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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/) 

 



 

 

 

 4-7 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

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/


 

 

 

 4-13 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

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 


