเทีย่วชาวตะวนัตกเดนิทางมาท่องเทีย่วเป็นจาํนวน
มาก เนื่องจากมเีกสทเ์ฮาส ์กระท่อม หรอืบา้นพกัต่างๆกม็ไีว้
คอยบรกิารนกัท่องเทีย่วมากมาย นอกจากการเทีย่วชมเมอืง
ท่าแลว้ ไกลออกไปประมาณ 18 กโิลเมตร มอุีทยานแห่งชาต ิ
Ream National Park ซึง่มลีกัษณะคลา้ยๆกบัซาฟาร ี ซึง่มี
สตัวน์านาชนิด เช่น กวางมสู, ตวันิ่ม และปลาโลมาพนัธุห์า
ยากอยา่ง ปลาโลมาเผอืก ซึง่จะมใีหเ้หน็เฉพาะช่วงเดอืน
ธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์
        จงัหวดัสหีนุวลิลม์ที่าเรอืนําลกึทีส่าํคญัคอื ท่าเรอืสหีนุ
วลิล ์(PAS) ปจัจุบนัรฐับาลไดพ้ฒันาพืน้ทีบ่รเิวณใกลท้่าเรอืสี
หนุวลิลใ์หเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษสหีนุวลิล ์

เสียมเรียบ 
Siem Reap 

0.8 จงัหวดัเสยีมเรยีบอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือกมัพชูา เป็น
ศนูยก์ลางการท่องเทีย่วสาํคญัของกมัพชูาเนื่องจากเป็น
จงัหวดัทีต่ ัง้ของนครวดั เมอืงหลวงจงัหวดัคอืเรยีกวา่เสยีม
เรยีบและตัง้อยูใ่นภาคใตข้องจงัหวดับนชายฝ ัง่โตนเลสาบ 
ทะเลสาบทีส่าํรองน้ําจดืมากทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
           คาํวา่ "เสยีมเรยีบ" ในภาษาเขมรนัน้ หมายความวา่ 
"สยามราบ" คอื สยามแพ ้ส่วน "เสยีมราฐ" ในภาษาไทยนัน้ 
หมายถงึ "ดนิแดนของสยาม" เป็นทีเ่ขา้ใจวา่ ชื่อ "เสยีม
เรยีบ" ตัง้ขึน้ใหม่แทน "เสยีมราฐ" หลงัจากทีใ่น กรณีพพิาท
อนิโดจนี พนัตรแีปลก พบิลูสงคราม ผูบ้ญัชาการกองทพั
อสีานและบรูพาในขณะนัน้ ไดเ้คยบุกขา้มชายเดนขบัไล่
ฝรัง่เศสออกจากดนิแดนฝ ัง่ขวาของแม่น้ําโขง พระตะบอง 
และเสยีมราฐ แต่แพ ้

ปจัจุบนันี้ จงัหวดัเสยีมราฐเป็นทีรู่จ้กัดใีนฐานะเป็น
ทีต่ ัง้ของนครวดั และยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วโดดเด่นอกี อาท ิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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หมู่ปราสาทหนิจากอาณาจกัรขอม ไดแ้ก่ ปราสาทนครวดั, 
กลุ่มปราสาทนครธม, (ตาพรหม และบายน, บนัทายศร,ี บา
กอง, โลเลย, พนมบาเคง็, พนมกุเลน และ บารายตะวนัตก  
แต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วไปเยีย่มชมนครวดัประมาณ 
1,600,000 คน 

ช่ือเมือง/จงัหวดั จาํนวนประชากร 
(ลา้นคน) 

ลกัษณะความสาํคญั 

เกาะกง 
Koh Kong 

0.1 ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงมใตข้องกมัพชูา ทสิเหนือตดิกบั

จงัหวดัพระดพธสิตัว(์Pursat) ทศิตะวนัออกตดิกบัจงัหวดักาํ

ปงสะปือ(Kampong Speu) และจงัหวดักาํปอต(Kampot) ทสิ

ตะวนัออกเฉียงใตต้ดิกบัจงัหวดัพระสหีนุและอ่าวไทย ทศิใต้

ตดิกบัอ่าวไทย ทศิตะวนัตะตดิกบัประเทศไทยและอ่าวไทย 

พืน้ทีป่ระกอบไปดว้ยภเูขาทีร่าบชายทะเล และพืน้ทีช่ายฝ ัง่

โดยเฉพาะชายฝ ัง่ทะเลมคีวามยาว 165 ตารางกโิลเมตรทาง

ทะเลในจงัหวดัเกาะกงถอืเป็นรอ้ยละ 50 ของทะเลทัง้หมดใน

กมัพชูา มที่าเรอื 4 แห่ง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 อาํเภอ 

ศนูยก์ลางจงัหวดัคอื กรุงเขมรภมูนิทร ์

ก าปอต 
(Kampot) 

0.6 เป็นจงัหวดัทีอ่ยูท่างตอนใตข้องประเทสกมัพชูา เป็นเมอืงที่

ตดิรมิทะเล ห่างจากอ่าวไทยประมาณ 1-2 กโิลเมตร น่อก

จากนี้เมอืงกาํปอตถอืวา่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่าํคญั โดยมี

ภเูขา Damrei และBokor นอกจากนี้ยงัมถีํ่า Kampong 

Trach อกีทัง้สามารถชมสวนทุเรยีนและสวนพรกิไทยไดอ้กี

ดว้ย มเีกาะขนาดเลก้คอื เกาะ Tonsay ทีส่ามารถมาจาก

กาํปอตไดท้างเรอื มผีลต่อการเขา้มาของนกัท่องเทีย่ว

เพิม่ขึน้จาํนวนมาก                     

       กาํปอตเป็นจงัหวดัทีส่ามารถเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ

กมัพชูาและเวยีดนามโดยมถีนนสายหลกัเชื่อมโยงไดเ้ป้นอ

ยา่งด ี นอกจากนี้แลว้ไดม้กีารพมันาถนนเพิม่ขึน้เพื่อรองรบั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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การเป็นเมอืงท่องเทีย่ว ทาํใหธุ้รกจิประมงและท่าเรอืทางทสิ

ใตข้องประเทศเตบิโต 

บนัเตียเมียนเจย๊ 0.7 เศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัประกอบดว้ย การเกษตรกรรมที่

สาํคญัทีสุ่ด รวมทัง้การประมง และการท่องเทีย่ว ศกัยภาพ

ในการลงทุนจองจงัหวดัมมีาก ทัง้นี้เนื่องจากทรพัยากรส่วน

ใหญ่ของจงัหวดัยงัคงมเีหลอืเฟือ และมพีืน้ทีท่ ีต่อ้งการ

พฒันาเป็นจาํนวนมาก ขณะเดยีวกนัรฐับาลกมัพชูาใหส้ทิธิ

พเิศษในการตัง้นิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดันี้ดว้ย ดดยมนีกั

ลงทุนกมัพชูาเป้นผูด้าํเนินการ และการกาํลงัตอ้งการผูร้่วม

ลงทุนจากต่างชาต ิ นอกจากนี้กมัพชูาไดส้รา้งทางหลวง

หมายเลข5 โดยมเีสน้ทางทีไ่ปชายแดน 3 เสน้ทาง ระยะทาง

รวม 51 กโิลเมตร และมเีสน้ทางทีจ่งัหวดัก่อสรา้งเอง 

ขณะเดยีวกนัการลงทนุทางดา้นการเกษตรทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ 

การอบพชืเกษตร โรงอาหารสตัว ์
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2. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
 

 2.1 ดชันีทางเศรษฐกิจ 

 รายได้ต่อหวัของประชากร ในปี 2551  
      เฉลีย่ 598 ดอลลารส์หรฐัฯต่อคน เพิม่ 
     รอ้ยละ 7.17 จากปี 2550 ซึง่เฉลีย่  
     558 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อคน 
 อตัราเงินเฟ้อ    ในปี 2551 รอ้ยละ22.7  
      โดยราคาขา้วเพิม่รอ้ยละ 82 ขณะทีส่นิคา้ 
     บรโิภค/อุปโภคขัน้พืน้ฐานเพิม่ระหวา่งรอ้ยละ 40-60 ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2550 – เดอืน 
     กรกฎาคม 2551 ราคาสนิคา้หมวดอาหารเพิม่เนื่องจากราคาสนิคา้เกษตรสงูขึน้ทัว่โลก เช่น  
     ขา้วและเนื้อสตัว ์ประกอบกบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯและเงนิเรยีล อ่อนค่าลงขณะทีร่าคาน้ํามนั 
     เชือ้เพลงิสงูขึน้ ทาํใหต้น้ทุนการขนส่งสงูขึน้ตามไปดว้ย 
 อตัราการว่างงาน โครงสรา้งอาชพีหลกัของคนกมัพชูา คอื ภาคเกษตรกรรม ประมาณรอ้ย

ละ 70 ภาคบรกิาร ประมาณ ร้อยละ 17 ภาคอุตสาหกรรมโรงงานประมาณร้อยละ 8 และ
ภาคการก่อสรา้งประมาณรอ้ยละ 5 ผลการสาํรวจจาํนวนประชากรที่จดัทําในปี 2551 พบว่า
มจีํานวนแรงงานที่พร้อมเข้าสู่การจ้างงาน 8.6 ล้านคน หรือร้อยละ 58.8 ของจํานวน
ประชากรรวมทัง้ประเทศ โดยอตัราการวา่งงานของกมัพชูาไม่สามารถระบุได้ชดัเจนว่าเป็น
จาํนวนเท่าใด เนื่องจากประชากรมากกวา่รอ้ยละ 70 มอีาชพีทาํการเกษตร ซึ่งไม่ได้ทํางาน
ตลอดทัง้ปี เป็นการทํางานช่วงระยะที่มีการเพาะปลูกซึ่งอาศยัน้ําฝนเป็นหลกั และมีการ
ประกอบอาชพีอื่นเสรมิเช่นการรบัจ้าง การค้าขาย การทอผ้า และการหาของป่า ในเวลา
ทีว่า่งจากการเพาะปลกู 

 อตัราดอกเบีย้ ในปี 2551 เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ อตัราดอกเบี้ย เงนิกู้เฉลี่ยร้อยละ 15.9 
ต่อปี ส่วนเงนิฝากออมทรพัยร์้อยละ 3.6  และ เงนิฝากประจําร้อยละ 3.25-8.00 ต่อปี เงนิ
สกุลเรยีล อตัราดอกเบี้ย เงนิกู้เฉลี่ยร้อยละ 22.5 ส่วนเงนิฝากออมทรพัยร์้อยละ 5.1 และ 
เงนิฝากประจาํรอ้ยละ 6.70-9.50 
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ตารางท่ี 1  ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั 
 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552E 
Nominal GDP (million US$) 6,240 7,359 8,753 10,571 11,241 
Real GDP (% increase) 13.3% 10.8% 10.2% 6.0% -0.5% 
GDP per Capita (US$) 380 404 558 598 635 
Real GDP per Capita  
(% increase) 

16.4% 16.0% 14.7% 20.2% 6.3% 

Riel/Dollar Parity (year average) 4,092 4,103 4,056 4,000 4,000 
Inflation in Riel (year average) 5.8% 4.7% 5.0% 21.0% 7.0% 
Inflation in Dollar (year average) 3.8% 4.4% 7.1% 22.7% 7.0% 
Budget Revenue (% GDP) 10.2% 9.8% 11.5% 10.8% 11.1% 
Budget Expenditure (% GDP) 12.4% 13.8% 14.4% 14.6% 14.7% 
Current Public Deficit (% GDP) 2.0% 1.0% 2.6% 1.3% 1.0% 
Overall Public Deficit (% GDP) -2.2% -4.0% -2.9% -3.8% -3.6% 
Export of Goods (% GDP) 46.2% 50.8% 47.3% 48.8% 43.1% 
Import of Goods (% GDP) 62.4% 65.3% 62.8% 60.4% 58.1% 
Trade Balance (% GDP) 16.2% -14.5% -15.5% -16.7% -15.0% 
Current Account Balance  
(% GDP) 

-9.4% -7.2% -7.8% -8.8% -7.1% 

Net Foreign Reserves  
(million US$) 

834 1,097 1,374 1,617 1,877 

Money – M1 (% GDP) 4.9% 5.4% 5.7% 6.6% 7.6% 
Money – M2 (% GDP) 14.4% 17.9% 26.8% 34.2% 41.2% 
Exchange Rate (Riel:Bath) 103 110 113 130 140 
Population (million) 13.8 14.2 14.5 14.7 15.1 
Labor Force (% Population) 46.9% 47.8% 48.7% 58.8% 59.5% 
Unemployment (% Population) 2.5 2.4 2.5 2.8 49.5% 
ทีม่า : - EIC, Cambodia Economics Today, special Issue January 2009, Monthly Bulletin   
            of Statistics of MEF 
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 2.2 การค้ากบัต่างประเทศ 
 ภาวะการค้าทัว่ไปในปี 2551 กมัพชูามมีลูค่าการคา้รวม 7.78 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ แยกเป็นการ

นําเข้า 4.42 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออก 3.36 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ขาดดุลการค้า 
1.06   พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

 ดลุการค้า ในปี 2551 กมัพชูาขาดดุลการคา้กบัต่างประเทศ 1,065.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในขณะที่
ปี 2550 กมัพูชาขาดดุลการค้ากบัต่างประเทศ 601.0 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และในปี 2549 กมัพูชา
ขาดดุลกบัต่างประเทศ 910.5 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เห็นว่าในปี 2551 กมัพูชาขาดดุลการค้ากบั
ต่างประเทศเพิม่ขึน้ เนื่องจากสภาวะการส่งออกเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู สิง่ทอ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิค้าส่งออก
หลกัได้รบัผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯและสหภาพยุโรป อย่างไรกต็าม
รฐับาลกมัพูชาได้มุ่งเน้นนโยบายการส่งเสรมิให้ลงทุนผลติเพื่อทดแทนการนําเขา้และส่งเสรมิการ
ผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น                                                                           
 

ตารางท่ี 2 สถิติการน าเข้า-ส่งออกของกมัพชูา 
                                                                                  หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

รายการ 
มลูค่า อตัราการขยายตวั (%) 

2548 2549 2550 2551 2549 2550 2551 
1.มลูค่าการค้ารวม 4,565.8 5,465.9 6,853.2 7,777.9 19.7 25.4 13.49 
2.การส่งออก 2,081.5 2,279.7 3,126.1 3,356.2 9.5 37.1 7.36 
3.การน าเข้า 2, 484.3 3,190.2 3,727.1 4,421.7 28.4 16.8 18.64 
4.ดลุการค้า - 402.8 -910.5 -601.0 -1,065.5 126.04 -33.99 77.29 
ทีม่า: กรม CAMCONTROL กระทรวงพาณิชย ์กมัพชูา 
 

 ประเทศคู่ค้าท่ีส าคญั สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศทีก่มัพูชาส่งออกมากที่สุด โดยมมีูลค่าการค้ารวม 
2,176.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แยกเป็นการส่งออก 2,040.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนําเข้า 
136.0 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ส่วนเวยีดนามเป็นประเทศที่กมัพูชานําเขา้มากที่สุด โดยมมีูลค่าการค้า
รวม 1,072.8 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ แยกเป็นการนําเขา้ 988.3 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และส่งออก 84.5 
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ สามารถแซงจนี ซึง่เคยเป็นประเทศทีก่มัพชูานําเขา้มากทีสุ่ด โดยมมีลูค่าการคา้
รวม 794.2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ แยกเป็นการนําเขา้ 784.3 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และส่งออก 9.8 
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ขณะทีไ่ทยเป็นคู่คา้สาํคญัอนัดบั 3 โดยมมีูลค่าการค้ารวม 688.4 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ แยกเป็นการนําเขา้ 674.4 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และส่งออก 13.9 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  
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 สินค้าส่งออกท่ีส าคญั สนิคา้เกษตรกรรม ไดแ้ก่ ยางพารา ขา้ว ผลติภณัฑป์ลา ขา้วโพด ถัว่เหลอืง 
ใบยาสบูและ ผลติภณัฑไ์ม ้สนิคา้อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่ม รองเทา้ และ สิง่ทอ 

 ตลาดส่งออกท่ีส าคญั  ไดแ้ก่สหรฐัอเมรกิา กลุ่มสหภาพยโุรป ญี่ปุน่ ฮ่องกง แคนาดา และ สงิคโปร ์

 สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ  ผลิตภัณฑ์ น้ํามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูป อาหารและเครื่องดื่ม  ผ้าผืน 
รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปูนซเีมนต์ เหลก็ เหลก็กล้า 
และผลติภณัฑ ์เครื่องสาํอาง สบู่ และผลติภณัฑร์กัษาผวิ   น้ําตาลทราย และ ผลติภณัฑย์าง    

 แห ล่ ง สิ น ค้ าน า เ ข้ า ท่ี ส า คัญ    เ วีย ด น า ม  จีน  ไ ท ย  ฮ่ อ ง ก ง  ไ ต้ ห ว ัน  เ ก า ห ลี ใ ต ้
สงิคโปร ์องักฤษ มาเลเซยี และ อนิโดนีเซยี 

 

ตารางท่ี 3 สถิติมลูค่าการน าเข้า-ส่งออกของกมัพชูา ปี 2551(เรียงตามล าดบัมลูค่าการน าเข้า) 
หน่วย : ดอลลารส์หรฐัฯ 

ล าดบั ประเทศ การส่งออก การน าเข้า การค้ารวม 
1 Vietnam 84,525,529 988,340,100 1,072,865,629 
2 China 9,812,629 784,344,714 794,157,343 
3 Thailand 13,923,689 674,485,950 688,409,639 
4 Hong Kong 8,942,046 581,212,018 590,154,064 
5 Taiwan 5,472,855 336,867,309 342,340,164 
6 South Korea 10,245,901 224,787,752 235,033,653 
7 Singapore 9,212,616 204,894,756 214,107,372 
8 United States 2,040,595,814 135,983,520 2,176,579,334 
9 Malaysia 6,150,519 113,056,709 119,207,228 
10 Indonesia 5,907,266 80,721,155 86,628,421 
11 Japan 31,991,969 69,667,884 101,659,853 
12 India 4,617,771 41,486,874 46,104,645 
13 France 38,694,935 36,688,474 75,383,409 
14 Pakistan 13,679 18,892,091 18,905,770 
15 Australia 10,611,140 16,806,285 27,417,425 
16 Germany 152,878,448 16,309,064 169,187,512 
17 Belgium 51,352,625 12,931,262 64,283,887 
18 Switzerland 13,416,409 9,957,583 23,373,992 
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ล าดบั ประเทศ การส่งออก การน าเข้า การค้ารวม 
19 Russia 11,553,414 9,793,820 21,347,234 
20 Luxembourge 10,081,203 6,914,846 16,996,049 
21 Italy 29,934,547 6,367,877 36,302,424 
22 Philippines 1,187,545 6,170,316 7,357,861 
23 Sweden 17,402,162 4,195,458 21,597,620 
24 England 158,375,607 3,865,967 162,241,574 
25 Netherland 150,121,568 3,758,627 153,880,195 
26 Ireland 16,792,126 3,460,282 20,252,408 
27 Denmark 8,930,269 2,976,097 11,906,366 
28 Canada 212,058,846 2,170,650 214,229,496 
29 Spain 126,181,290 1,866,211 128,047,501 
30 Norway 9,510,591 1,381,486 10,892,077 
31 Newzerland 2,298,475 911,818 3,210,293 
32 Austria 7,187,357 113,415 7,300,772 
33 Mexico 22,243,095 52,696 22,295,791 
34 Others 73,995,878 20,320,590 94,316,468 
 รวม 3,356,219,813 4,421,753,656 7,777,973,469 

ทีม่า : กรม CAMCONTROL, กระทรวงพาณิชยก์มัพชูา 
 

ตารางท่ี 4 สินค้า 10 อนัดบัแรก กมัพชูาน าเข้าจากทัว่โลก 
หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

ล าดบั รายการ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
1 น้ํามนัเชือ้เพลงิสาํเรจ็รปู 325.44 493.95 689.33 
2 ผา้ผนื 377.94 420.71 474.66 
3 รถจกัรยานยนตแ์ละส่วนประกอบ 59.55 101.46 75.83 
4 รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 80.28 92.30 193.22 
5 ปนูซเีมนต ์ 50.68 68.05 64.91 
6 เหลก็ เหลก็กลา้ และผลติภณัฑ ์ 60.68 40.90 34..27 
7 เครื่องสาํอาง สบู่ และผลติภณัฑร์กัษาผวิ 15.06 21.28 11.09 
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ล าดบั รายการ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
8 น้ําตาลทราย 6.26 13.68 10.03 
9 เครื่องดื่ม 12.74 12.54 18.24 
10 ผลติภณัฑย์าง 4.85 6.32 28.53 
 อื่นๆ 1,490.79 1,919.02 2,126.99 
 รวม 2,484.28 3,190.22 3,727.10 

ที่มา : กรม CAMCONTROL กระทรวงพาณิชยก์มัพูชา 
 

2.3 การค้ากบัไทย  
   
 
 
 
 
 
 
 
จากสถิติของกรมศุลกากรไทย การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี 2551 มีมูลค่าการค้า

รวม 2,130.04 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เพิม่จากระยะเดยีวกนัของปี 2550 ซึ่งมมีูลค่าการค้ารวม 1,404.13 ล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ จาํนวน 725.91 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 51.70 แยกเป็นการส่งออก มูลค่า 
2,040.08 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  เพิม่ร้อยละ 50.52 และนําเขา้มูลค่า 89.97 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพิม่ร้อยละ 
84.5 ซึง่ในช่วงครึง่ปีหลงัมกีารชะลอตวั เนื่องจากปญัหาขอ้พพิาทปราสาทพระวหิาร และการชะลอตวัของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ กั ม พู ช า ต า ม วิ ก ฤ ติ ก า ร เ งิ น โ ล ก  แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ ที่ สู ง ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  22.7        
 

ตารางท่ี 5 ข้อมลูการค้าระหว่างไทยกบักมัพชูา 
 

รายการ 
มลูค่า : ล้านดอลลารส์หรฐัฯ อตัราการขยายตวั (%) 

2549 2550 2551 2549 2550 2551 
มลูค่าการค้า 1,270.13 1,404.13 2,130.04 33.47 10.55 51.70 
การส่งออก 1,235.47 1,355.38 2,040.08 34.26 9.71 50.52 
การน าเข้า 34.68 48.76 89.97 10.37 40.66 84.52 
ดลุการค้า 1,200.80 1,306.62 1,950.11    
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ทีม่า: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจากกรม
ศุลกากร 
 

 สินค้าท่ีส่งออกเพ่ิม ไดแ้ก่ 

 เหลก็ เหลก็กลา้ และผลติภณัฑ์ มูลค่าส่งออก 123.1 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพิม่จากปี 2550 
ซึ่งส่งออก 42.8 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ร้อยละ 187.62   ส่วนปูนซเีมนต์ มูลค่าส่งออก 90.7 
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เพิม่รอ้ยละ 5.22 จากปี 2550 ซึง่ส่งออก 86.2 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มูลค่าส่งออก 98.4 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพิ่มจากปี 
2550 ซึ่งส่งออก 49.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 97.19  ส่วนรถจักรยานยนต์ และ
ส่วนประกอบ มูลค่าส่งออก 116.7 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพิม่จากปี 2550 ซึ่งส่งออก 82.2 
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ รอ้ยละ 41.97   

 น้ํามนัสําเร็จรูป มูลค่าส่งออก 404.9 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพิ่มจากปี 2550 ซึ่งส่งออก 
215.2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ร้อยละ 88.15 เพื่อสนองความต้องการใช้ภายในประเทศ 
โดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม และยานพาหนะทีเ่พิม่ขึน้ 

 น้ํ าตาลทราย มูลค่ าส่ งออก 100.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  เพิ่มจากปี 2550 ซึ่ ง
ส่งออก 61.0 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ร้อยละ 63.93 เพื่อบรโิภคภายในประเทศและส่งต่อไป
เวยีดนาม 

 เครื่องยนต์สนัดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ   เคมภีณัฑ์  ผลติภณัฑ์ยาง และ
เครื่องดื่ม เพิม่รอ้ยละ 56.68, 44.04, 34.44 และ 25.64 ตามลาํดบั  

 

ตารางท่ี 6 สินค้าส่งออกส าคญั 10 อนัดบัแรกของไทยไปกมัพชูา 

 

รายการ 
มลูค่า : ล้านดอลลารส์หรฐัฯ อตัราการขยายตวั % 
2549 2550 2551 2549 2550 2551 

น ้ามนัส าเรจ็รปู 144.7 215.2 404.9 11.82 48.72 88.15 
เหลก็ เหลก็กล้า ฯ 42.5 42.8 123.1 33.65 0.71 187.62 
รถจกัรยานยนตฯ์ 64.4 82.2 116.7 70.82 27.64 41.97 
น ้าตาลทราย 88.4 61.0 100.0 37.69 -31.00 63.93 
รถยนต ์และอปุกรณ์ 40.2 49.9 98.4 55.81 24.13 97.19 
เครื่องด่ืม 69.2 74.1 93.1 31.81 7.08 25.64 
ปนูซีเมนต ์ 72.0 86.2 90.7 24.78 19.72 5.22 
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รายการ 
มลูค่า : ล้านดอลลารส์หรฐัฯ อตัราการขยายตวั % 
2549 2550 2551 2549 2550 2551 

เคมีภณัฑ์ 51.1 54.5 78.5 17.20 6.65 44.04 
เครื่องยนตส์นัดาปภายใน 29.7 46.4 72.7 36.87 56.23 56.68 
ผลิตภณัฑ์ยาง 32.0 42.1 56.6 19.85 31.56 34.44 
อ่ืนๆ 601.3 601.0 805.4 40.13 -0.05 34.01 
รวมทัง้สิน้ 1,235.4 1,355.4 2,040.1 34.26 9.70 50.52 
ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจากกรม
ศุลกากร 
  

 2.4 มาตรการทางการค้า 
 มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษี 

 มาตรการน าเข้า ประเทศกมัพชูาไม่สามารถผลติสนิคา้เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
ไดอ้ยา่งเพยีงพอ จงึตอ้งอาศยัการนําเขา้เป็นหลกั โดยมนีโยบายการค้าเสร ีไม่มขีอ้กดีกนัทางการค้า หรอื
กาํหนดโควตา้ ในการนําเขา้สนิคา้ แต่กาํหนดใหผู้นํ้าเขา้สนิคา้เขา้ ตอ้งชาํระภาษนํีาเขา้ ภาษมีลูค่าเพิม่ และ
ภาษพีเิศษอื่นๆ ตามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด 
  สินค้าท่ีห้ามน าเข้า  สินค้าที่มผีลกระทบต่อความมัน่คง ความปลอดภยั สุขอนามยั สิง่แวดล้อม 
และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธ  วตัถุระเบิด รถยนต์และเครื่องจกัรที่ใช้ในการทหาร ทอง 
เครื่องเงนิ เงนิตรา ยาและยาพษิ 
 มาตรการส่งออก สามารถทําการส่งออกได้เสร ีไม่มขี้อจํากดั ยกเวน้สนิค้าที่กระทรวงพาณิชย์
กมัพูชากําหนดให้ส่งออกได้โดยต้องมเีอกสารใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้าจากกรมสทิธปิระโยชน์กมัพูช า 
หรอืเอกสารใบอนุญาตส่งออกจากกรมการคา้ต่างประเทศกมัพชูา 
 เอกสารใบรบัรองแหล่งก าเนิดสินค้า กรมสทิธปิระโยชน์ (GSP. Dept) กระทรวงพาณิชยก์มัพูชา 
จะออกเอกสารใบรบัรองแหล่งกาํเนิดสนิคา้ใหก้บัผูส้่งออกสนิคา้ทีป่ระเทศผูนํ้าเขา้ต้องการ เพื่อให้ได้รบัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษศีุลกากรและอื่น ๆ ขณะนี้มสีนิคา้ทีต่อ้งขอเอกสารใบรบัรองแหล่งกาํเนิดสนิค้าเพื่อส่งออก
ไปบางประเทศ เช่น 

 ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้  เสือ้ผา้สาํเรจ็รปูและถุงมอื 
 รองเทา้  กุง้แช่แขง็ 
 ขา้ว  เบยีร,์ บุหรี ่

 เอกสารใบอนุญาตส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาจะออกเอกสาร
ใบอนุญาตส่งออกสนิคา้ทีค่วบคุม คอื                     
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 ไม ้และผลติภณัฑจ์ากไม ้  ขา้ว 
 

 มาตรการทางภาษี 
 1. ภาษีน าเข้า (Import Tax) เป็นภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้ต่าง ๆ ทีนํ่าเขา้ ซึ่งจดัเกบ็ตามราคา CIF ใน
สกุลเงนิเรยีล โดยแบ่งออกเป็น 4 อตัรา คอื 
 

ตารางท่ี 7 อตัราภาษีน าเข้า 
 

อตัราภาษี สินค้า 
0% วตัถุดบิและสนิคา้จาํเป็น 
7% สนิคา้ข ัน้กลาง 
15% เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
35% สนิคา้ฟุม่เฟือย 

 
 สําหรบัผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมจดัเกบ็ตามอตัราที่รฐับาลกําหนด คอื ร้อยละ 15 สําหรบัน้ํามนัดเีซล 
และรอ้ยละ 35 สาํหรบัน้ํามนัเบนซนิ 
                         
 สินค้าท่ีได้รบัการยกเว้นการจดัเกบ็ภาษีน าเข้า มดีงันี้ 

 สนิคา้ทีผ่ลติตามโครงการส่งเสรมิการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก CDC 
 ทรพัยส์นิทีข่นยา้ยตามปกตขิองบุคคลทัว่ไป 
 สนิคา้ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
 สนิคา้เพื่อการบรจิาค การใหค้วามช่วยเหลอืหรอืทาํบุญ 
 สนิคา้ทีเ่กีย่วกบัพธิแีต่งงานหรอืงานศพ 
 สนิค้าประเภทยาฆ่าแมลง ยากําจดัศตัรูพชื และเครื่องจกัรที่ใช้ในการเกษตร (ยกเวน้รถ

แทรกเตอร)์ 
 

 2. ภาษีส่งออก ปจัจุบนัไม่มกีารจดัเกบ็สาํหรบัสนิคา้ทัว่ไป ยกเวน้สนิคา้บางประเภท ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 8 อตัราภาษีส่งออก 
 

อตัราภาษี สินค้า 
0%,5% และ 10% ไมแ้ปรรปู (อตัราภาษแีตกต่างกนัขึน้อยูก่บัชนิดของไม้) 
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10% ผลติภณัฑย์างพารา 
0% และ 10% ปศุสตัว ์
0%, 10% และ 50% อญัมณี 
 

 3. ภาษีมลูค่าเพ่ิม (Valued AddedTax-VAT) สนิคา้นําเขา้ทุกชนิดตอ้งเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัรา
รอ้ยละ 10 
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3. ต้นทุนทางเศรษฐกิจ 
 3.1 Sales Tax หรือ Turnover Tax     
 กาํหนดตัง้แต่ 0.5-10% เริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนตุลาคม 2538 (เกบ็ในอตัรา 4% สําหรบัธุรกจิการค้า และ
การบรกิาร ยกเวน้ รายไดจ้ากการบรกิาร ค่าหอ้งพกั สถานบนัเทงิเรงิรมย ์รา้นจาํหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม 
เป็นตน้ จดัเกบ็ในอตัรา 10%) 
 

 3.2 Corporate Tax หรือ Advance Payment of Profit Tax  
 กาํหนดในอตัรา 1% ของยอดรายไดร้วมของธุรกจิ 
 

 วิธีช าระภาษี : รบัเฉพาะเงนิเรยีล โดยการทาํบญัช ีหากทาํเป็นเงนิเรยีล กส็ามารถนําไปชําระตาม
ยอดไดท้นัท ีแต่หากลงบญัชเีป็นเงนิดอลลรส์หรฐัฯ ตอ้ง Converse ค่าของเงนิดอลลร์สหรฐัฯ เป็นเรยีลตาม
อตัราแลกเปลีย่นของทางราชการ (กาํหนดโดยธนาคารชาต)ิ สามารถชาํระไดท้ ัง้เงนิสดหรอืเชค็ กรณีซื้อเชค็ 
ใหซ้ือ้จากธนาคารทอ้งถิน่ โดยธนาคารแห่งนัน้จะเขยีนเชค็เพื่อใหผู้ว้า่การธนาคารชาตลิงนามแลว้จงึมอบเชค็
ดงักล่าวใหผู้ซ้ ือ้โดยคดิค่าธรรมเนียมฉบบัละ 5 ดอลลารส์หรฐัฯ 
 บรษิทัทีม่รีายไดต่้อปีจากการคา้ขายเกนิกวา่ 500 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และบรษิทัทีม่กีจิการทางด้าน
บริการที่มีรายได้เกิน 250 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ จะต้องมีการรบัรองบญัชีจากบริษัทบญัชี หรือบริษัท
ตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงเศรษฐกจิและการคลงั 
 3.3 ภาษีการประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax)  
 เป็นภาษีที่ทุกบรษิทัต้องจ่ายเป็นรายปี   โดยต้องชําระ ภายใน 15 วนั หลงัการจดทะเบยีนบรษิทั 
และ ภายใน 3 เดอืน หลงัสิน้สุดปีภาษ ีหากไม่ยืน่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด จะมโีทษตามกฎหมาย 
  เจา้พนกังานจะออกใบทะเบยีนภาษธีุรกจิเฉพาะให้ตามจํานวนสถานประกอบการที่มอียู่จรงิ ตามที่
ไดแ้จง้ไว ้เช่น ผูป้ระกอบกจิการมสีถานประกอบการหลายแห่ง หรอืมสีาํนกังานสาขา จะได้ใบทะเบยีนภาษี
ธุรกิจเฉพาะเป็นรายสถานประกอบการหรือสาขาตามที่แจ้งไว้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องนําใบทะเบียน
ดงักล่าวไปแสดงไว ้ณ ทีเ่ปิดเผยซึ่งเหน็ได้ง่ายในสถานประกอบการเป็นรายสถาน Patent Tax เป็นภาษีที่
คดิจากยอดรายได้รวมทัง้ปี วธิีคดิ นําเอารายได้ทัง้ 12 เดือน มารวมกนัแล้วใช้สูตรตามที่กรมสรรพกร
กาํหนดวา่ จะต้องเสยีภาษีประเภทนี้อกีจํานวนเท่าไร (ไม่สามารถนํายอดภาษี Coporate Tax ที่เสยีแต่ละ
เดอืนมาหกัได)้ 
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ตารางท่ี 9 อตัราภาษีรายปีของธรุกิจ 
หน่วย/เรยีล               

ล าดบั 
กิจกรรมด้านการค้า 
และอตุสาหกรรม 

กิจกรรมบริการ 
ยกเว้นร้านอาหารและโรงแรม 

จ านวนเงิน 
ภาษีรายปี 

1 ถงึ 7,500,000   ถงึ 3,000,000   15,000 
2 ตัง้แต่ 7,500,001-12,500,000   ตัง้แต่ 3,000,001-5,000,000   21,000 
3 ตัง้แต่ 12,500,001-25,000,000   ตัง้แต่ 5,000,001-10,000,000   27,000 
4 ตัง้แต่ 25,000,001-30,000,000   ตัง้แต่ 10,000,001-12,000,000   40,000 
5 ตัง้แต่ 30,000,001-37,000,000   ตัง้แต่ 12,000,001-15,000,000 60,000 
6 ตัง้แต่ 37,000,001-50,000,000    ตัง้แต่ 15,000,001-20,000,000 90,000 
7 ตัง้แต่ 50,000,001-62,000,000   ตัง้แต่ 20,000,001-24,800,000 140,000 
8 ตัง้แต่ 62,000,001-75,000,000   ตัง้แต่ 24,800,001-30,000,000 180,000 
9 ตัง้แต่75,000,001-100,000,000   ตัง้แต่ 30,000,001-40,000,000 240,000 
10 100,000,001-1,000,000,000 

สงูสุดตอ้งจ่ายเพิม่ 1 ส่วนพนั 
40,000,001-400,000,000 
สงูสุดตอ้งจ่ายเพิม่ 2.5 ส่วนพนั 

  

 

 3.4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)  
 ตอ้งชาํระตามอตัราเพิม่ของเงนิไดป้ระจาํปี ดงันี้ 
  
ตารางท่ี 10 อตัราภาษีเงินได้ส าหรบัภาษีประจ าปี 

 

เงินได้ส าหรบัคิดภาษีประจ าปี (เรียล) อตัราภาษี 
ต า่กว่า 750,000 
750,000-1,000,000 
1,000,001-10,000,000 
10,000,001-20,000,000 
เกิน 20,000,000 

0% 
5% 
10% 

15% 
20% 

 

 3.5 ภาษีเงินได้หรือภาษีก าไร (Tax on Profit)   
 เรยีกเกบ็จากผลประกอบการหรอืกําไร โดยกฎหมายภาษีของกมัพูชาจําแนกบุคคลที่ต้องเสยีภาษี
เป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
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 กลุ่มที่เสียภาษีตามผลประกอบการที่ปรากฏในบญัชีงบการเงินแต่ละปีภาษี หรือ Real 
Regime ซึง่กาํหนดใหน้ิตบุิคคลทุกราย และบุคคลธรรมดาที่มยีอดขายสนิค้ามากกว่า 500 
ลา้นเรยีล/ปี หรอืมยีอดขายบรกิารมากกว่า 250 ล้านเรียล/ปี หรอืค้าขายกบัภาครฐับาล
มากกวา่ 125 ลา้นเรยีล/ปี  

 Simplified Regime  
 Estimated Regime 

 

 บรษิทัทีอ่ยูใ่นขอบเขตตอ้งเสยีภาษเีงนิไดต้ามจรงิประจาํปีในระบบตามจรงินี้ มดีงันี้ 
 บรษิทัส่วนบุคคล หรอืบรษิทัเงนิทุนที่เป็นของส่วนบุคคล 
 บรษิทัผูนํ้าเขา้-ส่งออก 
 บรษิทัภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิการลงทุนในกมัพชูา 
 บรษิทัทีต่ดิคา้งอากรผลติผลจากการประกอบการในอตัราผลกาํไร    10% 

 
 สาํหรบักลุ่มที ่2 และ 3 นี้ เป็นกลุ่มทีเ่สยีภาษใีนลกัษณะประเมนิจากเกณฑเ์งนิไดใ้นแต่ละปีปฏทินิ 
โดยทัว่ไปการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะของคนต่างชาติจะเข้าลกัษณะเป็นผู้เสียภาษีประเภท Real 
Regime เฉพาะผูท้ ีต่ดิคา้งภาษจีากการประกอบการประจาํปีดงัทีไ่ดก้าํหนดขา้งตน้แลว้นัน้ ต้องเสยีภาษีตาม
ระบบเหมาจ่ายตามทีม่แีจง้ในประกาศของกระทรวงเศรษฐกจิและการคลงั เลข 019 รปภ. สหก. ลงวนัที่ 28 
กุมภาพนัธ ์2537 ผูต้ดิคา้งชาํระภาษเีงนิไดต้ามระบบความเป็นจรงิ มพีนัธกรณีทีจ่ะตอ้งถือบญัชทีวภิาคแีละ
ตอ้งเป็นภาษาเขมร แต่ผูท้ ีต่ดิคา้งภาษ ีสามารถทีจ่ะถอืบญัช ีภาษาฝรัง่เศส หรอืภาษาองักฤษ ประกอบด้วย
กไ็ด ้
 บญัชตีามระเบยีบทวภิาคจีะตอ้งมรีายการอยา่งน้อยดงันี้ 

 งบดุล 
 ผลการดาํเนินงาน 
 บญัชรีายได-้รายจ่ายประจาํวนั 
 บญัชงีบประมาณ 
 บญัชเีครื่องใช ้
 บญัชกีารผ่อนชาํระ 

 

 ภมิูล าเนาและแหล่งรายได้: 
 บุคคลทีม่ภีมูลิาํเนาในกมัพูชา (Resident Person) กําหนดให้จดัเกบ็จากรายได้ที่เกดิขึน้ทัง้ในและ
นอกประเทศ ส่วนผู้ที่ไม่มภีูมลิําเนาในกมัพูชา (Non-resident Person) จดัเกบ็เฉพาะรายได้ที่เกดิขึน้ใน
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ประเทศ การจดัเกบ็ภาษจีากผลกาํไรทีไ่ดจ้ากการประกอบการคา้/การลงทุน การขายทรพัยส์นิ ดอกเบี้ย ค่า
เช่า และค่าอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิบุคคลทีม่ภีมูลิาํเนาในกมัพชูาที่มกีําไรเกดิขึน้นอกประเทศ สามารถนําภาษีที่
จ่ายนอกประเทศมาหกัลดได ้
 บุคคลทีม่ภีมูลิาํเนาในกมัพชูา หมายความรวมถึงบรษิทัที่ได้ดําเนินการ หรอืจดัการ หรอืมสีถานที่
ประกอบธุรกจิเป็นหลกัแหล่งในกมัพชูา และสาํหรบับุคคลทีไ่ม่มภีมูลิาํเนาในกมัพูชา จะถือว่ามภีูมลิําเนาใน
กมัพชูาต่อเมื่อมทีีอ่ยูอ่าศยัหรอืมสีถานทีป่ระกอบการเป็นหลกัแหล่งในกมัพชูา หรอื ณ ปจัจุบนัอยูใ่นกมัพูชา
มากกวา่ 182 วนั ในรอบ 12 เดอืนของปีภาษปีจัจุบนั 
 อตัราภาษี: 
 อตัรามาตรฐานอยูท่ีร่อ้ยละ 20 ยกเวน้กําไรจากธุรกจิการผลติน้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิหรอืธุรกจิที่ใช ้
ทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ เรยีกเกบ็รอ้ยละ 30 ธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจาก CDC หรอื PMIS บาง
ประเภทอาจไดร้บัการลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษี ภาษีเงนิได้หรอืภาษีกําไร คํานวณจากเงนิได้สุทธหิลงัหกั
ค่าใช้จ่าย (คล้ายกบักฎหมายภาษีของไทย) ในอตัราคงที่และอตัราก้าวหน้า (Progressive Rate) ตาม
ประเภทของกจิการ ดงันี้ 
  
ตารางท่ี 11 อตัราภาษีก าไร 
 

ประเภทของธรุกิจ อตัราร้อยละ 
ธุรกจิดา้นกฎหมาย 20 
ธุรกจิการผลติน้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิการสาํรวจขดุคน้ทรพัยากรธรรมชาต ิ 30 
ธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตั ิระหวา่งปี 2003-2008 9 
ธุรกจิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษจีากคณะกรรมการการลงทุน (ไม่เกนิ 8 ปี) 0 
ธุรกจิประกนัภยัทีร่บัประกนัความเสีย่งดา้นการลงทุนในกมัพชูา 5 
  
 กรณีนิติบคุคล (Corporation) จาํแนกตามกจิการ ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 12 อตัราภาษีนิติบคุคล 
 

อตัราภาษี กิจการ 
0%-20% บุคคลมภีมูลิาํเนาในกมัพชูา 

0% ทีไ่ดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษ ี(Tax Holiday) จาก CDC 
5% ประกนัภยั (เกบ็จากยอดเบีย้ประกนั) 
9% ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิจาก CDC 
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20% มาตรฐานทัว่ไป 
30% น้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิและทรพัยากรธรรมชาต ิ

 
             กรณีไม่ใช่นิติบคุคล (Non-Corporation) จดัเกบ็ในอตัรากา้วหน้า ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 13 อตัราภาษีกรณีไม่ใช่นิติบคุคล 
 

อตัราภาษี (%) ก าไร (เรียลต่อปี) 
0% 0-6,000,000 
5% 6,000,001-15,000,000 
10% 15,000,001-102,000,000 
15% 102,000,001-150,000,000 
20% มากกวา่ 150,000,000 

 

           ทัง้นี้ กมัพชูาเปิดรบัการเขา้มาตัง้สาขาหรอืดําเนินกจิการของนิตบุิคคลต่างชาต ิและมกีารบรหิาร
โดยบุคคลต่างดา้วโดยถอื เป็น Permanent Establishment (PE) 
  
 ฐานของภาษีเงินได้นิติบคุคลหรือภาษีก าไร: 
 ภาษีเงนิได้หรอืภาษีกําไร มฐีานจากกําไรของกิจกรรมทางธุรกจิทุกชนิดที่บรษิทันัน้ๆ ได้รบั เช่น 
กาํไรจากการขาย ทรพัยส์นิของบรษิทั รายได้จากการลงทุน รายได้จากดอกเบี้ย การให้เช่าทรพัยส์นิ หรอื
ค่าภาคหลวง เป็นตน้ กฎหมายธุรกจิการเงนิปี 2007 ไดข้ยายฐานภาษกีาํไรครอบคลุมรายไดท้ีม่าจากการใช้
ประโยชน์ของอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัดว้ย ซึง่ไม่ใช่รายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิโดยตรง 
                                    
 ภาษีจ่ายล่วงหน้า: 
 การหกัภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลหรอืกาํไร รวมทัง้ภาษีอื่นล่วงหน้า ต้องนําส่งภายในวนัที่ 15 ของเดอืน
ถดัไป ในอตัราร้อยละ 1 ของผลตอบแทน ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายในอตัราต่างไป ภาษีจ่ายล่วงหน้า
สามารถนํามาหกักลบภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลหรอืกาํไรประจาํปี และภาษขี ัน้ตํ่า 
  หลงัสิน้สุดปีภาษ ีจะมกีารคํานวณยอดรวมทัง้หมด หากภาษีที่จ่ายล่วงหน้าไม่เพยีงพอ ผู้เสยีภาษี
ตอ้งจ่ายเพิม่ หากเกนิยอดทีต่อ้งจ่ายจรงิ ผูเ้สยีภาษสีามารถขอคนืภาษไีดห้รอืยกยอดทีเ่หลอืไปใช้ในปีต่อไป 
หากบุคคลทีไ่ดร้บัการเวน้วรรคภาษีเงนิได้นิตบุิคคลหรอืกําไร (Tax on Profit holiday) บุคคลนัน้กจ็ะได้รบั
การยกเวน้จากเงื่อนไขการจ่ายภาษลี่วงหน้า   อยา่งไรกต็ามตอ้งยืน่รายงานประจาํเดอืนดว้ย 
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บุคคลทีไ่ม่อยูใ่นเงื่อนไขภาษขี ัน้ตํ่า ยงัตอ้งยืน่การจ่ายภาษเีงนิไดห้รอืกาํไรประจาํเดอืน   อยา่งไรกต็าม หาก
ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์จากภาษี จ่ายล่วงหน้าจากปีก่อนหน้านี้ กส็ามารถใช้หกักลบจากจํานวนที่ถึงกําหนด
ปจัจุบนั และไม่ตอ้งชาํระในรปูของตวัเงนิ 
  
 การเว้นวรรคภาษี (Tax holidays): 
 โครงการลงทุนทีม่คีุณสมบตั ิไดร้บัการส่งเสรมิและจดทะเบยีนจาก CDC จะไดร้บัการเวน้วรรคภาษี
เงนิไดห้รอืกาํไร เริม่จากปีแรกทีม่กีาํไร หรอื 3 ปีหลงัจากทีโ่ครงการมรีายรบั แลว้แต่เวลาใดจะถงึก่อน โดยมี
ระยะเวลาการให้สทิธเิวน้วรรค 3-6 ปี แต่ละปี โครงการลงทุนที่ได้รบัการส่งเสรมิจะได้รบัใบรบัรองการ
ยนิยอม (CoC) จาก CDC เพื่อยนืยนัวา่โครงการนัน้ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายภาษทีี่เกีย่วขอ้ง 
  
 การค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลหรือภาษีก าไร: 
 สาํหรบับุคคลทีม่ภีูมลิําเนาในกมัพูชา กําไรที่ต้องเสยีภาษีขึน้อยู่กบัส่วนต่างระหว่างจํานวนรายได้
ทัง้หมดที่เกิดไม่ว่าในหรือนอกประเทศ หกัค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ บวกรายได้อื่นๆ เช่น 
ดอกเบีย้ ค่าลขิสทิธิ ์และค่าเช่า 
  
 ส่วนหกัท่ีสามารถน ามาหกัลดได้และไม่ได้: 
 กฎระเบยีบภาษขีองกมัพชูาไดก้าํหนดเงื่อนไขของการหกัลด โดยอนุญาตให้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่มี
ผลต่อการการเพิม่ หรอืลด ของทรพัยส์นิบรษิทัเท่านัน้ ซึง่โดยทัว่ไปค่าใชจ้่ายทัง้หมดจะถูกพจิารณาใหใ้ชห้กั
ลดได ้นอกจากจะมกีารระบุเป็นการเฉพาะอยา่งอื่น เช่น รายการที่ไม่สามารถนํามาหกัลดได้เงื่อนไขเฉพาะ
สาํหรบัการหกัลด กาํหนดใชก้บัค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 14 อตัราการลดหย่อนภาษีนิติบคุคลและไม่ใช่นิติบคุคล 
 

รายการ อตัรา วิธี 
อาคารและสิง่ก่อสรา้ง 5% เสน้ตรง 
คอมพวิเตอร ์ระบบขอ้มลูอเิลคทรอนิกส ์ 
ซอฟตแ์วร ์และอุปกรณ์เกีย่วกบัขอ้มลู 

50% ยอดลดลง 

ยานยนต ์รถบรรทุก เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์สาํนกังาน 25% ยอดลดลง 
ทรพัยส์นิอื่นๆ      20% ยอดลดลง 
 

1) การจ่ายเงนิใหก้บัพนกังาน กรรมการของบรษิทั สามารถนํามาหกัไดใ้นขอบเขตการจ่ายเงนิ
ทีส่มเหตุสมผล 
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2) โรงงาน และสิง่ก่อสร้าง ที่เกี่ยวกบัดอกเบี้ยและภาษีต่างๆ ที่เกดิในระยะเริม่แรกของการ
ก่อสร้าง/การจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนและค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นินัน้ 

3) ดอกเบีย้ไม่เขา้ขา่ยขอ้ 2 สามารถนํามาหกัลดได ้50% ของภาษี ส่วนที่ไม่สามารถนํามาหกั
ลดไดต้อ้งนํามาคาํนวณ ณ สิน้ปี 

4) ค่าใชจ้่ายในทรพัยส์นิทีจ่บัต้องได้ นํามาคดิค่าเสื่อมตามอตัราที่กําหนด ตามวธิคีดิค่าเสื่อม
ราคา ดงันี้ 

5) ค่าใชจ้่ายในทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้งไม่ได ้สามารถคดิค่าเสื่อมไดต้ลอดอายขุองสนิทรพัย ์(หรอื ที ่
10 %) 

6) ค่าใชจ้่ายประกอบดว้ยตน้ทุนการสาํรวจและการพฒันา - สามารถตดับญัชโีดยอา้งประโยชน์
ทีเ่กดิจากแหล่งทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

7) เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล สามารถนํามาหกัลดไดไ้ม่เกนิ 5% ของภาษเีงนิไดห้รอืภาษกีาํไร 
8) ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทงิ พกัผ่อนหยอ่นใจ หรอืความสนุกสนาน ไม่สามารถนํามาหกัได้ 
9) ค่าใชจ้่ายส่วนบุคคลทีไ่ม่อยูใ่นเงื่อนไขภาษเีงนิเดอืน ไม่สามารถนํามาหกัได้ 
10) ภาษเีงนิไดห้รอืกาํไร รวมถงึทีจ่่ายในนามคนอื่น ไม่สามารถนํามาหกัได้ 
11) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขทีก่าํหนด   

  
 ค่าเส่ือมราคาพิเศษ: 
  

 โครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจะไดร้บัสทิธใินการหกัค่าเสื่อมราคาพเิศษในอตัราร้อยละ 40 
ในปีแรกของการซือ้ หรอืหลงัจากปีแรกทีส่นิทรพัยถ์ูกใช ้อยา่งไรกต็ามค่าเสื่อมราคาพเิศษจะใช้ได้เฉพาะกบั
สนิทรพัยท์ีถู่กใชใ้น"โรงงานและกระบวนการผลติ" (อยูร่ะหวา่งการตคีวาม) และกรณีที่ผู้ต้องชําระภาษีเลอืก
ทีจ่ะไม่ใชก้ารเวน้วรรคภาษเีท่านัน้  
  
 ผลขาดทุน: 
 ผลขาดทุนสามารถยกยอดไปหกัเป็นค่าลดหย่อนกําไรได้ในปีแรกที่บรษิทัมกีําไร หากผลกําไรไม่
เพยีงพอสาํหรบั การลดหยอ่น สามารถนําผลขาดทุนไปหกัลดหยอ่นในปีถดั แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 5 ปี แต่
ไม่สามารถย้อนหลงัได้ การใช้สทิธยิกยอดการขาดทุน ผู้ที่ต้องชําระภาษีต้องไม่มกีารเปลี่ยนกจิการหรือ
เจา้ของ 
  
 ก าหนดการย่ืนภาษี: 
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 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลหรอืกําไร ต้องยื่นภายใน 3 เดอืนหลงัสิ้นปีภาษี ซึ่งมาตรฐานของปีภาษี คอื 
ตามปีปฏิทนิถึงแม้ปีสิ้นสุดบญัชอีาจแตกต่าง  ภาษีเงนิได้นิติบุคคลหรือกําไร จ่ายล่วงหน้า 1% ในแต่ละ
เดอืน กาํหนดใหย้ืน่ในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป 
  
 ขัน้ตอนการจดทะเบียนภาษีเงินได้หรือภาษีก าไร (Tax on Profit)   

 ผู้ประกอบการมหีน้าที่ย ื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี ต่อ The Large and Medium 
Taxpayer Bureau (LMTB) กรมสรรพากร (Tax Department) โดยต้องยื่นเพื่อขอรบัเลข
ประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ีภายใน 15 วนั หลงัจากจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

 เมื่อได้รบัเลขประจําตวัผู้เสยีภาษี ให้ผู้ประกอบการ ชําระค่าธรรมเนียมภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(Patent Tax) จํานวน 1,140,000 เรยีล (ประมาณ 285 USD) หรือ แบ่งจ่าย จํานวน 
570,000 เรยีล ในครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลงั ตามลําดบั และค่าอากรแสตมป์ (stamp duty) 
จาํนวน 100,000 เรยีล จ่ายเขา้บญัชกีรมสรรพากร   ที่ธนาคารแห่งชาตกิมัพูชา (National 
Bank of Cambodia or NBC) 

 ผูป้ระกอบการ สามารถขอรบัใบแสดงการประกอบธุรกจิเฉพาะและใบแสดงการเป็นผู้เสยี
ภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ซึ่งจะมผีลให้ผู้ประกอบกจิการ เป็นผู้ประกอบกจิการตามกฎหมาย 
ตัง้แต่วนัเริม่ประกอบกจิการ (วนัที่ผู้ประกอบการเริม่ประกอบกจิการจรงิ) โดยยื่นคําขอจด
ทะเบยีนภาษธีุรกจิเฉพาะ พรอ้มแสดงใบเสรจ็รบัเงนิค่าธรรมเนียมภาษีธุรกจิเฉพาะและค่า
อากรแสตมป์ ซึง่ออกโดย NBC 
 

 ภาษีก าไรขัน้ต า่ (Minimum Tax): 
 ภาษกีาํไรข ัน้ตํ่ารอ้ยละ 1 เป็นภาษีคนละชนิดกบัภาษีเงนิได้หรอืภาษีกําไรจ่ายล่วงหน้า แต่จดัเกบ็
จากทุกกจิการในอตัรา 1% ของรายรบั ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนตามกฎหมายส่งเสรมิการ
ลงทุนทีต่อ้งจ่ายภาษกีาํไร 9% เปรยีบเสมอืนการจ่ายภาษเีงนิไดห้รอืภาษกีาํไรล่วงหน้าทุกเดอืนในอตัรา 1% 
ของรายรับ (สําหรับผู้ที่ได้รบัการยกเว้นภาษีกําไรตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ยงัคงมีหน้าที่ย ื่น
แบบฟอรม์เสยีภาษหีรอืแจง้ต่อกรมสรรพากรทุกเดอืน) โดยสิ้นปีบญัชเีมื่อปิดงบการเงนิแล้ว คํานวณภาระ
ภาษ ีหากมภีาษกีาํไรทีต่อ้งชาํระสูงกวา่ภาษขี ัน้ตํ่าทีไ่ดช้าํระไวแ้ลว้ ใหช้าํระส่วนทีย่งัขาดอยู ่หากภาษกีาํไรที่
ตอ้งชาํระน้อยกวา่ภาษขี ัน้ตํ่าทีไ่ดช้าํระไปแลว้ ใหถ้อืวา่เป็นภาษขี ัน้ตํ่าทีต่อ้งชาํระ 
   
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (Withholding Tax): 
 ผู้จ่ายเงินได้ที่มีภูมิลําเนาในกมัพูชามีหน้าที่ต้องหกัภาษี ณ ที่จ่ายทุกครัง้ที่มีการจ่ายเงินสดหรือ
สิง่ของที่มมีูลค่าให้แก่ผู้มเีงนิได้ที่มภีูมลิําเนาในกมัพูชาโดยต้องจดัส่งให้รฐับาลภายในวนัที่ 15 ของเดอืน
ถดัไป ซึง่ผูม้เีงนิไดท้ีเ่ป็นชาวกมัพชูาจะถูกหกัภาษ ีดงันี้ 



26 
 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (บรหิาร จดัการ การให้คําปรกึษา เป็นต้น) เสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย
รอ้ยละ 15 

 รายได้จากดอกเบี้ย รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์และรายได้ของดอกเบี้ยจาก
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแร่ธรรมชาต ิเสยีภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอ้ยละ 15 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ เสยีภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอ้ยละ 10 
 รายไดด้อกเบีย้ธนาคารของบญัชอีอมทรพัยแ์ละบญัชเีดนิสะพดั เสยีภาษีหกั ณ ที่จ่ายร้อย

ละ 4 และ 6 ตามลาํดบั 
 
 สาํหรบัผูม้เีงนิไดน้ิตบุิคคลทีเ่ป็นต่างชาต ิจะถูกหกัภาษจีากรายไดค้่าบรกิาร ค่าเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และดอกเบี้ยที่ได้รบัจากธนาคารในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภายในประเทศหรอืภายนอกประเทศใน
อตัราเดยีวคอื 15% 
 

 3.6 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Valued Added Tax: VAT) 
 จดัเก็บจากสินค้าและบริการเกือบทุกประเภท โดยกําหนดให้กิจการดงัต่อไปนี้ต้องจดทะเบียน
ภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ก่อนการดาํเนินธุรกจิ 

 กจิการใน Real Regime เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีม่ ีVAT 
 กจิการทีม่ยีอดขายสนิคา้เกนิ 125 ลา้นเรยีลภายใน 3 เดอืนหรอื 500 ลา้นเรยีลภายใน 1 ปี 
 กจิการดา้นบรกิารทีม่รีายไดเ้กนิ 60 ลา้นเรยีลภายใน 3 เดอืนหรอื 250 ล้านเรยีลภายใน 1 

ปี 
 กิจการที่คา้ขายกับหน่วยงานรัฐบาลซ่ึงมียอดขายต่อเดือนมากกว่า 30 ล้านเรียลเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ติดต่อกนั หรือกิจการที่สมคัรใจใชร้ะบบ VAT 
 สินค้าและบริการท่ีได้รบัการยกเว้น VAT 

 บรกิารไปรษณียส์าธารณะ 
 บรกิารดา้นสุขภาพ และโรงพยาบาล และหมวดสนิคา้ทีเ่กีย่วเนื่อง 
 การขนส่งสาธารณะทีด่าํเนินการโดยภาครฐั 
 การประกนั 
 บรกิารดา้นการเงนิ 
 การนําเขา้ส่วนบุคคล 
 กจิกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะทีไ่ม่แสวงหารผลกาํไร 
 ไฟฟ้า 
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 การแจ้งภาษีมลูค่าเพ่ิม: 
 ผู้ชําระภาษีต้องรายงานและยื่น VAT และชําระประจําทุกเดอืน ไม่เกนิวนัที่ 20 ของเดอืน สําหรบั
การนําเขา้ VAT จะตอ้งชาํระต่อศุลกากร ณ เวลาทีนํ่าเขา้ 
  
 การขอคืนภาษีมลูค่าเพ่ิม: 
 ผูข้ายหรอืผูผ้ลติสนิคา้เท่านัน้ทีส่ามารถเรยีกคนืภาษมีลูค่าเพิม่ได้ โดยกรมสรรพากรจะนํายอดรวม
ของภาษมีลูค่าเพิม่ทีข่อคนืไปหกัออกจากยอดรวมของภาษีมูลค่าเพิม่ที่บรษิทัจะต้องจ่ายจรงิจากร้อยละ 10 
ของมลูค่าสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดจ้าํหน่ายไป หากยอดขอคนืน้อยกวา่ยอดทีต่อ้งจ่ายจรงิ ผูเ้สยีภาษีจะต้องจ่าย
เพิม่ และหากยอดขอคนืสงูกวา่ยอดภาษีมูลค่าเพิม่ที่จะต้องจ่ายจรงิ ผู้เสยีภาษีจะได้รบัการคนืเงนิส่วนเกนิ
นัน้ๆ 
  
 อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม: 
 คาํนวณจากยอดขายหรอืการใหบ้รกิาร ทีเ่กดิขึน้ภายในประเทศในอตัรา 10% สําหรบักจิการทัว่ไป 
ยกเวน้การจดัเกบ็ VAT หรอือตัรา 0% สําหรบัสนิค้าหรอืบรกิารที่ส่งออก รวมทัง้บรกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่ตามกฎหมายภาษ ีกาํหนดให้ 

 กจิการที่มกีารซื้อสนิค้าหรอืบรกิารเพื่อนํามาผลติสนิค้าหรอืบรกิารอกีต่อหนึ่ง สามารถนํา
ภาษซีือ้มาหกัออกจากภาษีขาย ดงันัน้ VAT ที่ต้องชําระคอื ส่วนต่างระหว่างภาษีขายและ
ภาษซีือ้ 

 กิจการที่ไดรั้บการยกเวน้ ไดแ้ก่ ไปรษณีย ์โรงพยาบาล บริษทัขนส่งมวลชน บริษทัประกนัภยั ธนาคาร ผูน้  า
เขา้สินคา้เพื่อใชส่้วนตวั องคก์รไม่แสวงหาก าไร สถานทูตและองคก์รระหว่างประเทศ 

 3.7 ภาษีเฉพาะส าหรบัสินค้าและบริการบางประเภท (Specific Tax on Certain 
Merchandise and Service) 
 เป็นภาษเีรยีกเกบ็เพิม่เตมิกบัสนิค้านําเขา้บางชนิด รวมทัง้สนิค้าหรอืบรกิารที่ผลติภายในประเทศ 
อตัราภาษีพเิศษสําหรบัสนิค้าหรอืบรกิารนี้ กําหนดไวใ้นรายการภาษีศุลกากรประจําปี (Annual Customs 
Tariff Schedules) ของกรมศุลกากร ภาษพีเิศษเป็นอตัราทีค่าํนวณจากมลูค่านําเขา้ของสนิคา้นัน้ๆ หรอืตาม
สดัส่วนของค่าบริการที่เรียกเก็บกบัลูกค้าตามใบเสร็จรบัเงิน ภาษีพิเศษสนิค้านําเข้าจะถูกจดัเกบ็โดย
ศุลกากร ขณะที่ภาษีพเิศษสนิค้าและบรกิารที่ผลติในประเทศ บรษิทัจะต้องยื่นแบบฟอร์มขอชําระภาษีกบั
กรมสรรพากรก่อนวนัที ่10 ของเดอืนถดัไป 
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ตารางท่ี 15 อตัราภาษีเฉพาะส าหรบัสินค้าและบริการบางประเภท 
 

อตัราภาษี ประเภทสินค้า 
4.35%  เชือ้เพลงิดเีซล 
10% น้ํามนัเครื่อง น้ํามนัเบรก วตัถุดบิสาํหรบัผลติน้ํามนัเครื่อง 
10% รถจกัรยานยนต ์ขนาดเกนิ 125 cc. 

(รวมจกัรยานยนต ์3 ลอ้) และอุปกรณ์ส่วนประกอบ 
10% ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิทัง้ในและระหวา่งประเทศ 
10% เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอลห์รอืบรรจุก๊าซ 
10% บุหรีแ่ละยาสบู 
10% บนัเทงิ รวมถงึสปา 
3% ค่าบรกิารโทรคมนาคม 
15% ยางรถ ยางใน และทีค่รอบยางใน 
25% ซกิการ ์
30% เบยีร ์

33.3% ไวน์ 
  
 สาํหรบัสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศ ภาษเีฉพาะจะคาํนวณจากราคา ณ หน้าโรงงาน สําหรบัสนิค้านําเขา้
คํานวณจากราคา CIF   ส่วนบรกิารโรงแรมและโทรคมนาคมขึ้นอยู่กบัราคาใน Invoice ค่าตัว๋โดยสาร
เครื่องบนิ ภาษขีึน้อยูก่บัมลูค่าการเดนิทางภายในและนอกกมัพชูา 
 3.8 ภาษียอดขาย (Turn over Tax) 
 จดัเกบ็จากกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในระบบ Real Regime และ VAT โดยจดัเกบ็ในอตัรา 2% จาก
ยอดรายไดร้วมของกจิการในแต่ละเดอืน โดยใหนํ้าส่งภายในวนัที ่10 ของเดอืนถดัไป ยกเวน้ เกษตรกรและ
ผูค้า้รายยอ่ย 
 3.9 ภาษีเงินได้ส าหรบัลูกจ้าง 
 เป็นภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากยอดรายไดร้วมทัง้หมดของลกูจา้งทีไ่ดร้บัจากนายจา้ง เช่น เงนิเดอืน โบนัส 
ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ ยกเวน้ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีค่วบคุมโดยกฎหมายผลตอบแทน และรายได้อื่นๆ 
ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิเดอืน เช่น เงนิที่ได้รบัจากการคนืภาษีของนายจ้าง เงินชดเชยการเลกิจ้าง เงนิ
สมทบการจดัหาชุดพนกังานหรอือุปกรณ์ในการทาํงาน และค่าเบีย้งเลีย้งในการเดนิทางและการทํางานนอก
สถานทีข่องลกูจา้ง ซึง่ตอ้งไม่สงูกวา่อตัราทีภ่าครฐัจ่าย 
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  ผูม้ภีมูลิาํเนาอยู่ในประเทศกมัพูชา (Resident Person) ที่มรีายได้จากเงนิเดอืนหรอืค่าจ้างที่ได้รบั
จากภายในหรอืภายนอกประเทศกมัพูชา และจากผู้ที่มไิด้มถีิ่นพํานักอยู่ในประเทศกมัพูชา  (non-resident 
person – หมายรวมถงึผูท้ ีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศกมัพชูาเป็นการชัว่คราวหรอือาศยัอยู่ในประเทศกมัพูชาเกนิ 
182 วนั) แต่มรีายไดจ้ากเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งที่ได้จากผู้ว่าจ้างที่อยู่ภายในประเทศกมัพูชา ทัง้นี้ ภาษีจะถูก
หกัจากเงนิเดอืนเป็นรายเดอืนโดยนายจา้งหรอืผูว้า่จา้ง แลว้นําส่งรฐับาลภายในวนัที่ 15 ของเดอืนถดัไป ใน
อตัราภาษกีา้วหน้าคอื 5% - 20% ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 16 อตัราภาษีเงินได้ส าหรบัลกูจ้าง 

 

อตัราเงินเดือน อตัราภาษี 
เรียล เหรียญสหรฐัฯ ร้อยละ 

500,000 หรอืน้อยกวา่ 125 หรอืน้อยกวา่ 0 
ระหวา่ง 500,001 - 1,250,000 ระหวา่ง 125 - 312.5 5 
ระหวา่ง 1,250,000 – 8,500,000 ระหวา่ง 312.5 – 2,125 10 
ระหวา่ง 8,500,000 – 12,500,000 ระหวา่ง 2,125 – 3,125 15 
สงูกวา่ 12,500,000 สงูกวา่ 3,125 20 
  
 อตัราภาษเีงนิเดอืนนี้ แสดงใหเ้หน็วา่ผูม้รีายได ้4,000 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อเดอืน จะต้องเสยีภาษีเงนิ
ได้ในทุกอตัรา เริม่จาก ร้อยละ 0 สําหรบั 125 เหรยีญสหรฐัฯแรก ร้อยละ 5 ,10, 15 และ 20 ตามลําดบั 
สาํหรบัแต่ละยอดของเงนิเดอืนทีเ่พิม่ขึน้ สาํหรบัลกูจา้งทีไ่ม่ใช่ผูพ้าํนกัในกมัพชูาแต่ไดร้บัเงนิเดอืนในกมัพชูา 
จะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 20 ลกูจา้งทีม่ภีาระตอ้งดแูลบุตรธดิาทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ (25 ปี) จะได้รบัการ
ลดหย่อนภาษีเงนิได้ ประมาณ 19 เหรียญสหรฐัฯ (บงัคบัใช้กบับดิาหรือมารดาที่มีรายได้ 1 คนต่อ 1 
ครอบครวัเท่านัน้) 
           ทัง้นี้ ผลประโยชน์อื่นทีน่ายจา้งใหแ้ละสามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได้ (Fringe benefits) กําหนดให้
เรยีกเกบ็ภาษีอตัราร้อยละ 20 ของมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนนัน้ๆ ของลูกจ้าง ซึ่งแต่ละเดอืน นายจ้าง
จะตอ้งยืน่ขอเสยีภาษเีงนิไดแ้ละภาษผีลประโยชน์ตอบแทนของลกูจ้างกบักรมสรรพากรภายในวนัที่ 15 ของ
เดอืนถดัไป                
 3.10 ภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

1) ภาษีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ (Registration Tax) จดัเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ได้รบัโอน
กรรมสิทธิใ์นสังหาริมทรพัย์และอสังหาริมทรพัย์และต้องการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ ์โดยจดัเกบ็ในอตัรา 4% ของมลูค่าสงัหารมิทรพัยห์รอือสงัหารมิทรพัยน์ัน้  
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2) ภาษีค่าเช่าท่ีดินหรืออสงัหาริมทรพัย์ (Tax on House and Land Rent) ธุรกจิให้เช่า
อสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งชาํระภาษเีงนิไดใ้นอตัรา 10% ของค่าเช่าทีไ่ดร้บั แต่ ไม่ใชก้บักรณีที่
มกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายแลว้ 

3) ภาษีอากรแสตมป์ (Fiscal Stamp Tax) เป็นการจ่ายค่าเอกสารราชการหรอืกจิกรรม
บางอยา่ง เช่น การโฆษณา หรอืการรบัรองเอกสารเป็นตน้ 

4) ภาษีท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Tax on Unused Land) ที่ดนิในเขตเมอืงหรอืเขตเฉพาะ 
หากมิได้มีการใช้ประโยชน์ต้องจ่ายภาษีนี้  โดยคณะกรรมการประเมินที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์จะเป็นผูร้บัผดิชอบจดัเกบ็ภาษดีงักล่าว โดยจะประกาศผลการประเมนิภาษีที่ต้อง
ชาํระในวนัที ่30 มถุินายน ของทุกปี และใหเ้จา้ของทีด่นิชาํระภาษภีายในวนัที่ 30 กนัยายน
ของทุกปี  ภาษทีีด่นิทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์เรยีกเกบ็ในอตัราร้อยละ 2 ของราคาประเมนิที่ดนิ 
โดยยกเวน้ภาษีเฉพาะพื้นที่ 1,200 ตารางเมตรแรก (300 ตารางวา) ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินที่ดิน ร่วมกบัองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ทําการประเมินราคา ปจัจุบนัการ
กาํหนดพืน้ทีท่ ีไ่ม่ใชป้ระโยชน์เพื่อการเสยีภาษ ีมคีวามแตกต่างในแต่ละจงัหวดั 

5) ภาษีรถยนต ์จดัเกบ็จากยานพาหนะทีต่อ้งจดทะเบยีนทุกปี 
6) ภาษีก าไรของเงินปันผล  เรยีกเกบ็ในอตัราดงันี้ 

 รอ้ยละ 20 ของเงนิปนัผล สาํหรบัธุรกจิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษกีาํไร 
 รอ้ยละ 11 และ 19 สาํหรบัธุรกจิทีไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษกีาํไรรอ้ยละ 9 
 รอ้ยละ 0 สาํหรบัธุรกจิทีไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษกีาํไรรอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 30 

7)  ภาษีจดทะเบียน การขาย แลกเปลีย่น หรอืให้เปล่า สนิค้าสงัหารมิทรพัยแ์ละยานยนต์บาง
ชนิด เช่น เรอื รถบรรทุก หรอื รถจกัรยายนยนต ์เป็นต้น ผู้ที่เป็นเจ้าของสนิค้าจะต้องชําระ
ภาษจีดทะบยีนทรพัยส์นินัน้ๆ ในอตัรารอ้ยละ 4 ของมูลค่าทรพัยส์ิน ซึ่งต้องชําระภายใน 3 
เดอืน ของการดาํเนินการดงักล่าว ใบรบัรองการเป็นเจา้ของจะออกใหก้ต่็อเมื่อได้มกีารชําระ
ภาษีจดทะเบยีนแล้วเท่านัน้ (ประมาณ 25 เหรยีญสหรฐัฯ) ภาษีจดทะเบยีนนี้บงัคบัใช้กบั
การยืน่ขอเอกสารการจดัตัง้บรษิทั การโอนยา้ยกจิการ ขายกจิการ ยกเลกิกจิการ และการ
ทาํสญัญาการจดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บัภาครฐัดว้ย 

 

 การจดัท าบญัชีภาษี: 
 ผู้เข้ามาลงทุนในกมัพูชาจะต้องเตรียมเอกสารทางการเงินและเอกสารเสียภาษีประจําปี โดยใช้
แบบฟอร์มที่กําหนดโดยกรมสรรพากรกมัพูชา เอกสารการบญัชีเพื่อการเสียภาษีดงักล่าวจะต้องส่งให้
กรมสรรพากรก่อนวนัที ่31 มนีาคมของทุกปี ขอ้มลูทัง้หมดทีส่่งใหก้รมสรรพากรจะตอ้งอยูใ่นรปูของสกุลเงนิ
เรยีลกมัพชูา โดยรปูแบบและขอ้กําหนดทางบญัชขีองกมัพูชาใช้รูปแบบเดยีวกบัของฝรัง่เศส บรษิทัที่ต้อง
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เสยีภาษเีกนิเพดานภาษีที่กําหนดจะต้องยื่นเอกสารทางบญัชใีห้กบัผู้ตรวจสอบบญัชดีําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนยื่นต่อกรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รบัการรบัรองและขึ้น
ทะเบยีนในบญัชผีู้ตรวจสอบบญัชอีิสระของรฐัตามประกาศกรมสรรพากร ฉบบัที่ 643 SHV Br. K ได้
กาํหนดใหบ้รษิทัทีเ่ขา้ขา่ยขอ้หนึ่งขอ้ใด หรอื 2 ขอ้ดงัต่อไปนี้ จะตอ้งผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชี
อสิระ 

 มรีายไดใ้นปีบญัชนีัน้ตัง้แต่ 3 พนัลา้นเรยีลขึน้ไป 
 มมีลูค่าของทรพัยส์นิซึง่คาํนวณจากมลูค่าเฉลีย่ในปีบญัชนีัน้ ตัง้แต่ 2 พนัลา้นเรยีลขึน้ไป 
 มจีาํนวนลกูจา้งเฉลีย่ในปีบญัชนีัน้ ตัง้แต่ 100 คน ขึน้ไป 
 ส่วนบรษิทัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนสทิธพิเิศษทางดา้นภาษจีาก CDC ต้องให้ผู้ตรวจสอบบญัชี

ตรวจสอบก่อนนําส่งกรมสรรพากร 
  
 บทลงโทษส าหรบัผู้ช าระภาษีล่าช้าหรือผู้ท่ีหลีกเล่ียงการช าระภาษี: 
 ผูท้ีจ่่ายภาษลี่าชา้จะตอ้งจะจ่ายภาษเีพิม่รอ้ยละ 10 ของยอดภาษทีีต่อ้งชาํระ พรอ้มดอกเบี้ยต่อเดอืน
รอ้ยละ 2 ของยอดคา้งชาํระดงักล่าว สาํหรบัผูท้ ีล่ะเลยการจ่ายภาษหีลงักรมสรรพากรมหีนงัสอืแจง้เตอืนแล้ว
อยา่งน้อย 15 วนัจะตอ้งจ่ายภาษเีพิม่อกีรอ้ยละ 25 พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 2 ต่อเดอืน ผูท้ ีไ่ม่ยอมชาํระภาษีจะ
มคีวามผดิตามกฎหมาย และต้องจ่ายค่าปรบัเป็นเงนิระหว่าง 2,500 – 5,000 เหรยีญสหรฐัฯหรอืถูกจําคุก
เป็นเวลา 1-5 ปี และผู้หลกีเลี่ยงการชําระภาษี ต้องจ่ายค่าปรบัเป็นเงนิระหว่าง 1,200 – 2,500 เหรยีญ
สหรฐัฯหรอืถูกจาํคุกเป็นเวลา 1 เดอืน ถงี 1 ปี    
 
 
 
 

ตารางท่ี 17 สรปุเรื่องภาษี 
 

ประเภทภาษี 
ฐานภาษีและการ

จดัเกบ็ 
ข้อยกเว้นและลดหย่อน อตัรา 

ภาษเีงนิได ้       
รายเดอืนและคา่จา้ง 
  

ผู้ มี ร า ย ไ ด้ จ า ก
เงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง
ทีไ่ดร้บัในกมัพูชา 
  

ลดหย่อนในกรณีที่ผู้มีรายได้มี
บตุรอายุตํ่ากวา่ 25 ปี 
ยกเวน้ผูท้ี่มรีายไดจ้ากค่าเช่าตํ่า
กวา่ 500,000 เรยีลต่อเดอืน 

คดิในอตัรากา้วหน้าตัง้แต่ 5%-20% 
  

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 
  

รายได้จ ากการให้
เชา่อาคารหรอืทีด่นิ 
  

การลงทุนที่ได้ร ับอนุมัติสิทธิ
ประโยชน์จาก CDC 
ได้รบัลดหย่อนโดยเสียภาษีใน

10% ของรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 
20% รายเดือน และสิ้นปีทําการคํานวณ
ภาษรีวมในอตัรากา้วหน้าตัง้แต่ 10%-30% 
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ประเภทภาษี 
ฐานภาษีและการ

จดัเกบ็ 
ข้อยกเว้นและลดหย่อน อตัรา 

อตัรา 9% 
กาํไรจากธุรกจิ ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ จ า ก

ธุรกจิ 
ประเภทต่างๆจาก
ผ ล กํ า ไ ร ที่ ไ ด้ ร ั บ 
คํ า น ว ณ เ ป็ น ร า ย
เดอืน 

  
  
  

ร้อยละ 20 (ร้อยละ 30 สําหรบัธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาติ:รอ้ยละ 9 
หรอื 0 สาํหรบันักลงทุนที่ไดร้บัการส่งเสรมิ
การลงทุน) 

ภาษกีาํไรข ัน้ตํ่า     รอ้ยละ 1 ของผลกาํไร 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย     รอ้ยละ 4 ,6 ,10, 14 หรอื 15 ขึ้นอยู่กบั

วตัถุประสงคข์องการจ่าย 
ภาษมีลูคา่เพิม่     รอ้ยละ 10 
ภาษปีระกอบธุรกจิ 
เฉพาะ   (Patent Tax) 

ภาษีราย ปีที่ เ รีย ก
เก็บจากธุ รกิจทุ ก
ป ร ะ เ ภ ท  โ ด ย ใ ช้
ยอดขายจากปีก่อน
หน้าหรือประมาณ
การรายได้เป็นฐาน
ในการคาํนวณ 

เกษตรกรไดร้บัการยกเวน้ การผลติและหตัถกรรม 0.5% 
การประมง, กอ่สรา้ง,ขนสง่ 
บรกิารขนาดเลก็รา้นอาหาร 
 และธุรกจิขาย 
  สนิคา้ 0.8%     
สนิคา้อื่นๆ 10%                

ภาษนํีาเขา้สนิคา้       
อากรสนิคา้ขาเขา้ อ า ก ร ที่ เ ก็ บ จ า ก

สนิคา้ที่นําเขา้ต่างๆ 
ตามมลูคา่สนิคา้ 

1. สินค้าสําหร ับการลงทุนที่
ไดร้บัอนุมตัจิาก (CDC) 
2. ยาฆ่ าแ มล ง  วัชพื ช  แ ล ะ
เครือ่งจกัร 
การเกษตร (ยกเว้นรถแทรค
เตอร)์ 

สนิคา้จําเป็นและวตัถุดบิ    7% 
สนิคา้แปรรปูเครือ่งจกัร 15% 
เครือ่งอุปโภคอุปกรณ์ กอ่สรา้ง 33% 

Consumption Tax อ า ก ร ที่ เ ก็ บ จ า ก
สินค้าบางประเภท
ตามราคา F.O.B 

การนําเข้าที่ได้ร ับการยกเว้น
อากรนําเขา้ 

สินค้าฟุ่มเฟือย  60%ร  รถยนต์ 30-50% 
น้ํามนั  50% 

ภาษสีง่ออกสนิคา้       
ภาษสีง่ออกไม ้
  
  
  
ภาษสีง่ออกยาง 

ภาษีส่งออกไม้และ
ไมแ้ปรรูปต้องไดร้บั
ใบ อนุญาตส่งออก
จากรฐับาล 
ภาษสีง่ออกยาง 

ไมม่ ี
  
  
  
ไมม่ ี

0%, 5%, 10% 
  
  
  
10% 
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ประเภทภาษี 
ฐานภาษีและการ

จดัเกบ็ 
ข้อยกเว้นและลดหย่อน อตัรา 

ภาษสีนิคา้อื่นๆ  
  

- ปศสุตัว ์
- อญัมณี 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

0%,10% 
0%, 10%,50% 

ภาษอีื่น       
ภาษกีารโอน 
  
  
 
ภาษโีรงฆา่สตัว ์
  

ภ า ษี ก า ร โ อ น 
อสงัหารมิทรพัย์และ
ยานพาหนะ 
 
ภาษีเก็บจากโรงฆ่า
สตัวต์ามมลูคา่สนิคา้ 

ยกเวน้การโอนรถจกัรยานยนต์ที่
ผูข้ายเสยีภาษกีาํไรและยอดขาย
ไมม่ ี
  

ตามประเภทและราคาที่ทําการซื้อขาย
สาํหรบัทีด่นิ 5,000-30,000 เรยีล ต่อตาราง
เมตร 3% 

 
 ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการลงทุนหรือประกอบธรุกิจ: 
 

 นอกจากภาษแีลว้ รฐับาลกมัพชูายงัไดก้าํหนดค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วกบัการลงทุนหรอืประกอบธุรกจิ
ดงัต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 18 ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการลงทุนหรือประกอบธรุกิจ 
 

ค่าธรรมเนียม อตัรา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนนิตบุิคคล 300-600 เรยีล (จ่ายแก่กระทรวงพาณิชย)์ 
ค่าธรรมเนียมการขอรบัการส่งเสรมิลงทุนจาก CDC 500-1,000 เรยีล 
ค่าอากรแสตมป์แจง้จดัตัง้บรษิทั 100,000 เรยีล 
ค่าธรรมเนียมแจง้การควบรวมกจิการ 100,000 เรยีล 
ค่าธรรมเนียมแจง้ลม้ละลาย 100,000 เรยีล 
ค่าอากรแสตมป์กรณีทาํสญัญากบัหน่วยงานรฐั 100,000 เรยีล 
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4. คู่มือการลงทุน 
 4.1 ข้อมูลการลงทุน 
 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกมัพูชา 
(Cambodian Investment Board: CIB) ไดอ้นุมตัโิครงการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 1,628 โครงการ มูลค่า
เงนิลงทุน 8,148.90 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
 
ตารางท่ี 19 การลงทุนท่ีได้รบัอนุมติัจาก CIB ปี 2548 – 2551 

 

รายการ 2548 2549 2550 2551 
อตัราการเพ่ิม(ลด) 

2551/2550 (%) 
มลูค่าเงิน
ลงทุน 

379.6 207.7 480.7 259.9 - 220.80  ลา้น USD 
 (- 45.93) 

จ านวน
โครงการ 

104 99 130 101 - 29โครงการ 
 (-22.31) 

ทีม่า : Cambodia Investment Board 
 

 ในปี 2551 CIB อนุมตัโิครงการส่งเสรมิการลงทุน 101 โครงการ เงนิลงทุน 259.9 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ เทยีบกบัปี 2550 ปรากฎวา่การอนุมตัโิครงการส่งเสรมิการลงทุนลดลง 29 โครงการ หรอืลดลงร้อย
ละ 22.31 ขณะทีเ่งนิลงทุนลดลง 220.8 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืลดลงรอ้ยละ 45.93 โดยเป็นการลดลงในครึ่ง
ปีหลงัของปี 2551 ซึง่มกีารจดัการเลอืกตัง้ในกมัพชูา นกัลงทุนจงึรอดผูลการเลอืกตัง้และการจดัตัง้รฐับาลชุด
ใหม่ รวมถงึผลกระทบจากปญัหาอตัราเงนิเฟ้อทีส่งู และวกิฤตกิารเงนิโลก 
  
 โครงการส่งเสริมการลงทุนท่ี CIB อนุมติั ได้แก่ 

 อุตสาหกรรม Garment  38 โครงการ เงนิลงทุน 48.7 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ คดิเป็นร้อยละ 
37.62 และร้อยละ 18.74 ของโครงการและเงินลงทุนที่ได้รบัอนุมตัิรวม จากนักลงทุนจีน 
เกาหลใีต้ ไต้หวนั กมัพูชา สหรฐัอเมรกิา แคนาดา สงิคโปร์  ออสเตรเลยี มาเลเซยี และ
องักฤษ 

 ธุรกจิการท่องเทีย่ว เป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วบนเกาะสมัปทาน และชายหาด ในเขตกรุงพระสหีนุ (จงัหวดักมั
ปงโสม) การก่อสรา้งโรงแรมและรสีอรท์ ทีพ่กัอาศยั รา้นอาหาร และสนามกอล์ฟ ได้รบัการ
อนุมตัฯิ รวม 20 โครงการ เงนิลงทุน 101.4 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 19.80  และ
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ร้อยละ 39.02 ของโครงการและเงินลงทุนที่ได้ ร ับอนุมัติรวม จากนักลงทุน
กมัพชูา  แคนาดา รสัเซยี จนี เกาหลใีต ้สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ออสเตรยี และอสิราเอล 

 อุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตรได้รบัอนุมตัฯิ 4 โครงการ เงนิลงทุน 24.0 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ คดิเป็นร้อยละ 3.96  และร้อยละ 9.23  ของโครงการและเงนิลงทุนที่ได้รบัอนุมตัิ
รวม โดยนกัลงทุนกมัพชูา จนี เวยีดนาม และไทย โดยโครงการของไทย คอื การผลติอ้อย
และน้ําตาลของกลุ่มบรษิทั Thai Beverage ร่วมกบันกัลงทุนกมัพชูา ในสดัส่วน 49 : 51 ซึ่ง
ไดร้บัการอนุมตัเิมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2551 

 อุตสาหกรรมด้านพลงังานได้รบัอนุมตัฯิ 4 โครงการ เงนิลงทุน 13.2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
จากนักลงทุนกมัพูชา จนี และไทย โดยโครงการของไทย คอื การผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน 
ขนาด 10 MW ของกลุ่ม Thai Beverage ร่วมกบันกัลงทุนกมัพชูา ในสดัส่วน 49 : 51 

 อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ (Mining)  ได้รบัอนุมตัิฯ 4  โครงการ เป็นการขุดทรายเพื่อการ
ส่งออกของนกัลงทุนกมัพชูา เงนิลงทุนรวม 4 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

 ธุรกจิบริการได้รบัอนุมตัิฯ 5 โครงการ แยกเป็นบรกิารด้านศูนย์การค้า ศูนย์บริการด้าน
การเงิน และรีสอร์ท 3 โครงการ เงินลงทุน 4.5 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ของนักลงทุน
กมัพชูา จนี เกาหลใีต ้และสหรฐัฯ อกี 2 โครงการ เป็นการลงทุนในธุรกจิโรงพยาบาล เงนิ
ลงทุน 11 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยนกัลงทุนกมัพชูา และไทย (กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ใน
นามบรษิทั Phnom Penh Medical Service จาํกดั) 

 ธุรกิจโทรคมนาคม ได้รบัอนุมตัฯิ 2 โครงการ เงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยนัก
ลงทุนกมัพชูา เกาหลใีต ้และรสัเซยี 

 การเพาะปลูกและผลิต ยางพารา มนัสําปะหลงั และมะม่วงหิมพานต์ ได้ร ับอนุมตัิฯ 2 
โครงการ เงนิลงทุน 2 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยนกัลงทุนกมัพชูา และเวยีดนาม 

 อุตสาหกรรมผลติรองเทา้ ไดร้บัอนุมตัฯิ 2 โครงการ เงนิลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดย
นกัลงทุนกมัพชูา และไตห้วนั 

 ธุรกจิภาคการขนส่ง ไดร้บัอนุมตัฯิ 1 โครงการ เงนิลงทุน 12 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ เพื่อสร้าง
ท่าเรอื โดยเป็นการลงทุนร่วมของบรษิทัโรงงานน้ําตาลเกาะกง จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัในกลุ่ม
บรษิทัน้ําตาลขอนแก่นของไทย กบันกัลงทุนกมัพชูา จนี และญี่ปุน่ ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50 : 
20 : 15 : 15 

 อุตสาหกรรมผลติอาหาร (ผลติอาหารทะเล) อุตสาหกรรมอาหารสตัว์ วสัดุก่อสร้างการ
ก่อสร้าง โรงงานผลติพลาสตกิ โรงงานผลติยารกัษาโรค และโรงงานยาสูบ ได้รบัอนุมตัิ
ฯ อยา่งละ 1 โครงการ เงนิลงทุนรวม 11.64 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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              ในปี 2551 ไทยลงทุนในกมัพชูาเป็นอนัดบัที ่6 จากจาํนวนโครงการที่ได้รบัอนุมตัิ โดยนักลงทุน
จากจีนลงทุนในกมัพูชามากที่สุด จํานวน 27 โครงการคิดเป็นร้อยละ 26.73 ของโครงการที่ได้ร ับ
อนุมตั ิรองลงมา คอื เกาหลใีต้   16โครงการ คดิเป็นร้อยละ 15.84 ของโครงการที่ได้รบัอนุมตัิ ไต้หวนั 8 
โครงการ สหรฐัอเมรกิา 5 โครงการ   ไทย และ แคนาดาประเทศละ 4 โครงการ 
 
 อย่างไรกต็าม หากพจิารณาจากยอดเงนิลงทุนพบว่า ไทยมเีงนิลงทุน 30.67 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
มากเป็นอนัดบัที ่2 ของจาํนวนเงนิลงทุนจากต่างชาตทิัง้หมดทีไ่ปลงทุนในกมัพชูา รองจากจนี ที่มเีงนิลงทุน 
37.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  โดยการลงทุนของไทยที่สําคัญ คือ  การก่อสร้างท่ า เรือ  ธุรกิจ
โรงพยาบาล อุตสาหกรรมผลติออ้ยและน้ําตาล และอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้า 
 

ตารางท่ี 20 โครงการส่งเสริมการลงทุนในกมัพชูาท่ีได้รบัอนุมติัจาก Cambodia Investment Board 
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2551(แยกตามวตัถปุระสงคข์องกิจการ) 

 

ล าดบั ประเภท จ านวนโครงการ 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน USD) 
1 Garment 38 48.7 
2 Tourism 20 101.4 
3 Agro-Industry 4 24.0 
4 Energy 4 13.2 
5 Mining 4 4.0 
6 Service 3 4.5 
7 Health Service 2 11.0 
8 Telecommunication 2 2.0 
9 Shoes 2 2.0 
10 Plantation 2 2.0 
11 Transportation 1 24.0 
12 Food Processing 1 4.0 
13 Animal Meal 1 2.6 
14 Building Material 1 1.0 
15 Construction 1 1.0 
16 Plastic 1 1.0 
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ล าดบั ประเภท จ านวนโครงการ 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน USD) 
17 Medical Chemical 1 1.0 
18 Tobacco 1 1.0 
19 Others 12 11.5 

Total 101 259.9 
  หมายเหตุ: ลาํดบัตามจาํนวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ
  ทีม่า : Cambodia Investment Board 
 

ตารางท่ี 21 การลงทุนท่ีได้รบัอนุมติัส่งเสริมการลงทนุในกมัพชูา ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม -    
31 ธนัวาคม 2551 (แยกตามประเทศ) 

 

ล าดบั ประเทศ จ านวนโครงการ มลูค่าจดทะเบียน (USD) 
1 Cambodia 43 99,827,000 
2 China 27 37,960,000 
3 Korea 16 19,460,000 
4 Taiwan 8 9,500,000 
5 United State 5 12,350,000 
6 Thailand 4 30,673,000 
7 Canada 4 4,750,000 
8 Russia 3 4,450,000 
9 Singapore 2 12,000,000 
10 Vietnam 2 7,490,000 
11 Japan 2 4,600,000 
12 Austria 1 10,000,000 
13 France 1 2,340,000 
14 Israel 1 1,500,000 
15 Australia 1 1,000,000 
16 Malaysia 1 1,000,000 
17 England 1 1,000,000 
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ล าดบั ประเทศ จ านวนโครงการ มลูค่าจดทะเบียน (USD) 
TOTAL 259,900,000 
หมายเหตุ : ลาํดบัตามจาํนวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ
ทีม่า : Cambodia Investment Board 
 

 4.2 ระบบธนาคาร 
 ภาคการเงนิและการธนาคารของกมัพูชาอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายการเงนิและสถาบนั
การเงนิ (18 พฤศจกิายน 1999) กฎหมายประกนัภยั (25 กรกฎาคม 2000) และกฎหมายอกีหลายฉบบัว่า
ด้วยธนาคารชาติ กฎหมายที่ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงัระหว่างปี 2000-2001 กฎหมาย
ธนาคารกําหนดกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและแนวทางการดําเนินกิจกรรมด้านการเงนิของธนาคาร กฏหมาย
ประกนัภยักาํหนดกฎระเบยีบขอ้บงัคบัการดาํเนินกจิกรรมประกนัภยัภายใตก้ารดูแลของกระทรวงเศรษฐกจิ
และการคลงั เพื่อให้ครบวงจรการควบคุมดูแลด้านการเงนิและการธนาคารของประเทศ รฐับาลกมัพูชาได้
ออกกฎหมายหลายฉบบัเช่น กฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ กฎหมายความปลอดภยัของกระบวนการทาง
การเงนิ เป็นตน้ 
 ปจัจุบนัธนาคารแห่งชาติกมัพูชาได้ออกมาตรการเพื่อลดสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ และ
กาํหนดเพิม่เงนิทุนข ัน้ตํ่าของธนาคารพาณิชยเ์ป็น 37.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่งทุกแบงก์จะต้องเพิม่เงนิทุน
ให้ครบตามข้อกําหนดภายในปี 2010 และกําหนดให้ธนาคารพาณิชยต์้องมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการ
ใหบ้รกิาร  
 

 1. ธนาคารแห่งชาติกมัพชูา 
 หลงัจากการสิ้นสุดของยุคเขมรแดง ปี 1979 รฐับาลกมัพูชาได้ก่อตัง้ธนาคารแห่งชาติกมัพูชา 
(National Bank of Cambodia: NBC) เป็นธนาคารกลางของรฐัมหีน้าที่ออกกฎระเบยีบและควบคุมดูแล
สถาบนัการเงนิในกมัพชูา และมอีํานาจในการควบคุมกจิกรรมทางการเงนิ เครดติ การแลกเปลี่ยนเงนิตรา 
และการแลกเปลีย่นอญัมนี เป็นตน้ 
  ภายใตก้ฎหมายธนาคารฉบบัปจัจุบนั ธนาคารกลางมอีาํนาจในการกาํกบัและควบคุมธนาคาร
พาณิชยค์่อนขา้งสงู เชน่ สามารถเรยีกดสูถานภาพทางการเงนิของธนาคารพาณิชย ์ ตรวจสอบและแต่งตัง้
ผูต้รวจสอบสถานภาพทางการเงนิ การดาํเนินงานและแต่งตัง้คณะทาํงานเขา้มาควบคุม ดแูล หรอืดาํเนิน
กจิการแทนคณะผูบ้รหิารธนาคารพาณิชยใ์ดๆกไ็ด ้ นอกเหนือจากอาํนาจหน้าทีต่ามปกต ิ เช่น การกาํหนด
อตัราแลกเปลีย่น การกาํหนดเวลาเปิดทาํการของธนาคาร เป็นต้น 
 2. ธนาคารพาณิชย ์
 กฎหมายธนาคารของกมัพชูาไดจ้ดัประเภทของสถาบนัการเงนิออกเป็น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคาร
เฉพาะกจิ สถาบนัการเงนิพเิศษ และสถาบนัการเงินขนาดเลก็ โดยสถาบนัการเงนิทุกประเภทจะต้องจด
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ทะเบยีนพาณิชยแ์ละขออนุญาตดําเนินกจิการทางการเงนิกบัธนาคารแห่งชาต ิธนาคารพาณิชยท์ุกแห่งที่
เกดิขึน้ก่อนการบงัคบัใชข้องกฎหมายธนาคารในปี 1999 จะต้องจดทะเบยีนกบัธนาคารแห่งชาตแิละต้องมี
ทุนจดทะเบยีนไม่น้อกวา่ 13.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯฯ จงึจะสามารถเปิดใหบ้รกิารกจิกรรมทางการเงนิและการ
ธนาคารได ้
  ปจัจุบนัธนาคารพาณิชยท์ี่ได้รบัใบอนุญาตในกมัพูชาม ี24  ธนาคารส่วนธนาคารต่างประเทศที่มี
สาขาและให้บริการในกมัพูชา ประกอบด้วย First Commercial Bank, Maybank, Krungthai Bank, 
Adavance Bank of Asia, Canadia Bank, Singapore Banking Corporation เป็นต้น ซึ่งทําให้การโอนเงนิ
ภายในประเทศทาํไดส้ะดวกขึน้ 
  
 3. การประกนัภยั 
 ภายใต้กฎหมายประกนัภยั บริษัท และตวัแทนธุรกิจประกนัภยัทุกประเภท จะต้องจดทะเบียน
ประกนัความเสี่ยง ทะเบียนขายประกนั และทะเบียนธุรกิจในกมัพูชา ซึ่งบริษทัหรือตวัแทนประกนัทุก
ประเภทจะไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินกจิการในรปูของบรษิทัจาํกดัเท่านัน้ สําหรบับรษิทัประกนัชวีติและบรษิทั
ประกนัภยัทัว่ไปจะต้องมทีุนจดทะเบยีนอย่างน้อย 7.5 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ บรษิัทที่ดําเนินธุรกิจทัง้สอง
ประเภท จะต้องมทีุนจดทะเบียนประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ นอกจากนี้บริษทัประกนัภยัที่ได้รบั
อนุญาตทุกประเภทจะตอ้งมทีุนสาํรองฝากไวก้บัธนาคารแห่งชาตกิมัพชูาร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุน
สาํรองนี้จะส่งคนืเมื่อบรษิทันัน้ๆ เลกิดาํเนินธุรกจิในกมัพชูา โดยประกนักยัทีเ่ป็นภาคบงัคบัในกมัพชูา ไดแ้ก่ 
ประกนัภยัรถยนตส์าํหรบับุคคลทีส่าม ประกนัภยัอาคาร ประกนัภยัการซ่อมแซม ประกนัภยัการก่อสร้างของ
ภาคเอกชน/ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีไ่ม่ใช่ภาครฐั 
  
 4. การให้บริการทางการเงินและการประกนัความเส่ียงกิจกรรมทางการเงิน 
 สทิธิในการให้บรกิารทางการเงินของบริษทัให้กู้ยมืได้รบัการคุ้มครองและดูแลภายใต้กฎหมาย
ประกนัความเสีย่งกจิกรรมทางการเงนิ ปี 2007 อนุญาตใหใ้ชห้ลกัทรพัยท์ีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยใ์นการประกนั
การกูย้มืต่างๆ 
  
 5. สกลุเงิน และการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 
 สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกมัพชูาคอื สกุลเงนิเรยีล ทีนํ่าออกมาใชต้ัง้แต่ปี 1980 เป็นต้นมา มอีตัราแลกเปลี่ยน
ค่อนขา้งมเีสถยีรภาพทีป่ระมาณ 4,000 เรยีลต่อ 1 ดอลลารส์หรฐัฯ ทัง้นี้ กมัพชูาไม่มกีฎหมายการหา้มนําผล
กาํไรออกนอกประเทศ ตามกฎหมายการลงทุนในปี 2003 กาํหนดใหม้กีารนําเงนิทีเ่ป็นผลกาํไรในการดาํเนิน
ธุรกจิออกนอกประเทศไดอ้ยา่งเสร ีโดยเฉพาะการนําเงนิออกนอกประเทศ เพื่อ 

 จ่ายค่านําเขา้สนิคา้ จ่ายค่าเงนิตน้และค่าดอกเบีย้เงนิกูย้มืจากนอกประเทศ 
 จ่ายค่าภาคหลวงและค่าจา้งบรหิารจดัการ 
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 ผลประโยชน์ทีเ่ป็นกาํไรของบรษิทั 
 เงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุนหลงับรษิทัหยดุดาํเนินกจิกรรมในกมัพชูา 

  
 การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศสามารถดาํเนินการได้อย่างอสิระผ่านระบบธนาคารและตวัแทน
แลกเปลี่ยนที่ได้รบัอนุญาตอย่างเป็นทางการ  ปกตหิน่วยงานที่ดําเนินธุรกจิแลกเปลี่ยนเงินตรานี้จะต้อง
รายงานใหธ้นาคารชาตทิราบสาํหรบัการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศที่มมีูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์
สหรฐัฯขึน้ไป การแลกเปลี่ยน/โอนย้าย/หรือกจิกรรมทางการเงินเพื่อธุรกจิ บริษัทไม่ต้องรายงานให้กบั
ธนาคารชาติทราบ แต่ธนาคารที่รบัผดิชอบในการดําเนินกจิกรรมดงักล่าวให้กบับรษิทัจะต้องรายงานให้
ธนาคารชาตกิมัพูชาทราบแทน อกีทัง้ ธนาคารชาติสงวนสทิธิใ์นการควบคุมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ระหวา่งประเทศในสถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิหรอิเกดิวกิฤตทิางการเงนิ 
  
 6. ตราสารหน้ี 
 กฎหมายตราสารหนี้ มผีลบงัคบัใชใ้นกมัพูชาในปี 2005 เป็นต้นมา โดยกําหนดรูปแบบตราสารหนี้ 
การบงัคบัใช ้และบทลงโทษทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บทลงโทษอาจเป็นทัง้การปรบัเงนิสนิไหมทดแทนแทนระหวา่ง 5-
50 ลา้นเรยีล หรอืจาํคุกระหวา่ง 2-5 ปี บงัคบัใชก้บัทัง้บุคคลและบรษิทัทีก่ระทาํผดิ 
 

 4.3 การส่งเสริมการลงทุน 
 เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน และสร้างงานอนัจะก่อให้เกิดรายได้กบัประชาชนและ
เร่งรดัการเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ รฐับาลกมัพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ 2537 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ 2546) ใหค้วามมัน่ใจแก่นกัลงทุนวา่จะไดร้บัการคุม้ครองทรพัยส์นิในทุกๆ ดา้นเท่าเทยีม
กบับุคคลในชาติ และไม่ใช้นโยบายกําหนดราคาสนิค้าหรือบรกิารกบัโครงการลงทุนที่ได้รบัการส่งเสริม 
พรอ้มใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ อาท ิ

 การยกเวน้ภาษเีงนิไดจ้ากกาํไร (Tax holiday)    
 การยกเวน้อากรนําเขา้เครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้งสาํหรบัโครงการที่ผลติ

เพื่อทดแทนการนําเข้า และการยกเว้นอากรนําเข้าวตัถุดิบ สินค้ากึ่งสําเร็จรูป และ
ส่วนประกอบสําหรบัการผลิตเพื่อส่งออกและการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องกัน (Supporting 
Industry) 

 การรบัสทิธลิดอตัราภาษเีงนิไดจ้ากรอ้ยละ 20 เหลอืร้อยละ 9 ภายหลงัจากการยกเวน้ภาษี
เงนิได ้

 สามารถจา้งและนําคนต่างดา้วเขา้มาอยูแ่ละทํางานในหน้าที่ผู้จดัการ ช่างเทคนิค ช่างฝีมอื
ผูช้าํนาญการ รวมทัง้บุตรและคู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
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 สามารถเขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิทีไ่ดร้บัสมัปทานจากภาครฐั หรอืที่เช่าจากเอกชน รวมทัง้
สามารถนําทีด่นิดงักล่าวไปเป็นหลกัประกนัการกู้เงนิในระยะเวลาที่ได้รบัสมัปทานหรอืเช่า 
ยกเวน้ทีด่นิทีไ่ดร้บัสมัปทานแต่ยงัไม่ไดร้บัการพฒันา 

 สามารถซือ้และส่งออกเงนิตราต่างประเทศเพื่อชาํระค่าสนิคา้ เงนิตน้ ดอกเบีย้ ค่าใชส้ทิธ ิค่า
จดัการ รวมทัง้ส่งออกกาํไรหรอืเงนิทุนกลบัประเทศไดท้ัง้ระหวา่งและภายหลงัเลกิโครงการ 
ทัง้นี้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่นําเขา้โดยปลอดอากรไม่ถึง 5 ปี เมื่อเลกิโครงการต้องชําระ
อากรทีพ่งึม ี

                  
 1. กฎหมายการลงทุน 
 

 หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 กฎหมายกําหนดให้ The Council for the Development of Cambodia หรอื CDC ซึ่งมี
นายกรฐัมนตร ีสมเดจ็ฯ ฮุน เซน เป็นประธาน ประกอบกบัรฐัมนตรเีศรษฐกจิและผู้แทนหน่วยงานอกี 34 
แห่ง เป็นคณะกรรมการ มหีน้าที่หลกั 2 ด้าน ๆ หนึ่งคอืการพิจารณาประสานความช่วยเหลอืกบัรฐับาล
ต่างชาต ิองค์กรระหว่างประเทศ NGOs ในการฟ้ืนฟูบูรณะประเทศในลกัษณะรฐัต่อรฐั กบัอกีด้านหนึ่งคอื 
การพจิารณาดแูลกจิกรรมการลงทุนทัง้หมดของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสรมิการลงทุนของภาคเอกชน 
ซึ่งมคีณะทํางานคอื The Cambodian Investment Board หรอื CIB ทําหน้าที่กลัน่กรองขอ้เสนอขอรบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal) และเพื่อใหน้กัลงทุนได้รบัทราบผลการพจิารณา
โดยเรว็ กฎหมายกาํหนดให ้CDC เป็น one stop service เพื่อตอบรบัหรอืปฏเิสธการให้การส่งเสรมิภายใน 
3 วนัทาํการนบัแต่วนัยืน่เอกสารทีส่มบรูณ์ ซึง่เมื่อ CDC ตอบรบัใหก้ารส่งเสรมิ จะออกเอกสารใบรบัรองการ
จดทะเบยีนทีม่เีงื่อนไข (Condition Registration Certificate) ใหก้บัผูข้อเพื่อเป็นหลกัฐานใชส้าํหรบัตดิต่อกบั
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุญาตและออกใบอนุญาตต่างๆ โดยหน่วยงานเหล่านี้ต้องพจิารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 28 วนัทําการ และ CDC  จะออกเอกสารใบรบัรองการจดทะเบยีนขัน้สุดท้าย (Final 
Registration Certificate) ให้กบัผู้ขอโดยถือวนัที่ออกเอกสารเป็นวนัเริ่มต้นของการให้การส่งเสรมิ โดย
โครงการทีไ่ดร้บั Final Registration Certificate สามารถเริม่ดาํเนินโครงการลงทุนนัน้ไดท้นัท ี
  อนึ่ง ในขัน้ตอนเหน็ชอบ The Investment Proposal หาก CDC ไม่ตอบภายใน 3 วนัทาํการใหถ้อืวา่ 
CDC เหน็ชอบโดยอตัโนมตั ิ
  
 ผู้มีสิทธิขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 
 บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคล ผู้ประสงค์จะลงทุนและต้องการรบัสทิธปิระโยชน์และสิง่จูงใจดงักล่าว
ขา้งต้น สามารถยื่นคําขอพร้อมเอกสารและชี้แจงตอบขอ้ซกัถามต่อ CDC ด้วยตนเองหรอืมอบอํานาจให้
บุคคลอื่นกระทาํการแทนได ้โดยองคก์รทีส่ามารถขอรบัการส่งเสรมิฯ ไดแ้ก่ 
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 กจิการทีใ่ชเ้งนิลงทุนของคนกมัพชูา 100% 
 กจิการทีใ่ชเ้งนิลงทุนของคนต่างชาต ิ100% 
 กจิการร่วมทุน (Joint Ventures, JV) 
 Build-Operate-Transfer (BOT) 
 Business Cooperation Contract (BCC) 
 กจิการลงทุนอื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตทางกฎหมาย 

  
 ลกัษณะการร่วมทุน  

 Joint Ventures (JV) หมายถงึกจิการร่วมทุนทีก่่อตัง้ขึน้ (ใหม่) จากการร่วมลงทุนของนัก
ลงทุนโดยไม่จํากดัสญัชาตริวมทัง้การร่วมทุนกบัภาครฐั ยกเวน้ JV ที่มเีจตนาจะถือครอง
กรรมสทิธิเ์ป็นเจา้ของที่ดนิในกมัพูชา ต้องมบุีคคลสญัชาตกิมัพูชาถือหุ้นร้อยละ 51 ขึน้ไป 
การร่วมลงทุนใน JV สามารถนําทีด่นิเครื่องจกัรกลและอุปกรณ์ สนิทรพัยอ์ื่นๆ มาประเมนิ
เป็นทุนของโครงการได ้

 Business Cooperation Contract (BCC) หมายถึงการที่นักลงทุนในกมัพูชาได้สญัญา
ดาํเนินกจิการกบัหน่วยงานของรฐัมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งปนัผลกาํไรระหวา่งกนั โดยไม่ก่อตัง้
นิตบุิคคลใหม่ขึ้น ทัง้นี้การซื้อขายหรอืแลกเปลี่ยนระหว่างรฐักบัเอกชนไม่ถือเป็นการทํา 
BCC  

 Built-Operate-Transfer (BOT) หมายถงึกจิการทีไ่ดร้บัสมัปทานจากรฐัในการลงทุน สรา้ง 
บรหิารจดัการและเกบ็ผลประโยชน์จากการดําเนินการเกี่ยวกบั Infrastructure ในกมัพูชา 
โดยจะได้รบัสทิธบิรหิารจดัการ Infrastructure ของโครงการระยะเวลาสูงสุดครัง้ละไม่เกนิ 
30ปี (สามารถขยายเวลาได้ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสญัญาสมัปทาน) และส่งมอบ 
Infrastructure พรอ้มส่วนควบส่วนประกอบทัง้หมดในสภาพดใีห้กบัรฐัหรอืหน่วยงานที่ให้
สญัญา โดยไม่คดิมลูค่าในวนัสิน้สุดสญัญา 

  
 การขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 

 เอกสารประกอบการย่ืนขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 
o คาํขอพรอ้มเอกสารเกีย่วกบัผูข้อรวมทัง้หนงัสอืมอบอาํนาจ 
o รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการทีจ่ะขอรบัการส่งเสรมิ 
o เอกสารเกีย่วกบัการบรหิารจดัการองคก์รทีจ่ะจดัตัง้รวมทัง้ขอ้บงัคบั 
o รายละเอียดการศกึษาความเป็นไปได้ทางด้านวชิาการและเศรษฐกิจรวมทัง้ร่าง

กระบวนการผลติของโครงการ ประกอบดว้ย 
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 ความสามารถทางเทคนิค 
 ความสามารถทางการตลาด 
 ทรพัยากรมนุษย ์และการจดัการ 
 ฐานะการเงนิ 

 

 ค่าธรรมเนียม 
 

 ผูข้อมภีาระค่าธรรมเนียม เมื่อยืน่คาํขอและภายหลงัคาํขอไดร้บัความเหน็ชอบ ดงันี้ 
 โครงการลงทุนไม่เกนิ 1,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 

o ค่าธรรมเนียมคาํขอ 100 ดอลลารส์หรฐัฯ 
o ค่าธรรมเนียมการส่งเสรมิ 500 ดอลลารส์หรฐัฯ 

 โครงการลงทุนมากกวา่ 1,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
o ค่าธรรมเนียมคาํขอ 200 ดอลลารส์หรฐัฯ 
o ค่าธรรมเนียมการส่งเสรมิ 1,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 

 

 หวัข้อประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ 

 ช่องทางการตลาดสนิคา้ของโครงการ 
 ขนาดตลาด การกาํหนดราคาและการแขง่ขนั 
 กรรมวธิกีารผลติ และสดัส่วนการใชว้ตัถุดบินําเขา้และในประเทศ 
 สดัส่วนการนําเขา้และส่งออก 
 สดัส่วนการจา้งงานคนกมัพชูาและต่างดา้ว 
 แผนการเงนิ 
 ประมาณการรายไดส้กุลเงนิตราทอ้งถิน่และเงนิตราต่างประเทศ 
 ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 การพฒันาบุคลากร 

 CDC อาจขอขอ้มลูเพิม่เตมิได้ตลอดระยะเวลาภายใน 15 วนัทําการนับแต่ยื่นคําขอ ในกรณีนี้ผู้ขอ
ตอ้งส่งมอบภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่ไดร้บัการรอ้งขอ 
 

 เงินประกนั 
 ในกรณีที่โครงการได้รบัการส่งเสรมิฯ ผู้ขอต้องฝากเงินเพื่อประกนัการดําเนินโครงการในบญัชี
ของ CDC ณ ธนาคารชาตกิมัพชูาในอตัราดงันี้ 
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 รอ้ยละ 2 สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิทุนไม่เกนิ 1,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
 รอ้ยละ 1.9 สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิทุน 1,000,001 - 10,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
 รอ้ยละ1.8 สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิทุน 10,000,001 - 20,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
 รอ้ยละ1.7 สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิทุน 20,000,001 - 30,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
 รอ้ยละ1.6 สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิทุน 30,000,001 - 40,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
 รอ้ยละ1.5 สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิทุนเกนิ 40,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 

 
 เงนิประกนัดงักล่าวจะคนืใหเ้มื่อมกีารลงทุนไปแลว้ไม่น้อยกวา่ รอ้ยละ 30 ของโครงการ 
  
 การเพิกถอนการส่งเสริม 
 CDC สงวนสทิธิที่จะเพกิถอนการให้การส่งเสรมิเฉพาะส่วนหรือทัง้หมด หากผู้ลงทุนไม่สามารถ
ปฏบิตัติามกรณีหนึ่งกรณีใดหรอืมากกวา่ ดงันี้ 

 โครงการไม่ไดด้าํเนินการตามตารางเวลาทีร่ะบุในคาํขอ โดยเฉพาะไม่มกีารดําเนินการใดๆ 
ในระยะเวลา 6 เดอืนนบัแต่ไดร้บัการส่งเสรมิ ในกรณีนี้เงนิประกนั จะถูกยดึเป็นของรฐัโดย
อตัโนมตั ิ

 ไม่สามารถระดมทุนไดถ้งึรอ้ยละ 25 ภายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัความเหน็ชอบ 
 ไม่สามารถระดมทุนชาํระแลว้ ไดค้รบภายใน 3 ปี หลงัจากจดัตัง้องคก์ร   
 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ผู้ร่วมทุน หรอืเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกจิการ (acquired or 

merged) รวมทัง้เปลีย่นแปลงกจิกรรม (investment activities) โดยไม่ได้รบัความเหน็ชอบ
จาก CDC ก่อน หรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งขอใหเ้พกิถอนกรณีฝ่าฝืนกฎระเบยีบที่มี
อยูอ่ยา่งรา้ยแรง 

 

 กิจกรรมท่ีสามารถขอรบัการส่งเสริมและเกณฑ์การพิจารณา 
 กฎหมายกาํหนดกจิกรรมทีส่ามารถขอรบัการส่งเสรมิเป็นรายอุตสาหกรรม ตามขนาดวงเงนิลงทุน
ข ัน้ตํ่า พรอ้มเกณฑก์ารพจิารณาในกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่พอจะสรุปได ้ดงันี้ 
 กิจกรรม ขนาด วงเงินขัน้ต า่ของกิจการ 
 เกษตรกรรม :    การเพาะปลกูพืน้ทีม่ากกวา่ 50,500 และ 1,000 เฮกตารข์ึน้ไป  
                              ปศุสตัว ์จาํนวน 100, 1,000 และ 10,000 ตวัขึน้ไป 
                              ประมง เพาะพนัธุแ์ละเลีย้ง 2 และ 10 เฮกตารข์ึน้ไป 
 

 วงเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
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 อาหาร เครื่องดื่ม และผลติภณัฑท์ีต่่อเนื่อง 
 ยาง และพลาสตกิ 
 หนงัสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์
 เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ 
 

 วงเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 

 สิง่ทอ 
 เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ 
 กระดาษและผลติภณัฑ ์
 ผลติภณัฑโ์ลหะ 
 เครื่องจกัรกลและอุปกรณ์ 

 

 ไม่ก าหนดวงเงิน 

 ยานพาหนะและอุปกรณ์ 
 ก่อสรา้ง ถนน สะพาน และ ส่วนประกอบ 
 โรงแรมระดบั 3 ดาวขึน้ไป 
 สถานพยาบาล โรงเรยีน ศนูยฝึ์กอบรม 
 สิง่อาํนวยความสะดวกต่อการท่องเทีย่ว และวฒันธรรม 
 สาํรวจ และกจิกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 โครงสรา้งพืน้ฐานทางสื่อสารโทรคมนาคม 

  
 สิทธิประโยชน์ 
 สทิธปิระโยชน์ในการลงทุนเป็นสิทธิพเิศษที่รฐับาลมอบให้กบัโครงการลงทุนต่างๆ ที่ผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการพฒันาแห่งชาตกิมัพูชา (CDC) หรอืคณะกรรมการการลงทุนระดบัจงัหวดัหรอื
เขต (PMIS) ขึน้อยูก่บัรปูแบบโครงการลงทุนนัน้ๆ 
 โครงการลงทุนในกมัพชูาสามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนได ้2 แบบ คอื การยกเวน้ภาษเีงนิ
ได้ หรอืการลดหย่อนภาษีทรพัยส์นิที่ใช้ในการผลติ (ค่าเสื่อม)   นอกจากนี้ยงัครอบคลุมการยกเวน้ภาษี
นําเขา้เครื่องจกัร วสัดุก่อสรา้ง และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเพื่อส่งออก 
 

 สิทธิประโยชน์เรื่องท่ีดิน 

 หากเป็นสญัญาเช่าทีด่นิระยะยาวจะไม่มขีอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาในการเช่า 
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 หากเป็นสัญญาเช่าท่ีดินระยะสั้นท่ีมีการก าหนดเวลาในการเช่าไว ้สามารถต่ออายใุหม่ได ้นอกจากน้ี กฎหมาย
การลงทุนฉบบัใหม่ ยงัอนุญาตใหน้กัลงทุนสามารถน าท่ีดินไปเป็นหลกัประกนัในการจดจ านองรวมทั้ง
สามารถโอนสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดงักล่าวไดอ้ีกดว้ย 
แต่ตอ้งไม่เกินก าหนดเวลาในสัญญาเช่าที่ดิน 

 การยกเว้นภาษีเงินได้ 
 โครงการใดทีเ่ลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ดา้นนี้ จะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิได้ในช่วงแรกของการลงทุน 
(เริม่จากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจินถงึปีแรกทีม่กีาํไรจากการลงทุน หรอืปีทีส่ามของการมรีายได้) และอาจต่อได้ถึง
อกี 3 ปีหลงัสิน้สุดสทิธปิระโยชน์ของช่วงแรก 
         
 การลดหย่อนภาษีทรพัยสิ์น                          
 โครงการใดที่เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ด้านนี้ จะได้รบัการลดหย่อนภาษีทรพัยส์นิร้อยละ 40 ของมูล
ทรพัยส์นิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการผลติ สทิธปิระโยชน์นี้มผีลใชบ้งัคบัทนัทใีนปีแรกทีม่กีารซื้อทรพัยส์นิดงักล่าวหรอื
ในปีแรกทีม่กีารใชท้รพัยส์นินัน้ๆ 
  
 การยกเว้นภาษีน าเข้า 
 โครงการลงทุนผลิตเพื่อส่งออก หรือโครงการผลิตที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนธุรกิจส่งออก จะได้รบั
ยกเวน้ภาษนํีาเขา้เครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติ วสัดุก่อสร้างและวตัถุดิบในการผลติ ส่วนโครงการลงทุนผลติ
เพื่อใชใ้นประเทศ จะไดร้บัยกเวน้ภาษนํีาเขา้เฉพาะเครื่องจกัรและวสัดุก่อสรา้งเท่านัน้  
 โครงการที่ได้รบัอนุมตัทิุกโครงการจะได้รบัการยกเวน้ภาษีส่งออก  ยกเวน้ การส่งออกสนิค้าบาง
ประเภทตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายของกมัพชูา 
  
 ข้อจ ากดั 
 การยกเวน้ภาษขีา้งตน้ไม่รวมภาษีเงนิได้ส่วนบุคคล ภาษีเงนิเดอืน ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีสนิค้าและ
บริการ และภาษีอื่นๆที่กําหนดโดยกฎหมายของกัมพูชา อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถเรียกคืน
ภาษมีลูค่าเพิม่ได ้หากจดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการกบักรมสรรพากร 
 
 หลกัประกนัการลงทุน 
 โครงการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัทิุกโครงการจะไดร้บัหลกัประกนัในการลงทุน ดงันี้ 

 การปฎบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนักบันิตบุิคคลกมัพูชา (ยกเวน้สทิธปิระโยชน์การถือครองที่ดนิและ
สทิธปิระโยชน์บางชนิด) 

 ไม่มกีารยดึโครงการลงทุนมาเป็นของรฐั 
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 ไม่มกีารควบคุม การกาํหนดราคาสนิคา้และบรกิารของผูล้งทุน 
 สามารถส่งรายไดจ้ากการลงทุนออกนอกประเทศได้ 

 โครงการลงทุนทีไ่ม่สามารถขอรบัสทิธปิระโยชน์ในดา้นการลงทุน ไดแ้ก่ การทาํการคา้ การใหบ้รกิาร
คมนาคม การท่องเทีย่ว คาสโินและการพนนั ธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร ธุรกจิสื่อสารมวลชน ธุรกจิที่
ใชค้วามสามารถเฉพาะดา้น ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิผลติบุหรี ่เป็นตน้ 
 ทุกปีโครงการลงทุนที่ได้ร ับการส่ง เสริมจะได้ร ับใบรับรองการยินยอม (Certificate of 
Compliance หรือ CoC) จาก CDC เพื่อยนืยนัว่าโครงการนัน้ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง
ตวัอยา่งของโครงการทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการลงทุน เช่น 

 ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกหรือสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกที่มีทุนจดทะเบยีนมากกว่า 
100,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 

 ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนัง เหลก็ อเิลก็ทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สํานักงาน 
ของเดก็เล่นและเครื่องกฬีา รถจกัรยานยนตแ์ละส่วนประกอบ และสนิค้าเซรามคิ ที่มทีุนจด
ทะเบยีนมากกวา่ 300,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 

 ธุรกิจผลิตเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าและผ้าผืน กระดาษและวสัดุทําจากกระดาษ อาหารและ
เครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบที่ทําจากวสัดุส ังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ยางและ
ผลติภณัฑ์พลาสตกิ ยาแผนโบราณ และการผลติน้ําดื่ม ที่มทีุนจดทะเบยีนตัง้แต่ 500,000 
ดอลลารส์หรฐัฯ ขึน้ไป 

 ธุรกจิผลติสนิคา้เคมภีณัฑ ์ซเีมนต ์ปุ๋ยและปิโตรเคม ียารกัษาโรค การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ 
และธุรกจิให้บรกิารรกัษาคนป่วยและโรงพยาบาล ที่มทีุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 
ดอลลารส์หรฐัฯ 

 ธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ที่มีทุนจดทะเบยีนมากกว่า 2,000,000 ดอลลาร์
สหรฐัฯ 

 ธุรกจิการฝึกอบรมและการศกึษา ทีม่ทีุนจดทะเบยีนมากกวา่ 4,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
  
 ข้อจ ากดัในการลงทุน 
 การลงทุนบางประเภทถูกสงวนสทิธิใ์นการลงทุน เนื่องจากเหตุผลความมัน่คงของชาติ ความสงบ
เรียบร้อยของสงัคม และเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งข้อห้ามนี้บงัคบัใช้กบันักลงทุน
ต่างชาตแิละนกัลงทุนในประเทศอยา่งเท่าเทยีมกนั ได้แก่ การผลติสิง่เสพตดิและสารเสพตดิ สารเคมทีี่เป็น
อนัตราย การผลติพลงังานไฟฟ้าทีนํ่าเขา้กากวตัถุดบิทีเ่ป็นพษิ และธุรกจิทีท่าํลายปา่ไม ้เป็นตน้ 
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 การลงทุนบางประเภทตอ้งเป็นการร่วมลงทุนกบัหน่วยงานภาครฐั หรอืตอ้งไดร้บัการอนุมตัเิป็นกรณี
พเิศษ เช่น การผลติบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผลติภาพยนตร์ การผลติอญัมณี ธุรกจิสื่อสารมวลชน 
ธุรกจิสิง่พมิพ ์วทิยโุทรทศัน์ และการพฒันาทีด่นิ เป็นตน้ 
  
ตารางท่ี 22 ธรุกิจท่ีห้ามลงทุนและมีเงื่อนไขในการลงทุน 
 

ประเภทกิจการ ข้อจ ากดั / เงื่อนไข 
1. อตุสาหกรรมท่ีห้ามลงทุนทัง้ชาวกมัพชูาและชาวต่างชาติ 
-การผลติและกระบวนการผลติที่เกี่ยวขอ้ง
กบัวฒันธรรม 

- ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 

- อุตสาหกรรมการผลิตไม้เลื่อย ไม้อัด 
ผลติภณัฑจ์ากไมใ้นทอ้งถิน่ 

- ไม่มกีารอนุญาตเพิม่ 

-การผลติสารเคมอีนัตรายต่อสุขภาพชุมชน 
และมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

-ต้ อ ง ไ ด้ ร ั บ อ นุ ญ า ต จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข   
และกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 

-การผลิตสารเคมีอันตรายหรือการใช้
ประโยชน์จากสารเคมทีีม่อีนัตราย 

-ไม่ไดร้บัอนุญาตตามความตกลงในสนธสิญัญาระหวา่ง
ประเทศ 

- อุตสาหกรรมการผลติทีร่กัษาโรคทางจติ -สารที่รกัษาโรคทางจิตไม่อนุญาตตามรายการตารางที่ 1 
และตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข สําหรบัสาร
ทีร่กัษาโรคทางจติตามรายการในตารางที ่2 และ 3 

- การผลติและกระบวนการผลติสารเสพตดิ - ไม่อนุญาต 
- การผลติอาวธุและอาวธุยทุธภณัฑ ์ - ตามนโยบายป้องกนัประเทศ 
- การผลติปะทดัและดอกไมเ้พลงิ - รายการทีต่อ้งควบคุม 
-การผลติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงและการ
ป้องกนัประเทศ 

- ตามนโยบายการป้องกนัประเทศ 

2. อตุสาหกรรมท่ีเปิดให้นักลงทุนต่างชาติโดยมีเงื่อนไข 
- การผลติบุหรี ่/ ยาสบู - เพื่อส่งออกเท่านัน้ 
- การผลติแอลกอฮอล ์ - ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
- การผลติภาพยนตร ์ - ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
- การผลติอฐิทีท่าํจากดนิเหนียว กระเบื้อง 
โรงสขีา้ว 

- ตอ้งมกีารร่วมทุนกบัชาวกมัพชูา 

- การผลติงานแกะสลกัทีท่าํจากไมแ้ละหนิ - ตอ้งมกีารร่วมทุนกบัชาวกมัพชูา 
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ประเภทกิจการ ข้อจ ากดั / เงื่อนไข 
- การทอผา้ไหม - ตอ้งมกีารร่วมทุนกบัชาวกมัพชูา 
3. อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับริการ 
- สิง่พมิพแ์ละการเผยแพร่ -ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงวฒันธรรมและศลิปกรรม และ

กระทรวงขา่วสาร 
- การผลติเทป สิง่พมิพอ์ื่นๆ การพมิพแ์ละ 
กิจการที่เกี่ยวข้อง กิจการด้านวิทยุและ
โทรทศัน์ 

- นกัลงทุนต่างชาตถิอืหุน้ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 

 

ตารางท่ี 23 การลงทุนในภาคเกษตรกรรม ประมง ป่าไม้และเหมืองแร่ท่ีห้ามต่างชาติลงทุน 
 

ประเภทกิจการ ข้อจ ากดั / เงื่อนไข 
ปฐพีศาสตร ์
- พชืพืน้เมอืง เช่น ยา สมุนไพร และพชือื่นๆ สงวนไวใ้หก้บัเกษตรกรชาวกมัพชูา 
- ทรัพยากรพันธุกรรมธัญพืช พืชที่มีผล พืช
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรปูทีเ่กีย่วขอ้ง 

-ต้องเป็นหุ้นส่วนกบัสมาคมเกษตรท้องถิ่นและ
สนบัสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ปศสุตัว ์
-หา้มเลีย้งสตัวพ์นัธุพ์ืน้เมอืง เช่น ไก่ โค กระบอื เป็ด สงวนไวใ้หก้บักจิการขนาดเลก็ของชาวกมัพชูา 
- ภาคปศุสตัวท์ี่เปิดให้นักลงทุนต่างชาตโิดยมขีอ้จํากดั 
ได้แก่ การเลี้ยงไก่กระทง ไก่ไข่ โคเนื้อ แกะ แพะ หม ู
เป็ด โคนม และมา้ 

- ต้องเป็นหุ้นส่วนกบักจิการขนาดเลก็ของชาว
กมัพชูา 

ป่าไม้ 
- ผลิตภัณฑ์จากป่า ส ัตว์วิทยา ป่าไม้สําหรับ
อุตสาหกรรม 

ตามนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาต ิ

การประมง 
การจบัปลาน้ําจดื ปลาเหลอืง ปลาดุกยกัษ์ จระเข ้และ
ปลายีส่ก 

สงวนไวใ้หก้บักจิการขนาดเลก็ของชาวกมัพชูา 

เหมืองแร่ 
- แร่กมัมนัตภาพรงัส ี - ตามนโยบายความมัน่คงของประเทศ 
- การทาํเหมอืงแร่ขนาดเลก็ - สงวนไวใ้หก้บัชาวกมัพชูา 
ทีม่า : ASEAN Investment Area 
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 ขัน้ตอนการจดทะเบียน 
 นักลงทุนที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนพร้อมเสนอ
รายละเอยีดโครงการที่จะลงทุน กบั CDC หรอื PIMS หากต้องการลงทุนมากกว่า 1 โครงการ จะต้องแยก
เสนอโครงการ CDC หรือ PIMS จะมอบหนังสือร ับรองการจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไข (Conditional 
Registration Certificate) ใหก้บัผูข้อลงทะเบยีน ภายใน 3 วนัทาํการ หลงัยื่นเอกสารขอจดทะเบยีน ยกเวน้
กรณีดงันี้ 

 โครงการทีเ่สนอมขีอ้มลูและเอกสารไม่สมบรูณ์ 
 โครงการทีเ่สนอ อยูใ่นรายการทีห่า้มลงทุน หรอืเป็นโครงการทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษในการลงทุน

อยูแ่ลว้ 
  
 ในกรณีทีข่อ้เสนอหรอืเอกสารประกอบไม่สมบรูณ์ CDC ตอ้งชีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอนต่างๆ ใหก้บัผู้
ขออย่างชดัเจน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง CDC หรอืPMIS จะออกใบรบัรองการจดทะเบยีนขัน้สุดท้าย (Final 
Registration Certificate) ใหก้บัผูล้งทุน ภายในเวลา 28 วนัหลงัการออกหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนแบบมี
เงื่อนไข ซึง่ก่อนการออกใบรบัรองนี้ CDC หรอื PMIS จะตอ้งดาํเนินการในรายละเอยีดต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
เอกสารใบรบัรอง ใบอนุญาต และเอกสารจากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 
 การเพกิถอนหรอืยกเลกิใบรบัรองการจดทะเบยีนขัน้สุดทา้ย (Final Registration Certificate) 
ใบรบัรองจะถูกเพกิถอนหรือยกเลิกหากพบว่า ผู้ลงทุนได้มาซึ่งใบรบัรองอย่างไม่ถูกต้อง และผู้ลงทุนไม่
ดาํเนินการใดๆ ในเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้งทุน ยกเวน้โครงการลงทุนนัน้ๆ เป็นโครงการ
ทีไ่ดร้บัสมัปทานจากภาครฐัซึ่งจะต้องปฎิบตัติามเงื่อนไขและขอ้กําหนดอื่นๆ  CDC หรอื PMIS จะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึการเพกิถอนหรอืการยกเลกิใบรบัรอง และ ผู้ลงทุนสามารถยื่นอุทธรณ์
กบัประธานคณะกรรมการ CDC ภายใน 20 วนั หลงัจากไดร้บัหนงัสอืดงักล่าว 
 

 โครงการลงทุนท่ีได้รบัอนุมติัก่อนการแก้ไขกฎหมายการลงทุนในปี 2003 
 โครงการลงทุนนี้ต้องยื่นขอใบรบัรองการลงทุน (Certificate of Recognition) จาก CDC ซึ่งจะ
อนุญาตใหใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการลงทุนเดมิจนถึงสิ้นปี 2008 ทัง้นี้ผู้ลงทุนที่ได้รบัอนุมตัโิครงการก่อนการ
แกไ้ขกฎหมายและภายใตก้ฎหมายส่งเสรมิการลงทุนฉบบัแกไ้ข   จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนต่อเมื่อ
ไดร้บัใบรบัรองสทิธปิระโยชน์ (Certificate of Compliance) จาก CDC แลว้ 
  
 ใบรบัรองสิทธิประโยชน์ 
 CDC จะออกใบรบัรองสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนให้กบัผู้ลงทุนภายในเวลา 90 วนั หลงัสิ้นสุด
ปีงบประมาณ หากไม่มกีารออกใบรบัรองในช่วงเวลาดงักล่าวใหถ้อืวา่ผูล้งทุนไดร้บัการรบัรองสทิธปิระโยชน์
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แล้ว CDC มสีทิธเิพกิถอน ใบรบัรองสทิธปิระโยชน์หากพบว่าผู้ลงทุนไม่ได้รายงานขอ้มูลครบถ้วนตามที่
กาํหนด โดยผูล้งทุนจะสญูเสยีสทิธปิระโยชน์ทัง้หมดหากถูกเพกิถอนใบรบัรองดงักล่าว 
  
 ข้อก าหนดในการรายงานข้อมลู 
 ผูล้งทุนจะตอ้งรายงานขอ้มลูการเสยีภาษพีรอ้มใบรบัรองสทิธปิระโยชน์ให้กบักรมสรรพากรเป็นราย
เดอืนและรายปี ผูล้งทุนตอ้งส่งมอบเอกสารการนําเขา้สนิค้าให้กบั CDC และกรมสรรพากร ภายใน 30 วนั 
หลงัเสรจ็สิ้นกระบวนการศุลกากร ผู้ลงทุนจะต้องส่งมอบรายงานงบการเงนิประจําปีให้กบักรรมสรรพากร
ก่อนวนัที ่31 มนีาคมของปีงบประมาณถดัไปทุกปี และผู้ลงทุนจะต้องรายงานผลการผลติ การนําเขา้ และ
การส่งออกใหก้รมสรรพากรทราบทุกๆ ไตรมาส 
  
 การควบรวมและการซ้ือกิจการ 
 ก่อนการควบรวมหรอืซือ้ขายกจิการทีม่กีารถ่ายโอนหุน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของปรมิาณหุน้ทัง้หมด ผู้
ลงทุนจะต้องมหีนังสอืแจ้งให้ CDCหรอื PMIS ทราบภายในเวลา 10 วนัทําการ เพื่อขอรบัสทิธปิระโยชน์
ต่อเนื่องในการลงทุน โดย CDC หรอื PMIS จะแจ้งผลการพจิารณา (อนุมตัหิรอืปฎิเสธ) ให้ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ภายใน 10 วนัทาํการหลงัไดร้บัการแจง้ 
 

 4.4                                     ษ (Special Economic Zone: SEZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษของกมัพูชา (CSEZB)” จดัตัง้ขึน้มาเพื่อบรหิารจดัการโครงการ
เขตเศรษฐกจิพเิศษเพื่อควบคุมโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษ ไดม้กีารออก “กฤษฎกีายอ่ยฉบบัที ่148 วา่ด้วย
เรื่องการจดัตัง้และการจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษ” (กฤษฎกีายอ่ยเขตเศรษกจิพเิศษ) เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 
2005 
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  1. ความคิดพื้นฐานและเงื่อนไขส าหรบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 โครงการเขตเศรษฐกจิพื้นฐานหมายถึง   เขตพเิศษเพื่อการพฒันาภาคเศรษฐกจิซึ่งจะนํา
การดาํเนินงานดา้นอุตสาหกรรมและกจิกรรมอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมารวมเขา้ไวด้้วยกนัและอาจจะ
รวมไปถงึเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปและ/หรอืเขตนิคมการผลติเพื่อส่งออก เขตเศรษฐกจิพเิศษ
ในแต่ละเขตจะมพีืน้ทีก่ารผลติซึง่อาจจะมเีขตการคา้เสร ีพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร พืน้ที่สําหรบัอยู่
อาศยัและพืน้ทีก่ารท่องเทีย่ว 

 โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษจะต้องมพีื้นที่ขนาด 50 เฮกตาร์ พร้อมกบัมตีําแหน่งที่ตัง้และ
ขอบเขตทางภมูศิาสตรท์ีแ่น่นอน 

 ตอ้งมรี ัว้ลอ้มรอบ (สาํหรบัเขตนิคมการผลติเพื่อส่งออก เขตเสรทีางการค้า และสําหรบัที่ดนิ
และสิง่ปลกูสรา้งของผูล้งทุนแต่ละรายในแต่ละเขต) 

 ตอ้งมอีาคารสาํนกังานบรหิารและสาํนกังานบรหิารเขตเศรษฐกจิ และต้องจดัให้มโีครงสร้าง
พืน้ฐานอนัจาํเป็นทัง้หมด 

 ต้องมโีครงข่ายการระบายน้ํา โครงข่ายการบําบดัน้ําเสีย ตําแหน่งที่ตัง้สําหรบัการจดัเก็บ
และการจดัการกบักากของเสยีทีเ่ป็นของแขง็ มาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม และโครงสร้าง
พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

  
 2. โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีได้รบัอนุมติั 

 โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษเกาะกง – ตัง้อยูใ่กล้ชายแดน ตามเส้นทาง NR 4 และ NR 48 
จากกรุงพนมเปญ (NR 48   คาดหมายใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงอาเซยีนหมายเลข 10) 

 โครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษ Stung Hao และ S.M.C ตัง้อยู่รอบๆ เมืองสหีนุวลิล์และ
สามารถเดนิทางโดยใชเ้สน้ทาง NR 4 

 โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษ  Duang Chiv   จงัหวดัตะแกว้ ตัง้อยูบ่นเสน้ทาง NR 4   
 โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษ N.L.C และ Manhattan อยูใ่กลก้บัชายแดนกมัพูชา-เวยีดนาม

บนเสน้ทาง NR 1 
 โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษ Chay Chay, ปอยเปต ตัง้อยู่ใกล้กบัชายแดนไทยบนเส้นทาง 

NR 5 
 โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษพนมเปญ ตัง้อยู่บนเส้นทาง NR 4 และอยู่ห่างจากท่าอากาศ

ยานนานาชาตกิรุงพนมเปญ 8 กโิลเมตร 
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 3. ขัน้ตอนการขอพฒันาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ 
 ผูพ้ฒันาเขตตอ้งมคีวามสามารถและหน้าทีด่งันี้ 
 

 ตอ้งมเีงนิทุนและวธิกีารความตัง้ใจเพยีงพอทีจ่ะพฒันาสิง่ทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานภายในเขต 
รวมทัง้บุคลากรทีจ่ะจดัการกจิกรรมต่างๆ ของเขตดว้ย 

 มสีทิธติามกฎหมายในการเป็นเจา้ของทีด่นิสาํหรบัการก่อตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 ก่อสรา้งโครงการพืน้ฐานต่างๆ ภายในเขต 
 ใหเ้ช่าทีด่นิและจดัหา กาํหนดการบรกิารต่างๆ ภายในเขต 
 จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัและทําให้มีความมัน่คงปลอดภยัอย่างดมีีระเบียบ

ภายในเขตตลอดเวลา ฯลฯ 
  
 4. ขัน้ตอนการขอพฒันาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษภายใตส้ภาเพื่อการพฒันากมัพชูา (CDC) เป็นองค์กร “ให้บรกิาร
แบบครบวงจร” รบัผดิชอบดแูลการพฒันา การจดัการ และการควบคุมดูแลการดําเนินงานของโครงการเขต
เศรษฐกจิพเิศษ และคณะกรรมการบรหิารโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นกลุ่มจดัการบริหารของรฐัที่มี
วธิกีารแบบ “การใหบ้รกิารแบบครบวงจร” ตัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษและก่อตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการเขต
เศรษฐกจิพเิศษกมัพชูาเพื่อจะไดป้ระจาํการอยา่งถาวรในเขตเศรษฐกจิพเิศษแต่ละเขต  
  “คณะกรรมการแกป้ญัหาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ TSC)” ซึ่งตัง้อยู่ที่สภาเพื่อการพฒันากมัพูชามี
หน้าที่ตดัสนิปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกจิพเิศษ ไม่ว่าจะเกี่ยวกบัประเดน็ทางด้านเทคนิคหรือ
กฎหมายหรอืประเดน็ทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบอาํนาจร่วมกนัของกระทรวงหรอืหน่วยงาน และเรื่องที่อยู่นอกเหนือ
อาํนาจของคณะกรรมการบรหิารโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษ หรอืคณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษกมัพชูา 
และยงัมหีน้าทีใ่นการเป็นกลไกคอยรบัคาํรอ้งทุกขแ์ละแกป้ญัหาใหก้บัคาํรอ้งทุกขเ์หล่านัน้ทีย่ ืน่โดยนกัพฒันา
และผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  คณะกรรมการแก้ปญัหาเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วยบุคคล
ต่างๆ   ดงันี้ 
ตารางท่ี 24 องคป์ระกอบของคณะกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

(1) ประธานสภาเพื่อการพฒันากมัพชูา    ประธาน 
(2) รฐัมนตรปีระจาํคณะรฐัมนตร ี กรรมการ 
(3) รฐัมนตรเีศรษฐกจิและการคลงั  กรรมการ 
(4) รฐัมนตรกีระทรวงพาณิชย ์ กรรมการ 
(5) กระทรวงการพฒันาทีด่นิ การผงัเมอืง และการก่อสรา้ง  กรรมการ 
(6) รฐัมนตรสีิง่แวดลอ้ม     กรรมการ 



54 
 

(7) รฐัมนตรวีา่การอุตสาหกรรม เหมอืงแร่ และพลงังาน    กรรมการ 
(8) รฐัมนตรโียธาธกิารและการคมนาคม   กรรมการ 
(9) รฐัมนตรแีรงงานและการฝึกวชิาชพี    กรรมการ 
(10)เลขาธกิารสภาเพื่อการพฒันากมัพชูา  กรรมการ 
(11) เลขาธกิารคณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษกมัพชูา   เลขานุการ 
   
ตารางท่ี 25 ขัน้ตอนการขอพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

รายการ รายละเอียด 
(1)ก า ร ข อ พั ฒ น า เ ข ต
เศรษฐกจิพเิศษ 

นกัพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษยื่นคําร้องขออนุมตักิารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ
พเิศษต่อคณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพิเศษและขอสมคัรเป็นโครงการ
ลงทุนทีม่คีุณสมบตัติามทีก่าํหนด (ค่าธรรมเนียมในการขอ: 7 ลา้นเรยีล) 

(2) การตรวจสอบคาํขอ คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษจะแจง้ให้นักพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ทราบภายใน 28 วนัทาํการไม่วา่จะอนุมตัหิรอืปฏเิสธคาํขอกต็าม 

(3) การศกึษาความเป็นไปได ้ นักพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําการศึกษาความเป็นไปได้ในด้าน
เศรษฐกจิ แผนแม่บทโครงสรา้งพืน้ฐานและเอกสารทีไ่ดร้บัการรบัรองอื่นๆ 
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไขอย่าง
ละเอยีดภายใน 180 วนัทาํการ 

(4)เอกสารใบรบัรองการจด
ทะเบยีนขัน้สุดทา้ย 

ภายใน 100 วันทําการหลังจากได้ร ับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่
คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษใหก้ารอนุมตัแิละอาํนาจหน้าทีอ่นัจาํเป็น
ทัง้หมดจากรฐับาลและออกเอกสารใบรบัรองการจดทะเบียนขัน้สุดท้าย
(FRC) 

(5) การประกาศจัดตัง้เขต
เศรษฐกจิพเิศษ 

เมื่อคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ออกเอกสารใบรบัรองการจด
ทะเบยีนขัน้สุดทา้ย กจ็ะมกีารออกกฤษฎีกาย่อยเพื่อให้คําจํากดัความการ
จดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษและอาณาเขตของเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

(6) การถอนการอนุมตั ิ คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษกมัพูชามสีทิธทิี่จะถอนการอนุมตัเิรื่อง
การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษและสทิธปิระโยชน์ที่ได้มอบให้โดยการออก
เอกสารใบรบัรองการจดทะเบยีนขัน้สุดท้าย โดยอาศยัเหตุที่ว่านักพฒันา
เขตเศรษฐกจิพเิศษมไิด้จดัเตรยีมให้มเีงนิอย่างน้อยที่สุด 30% (สามสบิ
เปอร์เซนต์) ของเงนิลงทุนทัง้หมดในโครงการภายใน 365 วนั (สามร้อย
หกสบิห้าวนั)ทําการหลงัจากได้รบัเอกสารใบรบัรองการจดทะเบียนขัน้
สุดทา้ย 
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 ตารางท่ี 26 สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

ผู้รบัประโยชน์ สิทธิประโยชน์ 
นกัพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ - ไดร้บัการยกเวน้ภาษกีาํไรสงูสุดถงึ 9  ปี  

- ได้รบัอนุญาตการนําเข้าอุปกรณ์และวสัดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษและได้ร ับการ
ยกเวน้ภาษนํีาเขา้และภาษอีื่นๆ 
- นักพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ โดยพื้นฐานอาจจะได้รบัสมัปทาน
ที่ดินจากรัฐเพื่อก่อตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ ตาม
ชายแดนหรอืพืน้ทีห่่างไกลตามกฎหมายทีด่นิ             

ผูล้งทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ - ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในภาษศีุลกากรและภาษเีหมอืนกบัที่โครงการ
ลงทุนทีม่คีุณสมบตัติามทีก่าํหนดอื่นๆ ไดร้บั 
- ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในภาษมีลูค่าเพิม่ทีอ่ตัรา 0% เวน้ 
 แต่ผลติผลในการผลติจะถูกส่งออกไปยงัตลาดภายใน  
 ประเทศ จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษใีนทุกๆธุรกรรม การส่งออก
จะต้องมีการบันทึกไว้ ในกรณีที่ผลิตผลถูกส่งออกไปยงัตลาด
ภายในประเทศ ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องจ่ายเงิน
ภาษมีลูค่าเพิม่ตามทีไ่ดบ้นัทกึไวต้ามปรมิาณทีส่่งออก 

บุคคลทีม่สีทิธเิหมอืนกนั - นกัพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ ผู้ลงทุน หรอืลูกจ้างชาว ต่างชาตมิี
สทิธิที่จะโอนเงนิที่ได้รบัจาการลงทุนและ เงนิเดือนที่ได้รบัในเขต
เศรษฐกจิพเิศษไปยงัธนาคารต่างๆ ที่ตัง้ในประเทศอื่นๆ ภายหลงั
จากทีไ่ด ้จ่ายภาษแีลว้ 
- ไม่มกีารแบ่งแยกเชื้อชาตวิ่าเป็นชาวต่างชาต ิไม่มกีารโอนกจิการ
เป็นของรฐั ไม่มกีารกาํหนดราคา 

  
 5. ขัน้ตอนการจดทะเบียนโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ผูล้งทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษซึง่เริม่ดาํเนินการผลติหรอืใหบ้รกิารต่างๆ ในพืน้ทีท่ ีไ่ดร้บัอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฤษฎีกาย่อยในเขตเศรษฐกจิพิเศษใดๆ    จะต้องดําเนินการตามระเบียบวธิ ี
ข ัน้ตอนใหแ้ลว้เสรจ็โดยเตรยีมเอกสารที่จําเป็นทัง้หมด นําไปยื่นต่อสํานักงานบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษที่
ตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษเพื่อจดทะเบยีนขอ้เสนอการลงทุนในระหว่างเวลาทําการและยื่นต่อหวัหน้า
คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
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  คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษมหีน้าทีต่ดัสนิใจเรื่องการจดทะเบยีนข้อเสนอการลงทุนซึ่งขึน้อยู่
กบัประเดน็ในดา้นกฎหมาย การบรหิารและทางดา้นเทคนิคและการออกเอกสารใบรบัรองการจดทะเบยีนใน
ขัน้สุดท้าย กระบวนการดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามขัน้ตอนการจดทะเบยีนการลงทุนตามที่กําหนดไวใ้น
กฎหมายและกฤษฎกีายอ่ยวา่ดว้ยเรื่อง การบงัคบัใชก้ฎหมายแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายการลงทุน 
  สทิธปิระโยชน์ใดๆ ทีใ่หแ้ก่ผูล้งทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษจะตอ้งไดร้บัการตดัสนิใจจากคณะกรรมการ
เขตเศรษฐกจิพเิศษโดยผ่านทางกลไกการใหบ้รกิารแบบครบวงจรซึง่ตัง้อยูใ่นสถานที่ตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ
และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องของคาํรอ้งขออื่นๆทัง้หมดในขัน้ตอนการลงทุน
ของผูล้งทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษจะมบีทบาทในการเป็นผู้ให้บรกิารเพื่อ
จดัการกบัปญัหาของผูล้งทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษพรอ้มกบัหน่วยงานราชการของกระทรวงต่างๆ   
 

 6. สิทธิประโยชน์ต่างๆ  
 กฤษฎกีายอ่ยเขตเศรษฐกจิพเิศษบญัญตัวิา่ คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษจะตรวจสอบและมอบ
สทิธิประโยชน์ทัง้หลายแก่เขตเศรษฐกจิพเิศษต่างๆ และสิทธปิระโยชน์ทัง้หมดจะถูกนําไปกําหนดไวใ้น
เอกสารใบรบัรองการจดทะเบยีนขัน้สุดทา้ย 
  ในส่วนของกฎหมายแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายการลงทุนปี 2003 ได้ให้คําจํากดัความในมาตรา 14.9 
วา่ โครงการลงทุนทีม่คีุณสมบตัติามทีก่าํหนดซึง่ตัง้อยูใ่นเขตส่งเสรมิพเิศษหรอืเขตนิคมการผลติเพื่อส่งออก
ทีถู่กกาํหนดขึน้มา มสีทิธิไ์ด้รบัสทิธปิระโยชน์และสทิธพิเิศษเหมอืนกบัโครงการลงทุนที่มคีุณสมบตัติามที่
กาํหนดโครงการอื่นๆตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย สทิธปิระโยชน์ซึ่งมอบให้แก่นักพฒันาและผู้ลงทุนในเขต
เศรษฐกจิพเิศษ 
  
 7. ข้อบงัคบัอ่ืนๆ 
 ขอ้บงัคบัสาํหรบัเขตนิคมการผลติเพื่อส่งออก (EPZ) ใชข้อ้บงัคบัพเิศษ ดงันี้  

 เขตนิคมการผลิตเพื่อส่ งออกมีทางเข้า /ออกโดยเฉพาะซึ่ง ได้ร ับการกําหนดโดย
คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

 ไม่มผีูใ้ดสามารถพกัอาศยัไดห้ลงัจากชัว่โมงการทาํงาน ยกเวน้ยามรกัษาการณ์ที่อยู่ประจํา
และบุคคลอื่นๆ ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากคณะบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

 ตารางเวลาสาํหรบัการเขา้และออกจากเขตนิคมการผลติเพื่อส่งออกสําหรบับุคคลซึ่งได้รบั
อนุญาตรวมตลอดถงึการส่งออกและนําเขา้สินค้าจะต้องถูกกําหนดขึน้จากขอ้บงัคบัภายใน
ของคณะบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษตามขอ้ตกลงระหว่างนักพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษและ
คณะบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

 การนําเขา้/ส่งออกสนิคา้ไปยงั/จากเขตนิคมการผลติเพื่อส่งออก 
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  รฐับาลกมัพชูาได้จดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษหลายแห่ง ซึ่งเขตเศรษฐกจิพเิศษเหล่านี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกฎหมายลกูทีว่า่ดว้ยเขตเศรษฐกจิพเิศษ หรอื SEZ-SD มสีาระสาํคญั ดงันี้  

 กฎหมายวา่ดว้ยเขตเศรษฐกจิพเิศษ กล่าวถงึระเบยีบขัน้ตอน และบทบญัญตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบั
การจดัตัง้และบริหารจดัการเขตเศรษฐกจิพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เขต
อุตสาหกรรมทัว่ไป และเขตการผลติเพื่อการส่งออก (100 เปอรเ์ซนต)์ 

 การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องได้ร ับการอนุมัติจากสภาพัฒนาแห่งชาติ โดย
ประกอบดว้ยเงื่อนไข ดงันี้ 
o มพีืน้ทีม่ากกวา่ 50 เฮกตารข์ึน้ไป 
o มรีะบบป้องกนัน้ําท่วม ระบบน้ําใชท้ีด่ ีระบบไฟฟ้า และการคมนาคมขนส่ง 
o มชีุมชนทีพ่กัอาศยัใหก้บัลกูจา้ง พรอ้มระบบถนน สวนสาธารณะ และระบบป้องกนั

อคัคภียัทีด่ ี
o ระบบระบายและบริหารจดัการน้ําเสีย ระบบรกัษาสิ่งแวดล้อม และระบบอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 
   
ตารางท่ี 27 ขัน้ตอนการขอจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

หน่วยงาน/องคก์ร ขัน้ตอนส าคญั เงื่อนไขเวลา 
CDC ผูข้อลงทุนยืน่ใบสมคัรและลงทะเบยีนโครงการ

พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษและจ่ายค่าสมคัร 
ไม่มเีงื่อนไขเวลา 

One-Stop Service  
Committee at CDC 

พจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัโิครงการ ภายใน 28 วนัของการยืน่ใบ
สมคัร 

CDC แจง้ใหผู้ข้อลงทุนทราบผลการพจิารณา พร้อม
ออกเอกสารใบรบัรองการจดทะเบียนแบบมี
เงื่อนไข 

ภายใน 28 วนัของการยืน่ใบ
สมคัร 

CDC ผู้ลงทุนยื่นรายละเอยีดแผนงาน ผลการศกึษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แผนการก่อสร้าง 
เอกสารการขออนุมตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ภายใน 180 วนั ของการ
ออกเอกสารใบรบัรองการจด
ทะเบยีนแบบมเีงื่อนไข 

CDC และหน่วยงานอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

CDC จะเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานภาครฐั
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อออกเอกสาร/ใบรบัรอง พร้อม
ออกเอกสารใบรบัรองการลงทะเบยีนขัน้สุดทา้ย 

ภายใน 100 วนั ของการยื่น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ผ น ง า น
โครงการ 

สภาคณะรฐัมนตร ี ออกประกาศคณะรฐัมนตรรีบัรองการจดัตัง้เขต
เศรษฐกจิพเิศษ 

เ ว ล า เ ดี ย ว กับ ก า ร ออ ก
เ อ ก ส า ร ใ บ รับ ร อ ง ก า ร
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ลงทะเบยีนขัน้สุดทา้ย 
   

 8. โครงสร้างการบริหารจดัการ 
 สภาการพฒันาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกํากบัดูแล กําหนดขอบเขตและกฎระเบยีบในด้านการ
จดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ  
 คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกจินัน้ๆ มีโครงสร้าง
องคก์ร ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 28 โครงสร้างคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

องคก์ร/หน่วยงาน รายละเอียด 
ประธาน ประธานคณะกรรมการ 1 คน โดยสามารถมรีองประธานได้มากกว่า 2 คน 

คุณสมบตัติอ้งปรากฎในรายละเอยีดแผนงานโครงการ 
สถานทีต่ ัง้ ภายในเขตเศรษฐกจิ โดยตอ้งมสีิง่อาํนวยความสะดวกทีค่รบครนั 
องคป์ระกอบ ไดร้บัการแต่งตัง้โดยกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
อาํนาจ กระทรวงนัน้ๆ มอบอาํนาจในการตดัสนิใจอยา่งเตม็ที่ 
เ ว ล า ใ น ก า ร ดํ า ร ง
ตาํแหน่ง 

3 ปี และต่อระยะเวลาได ้

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
แผนกทัว่ไป ตรวจสอบการนําเข้า-ส่งออกของสินค้าและการเข้า-ออกของบุคคลในเขต

เศรษฐกจิพิเศษ ควบคุมดูแลการปฎิบตัติามพนัธสญัญาระหว่างผู้บรหิารเขต
เศรษฐกจิฯ ผูล้งทุน และ CDC 

แผนกศุลกากร ให้แบบฟอร์มการนําเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้อง พร้อมจดัเก็บภาษีศุลกากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

แผนกลงทะเบยีน ลงทะเบยีนผูล้งทุนในเขตเศรษฐกจิฯ 
การรายงาน รายงานผลการดาํเนินงานรายเดอืน ไตรมาส และรายปีใหก้บั CDC 
 
ตารางท่ี 29 บทบาทหน้าท่ีผู้พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ รายละเอียด 
การเงนิ รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการพฒันาและบรหิารจดัการโครงการ 
ทีด่นิ เป็นเจา้ของทีด่นิหรอืลงทุนในทีด่นิ (เช่าระยะยาว) 
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โครงสรา้งพืน้ฐาน จดัหา/พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเป็นทัง้หมด 
บรหิารและการตลาด เตรยีมการดา้นการบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งและส่งเสรมิการตลาด การขายทัง้

ในและต่างประเทศ 
การรายงาน รายงานใหก้บั CDC และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆทราบ 
  
ตารางท่ี 30 สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รบัจาก CDC 

 

ภาษี ค่าธรรมเนียม สิทธิประโยชน์ 
ภาษขีองผลกาํไร ไดร้บัการยกเวน้เป็นเวลา 9 ปี 
ภาษนํีาเขา้ ยกเวน้ภาษสีาํหรบัการนําเขา้อุปกรณ์ก่อสรา้ง เครื่องจกัร และเครื่องมอืใน

การขน/เคลื่อนยา้ยวสัดุต่างๆ ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ภาษมีลูค่าเพิม่ รอ้ยละ 0 สาํหรบัการนําเขา้โดยผูพ้ฒันาและผูล้งทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
การแลกเปลีย่นเงนิตรา ส่งรายไดก้ลบัประเทศไดอ้ยา่งเสรหีลงัหกัภาษี 
การบัประกนัการลงทุน ได้รบัการประกนัด้าน 1) การยดึเป็นของรฐั 2) การกําหนดราคา 3) การ

อาํนวยความสะดวกดา้นการแลกเปลีย่นเงนิตรา 
ทีด่นิ ผูพ้ฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษอาจไดร้บัสมัปทานทีด่นิเป็นเวลานานถงึ 99 ปี 
เขตการลงทุน ผูล้งทุนในเขตลงทุนต่างๆ อาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีพิม่เตมิภายใต้

กฎหมายส่งเสรมิการลงทุน 
  
 กฎระเบียบพิเศษส าหรบัเขตการผลิตเพ่ือการส่งออก (EPZ) 

 การนําเขา้- ส่งออก – ในเขตพเิศษสาํหรบัการผลติเพื่อการส่งออก ถอืปฎบิตัเิสมอืนเป็นการ
นําเขา้ ส่งออกทัว่ๆ ไป คอืตอ้งดาํเนินการเรื่องเอกสารทีถู่กตอ้ง 

 ขอ้จํากดั - ห้ามประกอบธุรกจิขายส่งในเขต EPZ การนําสินค้าออกจากเขต การสัง่ซื้อ
วตัถุดบิในประเทศ และการทาํลายสนิคา้ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการฯ 

 

 การจ ากดัขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 กฎหมายการบรหิารจดัการทีด่นิ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ เกีย่วกบัการ
ใช ้ประโยชน์ทีด่นิในกมัพชูา โดยในบางกรณีรฐัอาจกาํหนดใหม้กีารพฒันาทางเศรษฐกจิได้ในเฉพาะเขตหรอื
พืน้ทีเ่ท่านัน้ ซึง่นกัลงทุนตอ้งศกึษารายละเอยีดและทาํความเขา้ใจกบัประเดน็นี้ 
  
 การขออนุญาตก่อสร้าง 
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 การก่อสรา้งทุกชนิดจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานราชการทีก่าํกบัดแูลพื้นที่นัน้ๆ สิง่ก่อสร้าง
ทีม่พีืน้ทีม่ากกวา่ 3 พนัตารางเมตรขึน้ไป ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการพฒันาที่ดนิ การผงัเมอืง และ
การก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบการธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของกฎหมาย
อสงัหารมิทรพัย ์ปี 2007 
  
 กฏหมายสญัญาและการบงัคบัใช้ 
 กฎหมายสญัญาของกมัพูชามเีนื้อหาค่อนขา้งสัน้ แต่ครอบคลุมรายละเอียดเบื้องต้นของกฎหมาย
สญัญาทุกชนิดอยา่งครบถ้วน โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิระบบตลาดทีม่หีลกัการความเป็นเสรขีองตวั
บทกฎหมาย กฎหมายสญัญาของกมัพชูาประกาศบงัคบัใชใ้นปี 1988 เนื้อหาของกฎหมายครอบคลุมรปูแบบ
ของสญัญา การบงัคบัใช้ การตคีวาม และให้ความสําคญักบัสญัญาขาย สญัญาเช่า สญัญากู้ยมื เป็นหลกั 
ถึงแม้ว่ากฎหมายสญัญาของกมัพูชายงัขาดรายละเอียดเชิงลึก แต่คู่สญัญาก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายดงักล่าวได ้ตามสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะพงึมแีละพงึได้ 
 

 4.5 กฎหมายแรงงาน 
 การจา้งงานในกมัพชูาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของกฎหมายแรงงาน ปี 1997 บงัคบัใชโ้ดยกระทรวง
การสงัคม แรงงาน การฝึกอบรมและฟ้ืนฟูเยาวชน (Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training 
and Youth Rehabilitation: MoSALVY) กฎหมายฉบบันี้ปรบัปรุงมาจากฉบบัปี 1992 โดยเน้นสร้างความ
เขม้แขง็ดา้นอาํนาจต่อรองให้กบัสหภาพแรงงาน ทัง้นี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ
ประเทศทีส่มควรไดร้บัสทิธพิเิศษ MFN  
 นายจ้างต้องจดทะเบยีนการจ้างแรงงานกบั MoSALVY ภายใน 30 วนั นับแต่ประกอบกจิการและ
ตอ้งรายงานทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ชาวต่างชาตทิี่เขา้มาทํางานในกมัพูชาต้องได้รบัใบอนุญาตให้
ทาํงาน   (Work permit) ส่วนชาวกมัพชูาตอ้งมสีมุดคู่มอืการจา้งงาน ซึง่จดทะเบยีนกบั MoSALVY 
 นกัลงทุนต่างชาตไิม่ถูกจาํกดัสทิธิใ์นการจา้งงานในกมัพชูา ในทางตรงกนัขา้มแมก้ฎหมายไดก้าํหนด
ขอ้จํากดัในการจ้างแรงงานที่เป็นต่างชาต ิแต่กฎหมายแรงงานของกมัพูชาค่อนข้างอนุโลมในทาง ปฎิบตั ิ
เนื่องจากกมัพชูามคีวามตอ้งการแรงงานทีม่ทีกัษะและประสบการณ์จากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก 
  
 1. แรงงานต่างชาติ 
 กฎหมายการลงทุนอนุญาตใหจ้า้งแรงงานต่างชาตพิรอ้มครอบครวัได้ แต่แรงงานเหล่านี้ต้องมาจาก
สาขาธุรกจิและทกัษะทีไ่ม่มใีนกมัพชูาหรอืเป็นทีต่อ้งการในกมัพชูาเท่านัน้ แรงงานต่างชาตทิีจ่ะไดร้บัอนุญาต
ใหว้า่จา้งไดต้อ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

 มหีนงัสอืประจาํตวัแรงงานและไดร้บัใบอนุญาตทาํงานจากกระทรวงแรงงานฯ 
 เดนิทางเขา้มาในกมัพชูาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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 มสีทิธิใ์นการพาํนกัอยูใ่นกมัพชูา 
 มหีนงัสอืเดนิทางทีม่อีายคุรอบคลุมการจ้างงาน 
 มชีื่อเสยีงและพฤตกิรรมทีด่ ี
 สุขภาพร่างกายเหมาะสมกบังาน 
 ไม่เป็นโรคตดิต่อ 

 

 ค่าอากรสําหรบัสมุดการจ้างงานและบตัรการจ้างงานของชาวต่างชาตทิี่เขา้มาทํางานในประเทศ
กมัพูชา ซึ่งมีกําหนดระยะเวลา อตัรา 100 เหรยีญสหรฐัต่อปี ส่วนผู้ซึ่งอยู่อาศยัเป็นการถาวร อตัรา 50 
เหรยีญสหรฐัต่อปี โดยกําหนดให้ชําระก่อน วนัที่ 31 มนีาคม ของแต่ละปี (ตามประกาศเลขที่ 302/97 ลง
วนัที ่18 กนัยายน 1997 ของกระทรวงกจิการสงัคม แรงงานและทหารผ่านศกึ) 
  การทําสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติที่ทํางานในกัมพูชาที่มีกําหนด
ระยะเวลา ตอ้งมเีอกสารดงันี้ 

 แบบฟอรม์ขอทาํสมุดการจา้งงานและบตัรการจา้งงาน ซึง่ตดิแสตมป์ 1,000 เรยีล  
o สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
o ใบอนุญาตใหอ้ยูอ่าศยัอยา่งถูกตอ้ง ซึง่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย  
o หนงัสอืรบัรองสุขภาพ จากกรมแพทยแ์รงงาน 
o ค่าอากร 100 ดอลลารส์หรฐัฯ 
o รปูถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จาํนวน 4 ใบ 

 สาํหรบัชาวต่างชาตทิีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปและอยูอ่าศยัเป็นการถาวร ตอ้งมเีอกสารดงันี้ 
o แบบฟอร์มขอทําสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานซึ่งติดอากรแสตมป์ 

1,000 เรยีล 
o ใบอนุญาตใหอ้ยูอ่าศยัเป็นการถาวรในกมัพชูา ซึง่ออกใหโ้ดยกระทรวงมหาดไทย 
o ค่าอากร 50 ดอลลารส์หรฐัฯ 
o รปูถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จาํนวน 4 ใบ 

  ชาวต่างชาตทิี่เขา้มาทํางานต้องชําระค่าอากรสมุดการจ้างงานและบตัรการจ้างงาน ภายในเดอืน
มนีาคมของแต่ละปี ผูท้ ีไ่ม่ชาํระค่าอากรตามระยะเวลาทีก่าํหนด จะถูกปรบัเท่าตวัตามจํานวนปีที่ไม่ได้ชําระ 
(ตามประกาศ เลขที ่520 ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 1997 ของกระทรวงกจิการสงัคม แรงงานและทหารผ่านศกึ) 
  หา้มเจา้ของโรงงาน หรอื ผูป้ระกอบการ จา้งแรงงานชาวต่างชาตทิีไ่ม่มสีมุดการจา้งงานและบตัรการ
จา้งงาน และหา้มจา้งแรงงานชาวต่างชาตเิกนิกว่าร้อยละ10 ของจํานวนแรงงานชาวกมัพูชาในแต่ละสถาน
ประกอบการ โดยจาํนวนสงูสุด 10% นี้สามารถจา้งแรงงานต่างชาตไิดใ้นสดัส่วนดงันี้ 

 เจา้หน้าทีท่าํงานในสาํนกังานไม่เกนิ 3% 
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 ผูเ้ชีย่วชาญไม่เกนิ 6% 
 คนงานทีไ่ม่มคีวามชาํนาญไม่เกนิ 1% 

 

 ในกรณีที่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่ หรอืผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาตเิกนิกว่าจํานวนที่กําหนดโดยไม่สามารถ
หลกีเลีย่งได ้เจา้ของโรงงานหรอืผูป้ระกอบการตอ้งทาํหนังสอืขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อกระทรวง
กจิการสงัคม แรงงาน และทหารผ่านศกึ 
  สญัญาจ้างแรงงานชาวต่างชาตทิุกคน ต้องจดัทําขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมระบุเงื่อนไขของ
อาชีพและเหตุผลอื่นๆ ที่จําเป็นให้ชดัเจน (ตามประกาศเลขที่ 185 ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 1997 ของ
กระทรวงกจิการสงัคม แรงงาน และทหารผ่านศกึ) 
  ผูว้า่จา้งตอ้งเตรยีมเอกสารเกีย่วกบัลกูจา้งเพื่อขอวซี่าทาํงานใหก้บัลกูจา้ง กฎหมายกมัพูชาไม่จํากดั
จํานวนลูกจ้างชาวต่างชาต ิที่บรษิทัสามารถว่าจ้างได้ โดยเฉพาะในระดบับรหิาร อย่างไรกต็ามกฎหมาย
กาํหนดเพดานการจา้งแรงงานชาวต่างชาตไิวท้ีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนแรงงานทัง้หมด 
  
 2. พนัธกิจในการรายงาน 
 ตามกฎหมายแรงงานฯบรษิทัจะต้องทําหนังสอืแจ้งกระทรวงฯ ทุกครัง้ที่มกีารจ้างหรอืไล่พนักงาน
ออก รวมทัง้ในกรณีหยดุดาํเนินการธุรกจิ ซึง่ทุกบรษิทัจะตอ้งมหีนงัสอืการเปลีย่นแปลงการจ้างงาน หนังสอื
รายงานพนักงาน และหนังสือการจดัตัง้บริษัท ซึ่งรูปแบบรายละเอียดอยู่ในกฎหมายแรงงานฯ  โดยผู้
ตรวจสอบการจา้งงานทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากกระทรวงจะเป็นคนลงนามการตรวจสอบในหนังสอืดงักล่าวทุก
ครัง้ บรษิทัใดทีม่กีารจา้งงานมากกวา่ 8 คนขึน้ไปจะตอ้งมขีอ้กาํหนดและระเบยีบปฎบิตัภิายในใหก้บัแรงงาน
เหล่านัน้ไดร้บัทราบและถอืปฎบิตั ิซึง่ขอ้กาํหนดนี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูต้รวจสอบการจา้งงานของ
กระทรวง 
  
 3. สญัญาการจ้างงาน 
 การจา้งแรงงานที่เป็นชาวกมัพูชาอาจทําเป็นสญัญาว่าจ้างที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืสญัญาปาก
เปล่ากไ็ด ้แต่การจา้งแรงงานทีเ่ป็นชาวต่างชาตจิะต้องมสีญัญาการจ้างงานที่ชดัเจน สญัญาการจ้างงานที่มี
กาํหนดเวลาเกนิ 2 ปี ใหถ้อืวา่เป็นสญัญาจา้งถาวร ระยะเวลาในการทดลองงานไม่ควรเกนิ 1 เดอืนสําหรบั
แรงงานทีไ่ม่มทีกัษะ ไม่เกนิ 2 เดอืน สาํหรบัแรงงานที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่เกนิ 3 เดอืนสําหรบั
แรงงานทัว่ไป 
  การจา้งงานทีไ่ม่จาํกดัระยะเวลาจะตอ้งจดัทาํเป็นขอ้ตกลงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษระหว่างลูกจ้างและ
นายจา้ง ซึง่นายจา้งมสีทิธิบ์อกเลกิสญัญาจา้งตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้ซึ่งลูกจ้างที่ถูกบอกเลกิการจ้างโดย
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีสทิธิใ์นการเรยีกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายต่างๆ ตามที่
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กฎหมายกาํหนด ยกเวน้กรณีทีล่กูจา้งถูกไล่ออกเนื่องจากกระทาํความผดิตามที่กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดและ
ระเบยีบภายในของบรษิทั 
  
 4. แรงงานและสหภาพแรงงาน 
 กฎหมายแรงงานปี 1997 ให้สทิธพิเิศษแก่แรงงานในการก่อตัง้และรวมตวักนัเป็นสหภาพแรงงาน 
ซึง่ผูว้า่จา้งไม่มสีทิธิป์ฎเิสธการจา้งแรงงานทีเ่ป็นสมาชกิสหภาพได ้ลกูจา้งและผูว้า่จา้งสามารถเลอืกบุคคลที่
เป็นกลางขึน้มาเป็นตวัประสานหรอืตวัเชื่อมในองคก์รได้ 
  กฎหมายกําหนดให้แรงงานมีสิทธิใ์นการสไตร์ค โดยจะต้องเป็นผลมาจากการลงประชามตขิอง
สมาชกิในสหภาพแรงงานนัน้ๆ ซึง่ก่อนการสไตรค์ใดๆ สหภาพแรงงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างและกระทรวง
แรงงานทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วนั การสไตร์คต้องเป็นไปด้วยความสงบ โดยต้องไม่ขดัขวางการ
ทาํงานของพนกังานคนอื่นๆ ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมการสไตรค์ 
  
 5. ค่าจ้าง 
 กมัพชูาไม่มกีารกาํหนดอตัราค่าจา้งข ัน้ตํ่า ยกเวน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอ ที่มกีารกําหนดค่าจ้าง
ข ัน้ตํ่าไวท้ี่ 45 ดอลลาร์สหรฐัฯต่อเดอืน (ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2551 ปรบัเป็น 51 ดอลลาร์สหรฐัฯต่อเดอืน 
สาํหรบัในระยะฝึกงาน และ 50 ดอลลารส์หรฐัฯต่อเดอืนเมื่อผ่านระยะฝึกงาน)  
  การกาํหนดค่าจา้งข ัน้ตํ่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ใหเ้ป็นไปในแนวทางทีส่นบัสนุนการครองชพีประจาํวนั
และตอ้งเป็นไปเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยทัว่ไปอตัราจา้งในกมัพชูา กาํหนดในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ
มดีงันี้ 
  
ตารางท่ี 31 อตัราค้าจ้างในกมัพชูา 
 

อตัราค่าจ้างต่อเดือน(US$) ประเภทของแรงงาน 
50-60 แรงงานหนกั เช่น กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสรา้ง 
100-150 ลกูจา้งทัว่ไปเช่น คนขบัรถพนกังานขายของพนกังานส่งของ 
150-300 เจา้หน้าทีป่ระจาํสาํนกังาน 
800-1,000 หรอืมากกวา่ เจา้หน้าทีบ่รหิารระดบัตน้ 
  
 6. ข้อก าหนดเก่ียวกบัสวสัดิการแรงงาน 
 กฎหมายแรงงานไดก้าํหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ในการจ้างงานต่างๆ เช่น การจ่ายค่าทดแทน 
ชัว่โมงในการทํางาน การลางาน การลาคลอด วนัหยุด กฎระเบยีบการจ้างแรงงานเดก็และสตร ีเป็นต้น  
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ชัว่โมงในการทาํงานสงูสุดตอ้งไม่เกนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรอื 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยใหม้กีารจ่ายค่าล่วงเวลา
การทาํงาน ปกตอิยูร่ะหวา่ง 1.30 ถงึ 2.0 เท่าของอตัราค่าจา้งปกต ิ
  กฏหมายกาํหนดใหล้กูจา้งมสีทิธิล์าหยดุประจาํปี ไดปี้ละ 18 วนั เพิม่ขึน้ปีละ 1 วนั หลงัการจ้างงาน
ครบ 3 ปีขึน้ไป การลาคลอด อนุญาตใหล้กูจา้งทีท่าํงานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป สามารถลาคลอดได้ 90 วนั โดยให้
ไดร้บัค่าจา้งครึง่หนึ่งของเงนิเดอืน การลาในกรณีอื่นๆ สามารถลาไดไ้ม่เกนิ 7 วนัต่อปี ซึ่งจํานวนนี้สามารถ
นําไปหกัออกจากจาํนวนวนัลาประจาํปีได้ 
  บรษิทัที่มกีารจ้างลูกจ้างที่เป็นสตรมีากกว่า 100 คนขึ้นไป จะต้องจดัหาสถานที่รบัเลี้ยงและดูแล
เดก็ หากไม่มสีถานทีร่บัเลีย้งดงักล่าวนายจา้งจะตอ้งจ่ายค่ารบัเลีย้งเดก็ใหก้บัลกูจา้งแทน 
  
 7. ความปลอดภยัในท่ีท างาน 
 นายจา้งตอ้งปฎบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของกระทรวงแรงงานฯ เกีย่วกบัความปลอดภยัในที่ทํางาน การ
เจ็บป่วยหรอือุบตัิเหตุใดที่เกดิขึน้จากการทํางาน นายจ้างจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการรกัษา 
ยกเวน้อุบตัเิหตุนัน้ๆ เกดิจากความประมาทของลกูจา้งเอง นายจา้งตอ้งรายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิในทีท่าํงานให้
กระทรวงแรงงานฯ ทราบเพื่อร่วมกนัหาทางแก้ไขปรบัปรุง หากอุบตัเิหตุเป็นผลให้ลูกจ้างต้องหยุดทํางาน
เป็นเวลาไม่เกนิ 4 วนั ใหม้สีทิธใินการรบัค่าจ้างตามปกติ และหากหยุดงานเกนิ 4 วนัแต่ไม่เกนิ 20 วนั ให้
ลูกจ้างนัน้ๆ มีสทิธิร์บัค่าชดเชยรายวนัเพิ่มเตมิ (คํานวณจากค่าจ้างเฉลี่ยประจําวนั) หากอุบตัเิหตุทําให้
ลกูจา้งไดร้บัอนัตรายสาหสัและต้องหยุดงานเกนิ 20 วนัขึน้ไป ให้ทายาทหรอืผู้รบัผลประโยชน์ของลูกจ้าง
ไดร้บัเงนิชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งกฎหมายกมัพูชาให้อํานาจศาลพจิารณาว่านายจ้างควรจะจ่าย
เท่าไรหรอืลกูจา้งสมควรจะไดร้บัเงนิชดเชยเท่าใด โดยพจิารณาจากสาเหตุของอุบตัเิหตุเป็นหลกั 
  
 8. การแก้ปัญาข้อพิพาทท่ีเกิดจากการจ้างงาน 
 ปญัหาขอ้พพิาทระหวา่งนายจ้างและลูกจ้างในเบื้องต้น ควรได้รบัการไกล่เกลี่ยโดยผู้ตรวจการจ้าง
งานระดบัทอ้งถิน่หรอืจงัหวดั หากพบวา่ผลการไกล่เกลีย่ลม้เหลว ใหนํ้าเขา้สู่กระบวนการพจิารณาของศาล 
  หากขอ้พพิาทเป็นการพพิาทระหว่างนายจ้างกบัสหภาพแรงงานหรอืลูกจ้างทัง้หมด และหากไม่มี
กระบวนการไกล่เกลีย่ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาการจา้งงาน ใหน้ายจา้งรายงานให้ผู้ตรวจการจ้างงานระดบัท้องถิ่น
หรอืจงัหวดัทราบภายใน 48 ชัว่โมง เพื่อที่กระทรวงแรงงานฯ จะแต่งตัง้ผู้แทนทําการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท
ภายใน 15 วนั หากไม่สามารถไกล่เกลีย่ได ้กระทรวงฯ จะเสนออนุญาโตตุลาการพจิารณาในขัน้ตอนต่อไป
ภายในเวลา 15 วนัหลงัทราบผลการไกล่เกลีย่ ซึง่กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการจะเริม่ต้นภายในเวลา 8 
วนัหลงัการเสนอคดขีอ้พพิาท การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
  ปจัจุบนักมัพูชายงัไม่มศีาลแรงงาน ดงันัน้กระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทการจ้างงานทุกระดบัจงึ
เกดิขึน้ทีศ่าลแขวงหรอืศาลจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ 
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 4.6 กฎหมายท่ีดิน 
 กฎหมายท่ีดิน ปี 2001 เป็นกฎหมายที่ปรบัปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกบัการลงทุนมากขึน้ โดยมี
รายละเอยีดดา้นสทิธใินการถอืครองทีด่นิ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การเช่า/สมัปทานทีด่นิของรฐั และการเช่าซือ้ 
เป็นตน้ กฎหมายฉบบันี้บงัคบัใช้ร่วมกบักฎหมายที่ดนิปี 1992 โดยมคีณะกรรมการที่ดนิระดบัท้องถิ่นและ
คณะกรรมการทีด่นิระดบัประเทศ เป็นผูร้บัผดิชอบภายใตก้ฎหมายนี้ 
  อยา่งไรกต็าม กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนรายละเอยีดการแกไ้ขปรบัปรุงเพิม่เตมิอยู่ระหว่างการ 
ดําเนินการของกระทรวงการพฒันาที่ดิน การผงัเมือง และการก่อสร้าง ซึ่งนักลงทุนจะต้องตดิตามความ
คบืหน้าอยูต่ลอดเวลาเพื่อสทิธปิระโยชน์ต่างๆทีค่วรได้ 
  
 1. โครงสร้างการลงทุนในท่ีดิน 
 ผูท้ีม่สีทิธใินการถอืครองทีด่นิในกมัพชูา ไดแ้ก่ ผูท้ ีม่สีญัชาตกิมัพชูาและนิตบุิคคลทีม่สีทิธเิสมอืนเป็น
ชาวกมัพชูา ซึง่ไดแ้ก่นิตบุิคคลทีม่ชีาวกมัพูชาถือหุ้นและมสีทิธใินการออกเสยีงร้อยละ 51 ขึน้ไป นักลงทุน
ต่างชาตสิ่วนใหญ่นิยมเช่าทีด่นิเพื่อการลงทุนในระยะยาว (15 ปีขึน้ไป) การโดยขอสมัปทานจากภาครฐั หรอื
การเป็นผูค้รองสทิธริายยอ่ย (รอ้ยละ 49) ในบรษิทัทีม่ชีาวกมัพชูาเป็นเจา้ของชาวต่างชาตไิม่มสีทิธถิือครอง
ทีด่นิตามกฎหมายของกมัพชูา แต่สามารถทาํสญัญาเช่าทีด่นิเพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งอนุญาตให้มกีารซื้อ
ขายหรอืเช่าต่อสญัญาเช่านัน้ๆ หรอืใชค้ํ้าประกนัการกูย้มืเพื่อการลงทุน สญัญาเช่าระยะยาว ต้องมอีายุของ
สญัญาอยา่งน้อย 15 ปี ผูเ้ช่าสามารถสรา้งสิง่ก่อสรา้งในทีด่นินัน้ๆได้ แต่เงื่อนไขสทิธใินสิง่ก่อสร้างดงักล่าว
ยงัไม่มกีารกาํหนดในกฎหมาย 
  ณ ปจัจุบนั รฐัไม่มสีทิธยิดึคนืที่ดนิที่เช่าเพื่อการลงทุนดงักล่าว ยกเวน้ในกรณีที่ต้องใช้ที่ดนิผนืนัน้
เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ตอ้งมกีารจ่ายค่าเวนคนืทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม 
  
 2. การถือครองท่ีดิน 
 กมัพูชาเพิ่งประกาศใช้กฎหมายการถือครองที่ดินเมื่อไม่นานมานี้ ดงันัน้ นักลงทุนต่างชาตติ้อง
ศกึษาและทาํความเขา้ใจใหถ้ี่ถ้วนเกีย่วกบัการถอืครองหรอืความเป็นเจา้ของทีด่นิก่อนการเช่าทําธุรกจิ ที่ดนิ
บางทีอ่าจเปิดโอกาสใหม้กีารถอืครองไดร้อ้ยเปอรเ์ซนต ์ในขณะบางทีอ่าจใหค้รอบครองเพื่อการทาํกนิหรอืใช้
ประโยชน์ชัว่คราวเท่านัน้ ซึ่งรฐัอาจยดึครองเมื่อใดกไ็ด้ ดงันัน้การทําความเขา้ใจในเรื่องสทิธกิารถือครอง
ทีด่นิแปลงนัน้ๆ จงึเป็นสิง่ทีค่วรทาํ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในการลงทุน 
 

 3. การปฎิรปูกฎหมายกรรมสิทธิท่ีดิน 

 ก่อนปี 1975 ภายใตก้ารปกครองของเขมรแดง ทีด่นิอยูภ่ายใตก้ารถอืครองของรฐัทัง้หมด 
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 จากปี 1979 เป็นตน้มา หลงัการล่มสลายของเขมรแดง ที่ดนิเป็นของรฐัแต่อนุญาตให้มกีาร
ถือครองเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและก่อสร้างที่พกัอาศยัได้ โดยรฐับาลออกบตัร
กรรมสทิธถิอืครองทีด่นิใหผู้อ้ยูอ่าศยัในทีด่นินัน้ๆ 

 ปี 1989 เร่ิมอนุญาตใหมี้การร้องกรรมสิทธ์ิถือครองท่ีดินส่วนบุคคลได ้ 
 

 4. การเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
 รฐับาลกมัพชูารบัรองสทิธขิองแต่ละบุคคลในการใช้ที่ดนิโดยการออก Certificate of Land Use and 
Procession ซึ่งเทียบเท่ากบัการมชีื่อเป็นเจ้าของที่ดินและทรพัย์สนิที่อยู่บนที่ดินดงักล่าว อย่างไรกต็าม 
แมว้า่ใบรบัรองแสดงความเป็นเจา้ของทีอ่อกอยา่งเป็นทางการจะยงัมใีชอ้ยูใ่นปจัจุบนั แต่มเีจ้าของที่ดนิน้อย
รายที่ได้รบัใบรบัรองดงักล่าว ดงันัน้ นักลงทุนจงึควรตรวจสอบก่อนเข้าไปลงทุนว่าเจ้าของที่ดนิมเีอกสาร
แสดงความเป็นเจ้าของที่ยงัใช้ได้อยู่ และได้ลงทะเบยีนไว้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในกมัพูชาแล้ว สิทธิ
ประโยชน์ของนกัลงทุนต่างชาตจิะไดร้บั แบ่งเป็น 

 หากเป็นสญัญาเช่าทีด่นิระยะยาวจะไม่มขีอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาในการเช่า 
 หากเป็นสญัญาเช่าทีด่นิระยะสัน้ทีม่กีารกาํหนดเวลาในการเช่าไว ้สามารถต่ออายใุหม่ได้ 

  
 นอกจากนี้ กฎหมายการลงทุนฉบบัใหม่ ยงัอนุญาตใหน้กัลงทุนสามารถใชด้นิเป็นหลกัประกนัในการ
จดจํานอง รวมทัง้สามารถโอนสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์และทรพัยส์นิส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดนิแปลง
ดงักล่าวไดอ้กีดว้ย แต่ตอ้งไม่เกนิกาํหนดเวลาในสญัญาเช่าทีด่นิ 
  
 5. ประเดน็ปัญหา 
 การอนุญาตให้มีการเรียกร้องสิทธิครอบครองที่ดินส่งผลให้เกิดปญัหาต่างๆ ตามมา เนื่องจาก
กฎหมายไดก้าํหนดใหก้ารขอกรรมสทิธิถ์อืครองทีด่นิ ตอ้งไดร้บัการลงลายมอืชื่อยนิยอมและเหน็พอ้งตอ้งกนั
ของผูม้สีทิธิท์ุกๆคนในครอบครวั โดยการพจิารณาจะถอืเอาสทิธิใ์นการถอืตามบตัรกรรมสทิธิท์ ี่รฐัเป็นผู้ออก
ให ้
  
 6. สถานการณ์ปัจจบุนัของกรรมสิทธ์ิถือครองท่ีดิน 
 หลงัการประกาศใชก้ฎหมายทีด่นิ ปี 2001 มกีารออกเอกสารสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิเพิม่ขึน้ ซึ่งนัก
ลงทุนสามารถตรวจสอบเอกสารสทิธิก์บักระทรวงการพฒันาที่ดนิ การผงัเมอืง และการก่อสร้าง ก่อนตกลง
เช่าทีด่นิแปลงนัน้ๆ 
  
 7. การใช้ท่ีดินเป็นหลกัทรพัยใ์นการค า้ประกนัเงินกู้ 
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 ทีด่นิทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัทรพัยใ์นการคํ้าประกนัเงนิกูไ้ดแ้ก่ ทีด่นิทีส่ามารถจาํนองไดท้ีม่โีฉนดที่ดนิ
ตามกฎหมายเท่านัน้ 
  
 8. การจ านองหรือโอนถ่ายกรรมสิทธ์ิในการเช่าท่ีดินแบบระยะยาว 
 สามารถกระทาํได ้โดยระยะเวลาในการจาํนองหรอืโอนถ่ายสทิธิน์ัน้ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาตามสญัญา
เช่าทีก่ระทาํไว ้
  
 
 
 
 
 

 9. ท่ีดินของรฐั 
 ประกอบดว้ยทีด่นิสาธารณะ และที่ดนิของรฐั ซึ่งบุคคลทัว่ไปไม่สามารถถือครองสทิธิ ์ขาย หรอืให้
เช่าได้ แต่เป็นที่ดนิที่รฐัสามารถเปิดให้เอกชนเช่าในระยะยาวได้ (15 ปี ขึน้ไป) หรอืซื้อขายได้ ทัง้นี้ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายพเิศษทีก่าํกบัดแูลเป็นการเฉพาะ 
  
 10. การขาย ให้เช่า หรือ แลกเปล่ียนท่ีดินของรฐั 
 รายละเอยีด ตลอดจน กฎระเบยีบ ข ัน้ตอนที่เกี่ยวข้องปรากฎอยู่ในประกาศนายกรฐัมนตร ีฉบบัที ่
129 (Sub Decree 129) 
  
 11. การให้เช่าพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ของรฐั      
 พื้นที่ที่สามารถให้เช่า ต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ในรายการทรพัย์สินให้เช่าของรฐั ซึ่งต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากหน่วยงานบรหิารจดัการทรพัยส์นิของรฐั และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากรฐับาลก่อนการให้เช่าทุก
ครัง้ โดยมเีงื่อนไขในการเช่า ดงันี้ 

 ผูเ้ช่าจะตอ้งไม่เปลีย่นแปลงหรอืทาํลายทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่านัน้ 
 จะตอ้งไม่แกไ้ขหรอืปรบัปรุงรายการใดทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการใชป้ระโยชน์ของสาธารณะชน 
 

  12. การให้เช่าหรือขายท่ีดินส่วนของรฐั 
 เงื่อนไขตอ้งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกจิและการคลงั (MEF) และตอ้งเป็นการเปิดใหม้ี
การประมลูอยา่งเป็นทางการ ใชร้าคาตลาดเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิ การต่อรองราคาหรอืเจรจาเงื่อนไขในการ
เช่าหรอืซือ้จะกระทาํไดก้ต่็อเมื่อ 

 กระบวนการเปิดประมลูลม้เหลว 



68 
 

 ความพเิศษของพืน้ทีท่ ีต่อ้งมกีารตกลงเงื่อนไขหรอืแนวปฎบิตักิบัภาครฐั 
 มีผูส้นใจเช่าหรือซ้ือเพียง 1 ราย 
 

 13. การแลกเปล่ียนท่ีดินส่วนของรฐั 
 จะกระทาํไดเ้มื่อทีด่นินัน้มคีวามเหมาะสมต่อการพฒันาทางธุรกจิของเอกชน และเมื่อภาครฐัตอ้งการ
ที่ดินในเขตอื่นๆ เพื่อการก่อสร้างอาคารสํานักงาน เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนปรากฏในประกาศ
นายกรฐัมนตร ีฉบบัที ่129 (Sub Decree 129) 
  
 14. กรอบกฎหมายใหม่ในการให้สมัปทานท่ีดินของรฐั 
 ภายใตก้ฎหมายทีด่นิปี 2001 การใหส้มัปทานทีด่นิของรฐั มเีหตุผล 3 ประการ คอื 

 เหตุผลทางสงัคม 
 เหตุผลทางเศรษฐกจิ  
 เหตุผลเพื่อการใชป้ระโยชน์ การพฒันา และการสาํรวจต่างๆ 

  
 15. การให้สมัปทานท่ีดินเพ่ือกิจกรรมทางสงัคม 
 กจิกรรมทางสงัคมทีร่ฐัจะใหส้มัปทานทีด่นิตอ้งเป็นกจิกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศยัและกจิกรรมทางการ
เกษตร เท่านัน้ และเฉพาะบุคคลสญัชาตกิมัพชูาเท่านัน้ทีม่สีทิธไิดร้บัสมัปทานดงักล่าว 
  
 16. การให้สมัทานท่ีดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ การพฒันา และการ
ส ารวจต่างๆ 
 นกัลงทุนจากต่างประเทศทีส่นใจสมัปทานที่ดนิของรฐัเพื่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิสามารถยื่นขอรบั
สมัปทานจากหน่วยงานของรฐัที่ถือครองที่ดนิแปลงนัน้ๆ  ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะขอความเหน็ชอบจาก
กระทรวงการเศรษฐกจิและการคลงั ก่อนการยืน่ขออนุมตัจิากรฐับาลต่อไป 
  
 17. กรอบกฎหมายใหม่ในการให้สมัปทานท่ีดินของรฐัเพ่ือการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ปจัจุบนัรฐับาลอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายการให้ส ัมปทานของรฐั ซึ่งครอบคลุมการให้
สมัปทานทีด่นิเพื่อการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวดว้ย 
 
 18. กฎหมายการให้สมัปทานของรฐั 
 มเีป้าหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการใหส้มัปทานเพื่อโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ มี
เนื้อหาโดยยอ่ดงันี้ 
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 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่สีทิธไิดร้บัสมัปทานตามกฎหมายนี้ ไดแ้ก่  
o โครงการพฒันา จาํหน่ายและกระจายพลงังานไฟฟ้า 
o คมนาคมขนส่ง เช่น ถนน สะพาน สนามบนิ ท่าเรอื รางรถไฟ และคลอง 
o น้ําประปาและการกาํจดัน้ําเสยี 
o โครงขา่ยโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
o สิง่อาํนวยความสะดวกและแหล่งท่องเทีย่ว 
o โครงขา่ยขนส่งก๊าซธรรมชาตแิละน้ํามนั 
o การระบายและกาํจดัขยะมลูฝอย 
o ระบบบาํบดัน้ําเสยี 
o โครงสรา้งพืน้ฐานทางสาธารณสุข การศกึษา และการกฬีา 
o โครงการก่อสรา้งเขตเศรษฐกจิพเิศษและการเคหะ 
o การชลประทานและโครงสรา้งพืน้ฐานทางเกษตรกรรม 
o โครงการต่างๆ ทีก่ฎหมายฉบบัอื่นๆ กาํหนดใหไ้ดร้บัสมัปทานจากรฐั 

 การคดัเลอืกผู้รบัสมัปทานจะทําการคดัเลอืกผ่านระบบประมูลหรือระบบเจรจาต่อรอง ซึ่ง
เงื่อนไขและขัน้ตอนต่างๆ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาในกฎหมายลกู  

 สญัญาสมัปทานซึ่งหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งจะต้องลงนามในสญัญาสมัปทานภายใน
เวลา 6 เดอืนหลงัทราบผลการคดัเลอืกผูร้บัสมัปทาน ซึง่รปูแบบของสญัญาสมัปทานจะต้อง
ใชร้ปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง ดงันี้ 
o BOT (Build, Operate and Transfer) 
o BLT (Build, Lease and Transfer) 
o BTO (Build, Transfer and Operate) 
o BOO (Build, Own and Operate) 
o BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) 
o BCT (Build, Co-operate and Transfer) 
o EOT (Expand, Operate and Transfer) 
o MOT (Modernize, Operate and Transfer) 
o MOO (Modernize, Own and Operate) 
o รปูแบบผสมอื่นๆ 

  
 ทัง้นี้ กฎหมายดงักล่าวยงักําหนดรายละเอยีดอื่นๆของสญัญา เช่น มาตรฐานของโครงการ สทิธิ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั การใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง การจ่ายเงนิ ขอ้ผกูมดัสญัญา เป็นตน้ โดยโครงการสมัปทานต้อง
มอีายไุม่เกนิ 30 ปี ยกเวน้รฐับาลมคีวามเหน็ใหต่้อสญัญาสมัปทานออกไป 
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Law on the Investment OF THE KINGDOM OF CAMBODIA 
This law is adopted by the National Assembly in Phnom Penh on August 4, 1994 during the 

extraordinary session of the first legislature. 
 
CHAPTER I: General Provisions 
Article 1: 
This Law governs all investments projects made by investors who are Cambodian citizens and/or 
foreigners within the Kingdom of Cambodia. 
 
Article 2: 
Investor can be either a natural person or a legal entity. 
CHAPTER II: Council for Development of Cambodia 
 
Article 3: 
The Council for the Development of Cambodia is the sole and one-stop service organization 
responsible for the rehabilitation, development and the oversight of investment activities. The 
Council for the Development of Cambodia is the Royal Government’s "Etat-Major" responsible for 
the evaluation and the decision making on all rehabilitation, development and investment project 
activities. 
 
Article 4: 
The Council for the Development of Cambodia comprises the following two operational Boards: 
1. The Cambodian Rehabilitation and Development Board 
2. The Cambodian Investment Board 
 
Article 5: 
The organization and functioning of the Council for the Development of Cambodia shall be 
mentioned by Sub-Decree. 
 
CHAPTER III: Investment Procedures 
 
Article 6: 
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Investors have to submit investment applications to the Council for the Development of Cambodia 
for review and decision. 
Article 7: 
The Council for the Development of Cambodia shall provide a response as to its decision to all 
investor/applicants within a period of a maximum of forty five (45) days following the date of 
submission of the complete investment application.  
If without proper justification, any Government officials who refuse to review and respond to 
investors application past the above mentioned period of time shall be punished by law. 
 
CHAPTER IV: Investment Guarantees 
 
Article 8: 
Investors shall be treated in a non-discriminatory manner as set by law, except for ownership of 
land asset forth in the Constitution of the Kingdom of Cambodia. 
 
Article 9: 
The Royal Government shall not undertake nationalization policy which shall adversely affect 
private properties of investors in the Kingdom of Cambodia. 
 
Article 10: 
The Royal Government shall not impose price control on the products or services of investors who 
have received prior approval from the Government. 
 
Article 11: 
In accordance with the relevant laws and regulations issued and published to the public by the 
National Bank of Cambodia, the Royal Government shall permit investors with investments in 
Cambodia to purchase foreign currencies through the banking system and to remit abroad these 
currencies for the discharge of financial obligations incurred in connection with their investments. 
This concerns the following payments: 
1. Payment for imports and repayment of principal and interest on international loans. 
2. Payment of royalties and management fees; 
3. Remittance of profits; 
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4. Repatriation of invested capital in compliance with Chapter 8. 
 
CHAPTER V: Investment Incentives 
 
Article 12: 
The Royal Government shall make available incentives to encourage investments in such important 
fields as : 
1. Pioneer and/or high technology industries, 
2. Job creation, 
3. Export-oriented, 
4. Tourism industry, 
5. Agro-industry and Transformation industry, 
6. Physical infrastructure and energy, 
7. Provincial and rural development, 
8. Environmental protection, and 
9. Investments in Special Promotion Zone (SPZ) as shall be created byLaw. 
 
Article 13: 
Incentives shall include the exemption, in whole or in part, of duties and taxes. 
 
Article 14: 
Incentives shall consist of the following: 
1. A corporate tax rate of 9% except the tax rate on the exploration and exploitation of natural 
resources, timber, oil, mines, gold, and precious stones which shall be set in other laws. 
2. A corporate tax exemption of up to 8 years depending on the characteristics of the project and 
the priority of the government which shall be mentioned in a Sub-Decree. Corporate tax exemption 
shall take effect beginning from the year the project derives its first profit. A 5-year loss-carried 
forward shall be allowed. In the event the profits are being reinvested in the country, such profits 
shall be exempted from all corporate tax. 
3. Non-taxation on the distribution of dividends or profits or proceeds of investments, whether they 
will 
be transferred abroad or distributed in the country. 
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4. 100% import duties exemption on construction materials, means of production, equipments, 
intermediate goods, raw materials and spare parts used by: 
An export-oriented project with a minimum of 80% of the production set apart for export, and 
Located in a designated Special Promotion Zone (SPZ) listed in a development priority list issued 
by the Council; Tourism industry Labour-intensive industry, transformation industry, agro-industry, 
Physical Infrastructure and energy industry These 100% exemption of duties and taxes mentioned 
above shall be in effect according to the terms of the agreement or requirement book of the 
investment projects which will produce goods for export in minimum of 80% of overall productivities 
as stipulated in the above point (4) a and for the investment projects which located in Special 
promotion Zone ( SPZ ) as in (4) b.Beside the kinds of investment projects in the above points (4) a 
and (4) b the 100% exemption of 
duties and taxes shall only be authorized for an arrangement of construction period of enterprises, 
factories, building and the first year of operation of business production. 
5. 100% exemption of export tax, if any; 
6. The permission to bring into the Kingdom of Cambodia foreign nationals who are: 
Management personnel and experts Technical personnel Skilled workers 
Spouses and dependents of the above persons as authorized by the Council for Development of 
Cambodia and in compliance with the immigration and labour law. 
 
Article 15: 
The approval and incentives granted by the Council for Development of Cambodia shall not be 
transferred or assigned to any third parties. 
 
CHAPTER VI: Land Ownership and Use 
 
Article 16: 
In accordance with the Constitution and relevant laws and regulations pertaining to the ownership 
and 
use of land: 
1. Ownership of land for the purpose of carrying on promoted investment activities shall be vested 
only in natural persons holding Cambodian citizenship or in legal entities in which more than 51% 
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of the equity capital are directly owned by natural persons or legal entities holding Cambodian 
citizenship. 
2. Use of land shall be permitted to investors, including long-term leases of up to a period of 70 
years, renewable upon request. Upon such use may include the right of ownership of real and 
personal property situated on the land as may be permitted by the law. 
 
CHAPTER VII: Employment Pratices 
 
Article 17: 
Investors in the Kingdom of Cambodia shall be free to hire Cambodian nationals and foreign 
nationals of their choosing in compliance with the labour and immigration law. 
 
Article 18: 
The investors shall be allowed to hire foreign employees who are listed in Article 14 (6) provided 
that : 
1. The qualification and expertise are not available in the Kingdom of Cambodia among the 
Cambodian populace. In the event of such hiring, appropriate documentation including the 
photocopies of the employee’s passport, certificate and/or degree, and a curriculum vitae shall be 
submitted to the Council; 
2. Investors shall have the obligation to provide adequate and consistent training to Cambodian 
employees, 
3. Promotion of Cambodian staff to senior positions will be made over time; 
 
Article 19: 
Foreign employees shall be allowed to remit abroad their wages and salaries earned in the 
Kingdom, after payment of appropriate tax, in foreign currencies obtained through the banking 
system. 
 
CHAPTER VIII: Disputes and Dissolution 
 
Article 20: 
Any dispute relating to a promoted investment established in the Kingdom by a Cambodian or a 
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foreign national concerning its rights and obligations set forth in the Law shall be settled amicably 
as far as possible through consultation between the parties in dispute. 
Should the parties failed to reach an amicable settlement within two month from the date of the first 
written request to enter such consultations, the dispute shall be brought by either party for: 
conciliation before the Council which shall provide its opinion or refer the matter to the court of the 
Kingdom of Cambodia, or refer to any international rules to settle the disputes as agreed by both 
parties. 
 
Article 21: 
In the event a promoted company intend to end its activity in the Kingdom of Cambodia, it will have 
to inform the Council through either a registered letter or a hand delivered letter stating the reasons 
of such a decision, which letter shall be signed by the investor or his attorney-in fact. 
 
Article 22: 
In the event of a proposal for dissolution of a company without judicial procedures, the investor 
shall provide proofs to the Council that the company has properly settled its potential creditors, 
complainants and claims from the Ministry of Economy and Finance before the investor is allowed 
to officially dissolve his company or enterprise according to the applicable commercial law. 
 
Article 23: 
Once the investor is allowed to officially dissolve his company or enterprise either within the judicial 
procedures or not, the investor can transfer the remaining proceeds of its assets overseas or use 
them in the Kingdom of Cambodia. However, in the event that the dissolving company had used 
Machineries and equipment which were imported duty free for less than five years, the company 
will have the obligations to pay the duties applicable to those machineries and equipment. 
 
CHAPTER IX: Final Provisions 
 
Article 24: 
Investments authorized under the previous “Law on Investment” of the State of Cambodia and its 
Sub-Decrees shall be subject to the same benefits and obligations as stated under this Law. This 
law is not retroactive. 
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Article 25: 
In the case where the promoted company violates or fails to comply with the conditions stipulated 
by the Council, the Council shall have the power to withdraw the rights and benefits granted to him, 
in whole or in part. 
 
Article 26: 
This Law shall be promulgated immediately. 
This law is adopted by the National Assembly of the Kingdom of Cambodia in Phnom Penh on 
August 4, 1994 during the extraordinary session of the first legislature.  
 
 
 
 
 
 
Phnom Penh, August 4, 1994 
The Acting Chairman of the National Assembly 
LOY SIM CHHEANG 
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LAW ON THE AMENDMENT TO THE LAW ON INVESTMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA 
Saturday,December 02,2006 Posted: 16:13 BJT(0813 GMT) E/C Office 

 
CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS 
 Article 1: New This law governs all Qualified Investment Projects and defines procedures by which 
any person establishes a Qualified Investment Project. Only Qualified Investment Projects are 
entitled to the benefits subject to the scope of this Law.  
 
Article 2: New Within the meaning of this Law, the following terms shall be defined as follows: 
"Qualified Investment Project” or “QIP” means an investment project which has received a Final 
Registration Certificate. "Export QIP" means a Qualified Investment Project whose production is 
exported to be determined by Sub-Decree. “Supporting Industry QIP” means a Qualified Investment 
Project which has its entire production (100%) supplying export industry as substitution for the 
regularly imported raw materials or accessories.  
“Working day” means any calendar day which is an official working day of the Royal Government of 
Cambodia. "Cambodian Entity" means a company which has a place of business and registered in 
the Kingdom of Cambodia and 51% or more of the shares of the company are held by a person 
with Cambodian nationality. "Person" means any natural or juristic person. “Conditional Registration 
Certificate” means the document issued by the Council under the paragraph 3 of the new  
 
Article 7 of this Law.  
"Final Registration Certificate" means the document issued by the Council for the Development of 
Cambodia under the paragraph 7 of the new Article 7 of this Law. "Investment Proposal” means the 
proposal submitted by any person to the Council for the Development of Cambodia with the 
purpose to establish a QIP. “Applicant” means any person or group of persons submitting an 
Investment Proposal to the Council for the Development of Cambodia. "Investor" means any person 
who carries on a Qualified Investment Project.  
 
Article 6: New 
All persons wishing to establish a QIP shall submit an Investment Proposal to the Council for the 
Development of Cambodia in the form and according to the procedures provided in this Law and 
the Sub-Decree.  
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Article 7: New Within three (03) working days of the Council’s receipt of the Investment Proposal, 
the Council shall issue to the Applicant a Conditional Registration Certificate or a Letter of Non-
Compliance. The Council shall issue the Conditional Registration Certificate if the Investment 
Proposal contains all the information required under the Sub-Decree, and if the proposed activity is 
not in the Negative List set out in the Sub-Decree. However, if the Investment Proposal does not 
satisfy the above condition, the Council shall issue a Letter of Non-Compliance to the Applicant. 
The Conditional Registration Certificate shall specify the approvals, authorizations, clearances, 
licenses, permits or registrations required for the QIP to operate, as well as the government entities 
responsible to issue such approvals, clearances, licenses, permits or registrations. The Conditional 
Registration Certificate shall also confirm the incentives that the QIP is entitled to under new Article 
14 of this Law and recognize the statutes of the legal entity, which will undertake the QIP. 
 If the Council for the Development of Cambodia fails to issue a Conditional Registration 
Certificate or Letter of Non-Compliance within three working days, the Conditional Registration 
Certificate shall be considered to be automatically approved in the form set out in the Sub-Decree. 
The Council for the Development of Cambodia shall obtain all of the licenses from relevant 
ministries-entities listed in the Conditional Registration Certificate on behalf of the Applicant. All 
government entities responsible for issuing an authorization, clearance, license, permit or 
registration listed on the Conditional Registration Certificate shall issue such document no later than 
the 28th working day from the date of the Conditional Registration Certificate. Any government 
official who, without proper reason, fails to respond to an Applicant’s request by this deadline shall 
be punished by law. The Council for the Development of Cambodia shall issue a Final Registration 
Certificate within 28 working days of its issuance of the Conditional Registration Certificate. 
Issuance of the Final Registration Certificate does not release the QIP from obtaining any other 
approvals specified by competent ministries-entities. Even upon the lapse of the 28 working days 
deadline as stipulated in the paragraph 6 above, all competent entities shall issue approvals as 
prescribed by laws and regulations. The date of issuing the Final Registration Certificate shall be 
the date of QIP commencement. All Letters of Non-Compliance shall clearly state, in detail, the 
clear reasons why the Investment Proposal was not satisfactory, acceptable as well as the 
additional information required to enable the Council to issue a Conditional Registration Certificate.  
 
Article 8: New A foreign investor shall not be treated in any discriminatory way by reason only of 
the investor being a foreign investor, except in respect of ownership of land as set forth in the Land 
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Law. Article 10: New The Royal Government shall not fix the price or fee of the products or 
services of a QIP.  
 
Article 12: New The Royal Government shall make available incentives under this Chapter to 
Qualified Investment Projects.  
 
Article 14: New Incentives provided for in Article 13 shall include as follows:  
 1. A QIP shall be entitled to exemption from the tax on profit imposed under the Law on 
Taxation for by obtaining a profit tax exemption period. The tax exemption period is composed of a 
Trigger Period + 3 years + Priority Period. Priority Period shall be determined in the Financial 
Management Law. The maximum allowable Trigger Period is to be first year of profit or three years 
after the QIP earns it first revenue, whichever is sooner.  
 2. The entitlement of a QIP under the paragraph 1 above shall be subject to the QIP 
obtaining from the Council an annual certificate of obligation satisfaction before the State which 
shall be specified by the Sub-Decree.  
 3. A QIP shall be subject to a profit tax rate after its tax exemption period as determined in 
the Law on Taxation.  
 4. A QIP which uses the entitlement under Sub-Article 14.1the paragraph 1 above shall not 
be entitled to claim any special depreciation under the Law on Taxation.  
 5. A domestically oriented QIP shall be entitled to import production equipment construction 
materials, exempt of duty which shall be specified by the Sub-Decree.  
 6. Export QIPs other than an Export QIP which elects or which has elected to use the 
Customs Manufacturing Bonded Warehouse mechanism, shall be entitled to import production 
equipment, construction materials, and production input materials exempt of duty which shall be 
specified by the Sub- Decree.  
 7.A “Supporting Industry” QIP shall be entitled to import production equipment, construction 
materials, and production input materials exempt of duty which shall be specified by the Sub-
Decree.  
 8.A person which has acquired, or merged with, an investor, may on application to the 
Council for the Development of Cambodia inherit all, and any, guarantees, rights, privileges and 
obligations from the investor’s QIP, subject to the merger or acquisition procedures stipulated which 
shall be specified by the Sub-Decree.  
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 9.A QIP which is located in a designated SPZ or EPZ listed in a development priority list 
issued by the Council shall be entitled to the same incentives and privileges as other QIPs 
stipulated in this law.  
 10. A QIP shall be entitled to 100% exemption of export tax, except for activities as 
stipulated in laws in effect.  
 11. A QIP is entitled to obtain visas and work permits for the employment in the Kingdom of 
foreign citizens as managers, technicians and skilled workers, and residency visas for the spouses 
and dependants of those foreign nationals as authorized by the Council for the Development of 
Cambodia and in compliance with the Immigration and Labor Laws. 
 
Article 15: New The rights, privileges and entitlements of a QIP may not be transferred or assigned 
to any third party except by acquisition or merger as stipulated in the paragraph 8 of the new Article 
14.  
 
Article 16: New Ownership of land by investors for the purpose of carrying on a QIP shall be vested 
in natural persons holding Cambodian citizenship or in Cambodian Entities. Use of land shall be 
permitted to investor, including concessions, unlimited long-term leases and, limited short-term 
leases which are renewable, in compliance with the provisions of the Land Law. Investors shall 
have the right to own and pledge as security and transfer the real and personal property situated 
upon the land and land which the QIP uses, for a period no longer than the period determined in a 
land concession contract or land lease agreement as permitted by Law. Investors cannot transfer or 
pledge any longer the land concession, which has not been in operation.  
 
Article 18: New Investors shall be allowed to hire foreign employees provided that :: 
-The qualification and expertise are not available in the Kingdom of Cambodia among the 
Cambodian populace. In the event of such hiring, appropriate documentation including photocopies 
of the employee's passport, certificate and/or degree and a curriculum vitae shall be submitted to 
the Council for the Development of Cambodia, - A letter asserting needs for hiring the foreign 
employees shall be required. Investors shall obtain an approval and a permit from the Ministry of 
Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation, -Before working for investors, 
the foreign employee shall hold a permit for work in the Kingdom of Cambodia, issued by the 
Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation. Investors shall 
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perform the following obligations: -Provide adequate and consistent training to Cambodian staff, -
Promotion of Cambodian staff to senior positions will be made over time.  
 
Article 20: New Except for land-related disputes, any dispute relating to a QIP concerning its right 
and obligations set forth in the law shall be settled amicably as far as possible through consultation 
between the Council for the Development of Cambodia, the investors and any other party involved 
in the dispute. If the parties failed to reach an amicable settlement within two months from the date 
of the first written request to enter such consultations, the dispute shall be brought by either party 
for : -Conciliation before the Council which shall provide its opinion, or -Arbitration in or outside of 
Cambodia as agreed by both parties., or -Trial by the tribunals of the Kingdom of Cambodia.  
 
Article 21: New If an investor intends to end its activities in the Kingdom of the Cambodia, it shall 
inform the Council for the Development of Cambodia through either a registered letter or a hand 
delivered letter stating the reason of such a decision, and signed by the investor or his attorney-in 
fact. Article 22: New If an investor intends to stop the activity of its QIP without judicial procedures, 
the investor shall provide proof to the Council that the QIP has properly settled its debts, including 
any complainants and claims from the Ministry of Economy and Finance, before the investor is 
allowed to officially stop the activities of the QIP or dissolve according to the applicable commercial 
law.  
 
.Article 23: New Once the QIP is allowed to stop its activity either within the judicial procedures or 
not, the investor can transfer the remaining proceeds of their assets overseas or use them in the 
Kingdom of Cambodia. However, in the event that the QIP had used machineries and equipment 
that were imported duty free for less than five years, the QIP shall have the obligations to pay the 
duties applicable to those machineries and equipment, according to the determination of the Sub-
Decree. NEW CHAPTER 9 TRANSITIONAL PROVISIONS  
 
Article 24: New All investments authorized under the Law on Investment promulgated in by Royal 
Kram No. 03/NS/94 dated August 05, 1994 and Sub-Decrees shall be considered to be Qualified 
Investment Projects as stipulated in this Law and the relevant Sub-Decrees. An QIP entitled to a 
tax on profit rate of 9% before the promulgation of this Law and which has commenced the 
investment activity in respect of which the approval was granted, 
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shall be entitled to that 9% tax rate for five tax years commencing from the fiscal year after the 
promulgation of this Law, subject to the QIP Investors submitting in each fiscal year after the 
promulgation of this law a certificate of obligation satisfaction before the State, which shall be 
specified by the Sub-Decree as stipulated in the paragraph 2 of the new article 14. A QIP entitled 
to an exemption of tax on profit before promulgation of this Law, and whose entitlement has been 
approved in writing by the Council, shall continue to be entitled to that profit tax exemption, subject 
to the QIP Investors submitting in each fiscal year after the promulgation of this Law a certificate of 
obligation satisfaction before the State, which shall be specified by the Sub-Decree as stipulated in 
the paragraph 2 of the new Article 14. NEW CHAPTER 10 FINAL PROVISIONS 
  
Article 25: New Where the QIP violates or fails to comply with the conditions stipulated by the 
Council for the Development of Cambodia, the Council shall have the power to withdraw the 
privileges and incentives granted to him, in whole or in part. 
 

 Article 26: New Any provisions contrary to this Law shall be abrogated.  
 
Article 27: New This Law shall be promulgated immediately. 

 
 
 


