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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

บทที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป: ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน.................................................................................... 

การส ารวจ รวบรวม และทบทวนข้อมูลด้านการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านแร่ของ

ประเทศกัมพูชา ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมที่มีความทันสมัย โดยการรวบรวม

ข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศ จากการค้นคว้าเอกสารและผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ตลอดจนการสัมภาษณ์

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และการเดินทางไปส ารวจรวบรวมข้อมูลในประเทศนั้นๆ โดยตรงผ่านหน่วยงานที่

มีการประสานสายสัมพันธ์ไว้ 

 

รูปที่ 1.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงต าแหน่งที่ตั้งของประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา: www.upload.wikimedia.org, 1997) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน......................................... 

ประเทศกัมพูชา มี ชื่ออย่างเป็นทางการว่ า 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)  มีข้อมูล

ทั่วไปประกอบด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและ

ประชากร การเมืองการปกครอง และข้อมูลพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ ดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ของประเทศกัมพูชา ได้แก่ การคมนาคม ท่าเรือ พลังงาน 

และระบบสื่อสาร สรุปได้ดังตารางที่ 1.3 

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชา 

ข้อมูล รายละเอียด 

พื้นที ่ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นท่ีท้ังหมด 181 ,035 ตารางกิโลเมตร มีแนว

ชายแดนระหว่างประเทศยาว 2,572 กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีทิวเขาล้อมรอบ ได้แก่ เทือกเขาพนมดงรัก, เทือกเขาบรรทัด และ

เทือกเขาอันนัม 

สภาพภูมิอากาศ แบบร้อนชื้น แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม-พฤศจิกายน) และฤดูแล้ง 

(ธันวาคม–เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 20–36 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายน มีอุณหภูมิ

สูงสุดท่ีสุด และเดอืนตุลาคมมฝีนตกชุกท่ีสุด 

ทรัพยากร ธรรมชาต ิ ทรัพยากรป่าไม้ ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 60 ของประเทศ 

ทรัพยากรน้ า แมน่้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าโขง และแม่น้ าโตนเลสาบ 

ทรัพยากรแร่ธาตุ  

 สินแร ่เหล็ก ฟอสเฟต บ๊อกไซต์ ซิลิคอน ถ่านหนิ และแมงกานีส  

 อัญมณี แหลง่อัญมณีท่ีมีคุณภาพดีอยูท่ี่กรุงไพลนิ จังหวัดไพลนิ 

 น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ มีก๊าซส ารองประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร และ

ในพืน้ท่ีทับซ้อนกับประเทศไทยประมาณ 8 พันลา้น ลบ.ม. 

ภัยธรรมชาต ิ น้ าทว่มในฤดูมรสุม และภัยแลง้ 

ประชากร มีประชากรประมาณ 16 ล้านคน (ข้อมูล ณ ปี 2558) อัตราการเพิ่มของประชากรเท่ากับ 

1.58% โดยมีสัดส่วนของประชากรวัยท างาน อายุระหว่าง 24-54 ปี สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

39.61 ของประชากรท้ังหมด 

การปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีนายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าคณะรัฐบาล (วาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 5 ปี) 

(ที่มา : www.dentaid.org, 2013) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ข้อมูล รายละเอียด 

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 23 จังหวัด กรุง 26 แห่ง อ าเภอ 159 แหง่ ขัณฑ์ (หรือเขต) 8 แห่ง 

ต าบล 1,417 ต าบล และแขวง 204 แขวง เมอืงหลวงคอื กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

GDP 17.71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เฉลี่ย 3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน มีอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอ้ยละ 7 (ข้อมูล ณ ปี 2558) 

อัตราการว่างงาน 0.13 % (ข้อมูล ณ ปี 2558) 

อัตราเงินเฟ้อ 1.4 % (ข้อมูล ณ ปี 2558) 

ปีงบประมาณ มกราคม-ธันวาคม 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ในปี พ.ศ. 2558 กัมพูชาขาดดุลการค้า 2 ,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีหนี้ต่างประเทศ 

7,222 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 

มูลค่าการส่งออก ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการส่งออกสินค้า 7,867 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 6.2 

สินค้ าส่ งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ส่งออกเสื้อผ้าและรองเท้า ผลผลิตจากเกษตรกรรม ข้าว ปลา ยาสูบ และยางพาราประเทศ

ท่ีส่งออก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยูโร เยอรมัน แคนาดา ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย 

เนเธอร์แลนด ์และจีน 

มูลค่าการน าเข้า ในปี พ.ศ.2558 การน าเข้ามีมูลค่าประมาณ 10,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.3 

สิ นค้ าน า เ ข้ า และ

ประเทศคู่ค้า 

น าเข้า น้ ามันเชื้อเพลงิ บุหร่ี ทองค า เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง และยารักษาโรค

ประเทศท่ีน าเขา้ เชน่ ไทย จีน เวยีดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ 
 

(ท่ีมา: Central Intelligence Agency : CIA, 2016  และ www.tradingeconomics.com, 2015 และ กรมส่งเสริมการ

ส่งออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 ) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

รูปที่ 1.2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศในแต่ละช่วงอายุ 

(ท่ีมา : Central Intelligence Agency : CIA, 2016) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ตารางที่ 1.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจที่ส าคัญของกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2556-2558 

เครื่องชี้วดัเศรษฐกจิทีส่ าคัญของกัมพูชา 

  2556 2557 2558 

  ประชากร (ล้านคน) 15.2 15.5 15.7 

  อัตราการเจรญิเตบิโตของประชากร (%) 1.67 1.63 1.58 

  อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ (%) 7.4 7.0 7.0 

  อัตราเงนิเฟอ้ (%) 4.6 3.9 1.4 

ภาคตา่งประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

  มูลค่าการคา้ 16,379 18,027 18,517 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 19.4 10.1 2.7 

  การสง่ออก 6,890 7,407 7,867 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 22.3 7.5 6.2 

  การน าเข้า 9,489 10,620 10,650 

  (% การเปลี่ยนแปลง) 17.9 11.9 0.3 

  ดุลการคา้ -      2,599 -      3,213  -     2,783  

  เงินส ารองระหว่างประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 4,995 6,106 7,091 

  หนี้ต่างประเทศ (ล้านดอลลารส์หรัฐฯ) 5,124 6,427 7,222 

อัตราดอกเบี้ย คดิเป็น % ต่อปี (สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ) 

  เงินฝาก 3.3 3.3 3.3 

  สินเชื่อ 12.8 12.3 11.7 

อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิน้ปี (เรยีล : Riel) 

  เรียล/ดอลลารส์หรัฐฯ 3,995.0 4,037.5 4,080.3 

  เรียล/บาท 122.3 123.8 112.9 

(ท่ีมา: Central Intelligence Agency : CIA, 2016) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

รูปที่ 1.3 เขตการปกครองของประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา: www.th.wikipedia.org, 2012) 

ตารางที่ 1.3 โครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศกัมพูชา 

ข้อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก 

  

ถนนในกัมพูชา มคีวามยาวรวมประมาณ 39,704 กิโลเมตร แยกเป็นทางหลวง 5,263 

กิโลเมตร และถนนสายจังหวัด 6,441 กิโลเมตร และถนนสายชนบท ประมาณ 28,000 

กิโลเมตร ถนนและสะพานอยู่ในช่วงการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

การคมนาคมทางน้ า การขนส่งทางน้ าภายในประเทศส่วนใหญ่ใช้แม่น้ าแม่โขง แม่น้ าโตนเลสาบ และแม่น้ า

บาสัก ซึ่งมีความยาวโดยรวม 1 ,750 กิโลเมตร ในฤดูฝนและอาจลดเหลือ 580 

กิโลเมตร ในฤดูแล้ง โดยการขนส่งตามล าน้ าจะใช้เรือขนาดเล็ก ปัจจุบันก าลังขยาย

ท่าเรือในกรุงพนมเปญ การขนส่ง สินค้าทางน้ าภายในประเทศกัมพูชา มีข้อจ ากัด

เนื่องจากระดับน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้ง มีความแตกต่างกันประมาณ 10 เมตร 

การคมนาคมทางรถไฟ เส้นทางรถไฟส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการฟื้นฟูปรับปรุง และสร้างเส้นทางใหม่จากท่าเรือ

มายังเมืองหลวงโดยความช่วยเหลือจากประเทศจีน โดยรัฐบาลกัมพูชาพยายามฟื้นฟู

ระบบการขนส่งทางรถไฟอกีครัง้ด้วยโครงการซ่อมแซมและสร้างรางรถไฟในเส้นทางท่ี

มอียู่เดิมท้ังในเส้นทางสายเหนอืและสายใต ้รวมระยะทาง 650 กิโลเมตร และปรับปรุง
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ข้อมูล รายละเอียด 

สถานีรถไฟกรุงพนมเปญ มูลค่าลงทุน รวม 73 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ท้ังนี้ หาก

โครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์กัมพูชา จะเป็นสว่นท่ีเชื่อมระบบโครงข่ายเส้นทางรถไฟ

จากสิงคโปร์ถึงจังหวัดยูนนาน คุนหมงิ ประเทศ จีนด้วยระยะทาง 5,382 กิโลเมตร ใน

เส้นทางท่ีเรียกว่า "Singapore- Kunming Railway Link (SKRL)” ซึ่งการพัฒนาเส้นทาง

รถไฟของกัมพูชาจะท าให้เกิดความมั่นใจด้านการบริการและการขยายตัวทางการค้า 

ท้ังภายในและระหวา่งประเทศ 

การคมนาคมทางอากาศ ปัจจุบันมีสายการบินนานาชาติท่ีบินตรงสู่สนามบินนานาชาติพนมเปญ จ านวน 9 

เส้นทาง จาก 8 ประเทศ และมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติ

พนมเปญ สนามบนินานาชาติเสียมเรียบ และสนามบินนานาชาติกางเก็ง (จ.พระสีหนุ) 

เปิดให้บริการส าหรับสายการบินระหว่างประเทศ ส่วนสนามบินอื่นๆ ได้แก่ สนามบิน

กรังเลียง จ.กัมปงชะนัง เป็นสนามบินส าหรับขนส่งสินค้าและสนามบินเกาะกง อยู่

ระหว่างการปรับปรุง 

ท่าเรือ มท่ีาเรือน้ าลึกแห่งเดียว คือ ทา่เรือสีหนุวลิล ์และมีท่าเรืออื่นๆ อีก 7 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือ

พนมเปญ ท่าเรือกัมปงจาม ท่าเรือกระแจะ ท่าเรือสตึงเตรง ท่าเรือเนี๊ยกเรือง เป็น

ท่าเรือส าคัญบนแม่น้ าโขง และท่าเรือจองคะเนี๊ยะ(เสียมเรียบ) เป็นท่าเรือท่ีตั้งอยู่บน

แมน่้ าโตนเลสาป 

พลังงาน ในปี ค.ศ. 2013 มีก าลังผลิตไฟฟ้าเพียง 1.77 billion kWh ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศมีถึง 3.56 billion kWh ท าให้ต้อง

น าเข้าจากประเทศไทย เวียดนาม และลาวรวมกันถึง 2.28 billion kWh ท าให้ค่าไฟฟ้า

ค่อนข้างสูง และมีประชากรเพียงร้อยละ 34 เข้าถึงการใช้ไฟฟ้า มีโครงการสร้าง

โรงไฟฟา้พลังน้ าเพ่ิมขึน้หลายแห่ง 

ระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

ในปี พ.ศ.2557 มผีู้ให้บริการโทรศัพท์บ้าน จ านวน 3 ราย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

จ านวน 7 ราย (Metfone, Smart, Cellcard, Beeline, qb, Excell และ Cooltel) และผู้

ให้บริการอินเทอร์เน็ต จ านวน 9 ราย 

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี มีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด โดยมีผู้ใช้งาน 23.9 ล้านคน 

และการให้บริการอินเตอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้บริการจ านวน 

831,700 ราย หรอืคดิเป็นร้อยละ 5.4 ของประชากรในประเทศ 

(ท่ีมา:  Cambodia Freight Forwarders Association  (CAMFFA). 2014,  The World Bank, 2015 

ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB). 2014,  AEC Business Support Center in Phnom Penh. 2014,  

กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์. 2554) 
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1.2 การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ..................................................... 

กัมพูชาเป็นสมาชิกของอาเซียนและสมาชิกของ 

WTO ส่งผลให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสินค้า

ส่งออกที่ส าคัญของกัมพูชา ได้แก่ สินค้าสิ่งทอ ซึ่งมีความ

ได้เปรียบในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยมีโรงงานผลิตสินค้า

สิ่งทอกว่า 200 โรงงาน มีการจา้งงานกว่า 200,000 คน 

รัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มกระบวนการอ านวยความสะดวกทาง

การค้าการลงทุน เพื่อลดต้นทุนการประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง

มาตรฐานการจา้งงานให้เป็นสากลมากขึ้นโดยอนุญาตให้องค์กรด้านแรงงานนานาชาติ เข้ามามีบทบาท

ในการตรวจสอบกระบวนการจ้างงานและการใช้แรงงาน (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 

2554 ) 

1.3 ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน....................................................... 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 

หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ก่อตั้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2510 สมาชิกเริ่มแรกมี 5 ประเทศ 

และต่อมาประเทศบรูไนฯ ได้เข้าร่วมเป็นประเทศที่ 6 ใน

ปี พ.ศ. 2527 เรียกเป็นประเทศสมาชิกเดิม 

ประกอบด้วย  

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of 

Indonesia)   

2. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Republic of Malaysia)   

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines   

4. สิงคโปร์ (Republic of Singapore)  

5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542 ได้มสีมาชิกเพิ่มขึ้นอกี 4 ประเทศ เรียกเป็นประเทศ CLMV คือ 

1. ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)  

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic) 

(ท่ีมา : ส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 , 2559) 

(ท่ีมา : AsiaPacific Daily website, 2014) 
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3. สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา (Republic of Union of Myanmar)  

4. สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 

 

อาเซียนก่อตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ อันจะน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และต่อมาเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท าให้อาเซียน

ได้มุง่เน้นการรวมกลุ่มเพื่อขยายความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจการคา้ระหว่างกันมากขึ้น โดยการจัดท าเขต

การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในล าดับถัดมา 

อาเซียนได้จัดท าพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือ

แผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดยก าหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานที่

ชัดเจนที่ประเทศสมาชิกจะต้องด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจนบรรลุเป้าหมายของการ

จัดตั้ง AEC ในปี พ.ศ. 2558 (ส านักอาเซียน, 2550) โดยอาเซียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส าคัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอียด AEC Blueprint ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 
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สรุปโอกาสและผลกระทบที่จะได้รับจากการเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

 ผูป้ระกอบการสามารถขยายชอ่งทางและเพิ่ม

โอกาสในการได้ประโยชน์จากตลาดอาเซียน

ที่มขีนาดใหญ่ขึ้น 

 ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่าง

ประ เทศสมาชิก  เนื่ อ งจากการยกเลิ ก

มาตรการกีดกันทางการคา้ (NTMs) 

 เพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการในการใ ช้

ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานในอาเซียนเพื่อ

ลดต้นทุนการผลิต 

 ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีสนิค้าน าเข้า 

 สามารถเข้าไปจัดตั้งกิจการการให้บริการใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 เป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากการ

ผอ่นคลายกฎระเบียบต่างๆ 

 เอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนไทยย้ายฐานการ

ผลติไปยังประเทศสมาชิกที่มีแรงงานราคาถูก 

และมีทรัพยากรในการผลิตที่สมบูรณ์ 

 จ านวนคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาด

เพิ่มสูงขึ้น 

 อาจมกีารเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของไทยไป

ยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 

 อาจกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของ

ประเทศในบางสาขาที่มีความอ่อนไหว เช่น 

การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น 

 อาจเกิดการแย่งชิงเงินลงทุนระหว่างอาเซียน

ด้วยกันเอง 

(ท่ีมา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 
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นโยบายเชิงรกุ นโยบายเชิงรับ 

 ต้องเรียนรู้ในโอกาสและความท้าทายที่ก าลัง

เกิดขึ้นทั้งในด้านการเปิดเสรีและการอ านวย

ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน               

เพื่อหามาตรการในการรับมือในอนาคต 

 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้

ความคิดสรา้งสรรค ์ 

 ควรด าเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยการใช้

ประโยชน์จากการลดภาษีน าเข้า โดยการ

ขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคใน

ต่างประเทศโดยตรงมากขึ้น 

 ควรให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าที่รักษา

สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการ

ด าเนนิธุรกิจเพื่อสังคม  (CSR)  

 ควรศึกษากฎระเบียบและเงื่อนไขด้านการ

น าเข้าของประเทศคู่ค้า เพื่อลดการแข่งขัน

กันเองและสามารถก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่

สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 

 ควรศึกษาแนวทางในการสร้างพันธมิตร หรือ

หุ้นส่วน และสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศ

อาเซียอื่นๆ 

 ควรศึกษาพฤติกรรม รสนิยม และความ

ต้องการในตลาดอาเซียนอย่างรอบด้าน 

เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถ

น าไปใช้ในการวางแผนธุรกิจต่อไปได้ 

 ศึกษาและเรียนรู้คู่แข่งทั้งในประเทศและใน

อาเซียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทราบถึง

สถานภาพการแข่งขัน นโยบาย เพื่อเตรียมพร้อม

การแขง่ขันที่จะเพิ่มขึน้ 

 ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลด

ต้นทุน และพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ 

 ต้องพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม

ของบุคลากร เพื่อให้มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญ 

เพื่อรองรับการแขง่ขันที่เพิ่มขึ้น 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 
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วัตถุประสงค์ 

1.4 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)…..................................... 

ความตกลง ACIA มีขอบเขตครอบคลุมมิติ

การลงทุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การเปิดเสรี (Liberalization)  

2) การคุ้มครอง (Protection) 

3) การส่งเสริม (Promotion) 

4) การอ านวยความสะดวก (Facilitation)  

 

 

วัตถุประสงค์หลักของ ความตกลง ACIA คือ ต้องการสร้างให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นภูมิภาคที่มกีฎระเบียบด้านการลงทุน (Investment Regime) ที่เปิดกว้างและเสรี (Open & Free) และ

ในขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้าน

การลงทุน โดยสรุปความครอบคลุมในความตกลงได้ดังนี้ 

การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA ครอบคลุม สิ่งท่ีความตกลง ACIA ไม่ครอบคลุม 

1. ประเภทของการลงทุน 

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการถือ

หุน้น้อยกว่า 10 % (Portfolio) 

1. มาตรการทางภาษี ยกเว้นมาตรการภาษีที่

เกี่ยวข้องกับบทการโอนเงินและการเวนคืน 

2. สาขาการลงทุน 5 กลุ่ม 

- อุตสาหกรรมการผลิต, เกษตร,ประมง 

ป่าไม้, เหมืองแร่ และ บริการที่เกี่ยวข้องกับ

ทั้ง 5 ภาคข้างตน้ 

2. การอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidies) 

3. การจัดซือ้จัดจา้ง 

4. การบริการโดยรัฐ 

5. การเปิดเสรีกิจการบริการเนื่องจากมาตรการ

ทางภาษี การอุดหนุน การจัดซื้อจัดจ้าง และ

การบริการโดยรัฐ 

(ท่ีมา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

(ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอาเซียน กรมประชาสัมพันธ,์ 2557) 
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1) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการคา้ 

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทย.......................... 

 

 

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ และ

เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา แต่เนื่องจากระบบการบริหาร

จัดการภายในของกัมพูชา เช่น การจัดเก็บภาษี การส่งเสริม

และคุ้มครองการลงทุน ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไม่เป็น

สากล จึงท าให้การค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชามี

ต้นทุนสูงและเติบโตช้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพและ

สถานะทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้

เล็งเห็นถึงความส าคัญและตกลงที่จะร่วมมือกันเร่งรัดการ

แก้ปัญหาและลดอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันให้

ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมตอ่ไป 

มูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าโดยรวม 188,641.5 ล้านบาท              

ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 167,048.3 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 21,593.3 ล้านบาท ซึ่งสินค้า

ส่งออกที่ไทยส่งไปยังกัมพูชาที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป น้ าตาลทราย อัญมณีและเครื่องประดับ 

เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง สบู่ และผลติภัณฑ์รักษาผวิ เป็นต้น สว่นสินค้าที่ไทยน าเข้าจากกัมพูชาที่ส าคัญ 

ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปร

รูป ลวดและสายเคเบิล สินแร่โลหะและผลติภัณฑ์ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2558) 

ตารางที่ 1.4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา  

 

(ท่ีมา : กรมการค้าตา่งประเทศ, 2558)  

2556 2557 2558

การสง่ออกไปกัมพชูา 128,643.3     145,486.7     167,048.3     

% การขยายตัว 10.2             13.1             14.8            

การน าเขา้จากกัมพชูา 10,920.1       19,180.9       21,593.3       

% การขยายตัว 40.0            75.6            12.6            

มูลค่าการค้า 139,563.4     164,667.5     188,641.5      

% การขยายตัว 35.1             18.0            14.6            

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับกัมพชูา (หน่วย : ลา้นบาท)

(ท่ีมา : Roboforex Blog, 2015) 
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2) ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 

 

การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา 

ใน ปี พ.ศ. 2558 การค้าชายแดนมีมูลค่า 124,312.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.60 เมื่อเทียบ

กับปีก่อน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก จ านวน 104,503.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.04 และมูลค่า

การน าเข้า จ านวน 19,809.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.67 (กรมการค้าต่างประเทศ, 2558) 
 

 

 

ประเทศไทยและกัมพูชามีการสถาปนาความสัมพันธ์

ท า งกา รทู ต  เ มื่ อ วั นที่  19 ธั น ว าคม  พ .ศ . 2493 โ ดยมี

เอกอัครราชทูตไทยไปประจ าอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 

กรุงพนมเปญ และทางกัมพูชาก็มีสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา

ประจ าประเทศไทยเช่นเดียวกัน ความตกลงที่ส าคัญกับไทย 

ยกตัวอย่างเชน่ 

 ความตกลงว่าด้วยความรว่มมอืทวิภาคีไทย-กัมพูชา  

 ความตกลงเพื่อการสง่เสริมและคุ้มครองการลงทุนลงนาม  

 ความตกลงความร่วมมือดา้นการท่องเที่ยว  

 ความตกลงว่าด้วยการจัดตัง้คณะกรรมการชายแดน  

 ความตกลงว่าด้วยการค้า ความรว่มมอืทางเศรษฐกิจ และวิชาการไทย-กัมพูชา  

1.6 สรุปและวิเคราะห ์ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่……… 

1) ประเทศกัมพูชามีเสถียรภาพทางการเมือง มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโต จะช่วยท าให้

เศรษฐกิจขยายตัว การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศยังมีน้อย จึงช่วยดึงดูดการลงทุนใน

หลายด้าน 

2) ขาดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนทางหลวงที่ได้มาตรฐาน แหล่งพลังงานไฟฟ้า ที่จะดึงดูดการ

ลงทุน แต่รัฐบาลก าลังเร่งปรับปรุง ประเทศกัมพูชาจะต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภคเป็นจ านวนมากเพื่อให้เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่มี

ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก่อน คือ โรงไฟฟ้า ถนน เส้นทางรถไฟ และท่าเรือ ประกอบด้วยการ

ปรับปรุงเส้นทาง AH1 จากชายแดนประเทศไทย ขยายการขนส่งสินค้าตามล าน้ าโขงไปยังประเทศ

เวียดนาม การขยายเส้นทางรถไฟจากท่าเรือสีหนุวิลล์มายังเมืองหลวงเพื่อช่วยลดค่าขนส่ง 
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3) การสรา้งโรงกลั่นน้ ามันจะช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศ จะช่วยลดการ

พึ่งพาน าเข้าน้ ามัน ถ้ามีการผลติน้ ามันดิบจากแหล่งสัมปทานในประเทศในอนาคตอันใกล้ 

4) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะช่วยขยาย

การค้าและการลงทุนในภูมิภาค 

5) มแีรงงานราคาถูก และประชากรวัยท างานมจี านวนมาก สหภาพแรงงานไม่เข้มแข็ง 

6) พื้นที่ห่างไกลอาจจะยังคงมีทุ่นระเบิดจากสงครามตกค้างอยู่ การใช้พื้นที่ดินจะต้องมีการ

ส ารวจและกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัย 

 

รูปที่  1.4 แผนพัฒนาเส้นทางรถไฟของประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา: Cambodia Freight Forwarders Association (CAMFFA), 2014)

http://www.asean.org/communities/asean-economic-community
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บทที ่2 ธรณีวิทยาและแหล่งแร่:                                    

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

2.1 ข้อมูลธรณีวิทยาและแหล่งแร่………………………………………………………… 

ประเทศกัมพูชาประกอบด้วยพื้นที่ทาง

ธรณี วิทยาที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ พื้นที่ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ทางทิศตะวันตก

เ ฉี ย ง ใ ต้  แ ล ะ ที่ ร า บ ร ะ ห ว่ า ง ก ล า ง พื้ น ที่                     

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราบตอนกลางทั้งหมดของ

ประเทศ พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ

ตะวันตกเฉียงใต้ประกอบด้วยหินแปร หิน ช้ัน             

หินภูเขาไฟ และหินแทรกซอนประกอบเป็นช้ันหิน

ฐานในยุคพรีแคมเบรียนและมีโซโซอิค ตะกอนยุค

มีโซโซอิคส่วนใหญ่เป็นตะกอนที่สะสมตัวบนบก หินฐานของพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทับถมด้วยหินบะซอลต์

และตะกอนในยุคนีโอยีนและควอเทอนารี พื้นที่ตอนกลางเป็นตะกอนยุคควอเทอนารีที่ค่อนข้างหนา

และภูเขาโดดๆ วางตัวอยู่บนช้ันหินฐาน  

การศึกษาทางธรณีวิทยาแสดงให้เห็นถึงการสะสมตัวเป็นระยะๆ ตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียนช้ัน

ล่างสุด จนถึงยุคครีเตเชียสช้ันบนสุด พื้นที่ทั้งหมดได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟและการ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลกตลอดช่วงอายุหนว่ยหินยุคเทอร์เชียรรี ซึ่งมีหินโผล่มาอย่างจ ากัด มีการสะสม

ตัวเป็นช้ันหนาใต้ท้องทะเล และน่าจะเป็นแหล่งเป้าหมายส าหรับการส ารวจก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน  

 

(ท่ีมา : www.bgs.ac.uk, 2016) 
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รูปที่  2.1 แผนที่ธรณีวทิยาของกัมพูชา 

(ท่ีมา : General Department of Mineral Resources, Cambodia) 
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รูปที่  2.2 สรุปลักษณะธรณีวิทยาพืน้ฐานของประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา : General Department of Mineral Resources, Cambodia) 
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2.2 ข้อมูลแหล่งทรัพยากรแร่………………………………………………………… 

จากผลการส ารวจทางธรณีวิทยา ซึ่งมีการด าเนินการมาตั้งแต่

ปลายทศวรรษที่ 19 โดย  นักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสและชาวจีน ได้ระบุ

ศักยภาพด้านแร่ของประเทศไว้หลายชนิด ซึ่งรวมถึงแหล่งแร่ รัตนชาติ 

ทองค า ดีบุก ทรายแก้ว  บ๊อกไซต์ แมงกานีส ดินขาว ถ่านหิน หินปูน 

ฟอสเฟต  

ในปี ค.ศ. 1999 General Department of Mineral Resources 

(GDMR) ของกัมพูชา ได้ระบุไว้ในรายงานว่ามีการค้นพบศักยภาพด้านแร่

โลหะของประเทศจ านวน 62 ชนิด ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกิดของหิน

อัคนี เช่น สายแร่ทองค า แร่เหล็กแบบสการ์น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี  แร่ทองค าแบบฝังปะ เป็นต้น            

หนิอัคนีหลายชนิดตัง้แต่หินไรโอไลต์ถึงหินบะซอลต์ และหินแกรนิตถึงหินเซอร์เพนทิไนต์ พบกระจายตัว

อยู่ทั่วไปในพืน้ที่ของประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพืน้ที่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพืน้ที่แรโ่ลหะยังอยู่ในช่วงระหว่างการส ารวจ

แร่ ท าให้ยังไม่สามารถระบุศักยภาพที่แท้จริงได้ จ าเป็นต้องมีการส ารวจเพิ่มเติมอย่างจริงจัง                

เพื่อประเมินปริมาณส ารองและความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ในอนาคต อย่างไรก็ตามจากสภาพทาง

ธรณีวิทยาของประเทศที่เหมาะสมคาดว่าในอนาคตอาจจะมีการค้นพบแหล่งแร่ที่ส าคัญๆ ได้ 

 

รูปที่  2.3 แผนที่แหลง่ทรัพยากรแรข่องกัมพูชา 

(ท่ีมา : General Department of Mineral Resources, Cambodia) 
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ศักยภาพแหล่งแร่ของประเทศกัมพูชา 

ตารางที่ 2.1 แสดงทรัพยากรแร่ของกัมพูชาโดยสังเขป 

ชนิดแร่ แร่ที่พบ แหล่งท่ีพบ 

1. แร่โลหะ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พลวงและโครเมียม พบในจังหวัดโพธิสัต (Pursat) 

เหล็ก  พบในจังหวัดพระตะบอง กัมปอต พระวิหาร เสียมเรียบ  

และสตึงเตรง (Stung Treng) 

มังกานีส  พบในจังหวัดพระวิหาร 

โมลิบเดนัม  พบในจังหวัดกันดาล (Kandal) พระวหิาร และตาแก้ว 

(Takeo) 

ทังสเตน  พบในจังหวัดกัมปงสะปรอื (Kampong Speu) 

บ๊อกไซต์  พบในจังหวัดพระตะบอง และมณฑลคีรี (Mondulkiri) 

ทองแดง พบในจังหวัดกระตี้ (Kratie) พระวหิาร รัตนคีร ี

(Ratanakiri) และสตึงเตรง 

ทองแดง ตะกั่ว 

สังกะสี 

พบใน จังหวัดกัมปงสะปือ มณฑลคีรี พระวิหาร  

และรตันคีรี 

ดีบุก พบในจังหวัดกัมปงสปือ และตาแก้ว 

ทองค า  พบในจังหวัดพระตะบอง กัมปงจาม กัมปงธม กัมปอต 

มณฑลคีรี พระวิหาร รัตนคีรี เสียมเรียบ และสตึงเตรง 

2. แร่อโลหะ/แร่

อุตสาหกรรม 

  

  

  

  

  

โดโลไมต์ พบในจังหวัดสตึงเตรง 

ฟลูออไรต์ พบในจังหวัดพระเวียง (Prey Vieng) 

กราไฟต์  พบในจังหวัดกัมปอต 

หนิปูน  พบในจังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) พระ

ตะบอง กัมปอต กัมปงชะนัง และสตีงเตรง 

ฟอตเฟต  พบในจังหวัดบันเตียเมียนเจย พระตะบอง กัมปอต 

และกัมปงสะปือ 

ทรายแก้ว  พบในจังหวัดเกาะกงและกัมปงโสม  

ถ่านหิน พบในจังหวัดสตึงเตรง และ Oudor Mean Chey 

3. รัตนชาติ/หิน แซฟไฟร์  พบในจังหวัดเกาะกง และพระวิหาร 
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ชนิดแร่ แร่ที่พบ แหล่งท่ีพบ 

ประดับ 

  

  

  

  

แซฟไฟร์และรูบี้  พบในจังหวัดพระตะบอง 

เซอร์คอน  พบในจังหวัดพระวิหาร และรัตนคีรี 

อมิทิสต์  พบในจังหวัดกัมปงธม และสตึงเตรง 

หนิประดับ: เจต พบในจังหวัดเกาะกง และพระวิหาร  

หนิอ่อน พบในจังหวัดกัมปงสปือ และ สตงึเตรง  

พาโกไดต์ พบในจังหวัดปราสาท 

 (ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการการส่งเสริม

การจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนดา้นเหมอืงแร่, General Department of Mineral Resources. Cambodia. 2013) 

 

แหล่งแร่ที่ส าคัญของกัมพูชา ประกอบด้วย แร่ทองค า โครไมต์ เหล็ก ทองแดง บ๊อกไซต์ 

ฟอสเฟต หนิปูน และแรร่ัตนชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

แหล่งแร่ทองค าและโลหะพื้นฐาน 

แหล่งแร่ทองค าพบใน 5 จังหวัดคือ Kampong Cham (แหล่ง Memot), Kampong Thom (แหล่ง 

Phnom Chi), Preah Vihear (แหล่ง Phnom Deck ในเขต Roveing), Ratanakiri (เขต Oyadav) และ

จังหวัด Mondulkiri ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพบเป็นแหล่งที่เกิดกับแรโ่ลหะพืน้ฐานอื่นๆ 

1) แหลง่แร่ทองค าและโลหะพืน้ฐาน Phum Syarung/Otray ของบริษัท Angkor Gold Corp. 

ประเทศแคนาดา ร่วมทุนกับบริษัท Mesco Gold Ltd. 

ประเทศอินเดีย แหล่งแร่อยู่ ในเขตจังหวัด Ratanakiri 

ใบอนุญาตส ารวจแร่ครอบคลุมพื้นที่  1,448 ตร.กม. 

(ใบอนุญาตส ารวจแร่ 7 แปลง) เป็นแหล่งแร่ซัลไฟด์แบบ 

Epithermal mineralization เกิดในสายควอรตซ์ยาว 2.5 

กม. จนถึงปีค.ศ. 2014 ได้มีการส ารวจธรณีเคมี ธรณี

ฟิสิกส์ (Airbourne magnetic survey) และเจาะส ารวจไป 

148 หลุม รวม 18,737 เมตร พบแร่ทองค าและโลหะ

พืน้ฐาน ซึ่งในปี ค.ศ. 2015 มีแผนส ารวจธรณีฟิสิกส์และเจาะส ารวจเพิ่มเติม และศึกษาความเป็นไปได้

ในการท าเหมืองใต้ดิน (Angkor Gold Corp, Nov 2014, http://globenewswire.com; Austrade, Jan 

2015, www.austrade.gov.au) 

(ที่มา : www.energyandgold.com, 2016) 

http://globenewswire.com/
http://www.austrade.gov.au/
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2) แหล่งแร่ทองค า Okvau ของบริษัท Renaissance Minerals Ltd. ประเทศออสเตรเลีย อยู่ใน

จังหวัด Mondulkiri ตั้งอยู่หา่งจากกรุงพนมเปญมาทางตะวันออกเฉียงเหนอื 265 กม. ใบอนุญาตส ารวจ

แรค่รอบคลุมพืน้ที่ 400 ตร.กม. (O’Chhung&Okvau licenses) ได้มาจากการซื้อกรรมสิทธิ์มาจากบริษัท 

OZ Minerals Ltd. ประเทศออสเตรเลีย แหลง่แร่เป็นชนดิ Intrusive Related Mineralization ที่เกิดร่วมกับ 

Diorite-Granodiorite Granitoid Intrusions ได้มีการส ารวจธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ (Airbourne 

magnetic survey) และเจาะส ารวจขั้นต้นมากกว่า 15,000 เมตร พบว่ามีปริมาณทรัพยากรแร่ 15.6 

ล้านตัน ที่คุณภาพ 2.4 กรัมต่อตัน คิดเป็นปริมาณทองค า 1.2 ล้านทรอยออนซ์ (JORC indicated and 

inferred resource ที่ Cut-off grade 0.65 กรัมต่อตัน ลึกไม่เกิน 300 เมตร) เป็นแหล่งที่มีศักยภาพใน

การท าเหมืองเปิดเพื่อขุดสายแร่ในระดับตื้นที่มีสายแร่ยาว 500 เมตร กว้าง 250 เมตร หลังจากศึกษา

ออกแบบเหมอืงในขั้นตน้จะมีปริมาณส ารองแร่ 11 ล้านตัน ที่คุณภาพเฉลี่ย 2.3 กรัมต่อตัน หรือคิดเป็น

ทองค า 0.79 ล้านออนซ์ แผนงานในขั้นตอ่ไปจะมีการส ารวจขยายผลไปยังพืน้ที่โดยรอบแหล่งแร่ พร้อม

กับศึกษาด้านธรณีเทคนิค น้ าใต้ดิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในปี  ค.ศ. 2015 

(Renaissance Minerals Ltd, 2014, www.renaissanceminerals.com.au; ASX Stock Report, Dec 2014) 

3) แหลง่แร่ทองค าและโลหะพื้นฐาน Kratie North, Kratie South, Memot, Phnum Romdul และ 

Srae Pok ของบริษัท Southern Gold Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย ใบอนุญาตส ารวจแร่ครอบคลุมพื้นที่ 

1,500 ตร.กม. รวม 7 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่หลายจังหวัดทางภาคตะวันออก 

 

รูปที่  2.4 แหล่งแร่ทองค า Okvau ของบริษัท Renaissance Minerals Ltd. 

(ท่ีมา : Renaissance Minerals Limited, July 2014, www.renaissanceminerals.com.au) 

 

http://www.renaissanceminerals.com.au/
http://www.renaissanceminerals.com.au/
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4) แหล่งแร่ทองค าและทองแดง Kou Sa ของบริษัท Geopacific Resources Ltd. ประเทศ

ออสเตรเลีย ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น The Royal Group ใบอนุญาตส ารวจแร่ครอบคลุมพื้นที่ 158 ตร.

กม. โดยซือ้กรรมสิทธิม์าจากบริษัท Golden Resources Development Ltd. ของเกาหลใีต้ แหล่งแร่ตั้งอยู่

ในจังหวัด Preah Vihear ทางภาคเหนือของกัมพูชา เป็นแหล่งที่มีก าเนิดแบบ Polymetallic sulphide เป็น

สายแรใ่นหินแอนดีไซต์ มีหินขา้งเคียงคือหินปูน จนถึงปลายปี ค.ศ. 2014 ได้มีการส ารวจธรณีเคมี ธรณี

ฟิสิกส์ และเจาะส ารวจขั้นต้นได้ 12,000 เมตร อยู่ระหว่างการเจาะเพิ่มเติมให้ครบ 20,000 เมตร                

เพื่อน ามาประเมินปริมาณส ารองแร่และศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมืองให้เสร็จสิ้นภายในปี ค.ศ. 

2015 (Geopacific Resources, Jan 2015, http://geopacific.com.au; ASX Stock Report, Nov 2014) 

 

รูปที่  2.5 แหล่งแร่ทองค าและทองแดง Kou Sa ของบริษัท Geopacific Resources Ltd. 

(ท่ีมา : Geopacific Resources, Jan 2015, http://geopacific.com.au) 

5) แหล่งแร่ทองค า Angkor ในจังหวัด Ratanakiri เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท Mesco 

Gold ของประเทศอินเดีย กับบริษัท Angkor Gold Corp ครอบคลุมพืน้ที่ 12 ตร.กม. มีศักยภาพในการท า

เหมอืงใต้ดิน 

 

 

 

http://geopacific.com.au/
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แหล่งแร่โครไมต์ 

แหล่งแร่โครไมต์ พบในพื้นที่ Phnom Samkos อยู่ในเขตเทือกเขาภาคตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น

เขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพระตะบอง โพธิสัต และเกาะกง ด าเนินโครงการส ารวจโดยบริษัท  

Southern Mining ซึ่งบริษัท Vinacomin จากเวียดนามถอืหุน้อยู่ร้อยละ 70  

แหล่งแร่เหล็ก 

แหล่งแร่เหล็ก ได้แก่ แร่เฮมาไทต์ แมกเนไทต์ และลิโมไนต์ พบในสองพื้นที่ คือ แหล่ง Phnom 

Koh Keo และ Phnom Thmor ที่เมือง Rovieng ในจังหวัดพระวิหาร มีปริมาณส ารอง 5-6 ล้านตัน และ

แหลง่ Hongfu-Try Pheap ที่เมอืง Thalaborivath ในจังหวัดสตึงเตรง มีปริมาณส ารอง 2-3 ล้านตัน  

โครงการที่ Rovieng ในจังหวัดพระวิหาร ถอืหุน้ 85% โดยบริษัท KenerTec จากประเทศเกาหลี

ใต้ และ 15% โดยบริษัท Ratanak Stone ของกัมพูชา ด าเนินการส ารวจมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ส่วน

โครงการที่ Thalaborivat ในจังหวัดสตึงเตรง เป็นการร่วมทุนระหว่าง Vinacomin จากเวียดนามกับ

บริษัท Mom Good Luck Mining ของกัมพูชา นอกจากนี้มีกลุ่มบริษัท Cambodia Iron & Steel Mining 

Industry จากประเทศจนี ได้รับสัมปทานโครงการส ารวจและท าเหมอืงแร่เหล็กทีจ่ังหวัดพระวิหาร  

แหล่งแร่รัตนชาต ิ

แหล่งแร่พลอย ทับทิม และเซอร์คอน Phnum Yat ที่

จังหวัด Pailin เกิดจากหินบะซอลต์ที่ผุพัง และถูกพัดพามาสะสม

ตัวเป็นแหล่งลานแร่มีการท าเหมืองขนาดเล็กโดยใช้แรงงานขุด

หลุม น าดินลูกรังมาล้างหรอืร่อนเพื่อแยกให้ได้เม็ดพลอย 

แหล่งแร่เซอร์คอน Phum Throm ในจังหวัด Preah 

Vihear ใกล้ชายแดนไทย ห่างมาทางเหนือของเมือง Tbeang 

Meanchey มา 80 กม. เป็นแหล่งลานแร่ที่ผุพังและถูกพัดพามาจากหินบะซอลต์ที่เป็นต้นก าเนิด มีการ

ท าเหมอืงขนาดเล็กที่ใช้แรงงานขุดและใช้น้ าฉีดพังทลายช้ันหน้าดินลูกรัง เซอร์คอนที่พบมีสีน้ าตาลแดง 

เมื่อน ามาหุงหรอืเผาจะไม่มสีี จงึไม่นยิมน ามาหุง 

แหล่งแร่เซอร์คอน Ban Lung ที่จังหวัด Ratanakiri ใกล้ชายแดนลาวและเวียดนาม เกิดจากหิน

อัคนีชนิด Alkaline basalts มีการท าเหมอืงที่ใช้เครื่องจักรขุดดินก่อนน ามาล้าง แยก และคัดด้วยมอื 

(ท่ีมา : www.taxclinic.mof.go.th, 2013) 
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แหล่งแร่ทรายแก้ว 

พบในแหล่งทรายตามแม่น้ าและชายหาดในจังหวัดเกาะกงและกัมปงโสม เกิดจากการผุพังของ

หินทรายยุคจูราสสิค และ Grits ลงมาจากเทือกเขา Elephant Range และที่ราบสูง Cardamon แหล่ง

ทรายที่ส าคัญพบตามแม่น้ า 3 แห่ง คือ Sre Ambil, Ta Tai และ Koh Por ในจังหวัดเกาะกง และตาม

ชายฝั่งในอ่างกัมปงโสม จะต้องน ามาคัดเลือกพื้นที่ที่มีคุณภาพดีส าหรับเป็นแหล่งทรายแก้ว แหล่ง

ทรายที่มคีุณภาพเป็นทรายแก้วจะพบอยู่ในบริเวณอ่าวกัมปงโสม 

แหล่งทรายในพื้นที่ได้รับสัมปทานโดยสองบริษัทใหญ่ของกัมพูชา คือ บริษัท Ly Yong Phat 

Group และบริษัท Mong Reththy Group โดยมีบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และประเทศไทย

มาร่วมทุนหรือรับช่วงผลิต (Saroon Concrete Part Ltd) เพื่อส่งออกทรายไปยังจ าหน่ายยังประเทศ

สิงคโปร์ มาเลเชีย และเกาหลีใต้ 

แหล่งถ่านหนิ 

พบแหล่งถ่านหินในบริเวณ Phum Talat ทางด้านตะวันออกของแม่น้ าโตนเลสาบ ในจังหวัด 

Stung Treng โดยพบถ่านหินจ านวน 27 ช้ัน มีปริมาณส ารอง 7 ล้านตัน นอกจากนี้พบแหล่งถ่านหิน

ลิกไนต์ ในจังหวัด Kampong Som, Kampot, Savy Rieng, Kratie และ Preah Vihear 

แหล่งหนิเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

พบแหล่งหินบะซอลท์ ในจังหวัด Kampong Cham และ Ratanakiri แหล่งหินแกรนิต ในจังหวัด 

Kandal, Kampong Chhnang, Prey Veng และ Takeo พบแหล่งหิน Quartzite ในจังหวัด Kampot แหล่ง

หิน Rhyolites ใน Kampong Cham และพบแหล่งหินทรายในจังหวัด Koh Kong และ Kampong Speu 

(General Department of Mineral Resources of Cambodia, 2013) 

รัฐบาลใหส้ัมปทานแหล่งหินเพื่อการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในจังหวัด Preah Vihear และ

เมือง Phnom Sroch ในจังหวัด Kampong Speu โดยบริษัทที่ได้รับสัมปทานคือ Rattanak Stone 

Cambodia Development Co Ltd. ซึ่งร่วมทุนกับ บริษัท Pheapimex Group และบริษัทของรัฐบาล

ประเทศจนีคือChina National Machinery& Equipment Import & Export Corporation  
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2.3 แหล่งแร่เป้าหมายส าหรับนักลงทุนไทย.......................................... 

1) ทรายแก้ว 

 

ทรายแก้วคุณภาพสูง (มีความบริสุทธิ์คือมีปริมาณซิ

ลิก้ามากกว่า 99%SiO2 และมีความขาว) พบปนอยู่กับแหล่ง

ทรายทั่วไปในแม่น้ า เช่น และตามชายหาดและพื้นที่เนินทราย

ตามแนวชายฝั่งทะเล  

แหล่งทรายแก้วที่ส าคัญประกอบด้วย แหล่งทรายแก้ว

จังหวัดเกาะกง ในพื้นที่ Lam Dam และ Mondul Seima ซึ่งอยู่ใน

ตามแม่น้ า Koh Por ที่ไหลผ่านเมืองเกาะกงขึ้นไปประมาณ 10-

15 กม. แหล่งตามชายฝั่งทางทิศตะวันตกของเกาะกง ชายฝั่งใน

อ่าวกัมปงโสม และตลอดชายฝั่งตอนใต้จากกัมปงโสมไปยังกัมปอต 

2) หนิปูนส าหรับการผลติปูนซีเมนต์ 

แหล่งหินปูนคุณภาพดีอยู่ที่จังหวัดกัมปอต ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงพนมเปญ

บริษัท ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากัด ได้เข้าไปท าเหมอืงและก่อสรา้งโรงงานผลิตปูนซีเมนตท์ี่จังหวัดนี้ ด้วยอัตรา

การผลิตปูนซีเมนต์ที่ 1,000,000 ตันต่อปี ปัจจุบันก าลังขยายก าลังการผลิตเป็น 2,000,000 ตันต่อปี 

และล่าสุดบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด มีแผนเข้าไปท าการส ารวจแหล่งหินเพื่อการก่อสร้าง

โรงงานผลิตปูนซีเมนตเ์ชน่กัน 

2.4 สรุปและวิเคราะห ์ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่………………………… 

1) กัมพูชามีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ช้ันหินมักจะถูกปกคลุมด้วยช้ันดินหนา เพราะส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ลุ่มน้ า ท าให้ส ารวจแหล่งแร่ได้ยากกว่า พื้นที่ที่พบหินโผล่ขึ้นมามากที่สุดจะอยู่ในจังหวัด  

Ratanakiri และ Mondulkiri ท าให้เป็นพืน้ที่ศักยภาพแหลง่แร่มากกว่าที่อื่นเพราะส ารวจได้ง่าย 

2) ในอนาคตเมื่อกัมพูชามีการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น จะมีความต้องการใช้หินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตแ์ละแรอุ่ตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 

(ท่ีมา : www.industry4u.com, 2016) 
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3) ในกัมพูชาขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับการส ารวจแร่ เ ช่น เครื่องมือส ารวจแร่ 

หอ้งปฏิบัติการวเิคราะห์แร่ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของกัมพูชาคือผู้ลงทุนมักจะขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ธรณีวิทยาแหลง่แร่  
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บทที่ 3                                                                                       

กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

3.1 นโยบายส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ………………………………… 

ในปัจจุบันกัมพูชามีนโยบายเปิดประเทศ และพยายาม

สร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ สะพาน 

ถนนท่าเรือน้ าลึก โรงแรม เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุน

ต่างชาติใหเ้ข้ามาลงทุน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และความอยู่ดีกิน

ดีให้กับประชาชนของตนเอง หลังจากที่อยู่ในภาวะสงครามมา

เป็นระยะเวลาอันยาวนาน 

รัฐบาลกัมพูชาให้ความส าคัญกับการลงทุนในประเทศ

อย่างมาก จึงมีนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขระเบียบการลงทุนที่เอื้อตอ่นักลงทุนต่างชาติ เช่น การ

อ านวยความสะดวกและการให้สิทธิ์ต่าง ๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุญาตให้นักลงทุนโอน

เงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอันจะส่งผลต่อการสร้างงาน

ที่ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน และเรง่รัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สิทธิ์ เป็นเจ้าของ

สินทรัพย์ทุกอย่างยกเว้นที่ดิน แต่ก็สามารถเช่าได้นานถึง 99 ปี และอนุญาตให้นักลงทุนเป็นเจ้าของ

กิจการบางประเภทได้ร้อยละ 100 และให้การรับประกันนักลงทุนในการก าหนดราคาสินค้าที่ผลิตขึ้น 

การให้สิทธิ์ในการส่งออกเงินทุน ผลก าไรของกิจการ และยังสามารถลงทุนด้วยเงินทุนของตนเอง

ทั้งหมด นอกจากนั้นในกรณีที่ขาดแรงงานที่มีฝีมือภายในประเทศ ก็สามารถจ้างแรงงานต่างชาติที่มี

ฝมีอืมาท างานได้ รวมทั้งได้เร่งปรับปรุงกฎระเบียบ ให้มีความโปร่งใสและลดขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ประกอบการลงทุนมากขึ้น (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 คู่มือการค้าและการ

ลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา) 

 

 



 

 

 

 3-2 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.2 กฎหมายการลงทุน……………………………………………………………………… 

เพื่อจูงใจใหน้ักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และสร้างงานอันจะก่อใหเ้กิดรายได้กับประชาชนและ

เร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.

2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 (Law on Investment of the Kingdom of Cambodia 

1994/Amendment 2003) ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าจะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินในทุกๆ ด้านเท่า

เทียมกับบุคคลในชาติ และไม่ใช้นโยบายก าหนดราคาสินค้าหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ได้รับการ

ส่งเสริม พร้อมให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสถาบัน

เอเชียศกึษา, 2554 ดัชนีคูม่อืการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา) 

กฎหมายลงทุนของกัมพูชา ได้ก าหนดให้ The Council 

for the Development of Cambodia (CDC) มีหน้าที่หลักใน

การบริหารจัดการกิจกรรมการลงทุนทั้งหมดของประเทศ ทั้ง

การพิจารณาอนุมัติโครงการ และการส่งเสริมการลงทุนของ

ภาคเอกชน และก าหนดให้ CDC เป็น One-Stop Service ที่

ท าหนา้ที่ให้ขอ้มูล รับค าขอ อนุมัติโครงการลงทุนและให้สิทธิ

ประโยชน์เพื่อส่งเสริมลงทุน และจัดตั้งธุรกิจ แต่กฎหมายได้

ก าหนดให้ CDC ต้องน าเสนอโครงการขนาดใหญ่และมี

ลักษณะดังตอ่ไปนีใ้ห้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อน คือ 

 โครงการลงทุนที่มากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ    

 โครงการส ารวจและผลิตแร่และทรัพยากรธรรมชาติ 

 โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในระยะยาว และโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

พื้นฐานที่มีลักษณะ Build-Operate-Transfer (BOT), Build- Lease-Transfer (BLT), 

Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), Build-Own-Operate (BOO) 

 โครงการที่มผีลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 

โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่จะได้รับการส่งเสริมลงทุนหรือสิทธิประโยชน์

ต่างๆ จะเรียกว่า “Qualified Investment Projects (QIPs)” จะต้องได้รับการจดทะเบียนและใบอนุญาต

จาก CDC ก่อน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556 คู่มือการประกอบธุรกิจใน

ราชอาณาจักรกัมพูชา) 

 

(ท่ีมา : www.static.mygroupon.co.th, 2013) 
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กฎหมายด้านการลงทุน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุน ที่ส าคัญประกอบด้วย 

 Law on Investment (1994) and the Amendment (2003)  

 Sub-Decree No.111 on the Amendment to the Law on Investment (2005)  

 Sub-Decree No 34 on the Amendment of Section 1 in the Annex I of the Sub-

Decree No 111 on the Amendment to the Law on Investment (2007)  

 Law on the Adoption of the Agreement between the Government of the Kingdom 

of Cambodia and the Kingdom of Thailand on the Promotion and Protection of 

Investments (1997)  

3.3 การส่งเสริมการลงทุนและสทิธิพเิศษ…………………………………………. 

กฎหมายลงทุนของกัมพูชาก าหนดสิทธิประโยชน์ไว้หลายด้าน ทั้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี

และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ดังนี้ (Law on Investment 1994/Amendment 2003) 

1) สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี เช่น การยกเว้นภาษีก าไรหรือก าหนดระยะปลอดภาษี การ

ยกเว้นภาษีศุลกากร การประเมนิค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ 

2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การโอน QIP เมื่อมีการร่วมทุนหรือซื้อกิจการ การให้สิทธิ์จ้าง

คนงานต่างชาติ การขอวีซ่าระยะยาว การแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนก าไรหรือเงินทุน

กลับประเทศ และสิทธิ์ในการเชา่ที่ดนิ เป็นต้น 

  

(ท่ีมา : www.boi.go.th, 2553) 
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การเลอืกวธิียกเว้นภาษีก าไรหรือวธิีการใช้ค่าเสื่อมราคา 

โครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุน (Qualified Investment Projects: QIPs) จะต้องเลือกระหว่างการ

ได้ลดหย่อนหรอืยกเว้นภาษีก าไรหรอืการประเมนิค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 การยกเว้นภาษีก าไรในชว่งเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย Law on Taxation ซึ่งระยะเวลา

ยกเว้นภาษีก าไร ตั้งแต ่3-9 ปี ขึน้กับประเภทของโครงการและจ านวนเงินลงทุน 

 การประเมินค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ (Special depreciation) โดยสามารถใช้ค่าเสื่อม

ราคาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งใหมแ่ละเก่าที่น ามาใช้ในการผลิต 

การยกเว้นภาษศีุลกากร  

โครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุน (QIP) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐมี

นโยบายสนับสนุน ส าหรับการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า หรือการ

ผลิตเพื่อส่งออก หรือการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องกัน (Supporting 

Industry) จะได้รับการยกเว้นอากรภาษีน าเข้า ส าหรับเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต วัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่น ามาใช้ใน

กระบวนการผลิต และวัสดุที่ใชก้่อสร้างโครงการ  

สทิธิประโยชน์อื่นๆ 

 สามารถจ้างและน าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และท างานในหน้าที่ผู้ จัดการช่างเทคนิค 

ช่างฝีมอืผูช้ านาญการ รวมทั้งบุตรและคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 

 สามารถเข้าท าประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐหรือที่เช่าจากเอกชน และ

น าที่ดินดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการกู้เงินในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือเช่า 

ยกเว้นที่ดนิที่ได้รับสัมปทาน แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 

 สามารถซื้อและส่งออกเงินตราต่างประเทศเพื่อช าระค่าสินค้า เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้

สิทธิ ์ค่าจัดการ รวมทั้งส่งออกก าไรหรือเงินทุนกลับประเทศได้ทั้งระหว่างและภายหลัง

เลิกโครงการ แต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เข้าโดยปลอดอากรไม่ถึง 5 ปี เมื่อเลิก

โครงการจะต้องช าระอากรที่พึงม ี

(ท่ีมา : www.smesreport.com, 2557) 
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สาขาการลงทุนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ 

กฤษฎีกาย่อย เลขที่ 111 ก าหนดว่าสาขาการลงทุนดังต่อไปนี้ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ตาม

กฎหมายการลงทุน 

 กิจกรรมทางการค้าทุกประเภท 

 บริการทางคมนาคมทุกรูปแบบ 

 ร้านอาหาร คาราโอเกะ บาร์ โรงนวด ศูนย์ออกก าลังกาย 

 ธุรกิจท่องเที่ยว  

 คาสโินและธุรกิจการพนัน 

 ศูนย์ให้บริการทางการเงิน เชน่ธนาคาร สถาบันทางการเงิน และบริษัทประกันภัย 

 บริการวิชาชีพ 

 การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากไม้ 

 ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวกับสื่อ (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพมิพ์) 

 รีสอรท์ รวมโรงแรม  สวนสนุก สวนสัตว์ที่มพีืน้ที่น้อยกว่า 50 เฮกตาร์ 

 โรงแรมที่มมีาตรฐานต่ ากว่า 3 ดาว 

 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และคลังสินค้า 
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3.4 รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ.............................................. 

องค์กรที่สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้แก่ กิจการที่ใชเ้งินลงทุนของคนกัมพูชา 100%, กิจการ

ที่ใช้เงินลงทุนของคนต่างชาติ 100%, กิจการร่วมทุน (Joint Ventures, JV), Build-Operate-Transfer 

(BOT), Business Cooperation Contract (BCC) และกิจการลงทุนอื่นที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย 

(ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ สถาบันเอเชียศกึษา , 2554) 

ผูล้งทุนชาวต่างชาติสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนในกัมพูชาได้ 4 แบบ คอื  

1) การถือหุ้นโดยต่างชาติท้ังหมด 100% 

2) การร่วมทุน (Joint venture: JV) หมายถึง กิจการร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้น (ใหม่) จากการ

ร่วมลงทุนของนักลงทุนโดยไม่จ ากัดสัญชาติ รวมทั้งการรว่มทุนกับภาครัฐ ยกเว้น JV ที่

มีเจตนาจะถือครองกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินในกัมพูชา ต้องมีบุคคลสัญชาติกัมพูชา

ถือหุ้นร้อยละ 51 ขึ้นไป การร่วมลงทุนใน JV สามารถน าที่ดิน เครื่องจักรกล และ

อุปกรณ์ สนิทรัพย์อื่นๆ มาประเมินเป็นทุนของโครงการได้ 

3) Build-Operator-Transfer (BOT) คือ กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐในการลงทุน

บริหารจัดการ และเก็บผลประโยชน์จากการดาเนินการด้านสาธารณูปโภค โดย

ระยะเวลาสูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 ปี และสง่มอบสาธารณูปโภคทั้งหมดในสภาพดีให้กับ

รัฐหรอืหนว่ยงานที่ให้สัญญา โดยไม่คดิมูลค่าในวันสิน้สุดสัญญา 

4) สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC) หมายถึง 

การลงทุนที่นักลงทุนในกัมพูชาได้สัญญาด าเนินกิจการกับหนว่ยงานภาครัฐของกัมพูชา 

และตกลงจะแบ่งปันผลก าไรระหว่างกัน โดยไม่ก่อตัง้นติิบุคคลขึน้ใหม่ 

  

(ท่ีมา : www.jenohm.com, 2014) 
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3.5 ขั้นตอนการเข้าไปลงทุน ในกัมพูชา................................................ 

ขั้นตอนการจดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน 

กระบวนการขอใบรับรองการจดทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมลงทุนจาก CDC ประกอบด้วย 

 ขั้นตอนที่ 1: ผู้ยื่นขอจดทะเบียนส่งเสริมการลงทุน 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะลงทุนและต้องการขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุน สามารถยื่นค าขอพร้อมเอกสาร Investment Proposal และชี้แจงตอบข้อซักถามต่อ CDC ด้วย

ตนเองหรอืมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนได้  

 ขั้นตอนที่ 2: CDC ให้ใบรับรองการจดทะเบียนท่ีมีเงื่อนไข (CRC) 

CDC ด าเนินการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธ Investment Proposal ภายใน 3 วันท าการนับแต่

วันยื่นเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรอืได้แก้ไข Investment Proposal ให้ถูกต้อง 

1) กรณีที่ CDC ตอบรับให้การส่งเสริม จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนที่มีเงื่อนไข 

(Conditional Registration Certificate: CRC) ให้กับผู้ขอเพื่อเป็นหลักฐานใช้ส าหรับติดต่อกับหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและออกใบอนุญาตตา่งๆ  

2) กรณีที่ CDC ไม่ตอบรับให้การส่งเสริม เนื่องจากข้อเสนอโครงการไม่ผ่านเงื่อนไขข้อก าหนด

ตามกฎหมาย หรือเป็นโครงการต้องห้าม จะออกเอกสาร “Letter of Non-Compliance” ที่ชี้แจงเหตุผล

ในการที่ CDC ไม่อนุมัต ิ

ซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้า CDC ไม่ตอบภายใน 3 วันท าการ ให้ถือว่า CDC เห็นชอบในการออกใบ CRC 

โดยอัตโนมัต ิ 

 ขั้นตอนที่ 3: กระทรวงและหนว่ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

หนว่ยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและออกใบอนุญาตกิจการต่างๆ จะต้องพิจารณา

ให้แลว้เสร็จภายใน 28 วันท าการ นับจากวันออกใบ CRC  
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 ขั้นตอนที่ 4: CDC ให้ใบรับรองการจดทะเบียนข้ันสุดท้าย (FRC) 

หน่วยงาน CDC จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration 

Certificate: FRC) ให้กับผูข้อภายใน 28 วันหลังจากวันที่ใหใ้บ CRC โดยถือวันที่ออกเอกสาร FRC เป็นวัน

เริ่มตน้และระยะเวลาของการได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน (QIP commencement) 

 

รูปที่  3.1 ขั้นตอนการขอส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา 

(ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2556) 

ใบรับรองการจดทะเบียนที่มีเงื่อนไข (Conditional Registration Certificate: CRC) ที่ออกให้โดย 

CDC จะระบุรายการใบอนุญาตตา่งๆ (Licenses/Permits) ที่จะต้องได้มาเพื่อด าเนินโครงการลงทุน (QIP) 

รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่จะต้องไปติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตเหล่านั้น สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการ

ส่งเสริมลงทุน และความรับผิดชอบตามกฎหมายของโครงการ 
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กระบวนการยื่นขอลงทุน 
 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ เงื่อนไข/ข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ยื่นขอลงทุน ยื่นข้อเสนอการลงทุนต่อสภา

เพื่อการพัฒนาแหง่กัมพูชา 

1. ใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้องและ

สมบูรณ์ 

2. ค่าธรรมเนียม 7,000,000 

เรียล 

สภ า เ พื่ อ ก า รพัฒนา แห่ ง

กัมพูชา (CDC)/ คณะอนุกรรมการ

ด้านการลงทุนเขต-เทศบาล 

(Provincial-Municipal 

Investment Sub – Committee : 

PMIS) 

กา ร ออก ใ บ รั บ ร อ งก า ร จด

ทะเบียนแบบมี เ งื่ อนไข หาก

ข้ อ เ สนอการลงทุ นมี ข้ อมู ล

ครบถ้วน 

จะต้องออกใบรับรองฯ ภายใน 3 

วันท าการหลังจากวันที่ยื่นขอ

ใบรับรองการจดทะเบียนแบบมี

เงื่อนไขจะให้การอนุมัติ  ออก

ใบอนุญาตหรอการลงทะเบียนที่

จ าเป็นต่างๆให้กับ “โครงการ

ลงทุนที่ผ่านเกณฑ์” และจะระบุ

ถึงหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

CDC/PMIS  หากกิจกรรมที่เสนอไม่ได้อยู่

ในรายการต้องห้าม (Negative 

List) หรือส่งผลกระทบต่อ

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ช า ติ /

ทรัพยากรธรรมชาติ การออก

จดหมายอธิบาย สาเหตุของการ

ไม่ผ่านข้อก าหนด  

 หากข้อเสนอการลงทุนไม่มี

ข้อมูลครบถ้วน  

 หากสภาเพื่อการพัฒนาแห่ง

กั ม พู ช า ไ ม่ ส า ม า ร ถ อ อ ก

ใบรับรองการจกทะเบียนแบบมี

เงื่อนไข หรือจดหมายอธิบาย

ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ไ ม่ ผ่ า น

ข้อก าหนดได้ภายใน 3 วันท า

การ จะถือว่าโครงการดังกล่าว

สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา

จะให้การยืนยันเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ตามที่”โครงการลงทุน

ที่ผ่านเกณฑ์พึงจะได้รับและให้

การยอมรับสถานะทางกฎหมาย

ของโครงการ ในกรณีที่ข้อเสนอ

การลงทุนไม่ผ่านข้อก าหนด 

สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา

จะต้องออกจดหมายอธิบาย

สาเหตุของการไม่ผ่านข้อก าหนด

และแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ

ก า ร อ อก ใ บ รั บ ร อ งก า ร จด

ทะเบียนแบบมีเงื่อนไข 
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ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ เงื่อนไข/ข้อมูลเพิ่มเติม 

ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน

อย่างมเีงื่อนไข โดยอัตโนมัติ 

CDC/PMIS ด าเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่

ระบุในใบรับรองการจดทะเบียน

แบบมีเงื่อนไข 

หน่ วยงานของของรัฐอื่ นๆที่

เกี่ยวข้องจะต้องออกใบอนุญาต

ในการด าเนินการลงทุนภายใน 

28 วันท าการหลังจากวันที่ออก

ใบรับรองการจดทะเบียนแบบมี

เงื่อนไข 

CDC/PMIS ออกใบรับรองการจดทะเบียน

สุดท้าย (Final Registration 

Certificate) 

สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา

จะต้องออกใบรับรองการจด

ทะเบียนสุดท้ายภายใน 28 วัน

ท า ก า ร ห ลั ง จ า ก วั น ที่ อ อ ก

ใบรับรองการจดทะเบียนแบบมี

เ งื่ อ น ไ ข ใ ห้ ถื อ ว่ า วั น ที่ อ อ ก

ใบรับรองการจดจดเบียนสุดท้าย

เป็นวันที่ QIP เริ่มด าเนินการ 
 

โครงการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

โครงการที่จะได้รับการพิจารณาส่งเสริมลงทุน (QIP) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ (Annex I, Section II of 

the Sub-decree No. 111 on the Amendment to the Law on Investment 2005) 

 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 

 อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตเสือ้ผา้ 

 อุตสาหกรรมเคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย และผลติยา 

 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนกิส์ 

 โครงการลงทุนด้านพลังงานและการผลติไฟฟ้า  
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 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสื่อสาร 

 การผลิตแร ่ถ่านหนิ น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานและผลติเพื่อการส่งออก 

รายการเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายที่ออกตาม Law on Investment ที่มี

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง  โครงการลงทุนที่ต้องห้ามตามกฎหมายของกัมพูชา                    

จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความปลอดภัยของชุมชน ยาเสพติด สารเคมีอันตราย การผลิตไฟฟ้าจาก

ขยะที่น าเข้า และการลงทุนที่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น (Negative List, Article 6.1, Sub-decree No.111 

on the Amendment to the Law on Investment 2005)  
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3.6 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ.......................... 

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ 

1. Council for the 

Development of Cambodia 

(CDC)  

Cambodian Investment Board (CIB)  

Government Place, Sisowath Quay, Wat Phnom  

Phnom Penh, Cambodia  

Tel: (855) 23 981 154  Fax : (855) 23 428 426  

E-Mail: CDC.CIB@online.com.kh   

Website: www.cambodiainvestment.gov.kh 

2. IBC – International 

Business Chamber of 

Cambodia  

No. 445, Preah Monivong (St. 93),  

Phnom Penh Tower, 12th Floor, 12258 Phnom Penh.  

Phone: 023 964 455, 089 720 008  

E-mail: info@ibccambodia.com, 

zirconium@online.com.kh  

Website: www.ibbcambodia.com  

3. Office of the Council of 

Ministers 

No. 41 Russian Federation Boulevard, Phnom Penh, 

Cambodia 

Phone: (855) 12 804 442 Fax : (855) 880 624 

E-mail: ocm@cambodia.gov.kh 

Website: http://www. ocm.gov.kh 

4. Ministry of Agricultural 

Forestry and Fisheries 

No. 200, Norodom Boulevard., Phnom Penh, Cambodia 

Phone: (855) 23 211 351  

Fax : (855) 23 217 320 

E-mail: icomaff@camnet.com.kh 

Website: http://www.maff.gov.kh 

5. Ministry of Commerce No. 20 A-B, Preah Norodom Boulevard., Phnom Penh, 

Cambodia 

Phone: (855) 23 427 358 Fax : (855) 23 426 396 

Website: http://www.moc.gov.kh 

6. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

พนมเปญ 

Royal Thai Embassy No. 196 Preah Norodom Boulevard, 

Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
http://www.maff.gov.kh/
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ 

Cambodia 

Phone: (855) 23 726 306-8 (Auto Line)   

Fax : (855) 23 726 303 

E-mail: thaipnp@mfa.go.th 

Website: http://www.thaiembassy.org/phnompenh 

7. ส านักงานส่งเสรมิการค้า

ระหว่างประเทศ ณ กรุง

พนมเปญ 

 

Thai Trade Center Phnom Penh  

Office of Commercial Affairs,  Royal  Thai Embassy No. 

196, M.V. Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle 

Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia 

Phone: (001,007) (855) 23 726 304    

Fax : (855) 23 726 305 

E-mail: thaitcphnompenh@ditp.go.th 

8. สมาคมธุรกิจไทยใน

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ส านักงานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา 

The Thai Business Council of Cambodia C/O Royal Thai 

Embassy 

Phone: 023 726 306 -10 EXT : 216 

E-mail: admin@tbcccambodia.org 

Website: www.tbcccambodia.org 

9. สภาธุรกิจไทย-

ราชอาณาจักรกัมพูชา (สภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย

เป็นผู้ดูแล) 

ส านักงานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา 

150-2 ถนนราชบพิธ  แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200 

Phone: 02-662-1860 Fax : 02-622-1879, 02-255-

3372 

E-mail: bot@thaichamber.org 

(ท่ีมา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

 

  

mailto:thaitcphnompenh@ditp.go.th
mailto:admin@tbcccambodia.org
http://www.tbcccambodia.org/
mailto:bot@thaichamber.org
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3.7 สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ 

กั มพู ช า  ใ ห้ ค ว ามส าคัญกั บ การลงทุ นจาก

ต่างประเทศ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zone) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าและการ

ลงทุนในเมืองเศรษฐกิจส าคัญ ส่งผลให้สามารถดึงดูดการ

ลงทุนได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนจากจีนและ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2555 

กัมพูชามีอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน

หนา้ โดยมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นล าดับที่ 8 ของอาเซียน โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่มี

การลงทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป การแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง และ

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557 

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน) 

3.8 สรุปและวิเคราะหข์้อมูลด้านกฎระเบยีบการลงทุนจากต่างประเทศ..... 

1) การลงทุนในกัมพูชาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ความได้เปรียบด้าน

ต้นทุนแรงงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และ

โอกาสทางการค้าจากสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยุโรป 

2) รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ มีการ

ปรับปรุงระบบการเงิน กฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอื่นๆ หลายด้านเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

พยายามลดอุปสรรคและให้การบริการที่รวดเร็ว แต่การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นช้า เพราะมี

ปัญหาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

(ท่ีมา : www.thedollarbusiness.com, 2015) 
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บทที่ 4                                                                                             

การประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการองค์กรธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลการจดทะเบียนและจัดตั้ง

องค์กรธุรกิจ การค้า การน าเข้าและส่งออก ภาษีตา่งๆ  อัตราแลกเปลี่ยน และการครอบครองที่ดินเพื่อ

ใช้ประโยชน์ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจและการค้า ประกอบด้วย 

 Law on Commercial Enterprises (2005)  

 Law on Commercial Arbitration (2006) 

 Law on the Commercial Regulations and Commercial Register (1995) and the 

Amendments (1999)  

 Law on Concessions (2007)  

 Sub-Decree No. 146 on Economic Land Concession (2005)  

 Sub-Decree No 126 on Management and Use of Co-owned Buildings (2009)  

 Law on Labor (1993) 

 Law on Taxation 

4.1 การจดทะเบยีนก่อตั้งบรษิัท………………………………………………………… 

โดยหลักการทั่วไปแล้วการด าเนินธุรกิจในประเทศ

กัมพูชานั้นสามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้หลายรูปแบบ ทั้งห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ธุรกิจต่างชาติเป็นนิติ

บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศโดย Law on 

Commercial Enterprises (2005) ก าหนดให้บริษัทต่างชาติ

อาจเข้ามาด าเนินธุรกิจในกัมพูชาได้ ในรูปแบบของ

ส านักงานตัวแทน ส านักงานสาขา หรอืบริษัทจ ากัด กรณีที่

ถือว่าบริษัทต่างชาติเข้ามาด าเนนิกิจการในกัมพูชา ได้แก่  

 

(ท่ีมา : www. static.wixstatic.com, 2015) 
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1) เชา่พืน้ที่เพื่อใช้ในการผลิต แปรรูป หรอืประกอบธุรกิจบริการมากกว่า 1 เดือน 

2) จา้งงานบุคคลใดท าการงานมากกว่าหนึ่งเดือน 

3) ประกอบการงานอื่นตามที่กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาให้อ านาจไว้ 

ทั้งนี้ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลนั้นจะสามารถด าเนินธุรกิจใน

ประเทศกัมพูชาได้ผ่านทางการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบ บริษัทจ ากัด ( Limited Liability 

Company: LLC) ถ้ามีต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 หรือส านักงานตัวแทน (Representative Office) 

หรอืจัดตัง้เป็นสาขาของบริษัทต่างชาติ (Branch a Foreign Company) 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท 

การยื่นค าร้องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วไปในประเทศกัมพูชาสามารถท าได้ที่ส านักงาน             

จดทะเบียนบริษัทและธุรกิจ (Registrar of Companies and Businesses) กรมจดทะเบียนธุรกิจ 

(Business Registration Department) กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce: MOC) ณ กรุง

พนมเปญ หรอืสาขาของส านักงานจดทะเบียนพาณิชย์ในต่างจังหวัด  

ก่อนด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผู้ประกอบการต้องได้รับการยินยอมเข้าครอบครอง

สถานประกอบการจากศาลากลางจังหวัด (City Hall) หรอืจังหวัดในท้องถิ่นที่ตัง้กิจการ โดยขั้นตอนการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดในประเทศกัมพูชามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณชิย์, 2556 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศกัมพูชา) 

1) น าเงนิทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร 

ผู้ประกอบการต้องน าเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ าจ านวน 4,000,000 KHR ไปฝากธนาคารก่อน

ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนที่ธนาคารในกัมพูชาที่ได้รับอนุญาต โดยธนาคารต้องออกหลักฐาน

ใบส าคัญแสดงรายการเงินในบัญชเีงินฝาก (Bank Statement) ทั้งนีไ้ม่มจี ากัดเวลาในการฝากเงินให้ครบ

จ านวนทั้งหมด 
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2) ตรวจสอบชื่อบรษิัท 

ผู้ประกอบการตรวจสอบชื่อบริษัทจ ากัดที่กรมจดทะเบียนธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ โดยชื่อ

จะต้องไม่ซ้ ากับบริษัทที่จัดตั้งอยู่แล้ว และห้ามใช้ค าต้องห้ามที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสามารถใช้ชื่อใน

อักษรเขมรหรือใช้ตัวอักษรละตินก็ได้ โดยต้องให้ชื่อละตินอยู่ ใต้ชื่อในภาษาเขมรและมีขนาดอักษรเล็ก

กว่าอักษรเขมร ส าหรับสาขาของบริษัทจะต้องใช้ชื่อตามบริษัทหลัก โดยมีค าว่าสาขา (Branch)                   

อยู่ด้านบนหรือดา้นหนา้ชื่อสาขา 

3) ประกาศข้อมูลบรษิัท (ข้อบังคับบรษิัท/บริคณห์สนธิ) ลงในหนังสือพิมพ์ 

กรรมการบริษัทหรอืผูถ้ือหุน้ หรอืผูแ้ทนที่ได้รับมอบอ านาจ เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมบริษัทลงใน

หนังสือพมิพ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกัมพูชา โดยข้อมูลประกอบด้วย 

(1) ช่ือ ที่อยู่ และรูปแบบบริษัท 

(2) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 

(3) จ านวนเงินทุนที่เป็นเงนิสด 

(4) รายละเอียดกรรมการบริษัท (ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และอาชีพ) 

โดยผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมหลักฐานยืนยันการลงประกาศในหนังสือพิมพ์มาพร้อมกับ

ค าขอจดทะเบียนด้วย 

4) ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบรษิัท 

ผู้ประกอบการยื่นแบบฟอร์มค าขอจัดตั้งบริษัท พร้อมกับเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงานจด

ทะเบียนพาณชิย์ ผู้ถือหุ้นหรอืผูบ้ริหารตอ้งแสดงตน และลงนามในเอกสารบางรายการต่อหน้าพนักงาน

เจ้าหน้าที่ แต่สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทนแล้วแสดงตนในภายหลังได้ (ก่อนส านักงาน

ออกใบรับรองการจดทะเบียน) 

5) ส านักงานจดทะเบียนพิจารณาค าขอและออกใบรับรองการจดทะเบียน 

ส านักงานจะส่งส าเนาเอกสารให้กับกองกฎหมายของกระทรวงฯ และศาลพาณิชย์พิจารณา 

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัตกิารจดทะเบียน กระทรวงจะประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทและออกใบรับรองการจด
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ทะเบียนพร้อมตรายางใหแ้ก่บริษัท ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการจดทะเบียนอาจแตกต่างกันในแต่ละกรณี 

โดยอาจใชร้ะยะเวลาประมาณ 10-25 วัน 

 

รูปที่  4.1 แสดงขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจในกัมพูชา  

(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์, 2556) 
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4.2 การน าเข้าและส่งออก…………………………………………………………………. 

ในด้านนโยบายการค้าต่างประเทศ กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือ

โควตาน าเข้า ยกเว้นกับสินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือสินค้าตามข้อก าหนด ต้องขอใบอนุญาตจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยารักษาโรค อัญมณี ทองค า และกรด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะ

อนญุาตให้น าเข้ายารักษาโรคของกัมพูชา ผู้น าเข้าและผูผ้ลิตยาในต่างประเทศ จะต้องจดทะเบียนต ารับ

ยารักษาโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาก่อน และเมื่อต้องการน าเข้าต้องขอใบอนุญาตที่มีอายุให้

น าเข้าภายใน 6 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง ส่วนการน าเข้ากรดต้องขอใบอนุญาตน าเข้าที่

กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุน

ในราชอาณาจักรกัมพูชา) 

4.3 ภาษีเงินได้และภาษีธุรกจิ…………………………………………………………… 

ภาษีเงนิได้และภาษีธุรกิจในประเทศกัมพูชาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

บุคคลทั่วไปจะต้องท าการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นรายปี  โดยต้องช าระตามอัตรา

การเพิ่มของเงินได้ประจ าปี ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ส าหรับคิดเป็นรายปี 

รายได้ (เรียล/ปี) อัตราภาษี 

ต่ ากว่า 750,000 0 % 

750,000 – 1,000,000 5 % 

1,000,001 – 10,000,000 10 % 

10,000,001 – 20,000,000 15 % 

เกิน 20,000,000 20 % 

(ท่ีมา: กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา) 
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ภาษีก าไร (Tax on Profit)  

นิตบิุคคล มีหน้าที่เสียภาษีเงนิได้จากก าไรของบริษัทที่เกิดขึน้จรงิในปีภาษีนัน้ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บ

ในอัตรา 20% เว้นแต่จะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นจากกรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งอาจได้รับ

ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน (ในอัตรา 9% หรือ 0%) กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ

อาจจะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงนิได้ (Amended Law on Taxation) แต่ส าหรับธุรกิจเกี่ยวกับ

การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบางประเภท เช่น แร่อัญมณี น้ ามัน หรือก๊าซธรรมชาติ จะต้อง

เสียภาษีในอัตรา 30%  

การค านวณภาษีเงินได้หรือภาษีก าไร จะค านวณจากเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย (คล้ายกับ

กฎหมายภาษีของไทย) ในอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) ตามประเภทของกิจการ 

ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 อัตราภาษีก าไร 

ประเภทของธุรกิจ อัตราภาษี 

ธุรกิจด้านกฎหมาย 20 % 

ธุรกิจการผลิตน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ การส ารวจขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ 30 % 

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ระหว่างปี 2003-2008 9 % 

ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการการลงทุน (ไม่เกิน 8 ปี) 0 % 

ธุรกิจประกันภัยที่รับประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนในกัมพูชา 5 % 

(ท่ีมา: กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา) 

 

(ท่ีมา: http://www.stauditandlaw.com/) 
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กรณนิีติบุคคล (Corporation) การจัดเก็บภาษีก าไรจ าแนกตามประเภทของกิจการ ดังตาราง

ต่อไปนี ้

ตารางที่ 4.3 อัตราภาษีก าไร กรณีที่เป็นนิติบุคล 

ประเภทกิจการ อัตราภาษี 

บุคคลมีภูมลิ าเนาในกัมพูชา 0-20 % 

ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (Tax Holiday) จาก CDC 0 % 

ประกันภัย (เก็บจากยอดเบีย้ประกัน) 5 % 

ที่ได้รับการส่งเสริมจาก CDC 9 % 

มาตรฐานทั่วไป 20 % 

น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ 30 % 

(ท่ีมา: กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา) 

กรณีไม่ใช่นิติบุคคล (Non-Corporation) จะมีการจัดเก็บภาษีก าไรในอัตราก้าวหน้า                 

ดังตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 4.4 อัตราภาษีก าไร กรณีที่ไม่ใชน่ิตบิุคล 

ก าไร (เรยีลต่อปี) อัตราภาษี 

0 - 6,000,000 0 % 

6,000,001 - 15,000,000 5 % 

15,000,001-102,000,000 10 % 

102,000,001-150,000,000 15 % 

มากกว่า 150,000,000 20 % 

(ท่ีมา: กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา) 
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ภาษีเงินเดือน  

นิติบุคคลมีหน้าที่ในการหักภาษีเงินเดือนจากการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง หรือ เงินได้อื่นๆ ที่จ่าย

ให้แก่ลูกจ้างทุกคน และน าส่งภาษีภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ทั้งนี้อัตราภาษีเงินเดือนของลูกจ้าง

ชาวกัมพูชาและชาวต่างชาตินั้นใช้อัตราภาษีเดียวกัน โดยถือว่าผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาจะต้องเสียภาษี

จากรายได้ทั้งที่เกิดในประเทศกัมพูชาและนอกประเทศ ส าหรับบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศกัมพูชา

นั้นจะเสียภาษีเฉพาะรายได้ที่เกิดจากประเทศกัมพูชาเท่านั้น 

ตารางที่ 4.5 อัตราภาษีเงนิเดือน 

จ านวนเงนิเดือน (เรยีล) อัตราภาษี 

0 – 500,000 0 % 

500,001 – 1,250,000 5 % 

1,250,001 – 8,500,000 10 % 

8,500,001 – 12,500,000 15 % 

12,500,001 ขึน้ไป 20 % 

สวัสดิการ 20 % ของราคาตลาด 

บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชา อัตราคงที่ 20 % 

(ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555 คู่มือการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา)  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued Added-Tax: VAT)  

รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าและการให้บริการเกือบทุกชนิด  

รวมทั้งการน าเข้าสินค้าทุกรายการในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าที่มกีารซื้อขาย ยกเว้นกรณีการซื้อขาย

ที่ดินและเงินตรา ของใช้ทางการทูตและองค์กรระหว่างประเทศ และกิจการที่ได้รับการยกเว้นตาม

กฎหมาย เช่น โรงพยาบาล ไปรษณีย์ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นต้น ธุรกิจที่ เกี่ยวข้ องกับ

ภาษีมูลคา่เพิ่ม จะต้องจดทะเบียนส าหรับเข้าระบบภาษีมูลคา่เพิ่มเมื่อจดทะเบียนธุรกิจ 
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ภาษีน าเข้าและส่งออกสินค้า  

การน าเข้าสินค้าจะต้องเสียภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าบางกลุ่ม และ

ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีศุลกากรในการน าเข้าสินค้าจะมี 5 อัตรา  

- อัตรา 0% ส าหรับสินค้าตามประกาศและนโยบายรัฐที่จะไม่เก็บภาษี  

- อัตรา 7% ส าหรับสินค้าพืน้ฐานและวัตถุดิบ  

- อัตรา 15% ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์  

- อัตรา 35% ส าหรับสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าที่รัฐตอ้งการคุ้มครองการผลติในประเทศ  

- อัตรา 50% ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย  

ส าหรับภาษีส่งออกจะเก็บเฉพาะสินค้าบางประเภท ได้แก่ 

- ยางธรรมชาติ อัตรา 2, 5 และ 10% ขึน้กับการแปรรูป 

- ไม้แปรรูป อัตรา 5 และ 10% ขึน้กับการแปรรูป 

- สินค้าประมง และแรอ่ัญมณีที่ยังไม่ได้เจียรไน อัตรา 10% 

4.4 กฎระเบยีบทางการเงิน.........……………………………………………………….. 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ประเทศกัมพูชามีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายอัตราแลกเปลี่ยน (Law 

on the Foreign Exchange 1997) ซึ่งก าหนดให้ธนาคารที่

ตั้งขึ้นถาวรในกัมพูชาเท่านั้นมีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้ด าเนิน

ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา และให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตราได้

อย่ าง เสรี โดยการห้ ามมิ ให้ ธนาคารที่ ไ ด้ รั บอนุญาต

แลกเปลี่ยนเงินตราจ ากัดวงเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ แต่ธนาคารดังกล่าวจะต้องรายงานต่อธนาคาร

แห่งประเทศกัมพูชา เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ 10,000 

ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป แต่ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ที่กัมพูชามี
(ที่มา : www.holiday-in-angkor-wat.com, 2010) 
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สถานการณ์ไม่สงบภายในประเทศ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ธนาคารแห่งชาติกัมพูชามีอ านาจ

สงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2555 คู่มอืการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา) 

ระบบธนาคาร 

สถาบันการเงินในกัมพูชาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา (National 

Bank of Cambodia: NBC) ที่มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลสถาบันการเงิน ได้แก่ การให้ใบอนุญาต/

เพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงิน ผู้ช าระบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน การ

ออกระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเป็นแหล่งกู้ยืมเงินของธนาคาร

พาณชิย์ (Lender of Last Resort) 

ระบบธนาคารมีการพัฒนาและเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง NBC ซึ่งมีบทบาทการก ากับดูแลสถาบัน

การเงินได้ปรับและพัฒนาวิธีการก ากับตรวจสอบ

สถาบันการเงินจากเดิม Ruled-based เป็น Risk-

based และเป็น Forward-looking มากขึ้น นอกจากนี ้

NBC ยังปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลจากธนาคาร

พาณชิย์และสถาบันไมโครไฟแนนซ์ มาเป็นการน าส่งตัวเลขและข้อมูลผ่านทาง Online ซึ่งท าให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับสถาบันการเงนิที่ถูกต้องและทันเวลา ช่วยลดอุปสรรคและต้นทุนในการยื่นเอกสาร และยังเป็น

การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในวงการสถาบันการเงินของกัมพูชาอีกด้วย ทั้งนี้ กัมพูชาอนุญาตให้

ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557) 

สถาบันการเงนิกัมพูชา ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ จ านวน 35 ธนาคาร ธนาคารเฉพาะกิจ 

จ านวน 9 ธนาคาร สถาบันไมโครไฟแนนซ์ จ านวน 38 แห่ง ส านักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศ 

จ านวน 6 แหง่ ตัวแทนแลกเปลี่ยนเงนิ จ านวน 1,676 แห่ง และ Financial Leasing อีก 2 แห่ง (ข้อมูล ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดยมีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 ล าดับแรก คือ Cambodia Public Bank, 

Acleda Bank, Canadia Bank, และ ANZ Royal Bank 

 

 

 

(ท่ีมา : www.oknation.net, 2550) 
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การส่งเงินทุน/ก าไรกลับประเทศ 

กัมพูชา ไม่มีการจ ากัดในการโอนเงินทุนหรือผลก าไรที่ได้จากการลงทุนออกนอกประเทศ 

กฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศกัมพูชาในการควบคุมดูแลการ

ส่งออกเงินตราไปนอกประเทศ ในกรณีนักท่องเที่ยวที่น าเงินเข้าหรือออกประเทศในสกุลเงินใดก็ตาม

หากมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป จะต้องส าแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ธนาคารที่เป็นผู้ท า

ธุรกรรมจะต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา เมื่อมีการน าเงินสดที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ออกจากกัมพูชา 

4.5 การครอบครองท่ีดินในประเทศกัมพูชา............................................ 

กฎหมายที่ดินของกัมพูชา Land on Law (2001) ไม่อนุญาตให้ต่างชาติครอบครองเป็นเจ้าของ

ที่ดิน แต่ยอมให้เช่าใช้ประโยชน์ได้ถึง 70 ปี โครงการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน หรือ QIP สามารถเช่า

ที่ดินในระยะยาว หรือได้รับสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในรูปของสัมปทาน (Economic Land Concessions: 

ELCs) 

ในปี ค.ศ. 2010 กัมพูชาได้ปรับแก้กฎหมายโดยยอมให้ต่างชาติถือครองอาคารสูงที่มีหลายช้ัน

ได้ตั้งแต่ช้ันที่สองขึ้นไป และมีกรรมสิทธิ์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของพื้นที่อาคาร แต่ไม่อนุญาตให้

เป็นเจ้าของรว่มในอาคารที่อยู่ใกล้ชายแดนในรัศมี 30 กม. ยกเว้นถ้าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zones) หรอือยู่ในเขตพืน้ที่ที่รัฐก าหนดให้ 

โครงสร้างการลงทุนในที่ดิน 

ผู้ที่มีสิทธิในการถือครองที่ดินในกัมพูชา 

ได้แก่  ผู้ที่มีสัญชาติกัมพูชา และนิติบุคลที่มีสิทธิ์

เสมือนเป็นชาวกัมพูชา ซึ่งได้แก่ นิติบุคลที่มีชาว

กัมพูชาถือหุน้และมีสทิธิในการออกเสียงร้อยละ 51 

ขึ้นไป นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเช้าที่ดินเพื่อ

การลงทุนในระยะยาว (15 ปี ขึ้นไป) โดยการขอ

สัมปทานจากภาครัฐหรือการเป็นผู้ครองสิทธิราย

ย่อย (ร้อยละ 49) ในบริษัทที่มีชาวกัมพูชาเป็น

เจ้าของ ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิถือครองที่ดินตาม
(ท่ีมา : www.manager.co.th, 2555) 
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กฎหมายของกัมพูชาแตส่ามารถท าสัญญาเชา่ที่ดิน เพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขาย 

หรอืเชา่ต่อสัญญาเข้านั้นๆ หรอืใช้ค าประกันการกู้ยืมเพื่อการลงทุน สัญญาเช่าระยะยาวต้องมีอายุของ

สัญญาอย่างน้อย 15 ปี ผู้เช่าสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างในที่ดินนั้นๆ ได้ แต่เงื่อนไขสิทธิในสิ่งก่อสร้าง

ดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดในกฎหมาย ณ ปัจจุบัน รัฐไม่มีสิทธิ์ยึดคืนที่ดินที่เช่าเพื่อการลงทุนดังกล่าว 

ยกเว้นในกรณีที่ตอ้งใชท้ี่ดนิผืนนั้นเพื่อประโยชน์สามธารณะ แต่ต้องมีการจ่ายค่าเวนคืนที่เหมาะสมและ

ยุติธรรม 

การเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ์ท่ีดิน 

รัฐบาลกัมพูชารับรองสิทธิของแต่ละบุคคลในการใช้ที่ดินโดยการออก Certificate of Land Use 

and Procession ซึ่งเทียบเท่ากับการมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็

ตาม แม้วา่ใบรับรองแสดงความเป็นเจ้าของที่ออกอย่างเป็นทางการจะยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่มีเจ้าของ

ที่ดินน้อยรายที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงควรตรวจสอบก่อนเข้าไปลงทุนว่าเจ้าของ

ที่ดินมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ยังใช้ได้อยู่และได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวของใน

กัมพูชาแล้ว สิทธิประโยชนข์องนักลงทุนต่างชาติจะได้รับแบ่งเป็น 

 หากเป็นสัญญาเชา่ที่ดนิระยะยาว จะไม่มขี้อก ากัดด้านระยะเวลาในการเชา่ 

 หากเป็นสัญญาเชา่ที่ดนิระยะสั้น ที่มกีารก าหนดเวลาในการเชา่ไว้สามารถต่ออายุใหมไ่ด้ 

นอกจากนี้กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ยังอนุญาตให้นักลงทุนสามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน

ในการจดจ านอง รวมทั้งสามารถโอนสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลุกสร้างบน

ที่ดนิแปลงดังกล่าวได้เชน่กัน แตต่้องไม่เกินก าหนดเวลาในสัญญาเช่าที่ดนิ 

ข้อจ ากัด 

การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชาวต่างชาติเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ 

และมาตรา 66 ของกฎหมายการลงทุน หา้มไม่ให้นติิบุคคลต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติสามารถควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยผ่านการเช่าระนะยาว

ได้ ชาวต่างชาติและนิติบุคคลต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้นานถึง 99 ปี ตามกฎหมายการลงทุนและ

ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎหมายการลงทุนยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติและนิติบุคคลต่างชาติสามารถเป็น

เจ้าของอาคารที่อยู่บนที่ดินเช่าได้นานถึง 70 ปี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Ministry of 

land Management, Urban Planning and Construction (http: www.mlmupc.gov.kh) 

http://www.mlmupc.gov.kh/
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4.6 การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ……………………………………………………. 

การจ้างแรงงานจะต้องให้ความส าคัญกับชาว

กัมพูชาก่อน การจ้างแรงงานต่างชาติจะถูกก าหนด

โควตาซึ่งโดยทั่วไปจะมีจ านวนไม่เกิน 10% ของแรงงาน

ทั้งหมด ในกรณีที่ได้รับส่งเสริมลงทุน หรือ QIP จาก 

CDC จะสามารถน าไปขอจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามา

ท างานในระดับบริหาร หรือแรงงานมีฝีมือที่ขาดแคลน

ในประเทศได้ 

ภายใต้กฎหมาย Cambodian Labor Law (1993) ชาวต่างชาติที่ท างานในกัมพูชาจะต้องมี

ใบอนุญาตท างาน (Work permit) จาก Ministry of Labor ซึ่งมีอายุ 1 ปี และต่ออายุได้ เมื่อได้รับ

ใบอนุญาตท างานแลว้สามารถน าไปประกอบการยื่นขอวซี่าในระยะยาวได้ 

เงื่อนไขการจ้างงาน 

มาตรา 17-18 ของกฎหมายการลงทุนระบุว่า นักลงทุนในกัมพูชาสามารถจ้างแรงงานชาว

กัมพูชาหรือชาวต่างชาติได้อย่างเสรี แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและการตรวจคนเข้า

เมือง 

 นักลงทุนสามารถจ้างแรงงานเสรีได้หาก 

o ไม่มีแรงงานชาวกัมพูชาที่มีคุณสมบัติและความเช่ียวชาญตามที่ต้องการ ในกรณีนี้

จะต้องยืนเอกสารจ าเป็นต่อสภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา ได้แก่ ส าเนาหนังสือ

เดินทางของแรงงานชาวต่างชาติ  ใบประกาศนียบัตร และ/หรือ ประวัติย่อของ

ผูส้มคัรงาน (Curriculum Vitae/ Resume) 

o จดหมายแจ้งความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานชาวต่างชาติดังกล่าว และต้องได้รับ

ใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน 

o ก่อนที่จะเริ่มท างาน แรงงานต่างชาติดังกล่าวจะต้องได้รับใยอนุญาตท างานจาก

กระทรวงแรงงาน 

 

 

(ท่ีมา : www.aseanwatch.org, 2557) 
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 นักลงทุนจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

o นายจ้างต้องท าหนังสือแจ้งกระทรวงฯ ทุกครั้งที่มีการจ้างหรือไล่ออกพนักงาน 

รวมทั้งกรณีหยุดด าเนนิการ 

o นายจ้างที่มีการจ้างงานมากกว่า 8 คน ขึ้นไปจะต้องมีข้อบังคับการท างานให้

พนักงานถือปฏิบัติ ซึ่งข้อก าหนดนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบการ

จา้งงานของกระทรวงแรงงาน 

o การจา้งชาวต่างชาติจะต้องมสีัญญาการจ้างที่ชัดเจน ดังนี้ 

 สัญญาการจา้งที่มกี าหนดเกิน 2 ปีให้ถือว่าเป็นสัญญาจา้งถาวร 

 ระยะเวลาในการทดลองงานไม่ควรเกิน 1 เดือน ส าหรับแรงงานที่ไม่มีทักษะ 

 ระยะเวลาในการทดลองงานไม่ควรเกิน 2 เดือน ส าหรับแรงงานที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ระยะเวลาในการทดลองงานไม่ควรเกิน 3 เดือน ส าหรับแรงงานทั่วไป 

4.7 สรุปและวิเคราะห์การประกอบธุรกิจ........................................... 

1) การใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างแพร่หลายภายในประเทศกัมพูชา ท าให้ลดความ

เสี่ยงจากความผันแปรของเงินสกุลท้องถิ่น  

2) กัมพูชามีระบบภาษีธุรกิจที่ชัดเจนเป็นระบบ และมีอัตราภาษีธุรกิจของกัมพูชาโดยรวม

ค่อนข้างต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่โครงการเหมืองแร่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งสูงกว่า

ธุรกิจทั่วไปที่เสียเพียงร้อยละ 20 ของก าไร และกิจการเหมืองแร่และปิโตรเลียมยังเป็นเป้าหมายที่

รัฐบาลกัมพูชาหวังให้เป็นแหลง่รายได้เข้ารัฐ 
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บทที่ 5                                                                                    

กฎระเบียบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

ข้อมูลประกอบด้วยนโยบายภาครัฐของประเทศกัมพูชา กฎหมายแร่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การส ารวจแร่ การท าเหมืองและแต่งแร่ ภาษีที่เกี่ยวกับการค้าแร่และการลงทุนเหมืองแร่ และข้อมูล

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่  

5.1 นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท าเหมอืงแร่...................... 

กัมพูชาโดย Department of Mineral Resources, 

Ministry of Industry, Mines and Energy, (MIME) ซึ่งใน

ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น Ministry of Mines and Energy 

(MME) ได้ก าหนดนโยบายด้านแร่ใหม่ ในปี ค.ศ. 2014 

โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มบทบาทของ

ภาครัฐในการก ากับดูแลและพัฒนาทรัพยากรแร่ โดย

ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย จัดระบบฐานข้อมูล และ

การจัดการที่ด ี 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกิจการเหมืองแร่ที่มีความรับผิดชอบและการพัฒนาที่

ยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สุขอนามัยและความปลอดภัยเหมืองแร่ การสกัดและใช้

ประโยชน์ทรัพยากรแร่ที่เหมาะสม และความรับผดิชอบในการท าเหมอืงแร่ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแร่และการอนุรักษ์ โดยก าหนดกระบวนการพิเศษ

ส าหรับการส ารวจแร่ การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย และการ

อนุมัตขิั้นสุดท้ายจากนายกรัฐมนตรี 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรแร่กับชุมชน โดยการวางแผนพัฒนาชุมชน 

การสรา้งความตระหนักใหแ้ก่ชุมชน การใชป้ระโยชน์แรงงานท้องถิ่น  

(ท่ีมา : www.unigang.com, 2555) 

http://www.unigang.com/
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เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาท าเหมืองแร่ขนาดเล็กและดั้งเดิม โดยการให้ความรู้

และเพิ่มความช านาญแก่ผู้ประกอบการ การสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงิน การกระตุ้นและการ

รวมกลุ่มของผู้ประกอบการ การแก้ไขปัญหาการท าเหมืองแร่ผิดกฎหมายให้ถูกต้อง หรือโดยการ

เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 6 ทรัพยากรแร่และนโยบายการส่งออก  

 ส าหรับนโยบายการส่งออก ห้ามการส่งออกแร่ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแต่งแร่ 

ส าหรับแร่ที่ผ่านกระบวนการถลุงเป็นโลหะหรอืมีการขึน้รูปแล้วสามารถส่งออกได้ 

 แร่ที่ผ่านการแต่งแร่แล้วจะสามารถส่งออกได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับการประเมินต้นทุน

และผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างละเอียด  

 หลักการ 4 ประการของเงื่อนไขการส่งออกผลิตภัณฑ์จากแร่คือ ความเหมาะสมทาง

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและความช านาญ อุปสงค์ของอุตสาหกรรม

ท้องถิ่น และแนวคิดการจัดสรรทรัพยากรแร่  

 แร่ที่มีการเพิ่มมูลค่าแล้ว จะมีการส่งเสริมการวิจัย กระตุ้นการใช้ทรัพยากรแร่นั้นใน

ประเทศก่อนการส่งออก ศึกษาราคาผลิตภัณฑ์จากแร่ ในตลาดโลก และตรวจสอบ

ความแปรเปลี่ยนของอุปสงค์ของผลิตภัณฑจ์ากแร่  

 ส าหรับการอ านวยความสะดวกการส่งออกผลิตภัณฑ์จากแร่ โดยศึกษาการตลาดและ

อ านวยความสะดวกในการสง่ออก หากมีความจ าเป็นก็จะออกกฎระหว่างกระทรวง  

 ส าหรับการหา้มส่งออกแร่และแร่กัมมันตภาพรังสี โดยประเมินอุปสงค์ของการใช้แร่นั้น

ในประเทศ และพัฒนาจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับแร่กัมมันตภาพรังสี 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 7 ทรัพยากรแร่และ

นโยบายการน าเข้า โดยให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับ

การจัดตัง้โรงถลุงในประเทศ เสียภาษีและค่าภาคหลวง

แรใ่นอัตราพิเศษ และอ านวยความสะดวกในการน าเข้า

แร ่

 
(ท่ีมา : www.rosen-group.com, 2016) 
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นโยบายในปัจจุบันของ Ministry of Mines and Energy ในช่วงปี ค.ศ. 2014-2015 จะเน้นที่การ

เพิ่มรายได้ของรัฐจากอุตสาหกรรมแร่ (H.E. Suy Sem, the minister of Ministry of Mines and Energy, 

2014, CAMEC monthly meeting on February 11, 2014) 

5.2 กฎหมายแร่………………………………………………………………………………… 

กฎหมายแร่ (Law on Management and Exploitation of Mineral Resources) ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 มีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ คือ  

 กฎหมายแร่ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรแร่และการท าเหมืองแร่ ยกเว้นน้ ามันและก๊าซ

ธรรมชาต ิ

 การยื่นขอใบอนุญาต จะต้องยื่นขอใบอนุญาตที่กระทรวงเหมืองแร่ และพลังงาน (Ministry 

of Mines and Energy: MME) การอนุญาตจะขึ้นอยู่กับความสามารถด้านการเงินและทาง

เทคนิค และการจดทะเบียนหนว่ยธุรกิจ 

 ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นรายงานด้านเทคนิค การเงิน สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแหล่งแร่ด้านเศรษฐกิจสังคม ไปยังรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล

ด้านแรเ่พื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ใบอนุญาตเหมืองแร่ขนาดเล็กสามารถยื่นขอได้ที่หน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องใน

จังหวัดหรือเทศบาลนั้นๆ ส าหรับใบอนุญาตอื่นๆ ยื่นขอได้ที่หน่วยงานระดับกระทรวง โดย

รัฐมนตรขีองกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาไม่

เกิน 45 วัน นับตั้งแตว่ันที่หน่วยงานนั้นรับใบยื่นขออนุญาต 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประกาศใช้ Sub-decree ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2005 

และ Sub-decree ฉบับที่ 113 ลงวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2005 โดยมีเนือ้หาสาระที่ส าคัญดังนี้ 

 ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอใบอนุญาตด้านแร่จากกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (MME) 

ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแร่ 

 ส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตส ารวจแร่ สามารถยื่นขอ Industrial Mining License ผ่าน MME 

ได้ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาส ารวจแร่ โดย MME จะออกใบอนุญาตให้ หลังจาก Council 

for the Development of Cambodia (CDC) ได้มกีารอนุมัตแิล้ว 
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 ไม่อนุญาตให้ส่งออกทรัพยากรแร่ทุกชนิด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐมีความต้องการที่จะสงวน

ทรัพยากรแร่ไว้ใชใ้นประเทศ (จะอนุญาตใหส้่งออกเฉพาะผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปเท่านั้น)  

การปรับปรุงกฎหมายแร่ 

กระทรวง MME ก าลังปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าภาคหลวงแร่ รวมทั้ง

กฎระเบียบเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจดทะเบียน การออกใบอนุญาตส ารวจแร่และท าเหมืองแร่ การต่อ

อายุ และการโอนใบอนุญาต การควบคุมการท าเหมืองให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงระบบงานและโครงสร้างของกระทรวง โดยคาดว่าจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

ภายในปลายปี ค.ศ. 2015 (H.E. Suy Sem, the minister of Ministry of Mines and Energy, 2014, 

CAMEC monthly meeting on February 11, 2014) 

ในปัจจุบันมีปัญหาจากการห้ามส่งออกแร่ดิบทุก

ชนิด แต่รัฐบาลกัมพูชารับทราบปัญหาว่าแร่บางอย่างไม่

สามารถแต่งแร่เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ในประเทศ เช่น แร่บ๊อก

ไซต์ และแร่ทองแดง จึงอาจจะมีการปรับปรุงระเบียบ

ข้อบังคับเพื่อนิยามชนิดแร่และวิธีการแต่งแร่ที่สามารถท า

ได้ในประเทศและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ  

ใบอนุญาตด้านแร่ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการดา้นแร ่มี 6 ประเภทขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของกิจการ ดังนี้ 

 ใบอนุญาตเหมืองแร่ขนาดเล็ก (Artisanal Mining License)  ส าหรับชาวกัมพูชาเท่านั้นที่

ต้องการส ารวจและท าเหมืองแร่โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย (Hand Tools) ใช้แรงงานตัวเอง 

หรอืจ านวนแรงงานในครอบครัวไม่เกิน 7 คน 

 ใบอนุญาตเหมืองเปิดและเหมืองหิน (Pits and Quarries Mining License)  ส าหรับบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการส ารวจและท าเหมืองแร่อุตสาหกรรมและแร่ส าหรับ

ก่อสร้าง จากเหมอืงเปิด และใช้ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม 

 ใบอนุญาตเหมืองแรร่ัตนชาติ (Gemstone Exploitation License)  ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือ

นิตบิุคคลที่ตอ้งการส ารวจและท าเหมอืงแร่รัตนชาติ แรก่ึ่งรัตนชาติ และหนิประดับ 

(ท่ีมา : www.thailandindustry.com, 2554) 
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 ใบอนุญาตเจียรไนแร่ (Mineral Cutting License)  

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการเจียรไนแร่

รัตนชาติ แรก่ึ่งรัตนชาติ และหนิประดับ 

 ใบอนุญาตส ารวจแร่ (Mineral Exploration License)  

ออกให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการ

ส ารวจแร่ (โดยเฉพาะแร่โลหะ เนื่องจากแร่อื่นจะ

อยู่ในการขอใบอนุญาตเหมอืงเปิดและเหมอืงหิน) 

 ใบอนุญาตอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Industrial Mining License)  ออกให้ส าหรับผู้ถือ

ใบอนุญาตส ารวจแร่ ท าการส ารวจแร่และท าเหมืองแร่ที่พบในปริมาณเชิงพาณิชย์ในพื้นที่

ภายใต้ใบอนุญาตส ารวจแร่ 

รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศในการท าเหมอืงแร่ 

กฎหมายลงทุนของกัมพูชายินยอมให้ผู้ลงทุนจากต่างชาติลงทุนท าเหมืองแร่ได้ 100% และ

รับประกันว่าทรัพย์สินของต่างชาติที่น ามาลงทุนจะไม่ถูกยึดเป็นของรัฐ และจะไม่ควบคุมราคาสินค้าที่

ผลติโดยโครงการที่สง่เสริมการลงทุน 

5.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขการขออนุญาตด้านแร่………………………………… 

การเสนอโครงการลงทุนด้านแร่ทั้งการส ารวจแร่และท าเหมืองแร่ จะต้องด าเนินการผ่าน CDC 

ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้อนุมัติเป็น Qualified Investment Project (QIP) ก่อน เพราะนอกจากจะได้สิทธิ

ประโยชน์จากการส่งเสริมลงทุนแล้ว ทาง CDC จะท าหน้าที่เป็น One Stop Service ที่ประสานงาน

ระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต และกระทรวง MME จะอนุมัติใบอนุญาตส ารวจแร่และท า

เหมอืงแร่ใหก้ับโครงการ QIP ที่ CDC เห็นชอบแล้วเท่านัน้ 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน ออกประกาศเกี่ยวกับการ

ยื่นจดทะเบียน และขั้นตอนการขอใบอนุญาต การต่ออายุ และการโอนสิทธิ์ ใบอนุญาตด้านแร่ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี ้ 

 

 

(ท่ีมา : www.board.postjung.com, 2559) 
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1) การจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (Registration) 

ในขั้นตอนแรก คือ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องเดินทางมาที่กองกฎหมาย (Legal 

Affair Division) กระทรวงพาณชิย์ (Ministry of Commerce) เพื่อท าการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 

2) ลงทะเบียนเพื่อด าเนินกิจการด้านแร่ 

หลังจากนั้นจะต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (MME) เพื่อจด

ทะเบียนเป็นบริษัทที่สามารถด าเนินกิจการด้านแรใ่นกัมพูชา 

3) การขออนุญาตส ารวจแร่ 

หลังจากลงทะเบียนกับ 2 กระทรวงแล้ว กรรมการหรือผู้ถือหุ้นจะต้องเดินทางมาที่ General 

Department of Mineral Resources (GDMR) เพื่อปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการส ารวจแร่

เบือ้งตน้ ชนิดแร่ที่ตอ้งการส ารวจ พร้อมทั้งต าแหน่งที่ตัง้ของแหลง่แร่ หรอืขอดูแผนที่เหมืองแร ่

หลังจากมีการก าหนดชนิดแร่และต าแหน่งที่ตั้งแล้ว จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบอนุญาตด้านแร่  

และยื่นขออนุญาตไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่ และพลังงาน รัฐมนตรีจะอนุญาตหรือไม่

อนุญาตค าขอภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน  

 ใบอนุญาตส ารวจแร่จะต้องก าหนดชนิดแร่ที่ต้องการส ารวจ ต าแหน่งที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ 

พร้อมแนบเอกสารแสดงความพร้อมด้านการเงนิและด้านเทคนิค 

 พื้นที่ขออนุญาตสูงสุดไม่เกิน 200 ตารางกิโลเมตร (อย่างไรก็ตาม Land Management 

Law ก าหนดให้ขนาดพื้นที่สูงสุดที่อนุญาตได้ไม่เกิน 100 ตารางกิโลเมตร) จะต้องคืนพื้นที่

ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของช่วงระยะเวลาส ารวจแร่อย่างน้อย 30% ของพื้นที่เริ่มแรก 

พืน้ที่ที่คนืแตล่ะพื้นที่จะต้องไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่เดิม และจะต้องเป็นพืน้ที่ติดกัน  

 ระยะเวลาการส ารวจแร่ สูงสุดไม่เกิน 6 ปี โดยใบอนุญาตจะออกให้ครั้งละ 2 ปี และ

สามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวมไม่เกิน 10 ปี) 

 การขอตอ่อายุใบอนุญาตส ารวจแร่ จะสามารถต่ออายุได้หากผู้ถือใบอนุญาตต่ออายุอย่าง

น้อย 90 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ  หลังจากสิ้นสุดปีที่ 6 หรือปีสุดท้ายของการส ารวจ 

รัฐมนตรีอาจจะอนุญาตระยะเวลาเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็นส าหรับใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อ
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การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Feasibility Study) ของแหล่งแร่นั้น เพื่อน าไป

ประกอบการขออนุญาตท าเหมอืงแร่ 

4) การขออนุญาตท าเหมืองแร่  

ในขั้นตอนนี้ Council for the Development of Cambodia (CDC) จะท าหน้าที่เป็น One Stop 

Service โดยเชิญหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงน้ า ผู้วา่ราชการในพื้นที่ ฯลฯ 

ร่วมปรึกษาหารอื หากทุกฝ่ายเห็นชอบแล้ว MME จะออกใบอนุญาตท าเหมืองแรใ่ห้กับนักลงทุน 

 ผู้ถือใบอนุญาตส ารวจแร่สามารถยื่นขอใบอนุญาตท าเหมืองแร่ได้ตลอดเวลาที่ใบอนุญาต

ส ารวจแร่ยังไม่หมดอายุ และสามารถยื่นขอเป็นพื้นที่ย่อยได้ โดยใน 1 พื้นที่ส ารวจแร่

สามารถยื่นขอใบอนุญาตท าเหมืองได้มากกว่า 1 ใบอนุญาต  

 ระยะเวลาที่อนุญาตให้ท าเหมือง จะขึ้นอยู่กับอายุของแหล่งแร่หลังจากการศึกษาความ

เป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาอาจถึง 30 ปี หรือมากกว่า หากระยะเวลาอนุญาต

สิน้สุดลง แต่แหล่งแรใ่นเชิงพาณิชย์ยังคงเหลืออยู่ รัฐมนตรีอาจจะอนุญาตขยายระยะเวลา

ให้ท าเหมอืงได้ 2 ครั้งๆ ละ 5 ปี  

 ใบอนุญาตท าเหมืองแรส่ามารถต่ออายุได้ หากผู้ถือใบอนุญาตยื่นขอภายในระยะเวลาอย่าง

น้อย 90 วันนับตั้งแตใ่บอนุญาตหมดอายุ  

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่ฯ เห็นว่าโครงการยื่นขออนุญาตเป็นโครงการใหญ่ 

และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประเทศชาติเป็นอันมาก  รัฐมนตรีจะท าการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นขอ

อนุญาตเพื่อจัดท าสัญญาการลงทุนด้านแร ่(Mineral Investment Agreement) แนบท้ายใบอนุญาต   

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ นักลงทุนมักจะมีความประสงค์ที่จะลงนามในสัญญากับรัฐบาลใน

ทุกโครงการ ทั้งนีเ้พื่อเป็นหลักประกันใหก้ับภาคเอกชน นอกเหนอืจากได้รับใบอนุญาตแล้ว 
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รูปที่  5.1 ขั้นตอนการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 
(ท่ีมา:  กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสง่เสริมการจัดหาวัตถุดิบ

และการลงทุนดา้นเหมอืงแร่) 
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5.4 ภาษีและค่าธรรมเนยีมด้านแร่………………………………………………….. 

ภาษีและคา่ธรรมเนียมภายใต้กฎหมายเหมืองแร่ ตามประกาศร่วมระหว่าง MME และ Ministry 

of Economy and Finance (Joint Prakas In 2009) ประกอบด้วย 

ตารางที่ 5.1 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมด้านแร่ 

ประเภทใบอนุญาต ค่าจดทะเบียน 

(เหรยีญสหรัฐ) 

ค่าใบอนุญาต 

(เหรยีญสหรัฐ) 

ค่าต่อใบอนุญาต

(เหรยีญสหรัฐ) 

1. เหมอืงแรข่นาดเล็ก 20 25 - 

2. เหมืองเปิดและเหมอืงหิน 20-375 250-750 200-500 

3. เหมอืงแรร่ัตนชาติ 750 3,000 2,500 

4. การเจยีรไนแร่รัตนชาติ 200 300-1,100 250-1,000 

5. การส ารวจแร่ 375 2,500 2,000 

6. เหมอืงแรอุ่ตสาหกรรม 500 4,500 2,000 

(ท่ีมา:  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบ

และการลงทุนดา้นเหมอืงแร่) 

นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ ใบอนุญาตส ารวจแร่ 5,000 เหรียญสหรัฐ 

ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ใบอนุญาตท าเหมืองแร ่6,000 เหรียญสหรัฐ 

ตารางที่ 5.2 ค่าภาคหลวงแร ่

ประเภทแร่ อัตราค่าภาคหลวง 

1. แรโ่ลหะ 2.5-3.5% 

2. แรอ่โลหะ 0.10-1.5% 

3. แรร่ัตนชาติ แร่กึ่งรัตนชาติ หนิประดับ 15% 

4. ถ่านหิน 7% 

(ท่ีมา:  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบ

และการลงทุนดา้นเหมอืงแร่) 

ภาษีนิติบุคคลส าหรับบริษัททั่วไปจะอยู่ที่ 20% แต่นโยบายของรัฐได้ก าหนดจัดเก็บภาษีนิติ

บุคคลส าหรับกิจการเหมอืงแร่ที่ 30% 
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5.5 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน……………………… 

ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตท าเหมอืงแรทุ่กประเภท จะต้องมีรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) ที่ผ่านความเห็นชอบของ Ministry of Environment                  

โดยขั้นตอนการจัดท ารายงานจะอยู่ในประกาศของกระทรวง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

 Law on Land Management (2001)  

 Law on Water Resources Management (2007) 

 Sub-decree on Environmental Impacts Assessment (Ministry of Environment) 

 Sub-decree on Water Pollution Control (Ministry of Environment)  

 Sub-Decree on Management of Forest Concession (2000)  

5.6 หน่วยงานด้านแรข่องประเทศกัมพูชา…………………………………………… 

หน่วยงานภาครัฐ : 

 Ministry of Mines and Energy (MME) 

กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (Ministry of Mining and Energy, MME) เป็นหน่วยงานของรัฐ

หนว่ยงานเดียวที่รับผดิชอบการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงานของประเทศกัมพูชา 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

Ministry of Mines and Energy 

#79-89, Pasteur Street(51), Sangkat Phsar Thmey3,  

Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 

Tel : 855 23 219 574 

Fax : 855 23 219 584 

Email : info@mme.gov.kh 

Website: http://www.mme.gov.kh/ 

 

http://www.mme.gov.kh/
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General Department of Mineral Resources 

General Department of Mineral Resources, Ministry of Mines and Energy 

Ministry of Mines and Energy, Phnom Penh, Cambodia 

Tel : 855 23 210 811 

Fax : 855 23 362 989 

กรมทรัพยากรแร่ (General Department of Mineral Resources: GDMR) เป็นหน่วยงานภายใต้

สังกัดของกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (Ministry of Mining and Energy) โดยมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบดังนี้ 

1) การยกระดับฐานข้อมูลและบริการด้านแร่และธรณีศาสตร์เพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการ

พัฒนาการแขง่ขันและการลงทุนในอุตสาหกรรมแร่ 

2) การส่งเสริมการลงทุนด้านแร ่เพื่อเพิ่มสัดส่วน GDP ผา่นทางฐานข้อมูลแรคุ่ณภาพ 

3) การสร้างความมั่นใจในข้อมูลปริมาณแรท่ี่เป็นยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศ 

4) การส่งเสริมการใช้ข้อมูลและบริการด้านแร่และธรณีศาสตร์ ซึ่งช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมและ

ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแร่ 

ได้แก่  

 การขยายความรู้ทางสภาพธรณีวิทยาและการส ารวจทรัพยากรแร่โดยการส ารวจและ

ท าแผนที่ธรณีวทิยา (Geological Survey and Geological Mapping) 

 การให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารและบริการเชิงเทคนิค รวมถึงแรงงานในการ

ส ารวจแร ่แก่บริษัทที่ท าเหมอืงแร่ 

 การพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านแร ่ได้แก่ กฎหมายเหมืองแร่และแร่

กฎกระทรวงย่อย โครงสรา้งขอ้ตกลงการลงทุนด้านแร่ 

 การอภิปรายในนามรัฐบาล เกี่ยวกับการผลิตที่รว่มสัญญากับหลายบริษัท 

 การจัดตัง้ “กลุ่มประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อศึกษากรณีเกี่ยวกับผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมทุกกรณีและด าเนนิมาตรการที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว 
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หน่วยงานภาคเอกชน : 

 The Cambodian Association for Mining and Exploration Companies (CAMEC) 

The Cambodian Association for Mining and Exploration Companies (CAMEC) เป็นสมาคมที่

เกิดจากการรวมกลุ่มกันของผูป้ระกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเหมืองแรใ่นประเทศกัมพูชา  

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

The Cambodian Association for Mining and Exploration Companies (CAMEC) 

24, Street 462, Phnom Penh, Cambodia 

Tel : 855 (0) 23 210 225  Fax : 855 (0) 23 210 225 

Email : info@camec-cambodia.com Website: http://www.camec-cambodia.com/ 

5.7 สถานการณ์อุตสาหกรรมแร่……………………………………………………….. 

ปัจจุบันมีนักลงทุนด้านแร่ทั้งในและต่างประเทศจ านวน 91 บริษัท (จากออสเตรเลีย จีน 

เวียดนาม ไทย และบริษัทท้องถิ่น) ได้รับใบอนุญาตส ารวจแร่จากจ านวนที่ยื่นขอ 139 โครงการ                  

ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้ 

ตารางที่ 5.3 รายชื่อผูข้อใบอนุญาตส ารวจแร่ 

จ านวนบรษิัท ใบอนุญาตส ารวจแร่ 

แร ่ จ านวนใบอนุญาต 

71 แรโ่ลหะ (เหล็ก ทองค า ทองแดง ฯลฯ) 118 

1 บ๊อกไซต ์ 1 

1 พลวง โครเมียม 1 

13 ถ่านหิน 14 

2 ทรายแก้ว 2 

3 ดินขาว 3 

รวม 91  รวม 139 

(ท่ีมา: USGS, 2012, Minerals Yearbook, Cambodia) 

 

mailto:info@camec-cambodia.com
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นับถึงปัจจุบันม ี13 บริษัทจาก 91 บริษัท (จีน 5 ไทย 3 ท้องถิ่น 5) ได้รับใบอนุญาตให้ท าเหมือง

ในประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น ทองค า 4 แหล่ง เหล็ก 1 แหล่ง ถ่านหิน 2 แหล่ง หินปูน 5 แหล่ง และบ๊อก

ไซต์ 1 แหลง่ 

ส าหรับช่วงสามเดือนแรกของปี ค.ศ. 2013 มีการยื่นขออนุญาตท าเหมืองจ านวน 3 โครงการ  

ที่เป็นโครงการส ารวจขนาดใหญ่ คือ โครงการเหมืองแร่ทองค าที่จังหวัด Mondulkiri ของ Renaissance 

Minerals Ltd. โครงการเหมอืงแร่ถ่านหนิที่จังหวัดกระตี ้และโครงการเหมืองแร่ทรายแก้วที่จังหวัดกัมปง

โสม  

ในปัจจุบันยังไม่มีโครงการเหมืองแร่รัตนชาติขนาดใหญ่ และการพัฒนาแหล่งแร่บ๊อกไซต์และ

แรเ่หล็กยังอยู่ในช่วงของการส ารวจแร่ 

 

รูปที่  5.2 พืน้ที่อนุญาตส ารวจและท าเหมอืงแร่ 

(ท่ีมา : General Department of Mineral Resources, Cambodia) 
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รูปที่  5.3 แผนที่ประเทศกัมพูชาแสดงพืน้ที่กิจกรรมด้านส ารวจและท าเหมอืงแร่ 

(ท่ีมา :Global Witness, 2009, "How Cambodia’s elite has captured the country’s extractive industries") 
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ผลผลติแร่ของกัมพูชา 

ในปี ค.ศ. 2013 กัมพูชาผลิตแร่หลายชนิด ที่มีความส าคัญ ได้แก่ ทรายแก้ว แร่เกลือ หินปูน

ส าหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ แร่ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น กรวด ทราย หินโม่ ดินลูกรัง เป็นต้น 

ดังแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 5.4 ผลผลิตแร่และผลิตภัณฑจ์ากแร่ 

 

(ท่ีมา : USGS, 2013, Minerals Yearbook, Cambodia) 

ตารางที่ 5.5 รายชื่อผูผ้ลติแรแ่ละผลติภัณฑ์จากแร่ 

 

(ท่ีมา : USGS, 2013, Minerals Yearbook, Cambodia; General Department of Mineral Resources of Cambodia, 

2013) 
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5.8 สรุปและวิเคราะห ์ข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

1) เนื่องจากในปัจจุบันราคาแร่ส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงตกต่ าเนื่องจากเศรษฐกิจโลกก าลังชะลอตัว บริษัท

เหมืองแร่หลายแห่งจึงไม่ลงทุนในโครงการส ารวจแหล่ง

แรใ่หม่ (Greenfield projects) เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง จึง

มีการปรับกลยุทธ์ลงทุนในแหล่งที่เคยผ่านการส ารวจ

มาแล้วหรอืมีขอ้มลูแหลง่แร่ (Brownfield projects) 

2) เนื่องจากนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนและการขาดความโปร่งใสในการให้ใบอนุญาตด้านแร่ 

ท าให้กัมพูชามีการพัฒนาโครงการด้านเหมอืงแร่และปิโตรเลียมค่อนข้างช้า 

3) กฎหมายแร่ (Law on Management and Exploitation of Mineral Resources) ยังมี

ข้อความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบอนุญาต ท าให้โครงการท าเหมือง

ต้องล่าช้า ในปัจจุบันยังไม่มโีครงการเหมอืงแร่ใหม่ๆ เกิดขึ้น 

(ท่ีมา : www.new.abb.com,2016) 
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บทที่ 6                                                                                 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ในประเทศกัมพูชาที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และ

ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี และอุตสาหกรรมผลติปุ๋ยเคมี 

6.1 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง............................................ 

ในปัจจุบันกัมพูชาอยู่ในช่วงของการพัฒนา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้ งการคมนาคม 

พลังงาน แหล่งน้ า และสื่อสาร รวมทั้งมีทุนความ

ช่วยเหลือจากต่างประเทศ เช่น จากรัฐบาลประเทศ

ญี่ปุ่น จีน World Bank และ Asian Development Bank 

(ADB) และในบางโครงการรัฐบาลกัมพูชาได้สนับสนุน

ให้สัมปทานกับภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างแบบ Build-

Operate-Transfer (BOT) ด้วย ท าให้มีเงินลงทุนใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างรวมประมาณ 12-16 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปี คิดเป็นร้อยละ 6 ของ GDP 

ในปี ค.ศ. 2013 อุตสาหกรรมก่อสรา้งเติบโตถึง 16.9% จากปีก่อน (ADB, 2014) 

โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ก าลังเติบโตคือ ทางหลวง สะพาน สนามบิน โรงแรม คอนโดมิเนียม 

ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย โดยเฉพาะในเมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยว ท าให้อุปกรณ์

ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างส าหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันยังน าเข้า

มาจากประเทศเกาหลี ไทย เวียดนามและจีน (U.S. Foreign Commercial Service, 2014, Doing 

Business in Cambodia)  

ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด ได้เข้าไปลงทุนท าเหมืองและโรงงานผลิต

ปูนซีเมนต ์ที่จังหวัดกัมปอต ด้วยอัตราการผลิตปูนซีเมนต ์1,000,000 ตันต่อปี และในปี พ.ศ. 2558 ได้

ขยายก าลังการผลิตเป็น 2,000,000 ตันตอ่ปี มีพนักงานกัมพูชาทั้งหมด 461 คน คนไทยอีก 31 คน 

 

  

(ท่ีมา : www.stock2morrow.com, 2559) 
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6.2 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ...................................... 

อุตสาหกรรมอัญมณี เช่น การเจียระไนพลอยจะใช้แรงงานท าด้วยมือ และเป็นอุตสาหกรรมใน

ท้องถิ่น การปรับปรุงคุณภาพพลอยเซอร์คอนที่ได้จากจังหวัด Ratanakiri เมื่อน ามาเผาจะให้สีฟ้า 

เพราะมียูเรเนียมแทรกอยู่ในอะตอมของแร่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว 

การหุงพลอยที่ได้จากจังหวัด Pailin จะใช้กรรมวิธี เผาในเตา Drum furnace โดยมีถ่านโค้กเป็น

เชื้อเพลิง เพื่อให้ได้พลอยสีฟ้าใส 

  
รูปที่  6.1 การเจยีระไนพลอยจากเซอร์คอน และสขีองพลอยหลังจากการเผา  

6.3 อุตสาหกรรมผลติปุ๋ยเคม ี

เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศเกษตรกรรม การผลิตและใช้ปุ๋ย เพื่อการ เพิ่มผลผลิต                      

โดยส่วนประกอบที่ส าคัญของปุ๋ยเคมีคือ Nitrogen (N), Phosphate (P2O5) และ Potash (K2O) ในปี ค.ศ. 

2011 กัมพูชาน าเข้าปุ๋ยเคมี (ผลิตภัณฑ์ N P K) 433,120 ตัน จากเวียดนาม (65%) และประเทศไทย 

(35%) โดยอาจจะแยกน าเข้าสารแต่ละชนิด เช่น น าเข้าไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมไนเตรตและยู

เรีย โปแตชเซียมในรูปของโปแตชเซียมคลอไรด์ แล้วน ามาผสมกันในโรงงานผสมปุ๋ย ในปี ค.ศ. 2013 

กัมพูชามีโรงงานผสมปุ๋ยที่จังหวัด Kandal โดยเป็นการลงทุนของบริษัท Five Star International Group 

จากประเทศเวียดนาม และบริษัท Investment and Development ของกัมพูชา มีก าลังผลิตปุ๋ย NPK                  

ปีละ 350,000-500,000 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ปุ๋ยปีละ 617,000 ตัน (Cambodia’s 

Development Policy Research Institute, 2014, Development of the Fertiliser Industry in Cambodia, 

Working Paper No. 91) 
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บทที่ 7                                                                            

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิติกส์ :  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

7.1 บทน า............................................................................................... 

การบริการโลจิสติกส์ ถูกก าหนดให้เป็น

สาขาที่เร่งรัดการเปิดเสรี ตามแผนการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จึง

ต้องเปิดเสรีภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจะท าให้

ผูป้ระกอบการโลจิสตกิส์ของอาเซียนสามารถเข้า

ไปลงทุนท าธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศสมาชิก

อาเซียนอื่นได้ และจะถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 โดยมีเงื่อนไขการเปิดเสรีในธุรกิจ

ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงบริการขนส่งทางทะเล ถนน ราง อากาศ การจัดส่ง

พัสดุ บริการยกขนสินค้าที่ขนส่งทางทะเล บริการโกดังและคลังสินค้า ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า 

บริการบรรจุภัณฑ์ บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร 

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

ครอบคลุมการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

โครงข่ายพลังงาน โครงการที่ส าคัญ เช่น โครงข่ายทางหลวงอาเซียน เส้นทางรถไฟสิงคโปร์–คุนหมิง 

โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือในภูมิภาค โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าและท่อก๊าซ เป็น

ต้น รวมถึงและความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและสถาบัน (Institution) เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน

การค้าและการขนส่ง ได้แก่ การจัดตั้งระบบอ านวยความสะดวกด้านศุลกากร ณ จุดเดียวใน

ระดับประเทศและอาเซียน เป็นต้น 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่น ถนน รถไฟ 

ท่าเรือ ศูนย์กระจายสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน 

โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่าง

ประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎหมายและประสิทธิภาพการจัดการ ซึ่งจะ

น าไปสู่การลดตน้ทุนโลจิสตกิส์ 

(ท่ีมา : www.kaothap.com, 2016) 



 

 

 

 7-2 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

7.2 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในลุ่มแม่น้ าโขง 

เป็นความร่วมมือสาขาคมนาคมขนส่งภายใต้

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

(Greater Mekong Subregion Cooperation: GMS) เริ่มต้น

จากประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ได้ลงนามในความตก

ลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและ

ผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม เมื่อ 26 

พ.ย. 2542 ต่อมาประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า

โขงที่เหลือคือ กัมพูชา พม่า และจีน ได้เข้าร่วมเป็นภาคี

ความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

(GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ครอบคลุมการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และส่งเสริม

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดย GMS ได้มีการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)  

ที่มคีวามส าคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย ดังนี้ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ก าหนดเป็น

เส้นทางหลัก R3 ที่เชื่อมโยงจีนตอนใต้-เมียนมา-สปป.ลาว-ไทย แยกเป็นเส้นทาง R3A 

จากคุนหมิง-เชียงรุ่ง-บ่อเต้น-หลวงน้ าทา-ห้วยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ และเส้นทาง 

R3B จากคุนหมงิ-เชยีงรุ่ง-ต้าหลั่ว-เชียงตุง-ท่าขีเ้หล็ก/แมส่าย-กรุงเทพฯ 

 ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งเชื่อมโยงเมียน

มา-ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม เส้นทางสายตะวันออก เชื่อมโยงมุกดาหาร-สะหวันนะ

เขต-ดองฮา-เว้-ดานัง และเส้นทางสายตะวันตก ซึ่งเชื่อมโยงแม่สอด-เมียวดี-ปะอัน/ย่าง

กุ้ง-ท่าตอน เป็นการพัฒนาถนนเชื่อมต่อจากแม่สอด ไปยังมะละแหมง่และย่างกุ้ง ประเทศ

เมียนมาเพื่อออกสู่ทะเลอันดามัน 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตอนใต้ (South Economic Corridor: SEC) ก าหนดเป็นเส้นทางหลัก 

R1 เชื่อมโยงจากทวาย (เมียนมา)-กรุงเทพฯ-พนมเปญ (กัมพูชา)-โฮจิมินห์ และต่อไปยัง

ท่าเรือวุงเต่า (เวียดนาม) โดยเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับอีกแนวย่อยส าคัญ คือ แนวระเบียง

เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Southern Coastal Economic Corridor) หรือเส้นทางหลัก 

R10 เป็นเส้นเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จากเมืองกามูทางตอนใต้สุดของเวียดนาม ผ่านที่

(ท่ีมา : www.fcs-thai.com, 2016) 
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ราบปากแม่น้ าโขง เข้าสู่กัมพูชาที่จังหวัดกัมปอต ไปยังเมืองชายทะเลสีหนุวิลล์ สู่เกาะกง 

เข้าสู่ประเทศไทยที่ตราด ผา่นเมืองพัทยา ท่าเรือแหลมฉบัง เข้ากรุงเทพฯ 

 ระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor: CEC) เป็นเส้นที่เชื่อมโยงระหว่าง

แนวพืน้ที่เศรษฐกิจทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเส้นที่ 1 เริ่มจากสัตหีบ-นครราชสีมา-ขอนแก่น-

หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-และไปบรรจบกับเส้น NSEC ที่บ่อเต็น เส้นที่ 2 

เชื่อมจากสีหนุวิลล์-พนมเปญ-ปากเซ-ท่าแขก-และบรรจบกับเส้นที่ 1 ที่เวียงจันทน์ 

 

รูปที่  7.1 โครงขา่ยถนนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง  

(ท่ีมา : BOI, 2015 และพชิัย อุทัยเชฏฐ์, 2558) 

เส้นทางเอเชียนไฮเวย์ทีเ่ชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านจะอยู่

ภายใต้เส้นทางหลักอาเซียนภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) และระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East–West Economic Corridor) ประกอบด้วย  

1. เส้นทางตอนใต้ R1 เส้นทางหลักเชื่อมเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (ทวาย-บ้านพุ

น้ าร้อน-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรีโสภณ–พนมเปญ-โฮจิมินห์-วุงเต่า) โดยมีเส้นทาง

สาขาขึน้เหนอื (Kampong Cham‐Stung Treng) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังลาวตอนใต้และ

ตะวันตกของเวียดนามได้ และเส้นทางสาขาลงทิศใต้ไปยังท่าเรือสหีนวุิลล์ 

2. เส้นทางตอนใต้ R10 เชื่อมตอ่ไทย-กัมพูชา (ตราด-เกาะกง-Nam Khan) 
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รูปที่  7.2 เส้นทางสาขาของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ R1 ในกัมพูชา 

 

รูปที่  7.3 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ R1                                                                             

(ท่ีมา : สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2557) 
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เส้นทาง R1 ที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวยีดนาม 

เส้นทางตอนใต้ R1 เส้นทางหลักเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (ทวาย-บ้านพุน้ า

ร้อน-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรโีสภณ–พนมเปญ-ด่านบาเวท-ด่านหมกบาย-โฮจิมินห์-ท่าเรือวุงเต่า) 

โดยมีเส้นทางสาขาขึน้เหนอื (กัมปงจาม-สตรึงเตรง) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังลาวตอนใต้และภาคตะวันตกของ

เวียดนาม และเส้นทางสาขาลงทิศใต้ไปยังท่าเรือสหีนุวิลล์ 

เส้นทาง R1 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี มีอุปสรรคจากสภาพถนน กฎระเบียบการน า

ยานพาหนะเข้า รวมถึงพิกัดน ้าหนักรถบรรทุกที่ต่างกัน กัมพูชาก าลังขยายปรับปรุงเส้นทางตลอดแนว

ให้เป็น 4 ช่องทาง 

 

รูปที่  7.4 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ R10 

เส้นทาง R10 ที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 

เส้นทางตอนใต้ R10 ที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม เริ่มจาก จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก              

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผ่านจุดผ่านแดนเกาะกง แยกสแรออมเปิล ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา              

ถึงท่าเรือวุงเตา่ของเวียดนาม 

ในกัมพูชาจะใช้เส้นทางหมายเลข 48 จากด่านเกาะกง-แยกสแรออมเปิล 155 กม. ทางหลวง

หมายเลข 4 จากแยกสแรอัมเบิล-สีหนุวิลล์ 40 กม. ทางหลวงหมายเลข 3 จากสีหนุวิลล์-กัมปอต 55 

กม. และทางหลวงหมายเลข 3 จากกัมปอต-ด่านฮาเตยีนของเวียดนาม 40 กม. 
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เส้นทาง R10 ภาพรวมอยู่ในเกณฑพ์อใช้-ควรปรับปรุง สามารถใช้งานได้จริงเฉพาะจากตราด-

จ.เกาะกงหลังจากนั้นผ่านภูเขาสูงชัน และมีโค้งอันตราย รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ มีอุปสรรค

จากสภาพถนน กฎระเบียบการน ายานพาหนะเข้า รวมถึงพิกัดน ้าหนักรถบรรทุกที่ต่างกัน จึงท าให้

ปริมาณการค้าการขนสง่ไม่มากนัก สว่นใหญ่เป็นการล าเลียงสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยไปยังเกาะกง

เท่านั้น ยังไม่ไปถึงสีหนุวิลล์หรอืเวียดนาม ในภาพรวมการขนส่งยังใช้ทางน้ าผ่านท่าเรือใน จ.ตราด ไปสี

หนุวิลลแ์ละกัมปอตเป็นหลัก เพราะมี ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ ากว่า และสิ่งอ านวยความสะดวกตามเส้นทาง 

R10 ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับ R1 

ปัญหาเส้นทางการค้าตามถนนระเบียงเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลประเทศต่างๆ มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุก 

 ศุลกากรในบางประเทศให้รถบรรทุกสินค้าผ่านแดนท าการถ่ายสินค้าที่เป็นพื้นที่ของ

เอกชน มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขนถ่ายสินค้า 

 บางเส้นทาง มดี่านตรวจ 3-4 ด่าน อยู่ใกล้กันมาก เป็นการเพิ่มต้นทุน และเสียเวลานาน 

ถ้าจะต้องผ่านแขวงใน สปป.ลาว หลายแขวง แต่ละแขวงมีกฎระเบียบแนวปฏิบัติ 

มาตรการดา้นระบบภาษีและเวลาในการท างานแตกต่างกัน 

7.3 ช่องทางการขนส่งในกัมพูชา.......................................................... 

ช่องทางในการขนส่งสินค้าของกัมพูชา 

เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศโดยเน้นสินค้าที่มี

ขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก เช่น การขนส่งแร่

หรือผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง นิยมส่งออก 4 ช่องทาง 

ได้แก่ 1) การขนส่งทางถนน 2) การขนส่งทาง

รถไฟ 3) การขนส่งทางน้ า และ 4) การขนส่งทาง

ทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

(ที่มา : www.fact.fti.or.th, 2016 และ www.emergingmarkets.asia, 2016) 
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1) การขนส่งทางถนน 

ประเทศกัมพูชามีเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจตามข้อตกลงภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 3 เส้นทาง คือ 

เส้นทาง R1 เส้นทาง R10 เลียบฝั่งทะเล และเส้นทาง R9 สาขา เส้นทางที่ส าคัญคือ R1 ทั้งสอง                        

ที่เช่ือมโยงระหว่างกรุงเทพฯ กับพนมเปญ ผ่านทางปอยเปตและเกาะกง เส้นทางที่ผ่านปอยเปตจะเชื่อม

ต่อมาจากทางหลวงหมายเลข 33 ของไทยมาเช่ือมต่อกับทางหลวงหมายเลข 5 ในกัมพูชา 

เส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างกรุงพนมเปญและเมืองโฮจิมินห์ คือทางหลวงหมายเลข 1                

ที่ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเมืองบาเวท ติดชายแดนเวียดนาม จากนั้นจะมีถนน 4 เลนเชื่อม

ต่อไปยังเมืองโฮจิมินห์ และท่าเรือ แต่ถนนในกัมพูชามีเพียง 2 เลน ท าให้วิ่งรถขนส่งได้ช้าเพราะมี

การจราจรคับคั่งผ่านเมืองชุมชนขนาดเล็กหลายแหง่ 

 

รูปที่ 7.5 เส้นทางขนสง่ ASEAN Highway ภายในประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา: MPWT, 2012 และ CAMFFA, 2014) 
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รูปที่  7.6 โครงขา่ยทางหลวงในกัมพูชา  

(ท่ีมา : กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

เส้นทางหลวง  

เส้นทางหลวงทีส่ าคัญในกัมพูชา ได้แก่  

1) เส้นทางหมายเลข 1 กรุงพนมเปญ–ด่านบาเวท จังหวัดสวายเรียง (ชายแดนเวียดนาม) 

ระยะทาง 165 กิโลเมตร เริ่มตน้จากกรุงพนมเปญไปทางตะวันออก ผ่านจังหวัดกันดาล และ

เป็นจุดข้ามแม่น้ าโขงเพื่อต่อไปยังจังหวัดเปรเวงและสวายเรียง ก่อนไปสิ้นสุดที่ด่านบาเวท 

ซึ่งติดกับด่านหมกบายของเวียดนาม ทั้งนี้จากชายแดนเวียดนามสามารถใช้เส้นทาง

หมายเลข 22 ของเวียดนามตอ่ไปถึงนครโฮจมิินหข์องเวียดนามอีก 68 กิโลเมตร 

2) เส้นทางหมายเลข 2 กรุงพนมเปญ–ด่านพนมเดิน จังหวัดตาแก้ว (ชายแดนติดกับเวียดนามที่

หนาเบิง) เริ่มตน้จากกรุงพนมเปญไปทางใต้ ผ่านจังหวัดกันดาลไปสิ้นสุดที่พนมเดิน จังหวัด

ตาแก้ว ซึ่งมีด่านท้องถิ่นข้ามไปเวียดนามที่หนาเบิง มีระยะทางรวม 121 กิโลเมตร สภาพ

ถนนเป็นถนนลาดยาง ไหล่ทางแคบ มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับข้ามแม่น้ าโขง 

3) เส้นทางหมายเลข 3 กรุงพนมเปญ–จังหวัดกัมปอต เริ่มต้นจากกรุงพนมเปญไปทางใต้ ผ่าน

จังหวัดกันดาล กัมปงสะปือ และตาแก้ว ไปยังจังหวัดกัมปอตแล้วเลียบชายฝั่งไปทาง



 

 

 

 7-9 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ตะวันตกจรดกับเส้นทางหมายเลข 4 ใกล้กรุงสีหนุวิลล์ มีระยะทางรวม 202 กิโลเมตร ทั้งนี้

เส้นทางจากกรุงพนมเปญถึงจังหวัดกัมปอตในปัจจุบันได้ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร และ

ปรับปรุงพื้นผิวถนนเป็นถนนลาดยาง 

4) เส้นทางหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ–กรุงสีหนุวิลล์ (กัมปงโสม) ระยะทาง 246 กิโลเมตร 

เริม่ตน้จากกรุงพนมเปญ ผ่านจังหวัดกัมปงโสม และเกาะกง จนจรดอ่าวไทยบริเวณท่าเรือสี

หนุวิลล์ สภาพถนนเป็นถนนลาดยางสภาพดีและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสายส าคัญที่สุด

ของกัมพูชา 

5) เส้นทางหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ–ปอยเปต ระยะทาง 402 กิโลเมตร เริ่มต้นจากกรุง

พนมเปญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผา่นจังหวัดกันดาล กัมปงชะนัง โพธิสัต พระตะบอง

ไปสิน้สุดที่ดา่นชายแดนปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ติดกับอ าเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแก้วของไทย สภาพถนนเป็นทางลาดยาง สภาพดี ยกเว้นช่วงอ าเภอศรีโสภณ ไปจนถึง

ด่านชายแดนปอยเปต–จังหวัดอรัญประเทศ รวมระยะทาง 49 กิโลเมตร ในช่วงฤดูฝนถนน

จะมีสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก ใช้งานได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

6) เส้นทางหมายเลข 6 กรุงพนมเปญ–อ าเภอศรีโสภณ มีระยะทางรวม 416 กิโลเมตร เริ่มต้น

จากกรุงพนมเปญขึ้นไปทางเหนือ ผ่านจังหวัดกันดาล กัมปงจาม กัมปงทม และเสียมเรียบ

แล้วไปบรรจบกับเส้นทางหมายเลข 5 ที่อ าเภอศรีโสภณ สภาพถนนเป็นถนนลาดยางสภาพ

ดี ยกเว้นช่วงจังหวัดเสียมเรียบ–อ าเภอศรีโสภณ มีระยะทาง 90 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังที่

ใช้งานได้ในช่วงฤดูแล้ง แตไ่ม่ค่อยสะดวกใช้งานในชว่งฤดูฝน 

7) เส้นทางหมายเลข 7 บ้านเชิงไพร จังหวัดกัมปงจาม–ด่านบ้านโอสวาย จังหวัดสตึงเตรง (ติด

กับด่านเวือนค า แขวงจ าปาสักของลาว) เริ่มต้นจากจุดบรรจบของถนนหมายเลข 6 ที่บ้าน

เชงิไพรจังหวัดกัมปงจาม มุ่งสู่ชายแดนด้านเวียดนามก่อนเลี้ยวขึ้นไปทางเหนือ เข้าสู่จังหวัด

กระแจะและสตึงเตรงไปจรดด่านบ้านโอสวาย ด่านเวือนค า แขวงจ าปาศักดิ์ของลาว รวม

ระยะทาง 461 กิโลเมตร 

เส้นทางพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง 

นอกจากนี ้ยังมถีนนที่ไทยใหค้วามช่วยเหลือในการก่อสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า

การขนส่งระหว่างไทยกับกัมพูชาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่  

1) ถนนหมายเลข 48 (เกาะกง–สแรอัมเบิล) ระยะทาง 151.5 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจาก

เส้นทางหมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 143 ไปทางทิศตะวันตก สุดทางที่จังหวัดเกาะกงซึ่ง
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ติดกับบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราดของไทย พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม

แมน่้ าจ านวน 4 แหง่ ได้แก่ สะพานขา้มแมน่้ าตาไต สตึงซายอแรง อันดองติ๊ก และกัมปงโสม 

ซึ่งสะพานเหล่านี้จะช่วยให้ชาวกัมพูชาสามารถเดินทางจากจังหวัดเกาะกงถึงอ าเภอสแร

อัมเบิล และต่อไปยังกรุงพนมเปญได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น  

2) ถนนหมายเลข 67 (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ) ระยะทาง 138 กิโลเมตร ซึ่งแยกจาก

เส้นทางหมายเลข 6 ที่จังหวัดเสียมเรียบขึ้นไปทางเหนือจนจรดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา 

ในช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษของไทย และอ าเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย

ของกัมพูชา โดยจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่การท่องเที่ยวในจังหวัดเสียมเรียบ  

3) ถนนหมายเลข 68 ระยะทาง 125 กิโลเมตร ซึ่งทางการกัมพูชาขอให้ไทยพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 68 ซึ่งแยกออกจากเส้นทางหมายเลข 6 ที่จังหวัดเสียม

เรียบขึ้นไปทางเหนือจนจรดด่านชายแดนไทย–กัมพูชา ในช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ของไทย 

และส าโรง จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา 

 

รูปที่  7.7 เส้นทางส าคัญที่เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในกัมพูชา 
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2) การขนส่งทางรถไฟ 

 กัมพูชามีเส้นทางรถไฟส าคัญ 2 สาย ที่มีขนาดราง

รถไฟกว้าง 1 เมตร ได้แก่ สายเหนือ กรุงพนมเปญ–ศรี

โสภณ (338 กม.) ซึ่งรองรับน้ าหนักบรรทุกได้เพียง 10 ตัน

เท่านั้น แตห่ลังจากมีการปรับปรุงจะสามารถรองรับน้ าหนัก

บรรทุกได้ถึง 20 ตัน และใช้ความเร็วสูงสุดได้ 50 กิโลเมตร

ต่อช่ัวโมงและสายใต้ กรุงพนมเปญ–กัมปงโสม หรือสีหนุ

วิลล์ (264 กม.) ทีอ่อกแบบมาเพื่อรองรับกับน้ าหนักบรรทุก

ได้ 20 ตัน 

ขณะนีร้ัฐบาลกัมพูชาอยู่ในระหวา่งการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟช่วงศรีโสภณ-ปอยเปต ระยะทาง 

48 ก.ม. เพื่อเชื่อมต่อกับทางรถไฟของไทยที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับโครงการ

เชื่อมต่อเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง หลังจากกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือจาก ADB ในการ

ปรับปรุงเส้นทางรถไฟศรีโสภณ-ปอยเปต แล้วเสร็จ ประเทศไทยจะต้องสร้างเส้นทางรถไฟระหว่าง

คลองลึก-อรัญประเทศ ระยะทาง 6 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อ ท าให้ รฟท. ของบประมาณเพื่อสร้าง

เส้นทางรถไฟและสะพานรถไฟเชื่อมระหว่างไทย-กัมพูชา ในบริเวณดังกล่าว ซึ่ง รฟท .ได้ออกแบบ

เสร็จแล้ว โดยจะรองรับรางรถไฟขนาด meter gauge  

นอกจากนีย้ังมีเส้นทางรถไฟสาขาสั้นๆ (6 กม.) จาก

พนมเปญไปยังแม่น้ าโตนเลสาบ ซึ่งเป็นที่ตั้งคลังส ารอง

น้ ามันเชื้อเพลิง และกัมพูชาก าลังสร้างเส้นทางรถไฟใน

ประเทศจากพระวิหาร-เกาะกง ระยะทาง 404 กม. ใน

ระหว่างปี ค.ศ.2013 – 2016 และในอนาคตกัมพูชากับ

เวียดนามมีโครงการสร้างทางรถไฟจากพนมเปญไปยังเมือง 

Loc Ninh (255 กม.)  

3) การขนส่งทางน้ า 

การขนส่งทางน้ า มีท่าเรือระหว่างประเทศที่กรุงพนมเปญ และมีเส้นทางเดินเรือ ขนส่ง

ภายในประเทศตามล าแมน่้ าโขง (30%) แมน่้ าโตนเลสาบ (15%) และแมน่้ าบาสัก (5%) นอกนั้นเป็นการ

ขนส่งตามล าน้ าสาขาของแม่น้ าโขง ซึ่งมีความยาวรวม 1,750 กิโลเมตรในฤดูฝน และอาจลดเหลือ 580 

(ท่ีมา : www.thaibizchina.com, 2013) 

(ที่มา : www.allaboutindustrial.com, 2016) 
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กิโลเมตรในฤดูแล้ง สินค้าที่ขนส่งประกอบด้วย น้ ามันปิโตรเลียม ตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าทั่วไป โดย

ใช้เรอื Barge ขนาดไม่เกิน 2,000 DWT ขนส่งตามล าน้ าโขงจากท่าเรือ Cai Mep และท่าเรือ HCMC (Ho 

Chi Minh City) ของเวียดนามมายังพนมเปญ  

ท่าเรือขนส่งทางน้ าที่ส าคัญคือท่าเรือพนมเปญ 

(Phnom Penh Port) อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 

320 กิโลเมตร เป็นท่าเรือในการขนส่งสินค้าขนาดเล็ก มี

ความยาวหน้าท่าประมาณ 183 เมตร และท่าลอยน้ า 3 

แห่ง รองรับเรือขนาดยาวไม่เกิน 100 เมตร สามารถ

รองรับเรือระวางบรรทุก 2,000 ตันในฤดูแล้ง และ 

5,000 ตัน ในฤดูน้ าหลาก เนื่องจากตั้งอยู่ตอนในของ

ประเทศจงึไม่สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ 

ท่าเรือที่ส าคัญของกัมพูชา 

 ท่าเรือกัมปงจาม เป็นท่าเรอืริมแมน่้ าโขง หา่งจากท่าเรือพนมเปญ 105 กิโลเมตร 

 ท่าเรือกระแจะ (Kratie) เป็นท่าเรอืริมแมน่้ าโขง หา่งจากท่ากัมปงจาม 115 กิโลเมตร 

 ท่าเรือสตงึเตรง เป็นท่าเรอืส าคัญริมแมน่้ าโขง หา่งจากท่าเรือกระแจะ 115 กิโลเมตร 

 ท่าเรือเนีย้กเรือง เป็นท่าเรอืส าคัญริมแมน่้ าโขง หา่งจากท่าเรือพนมเปญ 60 กิโลเมตร 

 ท่าเรือกัมปงชะนัง (Kompong Chhnang) ตั้งอยู่ริมโตนเลสาป และเป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้

กรุงพนมเปญ 

 ท่าเรือจองคเนี้ยะ (เสียมเรียบ) ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโตนเลสาบ ห่างจากเมืองเสียมเรียบ 5 

กิโลเมตร หา่งจากท่าเรือกัมปงชะนัง 190 กิโลเมตร ใช้ได้เฉพาะฤดูน้ าหลากเท่านั้น 

 ท่าเรือโพธิสัต (Pursat Port) ตั้งอยู่ริมโตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) และทางหลวง

หมายเลข 5 

 ท่าเรือพระตะบอง ตั้งอยู่ในเขตเมืองพระตะบอง ใช้ได้เฉพาะฤดูน้ าหลากเท่านั้น 

 

(ท่ีมา : www.thaibizchina.com, 2016) 
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การบริหารจัดการท่าเรือพนมเปญจะดูแลโดยบริษัทของรัฐบาลคือ Phnom Penh Automous 

Port (PPAP) เส้นทางขนส่งทางแม่น้ าและทะเลสาบในกัมพูชา จะประหยัดกว่าทางถนน 2-6 เท่า และ

ท าให้เข้าถึงชุมชนขนาดเล็กที่ห่างไกลจากถนน แต่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ปลอดภัย และ

บ ารุงรักษาด้วยการการขุดลอกเพื่อให้เรือขนาดใหญ่สามารถใช้เส้นทางได้ อย่างไรก็ตามการขนส่ง

สินค้าทางน้ าภายในประเทศยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากระดับน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้งมีความแตกต่างกัน

ประมาณ 10 เมตร ท าให้บางครั้งเรือขนาดใหญ่มีปัญหาในการเทียบท่าโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ท าให้ใน

ปัจจุบันการขนสง่ทางน้ ามีปริมาณลดลงเนื่องจากเปลี่ยนไปใช้การขนส่งดว้ยรถบรรทุก 

 

รูปที่  7.8 เส้นทางการขนส่งทางน้ าในกัมพูชาและท่าเรือตามแม่น้ า 

(ท่ีมา : Ministry of Public Works &Transport และ Kingdom of Cambodia, 2007) 

3) การขนส่งทางทะเล และท่าเรือ 

กัมพูชามีท่าเรือน้ าลึกที่ส าคัญคือท่าเรือนานาชาติ

สีหนุวิลล์ (Sihanoukville port) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้าน

อ่าวไทยเหนือท่าเรือไปเล็กน้อย มีหน้าท่ากว้าง 550 เมตร 

เป็นท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่แห่งเดียวของประเทศและ

ทันสมัยที่สุด สามารถรองรับเรือระวางบรรทุกสินค้าขนาด 

10,000-15,000 ตันได้พร้อมกัน 4 ล า นอกจากนี้ ยังมีท่า

เทียบเรือขนาดเล็กส าหรับเรือล าเลียงที่มีขนาดใหญ่ด้วย ท่าเรือนี้มีบริการการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 

(ท่ีมา : www.jstlogistics.co.th, 2016) 
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บริการคลังสินคา้ คลังน้ ามันเชื้อเพลิง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีทางหลวงหมายเลข 4 มาเชื่อมต่อ

เพื่อขนถ่ายสินค้าไปยังพนมเปญ และในอนาคตจะมีระบบขนส่งทางรางมาเชื่อมตอ่  

ท่าเรือสีหนุวิลล์ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับท่าเรือน้ าลึกนานาชาติ และยังมีการขนถ่ายสินค้า

ระหว่างประเทศต่างๆ ไม่มาก การบริหารจัดการท่าเรือสีหนุวิลล์จะดูแลโดยบริษัทของรัฐบาลคือ Port 

Autonomous Sihanoukville (PAS) 

ท่าเรือเกาะกง (Koh Kong Port) เป็นท่าเรือเอกชนในเขตจังหวัดเกาะกง ตั้งอยู่ติดอ่าวไทยใกล้

กับจังหวัดตราด อยู่เหนือขึ้นมาจากท่าเรือสีหนุวิลล์ ถ้ามาโดยทางรถยนต์จะมีระยะทางประมาณ 40 

กิโลเมตร ถ้ามาจากกรุงพนมเปญจะมีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ใช้ขนส่งสินค้าจาก

ไทยและมาเลเซีย สามารถรองรับเรอืระวางบรรทุก 500-1,000 ตัน  

7.4  การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งระหว่างประเทศเข้ากับประเทศไทย..... 

ประเทศกัมพูชามีชายแดนติดต่อกับไทยเป็นระยะทาง 798 กม. โดยมี 7 จังหวัดชายแดน 

รัฐบาลไทยมีการพัฒนาและมีโครงการเชื่อมโยงระบบขนส่ง ได้แก่ (จุฬา สุขมานพ 2557 และ BOI 

2015)  

1) ถนนสาย 67 ช่องสะง า–อัลลองเวง–เสียมราฐ 

2) ถนนสาย 68 ช่องจอม -กรอลัน 

3) ถนนสาย 48 จากช่องหาดเล็ก เกาะกง–สะแรอัมเบิล 

4) ถนนสายอรัญประเทศ-พนมเปญ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองโฮจมิินห ์

 

รูปที่  7.9 เส้นทางขนส่งทางบกเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา  

(ท่ีมา : จุฬา สุขมานพ, 2557) 
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การขนส่งสินค้า ณ ด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งอยู่บนเส้นทาง R10 เกือบทั้งหมดหรือเกิน

กว่าร้อยละ 95 จะยังเป็นการขนสง่ทางน ้า เพราะผูป้ระกอบการยังอาศัยการขนส่งทางน ้าเป็นหลัก และ

ไม่มีแผนในการเปลี่ยนมาใช้เส้นทางการขนส่งทางบก เนื่องจากการขนส่งทางน ้ามีต้นทุนในการขนส่งที่

ถูกกว่าต้นทุนการขนส่งทางบกค่อนข้างมาก โดยเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไม่ได้มีความแตกต่างกัน

มากนัก 

เส้นทางหมายเลข 318 หรือสายตราด-คลองใหญ่ ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ก่อสร้างถนนสาย 

318 ซึ่งมีระยะทางกว่า 90 กิโลเมตรเป็นถนนสี่เลน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งทางน้ ากว่า 3 

เท่าตัว และจะมาทดแทนการขนส่งทางน้ าในที่สุด ซึ่งถนนสาย 318 เป็นถนนโครงข่ายภาคตะวันออกสู่

อินโดจีน (จากกรุงเทพฯ-ตราด ประเทศไทย – จังหวัดเกาะกง-กัมปงโสม (กรุงสีหนุวิลล์) ประเทศ

กัมพูชา สู่ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม ท่าเรือโฮจิมนิห)์ ซึ่งถนนสายนีแ้ล้วเสร็จในปี 2553 

7.5  พื้นท่ีการลงทุนประเทศกัมพูชา....................................................... 

การขอส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา ต้องผ่านหน่วยงาน CDC ซึ่งท าหน้าที่ในการ

ส่งเสริมและออกบัตรส่งเสริมการลงทุน ประเทศกัมพูชามีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายพื้นที่  

มีคณะกรรมการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Board of Cambodian Special Economic Zone) เป็น

หนว่ยงานรับผดิชอบ โดยเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ส าคัญมีดังนี้ 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง แต่ที่ส าคัญคือ            

เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone: PPSEZ) เป็นโครงการพัฒนาโดย

บริษัท Japan-Cambodia Development Corporation ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจญี่ปุ่นและ

กัมพูชา มีแหล่งอุตสาหกรรมจ านวนมาก เช่น สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม รองเท้า อาหารแปรรูป 

เฟอร์นิเจอร์ สินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น มีถนนหลัก 7 สายเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ                          

โดยเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงจาก 2 เป็น 4 ช่องทาง มีเส้นทางรถไฟ ท่าอากาศยาน

นานาชาติ ท่าเรือแห่งที่ 2 ที่ก าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และค่อนข้างมีความพร้อมด้านระบบสื่อสาร 

ไฟฟ้า และประปา แตย่ังมีราคาตอ่หนว่ยค่อนขา้งแพง  

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นเมืองกาสิโน โดยมีด่านปอยเปต-อรัญ

ประเทศ ติดกับ จ.สระแก้ว เป็นด่านชายแดนที่ส าคัญ สินค้าประมาณร้อยละ 70 ผ่านด่านแห่งนี้ ท าให้มี

การจราจรค่อนขา้งคับคั่ง ปัจจุบันจังหวัดบันเตียเมียนเจย มีนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

(ก)  นิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ เป็นการลงทุนร่วมของนักธุรกิจไทยและกัมพูชา เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับกระแสไฟฟ้าจากประเทศไทย 
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(ข)  นิคมอุตสาหกรรมปอยเปต-โอเนียง เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี 2553 

แต่มีปัญหาคือ กระแสไฟฟ้าและประปายังไม่เพียงพอ มีการลงทุนในอุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มขนาดใหญ่จากไทยเข้าไปลงทุน 2-3 ราย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจ

จากประเทศมาเลเซียและจนี 

3) เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง อยู่ในจังหวัดเกาะกง ที่ตั้งห่างจาก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 2 

กิโลเมตร มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว 2 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์  ผลิต

สายไฟรถยนต์ ผลิตลูกวอลเลย์บอล และผลิตเสื้อกีฬา นิคมอุตสาหกรรมที่ที่ส าคัญคือ นิคม

อุตสาหกรรม Nearg Kok พื้นที่นี้ยังมีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย ก าลังพัฒนาโรงงานพลังงานไฟฟ้าพลังน้ า 

โดยผูล้งทุนจากจีน และโครงการพลังงานไฟฟ้าราชบุรีของไทย จังหวัดเกาะกงเหมาะในการปลูกปาล์ม

น้ ามันและโรงงานสกัดน้ ามัน มีสภาพของน้ าดีมาก และมีปริมาณน้ ามาก จึงเหมาะกับโรงงานประเภท

ฟอกย้อม  

4) เขตเศรษฐกิจพิเศษท่าเรือสีหนุวิลล์ (Sihanukville Port SEZ) ตั้งอยู่ในจังหวัดก าปงโสม 

หรอื “สีหนุวิลล”์ หา่งออกไปจากเกาะกง 227 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 48 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

อยู่ติดกับท่าเรือน้ าลึกและสถานีรถไฟสีหนุวิลล์ ส่วนใหญ่เป็นมีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน 

ปัญหาใหญ่ส าหรับการลงทุนที่ก าปงโสมคือไฟฟ้าไม่เพียงพอและแรงงานไม่เพียงพอ ต้องน ามาจาก

ต่างจังหวัด และมีอุปสรรคในการขนสง่ที่รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ เพราะมีโค้งอันตราย

ระหว่างทาง จงึตอ้งเปลี่ยนมาใช้รถบรรทุกเล็กแทน ท าให้มีต้นทุนสูงขึ้น 

5) เขตอุตสาหกรรมสวายเรียง เป็นเขตที่ติดต่อกับเมืองหมกไบ ประเทศเวียดนามตอนใต้ 

เขตนีย้ังมีการพัฒนาน้อย เพราะไม่มโีครงการจะสร้างโรงงานไฟฟ้า มีนิคมอุตสาหกรรม 3-4 แห่งที่เน้น

การใช้แรงงานราคาถูก เช่น นิคมอุตสาหกรรมซอนเพียง ซึ่งนักธุรกิจจีน เกาหลี และเวียดนามเป็น

เจ้าของ  

ในประเทศกัมพูชา เขตเศรษฐกิจพิเศษคือพื้นที่พิเศษสาหรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ที่รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ และรวมถึง General Industrial Zones และ/หรือ 

Export Processing Zones ด้วย โดยในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีกิจกรรมการผลิต และอาจมี

กิจกรรมอื่นๆ เช่น เขตการค้าเสรี เขตการให้บริการ เขตที่พักอาศัยและเขตการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 

(Council for the Development of Cambodia: CDC) 
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7.6 ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา.............................................................. 

(1) ดา่นอรัญประเทศ–ปอยเปต–บันเตยเมียนเจย–โพธิสัต–กรุงพนมเปญ  

(2) ด่านหาดเล็ก –เกาะกง จังหวัดตราด มีเส้นทางเช่ือมโยง จังหวัดไพลิน สแรอัมเบิล–เมืองกัม

ปอต และสามารถเชื่อมโยงกับ เมืองฮาเตียน ประเทศเวียดนามตอนใต้ 

นอกจากนี้ยังมีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประเภทสินค้าที่ซื้อขายคือ

เครื่องอุปโภคบริโภคประจ าวัน วัสดุและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร และผลผลิต

ทางการเกษตร สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์จากรากไม้ เครื่องยาและเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ และน้ ามัน

เชื้อเพลิง น้ ามันหลอ่ลื่นต่าง ๆ ฯลฯ 

7.7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษชายแดนของไทย.................................... 

รัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ได้แก่ (อัฐพล จิรวัฒนจ์รรยา 2558) 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ส าหรับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับชายแดน และธุรกิจที่

เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เชน่ กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้

แรงงานน้อย เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ผลิตต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า อุตสาหกรรม

สนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และเชื่อมโยง

กับเศรษฐกิจท้องถิ่น 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทีม่ีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้า/การลงทุน/การ

ผลิตกับประเทศในภูมิภาค เน้นธุรกิจที่ใช้แรงงานจ านวนมาก ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นบริเวณ

ชายแดนหรอืประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ

ชายแดนไทยจะส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะระหว่าง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองประเทศ 
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รูปที่  7.10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย 

(ท่ีมา : อาคม เติมพทิยาไพสิฐ, 2558) 

รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและด่านศุลกากรเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน จงึใชก้ฎหมายพิเศษเพื่ออนุมัติ โครงการนิคมอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะ

เรื่องการให้สิทธิประโยชน์การลงทุน การใช้แรงงานต่างด้าว ศูนย์ One stop service ที่มีประสิทธิภาพ 

และ มีคลังสนิค้าช่ัวคราวซึ่งได้รับอนุญาตจากด่านศุลกากร  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังท าให้เกิดการเชื่อมโยงในด้านวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทานทางการ

ผลติ (Supply Chain) ช่วยสร้างตลาดผูบ้ริโภคในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

นักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร  และได้รับ

ประโยชน์จากการใชแ้รงงานต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาท างานในพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ 

รัฐบาลไทยได้วางนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริม

ศักยภาพเมืองประตูการค้าชายแดนและเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 

จังหวัด 12 พื้นที่ 

 ระยะแรก 6 พื้นที่ (ปี 2557 - 2558) : 1) แม่สอด จ.ตาก 2) จ.มุกดาหาร 3) อรัญ

ประเทศ จ.สระแก้ว 4) จ.ตราด 5) อ.สะเดา จ.สงขลา 6) จ.หนองคาย 

 ระยะที่สอง 6 พื้นที่  (ปี 2559 เป็นต้นไป) : 1) แม่สาย จ.เชียงราย 2) เชียงแสน                    

จ.เชียงราย 3) เชียงของ จ.เชียงราย 4) จ.นครพนม 5) จ.กาญจนบุรี 6) จ.นราธิวาส 
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7.8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่เชื่อมโยงกับกัมพูชา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้วมีพรมแดนติดกับกัมพูชา 165 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก 1 

แห่ง และจุดผ่อนปรน (ทางการ) 3 แหง่ คือ บ้านตาพระยา บ้านหนองปรอื และบ้านเขาดนิ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วมีเป้าหมายพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

ตลาดการค้าชายแดน และเป็นศูนย์โลจิสตกิส์และคลังสนิค้า เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่อง 

 

รูปที่  7.11 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.สระแก้ว 

(ท่ีมา : พชิัย อุทัยเชฏฐ์, 2558) 
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รูปที่  7.12 เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.สระแก้ว 

(ท่ีมา : อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา, 2558) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษจังหวัดตราด 

การพัฒนาพื้นที่อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ ประตู

เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง (ด่านบ้านหาดเล็ก) ไปสู่กัมพูชาและเวียดนาม ด้วยเส้นทางคมนาคมขนส่ง

ทางหลวงหมายเลข 3 หมายเลข 318 และท่าเรือน้ าลึกคลองใหญ่ เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะ

กง ท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา และเมืองท่าของเวียดนาม มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า             

โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เกษตรอินทรีย์) โดยจะมีการพัฒนาท่าเรือรองรับ 2 แห่ง ศูนย์

กระจายสินค้า และพืน้ที่พัฒนาส าหรับธุรกิจการคา้ 
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รูปที่  7.13 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.ตราด 

(ท่ีมา : พชิัย อุทัยเชฏฐ์, 2558) 

 

รูปที่  7.14 เป้าหมายและการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.ตราด 

(ท่ีมา : อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา, 2558) 
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7.9  เส้นทางขนส่งแร่จากกัมพูชามายังประเทศไทย 

เนื่องจากแหล่งแรท่ี่อาจจะเป็นเป้าหมายของผู้ลงทุนจากประเทศไทย ประกอบด้วย 

1) ทรายแก้ว แหล่งทรายแก้วที่ส าคัญ พบในจังหวัดเกาะกง และชายฝั่งอ่าวกัมปงโสม               

โดยเฉพาะที่คุณภาพดีพบทางชายฝั่งทางทิศตะวันตกของเกาะกง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ

ของกัมปงโสม และตลอดชายฝั่งตอนใต้จากกัมปงโสม ไปยังกัมปอต  

2) ถ่านหิน พบในจังหวัด Oddar Meanchey และสตึงเตรง 

3) แหล่งแร่พลอย ทับทิม และเซอร์คอน พบที่จังหวัดไพลิน และจังหวัดพระวิหาร ใกล้

ชายแดนไทย 

แหล่งทรายแก้วที่มีศักยภาพในการขนส่งมาใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทย คือ

แหล่งทรายของบริษัท Mong RethThy Group Co, Ltd. ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล

กัมพูชาให้ท าเหมืองในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายแร่ทรายแก้วไปยัง

ต่างประเทศได้ แหลง่แร่ทรายแก้วในพื้นที่สัมปทานของบริษัทตั้งอยู่ที่บริเวณอ่าวกัมปงโสม มีความหนา

ตั้งแต ่1-2 เมตร ขึน้ไป มีปริมาณแร่ส ารองไม่น้อยกว่า 20 ล้านตัน โดยปริมาณ 6 ล้านตัน มีคุณภาพดี 

สามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว กระจก และเซรามิกส์ได้  

ช่องทางการขนส่งแร่ 

การขนสง่แรจ่ากแหล่งแรใ่นกัมพูชามายังประเทศไทย อาจจะท าได้ 2 วิธี คอื 

1) ขนส่งจากแหล่งแร่มายังท่าเรือ Mong 

Reththy ของเอกชนที่เป็นเจ้าของแหล่ง

แร่ ซึ่งจะห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร 

จากนั้นขนส่งทางเรือมาที่ท่าเรือเอกชนที่

ท่าเรือหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่ง

ใช้เรอืขนาดเล็กไม่เกิน 2,000 ตัน ใช้เวลา

ประมาณ 12 ช่ัวโมง ถ้าเป็นแหล่งแร่ที่อยู่

ทางตอนเหนอืของกัมปงโสม และตลอดชายฝั่งตอนใต้จากกัมปงโสม ไปยังกัมปอต อาจจะ

ใช้เรอืขนาดใหญ่ โดยจะต้องขนส่งมาที่ท่าเรือกัมปงโสม หรือสีหนุวิลล์ (ห่างไปจากเกาะกง 

227 กิโลเมตร) เพื่อใช้เรือขนาดใหญ่ขนส่งมาที่ท่าเรือของไทยที่จังหวัดระยอง การขนส่ง

ทางน้ าจะมีต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่าต้นทุนการขนสง่ทางบก 

(ท่ีมา : www.aus.co.th, 2016) 
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2) ใช้ถนนสาย 48 สะแรอัมเบิล-เกาะกง โดยรถบรรทุกวิ่งมาที่ด่านเกาะกง-หาดเล็ก จังหวัด

ตราด แลว้ใช้เส้นทางตราด-คลองใหญ่-หาดเล็ก (หมายเลข 318) ระยะทาง 90 กิโลเมตร 

มายังจังหวัดตราด จากนั้นใช้ถนนสุขุมวิท ขนส่งมายังจังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรีได้ 

หากผู้ประกอบการไทยสามารถน าเข้าแร่ทรายแก้วจากราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งอยู่ใกล้

ประเทศไทย จะช่วยให้มีแหล่งวัตถุดิบและท าให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าขนส่งมากกว่าน าเข้าจาก

ประเทศอื่นๆ ซึ่งเคยมีการน าเข้าแร่ทรายแก้วคุณภาพสูงจากประเทศออสเตรเลีย อินโดนี เซีย และ

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ส าหรับแหล่งถ่านหินที่พบในจังหวัด Oddar Meanchey นั้น หากสามารถน าเข้ามาใช้ในประเทศ

ได้ อาจจะใช้ถนนสาย 67 ช่องสะง า–อัลลองเวง–เสียมราฐ มาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ.ภูสิงห ์            

จ.ศรีสะเกษ หรอืใช้ถนนสาย 68 ช่องจอม–กรอลัน มาที่ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ ขึ้นอยู่กับต าแหน่งของ

แหลง่แร ่

7.10 สรุปโลจิสติกส์ของประเทศกัมพูชา.............................................. 

ในภาพรวมกัมพูชายังต้องการพัฒนาระบบขนส่งทางรางรถไฟ ล าน้ า ท่าเรือ และปรับปรุงถนน

ให้ได้มาตรฐานเพื่อขนส่งได้ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น และยังมีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ในประเทศ

ค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติที่ว่าจา้งโดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเท้า 

การขนส่งทางถนน 

 ปัญหาเส้นทางถนนเชื่อมต่อด่านชายแดน มกีารใชง้านเต็มความสามารถและเสื่อมสภาพ 

 ปัญหาการจราจรแออัด ณ บริเวณพืน้ที่บริเวณรอบประตูการค้า 

 การอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดน  การปรับปรุงกฎระเบียบ การ

แลกเปลี่ยนสิทธิจราจร 

 ปัญหาป้ายจราจร ป้ายจราจรยังไม่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
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การขนส่งชายฝ่ังทะเล 

 ขาดท่าเรือชายฝัง่ที่เป็นสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ปัญหาร่องน้ าตื้นเขินในการเข้าเทียบท่า 

 ไม่มที่าเรือขนาดใหญ่ฝ่ังอันดามัน 

 ศักยภาพของท่าเรือค่อนข้างจ ากัด 

การขนส่งทางล าน้ า 

 ปัญหาการบริหารจัดการท่าเรือ และความคับคั่งของท่าเรือ 

 ปัญหาความสูงของสะพาน 

 อุปสรรคการเดินเรอืจากร่องน้ าตื้นเขินในฤดูแล้ง 

การขนส่งระบบราง 

 การขนสง่สินค้าทางรางไม่ได้รับความนยิม เนื่องจากความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้า 

 ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของโครงขา่ยรถไฟ 

 ปัญหาโครงข่ายรถไฟเชื่อมประตูการค้าใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 สิ่งอานวยความสะดวก ณ จุดเชื่อมต่อยังขาดประสิทธิภาพ 

สรุปอุปสรรคของการเชื่อมโยงทางกายภาพและข้อควรปรับปรุงที่ด่านชายแดน 

 ควรปรับปรุงระบบศุลกากรในฝ่ังกัมพูชา ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการเก็บภาษีศุลกากรและ

การขาดกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าผ่านแดนในประเทศกัมพูชา ใช้เวลาและจ านวนเอกสารใน

พิธีการศุลกากรมาก 

 รถบรรทุกสินค้าใช้เวลานานในการรอผ่านด่านไปยังประเทศกัมพูชาเพราะต้องรอให้คน

ข้ามแดนและรถเข็นจากประเทศกัมพูชาข้ามแดนมาก่อน ควรจัดระเบียบยานพาหนะและ

ผู้คน โดยปรับปรุงให้มีช่องทางเฉพาะส าหรับรถจักรยานยนต์และปศุสัตว์หรือท าเป็ น

เส้นทางคู่ขนานกับเส้นทางหลัก ควรปรับปรุงพื้นที่ด่านพรมแดนของฝัง่ไทย (อรัญประเทศ,

บ้านหาดเล็ก) และฝัง่กัมพูชา(ปอยเปต, เกาะกง) ให้มคีวามกว้างขวาง  
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 การขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศกัมพูชาจะมีค่าขนส่งแพงกว่าประเทศไทยและ

เวียดนาม โยรถบรรทุกในกัมพูชาจะใช้น้ ามันดีเซล 1 ลิตรส าหรับระยะทาง 2.7 กม. 

ในขณะที่ของไทยและเวียดนามจะได้ระยะทางมากกว่า 3.5 กม. (World Bank, 2014, 

Trade Logistics Blueprint) 

 ควรเจรจาเพื่อเพิ่มโควตายานพาหนะที่จะข้ามแดน และพิกัดน ้าหนักบรรทุกในกัมพูชา 

ข้อเสนอแนะ 

1) การพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันและการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมจะเป็นประโยชน์ต่อการ

เชื่อมโยงฐานการผลิตมากยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมในพื้นที่

ชายแดน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้า เช่น บริเวณพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก-เมียวดี 

พืน้ที่คลองใหญ่ จ.ตราด-เกาะกง เป็นต้น 

2) รัฐบาลไทยควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร/ช่ัวคราว/จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ

ทางการค้าให้เป็นด่านถาวรที่ได้มาตรฐานสากล (Standardize CIQ) ด่านชายแดนควรได้รับ

การจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน แยกช่องทางการจราจรระหว่างรถท่องเที่ยวและรถบรรทุก 

แยกจุดตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน เพื่อสร้างช่องทางการค้าที่ถูก

กฎหมายบริเวณชายแดน สนับสนุนใหม้ีการท าพิธีการทางศุลกากรแบบครบวงจร พร้อมทั้ง

ช่วยยกระดับพิธีด่านศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้านให้มีระบบมากขึ้น รวมทั้งจัดตั้ง 

"หน่วยงานส่งเสริมการค้าและโลจิสติกส์" ที่จุดผ่านแดนท าหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ 

จัดท าคู่มือส่งเสริมการค้าและระเบียบพิธีการและกระบวนการค้าการขนส่งที่ด่านชายแดน

กับแตล่ะประเทศเพื่อนบ้าน  

3) ต้องยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ จากการเป็นผู้ผลิตสินค้า 

(Mere Producers) สู่นักธุรกิจ (Businessmen) ซึ่งมีความรู้เรื่องลูกค้า ตลาด และอื่นๆ มี

ความเป็นสากลและมอือาชีพ ซึ่งจ าเป็นต้องปรับทั้งในแงข่องทัศนคติ ทักษะ องค์ความรู้และ

ความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สนับสนุนต่างๆ 

4) ผู้ประกอบการไทยไม่มีเครือข่ายในการขนส่งหลายรูป แบบที่เชื่อมโยงต่อกันเหมือน

ต่างประเทศ อันนี้เป็นข้อเสียเปรียบอันหนึ่ง จึงอยากเสนอให้รัฐบาลต้องออก พ.ร.บ.ส่งเสริม

การจัดตั้งเครือข่ายและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโดยแยกเป็น mode แต่เชื่อมโยงใน
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การให้บริการ ซึ่งปัจจุบัน ทูตพาณิชย์ยังไม่ได้เข้าไปด าเนินการเรื่องนี้แต่อย่างใด ซึ่งการ

พัฒนาเครอืข่าย จะเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

5) ผูป้ระกอบการไทยยังขาดความสามารถและความพร้อมในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ 

เพราะถ้าจะแข่งขันในเชิงรุกจ าเป็นต้องสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยไปขยาย 

เครือข่ายกิจการลงทุนในต่างประเทศให้ได้ โดยกระทรวงพาณิชย์น่าจะมีบทบาทเข้ามา

ส่งเสริม ในการจัดท า business matching ระหว่างผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน

ด้วยกัน 
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บรรณานุกรรม 

กรมการขนส่งทางบก 2556 คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน ราชอาณาจักร
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