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ภาคผนวก ก. 

ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านแร่ในประเทศกัมพูชา 

การส ารวจ รวบรวม และทบทวนข้อมูลด้านการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านแร่ของ

ประเทศกัมพูชา ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมที่มีความทันสมัย โดยการรวบรวม

ข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศ จากการค้นคว้าเอกสารและผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ตลอดจนการสัมภาษณ์

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และการเดินทางไปส ารวจรวบรวมข้อมูลในประเทศนั้นๆ โดยตรงผ่านหน่วยงานที่

มีการประสานสายสัมพันธ์ไว้ 

 

รูปที่ ก.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงต าแหน่งที่ตั้งของประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Cambodia_1997_CIA_map.jpg) 
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ก.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ประเทศกัมพูชา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)               

มขี้อมูลทั่วไปประกอบด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและประชากร การเมืองการปกครอง และข้อมูล

พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ ก.1  

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศกัมพูชา ได้แก่ การคมนาคม 

ท่าเรือ พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได้ดังตารางที่ ก.3 

ตารางที่ ก.1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชา 

ข้อมูล รายละเอียด 

พื้นที่ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 181 ,035 ตาราง

กิโลเมตร มีแนวชายแดนระหว่างประเทศยาว 2,572 กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีทิวเขาล้อมรอบ ได้แก่ เทือกเขาพนมดงรัก , เทือกเขา

บรรทัด และเทือกเขาอันนัม 

สภาพภูมิอากาศ แบบร้อนช้ืน แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม-พฤศจิกายน) และฤดู

แล้ง (ธันวาคม–เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 20–36 องศาเซลเซียส โดยเดือน

เมษายน มีอุณหภูมิสูงสุดที่สุด และเดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 ทรัพยากรป่าไม้ ครอบคลุมพืน้ที่ร้อยละ 60 ของประเทศ 

 ทรัพยากรน้้า แมน่้ าที่ส าคัญ คือ แมน่้ าโขง และแมน่้ าโตนเลสาบ 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  

- สินแร ่เหล็ก ฟอสเฟต บอกไซต ์ซิลคิอน ถ่านหิน และแมงกานีส  

- อัญมณ ีแหลง่อัญมณีที่มคีุณภาพดีอยู่ที่กรุงไพลิน จังหวัดไพลิน 

- น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ มีก๊าซส ารองประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์

เมตร และในพืน้ที่ทับซ้อนกับประเทศไทยประมาณ 8 พันล้าน ลบ.ม. 

ภัยธรรมชาติ น้ าท่วมในฤดูมรสุม และภัยแล้ง 

ประชากร จ านวน 15.45 ล้านคน (2014) อัตราการเพิ่ม 1.63% โดยมีสัดส่วนของ

ประชากรวัยเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปี สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของ

ประชากรทั้งหมด 
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ข้อมูล รายละเอียด 

การปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีนายกรัฐมนตรี

ด ารงต าแหน่งหัวหนา้คณะรัฐบาล (วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี) 

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 23 จังหวัด กรุง 26 แห่ง อ าเภอ 159 แห่ง ขัณฑ ์

(หรอืเขต) 8 แหง่ ต าบล 1,417 ต าบล และแขวง 204 แขวง เมืองหลวงคือ กรุง

พนมเปญ (Phnom Penh) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

GDP 15.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เฉลี่ย 2,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน 

(World Bank 2013) ในปี พ.ศ. 2556 ขยายตัวร้อยละ 7.5 และปี 2555 

ขยายตัวร้อยละ 7.3 จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2557-2558 

คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะชะลอมาอยู่ที่รอ้ยละ 7.0 จากสถานการณ์

ความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงการขอขึ้นค่าจ้างของแรงงานใน

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ และผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีน 

อัตราการว่างงาน 0.3 % (ข้อมูล ณ ปี 2556) 

อัตราเงนิเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อของปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.9 เท่ากันกับปีก่อน จากการเพิ่มขึ้น

ของราคาอาหาร เครื่องดื่ม การบันเทิง การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 

ปีงบประมาณ มกราคม-ธันวาคม 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ในปี พ.ศ. 2556 กัมพูชาขาดดุลการค้า 2,958.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในส่วน

ของดุลบริการเกินดุล 1,728.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการท่องเที่ยว มีหนี้

สาธารณะ 4,912 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 

มูลค่าการส่งออก ในปี พ.ศ.2556 มีมูลค่าการส่งออกสินค้า 6 ,530.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 15.9  

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ส่งออกเสื้อผ้าและรองเท้า ผลผลิตจากเกษตรกรรม ไปยังสหรัฐอเมริกา กลุ่ม

ประเทศยูโร แคนาดา สิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุ่น (ส่งออกเสื้อผ้าและ

รองเท้า ประมาณร้อยละ 80.0 ของการส่งออกทั้งหมด) การส่งออกเติบโต

จากอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป-สิ่งทอ และรองเท้า เนื่องจากได้รับ

สทิธิพิเศษส าหรับการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้ว 

มูลค่าการน้าเข้า 

 

ในปี พ.ศ.2556 การน าเข้ามีมูลค่าประมาณ 9,488.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.3  
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ข้อมูล รายละเอียด 

สินค้า น้าเข้ าและ

ประเทศคู่ค้า 

น าเข้าวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง 

และน้ ามันเชื้อเพลิง จากประเทศอาเซียน จนี ฮ่องกง และเกาหลีใต้ 
 

ท่ีมา: ฐานขอ้มูล Index Mundi : World Factbook, www.indexmundi.com, 2014 

 ฐานขอ้มูล Cambodia : Economic Indicators, www.tradingeconomics.com, 2014 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557 สรุปภาวะเศรษฐกิจกัมพูชาป ี2556 

กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา. 

  

 

รูปที่ ก.2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศในแต่ละช่วงอายุ 

(ท่ีมา : Index mundi, 2014, World Factbook, www.indexmundi.com) 
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ตารางที่ ก.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจที่ส าคัญของกัมพูชา ในปี พ.ศ.2553-2557 

 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557 สรุปภาวะเศรษฐกิจกัมพชูาปี 2556 

2553 2554 2555 2556 2557P

ประชากร (ลา้นคน) 14.4       14.6       14.9       15.2       15.5       

อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (%) 6.1         7.1         7.3        7.5         7.2         

อัตราเงินเฟอ้ (%) 4.0        5.5        2.9        2.9         3.4         

มลูค่าการค้า 9,350.3 11,971.9 13,721.3 16,018.9 17,908.0 

(% การเปลี่ยนแปลง) 24.9      28.0      14.6      16.7       11.8       

การสง่ออก 3,884.3 5,034.6 5,632.8 6,530.3  8,002.0   

(% การเปลี่ยนแปลง) 29.7      29.6     11.9       15.9      22.5      

การน าเขา้ 5,466.0 6,937.3 8,088.5 9,488.6  9,906.0  

(% การเปลี่ยนแปลง) 21.7      26.9     16.6      17.3       4.4        

ดลุการค้า 1,581.7-   1,902.7-  2,455.7-  2,958.3-  1,904.4-   

เงินส ารองระหว่างประเทศ1/ (ลา้นดอลลาร์
สรอ.) 2,653.2 3,031.6  3,463.0  3,642.5  4,327.0   

หนี้ตา่งประเทศ1/ (ลา้นดอลลาร์ สรอ.) 3,337.0 3,841.0  4,486.0  5,052.0  5,559.0  

เงินฝาก 3.5        3.3        3.3        3.3        ...

สนิเชื่อ 15.9       15.2       12.9       11.8        ...

เรียล / ดอลลาร์ สรอ. 4,051.0  4,039.0  3,995.0 3,995.0a/ ...

เรียล / บาท (ณ สิ้นปี) 135.0     127.0     131.0      122.5a/ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบีย้ (% ต่อป)ี (สกุลเงนิดอลลาร ์สรอ) ประเภท 6 เดือน

ภาคต่างประเทศ (ล้านดอลลาร ์สรอ.)

เครื่องชีเ้ศรษฐกิจท่ีส าคัญของกัมพชูา

หมายเหตุ: P = projection

a/ = actual

1/ = ณ สิ้นปี
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รูปที่ ก.3 เขตการปกครองของประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา: http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศกัมพูชา) 

ตารางที่ ก.3 โครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศกัมพูชา 

ข้อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก 

 

ถนนในกัมพูชา รวมมีความยาวประมาณ 39,704 กิโลเมตร แยกเป็นทาง

หลวง 5,263 กิโลเมตร และถนนสายจังหวัด 6,441 กิโลเมตร และถนนสาย

ชนบท ประมาณ 28,000 กิโลเมตร ถนนและสะพานอยู่ในช่วงการปรับปรุง

ให้ได้มาตรฐาน 

การคมนาคมทางน้้า การขนส่งทางน้ าภายในประเทศส่วนใหญ่ใช้แม่น้ าแม่โขง แม่น้ าโตนเลสาบ 

และแม่น้ าบาสัก ซึ่งมีความยาวโดยรวม 1,750 กิโลเมตร ในฤดูฝนและอาจ

ลดเหลือ 580 กิโลเมตร ในฤดูแล้ง โดยการขนส่งตามล าน้ าจะใช้เรือขนาด
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ข้อมูล รายละเอียด 

เล็ก ปัจจุบันก าลังขยายท่าเรือในกรุงพนมเปญ การขนส่ง สินค้าทางน้ า

ภายในประเทศกัมพูชา มีข้อจ ากัดเนื่องจากระดับน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้ง มี

ความแตกต่างกันประมาณ 10 เมตร 

การคมนาคมทาง

รถไฟ 

เส้นทางรถไฟส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการฟื้นฟูปรับปรุง และสร้างเส้นทางใหม่

จากท่าเรือมายังเมืองหลวงโดยความช่วยเหลือจากประเทศจีน โดยรัฐบาล

กัมพูชาพยายามฟื้นฟูระบบการขนส่งทางรถไฟอีกครั้งด้วยโครงการ

ซ่อมแซมและสร้างรางรถไฟในเส้นทางที่มีอยู่เดิมทั้งในเส้นทางสายเหนือ

และสายใต้ รวมระยะทาง 650 กิโลเมตร และปรับปรุงสถานีรถไฟกรุง

พนมเปญ มูลค่าลงทุน รวม 73 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ หากโครงการ

ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์กัมพูชา จะเป็นส่วนที่เชื่อมระบบโครงข่ายเส้นทาง

รถไฟจากสิงคโปร์ถึงจังหวัดยูนาน คุณหมิง ประเทศ จีนด้วยระยะทาง 

5,382 กิโลเมตร ในเส้นทางที่เรียกว่า "Singapore- Kunming Railway Link 

(SKRL)” ซึ่งการพัฒนาเส้นทางรถไฟของกัมพูชาจะท าให้เกิด ความมั่นใจ

ด้านการบริการและการขยายตัวทางการค้า ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

การคมนาคมทาง

อากาศ 

สืบเนื่องจากรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายการเปิดน่านฟ้า ส่งผลให้มีสายการบิน

ต่างชาติมุ่งสู่ประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีสายการบินนานาชาติที่บินตรง

สู่สนามบินนานาชาติพนมเปญ จ านวน 9 เส้นทาง จาก 8 ประเทศ และมี

สนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบิน

นานาชาติเสียมเรียบ และสนามบินนานาชาติกางเก็ง (จ.พระสีหนุ) เปิด

ให้บริการส าหรับสายการบินระหว่างประเทศ ส่วนสนามบินอื่นๆ ได้แก่ 

สนามบินกรังเลียง จ.กัมปงชะนัง เป็นสนามบินส าหรับขนส่งสินค้าและ

สนามบินเกาะกง อยู่ระหว่างการปรับปรุง 

ท่าเรอื มีท่าเรือน้ าลึกแห่งเดียว คือ ท่าเรือสีหนุวิลล์ และมีท่าเรืออื่นๆ อีก 7 แห่ง 

ได้แก่ ท่าเรือพนมเปญ ท่าเรอืกัมปงจาม ท่าเรือกระแจะ ท่าเรือสตึงเตรง ท่า

เรือเนี๊ยกเรือง เป็นท่าเรือส าคัญบนแม่น้ าโขง และท่าเรือจองคะเนี๊ยะ(เสียม

เรียบ) เป็นท่าเรอืที่ตั้งอยู่บนแมน่้ าโตนเลสาบ  

พลังงาน ในปี ค.ศ. 2012 มีก าลังผลิตไฟฟ้าเพียง 581,935 kW ส่วนใหญ่ผลิตไฟฟ้า

จากน้ ามันดีเซล (60%) และพลังงานน้ า ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

เพราะตอบสนองการใช้ไฟฟ้าในประเทศได้เพียง 1,423.10 million kWh ท า
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ข้อมูล รายละเอียด 

ให้ต้องน าเข้าจากประเทศไทย เวียดนาม และลาวรวมกันถึง 3,527.4 

million kWh ท าให้ค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง และมีประชากรเพียงร้อยละ 34 

เข้าถึงการใชไ้ฟฟ้า มีโครงการสรา้งโรงไฟฟ้าพลังน้ าเพิ่มขึน้หลายแหง่ 

ระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

ในปี พ.ศ. 2551 มีจ านวนผู้ให้บริการโทรศัพท์บ้าน 3 ราย ผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 6 ราย (Mobitel, Samsung,  Motorola and 

Siemens) และผูใ้ห้บริการอนิเทอร์เน็ต จ านวน 9 ราย 

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด โดยเฉลี่ย

ประมาณร้อยละ 33 ต่อปี ในขณะที่การให้บริการโทรศัพท์บ้าน และการ

ให้บริการอนิเทอร์เน็ต มีอัตราการเติบโตที่ช้ามาก โดยเติบโตเพียงร้อยละ 2 

และ ร้อยละ 5 ต่อปีตามล าดับ เท่านั้น 

ท่ีมา:  CAMFFA, 2014, Trade Logistics Key Issues and Remedies: Experiences of Cambodia. 

World Bank, 2013, World Development Indicator 

ADB, 2014, Cambodia Diversifying beyond Garments and Tourism: Country Diagnostic Study 

กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา.  

การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ 

กัมพูชาเป็นสมาชิกของอาเซียนและสมาชิกของ WTO ส่งผลให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องสินค้าส่งออกที่ส าคัญของกัมพูชา ได้แก่ สินค้าสิ่งทอ ซึ่งกัมพูชามีความได้เปรียบในการผลิต

เพื่อการส่งออก โดยมีโรงงานผลิตสินค้าสิ่งทอกว่า 200 โรงงาน มีการจ้างงานกว่า 200 ,000 คน และ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการยกเลิกโควตาส่งออกสินค้าสิ่งทอ รัฐบาลกัมพูชาได้เริ่ม

กระบวนการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน เพื่อลดต้นทุนการประกอบการให้สามารถ

แข่งขันได้ นอกจาก นี้ยังได้ปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานให้เป็นสากลมากขึ้นโดยอนุญาตให้องค์กร

ด้านแรงงานนานาชาติ เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการจ้างงานและการใช้แรงงาน (กรม

ส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มอืการค้าและการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา) 
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ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

1) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 

ประเทศไทยถือได้ว่า เป็นประเทศคู่คา้ที่ส าคัญและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา แต่เนื่องด้วย

ระบบการบริหารจัดการภายในของกัมพูชา เช่น การจัดเก็บภาษี การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 

ความโปร่งใส ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไม่เป็นสากล จึงท าให้การค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชามี

ต้นทุนสูงและเติบโตช้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้รัฐบาลทั้ง

สองฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตกลงที่จะร่วมมือกันเร่งรัดการแก้ปัญหาและลดอุปสรรคด้าน

การค้าการลงทุนระหว่างกันใหป้รากฏผลที่เป็นรูปธรรมตอ่ไป 

ในปี พ.ศ. 2556 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชามีมูลค่าการค้า 4,611.6 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวจากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 14.5 โดยมีมูลค่าการส่งออก 

4,256.3 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2555 รอ้ยละ 12.7 และมูลค่าการน าเข้า 355.3 ล้าน

ดอลลารส์หรัฐฯ เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 42.4 ซึ่งสินค้าส่งออกที่ไทยส่งไปยังกัมพูชาที่ส าคัญ 

ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป น้ าตาลทราย อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม  เครื่องส าอาง สบู่ และ

ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้าจากกัมพูชาที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป ลวดและสายเคเบิล 

สินแร่โลหะและผลติภัณฑ์ (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557 สรุปภาวะเศรษฐกิจกัมพูชาปี 2556) 

ตารางที่ ก.4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ในปี พ.ศ.2553-2556 

 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557 
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2) ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 

ประเทศไทยและกัมพูชามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.

2493 โดยมีเอกอัครราชทูตไทยไปประจ าอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และทาง

กัมพูชาก็มีสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจ าประเทศไทยเช่นเดียวกัน ความตกลงที่ส าคัญกับไทย 

ยกตัวอย่างเชน่ 

 ความตกลงว่าด้วยความรว่มมอืทวิภาคีไทย-กัมพูชา  

 ความตกลงเพื่อการสง่เสริมและคุ้มครองการลงทุนลงนาม  

 ความตกลงความร่วมมือดา้นการท่องเที่ยว  

 ความตกลงว่าด้วยการจัดตัง้คณะกรรมการชายแดน  

 ความตกลงว่าด้วยการค้า ความรว่มมอืทางเศรษฐกิจ และวิชาการไทย-กัมพูชา  

สรุปและวิเคราะห์ 

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 

3) การสรา้งโรงกลั่นน้ ามันจะช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศ จะช่วยลดการ

พึ่งพาน าเข้าน้ ามัน ถ้ามีการผลติน้ ามันดิบจากแหล่งสัมปทานในประเทศในอนาคตอันใกล้ 

4) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะช่วยขยาย

การค้าและการลงทุนในภมูิภาค 

5) มแีรงงานราคาถูก และประชากรวัยท างานมจี านวนมาก สหภาพแรงงานไม่เข้มแข็ง 

6) พื้นที่ห่างไกลอาจจะยังคงมีทุ่นระเบิดจากสงครามตกค้างอยู่ การใช้พื้นที่ดินจะต้องมีการ

ส ารวจและกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัย 

http://www.asean.org/communities/asean-economic-community
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รูปที่ ก.4 แผนพัฒนาทางหลวงของประเทศกัมพูชา 

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

 

รูปที่ ก.5 แผนพัฒนาเส้นทางรถไฟของประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา: Cambodia Freight Forwarders Association (CAMFFA), 2014) 
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ก.2 ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่ 

ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลแหล่งแร ่และสถานการณ์ผลติแร ่

ธรณีวทิยา 

ประเทศกัมพูชาประกอบด้วยพื้นที่ทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ พื้นที่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และที่ราบระหว่างกลางพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่

ราบตอนกลางทั้งหมดของประเทศ  พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืและตะวันตกเฉียงใต้ประกอบด้วย

หนิแปร หนิช้ัน หนิภูเขาไฟ และหินแทรกซอนประกอบเป็นช้ันหินฐานในยุคพรีแคมเบรียนและมีโซโซอิค 

ตะกอนยุคมีโซโซอิคส่วนใหญ่เป็นตะกอนที่สะสมตัวบนบก หินฐานของพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทับถมด้วย

หินบะซอลต์และตะกอนในยุคนีโอยีนและควอเทอนารี พื้นที่ตอนกลางเป็นตะกอนยุคควอเทอนารีที่

ค่อนขา้งหนาและภูเขาโดดๆ วางตัวอยู่บนช้ันหินฐาน  

การศึกษาทางธรณีวิทยาแสดงให้เห็นถึงการสะสมตัวเป็นระยะๆ ตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียนช้ัน

ล่างสุด จนถึงยุคครีเตเชียสช้ันบนสุด  พื้นที่ทั้งหมดได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟและการ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลกตลอดช่วงอายุ  หน่วยหินยุคเทอร์เชียรรี ซึ่งมีหินโผล่มาอย่างจ ากัด มีการ

สะสมตัวเป็นช้ันหนาใต้ท้องทะเล และน่าจะเป็นแหล่งเป้าหมายส าหรับการส ารวจก๊าซธรรมชาติและ

น้ ามัน  

 
รูปที่ ก.6 แผนที่ธรณีวทิยาของกัมพูชา 

(ท่ีมา : General Department of Mineral Resources, Cambodia) 
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รูปที่ ก.7 ลักษณะธรณีวิทยาพืน้ฐานของกัมพูชา 

(ท่ีมา : General Department of Mineral Resources, Cambodia) 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน   ก-14 

แหล่งทรัพยากรแร ่

จากผลการส ารวจทางธรณีวิทยา ซึ่งมีการด าเนินการมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 19 โดยนัก

ธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสและชาวจีน ได้ระบุศักยภาพด้านแร่ของประเทศไว้หลายชนิด ซึ่งรวมถึงแหล่งแร่ 

รัตนชาติ ทองค า ดีบุก ทรายแก้ว  บอกไซต์ แมงกานีส ดินขาว ถ่านหิน หนิปูน ฟอสเฟต  

ในปี ค.ศ. 1999 General Department of Mineral Resources (GDMR) ได้ระบุไว้ในรายงานว่ามี

การค้นพบศักยภาพด้านแร่โลหะของประเทศจ 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 เพื่อ

ประเมินปริมาณส ารองและความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ในอนาคต อย่างไรก็ตามจากสภาพทาง

ธรณีวิทยาของประเทศที่เหมาะสมคาดว่าในอนาคตอาจจะมีการค้นพบแหล่งแร่ที่ส าคัญๆ ได้ 

 

รูปที ่ก.8 แผนที่แหลง่ทรัพยากรแร่ของกัมพูชา 

(ท่ีมา : General Department of Mineral Resources, Cambodia) 
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ศักยภาพแหลง่แร่ของประเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังตารางตอ่ไปนี ้ 

ตารางที่ ก.5 แสดงทรัพยากรแร่ของกัมพูชาโดยสังเขป 

ชนิดแร่ แร่ที่พบ แหล่งท่ีพบ 

1. แร่โลหะ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พลวงและโครเมียม พบในจังหวัดปราสาท (Pursat) 

เหล็ก  พบในจังหวัดพระตะบอง (Battambang) กัมปอต 

(Kampot) พระวหิาร (Preah Vihear) เสียมเรียบ (Siem 

Reap) และสตึงเตรง (Stung Treng) 

มังกานีส  พบในจังหวัดพระวิหาร 

โมลิบเดนัม  พบในจังหวัดกันดาล (Kandal) พระวหิาร และตาแก้ว 

(Takeo) 

ทังสเตน  พบในจังหวัดก าปงสะปรอื (Kampong Speu) 

บอกไซต์  พบในจังหวัดพระตะบอง และมณฑลคีรี (Mondulkiri) 

ทองแดง พบในจังหวัดกระตี้ (Kratie) พระวหิาร รัตนคีร ี

(Ratanakiri) และสตึงเตรง 

ทองแดง ตะกั่ว 

สังกะสี 

พบใน จังหวัดก าปงสปือ มณฑลคีรี พระวิหาร  

และรตันคีรี 

ดีบุก พบในจังหวัดก าปงสปือ และตาแก้ว 

ทองค า  พบในจังหวัดพระตะบอง ก าปงจาม (Kampong Cham) 

ก าปงธม (Kampong Thom) กัมปอต มณฑลคีรี พระ

วิหาร รัตนคีรี เสียมเรียบ และสตงึเตรง 

2. แร่อโลหะ/แร่

อุตสาหกรรม 

  

  

  

  

  

โดโลไมต์ พบในจังหวัดสตึงเตรง 

ฟลูออไรต์ พบในจังหวัดพระเวียง (Prey Vieng) 

กราไฟต์  พบในจังหวัดกัมปอต 

หนิปูน  พบในจังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) พระ

ตะบอง กัมปอต และสตีงเตรง 

ฟอตเฟต  พบในจังหวัดบันเตียเมียนเจย พระตะบอง กัมปอต 

และกัมปงสะปือ 

ทรายแก้ว  พบในจังหวัดเกาะกงและกัมปงโสม (Kampong Som) 
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ชนิดแร่ แร่ที่พบ แหล่งท่ีพบ 

ถ่านหิน พบในจังหวัด Oudor Mean Chey 

3. รัตนชาติ/หิน

ประดับ 

  

  

  

  

แซฟไฟร์  พบในจังหวัดเกาะกง และพระวิหาร 

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 

 แหลง่แร่ที่ส าคัญของกัมพูชา ประกอบด้วย แรบ่อกไซต์ เหล็ก ทองค า ทองแดง และแร่

รัตนชาต ิโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แหล่งแร่ทองค้าและโลหะพื้นฐาน 

1) แหล่งแร่ทองค าและโลหะพื้นฐาน Phum Syarung/Otray ของบริษัท Angkor Gold Corp. 

ประเทศแคนาดา ร่วมทุนกับบริษัท Mesco Gold Ltd. ประเทศอินเดีย แหล่งแร่อยู่ในเขตจังหวัด 

Ratanakkiri ใบอนุญาตส ารวจแร่ครอบคลุมพื้นที่ 1,448 ตร.กม. (ใบอนุญาตส ารวจแร่ 7 แปลง) เป็น

แหลง่แร่ซัลไฟด์แบบ Epithermal mineralization เกิดในสายควอรตซ์ยาว 2.5 กม. จนถึงปีค.ศ. 2014 ได้

มีการส ารวจธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ (Airbourne magnetic survey) และเจาะส ารวจไป 148 หลุม รวม 

18,737 เมตร พบแร่ทองค าและโลหะพื้นฐาน ซึ่งในปี ค.ศ. 2015 มีแผนส ารวจธรณีฟิสิกส์และเจาะ

ส ารวจเพิ่มเติม และศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมืองใต้ดิน (Angkor Gold Corp, Nov 2014, 

http://globenewswire.com; Austrade, Jan 2015, www.austrade.gov.au) 

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 

http://globenewswire.com/
http://www.austrade.gov.au/
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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 Limited, July 2014, www.renaissanceminerals.com.au; ASX Stock Report, 

Dec 2014) 

 

รูปที่ ก.9 แหลง่แรท่องค า Okvau ของบริษัท Renaissance Minerals Ltd. 

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

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

Srae Pok ของบริษัท Southern Gold Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย ใบอนุญาตส ารวจแร่ครอบคลุมพื้นที่ 

1,500 ตร.กม. ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่หลายจังหวัดทางภาคตะวันออก 

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

http://www.renaissanceminerals.com.au/
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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 เพื่อ

น ามาประเมินปริมาณส ารองแร่และศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมืองให้เสร็จสิ้นภายในปี ค.ศ. 

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

 

รูปที่ ก.10 แหลง่แร่ทองค 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 

2. แหล่งแร่รัตนชาติ 

- แหลง่แร่พลอย ทับทิม และเซอร์คอน Phnum Yat ที่จังหวัด Pailin เกิดจากหินบะซอลต์ที่ผุพัง 

และถูกพัดพามาสะสมตัวเป็นแหล่งลานแร่ มีการท าเหมืองขนาดเล็กโดยใช้แรงงานขุดหลุม น าดินลูกรัง

มาล้างหรอืร่อนเพื่อแยกให้ได้เม็ดพลอย 

http://geopacific.com.au/
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- แหลง่แร่เซอร์คอน Phum Throm ในจังหวัด Preah Vihear ใกล้ชายแดนไทย ห่างมาทางเหนือ

ของเมือง Tbeang Meanchey มา 80 กม. เป็นแหล่งลานแร่ที่ผุพังและถูกพัดพามาจากหินบะซอลต์ที่

เป็นต้นก าเนิด มีการท าเหมอืงขนาดเล็กที่ใช้แรงงานขุดและใช้น้ าฉีดพังทลายช้ันหน้าดินลูกรัง เซอร์คอน

ที่พบมีสีน้ าตาลแดง เมื่อน ามาหุงหรอืเผาจะไม่มีส ีจงึไม่นยิมน ามาหุง 

- แหล่งแร่เซอร์คอน Ban Lung ที่จังหวัด Ratanakiri ใกล้ชายแดนลาวและเวียดนาม เกิดจาก

หนิอัคนีชนิด Alkaline basalts มีการท าเหมอืงที่ใช้เครือ่งจักรขุดดินก่อนน ามาล้าง แยกและคัดด้วยมอื 

3. แหล่งแร่เหล็ก 

กลุ่มบริษัท Cambodia Iron & Steel Mining Industry จากประเทศจีน ได้รับสัมปทานโครงการ

ส ารวจและท าเหมอืงแรเ่หล็กในจังหวัด Preah Vihear ทางภาคเหนือ  

การผลิตแร ่

ในปี ค.ศ. 2012 กัมพูชาผลิตแร่หลายชนิด ที่มีความส าคัญ ได้แก่ ทรายแก้ว แร่เกลือ หินปูน

ส าหรับอุตสาหกรรมซีเมนต ์แร่ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น กรวด ทราย หินโม่ ดินลูกรัง เป็นต้น 

ดังแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ ก.6 ผลผลิตแร่และผลิตภัณฑจ์ากแร่ 

 

ท่ีมา USGS, 2012, Minerals Yearbook, Cambodia 
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ตารางที่ ก.7 รายชื่อผูผ้ลติแรแ่ละผลติภัณฑ์จากแร่ 

 

ท่ีมา USGS, 2012, Minerals Yearbook, Cambodia 

แหล่งแร่เป้าหมายส้าหรับนักลงทุนไทย 

1) ทรายแก้ว 

ทรายแก้วคุณภาพ (ความบริสุทธิ์และความขาว) สูงจ านวนมาก พบอยู่ตามชายฝั่งด้านในและ

พื้นที่ Berm ตามแนวชายฝั่งทะเล ทรายนี้มาจากการผุพังของหินทรายยุคจูราสสิค จากการวิเคราะห์

ทางเคมีของทรายผลึกละเอียดถึงปานกลาง พบว่ามีปริมาณซิลกิามากกว่าร้อยละ 99 

แหล่งทรายแก้วที่ส าคัญของประเทศประกอบด้วย แหล่งทรายแก้วจังหวัดเกาะกง และชายฝั่ง

อ่าวกัมปงโสม แหล่งแร่ที่มีค่าความสมบูรณ์ของแร่เฉลี่ย 99.3%SiO2 สามารถพบได้ในพื้นที่หลายๆ 

แหลง่ทางชายฝั่งทางทิศตะวันตกของเกาะกง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกัมปงโสม และตลอดชายฝั่งตอน

ใต้จากกัมปงโสม ไปยังกัมปอต แหล่งแร่ทรายแก้วนี้เป็นผลมาจากการผุพังของหินทรายและ Grits ของ 

Elephant Range และที่ราบสูง Cardamon  

ปัจจุบันมีบริษัทของไทยร่วมลงทุนกับบริษัทท้องถิ่นของสัมปทานท าเหมืองแร่ทรายแก้วอยู่ 2 

บริษัท ซึ่งก าลังอยู่ในการพิจารณาของภาครัฐส าหรับความเป็นไปได้ในการส่งออกทรายแก้ว 
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2) หนิปูนส้าหรับการผลิตปูนซเีมนต์ 

แหล่งหินปูนคุณภาพดีอยู่ที่จังหวัดกัมปอต ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงพนมเปญ

บริษัท ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากัด ได้เข้าไปท าเหมอืงและก่อสรา้งโรงงานผลิตปูนซีเมนตท์ี่จังหวัดนี้ ด้วยอัตรา

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

รายล่าสุดบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด ก็ได้เข้าไปท าการส ารวจแหล่งหินเพื่อการก่อสร้าง

โรงงานผลิตปูนซีเมนตเ์ชน่กัน 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) กัมพูชามีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ช้ันหินมักจะถูกปกคลุมด้วยช้ันดินหนา เพราะส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ลุ่มน้ า ท าให้ส ารวจแหล่งแร่ได้ยากกว่า พื้นที่ที่พบหินโผล่ขึ้นมามากที่สุดจะอยู่ในจังหวัด  

Ratanakiri และ Mondulkiri ท าให้เป็นพืน้ที่ศักยภาพแหลง่แร่มากกว่าที่อื่นเพราะส ารวจได้ง่าย 

2) ในอนาคตเมื่อกัมพูชามีการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น จะมีความต้องการใช้หินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตแ์ละแรอุ่ตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 

3) ในกัมพูชาขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับการส ารวจแร่ เ ช่น เครื่องมือส ารวจแร่ 

หอ้งปฏิบัติการวเิคราะห์แร่ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของกัมพูชาคือผู้ลงทุนมักจะขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ธรณีวิทยาแหลง่แร่  

ก.3 ข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  

ในปัจจุบันกัมพูชามีนโยบายเปิดประเทศ และพยายามสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งสาธารณูปโภค

ต่างๆ อาทิ สะพาน ถนนท่าเรือน้ าลึก โรงแรม เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจาก

ต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติใหเ้ข้ามาลงทุน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดี

ให้กับประชาชนของตนเอง หลังจากที่อยู่ในภาวะสงครามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 

รัฐบาลกัมพูชาให้ความส าคัญกับการลงทุนในประเทศอย่างมาก จึงมีนโยบายส่งเสริมและ

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการลงทุนที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ เช่น การอ านวยความสะดวกและการให้
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สิทธิ์ต่าง ๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุญาตให้นักลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี  

เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอันจะส่งผลต่อการสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน 

และเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สิทธิ์ เป็นเจ้าของสินทรัพย์ทุกอย่างยกเว้นที่ดิน 

แตก่็สามารถเช่าได้นานถึง 99 ปี และอนุญาตให้นักลงทุนเป็นเจ้าของกิจการบางประเภทได้ร้อยละ 100 

และให้การรับประกันนักลงทุนในการก าหนดราคาสินค้าที่ผลิตขึ้น การให้สิทธิ์ในการส่งออกเงินทุน ผล

ก าไรของกิจการ และยังสามารถลงทุนด้วยเงินทุนของตนเองทั้งหมด นอกจากนั้นในกรณีที่ขาดแรงงาน

ที่มีฝีมือภายในประเทศ ก็สามารถจ้างแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือมาท างานได้ รวมทั้งได้เร่งปรับปรุง

กฎระเบียบ ให้มีความโปร่งใสและลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบการลงทุนมากขึ้น (กรมส่งเสริม

การส่งออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มอืการค้าและการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา) 

กฎหมายลงทุน 

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) มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการกิจกรรมการลงทุนทั้งหมดของประเทศ ทั้งการพิจารณาอนุมัติ

โครงการ และการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และก าหนดให้ CDC เป็น One-Stop Service ที่ท า

หนา้ที่ให้ขอ้มูล รับค าขอ อนุมัตโิครงการลงทุนและใหส้ิทธิประโยชนเ์พื่อส่งเสริมลงทุน และจัดตัง้ธุรกิจ 

แต่กฎหมายได้ก าหนดให้ CDC ต้องน าเสนอโครงการขนาดใหญ่และมีลักษณะดังต่อไปนี้ให้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อน คือ 

 โครงการลงทุนที่มากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ    

 โครงการส ารวจและผลิตแร่และทรัพยากรธรรมชาติ 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน   ก-23 

 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) 

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)  

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิพเิศษ 

กฎหมายลงทุนของกัมพูชาก าหนดสิทธิประโยชน์ไว้หลายด้าน ทั้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี

และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ดังนี้ (Law on Investment 1994/Amendment 2003) 

1. สิทธิประโยชนเ์กี่ยวกับภาษี เชน่ การยกเว้นภาษีก าไรหรือก าหนดระยะปลอดภาษี การ

ยกเว้นภาษีศุลกากร การประเมนิค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ 

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การโอน QIP เมื่อมีการร่วมทุนหรือซื้อกิจการ การให้สิทธิ์จ้าง

คนงานต่างชาติ การขอวีซ่าระยะยาว การแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนก าไรหรือ

เงินทุนกลับประเทศ และสิทธิ์ในการเชา่ที่ดนิ เป็นต้น 
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การเลือกวิธียกเว้นภาษีก้าไรหรอืวิธีการใช้ค่าเสื่อมราคา 

โครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุน (QIP) จะต้องเลือกระหว่างการได้ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีก าไร

หรอืการประเมนิค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 การยกเว้นภาษีก าไรในชว่งเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย Law on Taxation ซึ่งระยะเวลา

ยกเว้นภาษีก าไร ตั้งแต ่3-9 ปี ขึน้กับประเภทของโครงการและจ านวนเงินลงทุน 

 การประเมินค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ (Special depreciation) โดยสามารถใช้ค่าเสื่อม

ราคาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สนิทั้งใหม่และเก่าที่น ามาใช้ในการผลิต 

การยกเว้นภาษีศุลกากร  

โครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุน (QIP) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐมีนโยบายสนับสนุน ส าหรับการผลิต

เพื่อทดแทนการน าเข้า หรือการผลิตเพื่อส่งออก หรือการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องกัน (Supporting 

Industry) จะได้รับการยกเว้นอากรภาษีน าเข้า ส าหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต วัตถุดิบหรือ

สินค้ากึ่งส าเร็จรูปทีน่ ามาใช้ในกระบวนการผลิต และวัสดุที่ใชก้่อสร้างโครงการ  

สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 สามารถจ้างและน าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และท างานในหน้าที่ผู้จัดการช่างเทคนิค 

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 ี
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รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ 

องค์กรที่สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้แก่ กิจการที่ใชเ้งินลงทุนของคนกัมพูชา 100%, กิจการ

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

(BOT), Business Cooperation Contract (BCC) และกิจการลงทุนอื่นที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย 

(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา, 2554 ดัชนีคู่มือการลงทุน

ราชอาณาจักรกัมพูชา) 

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 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน 

กระบวนการขอใบรับรองการจดทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมลงทุนจาก CDC ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1: ผู้ยื่นขอจดทะเบียนส่งเสรมิการลงทุน 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะลงทุนและต้องการขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุน สามารถยื่นค าขอพร้อมเอกสาร Investment Proposal และชี้แจงตอบข้อซักถามต่อ CDC ด้วย

ตนเองหรอืมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนได้  

ขั้นตอนที่ 2: CDC ให้ใบรับรองการจดทะเบียนที่มีเงื่อนไข (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: กระทรวงและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

หนว่ยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและออกใบอนุญาตกิจการต่างๆ จะต้องพิจารณา

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

หน่วยงาน CDC จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration 

Certificate: FRC) ให้กับผูข้อภายใน 28 วันหลังจากวันที่ใหใ้บ CRC โดยถือวันที่ออกเอกสาร FRC เป็นวัน

เริ่มตน้และระยะเวลาของการได้รับสิทธิประโยชนจ์ากการลงทุน (QIP commencement) 

 

รูปที่ ก.11 ขั้นตอนการขอส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา 

(ท่ีมา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่, 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ : การสง่เสริมการจัดหาวัตถุดิบและ

การลงทุนดา้นเหมอืงแร่, 2556) 

ใบรับรองการจดทะเบียนที่มีเงื่อนไข (Conditional Registration Certificate: CRC) ที่ออกให้โดย 

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

รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่จะต้องไปติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตเหล่านั้น สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการ

ส่งเสริมลงทุน และความรับผดิชอบตามกฎหมายของโครงการ  

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) 
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 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 

 อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตเสือ้ผา้ 

 อุตสาหกรรมเคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย และผลติยา 

 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนกิส์ 

 โครงการลงทุนด้านพลังงานและการผลติไฟฟ้า  

 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสื่อสาร 

 การผลิตแร ่ถ่านหนิ น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานและผลติเพื่อการส่งออก 

รายการเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายที่ออกตาม Law on Investment ที่มี

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง โครงการลงทุนที่ต้องห้ามตามกฎหมายของกัมพูชา จะ

เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความปลอดภัยของชุมชน ยาเสพติด สารเคมีอันตราย การผลิตไฟฟ้าจากขยะ

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

the Amendment to the Law on Investment 2005)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ 

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุน:  

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 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
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ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 

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  

สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ 

กัมพูชา ให้ความส าคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Special 

Economic Zone) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนในเมืองเศรษฐกิจส าคัญ ส่งผลให้

สามารถดึงดูดการลงทุนได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนจากจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2555 กัมพูชามีอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign 

Direct Investment : FDI) เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการ

ลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นล าดับที่ 8 ของอาเซียน โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่มีการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ได้แก่ การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป การแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง และภาคบริการด้าน

การท่องเที่ยว เป็นต้น (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557 รอบรู้เรื่องการ

ลงทุนในอาเซียน) 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) การลงทุนในกัมพูชาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ความได้เปรียบด้าน

ต้นทุนแรงงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และ

โอกาสทางการค้าจากสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยุโรป 

2) รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ มีการ

ปรับปรุงระบบการเงิน กฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอื่นๆ หลายด้านเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

พยายามลดอุปสรรคและให้การบริการที่รวดเร็ว แต่การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นช้า เพราะมี

ปัญหาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน   ก-30 

ก.4 ข้อมูลกฎระเบียบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

ข้อมูลประกอบด้วยนโยบายภาครัฐของประเทศกัมพูชา กฎหมายแร่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การส ารวจแร่ การท าเหมืองและแต่งแร่ ภาษีที่เกี่ยวกับการค้าแร่และการลงทุนเหมืองแร่ และข้อมูล

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่  

นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท้าเหมืองแร่ 

กัมพูชาโดย Department of Mineral Resources, Ministry of Industry, Mines and Energy, 

(MME) ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น Ministry of Mines and Energy (MME, 2014) ได้ก าหนดนโยบาย

ด้านแรใ่หม่ โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์ดังนี้ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มบทบาทของภาครัฐในการก ากับดูแลและพัฒนาทรัพยากรแร่ 

โดยปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย จัดระบบฐานขอ้มูล และการจัดการที่ด ี 

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  

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาท าเหมืองแร่ขนาดเล็กและดั้งเดิม โดยการให้ความรู้

และเพิ่มความช านาญแก่ผู้ประกอบการ การสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงิน  การกระตุ้นและการ

รวมกลุ่มของผู้ประกอบการ การแก้ไขปัญหาการท าเหมืองแร่ผิดกฎหมายให้ถูกต้อง หรือโดยการ

เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 6 ทรัพยากรแร่และนโยบายการส่งออก  

 ส าหรับนโยบายการส่งออก ห้ามการส่งออกแร่ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแต่งแร่ 

ส าหรับแรท่ี่ผ่านกระบวนการถลุงเป็นโลหะหรอืมีการขึน้รูปแล้วสามารถส่งออกได้ 
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 แร่ที่ผ่านการแต่งแร่แล้วจะสามารถส่งออกได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับการประเมินต้นทุน

และผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างละเอียด  

 หลักการ 4 ประการของเงื่อนไขการส่งออกผลิตภัณฑ์จากแร่คือ ความเหมาะสมทาง

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและความช านาญ อุปสงค์ของอุตสาหกรรม

ท้องถิ่น และแนวคิดการจัดสรรทรัพยากรแร่  

 แร่ที่มีการเพิ่มมูลค่าแล้ว จะมีการส่งเสริมการวิจัย กระตุ้นการใช้ทรัพยากรแร่นั้นใน

ประเทศก่อนการส่งออก ศึกษาราคาผลิตภัณฑ์จากแร่ ในตลาดโลก และตรวจสอบ

ความแปรเปลี่ยนของอุปสงค์ของผลติภัณฑ์จากแร่  

 ส าหรับการอ านวยความสะดวกการส่งออกผลิตภัณฑ์จากแร่ โดยศึกษาการตลาดและ

อ านวยความสะดวกในการสง่ออก หากมีความจ าเป็นก็จะออกกฎระหว่างกระทรวง  

 ส าหรับการหา้มส่งออกแร่และแร่กัมมันตภาพรังสี โดยประเมินอุปสงค์ของการใช้แร่นั้น

ในประเทศ และพัฒนาจัดการดา้นความปลอดภัยส าหรับแร่กัมมันตภาพรังสี 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ 7 ทรัพยากรแร่และนโยบายการน าเข้า โดยให้ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ส าหรับการจัดตั้งโรงถลุงในประเทศ เสียภาษีและค่าภาคหลวงแร่ในอัตราพิเศษ และอ านวยความ

สะดวกในการน าเข้าแร ่

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) 

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 ิ
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 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 นับตั้งแต่วันที่หนว่ยงานนัน้รับใบยื่นขออนุญาต 

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 MIM ได้

ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาส ารวจแร่ MME จะออกใบอนุญาตให้ หลังจาก Council for the 

Development of Cambodia (CDC) ได้มกีารอนุมัตแิล้ว 

 ไม่อนุญาตให้ส่งออกทรัพยากรแร่ทุกชนิด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐมีความต้องการที่จะสงวน

ทรัพยากรแร่ไว้ใชใ้นประเทศ (จะอนุญาตใหส้่งออกเฉพาะผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปเท่านั้น)  

การปรับปรุงกฎหมายแร่ 

กระทรวง MME ก าลังปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าภาคหลวงแร่ รวมทั้ง

กฎระเบียบเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจดทะเบียน การออกใบอนุญาตส ารวจแร่และท าเหมืองแร่ การต่อ

อายุ และการโอนใบอนุญาต การควบคุมการท าเหมืองให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อ

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

CAMEC monthly meeting on February 11, 2014) 

ในปัจจุบันมีปัญหาจากการห้ามส่งออกแร่ดิบทุกชนิด แต่รัฐบาลกัมพูชารับทราบปัญหาว่าแร่

บางอย่างไม่สามารถแต่งแร่เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ในประเทศ เช่น แร่บอกไซต์ และแร่ทองแดง จึงอาจจะมี

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อนิยามชนิดแร่และวิธีการแต่งแร่ที่สามารถท าได้ในประเทศและช่วย

พัฒนาเศรษฐกิจ  

ใบอนุญาตด้านแร ่

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 

 ใบอนุญาตเจียรไนแร่ (Mineral Cutting License)  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการ

เจียรไนแรร่ัตนชาติ แรก่ึ่งรัตนชาติ และหนิประดับ 

 ใบอนุญาตส ารวจแร่ (Mineral Exploration License)  ออกให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

ต้องการส ารวจแร่ (โดยเฉพาะแร่โลหะ เนื่องจากแร่อื่นจะอยู่ในการขอใบอนุญาตเหมือง

เปิดและเหมอืงหิน) 

 ใบอนุญาตเหมืองแร่อุตสาหกรรม (Industrial Mining License)  ออกให้ส าหรับผู้ถือ

ใบอนุญาตส ารวจแร่ ท าการส ารวจแร่และท าเหมืองแร่ที่พบในปริมาณเชิงพาณิชย์ในพื้นที่

ภายใต้ใบอนุญาตส ารวจแร่ 
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รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศในการท้าเหมืองแร่ 

กฎหมายลงทุนของกัมพูชายินยอมให้ผู้ลงทุนจากต่างชาติลงทุนท าเหมืองแร่ได้ 100% และ

รับประกันว่าทรัพย์สินของต่างชาติที่น ามาลงทุนจะไม่ถูกยึดเป็นของรัฐ และจะไม่ควบคุมราคาสินค้าที่

ผลติโดยโครงการที่สง่เสริมการลงทุน 

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 ้ 

1) การจดทะเบียนบริษัทจ้ากัด (Registration) 

 ในขั้นตอนแรก คือ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องเดินทางมาที่กองกฎหมาย (Legal 

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

2) ลงทะเบียนเพื่อด้าเนนิกิจการด้านแร่ 

หลังจากนั้นจะต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (MME) เพื่อจด

ทะเบียนเป็นบริษัทที่สามารถด าเนินกิจการด้านแรใ่นกัมพูชา 

3) การขออนุญาตส้ารวจแร่ 

หลังจากลงทะเบียนกับ 2 กระทรวงแล้ว กรรมการหรือผู้ถือหุ้นจะต้องเดินทางมาที่ General 

Department of Mineral Resources (GDMR) เพื่อปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการส ารวจแร่

เบือ้งตน้ ชนิดแร่ที่ตอ้งการส ารวจ พร้อมทั้งต าแหน่งที่ตัง้ของแหลง่แร่ หรอืขอดูแผนที่เหมอืงแร่ 
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รูปที่ ก.12 ขั้นตอนการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 

ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่, 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ : การสง่เสริมการจัดหาวัตถุดิบและ

การลงทุนดา้นเหมอืงแร่ 
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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) 

 การขอต่ออายุใบอนุญาตส ารวจแร่ จะสามารถต่ออายุได้หากผู้ถือใบอนุญาตต่ออายุอย่าง

น้อย 90 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ  หลังจากสิ้นสุดปีที่ 6 หรือปีสุดท้ายของการส ารวจ 

รัฐมนตรีอาจจะอนุญาตระยะเวลาเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็นส าหรับใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อ

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Feasibility Study) ของแหล่งแร่นั้น เพื่อน าไป

ประกอบการขออนุญาตท าเหมืองแร ่

4) การขออนุญาตท้าเหมืองแร่  

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
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สิน้สุดลง แต่แหล่งแรใ่นเชิงพาณิชย์ยังคงเหลืออยู่ รัฐมนตรีอาจจะอนุญาตขยายระยะเวลา

ให้ท าเหมอืงได้ 2 ครั้งๆ ละ 5 ปี  

 ใบอนุญาตท าเหมอืงแร่สามารถต่ออายุได้ หากผู้ถือใบอนุญาตยื่นขอภายในระยะเวลาอย่าง

น้อย 90 วันนับตั้งแตใ่บอนุญาตหมดอายุ  

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่ฯ เห็นว่าโครงการยื่นขออนุญาตเป็นโครงการใหญ่ 

และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประเทศชาติเป็นอันมาก  รัฐมนตรีจะท าการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นขอ

อนุญาตเพื่อจัดท าสัญญาการลงทุนด้านแร ่(Mineral Investment Agreement) แนบท้ายใบอนุญาต   

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ นักลงทุนมักจะมีความประสงค์ที่จะลงนามในสัญญากับรัฐบาลใน

ทุกโครงการ ทั้งนีเ้พื่อเป็นหลักประกันใหก้ับภาคเอกชน นอกเหนอืจากได้รับใบอนุญาตแล้ว 

ภาษีและค่าธรรมเนียมด้านแร่ 

ภาษีและคา่ธรรมเนียมภายใต้กฎหมายเหมืองแร่ ตามประกาศร่วมระหว่าง MME และ Ministry 

of Economy and Finance (Joint Prakas In 2009) ประกอบด้วย 

ตารางที่ ก.8 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมด้านแร ่

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 : การส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและ

การลงทุนดา้นเหมอืงแร่ 

นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ ใบอนุญาตส ารวจแร่ 5,000 เหรียญสหรัฐ 

ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ใบอนุญาตท าเหมืองแร ่6,000 เหรียญสหรัฐ 
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ตารางที่ ก.9 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 : การส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและ

การลงทุนดา้นเหมอืงแร่ 

ภาษีนิติบุคคลส าหรับบริษัททั่วไปจะอยู่ที่ 20% แต่นโยบายของรัฐได้ก าหนดจัดเก็บภาษีนิติ

บุคคลส าหรับกิจการเหมอืงแร่ที่ 30% 

การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตท าเหมืองแร่ทุกประเภท จะต้องมีรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) ที่ผ่านความเห็นชอบของ Ministry of Environment โดย

ขั้นตอนการจัดท 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)  
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หน่วยงานด้านแรข่องประเทศกัมพูชา 

หน่วยงานภาครัฐ มีดังนี ้

1) 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/ 

2) General Department of Mineral Resources 

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  
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- การขยายความรู้ทางสภาพธรณีวิทยาและการส ารวจทรัพยากรแร่โดยการส ารวจ

และท าแผนที่ธรณีวทิยา (Geological Survey and Geological Mapping) 

- การให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารและบริการเชิงเทคนิค รวมถึงแรงงานในการ

ส ารวจแร ่แก่บริษัทที่ท าเหมอืงแร่ 

- การพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านแร่ ได้แก่ กฎหมายเหมืองแร่และ

แรก่ฎกระทรวงย่อย โครงสรา้งขอ้ตกลงการลงทุนด้านแร่ 

- การอภิปรายในนามรัฐบาล เกี่ยวกับการผลิตที่รว่มสัญญากับหลายบริษัท 

- การจัดตั้ง “กลุ่มประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อศึกษากรณีเกี่ยวกับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกกรณีและด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ดังกล่าว 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

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 

หน่วยงานภาคเอกชนด้านแร่ของประเทศกัมพูชา 

หนว่ยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในด้านการท าเหมอืงแร่ และการลงทุนด้านแร ่ประกอบด้วย 

 1) 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/ 

mailto:info@camec-cambodia.com
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สถานการณ์อุตสาหกรรมแร่ 

ปัจจุบันมีนักลงทุนด้านแร่ทั้งในและต่างประเทศจ านวน 91 บริษัท (จากออสเตรเลีย จีน 

เวียดนาม ไทย และบริษัทท้องถิ่น) ได้รับใบอนุญาตส ารวจแร่จากจ านวนที่ยื่นขอ 139 โครงการ ดัง

แสดงในตารางต่อไปนี ้ 

ตารางที่ ก.10 รายชื่อผูข้อใบอนุญาตส ารวจแร่ 

จ้านวนบรษิัท ใบอนุญาตส้ารวจแร่ 

แร ่ จ้านวนใบอนุญาต 

71 แรโ่ลหะ (เหล็ก ทองค า ทองแดง ฯลฯ) 118 

1 บอกไซต ์ 1 

1 พลวง โครเมียม 1 

13 ถ่านหิน 14 

2 ทรายแก้ว 2 

3 ดินขาว 3 

รวม 91  รวม 139 

ท่ีมา: USGS, 2012, Minerals Yearbook, Cambodia 

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 และบอก

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 และการพัฒนาแหล่งแร่บอกไซต์และ

แรเ่หล็กยังอยู่ในช่วงของการส ารวจแร่ 
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รูปที่ ก.13 พืน้ที่อนุญาตส ารวจและท าเหมอืงแร่ 

(ท่ีมา : General Department of Mineral Resources, Cambodia) 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) เนื่องจากในปัจจุบันราคาแรส่่วนใหญ่อยู่ในช่วงตกต่ าเนื่องจากเศรษฐกิจโลกก าลังชะลอ

ตัว บริษัทเหมืองแร่หลายแห่งจึงไม่ลงทุนในโครงการส ารวจแหล่งแร่ใหม่ (Greenfield projects) 

เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง จึงมีการปรับกลยุทธ์ลงทุนในแหล่งที่เคยผ่านการส ารวจมาแล้วหรือมีข้อมูล

แหลง่แร่ (Brownfield projects) 

2) เนื่องจากนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนและการขาดความโปร่งใสในการให้ใบอนุญาตด้านแร่ 

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

ข้อความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบอนุญาต ท าให้โครงการท าเหมือง

ต้องล่าช้า ในปัจจุบันยังไม่มโีครงการเหมอืงแร่ใหม่ๆ เกิดขึ้น 

ก.5 ข้อมูลการประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการองค์กรธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลการจดทะเบียนและจัดตั้ง

องค์กรธุรกิจ การค้า การน าเข้าและส่งออก ภาษีตา่งๆ  อัตราแลกเปลี่ยน และการครอบครองที่ดินเพื่อ

ใช้ประโยชน ์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 

การจดทะเบียนก่อตั้งบรษิัท 

โดยหลักการทั่วไปแล้วการด าเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชานั้นสามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้หลาย

รูปแบบ ทั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ธุรกิจต่างชาติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศโดย Law on Commercial Enterprises (2005) ก าหนดให้บริษัทต่างชาติอาจเข้ามาด าเนิน

ธุรกิจในกัมพูชาได้ในรูปแบบของส านักงานตัวแทน ส านักงานสาขา หรอืบริษัทจ ากัด กรณีที่ถือว่าบริษัท

ต่างชาติเข้ามาด าเนนิกิจการในกัมพูชา ได้แก่  

1) เชา่พืน้ที่เพื่อใช้ในการผลิต แปรรูป หรอืประกอบธุรกิจบริการมากกว่า 1 เดือน 

2) จา้งงานบุคคลใดท าการงานมากกว่าหนึ่งเดือน 
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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 านักงานจด

ทะเบียนบริษัทและธุรกิจ (Registrar of Companies and Businesses) กรมจดทะเบียนธุรกิจ (Business 

Registration Department) กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce: MOC) ณ กรุงพนมเปญ หรือ

สาขาของส านักงานจดทะเบียนพาณชิย์ในต่างจังหวัด  

ก่อนด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผู้ประกอบการต้องได้รับการยินยอมเข้าครอบครอง

สถานประกอบการจากศาลากลางจังหวัด (City Hall) หรอืจังหวัดในท้องถิ่นที่ตัง้กิจการ โดยขั้นตอนการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดในประเทศกัมพูชามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณชิย์, 2556 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศกัมพูชา) 

1) น้าเงนิทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร 

ผู้ประกอบการต้องน าเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ าจ านวน 4,000,000 KHR ไปฝากธนาคารก่อน

ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนที่ธนาคารในกัมพูชาที่ได้รับอนุญาต โดยธนาคารต้องออกหลักฐาน

ใบส าคัญแสดงรายการเงินในบัญชเีงินฝาก (Bank Statement) ทั้งนีไ้ม่มจี ากัดเวลาในการฝากเงินให้ครบ

จ านวนทั้งหมด 

2) ตรวจสอบชื่อบรษิัท 

ผู้ประกอบการตรวจสอบชื่อบริษัทจ ากัดที่กรมจดทะเบียนธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ โดยชื่อ

จะต้องไม่ซ้ ากับบริษัทที่จัดตั้งอยู่แล้ว และห้ามใช้ค าต้องห้ามที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสามารถใช้ชื่อใน

อักษรเขมรหรือใช้ตัวอักษรละตินก็ได้ โดยต้องให้ชื่อละตินอยู่ใต้ชื่อในภาษาเขมรและมีขนาดอักษรเล็ก

กว่าอักษรเขมร ส าหรับสาขาของบริษัทจะต้องใช้ชื่อตามบริษัทหลัก โดยมีค าว่าสาขา (Branch)                   

อยู่ด้านบนหรือดา้นหนา้ชื่อสาขา  



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน   ก-45 

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 ผู้ถือหุ้นหรือผูบ้ริหารตอ้งแสดงตน และลงนามในเอกสารบางรายการต่อหน้าพนักงาน

เจ้าหน้าที่ แต่สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทนแล้วแสดงตนในภายหลังได้ (ก่อนส านักงาน

ออกใบรับรองการจดทะเบียน) 

5) ส้านักงานจดทะเบียนพิจารณาค้าขอและออกใบรับรองการจดทะเบียน 

ส านักงานจะส่งส าเนาเอกสารให้กับกองกฎหมายของกระทรวงฯ และศาลพาณิชย์พิจารณา 

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัตกิารจดทะเบียน กระทรวงจะประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทและออกใบรับรองการจด

ทะเบียนพร้อมตรายางใหแ้ก่บริษัท ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการจดทะเบียนอาจแตกต่างกันในแต่ละกรณี 

โดยอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 10-25 วัน 
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รูปที่ ก.14 แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในกัมพูชา  

(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์, 2556) 

การน้าเข้าและส่งออก 

ในด้านนโยบายการค้าต่างประเทศ กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือ

โควตาน าเข้า ยกเว้นกับสินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือสินค้าตามข้อก าหนด ต้องขอใบอนุญาตจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยารักษาโรค อัญมณี ทองค า และกรด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะ

อนุญาตใหน้ าเข้ายารักษาโรคของกัมพูชา ผู้น าเข้าและผูผ้ลิตยาในต่างประเทศ จะต้องจดทะเบียนต ารับ
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ยารักษาโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาก่อน และเมื่อต้องการน าเข้าต้องขอใบอนุญาตที่มีอายุให้

น าเข้าภายใน 6 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง ส่วนการน าเข้ากรดต้องขอใบอนุญาตน าเข้าที่

กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุน

ในราชอาณาจักรกัมพูชา) 

ภาษเีงนิได้และภาษีธุรกิจ 

ภาษีธุรกิจในประเทศกัมพูชาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

บุคคลทั่วไปจะต้องท าการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นรายปี  โดยต้องช าระตามอัตรา

การเพิ่มของเงนิได้ประจ าปี ดังนี้ 

ตารางที่ ก.11 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ส าหรับคิดเป็นรายปี 

รายได้ (เรยีล/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 คู่มอืการคา้และการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา 

ภาษีก้าไร (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%  
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การค านวณภาษีเงินได้หรือภาษีก าไร จะค านวณจากเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย (คล้ายกับ

กฎหมายภาษีของไทย) ในอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) ตามประเภทของกิจการ 

ดังนี้ 

ตารางที่ ก.12 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 

กรณนิีติบุคคล (Corporation) การจัดเก็บภาษีก าไรจ าแนกตามประเภทของกิจการ ดังตาราง

ต่อไปนี ้

ตารางที่ ก.13 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 ้
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ตารางที่ ก.14 อัตราภาษีก าไร กรณีทีไ่ม่ใชน่ิตบิุคล 

ก้าไร (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 

ภาษีเงนิเดือน  

นิติบุคคลมีหน้าที่ในการหักภาษีเงินเดือนจากการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง หรือ เงินได้อื่นๆ ที่จ่าย

ให้แก่ลูกจ้างทุกคน และน าส่งภาษีภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ทั้งนี้อัตราภาษีเงินเดือนของลูกจ้าง

ชาวกัมพูชาและชาวต่างชาตินั้นใช้อัตราภาษีเดียวกัน โดยถือว่าผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาจะต้องเสียภาษี

จากรายได้ทั้งที่เกิดในประเทศกัมพูชาและนอกประเทศ ส าหรับบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศกัมพูชา

นั้นจะเสียภาษีเฉพาะรายได้ที่เกิดจากประเทศกัมพูชาเท่านั้น 

ตารางที่ ก.15 อัตราภาษีเงนิเดือน 

จ้านวนเงนิเดือน (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.  
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued Added-Tax: VAT)  

รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าและการให้บริการเกือบทุกชนิด  

รวมทั้งการน าเข้าสินค้าทุกรายการในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าที่มกีารซื้อขาย ยกเว้นกรณีการซื้อขาย

ที่ดินและเงินตรา ของใช้ทางการทูตและองค์กรระหว่างประเทศ และกิจการที่ได้รับการยกเว้นตาม

กฎหมาย เช่น โรงพยาบาล ไปรษณีย์ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นต้น ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ

ภาษีมูลคา่เพิ่ม จะต้องจดทะเบียนส าหรับเข้าระบบภาษีมูลคา่เพิ่มเมื่อจดทะเบียนธุรกิจ 

ภาษีน้าเข้าและส่งออกสินค้า  

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% 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

ประเทศกัมพูชามีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายอัตรา

แลกเปลี่ยน (Law on the Foreign Exchange 1997) ซึ่งก าหนดให้ธนาคารที่ตั้งขึ้นถาวรในกัมพูชาเท่านั้น

มีสทิธิ์ได้รับอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา และให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างเสรีโดย

การห้ามมิให้ธนาคารที่ได้รับอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราจ ากัดวงเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ แต่ธนาคารดังกล่าวจะต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา เมื่อมีการแลกเปลี่ยน

เงินตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 300,000 บาท) ขึ้นไป แต่ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ที่
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กัมพูชามีสถานการณไ์ม่สงบภายในประเทศ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา

มีอ านาจสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม, 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) 

ระบบธนาคารมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง NBC ซึ่งมีบทบาทการก ากับดูแลสถาบัน

การเงินได้ปรับและพัฒนาวิธีการก ากับตรวจสอบสถาบันการเงินจากเดิม Ruled-based เป็น Risk-

based และเป็น Forward-looking มากขึ้น นอกจากนี้ NBC ยังปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลจาก

ธนาคารพาณชิย์และสถาบันไมโครไฟแนนซ์ มาเป็นการน าส่งตัวเลขและข้อมูลผ่านทาง Online ซึ่งท าให้

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา ช่วยลดอุปสรรคและต้นทุนในการยื่นเอกสาร 

และยังเป็นการสง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในวงการสถาบันการเงินของกัมพูชาอีกด้วย ทั้งนี้ กัมพูชา

อนุญาตใหต้่างชาติถือหุ้นได้ 100% (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) 

สถาบันการเงนิกัมพูชา ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ จ านวน 35 ธนาคาร ธนาคารเฉพาะกิจ 

จ านวน 9 ธนาคาร สถาบันไมโครไฟแนนซ์ จ านวน 38 แห่ง ส านักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศ 

จ านวน 6 แหง่ ตัวแทนแลกเปลี่ยนเงิน 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 

การครอบครองท่ีดนิในประเทศกัมพูชา 

กฎหมายที่ดินของกัมพูชา Land on Law (2001) ไม่อนุญาตให้ต่างชาติครอบครองเป็นเจ้าของ

ที่ดิน แต่ยอมให้เช่าใช้ประโยชน์ได้ถึง 70 ปี โครงการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน หรือ QIP สามารถเช่า

ที่ดินในระยะยาว หรือได้รับสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในรูปของสัมปทาน (Economic Land Concessions: 

ELCs) 
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ในปี ค.ศ. 2010 กัมพูชาได้ปรับแก้กฎหมายโดยยอมให้ต่างชาติถือครองอาคารสูงที่มีหลายช้ัน

ได้ตั้งแต่ช้ันที่สองขึ้นไป และมีกรรมสิทธิ์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของพื้นที่อาคาร แต่ไม่อนุญาตให้

เป็นเจ้าของรว่มในอาคารที่อยู่ใกล้ชายแดนในรัศมี 30 กม. ยกเว้นถ้าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zones) หรอือยู่ในเขตพืน้ที่ที่รัฐก าหนดให้ 

การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ 

การจ้างแรงงานจะต้องให้ความส าคัญกับชาวกัมพูชาก่อน การจ้างแรงงานต่างชาติจะถูก

ก าหนดโควตาซึ่งโดยทั่วไปจะมีจ านวนไม่เกิน 10% ของแรงงานทั้งหมด ในกรณีที่ได้รับส่งเสริมลงทุน 

หรือ QIP จาก CDC จะสามารถน าไปขอจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในระดับบริหาร หรือแรงงาน

มีฝีมอืที่ขาดแคลนในประเทศได้ 

ภายใต้กฎหมาย Cambodian Labor Law (1993) ชาวต่างชาติที่ท างานในกัมพูชาจะต้องมี

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

ใบอนุญาตท างานแลว้สามารถน าไปประกอบการยื่นขอวซี่าในระยะยาวได้ 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) การใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างแพร่หลายภายในประเทศกัมพูชา ท าให้ลดความ

เสี่ยงจากความผันแปรของเงินสกุลท้องถิ่น  

2) กัมพูชามีระบบภาษีธุรกิจที่ชัดเจนเป็นระบบ และมีอัตราภาษีธุรกิจของกัมพูชาโดยรวม

ค่อนข้างต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่โครงการเหมืองแร่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งสูงกว่า

ธุรกิจทั่วไปที่เสียเพียงร้อยละ 20 ของก าไร และกิจการเหมืองแร่และปิโตรเลียมยังเป็นเป้าหมายที่

รัฐบาลกัมพูชาหวังให้เป็นแหลง่รายได้เข้ารัฐ 
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ก.6 ข้อมูลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ในประเทศกัมพูชาที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และ

ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี และอุตสาหกรรมผลติปุ๋ยเคมี 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง 

ในปัจจุบันกัมพูชาอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งการคมนาคม 

พลังงาน แหล่งน้ า และสื่อสาร รวมทั้งมีทุนความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เช่น จากรัฐบาลประเทศ

ญี่ปุ่น จีน World Bank และ Asian Development Bank (ADB) และในบางโครงการรัฐบาลกัมพูชาได้

สนับสนุนให้สัมปทานกับภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ด้วย ท าให้มี

เงินลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมประมาณ 12-16 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปี คิดเป็นร้อย

ละ 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) 

ในปัจจุบันบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด ได้เข้าไปท าเหมืองและก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่

จังหวัดนี้ ด้วยอัตราการผลิตปูนซีเมนต์ที่ 1 ,000,000 ตันต่อปี ก าลังจะขยายก าลังการผลิตเป็น 

2,000,000 ตันต่อปี และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) ได้เริ่มวางแผนท าโครงการสร้าง

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ร่วมกับหุ้นส่วนในท้องถิ่นของกัมพูชา มีวงเงินลงทุน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่

ในขั้นตอนการส ารวจแหล่งหนิปูน (GlobalCement.com, 2012; WorldCement.com, 2012) 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

อุตสาหกรรมอัญมณี เช่น การเจียระไนพลอยจะใช้แรงงานท าด้วยมือ และเป็นอุตสาหกรรมใน

ท้องถิ่น การปรับปรุงคุณภาพพลอยเซอร์คอนที่ได้จากจังหวัด Ratanakiri เมื่อน ามาเผาจะให้สีฟ้า 

เพราะมียูเรเนียมแทรกอยู่ในอะตอมของแร่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว 

การหุงพลอยที่ได้จากจังหวัด Pailin จะใช้กรรมวิธี เผาในเตา Drum furnace โดยมีถ่านโค้กเป็น

เชื้อเพลิง เพื่อให้ได้พลอยสีฟ้าใส 
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รูปที่ ก.15 การเจยีรไนพลอยจากเซอร์คอน และสขีองพลอยหลังจากการเผา  

อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมี 

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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