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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ข้อมูลทั่วไปของรำชอำณำจกัรกัมพูชำ1 

ชื่อภาษาไทย ราชอาณาจักรกมัพูชา 

ชื่อภาษาอังกฤษ Kingdom of Cambodia 

ธงชาต ิ  

เมืองหลวง กรงุพนมเปญ 

ประชากร 15,400,000 (ปี 2014) 

ภาษาราชการ เขมร  

เชื้อชาต ิ เขมร 90% เวียดนาม 5% จีน 1% อื่นๆ 4% 

ศาสนา พุทธ 97% มุสลิม 2% คริสต์ 0.4% อื่นๆ 0.8% 

 ประเทศกัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ้ียงชต้ ทิศเหนือ
ติดกับประเทศไทยด้านจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์  และบุรีรัมย์ และ

ประเทศลาวด้านแขวงอัตตะปือและจ าปาสัก ทิศตะวันออกติดกับประเทศ
เวียดนามด้านจังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลัก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน    

                                              

1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html  
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ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยด้านจังหวัด
สระแก้ว จันทบุรี และตราด และทิศชต้ติดอ่าวไทย 
 พื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ชน 3 
ของประเทศไทย  โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร 
พื้นที่ส่วนชหญ่เป็นที่ราบ ประกอบไปด้วยที่ราบรอบทะเลสาบเขมรและที่ราบลุ่ม
แม่น้ าโขง มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน โดยเริ่มจากเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูแล้งเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน  

ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ 

หน่วยเงินตรา เรียล (KHR) อัตราแลกเปลี่ยน 1 
USD เท่ากับ 3,995 เรียล (ณ เดือน
มีนาคม 2014) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายชนประเทศ 15.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ         
(2013 est.) 

รายได้ประชาชาติต่อหัว          2,600 เหรียญสหรัฐ (2013 est.) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ          7% (2013 est.) 

อัตราเงินเฟ้อ           3.2% (2013 est.) 

ภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ  เกษตรกรรม 34.8% อุตสาหกรรม 
  24.5% บริการ 40.7% 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด พืชผัก มัน

ส าปะหลัง ผ้าไหม 
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อุตสาหกรรมที่ส าคัญ การท่องเที่ยว เสื้อผ้า ก่อสร้าง 
โรงสี  ข้าว ประมง ไม้และไม้แปร
รูป ยางพารา ปูนซีเมนต์ เหมือง
เพชร สิ่งทอ 

มูลค่าการส่งออก 6.781 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
 (ปี 2013 est.) 

สินค้าส่งออกที่ส าคัญ เสื้อผ้า ไม้แปรรูป ยางพารา ข้าว 
ปลา ยาสูบ รองเท้า 

ประเทศส่งออกที่ส าคัญ สหรัฐอเมริกา   32.6% สหราช
อาณาจักร 8.3% เยอรมันนี 7.7% 
แคนาดา 7.7% สิงคโปร์ 6.6% 
เวียดนาม 5.7% ญี่ปุ่น 4.7%     
(ปี 2012) 

มูลค่าการน าเข้า 8.895 พั น ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ      
(ปี2013 est.) 

สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ผลิตภัณฑ์ปรโตรเลียม บุหรี่ ทองค า 
วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร รุยนต์  
ผลิตภัณฑ์ยา 

ประเทศน าเข้าส าคัญ ไทย   27.1% เวียดนาม 20.3%  
จีน  19.5% สิงคโปร์ 7.1% ฮ่องกง 
5.8% เกาหลีชต้ 4.3% (ปี 2012)  

แรงงาน 7.9 ล้านคน (2011 est.) 
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แผนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 

ปัจจุบันกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 จังหวัด 1 เขตการ
ปกครองพิเศษ ซึ่งได้แก่ กรุงพนมเปญ โดยชนปี 2008 เมืองแกบ ไพลิน และ 
สีหนุวิลล์ ได้ยกระดับจากเทศบาล (Municipalities) ขึ้นมาเป็นจังหวัด 
(Provinces) และชนเดือนมกราคมปี 2014 ได้มีการแยก Tbong Khmum ซึ่ง
ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ าโขงออกมาเป็นจังหวัดชหม่ โดยแยกออกมาจาก
จังหวัดกัมปงจาม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าโขง รายละเอียดต่างๆ ของ
จังหวัดและที่ตั้งแสดงชนรูปภาพด้านล่าง 

 
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Cambodia 
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กิจกรรมทำงเศรษฐกิจประเภทต่ำงๆ ที่ส ำคัญต่อประเทศกัมพูชำ2 

 ชนปี ค.ศ. 2011 กัมพูชามีผลิตภัณฑ์มวลรวมชนประเทศกว่า 12.8 
พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 7  

ประเภท มูลค่ำ GDP (USD) สัดส่วน 
ภาคบริการ 5,107,673,140 39.8% 
ภาคเกษตรกรรม 4,706,369,263 36.7% 
ภาคอุตสาหกรรม 3,015,498,738 23.5% 

รวม 12,829,541,141 100% 

 โดยภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญของเศรษฐกิจกัมพูชา คือ ภาคบริการที่
มีสัดส่วนุึง 39.8% ของ GDP รองลงมาได้แก่ ภาคเกษตรกรรมที่มีสัดส่วน 
36.7% ของ GDP และภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน 23.5% ของ GDP  

 

                                              

2
 http://mecometer.com/infographic/cambodia/gdp-composition-breakdown/ 
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 ซึ่งชนส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีบทบาทส าคัญทาง
เศรษฐกิจสูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า ซึ่งมีสัดส่วนุึง 86.54% 
ของมูลค่าชนภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  

ประเภท มูลค่า (USD) สัดส่วน 
สิ่งทอและเสื้อผ้า 506,257,670 86.54% 
อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 38,385,434 6.56% 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 38,905,266 6.65% 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 760,554 0.13% 
เคมีภัณฑ์ 732,678 0.12% 

รวม 585,041,602 100% 
 
กำรค้ำระหว่ำงไทยกับกัมพูชำ 
 สินค้าที่กัมพูชาน าเข้าจากประเทศไทยมากที่สุดชนช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูปและน้ าตาลทราย ส่วนอัญมณีและเครื่องประดับ เริ่มมีการ
น าเข้ามากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ส่วนสินค้าที่กัมพูชามีการน าเข้า
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ เครื่องส าอางประเภท
ต่างๆ เครื่องยนต์และอะไหล่ยนต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยางและเคมีภัณฑ์ โดย
รายละเอียดแสดงชนตาราง  
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มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกจากประเทศไทยไปประเทศกัมพูชา 

ล าดับ ประเภทสินค้า 

มูลค่า (ล้านบาท) 

2554 2555 2556 
2557 

(ม.ค.-ก.พ.) 

1 น้ ามันส าเร็จรูป 13,536.8 20,436.1 24,190.1 4,459.5 
2 อัญมณีและเครื่องประดับ 598.6 3,433.4 8,629.9 2,808.2 
3 น้ าตาลทราย 7,912.9 10,026.4 9,344.8 1,562.7 
4 เครื่องด่ืม 4,393.4 6,183.6 7,033.9 1,109.2 
5 ปูนซิเมนต์ 3,184.2 4,275.5 4,813.7 1,094.7 
6 เครื่องส าอาง สบู ่และ

ผลิตภัณฑ์รักษาผิว 
3,865.0 4,949.6 5,108.1 801.1 

7 เครื่องยนต์สันดาปภายชน
แบบลูกสูบและ
ส่วนประกอบ 

2,377.6 3,631.0 3,687.6 780.2 

8 ยานพาหนะอื่น ๆ และ
ส่วนประกอบ 

1,546.5 2,111.2 2,669.0 776.2 

9 ผลิตภัณฑ์ยาง 2,790.0 3,362.1 3,490.1 654.2 
10 เคมีภัณฑ์ 2,757.5 3,874.1 3,901.7 646.5 

รวม 10 รายการ 42,962.6 62,283.1 72,868.9 14,692.6 
อื่นๆ 38,276.3 54,496.9 55,774.4 10,055.9 
รวมทั้งสิ้น 81,238.9 116,780.0 128,643.3 24,748.5 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 สินค้าที่ประเทศไทยน าเข้าจากกัมพูชามากที่สุดได้แก่ ผัก ผลไม้และ
ของปรุงแต่งที่ท าจากผักและผลไม้ และยังมีการน าเข้ากลุ่มสินค้าที่ชช้ชน
อุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เครื่องไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
ลวดและสายเคเบิล สินแร่โลหะ เศษโลหะ นอกจากนี้ สินค้าประเภทเสื้อผ้า
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ส าเร็จรูปและรองเท้า ก็มีการน าเข้าจากกัมพูชาชนปริมาณมากเช่นกัน ซึ่ง
รายละเอียดแสดงชนตาราง 

มูลค่าสินค้าน าเข้า 10 อันดับแรกของประเทศไทยจากประเทศกัมพูชา 

ล าดับ ประเภทสินค้า 

มูลค่า (ล้านบาท) 

2554 2555 2556 
2557 

(ม.ค.-ก.พ.) 

1 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่ง
ที่ท าจากผัก ผลไม้ 

972.4 2,820.8 1,769.1 1,091.2 

2 เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ 

36.8 23.6 1,885.0 575.4 

3 เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 

74.6 570.4 2,072.8 480.6 

4 ลวดและสายเคเบิล 0.2 293.2 1,222.2 320.0 
5 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษ

โลหะและผลิตภัณฑ์ 
1,170.1 946.1 996.6 191.3 

6 เสื้อผ้าส าเร็จรูป 458.6 522.3 450.4 76.9 
7 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 268.5 635.7 800.1 54.9 
8 รองเท้า 15.5 26.5 44.0 23.3 
9 แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ 15.8 6.7 20.2 16.1 
10 เหล็ก เหล็กกล้าและ

ผลิตภัณฑ์ 
1,357.5 755.7 243.6 13.8 

รวม 10 รายการ 4,370.1 6,600.9 9,504.1 2,843.5 
อื่นๆ 1,002.7 1,199.3 1,416.0 198.6 
รวมทั้งสิ้น 5,372.8 7,800.2 10,920.1 3,042.1 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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กำรค้ำชำยแดน 
 การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาส่วนชหญ่จะเป็นการค้า
ชายแดน เนื่องจากเป็นวิธีการชนการค้าที่สะดวกที่สุด ซึ่งจุดการค้าชายแดน
ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดได้แก่ จุดผ่านแดนุาวรด่านคลองลึก 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กับด่านปอยเปต อ.โอโจรว จ.ศรีโสภณ 

จากตารางด้านล่าง จะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยผ่านจุด
ผ่านแดนแห่งนี้ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี และคิดเป็นมูลค่าเกือบ 
1 ชน 3 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งสินค้าส่งออกที่
ส าคัญผ่านจุดผ่านแดนแห่งนี้ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อะไหล่ยนต์ประเภท
ต่างๆ ปูนซีเมนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี  

มูลค่าส่งออกจากไทยไปยังกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนุาวรด่านคลองลึก-ด่านปอยเปต 

เดือน 
มูลค่าการส่งออก (หน่วย: บาท) 

ปีงบประมาณ 
2553 

ปีงบประมาณ 
2554 

ปีงบประมาณ 
2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ต.ค.   1,762,684,734   2,030,156,568   2,790,746,510   4,067,862,702 
พ.ย.   1,986,895,537   2,705,891,274   2,567,776,055   4,510,920,987 
ธ.ค.   2,209,318,706   2,851,615,816   3,569,711,407   4,594,505,298 

ม.ค.   2,232,177,441   2,671,914,514   3,005,598,754   4,605,973,352 
ก.พ.   2,240,044,858   2,619,204,502   3,798,582,811   3,903,060,508 
ม.ีค.   2,711,589,125   3,265,470,714  3,883,966,554   4,861,083,536 
เม.ย.   2,229,310,216   2,678,354,737  3,006,459,710   3,792,950,143 
พ.ค.   3,043,593,586   2,906,916,970  3,924,904,924 N/Col 
ม.ิย.   2,279,338,088   2,898,316,200  3,552,705,150  N/Col 
ก.ค.   2,196,811,443    2,684,183,457   3,646,870,006  N/Col 
ส.ค.   2,003,547,884   2,666,153,243   3,964,072,150  N/Col 
ก.ย.   2,371,685,542   2,750,378,894   3,903,010,721  N/Col 

รวม 27,266,997,167 32,728,556,895 41,614,404,756  30,336,356,529  

ที่มา: www.arancustoms.org 
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 สินค้าที่มีการน าเข้าจากกัมพูชามายังประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดน 
แห่งนี้  ได้แก่ สิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป มอเตอร์ไฟฟ้า เศษเหล็ก เศษทองแดง 
เศษอลูมิเนียม เศษตะกั่ว เศษกระดาษ ส่วนผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่ 
มันส าปะหลัง และปลายข้าว เป็นต้น   

มูลค่าน าเข้าจากกัมพูชามายังไทยผ่านจุดผ่านแดนุาวรด่านคลองลึก-ด่านปอยเปต 

เดือน 
การน าเข้า (หน่วย: บาท) 

ปีงบประมาณ 
2553 

ปีงบประมาณ 
2554 

ปีงบประมาณ 
2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ต.ค.      261,807,686   321,191,793   319,099,083    430,227,887 
พ.ย.      432,173,826   424,919,958   401,235,149   611,710,580 
ธ.ค.      223,826,405   436,232,312   485,627,295    715,574,518 
ม.ค.      256,410,970   542,717,876   803,088,776 1,046,694,914 
ก.พ.      211,794,811   370,576,164   804,030,188   849,985,009 
มี.ค.      277,887,934   458,363,686   697,588,292   735,911,648 
เม.ย.      226,475,760   415,998,951    436,795,827   465,546,082  
พ.ค.      285,405,278   514,295,263   482,528,403  N/Col 
มิ.ย.      223,244,082   395,331,904   343,620,017 N/Col 
ก.ค.      277,184,846   415,555,154   431,180,946 N/Col 
ส.ค.      506,805,690   425,483,347    425,758,728 N/Col 
ก.ย.      292,443,214   368,786,825   470,049,067 N/Col 
รวม 3,475,460,508 5,089,453,238 6,100,601,778 4,855,650,640 
หมายเหตุ: N/Col หมายุึง Not Collected คือ ยังไม่มีการอัพเดทสุานะของข้อมูล
ชนช่วงเวลาที่จัดท าคู่มือนี้ 
ที่มา: www.arancustoms.org 
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ข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ง 

การคมนาคมทางบก ุนนและทางหลวง (Roads and highways) 
 ชนปี 2012 ุนนชนกัมพูชามีระยะทางรวมกันประมาณ 51,442 
กิโลเมตร แบ่งเป็นทางหลวง 5,263 กิโลเมตร ุนนสายจังหวัด 6,441 กิโลเมตร 
และุนนสายชนบทประมาณ 39,738 กิโลเมตร โดยุนนสายหลักจะเชื่อมต่อ
จากกรุงพนมเปญไปยังจังหวัดและจุดศูนย์กลางของท้องุิ่นต่างๆ ที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ุนนส่วนชหญ่ก่อสร้างขึ้นชนช่วงปี 1920-1930 โดย
ชนขณะนี้ กระทรวงการก่อสร้างและขนส่ง ได้มีการปรับปรุงและขยายทางชน
ุนนสายหลักที่เชื่อมโยงจังหวัดต่างๆ ชห้มีมาตรฐานมากขึ้น ปัจจุบันุนนชน
กัมพูชาสามารุรองรับน้ าหนักบรรทุกสูงสุด (Maximum Gross Vehicle 
Weight – GVW) ได้ที่ 20 ตัน 

โครงข่ายทางหลวงชนกัมพูชา 

 
ที่มา : Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of 
Cambodia, Infrastructure and Regional Integration Technical Working Group 
(IRITWG), 2010 
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ระยะทางของุนนทั้งหมดชนประเทศปี 2004 -2012 

ปี 
ระยะทาง

ทั้งหมด (กม.) 
ุนนลาดยาง/
คอนกรีต (กม.) 

สัดส่วนที่เป็นุนนลาดยาง/
คอนกรีต (%) 

2004 4,165 1,980 48% 
2005 N/Col N/Col - 
2006 30,258 2,241 7% 
2007 30,391 2,300 8% 
2008 30,652 2,342 8% 
2009 39,618 2,661 7% 
2010 44,919 2,852 6% 
2011 44,919 3,881 9% 
2012 51,442 5,474 11% 

หมายเหตุ : N/Col หมายุึง Not Collected คือ ไม่มีการเก็บข้อมูลชนปีดังกล่าว 
ที่มา : http://www.ajtpweb.org/statistics/Cambodia/index_html 

การคมนาคมทางรุไฟ (Rail Transport)  

 ทางรุไฟสายหลักชนกัมพูชาแบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่  
1. ทางรุไฟสายเหนือ จากกรุงพนมเปญ-ปอยเปต ชายแดนไทย 

กัมพูชา มีระยะทาง 386 กิโลเมตร เส้นทางนี้หากมีการซ่อมแซมและก่อสร้าง
ส่วนที่เหลือส าเร็จจะสามารุเชื่อมต่อกับระบบรางรุไฟของประเทศไทยได้ 
อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ชนช่วงกรุงพนมเปญ-ศรีโสภณ (บันเตียเมียนเจย) อยู่ชน
ระหว่างการซ่อมบ ารุง ซึ่งมีระยะทาง 338 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางที่เหลือจาก 
ศรีโสภณ-ปอยเปต ระยะทาง 38 กิโลเมตร ไดุู้กท าลายลงชนช่วงสงครามกลาง
เมืองกลางทศวรรษที่ 1970    ปัจจุบันอยู่ชนระหว่างการด าเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม 
อย่างไรก็ตาม เส้นทางรุไฟสายนี้ ุูกออกแบบมารองรับน้ าหนักบรรทุกได้เพียง 
10 ตันเท่านั้น แต่หลังจากมีการก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงทางรุไฟชน
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เส้นทางนี้ จะสามารุรองรับน้ าหนักบรรทุกไดุ้ึง 20 ตัน และท าความเร็วสูงสุด
ได้ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

2. ทางรุไฟสายชต้ เริ่มต้นจากกรุงพนมเปญ-สีหนุวิลล์ มีระยะทาง 
264 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมต่อกับท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งสภาพของรางรุไฟชนเส้นทาง
นี้ยังอยู่ชนสภาพที่ค่อนข้างดี เนื่องจากมิได้มีการชช้งานมากนัก และรางรุไฟ
ออกแบบมาเพื่อรองรับกับน้ าหนักบรรทุกได้ 20 ตัน แต่ชนทางปฏิบัติจะรองรับ
น้ าหนักบรรทุกเพียง 15 ตันเท่านั้น ปัจจุบันอยู่ชนระหว่างการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเส้นทาง 

ทั้งนี้ หากชนอนาคตเส้นทางรุไฟทั้งสองสายได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาจนส าเร็จจะสามารุลดระยะเวลาและต้นทุนชนการขนส่งได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ เส้นทางรุไฟดังกล่าวจะกลายมาเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ส าคัญ
อีกเส้นทางหนึ่งชนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS Southern Economic Corridor) รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่
เรียกว่า “Singapore-Kunming Railway Link-SKRL ซึ่งเชื่อมระบบเครือข่าย
ทางรุไฟจากสิงคโปร์ุึงคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 
5,382 กิโลเมตร  

เส้นทางรุไฟสาย Singapore-Kunming Railway Link-SKRL 
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แผนที่เส้นทางรุไฟชนปัจจุบันและโครงการกอ่สร้างทางรุไฟชนอนาคต 

 
ที่มา : Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of 
Cambodia, Infrastructure and Regional Integration Technical Working Group 
(IRITWG), 2010 
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แผนพัฒนาเส้นทางรุไฟชนกัมพูชาชนอนาคต3 
 เส้นทางจากกรุงพนมเปญ-Trapeang Phlong (ชายแดนกัมพูชา)-Loc 

Ninh (ชายแดนเวียดนาม) ระยะทาง 256 กิโลเมตร 

 เส้นทาง L4 จาก พระวิหาร-Batdeng และจาก Batdeng-สีหนุวิลล์ 
ยังไม่ก าหนดระยะทาง 

 เส้นทาง L3 จาก Batdeng-Trapeang Phlong ระยะทาง 256 กิโลเมตร 

 เส้นทาง L5-1 จากศรีโสภณ-Skun ระยะทาง 239 กิโลเมตร 

 เส้นทาง L5-2 จากศรีโสภณ-เสียมเรียบ ระยะทาง 105 กิโลเมตร 

 เส้นทาง L6 จาก Snoul-ชายแดนลาว ระยะทาง 273 กิโลเมตร 
 

การคมนาคมทางน้ าชนประเทศ (Inland Waterway) 
 การคมนาคมทางน้ าชนประเทศกัมพูชามีระยะทาง 1,750 กิโลเมตร 
แต่สามารุชช้ชนการขนส่งได้จริงเพียง 580 กิโลเมตร เนื่องจากแม่น้ าชนบางช่วง
มีระดับความลึกไม่มากนักชนเวลาน้ าลงหรือชนฤดูแล้ง รวมทั้งมีเกาะแก่งที่เป็น
หิน เป็นจ านวนมากโดยเ้พาะเส้นทางชนแม่น้ าโขง ท าชห้เรือที่มีขนาดบรรทุก
มากสามารุวิ่งได้ชนเส้นทางที่จ ากัด  ซึ่งเส้นทางการคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ 
ได้แก่ แม่น้ าโขงและแม่น้ าสาขาต่างๆ โตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) และแม่น้ า
บาสัก สินค้าส่วนชหญ่ที่ขนส่งทางน้ า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปรโตรเลียม สินค้า 
คอนเทนเนอร์ สินค้าทั่วไป 
  
 
 

                                              

3
 Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of Cambodia, 

Infrastructure and Regional Integration Technical Working Group (IRITWG), 2010 
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ตารางแสดงข้อจ ากัดของการขนส่งทางน้ าโดยเรือบรรทกุสินค้า (DWT) 

แม่น้ า เส้นทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 

ขนาดของเรือบรรทุก 
(DWT) 

ระดับน้ า
ลง 

ระดับน้ า
ปกติ-สูง 

แม่น้ าโขง 

สตรึงเตรง – กระแจะ 128 20 50 
กระแจะ – กัมปงจาม 121 80 400 
กัมปงจาม – พนมเปญ 100 2,000  
พนมเปญ – Junction 
of Vam Nao Pass 

154 3,000-
4,000 

5,000 

Vam Nao Pass – 
ทะเลจีนชต้ 

194 3,000-
4,000 

3,000-
4,000 

แม่น้ าบาสัก 

พนมเปญ – Junction 
of Vam Nao Pass 

140 20 50 

Vam Nao Pass – 
ทะเลจีนชต้ 

188 5,000 5,000-
6,000 

โตนเลสาป 
(ทะเลสาบ

เขมร) 

พนมเปญ – กัมปงชนัง 94 1,000 2,000 
กัมปงชนัง – Chhnoc 
Trou 

46 20 150 

Chhnoc Trou – 
Chong Kneas 

109 20 150 

ที่มา : Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of 
Cambodia, Infrastructure and Regional Integration Technical Working Group 
(IRITWG), 2010 
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เส้นทางชนแม่น้ าโขงจากชายแดนเวียดนามขึ้นมายังกรุงพนมเปญ เรือสินค้ามี
ข้อจ ากัดดังนี้4 

1. เรือบรรทุกน้ ามันปรโตรเลียม (Tanker barges) น้ าหนักรวมสูงสุดคือ 
1,000 DWT กินน้ าลึก 4 เมตร 

2. เรือคอนเทนเนอร์ (Container barges) น้ าหนักรวมสูงสุดคือ 1,900 
DWT (120TEUs) กินน้ าลึก 3.8 เมตร 

3. เรือสินค้าทั่วไป น้ าหนักรวมสูงสุดคือ 1,500 DWT กินน้ าลึก 4 เมตร   
 
ท่าเรือของการขนส่งทางน้ าชนประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. ท่าเรือพนมเปญ มี 2 แห่ง ซึ่งุือเป็นท่าเรือศูนย์กลางชนการรับและ
กระจายสินค้าไปยังท่าเรืออื่นๆ ภายชนประเทศ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยขนส่งสินค้าระหว่าง
พนมเปญกับท่าเรือระหว่างประเทศชนเวียดนาม 

2. ท่าเรือกัมปงจาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 105 
กิโลเมตร และเป็นอีกท่าเรือหนึ่งที่มีความส าคัญ เนื่องจากที่ตั้งของ
ท่าเรือที่สามารุรับสินค้าจากประเทศลาวและขนส่งออกไปยังท่าเรือ
ระหว่างประเทศที่เวียดนาม รวมทั้งสามารุเชื่อมต่อการขนส่งทางบก
ไปยังประเทศไทยผ่านทางหลวงหมายเลข 6  

3. ท่าเรือกระแจะ (Kratie Port) ห่างจากท่าเรือกัมปงจามขึ้นไปทาง
เหนือ 115 กิโลเมตร ซึ่งการคมนาคมระหว่างกรุงพนมเปญกับกระแจะ 

                                              

4
 Master Plan for Waterborne Transport on the Mekong River System in Cambodia, 

Final report, 2006, Belgian Technical Cooperation 
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นิยมชช้การขนส่ง/เดินทางทางน้ า เนื่องจากุนนที่เชื่อมต่อระหว่าง
เมืองอยู่ชนสภาพที่ย่ าแย่ 

4. ท่าเรือสตึงเตรง (Stung Treng Port) ห่างจากท่าเรือกระแจะขึ้นไป
ทางเหนือ 150 กิโลเมตร เป็นท่าเรือที่ส าคัญชนภูมิภาค เนื่องจากอยู่
ชกล้กับชายแดนลาว เมืองเซกอง แขวงจ าปาสัก และชายแดน
เวียดนาม  

5. ท่าเรือกัมปงชนัง (Kompong Chhnang Port) ตั้งอยู่ริมโตนเลสาป 
และเป็นท่าเรือที่อยู่ชกล้กรุงพนมเปญ 

6. ท่าเรือโพธิสัตว์ (Pursat Port) ตั้งอยู่ริมโตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) 
และทางหลวงหมายเลข 5 

7. ท่าเรือเสียมเรียบ (Siam Reap Port) ตั้งอยู่ริมโตนเลสาป (ทะเลสาบ
เขมร) ห่างจากเมืองเสียมเรียบ 5 กิโลเมตร สามารุชช้ได้เ้พาะฤดู 
น้ าหลากเท่านั้น  

8. ท่าเรือพระตะบอง (Battambang Port) ตั้งอยู่ชนเขตเมืองพระตะบอง 
สามารุชช้ได้เ้พาะฤดูน้ าหลากเท่านั้น 

 
ท่าเรอืระหว่างประเทศ (Sea Ports)5 
 ท่าเรือสีหนุวิลล์เป็นท่าเรือระหว่างประเทศที่ชหญ่ที่สุดชนประเทศ
กัมพูชา มีเนื้อที่ 125 เฮคตาร์ ปัจจุบันมีการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือเพิ่มเติม
เพื่อรองรับกับปริมาณสินค้าที่น าเข้าและส่งออกมากขึ้นทุกปีผ่านท่าเรือแห่งนี้ 
ท่าเรือสีหนุวิลล์ประกอบไปด้วย 2 ท่าเทียบเรือ ได้แก่ 

                                              

5Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of Cambodia, 
Infrastructure and Regional Integration Technical Working Group (IRITWG), 2010  
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 ท่าเทียบเรือเก่า สามารุรองรับเรือเทียบท่าที่มีขนาด 10,000 DWT 
ได้ 2 ล า และ 7,000 DWT ได้ 2 ล าชนเวลาเดียวกัน โดยมีความยาว
หน้าท่า 570 เมตร และความลึกของท่า 8.5 เมตร 

 ท่าเทียบเรือชหม่ มีความยาว 350 เมตร และความลึกของท่า 10.5 
เมตร แต่ชนปัจจุบันมีความลึกเหลือเพียง 8.5 เมตร 

 ท่าเรือสีหนุวิลล์ มีคลังสินค้า 5 แห่ง โดยมีพื้นที่รวมกว่า 36,000 ตร.ม. 
รองรับสินค้าได้ 84,000 ตัน 

 Container Terminal แห่งชหม่มีพื้นที่กว่า 64,000 ตร.ม. รองรับตู้สินค้า
ได้ 4,578 TEUs 

 ลานกองตู้ที่บรรจุสินค้า (Laden Container Yard) มีพื้นที่ 500 ตร.ม. 
รองรับตู้สินค้าได้ 1,350 TEUs 

 ลานกองตู้เปล่า (Empty Container Yard) มีพื้นที่ 3,500 ตร.ม. 
รองรับตู้สินค้าได้ 2,052 TEUs 

 พื้นที่ส าหรับตู้ Reefer จ านวน 54 ช่อง 
 Container Terminal แห่งชหม่สามารุจัดเก็บตู้สินค้าได้มากที่สุด 

7,900 TEUs และรองรับตู้สินค้าได้ 390,000 TEUs ต่อปี โดย
ความสามารุชนการขนุ่ายสินค้าอยู่ที่ 25 ตู้สินค้า/ชั่วโมง/เครน 

 ส าหรับท่าเรือสินค้าทั่วไป (General Cargo Terminal) สามารุจัดเก็บ
สินค้าได้สูงสุด 2,500,000 ตัน และคลังสินค้าสามารุจัดเก็บสินค้าได้ 
84,000 ตัน ซึ่งท่าเรือนี้สามารุรองรับสินค้าสูงสุด 2,700,000 ตัน 
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 เครื่องมือชนการขนุ่ายสินค้ามรีายละเอียดดังนี้   
เครื่องมือ จ านวน 

Quay Gantry Crane (QGC) – 48 ตัน 2 ตัว 
Mobile Harbour Crane 64 ตัน 2 ตัว 
Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) – 35 ตัน 7 ตัว 
Super Stacker 45 ตัน 6 ตัว 
Empty Stacker 7.5 ตัน 2 ตัว 
Chassis/Trailer 20’-40’ 25 ตัว 
Shore Crane 10-50 ตัน 8 ตัว 
Forklifts 5-25 ตัน 10 คัน 
รุบรรทุก 10-20 ตัน 10 คัน 

การคมนาคมทางอากาศ (Air Transport) 
 กัมพูชามีสนามบินระหว่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ กรุงพนมเปญ 
เสียมเรียบ และสีหนุวิลล์ และสนามบินภายชนประเทศ 8 แห่ง ปัจจุบันมีสาย
การบินนานาชาติที่บินตรงสู่สนามบินนานาชาติพนมเปญ 9 เส้นทางจาก 8 
ประเทศ ส่วนสนามบินเสียมเรียบ มีสายการบินนานาชาติบางเส้นทาง 
นอกจากนี้ ยังมีสนามบินกัมปงชนัง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงพนมเปญ ชกล้
กับทางหลวงหมายเลข 5 และคาดว่าจะชช้เป็นสนามบินส าหรับขนส่งสินค้า 
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นโยบำยของภำครัฐที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรประกอบกำรขนส่งในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ6 

กัมพูชาได้มีการจัดท าแผนแม่บทโลจิสติกส์แห่งชาติ (National 
Logistics Blueprint) โดยมีวัตุุประสงค์ชนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ซึ่งแผนการปฏิบัติรูปด้านโลจิสติกส์ของกัมพูชาตามแผนแม่บท 
โลจิสติกส์แห่งชาติที่จะต้องมีการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนระบบ  
โลจิสติกส์ของประเทศมีดังนี้ 

1. การเจรจากับประเทศไทยและเวียดนามด้านข้อตกลงการขนส่ง
ทางุนนระหว่างประเทศซึ่งรวมุึงการก าหนดข้ออนุญาตเ้พาะด้านการขนส่ง
ส าหรับบริษัทขนาดชหญ่ที่ด าเนินการชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น บริษัท 
Minibea และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องชนการสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ข้ามแดนภายชนภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2. เชื่อมโยงแผนโลจิสติกส์แห่งชาติ กับกรอบความตกลงอาเซียนเพื่อ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การชห้บริการด้านโลจิสติกส์  

3. แจ้งเจตจ านงไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ชนการชห้
สัตยาบันชนข้อตกลงอาเซียนและผลักดันชห้กรอบความตกลงมีผลบังคับชช้ 

4. ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ได้แก่ ความ
รับผิดชนการขนส่งสินค้า น้ าหนักลงเพลาสูงสุด คุณสมบัติของพนักงานขับรุ 
มาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 

                                              

6
 Cambodia Transportation Policy and Regulation Handbook Volume 1 Strategic 

Information and Regulation 
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5. ออกข้อก าหนดด้านประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามส าหรับ
การขนส่งชนภูมิภาค และก าหนดน้ าหนักลงเพลาสูงสุดชห้มีความสอดคล้องกัน
ส าหรับเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ 

6. สร้างกลไกเพื่อควบคุมคุณภาพการบริหารงานรุบรรทุก 
7. ก าจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทต่างชาติ

ด้านโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารุทางการแข่งขันอันจะส่งผลต่อราคา
และคุณภาพของผู้ชห้บริการ 

8. การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน สมาคมต่างๆ รวมทั้งพัฒนา
ความสามารุของผู้ชห้บริการโลจิสติกส์และหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 

 ตัวแทนรับออกของที่ได้รับอนุญาต 
 ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 ผู้ชห้บริการขนส่งด้วยรุบรรทุก 
 หน่วยงานการท่าเรือ การรุไฟ  

9. เชื่อมต่อโครงข่ายทางรุไฟกับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งสินค้า 

10. ศึกษาความเป็นไปได้และจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการสร้าง
ทางรุไฟเชื่อมต่อระหว่างกรุงพนมเปญและประเทศเวียดนาม 

11. ลดค่าธรรมเนียมท่าเรือเพื่อการแข่งขันด้านราคาระหว่างท่าเรือ
และพัฒนาขีดความสามารุทางการแข่งขันของท่าเรือชนกัมพูชา โดย
เปรียบเทียบกับท่าเรือชนภูมิภาค 

12. ศึกษาการด าเนินงานของท่าเรือชนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการออกชบอนุญาตการบริหารท่าเรือชห้แก่เอกชนเพื่อ เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพชนการบริหาร  

13. แผนการขุดลอกร่องน้ าชนแม่น้ าโขงระหว่างกรุงพนมเปญและ    
โฮจิมินห์ เพื่อชห้เรือขนาดบรรทุกมากกว่า 120 TEUs สามารุบรรทุกสินค้าได้ 

14. บริหารตู้คอนเทนเนอร์เปล่าขาออกชห้ชช้ประโยชน์สูงสุด     
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กำรเชื่อมโยงกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกัมพชูำกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (GMS)7 

 
ที่มา   :Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of Cambodia, 
Infrastructure and Regional Integration Technical Working Group (IRITWG), 2010 

                                              

7คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 
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1. Central sub-Corridor หรือเส้นทาง R1 ได้แก่ เส้นทาง กรุงเทพฯ-
กรุงพนมเปญ-นครโฮจิมินห์-หวุงเต่า ชนส่วนของไทยเริ่มต้นจาก
กรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งสู่้ะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี-
อรัญประเทศ ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร  

ชนส่วนของกัมพูชา เริ่มต้นจากจุดผ่านแดนุาวรคลองลึก -
ปอยเปต เข้าสู่กรุงพนมเปญ โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 5 
ของกัมพูชา (ด้านชต้ของโตนเลสาป) โดยผ่านจังหวัดบันเตียเมียนเจย 
พระตะบอง โพธิสัต กัมปงชะนัง เข้าสู่กรุงพนมเปญ ระยะทาง
ประมาณ 420 กิโลเมตร และชนเส้นทางนี้ยังสามารุเชื่อมต่อกับทาง
หลวงหมายเลข 6 (ด้านเหนือของโตนเลสาป) โดยแยกเส้นทางที่
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ผ่านเสียมเรียบ กัมปงธม เข้าสู่กรุงพนมเปญ 
ระยะทางประมาณ 470 กิโลเมตร จากกรุงพนมเปญเชื่อมต่อด้วยทาง
หลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดกันดาล โดยอ้อมแม่น้ าโขงที่เนี๊ยกเลือง 
จังหวัดไปรเวง สู่จังหวัดสวายเรียง จรดชายแดนกัมพูชา-เวียดนามที่
ด่านบาเวต (Bavet) ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร 

ชนส่วนของเวียดนามเริ่มต้นจากจุดผ่านแดนุาวร บาเวต -
หมกบ๋าย (Moc Bai) จังหวัดเตนินห์ ประเทศเวียดนาม ตามเส้นทาง
หลวงหมายเลข 22 ไปยังนครโฮจิมินห์และเชื่อมต่อไปยังเมืองหวุงเต่า 
(Vung Tau) ซึ่งเป็นเมืองท่าและเมืองตากอากาศโดยทางหลวง
หมายเลข 51 ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร 

2. The Southern Coastal sub-Corridor หรือเส้นทาง R10 เป็น
เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (ตราด-เกาะกง-  
กัมปงโสม-ก าปอต- ฮาเตียน(HaTien)- ก่าเมา(CaMau)- นามแกน
(Nam Can)) ระยะทางจากจุดผ่านแดนุาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองชหญ่ 
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จ.ตราด ุึง นามแกน(Nam Can) ประเทศเวียดนาม มีระยะทาง
ประมาณ 560 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อภายชต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS)  

3. The Northern sub-corridor เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-
ปอยเปต-เสียมเรียบ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี(กัมพูชา)-เปลกู(PleiKu)- 
ก๋วงนัง(Quy Nhon) ที่ชายฝั่งทะเลจีนชต้ ประเทศเวียดนาม  

 
ุนนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศชนอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 

ระยะทาง

ถนน GMS
ถนน
สาย
เอเชีย

 ถนน
สาย
อาเซียน

(กม.) Primary Class I Class II Class III
ต า่กวา่
Class III

Poipet – Sisophon (NR5) 47.5 47.5
Sisophon – Phnom Penh (NR5) 360 360
Phnom Penh – Bavet (NR1) 164 57 107

571.5 104.5 467

Phnom Penh – Sihanouk Ville (NR4) 226.4 226.4
Phnom Penh – Skun (NR6) 75 75
Skun – Kampong Cham (NR7) 49 49
Kampong Cham – Trapengkreal (NR7) 411.8 411.8

762.2 350.4 411.8

Cham Yeam – Koh Kong (NR48) 13 13
Koh Kong – Sre Ambel (NR48) 138 138
Sre Ambel – Viel Rinh (NR4) 42 42
Viel Rinh – Kampot (NR3) 36 36
Kampot – Lork (NR33) 51.8 51.8

280.8 55 225.8

Siem Reap – Talaborivath (NR66) 305.2 38.8 266.4
Talaborivath – O Pongmoan (NR7) 19 19
O Pongmoan – O Yadav border (NR78) 187.7 68.2 119.5

511.9 68.2 57.8 385.9
2,129.40 581.1 1,162.40 385.9

Northern Sub- Corridor - -

ระยะทางรวม (กม.)

ระยะทางรวม (กม.)
ระยะทางรวมทัง้หมด (กม.)

Central Sub-Corridor

Inter- Corridor

AH1 AH1

AH1AH1

Southern Coastal Sub 
Corridor

AH123-

ประเภทของถนน (กม)ถนนเชื อมโยงในภมูิภาค

เส้นทาง

ระยะทางรวม (กม.)

ระยะทางรวม (กม.)

ที่มา :  Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of 
Cambodia, Infrastructure and Regional Integration Technical Working 
Group (IRITWG), 2010 
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หมายเหตุ : Primary หมายุึง ุนนสายหลักที่เชื่อมโยงจากเมืองหลวงไปยังหัวเมือง
ต่างๆ เป็นุนนคอนกรีตแอสฟัลท์หรือคอนกรีต, Class I หมายุึง ทางหลวงที่มีตั้งแต่ 
4 ช่องการจราจรขึ้นไป เป็นุนนคอนกรีตแอสฟัลท์หรือคอนกรีต, Class II หมายุึง 
ุนนที่มีตั้งแต่ 2 ช่องการจราจรขึ้นไป เป็นุนนคอนกรีตแอสฟัลท์หรือคอนกรีต, 
Class III หมายุึง ุนนแคบ มีเพียง 2 ช่องการจราจร เป็นุนนประเภท DBST 
(Double Bituminous Surface Treatment) 

ระเบียงเศรษฐกิจของประเทศกมัพูชาที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ที่มา     :Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of 
Cambodia, Infrastructure and Regional Integration Technical Working 
Group (IRITWG), 
 
นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 

รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขระเบียบการลงทุน
ที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ เช่น การอ านวยความสะดวกและการชห้สิทธิต่างๆ 
แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุญาตชห้นักลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้
อย่างเสรีเพื่อจูงชจชห้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอันจะส่งผลต่อการสร้างงานที่
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ก่อชห้เกิดรายได้กับประชาชนและเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยชห้สิทธิเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทุกอย่างยกเว้นที่ดิน แต่สามารุเช่าได้นานุึง 
99 ปี และอนุญาตชห้นักลงทุนเป็นเจ้าของกิจการบางประเภทได้ร้อยละ 100 
และชห้การรับประกันนักลงทุนชนการก าหนดราคาสินค้าที่ผลิตขึ้นมา การชห้
สิทธิชนการส่งออกเงินทุน ผลก าไรของกิจการ และยังสามารุลงทุนด้วยเงินทุน
ของตนเองทั้งหมด นอกจากนั้นชนกรณีที่ขาดแรงงานที่มีฝีมือภายชนประเทศ ก็
สามารุจ้างแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือมาท างานได้   พร้อมชห้สิทธิประโยชน์อื่นๆ 
อาทิ 

- การยกเว้นภาษีเงินได้จากก าไร (Tax holiday) 
- การยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ

ก่อสร้างส าหรับโครงการที่ผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า และการยกเว้นอากร
น าเข้าวัตุุดิบสินค้ากึ่งส าเร็จรูป และส่วนประกอบส าหรับการผลิตเพื่อส่งออก
และการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องกัน (Supporting Industry) 

- การรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 9 
ภายหลังจากการยกเว้นภาษีเงินได้ 

- สามารุจ้างและน าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และท างานชนหน้าที่ผู้จัดการ
ช่างเทคนิค ช่างฝีมือผู้ช านาญการ รวมทั้งบุตรและคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 

- สามารุเข้าท าประโยชน์ชนที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ หรือที่
เช่าจากเอกชน และน าที่ดินดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการกู้เงินชนระยะเวลาที่
ได้รับสัมปทานหรือเช่า ยกเว้นที่ดินที่ได้รับสัมปทาน แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 

- สามารุซื้อและส่งออกเงินตราต่างประเทศเพื่อช าระค่าสินค้า เงินต้น 
ดอกเบี้ย ค่าชช้สิทธิ ค่าจัดการ รวมทั้งส่งออกก าไรหรือเงินทุนกลับประเทศได้ทั้ง
ระหว่างและภายหลังเลิกโครงการ ทั้งนี้ รวมุึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่น าเข้า
โดยปลอดอากรไมุ่ึง 5 ปี เมื่อเลิกโครงการแต่ต้องช าระอากรที่พึงมี 
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กฎหมำยกำรลงทุน8 

The Council for the Development of Cambodia หรือ CDC ซึ่ง
มีนายกรัฐมนตรี สมเด็จฯ  ฮุน เซน เป็นประธาน ประกอบกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
และผู้แทนหน่วยงานอีก 34 แห่ง เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่หลัก  2 ด้าน ด้านแรก
คือการพิจารณาประสานความช่วยเหลือกับรัฐบาลต่างชาติองค์กรระหว่าง
ประเทศ NGOs ชนการฟื้นฟูบูรณะประเทศชนลักษณะรัฐต่อรัฐกับอีกด้านหนึ่ง
คือ การพิจารณาดูแลกิจกรรมการลงทุนทั้งหมดของประเทศ โดยเ้พาะการ
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งมีคณะท างานคือ The Cambodian 
Investment Board หรือ CIB ท าหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริม
การลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal) และเพื่อชห้นักลงทุนได้
รับทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว กฎหมายก าหนดชห้ CDC เป็น one stop 
service  เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธการชห้การส่งเสริมภายชน 3 วันท าการนับแต่ 
วันยื่นเอกสารที่สมบรูณ์ ซึ่งเมื่อ CDC ตอบรับชห้การส่งเสริมจะออกเอกสาร
ชบรับรองการจดทะเบียนที่มีเงื่อนไข (Condition Registration Certificate) 
ชห้กับผู้ขอเพื่อเป็นหลักฐานชช้ส าหรับติดต่อกับหน่วยงานราชการและออก
ชบอนุญาตต่างๆ โดยหน่วยงานเหล่านี้ต้องพิจารณาชห้แล้วเสร็จภายชน 28 วัน
ท าการและ CDC จะออกเอกสารชบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final 
Registration  Certificate) ชห้กับผู้ขอโดยุือวันที่ออกเอกสารเป็นวันเริ่มต้น
ของการชห้การส่งเสริม  โดยโครงการที่ได้รับ Final Registration Certificate 
สามารุเริ่มด าเนินโครงการลงทุนนั้นได้ทันที อนึ่ง ชนขั้นตอนเห็นชอบ The 
Investment Proposal หาก CDC ไม่ตอบภายชน 3 วันท าการชหุ้ือว่า CDC 
เห็นชอบโดยอัตโนมัติ 

 
 

                                              

8 คู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 
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วงเงินกำรลงทุนของธุรกิจ 
1. เกษตรกรรม การเพาะปลูกพื้นที่มากกว่า 50, 500 และ 1,000 เฮกตาร์ขึ้นไป 
    ปศุสัตว์ จ านวน 100, 1,000 และ 10,000 ตัวขึ้นไป 

    ประมง เพาะพันธุ์และเลี้ยง 2 และ 10 เฮกตาร์ขึ้นไป 
2. วงเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

- อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง 
- ยาง และพลาสติก 
- หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
- เครื่องชช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ 

3. วงเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
- สิ่งทอ 
- เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 
- กระดาษและผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์โลหะ 
- เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 

4. ไม่ก าหนดวงเงิน 
- ยานพาหนะและอุปกรณ์ 
- ก่อสร้าง ุนน สะพาน และ ส่วนประกอบ 
- โรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป 
- สุานพยาบาล โรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรม 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 
- ส ารวจ และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

           - โครงสร้างพื้นฐานทางสื่อสารโทรคมนาคม 

สิทธิประโยชน์ 
สิทธิประโยชน์ชนการลงทุนเป็นสิทธิพิเศษที่รัฐบาลมอบชห้กับโครงการ

ลงทุนต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติกัมพูชา 
(CDC) หรือคณะกรรมการการลงทุนระดับจังหวัดหรือเขต (PMIS) ขึ้นอยู่กับ
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รูปแบบโครงการลงทุนนั้นๆ โครงการลงทุนชนกัมพูชาสามารุเลือกสิทธิ
ประโยชน์ชนการลงทุนได้  2 แบบ คือ การยกเว้นภาษีเงินได้ หรือการลดหย่อน
ภาษีทรัพย์สินที่ชช้ชนการผลิต นอกจากนี้ยังครอบคลุมการยกเว้นภาษีน าเข้า
เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง และวัตุุดิบที่ชช้ชนการผลิตเพื่อส่งออก 

ธุรกิจที่ห้ามลงทนุและมีเงื่อนไขชนการลงทุน 
ประเภทกิจกำร ข้อจ ำกัด / เงื่อนไข 

1. อุตสำหกรรมที่หำ้มลงทุนทั้งชำวกัมพูชำและชำวต่ำงชำติ 
- การผลิตและกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม 

- ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

- การผลิตสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพชุมชน 
และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- ไม่มีการอนุญาตเพ่ิม 

- การผลิตสารเคมีอันตรายหรือการชช้ประโยชน์
จากสารเคมีที่มีอันตราย 

- ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

- อุตสาหกรรมการผลิตที่รักษาโรคทางจิต - สารที่รักษาโรคทางจิต ต้องได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

- การผลิตและกระบวนการผลิตสารเสพติด - ไม่อนุญาต 
- การผลิตอาวุธและอาวุธยุทธภัณฑ์ - ตามนโยบายป้องกันประเทศ 
- การผลิตประทัดและดอกไม้เพลิง - รายการที่ต้องควบคุม 
- การผลิตที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงประเทศ - ตามนโยบายการป้องกันประเทศ 

2. อุตสำหกรรมที่เปิดให้นักลงทุนต่ำงชำติโดยมีเงื่อนไข 
- การผลิตบุหรี ่/ ยาสูบ - เพื่อส่งออกเท่านั้น 
- การผลิตแอลกอฮอล์ - ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- การผลิตภาพยนตร์ - ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- การผลิตอิฐจากดินเหนียว กระเบื้อง โรงสีข้าว - ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา 
- การผลิตงานแกะสลักที่ท าจากไม้และหิน - ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา 
- การทอผ้าไหม - ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา 

3. อุตสำหกรรมที่เก่ียวข้องกับบริกำร 
- สิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ - ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมและ

ศิลปกรรมและกระทรวงข่าวสาร 
- การผลิตสิ่งพิมพ์อื่นๆ การพิมพ์และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง กิจการด้านวิทยุและโทรทัศน์ 

- นักลงทุนต่างชาติุือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

ที่มา: ASEAN Investment Area 
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การลงทุนชนภาคเกษตรกรรม ประมง ป่าไม้และเหมืองแร่ ที่ห้ามต่างชาติลงทุน 

ประเภทกิจกำร ข้อจ ำกัด / เงื่อนไข 
ปฐพีศำสตร์ 

- พืชพื้นเมือง เช่น ยา สมุนไพร และพืช
อื่นๆ 

- สงวนไว้ชห้กับเกษตรกรชาวกัมพูชา 

- ทรัพยากรพันธุกรรมธัญพืช พืชที่มีผล 
พืชอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปร
รูปที่เกี่ยวข้อง 

- ต้องเป็นหุ้นส่วนกับสมาคมเกษตร
ท้ อ ง ุิ่ น แ ล ะ สนั บ ส นุ น ก า รอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปศุสัตว์ 
- ห้ามเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่ โค 
กระบือ เป็ด 

- สงวนไว้ชห้กับกิจการขนาดเล็กของชาว
กัมพูชา 

- ภาคปศุสัตว์ที่เปรดชห้นักลงทุนต่างชาติ
โดยมีข้อจ ากัด ได้แก่ การเลี้ยงไก่กระทง 
ไก่ไข่ โคเนื้อ แกะ แพะ หมู เป็ด โคนม 
และม้า 

- ต้องเป็นหุ้นส่วนกับกิจการขนาดเล็กของ
ชาวกัมพูชา 

ป่ำไม้ 
- ผลิตภัณฑ์จากป่า สัตว์วิทยา ป่าไม้
ส าหรับอุตสาหกรรม 

- ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

กำรประมง 
- การจับปลาน้ าจืด ปลาเหลือง ปลาดุก
ยักษ์ จระเข้ และปลายี่สก 

- สงวนไว้ชห้กับกิจการขนาดเล็กของชาว
กัมพูชา 

เหมือนแร่ 
- แร่กัมมันตภาพรังสี - ตามนโยบายความมั่นคงของประเทศ 
- การท าเหมืองแร่ขนาดเล็ก - สงวนไว้ชห้กับชาวกัมพูชา 
ที่มา: ASEAN Investment Area 
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กำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การชห้สิทธิประโยชน์ชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone หรือ SEZ) 

“คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา (CSEZB)” จัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อควบคุมโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษได้มีการออก “กฤษฎีกาย่อย้บับที่ 148 ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้ง
และการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ”  

 
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับอนุมัติ 

1) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง-ตั้งอยู่ชกล้ชายแดน ตาม
เส้นทางหมายเลข 4 และ 48 จากกรุงพนมเปญ (เส้นทาง 48 คาดหมายชห้เป็น
ส่วนหน่ึงของทางหลวงอาเซียนหมายเลข 10) ติดต่อกับไทยบริเวณบ้านหาดเล็ก 
อ.คลองชหญ่ จ.ตราด ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักลงทุนจากต่างชาติสนชจเข้าไป
ลงทุนจ านวนมาก เช่น นักธุรกิจเกาหลีชต้ลงทุนสร้างเขื่อนและผลิตไฟฟ้า ขณะที่
การลงทุนด้านก่อสร้างก็เพิ่มขึ้น เท่าตัว 

2) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Stung Hao และ S.M.C ตั้งอยู่รอบๆ 
จังหวัดสีหนุวิลล์และสามารุเดินทางโดยชช้เส้นทางหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเมืองท่า
ชายทะเลที่มีการลงทุนทางด้านโรงแรม รีสอร์ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ N.L.C และ Manhattan อยู่ชกล้กับ
ชายแดนกัมพูชา-เวียดนามบนเส้นทางหมายเลข 1 

4) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Chay Chay, ปอยเปต ตั้งอยู่ชกล้กับ
ชายแดนไทยบนเส้นทางหมายเลข 5 รอยต่อระหว่าง บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว  กับ จ.บันเตียเมียนเจย สิทธิพิเศษส าหรับนักลงทุนต่างประเทศ เช่น 
ชห้สิทธิ์เช่าที่ดินได้นาน 99 ปี ชห้ระยะเวลายกเว้นภาษีรายได้ 9 ปี การยกเว้น
ภาษีขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันยังมีการลงทุนน้อยราย มีนักลงทุนไทยไป
ตั้งโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล 1 ราย 
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5) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ตั้งอยู่บนเส้นทางหมายเลข 4 
และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ  8 กิโลเมตร เน้น
อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า อาหารสัตว์ 

6) เขตเศรษฐกิจพิเศษบาเวต (Bavet SEZ) ตั้งอยู่บริเวณชายแดน
กัมพูชาและนครโฮจิมินห์ เวียดนาม 

กฎระเบียบพิเศษส าหรับเขตการผลิตเพื่อการส่งออก (EPZ) 
- การน าเข้า- ส่งออก ชนเขตพิเศษส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก ุือ

ปฏิบัติเสมือนเป็นการน าเข้า ส่งออกทั่วๆ ไป คือต้องด าเนินการเรื่องเอกสารที่
ุูกต้อง 

- ข้อจ ากัด - ห้ามประกอบธุรกิจขายส่งชนเขต EPZ การน าสินค้าออก
จากเขต การสั่งซื้อวัตุุดิบชนประเทศ และการท าลายสินค้า จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการฯ 

 
ภำษ ี

1. ภำษีน ำเข้ำ-ส่งออก (Import – Export Tax) 
  ภาษีน าเข้า (Import Tax) เป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าต่างๆ ที่น าเข้า  ซึ่ง

จัดเก็บตามราคา CIF ชนสกุลเงินเรียล โดยแบ่งออกเป็น 4 อัตรา คือ 

อัตรำภำษ ี สินค้ำ 
0% วัตุุดิบและสินค้าจ าเป็น 
7% สินค้าขั้นกลาง 
15% เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
35% สินค้าฟุ่มเฟือย 

 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ปรโตรเลียมจัดเก็บตามอัตราที่รัฐบาลก าหนด คือ ร้อยละ 

15  ส าหรับน้ ามันดีเซล และร้อยละ 35 ส าหรับน้ ามันเบนซิน และสินค้าน าเข้า
ทุกชนิดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มชนอัตราร้อยละ 10 
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สินค้ำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรจัดเก็บภำษีน ำเข้ำ มีดังนี ้
- สินค้าที่ผลิตตามโครงการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก CDC 
- ทรัพย์สินที่ขนย้ายตามปกติของบุคคลทั่วไป 
- สินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
- สินค้าเพื่อการบริจาค การชห้ความช่วยเหลือหรือท าบุญ 
- สินค้าที่เกี่ยวกับพิธีแต่งงานหรืองานศพ 
- สินค้าประเภทยาฆ่าแมลง ยาก าจัดศัตรูพืช และเครื่องจักรที่ชช้ชน

การเกษตร (ยกเว้น รุแทรกเตอร์) 
 
ภาษีส่งออก (Export Tax) ปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บส าหรับสินค้าทั่วไป 

ยกเว้นสินค้าบางประเภท ดังนี้ 

อัตรำภำษ ี สินค้ำ 
0%, 5% และ 10% ไม้แปรรูป  

(อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามชนิดของไม้) 
10% ผลิตภัณฑ์ยางพารา 
0% และ 10% ปศุสัตว์ 
0%, 10% และ 50% อัญมณี 

 
2.  ภำษีธุรกิจ 

1. Sales Tax หรือ Turnover Tax ก าหนดตั้งแต่ 0.5-10% เริ่มชช้
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2538 (เก็บชนอัตรา 4% ส าหรับธุรกิจการค้า และการ
บริการ ยกเว้นรายได้จากการบริการ ค่าห้องพัก สุานบันเทิงเริงรมย์ ร้าน
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น จัดเก็บชนอัตรา 10%) 

2. Corporate Tax หรือ Advance Payment of Profit Tax  คิดชน
อัตรา 1% ของยอดรายได้รวมของธุรกิจ 
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3. ภาษีการประกอบธุรกิจเ้พาะ (Patent Tax) เป็นภาษีที่ทุกบริษัท
ต้องจ่ายเป็นรายปี โดยต้องช าระภายชน 15 วัน หลังการจดทะเบียนบริษัทและ 
ภายชน 3 เดือน หลังสิ้นสุดปีภาษี หากไม่ยื่นภายชนระยะเวลาที่ก าหนดจะมีโทษ
ตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจะออกชบทะเบียนภาษีธุรกิจเ้พาะชห้ตามจ านวน
สุานประกอบการที่มีอยู่จริง ตามที่ได้แจ้งไว้ เช่น ผู้ประกอบกิจการมีสุาน
ประกอบการหลายแห่ง หรือมีส านักงานสาขา จะได้ชบทะเบียนภาษีธุรกิจเ้พาะ
เป็นรายสุานประกอบการหรือสาขาตามที่แจ้งไว้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องน า
ชบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ ณ ที่เปรดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายชนสุานประกอบการ
เป็นรายสุานประกอบการ Patent Tax เป็น ภาษีที่คิดจากยอดรายได้รวมทั้งปี 
วิธีคิดน าเอารายได้ทั้ง 12 เดือน มารวมกันแล้วชช้สูตรตามที่กรมสรรพากร
ก าหนดว่า จะต้องเสียภาษีประเภทนี้อีกจ านวนเท่าไร (ไม่สามารุน ายอดภาษี 
Corporate Tax ที่เสียแต่ละเดือนมาหักได้) 

อัตราภาษรีายปขีองธุรกิจ 

ล าดับ 
กิจกรรมด้านการค้า 

และอุตสาหกรรม (เรียล) 
กิจกรรมบริการ 

ยกเว้นรา้นอาหารและโรงแรม (เรียล) 
จ านวนเงิน 

ภาษีรายป ี(เรียล) 
1 ไม่เกิน 7,500,000 ไม่เกิน 3,000,000 15,000 
2 ตั้งแต่ 7,500,001-12,500,000 ตั้งแต่ 3,000,001-5,000,000 21,000 
3 ตั้งแต่ 12,500,001-25,000,000 ตั้งแต่ 5,000,001-10,000,000 27,000 
4 ตั้งแต่ 25,000,001-30,000,000 ตั้งแต่ 10,000,001-12,000,000 40,000 
5 ตั้งแต่ 30,000,001-37,000,000 ตั้งแต่ 12,000,001-15,000,000 60,000 
6 ตั้งแต่ 37,000,001-50,000,000 ตั้งแต่ 15,000,001-20,000,000 90,000 
7 ตั้งแต่ 50,000,001-62,000,000 ตั้งแต่ 20,000,001-24,800,000 140,000 
8 ตั้งแต่ 62,000,001-75,000,000 ตั้งแต่ 24,800,001-30,000,000 180,000 
9 ตั้งแต่ 75,000,001-100,000,000 ตั้งแต่ 30,000,001-40,000,000 240,000 
10 100,000,001-1,000,000,000 

สูงสุดต้องจ่ายเพิ่ม 1 ส่วนพัน 
40,000,001-400,000,000 
สูงสุดต้องจ่ายเพิ่ม 2.5 ส่วนพัน 
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3. ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (Personal Income Tax) ต้องช าระ
ตามอัตราเพิ่มของเงินได้ประจ าปี ดังนี้ 

เงินได้ส ำหรับคิดภำษีประจ ำปี (เรียล) อัตรำภำษี 
ต่ ากว่า 750,000 0% 

750,000-1,000,000 5% 
1,000,001-10,000,000 10% 
10,000,000-20,000,000 15% 

เกิน 20,000,000 20% 
 
4. ภำษีเงินได้หรือภำษีก ำไร (Tax on Profit)  เรียกเก็บจากผล

ประกอบการหรือก าไร โดยกฎหมายภาษีของกัมพูชาจ าแนกบุคคลที่ต้องเสีย
ภาษีเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

(1) กลุ่มที่เสียภาษีตามผลประกอบการที่ปรากฏชนบัญชีงบการเงิน  
แต่ละปีภาษี หรือ Real Regime ซึ่ง ก าหนดชห้นิติบุคคลทุกราย 
และบุคคลธรรมดาที่มียอดขายสินค้ามากกว่า 500 ล้านเรียล/ป ี
หรือมียอดขายบริการมากกว่า 250  ล้านเรียล/ปี หรือค้าขายกับ
ภาครัฐบาลมากกว่า 125 ล้านเรียล/ปี 

(2) Simplified Regime 
(3) Estimated Regime 

 
กลุ่มที่ 1 บริษัทที่อยู่ชนขอบเขตต้องเสียภาษีเงินได้ตามจริงประจ าปีชน

ระบบตามจริงนี้ มีดังนี้ 
(1) บริษัทส่วนบุคคล หรือบริษัทเงินทุนที่เป็นของส่วนบุคคล 
(2) บริษัทผู้น าเข้า-ส่งออก 
(3) บริษัทภายชต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนชนกัมพูชา 
(4) บริษัทที่ติดค้างภาษีจากการประกอบการชห้เหมาจ่ายชนอัตรา10%

ของผลก าไร  
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ส ำหรับกลุ่มที่ 2 และ 3 นี้ เป็นกลุ่มที่เสียภาษีชนลักษณะประเมินจาก
เกณฑ์เงินได้ชนแต่ละปีปฏิทิน โดยทั่วไปการค้าและการลงทุนโดยเ้พาะของคน
ต่างชาติจะเข้าลักษณะเป็นผู้เสียภาษีประเภท Real Regime เ้พาะผู้ที่ติดค้าง
ภาษีจากการประกอบการประจ าปี ดังที่ได้ก าหนดข้างต้นแล้วนั้น ต้องเสียภาษี
ตามระบบเหมาจ่ายตามที่มีแจ้งชนประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง 
ผู้ติดค้างช าระภาษีเงินได้ตามระบบความเป็นจริง มีพันธกรณีที่จะต้องุือบัญชี
ทวิภาคีและต้องเป็นภาษาเขมร แต่ผู้ที่ติดค้างภาษีสามารุที่จะุือบัญชี ภาษา
ฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยก็ได้ 

5. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Value Added-Tax : VAT) 
จัดเก็บจากสินค้าและบริการเกือบทุกประเภท โดยก าหนดชห้กิจการ

ดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ก่อนการด าเนินธุรกิจ กิจการชน 
Real Regime เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มี VAT 

- กิจการที่มียอดขายสินค้าเกิน 125 ล้านเรียล ภายชน 3 เดือนหรือ 
500 ล้านเรียลภายชน 1 ปี 

- กิจการด้านบริการ ที่มีรายได้เกิน 60 ล้านเรียลภายชน 3 เดือนหรือ 
250 ล้านเรียลภายชน 1 ปี 

- กิจการที่ค้าขายกับหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมียอดขายต่อเดือนมากกว่า 
30 ล้านเรียลเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน 

- หรือกิจการทีส่มัครชจชชร้ะบบ VAT 

สินค้ำและบริกำรที่ได้รับกำรยกเว้น VAT 
- บริการไปรษณีย์สาธารณะ 
- บริการด้านสุขภาพ และโรงพยาบาล และหมวดสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง 
- การขนส่งสาธารณะที่ด าเนินการโดยภาครัฐ 
- การประกัน 
- บริการด้านการเงิน 
- การน าเข้าส่วนบุคคล 
- กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหาผลก าไร เช่น ไฟฟ้า 
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6. ภำษีเฉพำะส ำหรับสินค้ำและบริกำรบำงประเภท (Specific Tax 
on Certain Merchandise and Service) 

เป็นภาษีเรียกเก็บเพิ่มเติมกับสินค้าน าเข้าบางชนิด รวมทั้งสินค้าหรือ
บริการที่ผลิตภายชนประเทศ อัตราภาษีพิเศษส าหรับสินค้าหรือบริการนี้ก าหนด
ไว้ชนรายการภาษีศุลกากรประจ าปี (Annual Customs Tariff Schedules) 
ของกรมศุลกากร ภาษีพิเศษเป็นอัตราที่ค านวณจากมูลค่าน าเข้าของสินค้านั้นๆ 
หรือตามสัดส่วนของค่าบริการ ที่เรียกเก็บกับลูกค้าตามชบเสร็จรับเงินโดย
ศุลกากร ขณะที่ภาษีพิเศษสินค้าและบริการที่ผลิตชนประเทศ บริษัทจะต้องยื่น
แบบฟอร์มขอช าระภาษีกับกรมสรรพากรก่อนวันที่ 10 ของเดือนุัดไป 
 

อัตรำภำษี ประเภทสินค้ำ 

4.35% เชื้อเพลิงดีเซล 

10% น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก วัตุุดิบส าหรับผลิต
น้ ามันเครื่อง 

10% รุจักรยานยนต์ ขนาดเกิน 125 cc  
และอุปกรณ์ส่วนประกอบ (3 ล้อ รวมจักรยานยนต์) 

10% ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินทั้งชนและระหว่างประเทศ 

10% เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หรือบรรจุก๊าซ 
10% บุหรี่และยาสูบ 

10% บันเทิง รวมุึงสปา 

3% ค่าบริการโทรคมนาคม 

15% ยางรุ ยางชน และครอบยางชน 

25% ซิกการ ์

30% เบียร ์
33.30% ไวน์ 
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ส าหรับสินค้าที่ผลิตชนประเทศ ภาษีเ้พาะ จะค านวณจากราคา ณ 
หน้าโรงงานส าหรับสินค้าน าเขา้ค านวณจากราคา CIF ส่วนบริการโรงแรมและ
โทรคมนาคมขึน้อยู่กับราคาชน Invoice ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิ ภาษีขึ้นอยู่กบั
มูลค่าการเดินทางภายชนและนอกกัมพูชา 

7. ภำษียอดขำย (Turnover Tax) 
จัดเก็บจากกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนชนระบบ Real Regime และ 

VAT โดยจัดเก็บชนอัตรา 2% จากยอดรายได้รวมของกิจการชนแต่ละเดือนโดย
ชห้น าส่งภายชนวันที่ 10 ของเดือนุัดไป ยกเว้น เกษตรกรและผู้ค้ารายย่อย 

8. ภำษีเงินได้ส ำหรับลูกจ้ำง 
เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากยอดรายได้รวมทั้งหมดของลูกจ้างที่ได้รับจาก

นายจ้าง เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น ยกเว้นผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นๆที่ควบคุมโดยกฎหมายผลตอบแทน และรายได้อื่นๆ ที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินเดือน  เช่น เงินที่ได้รับจากการคืนภาษีของนายจ้าง เงินชดเชยการเลิก
จ้าง เงินสมทบการจัดหาชุดพนักงานหรืออุปกรณ์ชนการท างาน และค่าเบี้ยเลี้ยง
ชนการเดินทางและการท างานนอกสุานที่ของลูกจ้าง ซึ่งต้องไม่สูงกว่าอัตราที่
ภาครัฐจ่าย ผู้มีภูมิล าเนาอยู่ชนประเทศกัมพูชา (Resident person) ที่มีรายได้
จากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับจากภายชนหรือภายนอกประเทศกัมพูชา และ
จากผู้ที่มิได้มีุิ่นพ านักอยู่ชนประเทศกัมพูชา (non-resident person – หมาย
รวมุึงผู้ที่พ านักอยู่ชนประเทศกัมพูชาเป็นการชั่วคราวหรืออาศัยอยู่ชนประเทศ
กัมพูชาเกิน 182 วัน) แต่มีรายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้จากผู้ว่าจ้างที่อยู่
ภายชนประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ ภาษีจะุูกหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนโดย
นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง แล้วน าส่งรัฐบาลภายชนวันที่  15 ของเดือนุัดไป ชนอัตรา
ภาษีก้าวหน้าคือ 5%-20% ดังนี้ 
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อัตรำเงินเดือน อัตรำภำษี 
เรียล เหรียญสหรัฐฯ ร้อยละ 

500,000 หรือน้อยกว่า 125 หรือน้อยกว่า 0 
ตั้งแต่ 500,001-1,250,000 ระหว่าง 125-312.5 5 
ตั้งแต่ 1,250,001-8,500,000 ระหว่าง 312.5-2,125 10 
ตั้งแต่ 8,500,001-12,500,000 ระหว่าง 2,125-3,125 15 
สูงกว่า 12,500,000 สูงกว่า 3,125 20 

อัตราภาษีเงินเดือนนี้ แสดงชห้เห็นว่าผู้มีรายได้ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อเดือน จะต้องเสียภาษีเงินได้ชนทุกอัตรา เริ่มจาก ร้อยละ 0 ส าหรับ 125 
เหรียญสหรัฐฯ แรก ร้อยละ 5 ,10, 15 และ 20 ตามล าดับ ส าหรับแต่ละยอด
ของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ส าหรับลูกจ้างที่ไม่ชช่ผู้พ านักชนกัมพูชาแต่ได้รับเงินเดือน
ชนกัมพูชาจะต้องเสียภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ลูกจ้างที่มีภาระต้องดูแลบุตรธิดาที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (25 ปี) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ประมาณ 19 
เหรียญสหรัฐฯ(บังคับชช้กับบิดาหรือมารดาที่มีรายได้ 1 คนต่อ 1 ครอบครัว
เท่านั้น) ทั้งนี้ผลประโยชน์อื่นที่นายจ้างชห้ และสามารุประเมินเป็นตัวเงินได้ 
(Fringe benefits) ก าหนดชห้เรียกเก็บภาษีอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่า
ผลประโยชน์ตอบแทนนั้นๆ ของลูกจ้าง ซึ่งแต่ละเดือน นายจ้างจะต้องยื่นขอเสีย
ภาษีเงินได้และภาษีผลประโยชน์ตอบแทนของลูกจ้างกับกรมสรรพากรภายชน
วันที่ 15 ของเดือนุัดไป 

9. ภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 
- ภาษีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (Registration Tax) จัดเก็บจากผู้ซื้อ

หรือผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ชนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และต้องการ  
จดทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจัดเก็บชนอัตรา 4% ของมูลค่าสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์นั้น 

- ภาษีค่าเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ (Tax on House and Land 
Rent)  ธุรกิจชห้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องช าระภาษีเงินได้ชนอัตรา 10% ของ
ค่าเช่าที่ได้รับแต่ ไม่ชช้กับกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว 
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- ภาษีอากรแสตมป์ (Fiscal Stamp Tax) เป็นการจ่ายค่าเอกสาร
ราชการหรือกิจกรรมบางอย่าง เช่น การโฆษณา หรือการรับรองเอกสารเป็นต้น 

- ภาษีที่ดินที่ไม่ได้ชช้ประโยชน์ (Tax on Unused Land) ที่ดินชนเขต
เมืองหรือเขตเ้พาะ หากมิได้มีการชช้ประโยชน์ต้องจ่ายภาษีนี้ โดยคณะกรรมการ
ประเมินที่ดินที่ไม่ได้ชช้ประโยชน์จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บภาษีดังกล่าวโดยจะ
ประกาศผลการประเมินภาษีที่ต้องช าระชนวันที่ 30 มิุุนายน ของทุกปี และชห้
เจ้าของที่ดินช าระภาษีภายชนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ภาษีที่ดินที่ไม่ได้     
ชช้ประโยชน์เรียกเก็บชนอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดิน โดยยกเว้นภาษี
เ้พาะพื้นที่ 1,200 ตารางเมตรแรก (300 ตารางวา) ซึ่งคณะกรรมการประเมิน
ที่ดินร่วมกับองค์กรปกครองท้องุิ่นจะเป็นผู้ท าการประเมินราคา ปัจจุบันการ
ก าหนดพื้นที่ที่ไม่ชช้ประโยชน์เพื่อการเสียภาษี มีความแตกต่างชนแต่ละจังหวัด 

- ภาษีรุยนต์ จัดเก็บจากยานพาหนะที่ต้องจดทะเบียนทุกปี 
- ภาษีก าไรของเงินปันผล เรียกเก็บชนอัตราดังนี้ 

- ร้อยละ 20 ของเงินปันผล ส าหรับธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีก าไร 

- ร้อยละ 11 และ 19 ส าหรับธุรกิจที่ได้รับการลดหย่อนภาษี
ก าไรร้อยละ 9 

- ร้อยละ 0 ส าหรับธุรกิจที่ได้รับการลดหย่อนภาษีก าไรร้อยละ 
20 และร้อยละ 30 

อัตรำภำษ ี
อัตรามาตรฐาน อยู่ที่ร้อยละ 20 ยกเว้นก าไรจากธุรกิจการผลิตน้ ามันก๊าซ

ธรรมชาติ หรือธุรกิจที่ชช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เรียกเก็บร้อยละ 30 ธุรกิจที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก CDC หรือ PMIS บางประเภทอาจได้รับการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ภาษีเงินได้หรือภาษีก าไร ค านวณจากเงินได้สุทธิ  
หลังค่าชช้จ่าย (คล้ายกับกฎหมายภาษีของไทย) ชนอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้า 
(Progressive Rate) ตามประเภทของกิจการ ดังนี้ 
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ประเภทของธุรกิจ อัตรำร้อยละ 

ธุรกิจด้านกฎหมาย 20 

ธุรกิจการผลิตน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ การส ารวจขุดค้น
ทรัพยากรธรรมชาติ 

30 

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ระหว่างปี 
2003-2008 

9 

ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการการลงทุน    
(ไม่เกิน 8 ปี) 

0 

ธุรกิจประกันภัยที่รับประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนชนกัมพูชา 5 

กรณีนิติบุคคล (Corporation) จ าแนกตามกิจการ ดังนี ้
อัตรำภำษี กิจกำร 

0%-20% บุคคลมีภูมิล าเนาชนกัมพูชา 

0% ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (Tax Holiday) จาก CDC 

5% ประกันภัย )เก็บจากยอดเบี้ยประกัน(  

9% ที่ได้รับการส่งเสริมจาก CDC 

20% มาตรฐานทั่วไป 
30% น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ 

กรณีไมช่ช่นิติบคุคล (Non-Corporation) จัดเก็บชนอัตราก้าวหน้า ดังนี้ 

อัตรำภำษี (%) ก ำไร )เรียลต่อปี(  

0% 0-6,000,000 

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

10% 15,000,001-102,000,000 
15% 102,000,001-150,000,000 

20% มากกว่า 150,000,000 
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ทั้งนี้ กัมพูชาเปรดรับการเข้ามาตั้งสาขาหรือด าเนินกิจการของนิติบุคคล
ต่างชาติ และมีการบริหารโดยบุคคลต่างด้าว  โดยุือเป็น Permanent 
Establishment  

ภาษีจ่ายล่วงหน้า 
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือก าไร รวมทั้งภาษีอื่นล่วงหน้า ต้อง

น าส่งภายชนวันที่ 15 ของเดือนุัดไป ชนอัตราร้อยละ 1 ของผลตอบแทน 
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายชนอัตราต่างไป ภาษีจ่ายล่วงหน้าสามารุน ามาหัก
กลบภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือก าไรประจ าปี และภาษีขั้นต่ า หลังสิ้นสุดปีภาษีจะ
มีการค านวณยอดรวมทั้งหมด หากภาษีที่จ่ายล่วงหน้าไม่เพียงพอ ผู้เสียภาษีต้อง
จ่ายเพิ่ม หากเกินยอดที่ต้องจ่ายจริง ผู้เสียภาษีสามารุขอคืนภาษีได้หรือยก
ยอดที่เหลือไปชช้ชนปีต่อไป หากบุคคลที่ได้รับการเว้นวรรคภาษีเงินได้นิติบุคคล
หรือก าไร บุคคลนั้นก็จะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขการจ่ายภาษีล่วงหน้า 
อย่างไรก็ตาม ต้องยื่นรายงานประจ าเดือนด้วย บุคคลที่ไม่อยู่ชนเงื่อนไขภาษี  
ขั้นต่ ายังต้องยื่นการจ่ายภาษีเงินได้ หรือก าไรประจ าเดือน อย่างไรก็ตามหากยัง
ไม่ได้ชช้ประโยชน์จากภาษีจ่ายล่วงหน้าจากปีก่อนหน้านี้ สามารุชช้หักลบจาก
จ านวนทีุ่ึงก าหนดปัจจุบัน และไม่ต้องช าระชนรูปของตัวเงิน 

ภาษีก าไรขั้นต่ า (Minimum Tax) 
ภาษีก าไรขั้นต่ าร้อยละ 1 เป็นภาษีคนละชนิดกับภาษีเงินได้ หรือภาษี

ก าไรจ่ายล่วงหน้า แต่จัดเก็บจากทุกกิจการชนอัตรา 1% ของรายรับ ซึ่งรวมุึง 
ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่ต้องจ่ายภาษี
ก าไร  9% เปรียบเสมือนการจ่ายภาษีเงินได้ หรือภาษีก าไรล่วงหน้าทุกเดือนชน
อัตรา 1%  ของรายรับ (ส าหรับ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีก าไรตามกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุนยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีหรือแจ้งต่อกรมสรรพากร
ทุกเดือน)  โดยสิ้นปีบัญชีเมื่อปรดงบการเงินแล้ว ค านวณภาระภาษี หากมีภาษี
ก าไรที่ต้องช าระสูงกว่าภาษีขั้นต่ าที่ได้ช าระไว้แล้ว ชห้ช าระส่วนที่ยังขาดอยู่ หาก
ภาษีก าไรที่ต้องช าระน้อยกว่าภาษีขั้นต่ าที่ได้ช าระไปแล้ว ชหุ้ือว่าเป็นภาษี    
ขั้นต่ าที่ต้องช าระ 
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ต้นทุนกำรจัดตั้งธุรกิจ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ 
นอกจากภาษีแล้ว รัฐบาลกัมพูชา ยังได้ก าหนดค่าธรรมเนียม           

ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

ค่ำธรรมเนียม อัตรำ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคล 300-600 เรียล 

ค่าธรรมเนียมการขอรับการส่งเสริมลงทุนจาก CDC 500-1,000 เรียล 
ค่าอากรแสตมป์แจ้งจัดตั้งบริษัท 100,000 เรียล 

ค่าธรรมเนียมแจ้งการควบรวมกิจการ 100,000 เรียล 

ค่าธรรมเนียมแจ้งล้มละลาย 100,000 เรียล 

ค่าอากรแสตมป์กรณีท าสัญญากับหน่วยงานรัฐ 100,000 เรียล 

แรงงานและสหภาพแรงงาน 
กฎหมายแรงงานปี 1997 ชห้สิทธิพิเศษแก่แรงงานชนการก่อตั้งและ

รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจ้างแรงงานที่เป็น
สมาชิกสหภาพได้ ลูกจ้างและผู้ว่าจ้างสามารุเลือกบุคคลที่เป็นกลางขึ้นมาเป็น
ตัวประสานหรือตัวเชื่อมชนองค์กรได้ กฎหมายก าหนดชห้แรงงานมีสิทธิ์ชน
การสไตรค์ โดยจะต้องเป็นผลมาจากการลงประชามติของสมาชิกชนสหภาพ
แรงงานนั้นๆ ซึ่งก่อนการสไตรค์ชดๆ สหภาพแรงงานจะต้องแจ้ง ชห้นายจ้างและ
กระทรวงแรงงานทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน การสไตร์คต้องเป็นไปด้วย
ความสงบโดยต้องไม่ขัดขวางการท างานของพนักงานคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
การสไตรค์ 

สัญญาการจ้างงาน 
การจ้างแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชา อาจท าเป็นสัญญาว่าจ้างที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรหรือสัญญาปากเปล่าก็ได้ แต่การจ้างแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติ
จะต้องมีสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน สัญญาการจ้างงานที่มีก าหนดเวลาเกิน 2 ป ี
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ชหุ้ือว่าเป็นสัญญาจ้างุาวร ระยะเวลาชนการทดลองงานไม่ควรเกิน  1 เดือน
ส าหรับแรงงานที่ไม่มีทักษะ ไม่เกิน 2 เดือน ส าหรับแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เ้พาะ และไม่เกิน 3 เดือนส าหรับแรงงานทั่วไป 

การจ้างงานที่ไม่จ ากัดระยะเวลา จะต้องจัดท าเป็นข้อตกลงที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งนายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้าง
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งลูกจ้างทีุู่กบอกเลิกการจ้างโดยไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร มีสิทธิ์ชนการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหาย
ต่างๆ  ตามที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างุูกไล่ออกเนื่องจากกระท า
ความผิดตามที่ก าหนดไว้ชนข้อก าหนดและระเบียบภายชนของบริษัท 

ที่ดิน 
1. โครงสร้างการลงทุนชนที่ดิน 

ผู้ที่มีสิทธิชนการุือครองที่ดินชนกัมพูชา ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติกัมพูชา
และนิติบุคคลที่มีสิทธิเสมือนเป็นชาวกัมพูชา ซึ่งได้แก่นิติบุคคลที่มีชาวกัมพูชา
ุือหุ้นและมีสิทธิชนการออกเสียงร้อยละ 51 ขึ้นไป นักลงทุนต่างชาติส่วนชหญ่
นิยมเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนชนระยะยาว (15 ปีขึ้นไป) โดยการขอสัมปทานจาก
ภาครัฐ หรือการเป็นผู้ครองสิทธิ์รายย่อย (ร้อยละ 49) ชนบริษัทที่มีชาวกัมพูชา
เป็นเจ้าของ ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ุือครองที่ดินตามกฎหมายของกัมพูชา แต่ท า
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งอนุญาตชห้มีการซื้อขายหรือเช่าต่อ
สัญญาเช่านั้นๆ หรือชช้ค้ าประกันการกู้ยืมเพื่อการลงทุน สัญญาเช่าระยะยาว 
ต้องมีอายุของสัญญาอยา่งน้อย 15 ปี ผู้เช่าสามารุสร้างสิ่งก่อสร้างชนที่ดินนั้นๆ 
ได้ แต่เงื่อนไขสิทธิ์ชนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดชนกฎหมาย ณ ปัจจุบัน 
รัฐไม่มีสิทธิ์ยึดคืนที่ดินที่เช่าเพื่อการลงทุนดังกล่าว ยกเว้นชนกรณีที่ต้องชช้ที่ดิน
ผืนนั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ต้องมีการจ่ายค่าเวนคืนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม 
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2. การุือครองที่ดนิ 
กัมพูชาเพิ่งประกาศชช้กฎหมายการุือครองที่ดินเมื่อไม่นานมานี้ 

ดังนั้น  นักลงทุนต่างชาติต้องศึกษาและท าความเข้าชจชหุ้ีุ่้วนเกี่ยวกับการ    
ุือครองหรือความเป็นเจ้าของที่ดินก่อนการเช่าท าธุรกิจ ที่ดินบางที่อาจเปรด
โอกาสชห้มีการุือครองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  ชนขณะบางที่อาจชห้ครอบครองเพื่อ
การท ากินหรือชช้ประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งรัฐอาจยึดครองเมื่อชดก็ได้ ดังนั้น
การท าความเข้าชจชนเรื่องสิทธิการุือครองที่ดินแปลงนั้นๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรท า 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ชนการลงทุน 

3. การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
รัฐบาลกัมพูชารับรองสิทธิของแต่ละบุคคลชนการชช้ที่ดินโดยการออก

Certificate of Land Use and Procession ซึ่งเทียบเท่ากับการมีชื่อเป็น
เจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชบรับรอง
แสดงความเป็นเจ้าของที่ออกอย่างเป็นทางการจะยังมีชช้อยู่ชนปัจจุบัน แต่มี
เจ้าของที่ดินน้อยรายได้รับชบรับรองดังกล่าว ดังนั้นนักลงทุนจึงควรตรวจสอบ
ก่อนเข้าไปลงทุนว่าเจ้าของที่ดินมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ยังชช้ได้อยู่ 
และได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชนกัมพูชาแล้ว สิทธิประโยชน์ของ
นักลงทุนต่างชาติจะได้รับ แบ่งเป็น 
     - หากเป็นสญัญาเช่าที่ดินระยะยาวจะไม่มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาชนการเช่า 
     - หากเป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นที่มีการก าหนดเวลาชนการเช่าไว้สามารุ
ต่ออายุชหม่ได้ นอกจากนี้กฎหมายการลงทุน้บับชหม่ยังอนุญาตชห้นักลงทุน
สามารุชช้ที่ดินเป็นหลักประกันชนการจดจ านอง รวมทั้งสามารุโอนสิทธิ์ชน
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้
อีกด้วยแต่ต้องไม่เกินก าหนดเวลาชนสัญญาเช่าที่ดิน 
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อัตราค่าบรกิารชนการขอต่ออายุวีซ่า 

ระยะเวลาขอต่ออายุ ประเภทวีซ่า ค่าบริการ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

1 เดือน Single Entry 43 

3 เดือน Single Entry 73 

6 เดือน Multiple Entry 153 

1 ป ี Multiple Entre 283 

การยกเว้นวีซ่า 
 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ได้แก่ ประชาชนของ
ประเทศไทย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฟรลิปปรนส์ ซึ่งจะได้รับ
อนุญาตชห้พ านักอยู่ได้สูงสุดคราวละ 21 หรือ 30 วัน 

กำรจดทะเบียนธุรกิจในประเทศกัมพชูำ9 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียน 
ชื่อหน่วยงาน Commercial Registration Office Department of Business 

Registration  
Ministry of Commerce 

ที่อยู่ Lot 19-61, MOC Road (113B Road), Phum Teuk Thla, 
Sangkat Teuk Thla,  Khan Sen Sok, PhnomPenh  

เบอร์โทรศัพท์ +855 2386 6088 
แฟกซ์ + 855 2386 6188 
เว็บไซต์ www.moc.gov.kh 

 

                                              

9
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์ 
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งและด าเนินธุรกิจชน

ประเทศกัมพูชา มี 2 ้บับ คือ  
1. กฎหมายการจดทะเบียนพาณชิย์ (Law on Commercial Rules and 

Register) เป็นกฎหมายว่าด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจการค้าและการพาณิชย์ รวมทั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรธุรกิจต่างๆ  

2. กฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) เป็นกฎหมายที่
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจชนกัมพูชา โดยก าหนดกรอบการจัดตั้ง
และการด าเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนและบริษัท มีเนื้อหาส าคัญ 
ประกอบด้วย ตัวแทนนิติบุคคลที่มีฐานะทางกฎหมายชนกัมพูชา 
สุานที่ประกอบการ จ านวนหุ้น และ ชบรับรองหุ้น การเก็บข้อมูล การ
ประชุมผูุ้ือหุ้นและคณะกรรมการบริหาร เอกสารการเงินประจ าปีและ
การแจ้งสุานภาพบริษัทประจ าปี บทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
บัญชี/สภาพคล่องของบริษัท และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และ
บทลงโทษต่างๆ  

รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศกัมพูชำ  
1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietor) คือ กิจการที่จัดตั้งชน

รูปแบบของธุรกิจเจ้าของคนเดียว โดยทรัพย์สิน สัญญา บัญชีและ
ลิขสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ภายชต้ชื่อของเจ้าของคนเดียวเท่านั้น และเจ้าของมี
อ านาจการบริหารควบคุมธุรกิจอย่างอิสระ และเป็นผู้รับผิดชอบ
เงินทุนและหนี้สิน ทั้งนี้ กจิการเจ้าของคนเดียวจะสิ้นสภาพเมื่อเจ้าของ
ได้เสียชีวิตลง  

2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) คือ รูปแบบธุรกิจที่เกิดจากการร่วมลงทุน
เพื่อชห้สามารุชช้เงินทุนและทรัพยากรร่วมกัน แบ่งเป็น  
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 ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) คือ กิจการที่จัดตั้ง
โดยหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินธุรกิจ โดยเป็น
เจ้าของ รับผิดชอบบริหารงานร่วมกัน และแบ่งปันผลก าไร โดย
อาจเป็นการตกลงด้วยวาจาหรือท าข้อตกลงที่เป็นเอกสารก็ได้ ซึ่ง
หุ้นส่วนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหนี้ที่เกิด ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วน
สามัญจะสิ้นสภาพเมื่อ หุ้นส่วนเสียชีวิต หรือุอนหุ้นหรือ
ล้มละลาย 

  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) คือ หุ้นส่วนที่
ประกอบด้วยหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป 
และหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบ (Limited Partner) 1 คน ขึ้นไป 
โดยหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดมีพันธะหน้าที่เพียงแค่สัดส่วนที่ได้
ลงเงินทุนชห้แก่กิจการ ทั้งนี้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีสภาพตั้งแต่ได้รับ
การจดทะเบียนจัดตั้งจนุึง เมื่อหุ้นส่วนสามัญไดุ้อนหุ้นออกไป 

3. บริษัทจ ากัด (Limited Liability Company) คือ ธุรกิจที่จัดตั้งโดย
การระดมเงินทุนของผูุ้ือหุ้น และมอบอ านาจชห้กรรมการบริษัทเป็นผู้
บริหารงาน โดยต้องแบ่งจ านวนหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น และมี
มูลค่าไม่ต่ ากว่า 4,000 เรียลต่อหุ้น ดังนั้น ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจึงคิด
เป็นมูลค่า 4,000,000 เรียล ทั้งนี้ ผูุ้ือหุ้นหรือเจ้าของต้องรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตามสัดส่วนของจ านวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น  

บริษัทจ ากัดอาจมีเจ้าของเป็นคนสัญชาติกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์
หรือเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นการ
ร่วมทุนระหว่างสองฝ่าย บริษัทสัญชาติกัมพูชาคือบริษัทที่มีชาว
กัมพูชาุือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 51 และประธานบริษัทจ ากัดอาจเป็น
ชาวกัมพูชา หรือชาวต่างชาติก็ได้ บริษัทจ ากัดแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 
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 บริษัทจ ากัดที่มีผูุ้ือหุ้นรายเดียว (Single Member Private 
Limited Company) คือ บริษัทจ ากัดที่มีกรรมการบริหารอย่าง
น้อย 1 คน โดยสามารุเปลี่ยนเป็นบริษัทจ ากัดที่มีผูุ้ือหุ้นหลาย
คนได้ภายหลัง หากผูุ้ือหุ้นเห็นควรชห้มีการเพิ่มจ านวนผูุ้ือหุ้น
มากกว่า 1 คน  

 บริษัทจ ากัดที่มีผูุ้ือหุ้นหลายคน (Private Limited Company) 
คือ บริษัทจ ากัดที่มีผูุ้ือหุ้นระหว่าง 2-30 คน มีกรรมการบริหาร
อย่างน้อย 1 คน โดยไม่สามารุเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะได้แต่
สามารุโอนหุ้นชห้แก่ผูุ้ือหุ้น ครอบครัว และผู้บริหารบริษัทได้ 
ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดด้านการโอนหุ้นแต่ละประเภท 

  บริษัทจ ากัดมหาชน (Public Limited Company) คือ บริษัท
จ ากัดทีุ่ือหุ้นโดยสาธารณชน เนื่องจากกฎหมายอนุญาตชห้
สามารุออกหุ้น ชห้แก่คนทั่วไปได้ โดยต้องมีกรรมการบริหาร
อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อหนี้ของผูุ้ือหุ้นจ ากัด
ตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้น ซึ่งข้อบังคับของบริษัทต้องระบุเงื่อนไข 
 

กำรจ ำกัดควำมรับผิดชอบหนี้ของผู้ถือหุ้น 
บริษัทกัมพูชาที่ต้องการจะขยายธุรกิจไปชนท าเลที่ตั้งชหม่ชนประเทศ

โดยส่วนชหญ่จะจัดตั้งเป็นส านักงานสาขา (Branch Operation) โดยสามารุ
บริหารได้อย่างอิสระจากบริษัทแม่ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจดทะเบียนบริษัทสาขา
ตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law on Commercial Rules and the 
Commercial Register) และกฎหมายธรุกิจ (Law on Commercial Enterprise) 
ทั้งนี้  ผู้ประกอบการต่างชาติสามารุจัดตั้ งบริษัทจ ากัดได้ เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการกัมพูชา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติสามารุจัดตั้งกิจการ
หรือส านักงานชน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ส านักงานสาขาของบริษัทต่างชาติ (Branch of a Foreign Company) 
คือ รูปแบบการจัดตั้งส านักงานโดยบริษัทแม่ (Parent Company) ที่มี
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ส านักงานชหญ่ชนต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทแม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อภาระหนี้และ  
ผลก าไรขาดทุนของสาขา ทั้งนี้ ส านักงานสาขาของบริษัทต่างชาติต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law on Commercial Rules and the 
Commercial Register) และกฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) 
เช่นเดียวกันกับส านักงานสาขาของบริษัทกัมพูชา 

2. ส านักงานผู้แทน (Representative Office of a Foreign Company) 
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตุุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจัดหาวัตุุดิบ ตัวแทนทางการตลาด
และส่งเสริมการขายของบริษัทแม่ชนต่างประเทศ ส านักงานผู้แทนจะไม่ท าการ
ผลิต ด าเนินธุรกิจหรือชห้บริการโดยตรง แต่จะท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และเจรจาธุรกิจชห้กับ บริษัทแม่ เป็นต้น 

3. บริษัทชนเครือ (Subsidiary Company) คือ บริษัทที่ควบคุมดูแล
โดยบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทแม่มีสิทธิ์ส่วนชหญ่ชนการออกเสียงชนบริษัทชนเครือ  

การยื่นค าร้องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วไปชนประเทศกัมพูชาสามารุ
ท าด้วยตนเองที่ส านักงานจดทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration 
Office) กรมจดทะเบียนธุรกิจ (Department of Business Registration) 
กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) ณ กรุงพนมเปญ หรือสาขาของ
ส านักงานจดทะเบียนพาณิชย์ชนต่างจังหวัด 

 

ขั้นตอนกำรจดทะเบียน  
ก่อนด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผู้ประกอบการต้องได้รับการ

ยินยอมเข้าครอบครองสุานประกอบการจากศาลากลางจังหวัด (City Hall) 
หรือจังหวัดชนท้องุิ่นที่ตั้งกิจการ โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดชน
ประเทศกัมพูชามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. น าเงินทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร  
ผู้ประกอบการน าเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 4,000,000 เรียล ฝาก

ธนาคารก่อนด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนที่ธนาคารชนกัมพูชาที่ได้รับอนุญาต 
โดยธนาคารต้องออกหลักฐานชบส าคัญแสดงรายการเงินชนบัญชีเงินฝาก (Bank 
Statement) ทั้งนี้ ไม่จ ากัดเวลาชนการฝากเงินชห้ครบจ านวนทั้งหมด  
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2. ตรวจสอบชื่อบริษทั  
ผู้ประกอบการตรวจสอบชื่อบริษัทจ ากัดที่กรมจดทะเบียนธุรกิจ 

กระทรวงพาณิชย์โดยชื่อจะต้องไม่ซ้ ากับบริษัทที่จัดตั้งอยู่แล้ว และห้ามชช้ค า
ต้องห้ามที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสามารุชช้ชื่อชนอักษรเขมรหรือชช้ตัวอักษร
ละตินโดยต้องชห้ชื่อละตินอยู่ต าแหน่งชต้ชื่อชนภาษาเขมรและมีขนาดอักษรเล็ก
กว่าอักษรเขมร ส าหรับสาขาของบริษัทจะต้องชช้ชื่อตามบริษัทหลัก โดยมีค าว่า
สาขา (Branch) อยู่ด้านบน หรือด้านหน้าชื่อสาขา  

3. ประกาศข้อมูลรายละเอียดบริษัท (ข้อบังคับบริษัท/บริคณห์สนธิ) 
ลงชนหนังสือพิมพ์ 

กรรมการบริษัทหรือผูุ้ือหุ้น หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจต้อง
เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมบริษัทลงชนหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางชน
กัมพูชา โดยข้อมูลประกอบด้วย  

1) ชื่อ ที่อยู่และรูปแบบบริษัท  
2) วัตุุประสงค์ชนการประกอบธุรกิจ  
3) จ านวนเงินทุนที่เป็นเงินสด  
4) รายละเอียดกรรมการบริษัท (ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติและอาชีพ)  
โดยผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมหลักฐานยืนยันการลง

ประกาศชนหนังสือพิมพ์มาพร้อมกับค าขอจดทะเบียนด้วย  
4. ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบรษิัท  

ผู้ประกอบการยื่นแบบฟอร์มค าขอจัดตั้งบริษัท พร้อมกับเอกสาร
หลักฐาน ณ ส านักงานจดทะเบียนพาณิชย์ ผูุ้ือหุ้นหรือผู้บริหารต้องแสดงตน
และลงนามชนเอกสารบางรายการต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่สามารุมอบ
อ านาจชห้ผู้อื่นกระท าการแทนแล้วแสดงตนชนภายหลังได้ (ก่อนส านักงานออก 
ชบรับรองการจดทะเบียน)  

5. ส านักงานจดทะเบียนออกชบรับรองการจดทะเบียน  
   ส านักงานจะส่งส าเนาเอกสารชห้กับกองกฎหมายของกระทรวงฯ 

และศาลพาณิชย์พิจารณา เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติการจดทะเบียน กระทรวงจะ
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ประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทชนราชกิจจานุเบกษาและออกชบรับรองการจด
ทะเบียนพร้อมตรายางชห้แก่บริษัท ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการจดทะเบียนอาจ
แตกต่างกันชนแต่ละกรณี โดยอาจชช้ระยะเวลาประมาณ 10-25 วัน  

เอกสารที่ชช้ส าหรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด  
1. แบบฟอร์มขอจัดตั้งธรุกจิ (Form A) จ านวน 3 ชุด                       

(ตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 2 ชุด) 
2. กฎข้อบังคับของบรษิัท จ านวน 3 ชุด (ภาษาเขมร) ระบุข้อมูล ดังนี ้
 ชื่อบริษัท 
 รูปแบบธุรกิจ  
 ที่อยู่ส านักงาน  
 วัตุุประสงค์ชนการประกอบธรุกิจ 
 เงินทุนชนสกุลเงินกัมพูชา  
 รายละเอียดผูุ้ ือหุ้นและกรรมการบริษทั                              

(ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติและอาชีพ)  
 หลักเกณฑ์การโอนหุ้น 
 การท าบัญช ี
 เงื่อนไขการเลิกบริษทั 
 หลักฐานประกาศการจัดตั้งบริษทัชนหนังสือพิมพ์ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทางของผูุ้ือหุ้นทุกคน
พร้อมค ารับรองส าเนา 3 ชุด 

4. รูปุ่ายขนาด 4x6 ซ.ม. ของผูุ้ ือหุ้นและกรรมการบริษทัทกุคน คนละรูป  
5. หนังสือรับรองจากธนาคารแสดงเงินทุนชนบัญชขีั้นต่ า 4,000,000 เรียล 

(เอกสารตัวจริง) 
6. หลักฐานการลงประกาศชนหนังสือพิมพ์ 3 ชุด  
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หากมีผูุ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องชช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ส าเนาชบรับรองการจดทะเบียนของบริษัททีุ่ือหุ้น (ได้รับการรับรอง

ความุูกต้องจากหน่วยงานของรัฐบาล) 1 ชุด  
 ส าเนากฎข้อบังคับของบริษัททีุ่ือหุ้น (ได้รับการรับรองความุูกต้อง

จากหน่วยงานของรัฐบาล) 1 ชุด  
 หนังสือมอบหมายผู้แทนที่เป็นผูุ้ือหุ้นบริษัทเดิมชหุ้ือหุ้นชนบริษัทชหม่  
 รูปุ่ายผู้แทนที่เป็นผูุ้ือหุ้นบริษัทเดิม ขนาด 4 x 6 ซ.ม. 3 รูป ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของหุ้นส่วนทุกคน 
พร้อมลายมือชื่อ รับรองส าเนา 3 ชุด 
  

เอกสารที่ชช้ส าหรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  
1. แบบฟอร์มขอจัดตั้งธรุกจิ (Form A) จ านวน 3 ชุด                    

(ตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 2 ชุด)  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของหุ้นส่วน

ทุกคน พร้อมลายมือชื่อ รับรองส าเนา คนละ 3 ชุด  
3. รูปุ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. ของหุ้นส่วน คนละ 3 รูป  
4. หนังสือรับรองจากธนาคารแสดงเงินทุนชนบัญชีขั้นต่ า 4,000,000 

เรียล (เอกสารตัวจริง) 
5. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและลงนามโดยหุ้นส่วนทุกคน 3 ชุด  

 
เอกสารที่ชช้ส าหรับจดทะเบียนจัดตั้งส านักงานผู้แทน/ส านักงานสาขา  

1. แบบฟอร์มขอจัดตั้งธุรกิจ (Form E) จ านวน 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด และ
ส าเนา 2 ชุด) 

2. ส าเนาชบรับรองการจดทะเบียนของบริษทัแม่ ซึ่งได้รับการรับรองความ
ุูกต้องจากหน่วยงานของรัฐบาล จ านวน 3 ้บับ  

3. ส าเนากฎข้อบังคับของบริษัทแม่ซึ่งรับรองความุูกต้องจากหน่วยงาน
ของรัฐบาล จ านวน 3 ้บับ 
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4. หนังสือมอบสิทธิของบริษัทแม่ซึ่งมีการรับรองจากทนายความ โดยระบุ
ชื่อผู้แทนที่จะมาประจ าชนสาขาต่างประเทศ พร้อมหนังสือมติการ
ประชุมของผูุ้ือหุ้นที่อนุมัติชห้จัดตั้งสาขาชนต่างประเทศ จ านวน 3 ้บับ 

5. รูปุ่ายกรรมการหรือผู้จัดการของส านักงานผู้แทน ขนาด 4 X 6 ซม. 
จ านวน 3 รูป  

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้แทน พร้อม
ลายมือชื่อรับรองส าเนา 3 ชุด 

7. ส าเนาวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชาของผู้แทนบรษิัท จ านวน 3 ้บับ  
 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน  

ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียนจัดตั้งธรุกจิ มีดังนี้ 
รำยกำร ค่ำธรรมเนียม (เรียล) 

จดทะเบียนบริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วน/ 
ส านักงานผู้แทน 

420,000 (105 USD) 

จดทะเบียนสาขาของบริษัทกัมพูชา 60,000 (15 USD) 

การตรวจสอบชื่อ 40,000 (10 USD) 

การท าตรายาง 60,000 (15 USD) 

หมายเหตุ 1 เหรียญสหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 4,000 เรียลโดยประมาณ (ปี 2014)  
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ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจชนประเทศกัมพูชา 

�ู้ประกอ การน่าเงินท น ดทะเ ียน าก นาคาร
ข้ันต ่า 4,000,000 KHR

ตรว สอ ชื อ ริ ัท

 งประกา ข้อมู  ริ ัทในหนังสือ ิม  

ยื น    อร มค่าขอ ดทะเ ียน ริ ัท

�ู้ถือห ้น/�ู้ ริหาร สดงตน  ะ งนามใน
เอกสาร างรายการต่อหน้าเ ้าหน้าที  

(หรือมอ อ่านา ให้�ู้อื นกระท่าการ ทน  ้ว
 สดงตนในภายห ัง)

กระทรวง า ิชย  ิ าร าเอกสาร  ะ
ออกใ รั รองการ ดทะเ ียน ร้อมตรายาง

เอกสารประกอ การขอ
 ดทะเ ียน

ข้ันตอน
ก่อนการยื น ดทะเ ียน

ขั้นตอนการยื นขอ
 ดทะเ ียนระยะเว า
ด่าเนินการ 10-25 วัน
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หน่วยงานที่ชห้ขอ้มูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจชนประเทศกัมพูชา  
1. การจดทะเบยีน  

1)  Ministry of Commerce: www.moc.gov.kh  
2)  The World Bank: www.doingbusiness.org  

2. การค้าและการลงทุน  
1)  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กัมพูชา): 

www.cambodiainvestment.gov.kh  
2)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน: www.boi.go.th/aec  
3)  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ: www.ditp.go.th/aec  

3. หน่วยประสานงานระหว่างประเทศ  
1)  สุานเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงพนมเปญ:    

www.thaiembassy.org/phnompenh  
2)  สุานทูตกัมพูชา ประจ าประเทศไทย: 518/4 ุนนประชาอุทิศ 

ซอยรามค าแหง 39 แขวงวงัทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 
10310  
โทร 0-2957-5851, 0-2957-5852 แฟกซ์ 0-2957-585  
E-mail: recbkk@cscoms.com  

3) ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจ ากรุงพนมเปญ: 
Office of Commercial Affairs,  Royal Thai Embassy 196, 
M.V. Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac,  

    Khan Chamkar Mon Phnom Penh, CAMBODIA   
    Phone: (001 or etc.)(855-23) 726304,994314   

Fax: (001 or etc.) (855-23) 726305    
    Email: thaitcphnompenh@ditp.go.th 

 
 
 

http://www.moc.gov.kh/
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
http://www.boi.go.th/aec
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บทที่ 2 
กฎหมำยกำรขนส่ง 

 
2.1  กรอบควำมตกลงกำรขนส่งทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

ทั้งนี้ชนภาพของมหภาค กฎระเบียบการขนส่งระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ได้มีกรอบของกฎระเบียบและข้อตกลงที่ท า
ร่วมกันระหว่างประเทศ 3 กรอบชหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. กรอบความตกลงอาเซียน (Asean Framework  Agreement) 
เป็นกรอบความตกลงที่ก าหนดหลักการชห้แต่ละประเทศยอมรับ
ชห้มีการขนส่งข้ามแดน ผ่านแดนระหว่างกัน ยอมรับชบอนุญาต
ขับขี่หนังสือรับรองการตรวจสภาพรุเชิงพาณิชย์ของแต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการยอมรับการขนส่งตอเนื่องหลาย
รูปแบบภายชนประเทศสมาชิก 

2. ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS Cross-Border transport Agreement: GMS CBTA) 
กรณีขนส่งสินค้าข้ามแดนและ/หรือผ่านแดนระหว่าง 6 ประเทศ
สมาชิก ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์และจีน 
(มณฑลยูนนานและมณฑลกวางสี) 

3. บันทึกความเข้าชจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิ์การจราจรส าหรับ
การขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต 
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2.1.1 กรอบควำมตกลงอำเซยีน (ASEAN Agreement) 
 กรอบความตกลงอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางุนน
ระหว่างไทยกับกัมพูชา 

1. กรอบความตกลงอาเซียนว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกชนการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน พ.ศ. 2541 

2. กรอบความตกลงอาเซียนว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกชนการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดน พ.ศ. 2551 

3. กรอบความตกลงอาเซียนว่าดว้ยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
พ.ศ. 2548 

4. ความตกลงว่าดว้ยการยอมรับชบอนุญาตขับขี่รุยนต์ชนประเทศที่
ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. ความตกลงว่าดว้ยการยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพ
รุยนต์ทีช่ช้ชนการพาณิชย์ ส าหรับรุบรรทกุสินค้าและการบริการ
สาธารณะที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 

1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกชนการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation 
of Goods in Transit) 
 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกชนการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน เป็นความตกลงระดับภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกชน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ้ียงชต้ 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ไทย 
มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟรลิปปรนส์ และสิงคโปร์ โดย
ความตกลงนี้ ได้มีการลงนามกันเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม  
 กรอบความตกลง้บับนี้มีวัตุุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกชนการ
ขนส่งสินค้าด้วยการก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการค้า ระบบศุลกากร ระบบ
การขนส่งสินค้าผ่านแดนชห้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
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กรอบความตกลงนี้ มีพิธีสารแนบท้ายจ านวน 9 ้บับ ได้แก่ 
   พิธีสาร 1 ได้แก่ การก าหนดเส้นทางการขนสง่ผ่านแดนและ 
    จุดอ านวยความสะดวก 
   พิธีสาร 2 ได้แก่ การก าหนดด่านพรมแดน 
   พิธีสาร 3 ได้แก่ ประเภทและปริมาณรุ 
   พิธีสาร 4 ได้แก่ ข้อก าหนดทางเทคนิคของรุ 
   พิธีสาร 5 ได้แก่ แผนการประกันภัยทางรุภาคบังคับอาเซียนชนส่วน 

ของความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
   พิธีสาร 6 ได้แก่ จุดข้ามแดนส าหรับรุไฟและสุานีชุมทาง 
   พิธีสาร 7 ได้แก่ ระบบศุลกากรผ่านแดน 
   พิธีสาร 8 ได้แก่ มาตรการเกี่ยวกับการตรวจโรคคนและพืช 
   พิธีสาร 9 ได้แก่ สินค้าอันตราย 
หมายเหตุ : พิธีสาร 2 และ 7 อยู่ชนระหว่างการด าเนินการ โดยคาดว่า

จะแล้วเสร็จก่อนการเปรดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
โดยกรอบความตกลงก าหนดชห้ประเทศภาคีต้องชห้สิทธิ์ชนการขนส่ง

สินค้าผ่านแดน (Right of transit transport) และสิทธิ์ชนการขนส่งสินค้าจาก
ประเทศที่สามที่มาจากหรือมีจุดหมายที่ประเทศภาคี โดยมีการจ ากัดจ านวนรุ
ที่จะท าการขนส่งไว้ 500 คันต่อประเทศ ซึ่งการปฏิบัติตามกรอบความตกลงนี้
จะไม่กระทบุึงสิทธิและข้อผูกพันที่ภาคีคู่สัญญามีภายชต้ความตกลงหรือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศชดๆ ที่ประเทศภาคีเป็นสมาชิกอยู่ นอกจากนี้ประเทศ
ภาคีจะต้องอ านวยความสะดวกชนการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่เกิดขึ้นชนดินแดน
ของตน โดยจะต้องไม่กีดกันหรือก่อชห้เกิดความล่าช้าชนการขนส่ง รวมทั้งต้อง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีศุลกากรชนการตรวจสอบสินค้าระหว่างทาง แต่
ทั้งนี้ประเทศภาคียังคงมีอ านาจชนการตรวจสอบอย่างเต็มที่ แต่ควรตรวจสอบ
เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
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นอกจากนี้ กรอบความตกลงยังก าหนดชห้ยานพาหนะที่ชช้ชนการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทางเทคนิคอันเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของรุ การประกันภัย ระบบศุลกากร มาตรการตรวจโรคชนคนและพืช เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตาม กรอบความตกลงนี้ ห้ามมิชห้มีการขนส่งสินค้าอันตรายผ่าน
แดน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษจากประเทศภาคีนั้นๆ และไม่อนุญาตชห้
ขนส่งสินค้าทีุู่กจ ากัดผ่านดินแดนประเทศภาคี 

ยานพาหนะที่ชช้ชนการขนส่งของประเทศภาคี รวมทั้งคนและสินค้า
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบภายชนของประเทศภาคีที่ชช้บังคับอยู่ 
ซึ่งประเทศภาคีจะต้องบังคับชช้กฎหมายและระเบียบภายชนของตนอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อการขนส่งผ่านแดนของประเทศภาคีอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม ชนปัจจุบันความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความ
สะดวกชนการขนส่งสินค้าผ่านแดน ยังไม่มีผลบังคับชช้ชนประเทศสมาชิก 

2) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกชนการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement for the Facilitations 
of Inter-state Transport) 
 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกชนการขนส่ง
สินค้าข้ามแดน เป็นความตกลงระดับภูมิภาค ซึ่งจัดท าขึ้นโดยประเทศสมาชิก
อาเซียน และมีการลงนามกันเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟรลิปปรนส์ โดยมีวัตุุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกชนการขนส่งสินค้า
ข้ามแดนระหว่างประเทศภาคี และเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่ง 
การค้าและระบบศุลกากรระหว่างประเทศภาคีชห้มีความเป็นเอกภาพและ
สอดคล้องกัน และเพื่อสร้างระบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนชห้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการจ ากัดจ านวนรุที่จะท าการขนส่งไว้ 500 คันต่อประเทศ 
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โดยกรอบความตกลงนี้ได้ก าหนดให้ประเทศภาคีต้องให้สิทธิในการ
ขนส่งข้ามแดนแก่ประเทศภาคีอื่น โดยการอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่จัดตั้งใน
ประเทศภาคีหนึ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ข้ามแดนในประเทศภาคีอื่นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศภาคีจะท าการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศภาคีอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประเทศภาคีนั้นๆ 
ซึ่งหลักการส่วนใหญ่จะมีความสอดคล้องกันกับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน นอกจากนี้กรอบความตกลง
ยังก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิคเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งข้ามแดน  
การประกันภัย การปรับปรุงกระบวนการและพิธีศุลกากรให้ง่ายและมีความ
สอดคล้องกัน และก าหนดให้ประเทศภาคีจะต้องอ านวยความสะดวกที่จะ
ตรวจสอบด้านศุลกากรแก่สินค้าที่จะขนส่งข้ามแดนร่วมกัน ณ ด่านพรมแดน 
 

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเทศสมาชิก คือ มาเลเซีย ที่มีการตั้งข้อสงวนใน
การให้ความเห็นชอบต่อกรอบความตกลงนี้ และยืนยันให้มีการพิจารณาความ
ตกลงดังกล่าวอีกครั้ง ในขณะที่ประเทศสมาชิกทั้ง 9 ประเทศให้ความเห็นชอบ
ต่อกรอบความตกลงนี้แล้ว ท าให้ปัจจุบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ แต่ใน
ปัจจุบันได้มีการน าพิธีสารแนบท้ายกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนบางฉบับมาใช้โดยอนุโลม ได้แก่ พิธีสาร 
1, 2, 3, 4, 5, 8 และ 9 
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3) กรอบความตกลงอาเซียนวา่ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
(ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport) 
 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็น
ความตกลงซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญาตให้
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกหนึ่ง 
สามารถประกอบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในอีกประเทศหนึ่งได้ 
ซึ่งความตกลงฉบับนี้ รัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียนได้ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  
 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ประกอบด้วยข้อบททั้งสิ้น 42 ข้อ แบ่งออกเป็น 11 บท วางหลักเกณฑ์ต่างๆ ว่า
ด้วยบทนิยามศัพท์ ขอบเขตการบังคับใช้ หลักฐานแห่งสัญญาขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความรับผิด
ของผู้ส่ง การบอกกล่าว การเรียกร้อง การฟ้องคดี และก าหนดเวลา เขตอ านาจ
และอ านาจในการด าเนินคดี และบทเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
  ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะมีผล
บังคับใช้แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่จดทะเบียนในประเทศ
ภาคีและใช้บังคับแก่การระงับข้อพิพาทในทางแพ่งอันเกี่ยวด้วยสัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบอยู่ในประเทศภาคี หรือในกรณีที่สถานที่ที่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบส่งมอบสินค้าตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
อยู่ประเทศภาคี ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีการบังคับใช้ความตกลงนี้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

4) ความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศที่
ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน (Agreement on the Recognition of 
Domestic Driving License issued by ASEAN Countries) 

ความตกลงนี้มีการลงนามไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของ
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ประชาชนชนประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการยอมรับชบอนุญาตขับขี่รุยนต์ที่
ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงร่วมกันชน
การยอมรับชบอนุญาตขับขี่รุยนต์ชนประเทศทุกประเภท เว้นแต่ชบอนุญาตขับขี่
ชั่วคราว ชบอนุญาตขับขี่เ้พาะกาล และชบอนุญาตขับขี่ส าหรับ ผู้หัดขับ ที่ออก
โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือสมาคมยานยนต์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ทั้งนี้ชบอนุญาตขับขี่ชด หากมิได้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องแนบ
ค าแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับรองแล้วด้วย 

ความตกลงนี้มีผลบังคับชช้ชนทางปฏิบัติแล้ว ผูุ้ือชบอนุญาตขับขี่ของ
ประเทศไทยสามารุขับขี่รุยนต์ชนประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตามความตกลง
ดังกล่าว 

5) ความตกลงว่าด้วยการยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรุยนต์
ที่ชช้ชนการพาณิชย์ ส าหรับรุบรรทุกสินค้าและการบริการสาธารณะที่ออกโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน (Agreement on the Recognition on Commercial 
Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service 
Vehicles issued by ASEAN Member Countries) 
 ความตกลงนี้ มีการลงนามเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2541 ณ 
ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตุุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเคลื่อนข้าม
พรมแดนของรุที่ชช้ชนเชิงพาณิชย์ ได้แก่ รุบรรทุกสินค้าและรุบริการ
สาธารณะ ระหว่างภาคีคู่สัญญา โดยการยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพ
รุที่ชช้ชนเชิงพาณิชย์ที่ออกชห้โดยภาคีคู่สัญญา โดยภาคีคู่สัญญาตกลงยอมรับ
หนังสือรับรองการตรวจสภาพรุที่ชช้ชนเชิงพาณิชย์ทีุู่กต้อง ที่ออกส าหรับ
รุบรรทุกสินค้าและรุบริการสาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายของภาคีคู่สัญญาหรือโดยบุคคลชดที่ได้รับมอบอ านาจหรือรับอนุญาต
จากภาคีคู่สัญญา การยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรุนี้จะไม่บังคับชช้
กับหนังสือรับรองที่ออกส าหรับรุชดๆ ที่ชช้ขนส่งสินค้าอันตราย 
 รายละเอียดต่างๆ ชนหนังสือรับรองหากไม่ได้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ 
จะต้องแนบค าแปลภาษาอังกฤษที่ได้รับรองแล้วซึ่งออกชห้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
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อ านาจ โดยชนรายละเอียดต่างๆ ชนหนังสือรับรองจะต้องรวมุึง 1) หมายเลข
ทะเบียนรุ 2) หมายเลขคัสซีุังรุ 3) หมายเลขเครื่องยนต์ 4) เลขที่ของ
หนังสือรับรอง 5) อายุของหนังสือรับรอง และ 6) วันที่ตรวจสภาพรุ 

ความตกลงนี้ มีผลบังคับชช้ชนทางปฏิบัติแล้ว ผู้ประกอบการรุบรรทุก
สินค้าและรุบริการสาธารณะระหว่างประเทศชนภูมิภาคอาเซียน สามารุขอรับ
หนังสือดังกล่าวได้ที่กรมการขนส่งทางบกและส านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ  

 
2.1.2 ควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
(Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement: 
GMS CBTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศชนระดับอนุภูมิภาค ซึ่งมีประเทศสมาชิก
จ านวน 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
จีน (มณฑลยูนนานและมณฑลกวางสี) โดยได้มีการลงนามกันเมื่อปี พ.ศ. 2542 
และได้เริ่มมีผลบังคับชช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งทุกประเทศที่   
ลงนามได้ชห้สัตยาบันเพื่อเข้าผูกพันชนความตกลง GMS CBTA นี้ มีวัตุุประสงค์
ชนการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนและส่งเสริมการ
ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางุนน รวมทั้งการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ โดยการท าชห้กฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและพิธีการทั้งหลายที่
เกี่ยวกับการข้ามพรมแดนของประชาชน ยานพาหนะและสินค้าที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกมีความเรียบง่าย 
สอดคล้องและเป็นไปชนแนวทางเดียวกัน โดยหลักการของความตกลงฯ จะ
ครอบคลุมุึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จชนจุดเดียว (Single-Stop 
Inspection : SSI) หรือโดยการตรวจปล่อยสินค้าชนบริเวณ
เดียวกัน (Single-Window Inspection : SWI) 
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2. การอ านวยความสะดวกชนการข้ามพรมแดนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่ง  

3. การยกเว้นการตรวจด้านศุลกากรส าหรับสินค้าผ่านแดน การวาง
หลักประกันทัณฑ์บน และการอารักขาศุลกากร  

4. ความตกลงฯ ไม่ชช้บังคับการขนส่งสินค้าอันตราย ส่วนการขนส่ง
สินค้าเน่าเสียง่าย จะต้องได้รับการปฏิบัติตามข้อก าหนดเพื่อมิชห้
เกิดความล่าช้า 

5. การยอมรับข้อก าหนดส าหรับการยอมรับรุชนประเทศภาคี
คู่สัญญาอื่น การจดทะเบียน การแสดงเอกสารและเครื่องหมาย
ตามที่ก าหนด ข้อก าหนดทางเทคนิคของรุตามมาตรฐานของ
ประเทศผู้ส่งและผู้รับ การยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรุ
และชบอนุญาตขับขี่ของประเทศสมาชิก รวมทั้งการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากรุต่อ
บุคคลที่สาม การน ารุเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวโดยปราศจาก
ภาษีน าเข้าและการวางประกันทัณฑ์บนศุลกากร 

6. การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรเพื่อการพาณิชย์ 
7. การวางโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมุึงมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้าง

ุนน สะพาน เครื่องหมายและสัญญาณจราจร 
 
ทั้งนี้ ความตกลงฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับชช้เ้พาะกับเส้นทางและด่าน

น าเข้าหรือส่งออกที่ประเทศภาคีจะตกลงกัน ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ชนความตกลงฯ นั้น ประเทศภาคี
จะน ามาก าหนดไว้ชนภาคผนวก ซึ่งมีอยู่จ านวน 17 ้บับ ได้แก่ 
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ภาคผนวก/ 
พิธีสาร 

รายละเอียด สุานะชนปัจจุบัน 

ภาคผนวก 1 การขนส่งสินค้าอันตราย - 
ภาคผนวก 2 การจดทะเบียนยานพาหนะระหว่างประเทศ มีผลบังคับชช้แล้ว 
ภาคผนวก 3 การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย มีผลบังคับชช้แล้ว 
ภาคผนวก 4 การอ านวยความสะดวกชนเรื่องพิธีการข้ามแดน - 
ภาคผนวก 5 การข้ามแดนของประชาชน - 
ภาคผนวก 6 ระบบศุลกากร - 
ภาคผนวก 7 กฎระเบียบและสัญญาณจราจร มีผลบังคับชช้แล้ว 
ภาคผนวก 8 การน ารุยนต์ที่ชช้ชนการขนส่งเข้าประเทศชั่วคราว - 
ภาคผนวก 9 กฎเกณฑช์นการออกชบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ มีผลบังคับชช้แล้ว 
ภาคผนวก 10 เงื่อนไขการขนส่ง - 
ภาคผนวก 11 มาตรฐานและข้อก าหนดการออกแบบุนนและสะพาน มีผลบังคับชช้แล้ว 
ภาคผนวก 12 สิ่งอ านวยความสะดวก/บริการส าหรับการข้ามแดนและผ่านแดน มีผลบังคับชช้แล้ว 
ภาคผนวก 13a ความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ - 
ภาคผนวก 13b กฎเกณฑ์ชนการอนุญาตออกชบอนุญาตประกอบการขนส่ง - 
ภาคผนวก 14 ระบบศุลกากรส าหรับตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ - 
ภาคผนวก 15 ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า มีผลบังคับชช้แล้ว 
ภาคผนวก 16 กฎเกณฑ์ส าหรับชบอนุญาตขับรุ มีผลบังคับชช้แล้ว 
พิธีสาร 1 การก าหนดเส้นทางและจุดข้ามแดนเข้า-ออก มีผลบังคับชช้แล้ว 
พิธีสาร 2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการผ่านแดน มีผลบังคับชช้แล้ว 
พิธีสาร 3 การก าหนดโควตาและออกชบอนุญาต จ านวนเที่ยวการขนส่ง - 

 
ซึ่งชนส่วนของการอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งข้ามพรมแดน

นั้นจะก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางชนการด าเนินการไว้ชน
ภาคผนวก 4 และชนปัจจุบัน ประเทศภาคีได้ลงนามกันครบทุก้บับแล้ว แต่มี
ภาคผนวกและพิธีสารเพียงบาง้บับเท่านั้นที่ได้รับการแสดงเจตนาเข้าผูกพัน
โดยประเทศภาคี รวมุึงประเทศไทยด้วยเช่นกันที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง
หรือแก้ไขกฎหมายเพื่อชห้เป็นไปตามพันธกรณีแห่งภาคผนวกหรือพิธีสารนั้นๆ 
นั้นๆ โดยภาคผนวกที่มีผลบังคับชช้แล้ว ได้แก่ ภาคผนวก 2, 3, 7, 9, 11, 12, 
15, 16 และพิธีสารที่มีผลบังคับชช้แล้ว ได้แก่ พิธีสาร 1 และ 2 
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2.1.3 บันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรแลกเปลี่ยนสิทธิกำรจรำจรส ำหรับกำร  
ขนส่งข้ำมพรมแดน ณ จุดผ่ำนแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต  

สาระส าคัญ   
 บันทึกความเข้าชจนี้จะบังคับชช้ต่อการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้าม

พรมแดน โดยพาหนะที่ชช้ชนเชิงพาณิชย์ โดยผ่านจุดผ่านแดนอรัญ
ประเทศ-ปอยเปต ชนเส้นทางเศรษฐกิจแนวชต้ เส้นทาง กรุงเทพ-
กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพ-แหลม้บัง-พนมสารคาม-
กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ(ไทย) –ปอยเปต-ศรีโสภณ-โพธิสัต-
พนมเปญ-นากหลวง-บาเวต(กัมพูชา)–มอคไบ-โฮจิมินห์-หวุ่งเตา 
(เวียดนาม) 

 ประเทศภาคีทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องยอมรับร่วมกันซึ่งหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนรุ ชบอนุญาตขนส่งทางุนนข้ามพรมแดนไทย -กัมพูชา   
(KH-T Cross-Border Transport Permit) หนังสือรับรองการตรวจ
สภาพรุ และแผ่นป้ายทะเบียนรุ 

 พาหนะส าหรับการขนส่งข้ามพรมแดนผ่านจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-
ปอยเปต จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การจราจรและความปลอดภัยของประเทศผู้รับ ข้อก าหนดของพาหนะ
จะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดทางเทคนิคดังนี้ 
(1) พาหนะที่ชช้ชนการขนส่งสินค้า  

- ความยาวสูงสุดของรุเดี่ยว 12.2 เมตร และพาหนะที่มีการ
พ่วง 16 เมตร 

- ความกว้างสงูสุด 2.5 เมตร และความสูงสูงสุด 4.2 เมตร 
- ส่วนยื่นท้าย ไมเ่กิน 60% ของฐานล้อ 
- น้ าหนักสูงสุดที่อนุญาตเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ของประเทศผู้รับ 
(2) พาหนะที่ชชช้นการขนส่งผู้โดยสาร 

- ความยาวสูงสุดไม่เกิน 12 เมตร 
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- ความกว้างสงูสุดไม่เกิน 2.5 เมตร 
- ความสูงสูงสุดไม่เกิน 4.2 เมตร 

(3) มาตรฐานไอเสีย : น้อยกว่า 50% Bosch Unit หรือ 50 HSU 
(4) ข้อก าหนดอื่นๆ ได้แก่  

- ประสิทธิภาพของห้ามล้อ : 50% ของน้ าหนกัเพลา 
- Side slip test : +5 ุึง -5 เมตร/กิโลเมตร 

 พาหนะและคอนเทนเนอร์ที่ชช้ส าหรับขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านจุดผ่าน
แดนอรัญประเทศ-ปอยเปต จะต้องุูกสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ชน
ลักษณะที่ 
(1) ไม่สามารุลักลอบสินค้าชดๆ ด้วยการแทนที่อย่างลับๆ การเอา

สินค้าออกหรือน าสินค้าเข้าไปชนห้องบรรทุกโดยไม่ทิ้งร่องรอยที่
แสดงชห้เห็นุึงการกระท าหรือการท าลายตราประทับศุลกากร
อย่างเห็นได้ชัด 

(2) สามารุติดตราประทับศุลกากรรวมุึงอุปกรณ์ติดตามได้ง่ายและ
มีประสิทธิภาพ 

(3) ปราศจากพื้นที่ปกปรดชดๆ ที่สามารุซ่อนสินค้าได้และ 
(4) เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารุเข้าไปตรวจพื้นที่ทั้งหมดที่ชช้บรรจุ

สินค้าได้โดยง่าย 
 รุยนต์ทุกคันที่ชช้ชนการขนส่งข้ามพรมแดนจะต้องแสดงเครื่องหมาย

ประเทศที่ท าการจดทะเบียนที่ด้านหลัง นอกเหนือจากหมายเลข
ทะเบียนรุ และจะต้องไม่ติดรวมกับหมายเลขทะเบียนรุ ซึ่ง
เครื่องหมายแสดงประเทศของกัมพูชา ได้แก่ KH และประเทศไทย 
ได้แก่ T 

 การแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจร 
(1) ปัจจุบัน ภาคีชนบันทึกความเข้าชจแต่ละฝ่ายมีสิทธิออกชบอนุญาต

ขนส่งทางุนนข้ามพรมแดนไทย-กัมพูชา ส าหรับการขนส่งสินค้า
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และผู้โดยสารไม่ประจ าทางผ่านจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต 
รวมกันไม่เกิน 40 ้บับ 

(2) ชบอนุญาตขนส่งทางุนนข้ามพรมแดนไทย -กัมพูชานี้  มีผล
ต่อเนื่อง 1 ปีนับจากวันที่ออก ไม่สามารุเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์
ได้ ชบอนุญาต 1 ชบชช้ได้กับพาหนะ 1 คัน และหมายเลขทะเบียน
ของพาหนะจะต้องตรงกับหมายเลขทะเบียนที่ ระบุ ไว้ ชน
ชบอนุญาตเท่านั้น รวมทั้งจะต้องติดชบอนุญาต้บับจริงไว้ตลอด
ระยะเวลาที่ประกอบการขนส่งข้ามพรมแดน 

(3) ชบอนุญาตขนส่งทางุนนจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด
ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ห้ามการชช้ภาษาประจ าชาติควบคู่
กันไป ดังนี้ 
- ชื่อชบอนุญาต/ชื่อ เครื่องหมาย ที่อยู่ ข้อมูลส าหรับติดต่อและ

ประเทศของหน่วยงานที่ออกชบอนุญาต/ข้อความอ้างอิงุึง
บันทึกความเข้าชจ/รหัสประเทศและหมายเลขชบอนุญาต/
อายุชบอนุญาต/ชนิดชบอนุญาตและประเภทการขนส่งที่ได้รับ
อนุญาต/ส าหรับรุโดยสารชห้ระบุเส้นทางการขนส่ง จ านวน
เที่ยววิ่ง น้ าหนักบรรทุกสูงสุดของพาหนะ/รายละเอียดของ
ผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นผู้รับประโยชน์จากชบอนุญาต/ช่อง
กรอกหมายเลขทะเบียนพาหนะ /สุานที่และวันออก
ชบอนุญาต/การรับรองชบอนุญาต ตราประทับ ลายเซ็น 

 เอกสารที่จะต้องติดไปกับพาหนะตลอดเวลาที่อยู่ชนดินแดนประเทศ
ผู้รับมีดังนี ้
(1) ส าหรับคนขับ ผู้โดยสารและพนักงานประจ ารุ ได้แก่ หนังสือ

เดินทางหรือเอกสารเดินทางระหว่างประเทศและวีซ่า (ุ้า
จ าเป็น)/ชบอนุญาตขับรุภายชนประเทศและหนังสือรับรอง     
ค าแปลชบอนุญาต (เ้พาะคนขับรุ)/ชบอนุญาตขับรุระหว่าง
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ประเทศ (เ้พาะคนขับรุ )/ชบขาเข้า-ขาออก/เอกสารอื่นๆ        
ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศผู้รับ 

(2) ส าหรับพาหนะ ได้แก่  หนังสือรับรองการจดทะเบียนรุ /
ชบอนุญาตขนส่งทางุนนข้ามพรมแดนไทย -กัมพูชา/รายชื่อ
ผู้โดยสาร/หนังสือรับรองการตรวจสภาพรุ/แบบฟอร์มชบขน
สินค้าศุลกากรน าเข้าชั่วคราวส าหรับยานพาหนะ/ชบกรมธรรม์
ประกันภัยบุคคลที่สามของประเทศผู้รับ/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศผู้รับ 

(3) ส าหรับสินค้า ได้แก่ แบบฟอร์มชบขนสินค้าศุลกากร/บัญชีสินค้าที่
บรรทุก/บัญชีราคาสินค้า (ุ้ามี)/ชบตราส่งสินค้า (ุ้ามี)/ เอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่มีการ
ขนส่งเกิดขึ้น 

  
 อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาชนปัจจุบันภายชต้
กรอบความตกลงนี้ ยังไม่มีบริษัทประกันภัยที่รับประกันครอบคลุมุึงอุบัติเหตุ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวรุและสินค้าชนประเทศกัมพูชา ท าชห้ผู้ประกอบการขนส่ง
ยังเกิดความลังเลที่จะขนส่งสินค้าโดยรุบรรทุกสินค้าไทยเข้าไปยังประเทศ
กัมพูชาตอนชน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
เช่น น้ าหนักบรรทุกสินค้าที่อนุญาตแตกต่างกัน 
 
2.2 กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรขนส่งในประเทศกัมพชูำ10 

 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก 
จะอยู่ภายชต้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (Cambodia Law on Land 
Traffic) ซึ่งประกาศชช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
                                              

10 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจราจรของประเทศชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง, กรมการ
ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 2551 
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2.2.1 กำรตรวจสอบสภำพพำหนะและกำรจดทะเบียนพำหนะ 
 พาหนะชนประเทศกัมพูชาชนอดีตหน่วยงานที่รับผิดชอบชนการจด
ทะเบียนได้แก่ กรมการขนส่ง(General Department of Transport) แต่ตั้งแต่
ปี 2007 เป็นต้นมา ได้มีการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบชห้กับทุกๆ กรมที่อยู่
ภายชต้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and 
Transport) ตามเมืองหรือจังหวัดชนภูมิภาคต่างๆ อย่างไรก็ตามก่อนที่เจ้าของ
พาหนะจะสามารุจดทะเบียนพาหนะ จะต้องมีการตรวจสอบสภาพพาหนะ 
เพื่อชห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และได้รับชบรับรองการตรวจสอบ 
พาหนะ ซึ่งจะน าไปชช้เป็นเอกสารประกอบเพื่อการจดทะเบียนต่อไป 

รายละเอียดชนการตรวจสอบพาหนะ ได้แก่ 
 การทดสอบไอเสีย 
 การทดสอบเกจว์ัดความเรว็ 
 การทดสอบ Side Slip 
 การทดสอบความดังของเครื่องยนต์และแตร 
 การทดสอบระบบไฟส่องสว่างและความเข้มของแสง 
 การทดสอบระบบห้ามล้อและชั่งน้ าหนักพาหนะ 

 
โดยพาหนะแตล่ะประเภทจะต้องมีการตรวจสอบพาหนะตามข้อก าหนดดังนี้ 

ประเภทยานพาหนะ 
รอบระยะเวลาชนการ 

ตรวจสอบต่อครั้ง 
พาหนะชหม่ ส าหรับชช้ส่วนบุคคล 4 ป ี
พาหนะชหม่ ส าหรับชช้เชิงพาณิชย์ ได้แก่ รุแท็กซี่  
รุโดยสาร รุบรรทุกสินค้า 

2 ป ี

พาหนะส่วนบุคคล ที่เคยผ่านการตรวจสอบมาแล้ว ทุกๆ 2 ป ี
พาหนะส าหรับชช้เชิงพาณิชย์ ได้แก่ รุแท็กซี่ รุโดยสาร 
รุบรรทุกสินค้า ที่เคยผ่านการตรวจสอบมาแล้ว 

ทุกๆ 1 ป ี
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กำรจดทะเบียนยำนพำหนะ 

เอกสารที่ต้องชช้ชนการจดทะเบียน ได้แก ่
 เอกสารยื่นค าขอจดทะเบียน 
 เอกสารการเสียภาษีน าเข้า 
 ชบรับรองการตรวจสอบพาหนะ 
 ชบ Invoice จากตัวแทนขายรุ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
ขั้นตอนการจดทะเบียน 
 ยื่นเอกสารค าขอการจดทะเบยีน 
 ตรวจสอบข้อมลูชนระบบ 
 บันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะชนระบบ 
 ออกทะเบียนชั่วคราวชนระหว่างขั้นตอนการยื่นค าขอจดทะเบียน 
 ออกทะเบียนและเล่มทะเบียนชห้แก่เจ้าของรุ 

 
2.2.2 กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรขนส่ง 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก  บก (Land 
Transport Department) กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public 
Works and Transport) ซึ่งชบอนุญาตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ชบอนุญาตส าหรับการขนส่งภายชนประเทศ 
2. ชบอนุญาตส าหรับการขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศ 
เอกสำรที่ใช้ในกำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรขนส่ง ได้แก่ 
1. เอกสารยื่นค าขอ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
3. ชบรับรองการจดทะเบียนบริษทัจากกระทรวงพาณิชย ์
4. หนังสือรับรองของบรษิัท 
5. หนังสือการยืนยันจากบริษทัแม่ 
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6. หลักฐานการช าระเงิน 
7. Letter of condemned  

2.2.3 กำรประกอบกำรขนส่งในประเทศกัมพูชำ 
มำตรำ 49 

1. บริษัทขนส่งภายชนประเทศหรือบริษัทขนส่งข้ามแดน ตลอดจนองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าที่ชห้การบริการชนประเภทเดียวหรือต่าง
ออกไป จะต้องได้รับอนุญาตชห้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกระทรวง
โยธาธิการและขนส่ง 

2. กระบวนการบริหารธุรกิจขนส่งและหน่วยงานขนส่งจะต้องเป็นไปตาม
อนุกฤษฎีกา 

3. การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามอนุกฤษฎีกา 
4. การขนส่งวัตุุอันตรายและสินค้าเน่าเสียง่ายจะต้องเป็นไปตามอนุกฤษฎีกา 
5. ความตกลงด้านการขนส่งสินค้า หรือผู้โดยสารทางบกจะเขียนไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรโดยแยกกฎหมายออกจากกัน 
6. การขนส่งระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

หากราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นภาคีฝ่ายหนึ่ง 
 
มำตรำ 05 

รุยนต์ รุพ่วง หรือรุกึ่งพ่วง ที่ประกอบธุรกิจการขนส่งจะต้องได้รับ
อนุญาต ซึ่งออกโดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
 เอกสารชบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจการขนส่งจะมีอายุ 1 ปี ผูุ้ือ
กรรมสิทธิ์ของรุจะต้องขอต่ออายุทุกปี หากมีการด าเนินการล่าช้าจะต้องุูก
ปรับ กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นหน่วยงานที่ท าการแจ้งรายละเอียด
ข้อบังคับชนการออกหนังสืออนุญาตแก่บริษัทขนส่งต่างๆ ดังกล่าว 
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2.2.4 ใบอนุญำตกำรขับรถ 
มำตรำ 40 
 กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเป็นหน่วยงานที่ออกชบอนุญาตขับขี่
ชนประเทศและชบอนุญาตขับขี่ สากลส าหรับรุทุกประเภท ยกเว้น
กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานที่ออกชบอนุญาต 
ขับขี่ส าหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะชนิดพิเศษที่ชช้ความช านาญเป็นเ้พาะทาง เช่น 
รุุัง รุหุ้มเกราะ รุต่อเติมอุปกรณ์ทางทหาร ขบวนรุจักรยานยนต์ที่เป็น
ทรัพย์สินของรัฐ 
 ชบอนุญาตขับขีย่านพาหนะทางุนนชนประเทศกัมพูชา แบ่งออกเป็น 
5 ประเภท ดังนี ้

ประเภทชบขับขี่ ประเภทยานพาหนะ 
A รุจักรยานยนต์และรุสามล้อ 
A1 ส าหรับรุจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบ ระหว่าง 19-125 ลบ .ซม.  
A2 ส าหรับรุจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 125 ลบ .ซม.  
 ยานพาหนะที่มีการพ่วงและรุสามล้อ 
B  ส าหรับยานพาหนะที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 9 คน รวมทั้งผู้ขับขี่ 

 รุบรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 3.5 ตัน 
 รุบรรทุกที่ขับขี่โดยผูุ้ือชบอนุญาตขับขี่ประเภท B สามารุลาก

อุปกรณ์พ่วงที่มีน้ าหนักรวมสุงสุดไม่เกิน 0.75 ตัน 
C รุบรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักรวมเกิน 3.5 ตัน และอาจมีอุปกรณ์พ่วงที่มี

น้ าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 0.75 ตัน 
D รุโดยสาร 
D1 ยานพาหนะที่บรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ 10 ุึง 20 คน รวมทั้งผู้ขับขี่ และ

อาจมีอุปกรณ์พ่วงรุที่มีน้ าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 0.75 ตัน 
D2 ยานพาหนะที่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 20 คน รวมทั้งผู้ขับขี่  

และอาจมีอปุกรณ์พ่วงที่มีน้ าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 0.75 ตัน 
E ส าหรับยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พ่วงน้ าหนักรวมเกิน 0.75 ตัน  

โดยแยกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท E (B), E (C) และ E (D) 
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เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชบอนุญาตขับขี่ ก าหนดไว้ดงันี้ 
1. ผู้ขับขี่สามารุขับขี่ยานพาหนะได้เ้พาะชบอนุญาตขับขี่ส าหรับประเภทที่

ตนุืออยู่เท่านั้น ผู้พิการมีสิทธิ์ขับขี่ยานพาหนะพิเศษและมีชบอนุญาตขับขี่
พิเศษส าหรับผู้พิการ 

2. ผูุ้ือชบอนุญาตขับขี่จะต้องต่ออายุก่อนที่ชบอนุญาตขับขี่จะหมดอายุลง 
หากไม่ต่ออายุจะต้องุูกปรับตามกฎหมาย 

3. อายุของผู้ขับขีุู่กก าหนดไว้ตามประเภทของชบอนุญาตขับขี่ ดังนี้ 
- ผู้ขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ส าหรับชบขับขี่ประเภท A1 
- ผู้ขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ส าหรับชบขับขี่ประเภท A2 และ B 
- ผู้ขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 22 ปี ส าหรับชบขับขี่ประเภท C และ D 
- ผู้ขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 24 ปี ส าหรับชบขับขี่ประเภท D2 และ E 

4. ผู้ทีุ่ือชบอนุญาตขับขี่ประเภท A2 สามารุขับขี่รุประเภท A1 ได้ 
5. ผู้ทีุ่ือชบอนุญาตขับขี่ประเภท B สามารุขับขี่รุประเภท A1 ได้ รวมทั้ง

รุทางการเกษตร หรือรุที่ติดเครื่องมือที่มีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 40 กม. 
ต่อชั่วโมง แต่จะขับรุประเภท A2 หรือ C หรือ D1 หรือ D2 หรือ E ไม่ได้ 

6. ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ต่อเติมอุปกรณ์และชช้ความเร็วเกิน 40 กม. ต่อชั่วโมง 
จะต้องชช้ชบอนุญาตขับขี่ประเภท C 

7. การที่จะมีชบอนุญาตประเภท C ได้ ผู้ขับขี่จะต้องมีชบอนุญาตขับขี่ประเภท 
B และ D1 ก่อน 

8. ผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภท C หรือ D1 หรือ D2 สามารุจะขับยานพาหนะ
ประเภท B ได้ 

9. ผู้ขับขี่ที่มีชบอนุญาตประเภท C ไม่อาจขับขี่ยานพาหนะประเภท D2 ได้ 
แต่ผู้ที่มีชบอนุญาตขับขี่ประเภท D2 สามารุขับขี่ยานพาหนะประเภท B 
หรือ C หรือ D1 ได้ 

10. การที่จะได้ชบอนุญาตขับขี่ประเภท D1 ผู้ขับขี่จะต้องมีชบขับขี่ประเภท B 
ก่อน 
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11. การที่จะได้ชบอนุญาตขับขี่ประเภท D2 ผู้ขับขี่จะต้องมีชบขับขี่ประเภท B 
หรือ C หรือ D1 ก่อน 

12. การที่จะได้ชบอนุญาตขับขี่ประเภท E ผู้ขับขี่จะต้องมีชบขับขี่ประเภท B 
หรือ C หรือ D1 หรือ D2 ก่อน 

13.  ผู้ขับขี่ประเภท E มีสิทธิที่จะขับพาหนะที่มีอุปกรณ์พ่วงที่มีน้ าหนักรวม
สูงสุดเกิน 0.75 ตัน ขึ้นอยู่กับประเภทของชบอนุญาตขับขี่ เช่น E (B) หรือ 
E (C) หรือ E (D) หรือ E (D2) 

 
มำตรำ 42 

อายุการชช้งานของชบขับขี่ ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. ชบอนุญาตขับขี่ประเภท A และ B จะมีอายุการชช้งานได้จนกระทั่งผูุ้ือ

อายุ 65 ปี แต่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพและอาจต่ออายุได้อีกทุกๆ 5 ป ี
2. ชบอนุญาตขับขี่ประเภท C, D และ E มีอายุชช้งาน 3 ปี คือชบอนุญาต 

ขับขี่อาจขอต่อได้ทุก 3 ปี หลังจากการตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันว่ายัง
สามารุขับขี่ได้ 

3. ผู้ขับขี่ซึ่งชช้ชบอนุญาตขับขี่ทกุประเภทที่มีอายุเกิน 65 ปี จะต้องมีการ
ตรวจสขุภาพทกุๆ 2 ปี และต่ออายุได้ทุก 2 ปี 

มำตรำ 4311 
ชบอนุญาตขับขีทุ่กชบจะมีช่องคะแนนไว้ 12 คะแนน หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืน

กฎจราจรกจ็ะมีการหักคะแนนออก ชนกรณีต่างๆ ดังนี้ 
ก. หัก 1 คะแนน 

- ผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่สวมหมวกนริภัย 
- ชช้ไฟส่องสงู เมือ่มีรุคันอื่นขับมาจากทางตรงกันข้าม 
- ขับขี่บนเส้นแบง่ทิศการจราจรบริเวณกลางุนน 

                                              

11
 ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับชช้กฎหมายชนมาตรานี้ 
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- ขับขี่ด้วยความเร็วเกินก าหนดตั้งแต่ 1 ุึง 19 กม. ต่อชั่วโมง 
- ขับขี่โดยไม่มีไฟส่องสว่างพอควรชนเวลากลางคืนตามประเภทของ

ยานพาหนะ 
- บรรทุกผู้โดยสารเกินอัตรา 

ข. หัก 2 คะแนน 
- ขับขี่ด้วยความเร็วเกินก าหนดตั้งแต่ 20 ุึง 29 กม.ต่อ ชั่วโมง 
- ขับเร่งความเร็ว ขณะมีคันอื่นก าลังแซง 
- เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายผิด 
- กลับรุที่ห้ามกลับรุ 
- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ของชบอนุญาตขับขี่ 
- เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายหรือหยุด โดยไม่เปรดไฟหรือชห้สัญญาณ 
- แซงขึ้นมาโดยไมุู่กต้อง 
- ขับขี่โดยไม่เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย 
- ไม่ระมัดระวังชนการขับขี่ รวมทั้งรบกวนผู้ชช้รุชชุ้นนคนอื่น 
- ไม่ชช้ไฟแจ้งเมื่อเริ่มการขับขี่ 
- รุไม่มีมาตรฐานทางเทคนิค 
- บรรทุกสินค้าโดยไมุู่กต้อง 
- จอดรุบนทางม้าลาย 
- หยุดหรือจอดรุบนเส้นแบ่งเขตุนน 
- ปล่อยชห้เด็กอายุต่ ากว่า 10 ปีนั่งอยู่บริเวณเบาะหน้าโดยไม่มีผู้ชหญ่

ควบคุม 
- มิได้น าเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี นั่งชนที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก  

ค . หัก 3 คะแนน 
- หยุดหรือจอดรุชนสุานที่อันตราย 
- แซงชนลักษณะอันตราย 
- แซงชนที่ห้ามแซง 
- เปลี่ยนทิศทางโดยไม่ชห้สัญญาณ 
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- ขับคร่อมเส้นกลางุนน 
- ขับขี่ด้วยความเร็วเกินตั้งแต่ 30 กม. ต่อชั่วโมง ุึง 39 กม. ต่อชั่วโมง 
- ขับขี่ชนขณะที่มีแอลกอฮอล์ชนลมหายชจตั้งแต่ 0.25 ุึง 0.39 มิลลิกรัม

ต่อลิตร หรือชนเลือดตั้งแต่ 0.50 ุึง 0.79 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ขับขี่ชนลักษณะแข่งกันมาตามุนนชนที่กฎหมายห้ามไว้ 
- ไม่หยุดรุชห้กับคนเดินเท้าข้ามทางม้าลาย 
- ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
- ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณชห้หยุด หรือสัญญาณชห้ผู้มีสิทธิก่อน 
- ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งจราจรของเจ้าพนักงานจราจร 

ง. หัก 4 คะแนน 
- ขับด้วยความเรว็เกินก าหนดตั้งแต่ 40 ุึง 49 กม. ต่อชั่วโมง 
- ไม่ปฏิบัติตามสิทธิชนการขับขี่ ตามล าดับส าคัญที่บรเิวณทางแยกทางร่วม 
- ขับขีช่นลักษณะตีคู่กัน 
- ก่อชห้เกิดการจราจรติดขดั 
- ไม่ชห้ล าดับก่อนหลังแก่รุที่มีสทิธิพิเศษ 
- ท าชห้สินค้าตกลงมาจากรุ 
- ขับขี่ผิดทิศทาง 
- ขับขีช่นลักษณะอันตราย 

จ. หัก 6 คะแนน 
- ขับรุด้วยความเร็วเกินก าหนดตั้งแต่ 50 กม. ต่อชั่วโมง 
- ขับขี่ชนขณะมีแอลกอฮอล์ชนลมหายชจตั้งแต่ 0.40 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ

ชนเลือดตั้งแต่ 0.8 กรัมต่อลิตร 
- หนีเมื่อเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางจราจร 
- ชช้ป้ายทะเบียนที่มีการปลอมแปลง หรือชช้ทะเบียนรุปลอม 
- ขับขี่โดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หรือก่อชห้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรโดย 

ไม่ตั้งชจ 
- ชช้ชบอนญุาตขบัขี่ซ้ าซ้อน 
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- ปฏิเสธการเป่าลมหายชจเพื่อตรวจวัดอัตราแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด 
- หลบหนีเจ้าพนกังานจราจร 
- บรรทุกผู้โดยสารบนวัตุุอันตราย 

 
มำตรำ 4412 

กรณทีี่เกี่ยวกับบัตรคะแนน 
- เมื่อคะแนนุูกหักหมด ชบอนุญาตขับขี่ไม่สามารุชช้ได้ 
- การขับขี่ฝ่าฝืนกฎระเบียบชนแต่ละครั้ง จะมีการหักคะแนนไม่เกิน 8 

คะแนน 
- หลังจากุูกหักคะแนนไปแล้ว 3 ปี หากผู้ขับขี่ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรอีก ผู้ขับขี่

จะได้รับคะแนนชหม่ 12 คะแนนโดยอัตโนมัติ 
- ชนกรณีทีุู่กหักคะแนน และผูุ้ือชบอนุญาตขับขี่ต้องการจะเพิ่มคะแนน   

ผูุ้ือชบอนุญาตขับขี่จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 
2 วัน ที่จัดโดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และเมื่อผ่านการฝึกอบรม   
ผู้ขับขี่จะได้รับคะแนน 4 คะแนน โดยจะรับสูงสุดไม่เกิน 11 คะแนน ผู้ขับขี่
สามารุเข้ารับการฝึกอบรมชนหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเพิ่มคะแนนได้ชน
ระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น 

- ชนกรณีชบอนุญาตขับขี่หมดอายุอันเนื่องมาจากการุูกหักคะแนน ผู้ขับขี่
จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรุและขอชบอนุญาตขับขี่ชหม่ 
โดยต้องมีการตรวจสุขภาพด้วย 

- ชนกรณีชบอนุญาตขับขี่หมดอายุลง เนื่องจากผู้ขับขี่เป็นเหตุชห้เกิดอุบัติเหตุ
อย่างหนัก หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยไม่ได้ตั้งชจ ผู้ขับขี่จะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการขับรุชหม่ และจึงจะสามารุขอรับชบอนุญาตขับขี่
อีกครั้งภายหลัง อย่างน้อย 5 ปีหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยต้องเข้ารับ
การตรวจสุขภาพด้วย 

                                              

12
 ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับชช้กฎหมายชนมาตรานี้ 
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- วิธีการออกบัตรคะแนนส าหรับผู้ขับขี่จะุูกก าหนดโดยกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่ง 

 
มำตรำ 45 

ราชอาณาจักรกัมพูชาอนุญาตชห้ผู้เข้าเมืองโดยุูกกฎหมายซึ่งต้องการ
ขับขี่ยานพาหนะบนุนนชนราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อมีการประชุมทวิภาคี
หรือพหุภาคี หรือระหว่างประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไปกับราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยสามารุได้รับชบอนุญาตขับขี่ได้ 2 วิธี ได้แก่ 
1. ขอเข้ารับการสอบ เพื่อรับชนอนุญาตขับขี่ เสมือนประชาชนกัมพูชาทั่วไป 
2. น าชบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยประเทศทีุ่ือเข้าราชอาณาจักรมาเทียบกับ

ชบอนุญาตขับขี่ของกัมพูชาโดยยื่นเอกสารค าขอไปยังกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่ง และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างุูกต้อง โดยมีเอกสารต่างๆ 
ได้แก่ 
ก. หนังสือเดินทางและวีซ่า 
ข. ชบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ 
ค. ที่อยูุ่าวรที่รับรองโดยทางการ 
ง. มีชบรับรองการตรวจสุขภาพและได้อยู่อาศัยชนราชอาณาจกัรกัมพูชา

แล้วอย่างน้อย 6 เดือน 
จ. ชนกรณีที่ ชบอนุญาตขับขี่ ไม่ ได้ เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่ ง เศส 

ชบอนุญาตขับขี่ดังกล่าวจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ฝรั่งเศส และได้รับการรับรองจากสุานทูต สุานกงสุล หรือสุานที่
อื่นๆ ที่เหมาะสม 

อายุการชช้งานของชบอนุญาตขับขี่ของชาวต่างชาติที่ได้น ามาเทียบกับ
ของราชอาณาจักรกัมพูชาจะชช้ได้ชนระยะเวลา 1 ปี อายุของชบอนุญาตขับขี่
ของชาวต่างชาติซึ่งได้ผ่านการทดสอบจะเหมือนกับระยะเวลาของชบอนุญาตขับขี่
ที่ชาวกัมพูชาได้รับ และชนกรณีที่ชบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ที่เป็นชาวต่างชาติ
หมดอายุลง ก็จะต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอีกครั้ง 
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ผู้ขับขี่ต่างชาติทีุ่ือชบขับขี่อนุญาตประเภท C, D และ E ไม่สามารุ
น ามาเทียบกับประเภทที่ตรงกันได้ โดยสามารุเทียบได้เ้พาะชนประเภท A 
หรือ B เท่านั้น 

 
มำตรำ 46 
 โรงเรียนสอนขับรุยนต์จะต้องได้รับชบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
และต้องอยู่ชนความควบคุมของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
 ครูสอนขับรุจะต้องมีชบประกาศนียบัตรแสดงวิทยฐานะซึ่งออกโดย
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง โดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะออกเอกสาร
วิธีการออกชบอนุญาตขับขี่การตั้งโรงเรียนสอนขับรุ การสร้างเกณฑ์ชนการสอบครู
เพื่อวัดขีดความสามารุของครูและวัดประสิทธิภาพโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
สอนขับรุด้วยหากมีเหตุจ าเป็น กระทรวงมหาดไทยมิสิทธิชนการตรวจสอบ
โรงเรียนสอนขับรุเอกชนได้ 
 
2.2.5 น้ ำหนักบรรทุกและมำตรฐำนลักษณะรถ 

มำตรำ 05 

 การบรรทุกสินค้าโดยรุจะต้องมีน้ าหนักรวมไม่เกินน้ าหนักเพลาสูงสุด
ของเพลารุที่จะรับได้ และต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้โดยบริษัทที่ประกอบรุและ
จะต้องไม่เกินน้ าหนักที่ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

1. น้ าหนักสูงสุดลงเพลาของรุยนต์ รุพ่วงหรือรุกึง่พ่วง ุกูจ ากัด ดังนี้ 
- 6 ตัน ส าหรับยานพาหนะที่มีเพลาเดี่ยว 2 ล้อ 
- 11 ตัน ส าหรับยานพาหนะที่มีเพลาคู่ 4 ล้อ 
- 10 ตัน ส าหรับยานพาหนะที่มีเพลาเดี่ยว 4 ล้อ 
- 19 ตัน ส าหรับยานพาหนะที่มีเพลาคู่ 8 ล้อ 
- 24 ตัน ส าหรับยานพาหนะที่มี 3 เพลา 12 ล้อ 
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2. น้ าหนักรวมสูงสดุของรุที่ได้รับอนุญาต ก าหนดไว้ดังนี้ 
- 16 ตัน ส าหรับรุที่มี 2 เพลา 6 ล้อ ประกอบด้วยเพลาหน้า 1 เพลา 2 

ล้อ และเพลาหลัง 1 เพลา 4 ล้อ 
- 25 ตัน ส าหรับรุที่มี 3 เพลา 10 ล้อ ประกอบด้วยเพลาหน้า 1 เพลา 

2 ล้อ และเพลาหลังอีก 2 เพลา 8 ล้อ 
- 30 ตัน ส าหรับรุที่มี 4 เพลา 12 ล้อ ประกอบด้วยเพลาหน้า 2 เพลา 

4 ล้อ และเพลาหลังอีก 2 เพลา 8 ล้อ  
3. การจ ากัดน้ าหนักสูงสุดของรุที่ได้รับอนุญาตชนลักษณะรุพ่วงจะต้อง

อยู่ชนกฎข้อบังคับคือ 40 ตัน ส าหรับรุบรรทุกที่มีหางลากประกอบด้วย 
5 เพลาขึ้นไป 

4. การจ ากัดน้ าหนักสูงสุดของรุที่ได้รับอนุญาตชนลักษณะรุกึ่งพ่วง
จะต้องอยู่ชนกฎข้อบังคับ คือ 

- 35 ตัน ส าหรับรุกึ่งพ่วงที่มีทั้งหมด 4 เพลา 16 ล้อ ซึ่งแบ่งเป็น เพลา
หน้า 2 ล้อ และเพลาหลังของรุ 4 ล้อ และส่วนที่พ่วงประกอบไปด้วย 
2 เพลา 8 ล้อ 

- 40 ตัน ส าหรับรุกึ่งพ่วงที่มี 5 เพลาขึ้นไป 
น้ าหนักของรุกับรุพ่วงหรือรุกึ่งพ่วง ซึ่งไม่ได้มีการระบุไว้ชนระเบียบ

ข้อบังคับข้างต้น จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
ขณะขับขี่ข้ามสะพาน ผู้ขับขี่รุยนต์ รุที่มีรุพ่วง หรือรุกึ่งพ่วงจะต้อง

ปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายที่ก าหนดน้ าหนักสูงสุดที่ได้รับอนุญาตปรากฏบริเวณ
ด้านหน้าของสะพาน 

ขนาดของรุ  
รุที่มีรุพ่วงหรือรุกึ่งพ่วงที่ไม่ได้บรรทุกสิ่งของชดๆ จะต้องปฏิบัติตามนี้ 
- ความกว้างสงูสุดของรุต้องไม่เกิน 2.5 เมตร นอกจากรุที่ติดตั้ง

อุปกรณ์ต้องไม่เกิน 3 เมตร 
- ความสูงสูงสุดไม่เกิน 4.2 เมตร 
- ความยาวสูงสุดของรุแต่ละคันต้องไม่เกิน 12.2 เมตร 
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- ความยาวสูงสุดของรุที่พ่วงรุกึ่งพว่ง ตอ้งไม่เกิน 16 เมตร 
- ความยาวสูงสุดของรุที่พ่วงรุพ่วง ตอ้งไม่เกิน 18 เมตร 
มาตรฐานทางเทคนิคของขนาดและน้ าหนักของรุประเภทอื่นๆ จะ

ก าหนดไว้ชนข้อบังคับของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
 
น้ าหนักบรรทุก 

น้ าหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตของพาหนะที่ชช้ขนส่งเชิงพาณิชย์แต่ละ
ประเภทของกัมพูชา ตามภาคผนวกของประกาศกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
เลขที่ 744 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 1999 
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 ุนนประเภท A คือ ทางหลวงสายหลักของประเทศ  

 ุนนประเภท B คือ ทางหลวงสายรองของประเทศ  
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2.2.6 เขตห้ำมจอดและเวลำหำ้มบรรทุก 

มำตรำ 24 
การหยุดและการจอดชนุนนสาธารณะ 
1. รุทุกประเภทหรือสัตว์ทุกชนิดที่หยุดหรือจอด จะต้องไม่ก่อปัญหา  

กีดขวางรุคันอื่นๆ ซึ่งก าลังสัญจรอยู่ 
2. ชนเขตเมือง รุทุกประเภทต้องหยุดหรือจอดตามทิศทางของสัญญาณ

จราจรที่ติดตั้งไว้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังต่อไปนี้ 
- ุนนที่มีการเดินรุ 2 ทิศทาง ผู้ขับขี่จะต้องหยุดหรือจอด

ยานพาหนะทางด้านขวาตามทิศทางของการจราจร 
- ุนนที่มีการเดินรุทิศทางเดียว ผู้ขับขี่จะต้องหยุดหรือจอด

ยานพาหนะทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายตามทิศทางของ
การจราจร นอกจากจะมีป้ายสัญญาณบอกชห้จอดชนด้านตรงข้าม 

3. ชนเขตนอกเมือง ยานพาหนะและสัตว์ทุกประเภทจะต้องจอดหรือหยุด
รุบริเวณนอกช่องทางสัญจร หากไม่สามารุหยุดหรือจอดรุชน
บริเวณดังกล่าวได้ ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่บัญญัติไว้ชนข้อ 2 
ของมาตรานี้  

4. ชนเวลากลางคืน หรือชนบริเวณที่มีป้ายสัญญาณ “ ห้ามหยุด/จอด ” 
ยานพาหนะทุกชนิดซึ่งเครื่องยนต์ช ารุด ขัดข้อง ซึ่งไม่สามารุที่จะจอด
รุบริเวณนอกทางสัญจรได้ จะต้องวางสัญญาณไว้ชนระยะห่างที่
เหมาะสม เพื่อชห้ผู้ขับขี่อื่นๆ ที่สัญจรชนเส้นทางทราบ 

5. ชนเขตเมือง ยานพาหนะที่หยุดหรือจอดเพื่อท าการขนุ่ายสินค้า หรือ
ชห้ผู้โดยสารขึ้นลง จะต้องหยุดหรือจอดห่างจากทางเท้าไม่เกิน 25 ซม. 
และต้องจอดหรือหยุดรุห่างจากทางแยกทางร่วมหรือทางโค้งบนท้อง
ุนนอย่างน้อย 5 เมตร ชนกรณีเขตนอกเมือง จะต้องจอดหรือหยุดรุ 
ห่างจากทางแยกทางร่วมหรือทางโค้งบนท้องุนนอย่างน้อย 10 เมตร 

6. เมื่อจอดรุ ผูข้ับขี่ต้องชส่เบรกมือหรือชช้วิธีการอื่นชด เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุชดๆ ชนระหว่างทีผู่้ขับขี่ไม่อยูท่ี่รุ 
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7. ห้ามท าการจอดหรือหยุดทั้งยานพาหนะและสัตว์ ชนกรณดีังต่อไปนี้ 
- ห้ามจอดหรือหยุดบริเวณช่องทางจราจรกลางุนนและทางเท้าที่

สงวนไว้ส าหรับคนเดินเท้า และต้องอยู่ห่างจากป้ายสัญญาณ
ส าหรับคนเดินุนนชนระยะอย่างน้อย 5 เมตร 

- ห้ามจอดหรือหยุดชนบริเวณที่สงวนไว้ส าหรับรุบางประเภท 
- ห้ามจอดหรือหยุดบริเวณกลางุนนที่มีเส้นประ หากเป็นการหยุด

หรือจอดคร่อมเลนและจอดเว้นระยะห่างไม่เกิน 3 เมตร อันจะท า
ชห้ผู้ขับขี่อื่นๆ ไม่สามารุวิง่ผ่านไปได้ 

- ห้ามจอดหรือหยุดชกล้เสาสัญญาณไฟจราจรหรอืป้ายจราจร เพือ่
ป้องกันมิชห้กีดขวางวิสัยทัศน์ของผู้ชช้รุชชุ้นนรายอื่นๆ 

- ห้ามจอดหรือหยุดชนบริเวณที่กดีขวางทางเข้าออก หรือกีดขวาง
การจอดรุของรุคันอื่นๆ 

- ห้ามจอดหรือหยุดบนสะพาน ทางลอด อุโมงค์ ทางสูงชัน ทางแยก
ทางร่วม บนุนนข้ามทางรุไฟ วงเวียน ทางโค้ง ซึ่งรุคันอื่นๆ   
ไม่สามารุมองเห็นได้ชนระยะไกล 

- ห้ามจอดหรือหยุดบริเวณทางขา้มทางรุไฟชนระยะที่น้อยกว่า 20 
เมตร 

- ห้ามจอดหรือหยุดบริเวณด้านหน้าและหลังสุานีสูบน้ าของเครื่อง
ดับเพลิงชนระยะที่น้อยกว่า 10 เมตร 

- ห้ามจอดหรือหยุดบริเวณทางเข้าออกของสุานที่ราชการและ
สุานที่สาธารณะ 

- ห้ามจอดหรือหยุดบริเวณทางเข้า-ออกของที่พกัอาศัย ยกเว้นเป็น
ยานพาหนะของเจ้าของที่พักอาศัยเอง 

- ห้ามจอดรุซ้อนคัน 
- ห้ามหยุดหรือจอดรุบนไหล่ทางหากฝั่งตรงข้ามมีรุจอดอยู่ 

ยกเว้นชนกรณทีี่อนุญาตชห้จอดทั้งสองฝั่ง 
- ห้ามหยุดหรือจอดรุชนบริเวณที่มีป้ายสัญญาณ “ห้ามจอด/หยุด”  
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- ห้ามหยุดหรือจอดรุทิ้งไว้บนุนนสาธารณะนานเกินกว่า 72 
ชั่วโมง 

- ห้ามหยุดหรือจอดรุบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของป้ายหยดุรุ
ประจ าทางชนระยะที่น้อยกว่า 10 เมตร 

- ห้ามจอดโดยเวน้ระยะน้อยกว่า 1 เมตรระหว่างรุคันหน้าและหลัง 
- ห้ามหยุดหรือจอดรุชกล้กับทางแยกทางร่วมและจุดกลับรุ 

 
2.2.7 บทลงโทษ 

มำตรำ 67 
 ผู้ขับขี่อาจต้องรับผิดชอบชนความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา 
และตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อการกระท าผิดที่ตนได้กระท าจากการขับขี่
ยานพาหนะ การกระท ารุนแรงต่อร่างกาย ชื่อเสียง เกียรติยศของเจ้าพนักงาน
จราจรผู้มีอ านาจซึ่งรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามกฎหมาย   

มำตรำ 68 
 เจ้าของยานพาหนะทุกประเภทจะต้องรับผิดชอบชนทางแพ่งและ
พาณิชย์ชนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรอันน าไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
รุดังกล่าว 

มำตรำ 69 
 การกระท าผิดกฎจราจรชนกรณีชดๆ จะต้องุูกส่งศาลชห้พิจารณา 
นอกจากการกระท าผิดเล็กน้อยที่อาจเป็นเพียงการเปรียบเทียบปรับ หรือกรณีที่
ระบุชนมาตรา 64 หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการฝ่าฝืนกฎที่มีเพียงการตักเตือน 

มำตรำ 70 
 เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุมระเบียบจราจร
ซึ่งชช้อ านาจเพื่อการยึดชบอนุญาตขับขี่ ป้ายทะเบียน เอกสารคู่มือ บัตรประวัติ
รุ หรือหน่วงเหนี่ยวรุของผู้ขับขี่ไว้ จะมีโทษจ าคุกเป็นเวลา 6 วันุึง  1 เดือน 
และ/หรือุูกปรับตั้งแต่ 25,000 เรียล ุึง 200,000 เรียล 
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ชนกรณีที่รุได้รับความเสียหาย หรือมีชิ้นส่วนของรุหายอันเนื่องมา 
จากการหน่วงเหนี่ยว หน่วยงานต้นสังกัดนั้นจะต้องรับผิดชอบชนเรื่องค่าชช้จ่าย 
หากระดับของการชช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยงานจราจรรุนแรง
เกินไป ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจเรียกร้องค่าชดเชยจากเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ        
เจ้าพนักงานจราจร 

เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจา้พนักงานจราจรอาจุูกตัดสินชห้จ าคุกตั้งแต่ 1 ปี
ุึง 3 ปี และ/หรือุูกปรับตั้งแต่ 2,000,000 เรียล ุึง 6,000,000 เรียล ชนกรณี
ต่างๆ ได้แก่ 

- บังคับหรือเรียกเงินค่าปรับชนจ านวนที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ตาม
กฎหมาย 

- รับเงินค่าปรับโดยการออกชบเสร็จค่าปรับที่ไมุู่กต้อง หรือไม่มีการ
ออกชบเสร็จค่าปรับชห้แก่ผู้ขับขี่ที่ได้เสียค่าปรับ 

- การลงโทษโดยการจ าคุกตั้งแต่ 1 ุึง 3 ปี และ/หรือุูกปรับตั้งแต่ 
2,000,000 เรียล ุึง 6,000,000 เรียล หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนงานนี้โดยตรง หรือผู้มีหน้าที่และงานชน
การจัดการกับโรงเรียนสอนขับรุ หรือเกี่ยวข้องกับการออก
ชบอนุญาตขับขี่และบัตรแสดงลักษณะของรุ ซึ่งได้กระท าผิดชน
มาตรา 40 และ 48 ของบทบัญญัตินี้ 

มำตรำ 71  
 ชนกรณีชบอนุญาตขับขีุู่กระงับหรือุูกท าชห้เป็นโมฆะ และผู้ขับขี่    
ไม่ยินยอมชห้ด าเนินการยึดชบอนุญาตขับขี่ตามก าหนดเวลา จะต้องโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 1 วันุึง 5 วัน และุูกปรับ 5,000 เรียล ุึง 25,000 เรียล 

มำตรำ 72 
 ผู้ที่ขับขี่รุโดยไม่มีชบอนุญาตขับขี่ หรือท าการขับขี่ชนขณะที่ชบอนุญาต
ขับขีุู่กุอดุอน สั่งพัก เป็นโมฆะ จะต้องมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 วันุึง 1 เดือน 
และุูกปรับตั้งแต่ 25,000 เรียล ุึง 200,000 เรียล 
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มำตรำ 73 
 ผู้ที่กีดขวางหรือรบกวนการสั่งหยุดรุ หรือผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดรุตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานจราจร หรือไม่ยินยอมชห้ตรวจ หรือไม่ยอมชห้ตรวจโดยการเป่า
ลม หรือตรวจสอบยาเสพติด จะต้องุูกลงโทษ โดยจ าคุกตั้งแต่ 6 วันุึง 1 เดือน 
และุูกปรับตั้งแต่ 25,000 เรียล ุึง 200,000 เรียล 

มำตรำ 74 
 ผู้ที่ขับขี่ขณะมึนเมาและมีระดับของแอลกอฮอล์ชนลมหายชจ ตั้งแต่ 
0.40 มิลลิกรัมต่อ 1 ลิตร หรือชนเลือดตั้งแต่ 0.80 กรัมต่อลิตรขึ้นไป จะต้อง
โทษด้วยการจ าคุกตั้งแต่ 6 วันุึง 1 เดือน และุูกปรับตั้งแต่ 25,000 เรียล ุึง 
1,000,000 เรียล 

มำตรำ 75 
 บุคคลที่ ชช้ ชบอนุญาตขับขี่  เอกสารแสดงลักษณะของรุ หรือ
ชบอนุญาตอื่นๆ ทั้งที่ตระหนักแล้วว่าเป็นเอกสารปลอม ตลอดจนผู้ที่ปลอมแปลง
ชบอนุญาตขับขี่ เอกสารแสดงลักษณะของรุ หรือชบอนุญาตอื่นๆ แล้วน ามาชช้
สัญจรตามท้องุนน จะต้องโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปีุึง 5 ปี และุูกปรับตั้งแต่ 
40,000 เรียล ุึง 10,000,000 เรียล 

มำตรำ 76 
 บุคคลผู้ชช้วิธีการชดๆ อันจะท าชห้เกิดการกีดขวางการจราจรจะต้อง
โทษจ าคุกตั้งแต่ 1 เดือนจนุึง 1 ปี และุูกปรับตั้งแต่ 200,000 เรียล ุึง 
2,000,000 เรียล 

มำตรำ 77 
 บุคคลที่ขับขี่ยานพาหนะและไม่มีชบอนุญาตขับขี่ เอกสารแสดงประวัติ
รุ และป้ายทะเบียนรุ จะต้องุูกจ าคุกตั้งแต่ 6 วันุึง 1 เดือน และ/หรือุูก
ปรับตั้งแต่ 25,000 เรียล ุึง 200,000 เรียล 
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มำตรำ 78 
 บุคคลที่เป็นเหตุชห้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ แม้โดยที่ไม่ได้ตั้งชจ หรือท าชห้
เกิดการทุพพลภาพ ไม่สามารุประกอบการงานได้เป็นเวลา 8 วันหรือมากกว่า 
จะต้องุูกจ าคุกตั้งแต่ 6 วันุึง 1 ปี และ/หรือุูกปรับตั้งแต่ 25,000 เรียล ุึง 
2,000,000 เรียล 
 ผู้ขับขี่จะได้รับโทษสูงสุด เมื่อกระท าการฝ่าฝืนชนกรณีดังต่อไปนี้ 

ก. ขับขี่โดยไม่มีชบอนุญาตขับขี่หรือมีชบอนุญาตขบัขี่แต่ไมุ่กู
ประเภทตามที่ระบ ุ

ข. ขับขีข่ณะมึนเมาด้วยการมีระดบัของแอลกอฮอล์ชนลมหายชจ
ตั้งแต่ 0.40 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือชนเลือดตั้งแต่ 0.80 กรัมต่อลิตร 

ค. เป็นเหตุชห้ผู้อื่นบาดเจ็บหลายคน 
ง. หลบหนีจากสุานที่เกิดเหตุ โดยไม่แสดงความรับผิดชอบ 

มำตรำ 79 
 ผู้ขับขี่ที่เจตนาจะท าชห้ผู้อื่นบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะุูก
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

มำตรำ 80 
 การบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าน้ าหนักที่สามารุบรรทุกสูงสุดที่จ ากัดไว้
บนเพลาของรุ และการบรรทุกน้ าหนักสูงสุดของรุ จะต้องได้รับโทษตาม
กฎหมายดังนี้ 

1. น้อยกว่าร้อยละ 5 จะุูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไมุู่กปรับ 
2. มากกว่าร้อยละ 5 ุึงร้อยละ 10 ผู้ขับขี่จะต้อง 

ก. ุูกปรับเป็นจ านวนเงิน 100,000 เรียลต่อตัน 
ข. น าสินค้าลงจากรุและุูกยึดรุไว้เป็นเวลา 10 วัน 
ค. ุูกยึดชบอนุญาตขับขี่และุูกระงับการชช้งานเป็นระยะเวลา 10 วัน 

3. มากกว่าร้อยละ 10 ุึงร้อยละ 20 ผู้ขับขี่จะต้อง 
ก. ุูกปรับเป็นจ านวนเงิน 200,000 เรียลต่อตัน 
ข. น าสินค้าลงจากรุและุูกยึดรุไว้เป็นเวลา 1 เดือน 
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ค. ุูกยึดชบอนุญาตขับขี่และระงับการชช้งานเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
4. มากกว่าร้อยละ 20 ผู้ขับขี่จะต้อง 

ก. ุูกปรับเป็นจ านวนเงิน 300,000 เรียลต่อตัน 
ข. น าสินค้าลงจากรุและุูกยึดรุไว้เป็นเวลา 1 ป ี
ค. ุูกยึดชบอนุญาตขับขี่และุูกระงับการชช้งานเป็นระยะเวลา 2 ปี 
ชนกรณีที่มีการกระท าผิดชนเรื่องของการบรรทุกน้ าหนักเกินบน

ยานพาหนะ และรวมทั้งการบรรทุกน้ าหนักลงเพลาเกิน จะต้องมีการก าหนด
โทษซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี 

ชนกรณีที่ผู้ขับขี่ยังคงกระท าความผิดอีก จะมีการปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า 
และจะต้องหยุดด าเนินการธุรกิจขนส่งเป็นเวลา 1 ปี นอกจากนั้น เจ้าของรุยัง
จะต้องรับผิดชอบชนเรื่องค่าชช้จ่ายชนการน าสินค้าลงจากรุบรรทุกสินค้า 
ตลอดจนค่าเช่าสุานที่ที่จะต้องชช้เก็บสินค้าและรุ 

บทลงโทษข้างต้นจะไม่ขัดกับค าตัดสินของศาล ชนกรณีที่มีการกระท า
ความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เนื่องจากการน าสินค้าออกจากรุ 

มำตรำ 81 
 ผู้ปกครองซึ่งปล่อยชห้บุตรที่มีอายุต่ ากว่า 6 ปี เดินตามล าพังบนุนน
สาธารณะ และก่อชห้เกิดอุบัติเหตุจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ชนประมวล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มำตรำ 82 
 ผู้ที่ปล่อยชห้สัตว์เลี้ยงเดินออกมาหากินตามล าพังบนุนนสาธารณะ 
และก่อชห้เกิดอุบัติเหตุจราจร จะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ชนประมวล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
มำตรำ 83 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้กระท าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ชนมาตรา 
47 จะต้องุูกด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร 
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มำตรำ 84 
ลหุโทษที่เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรสามารุเปรียบเทียบปรับ ได้

ก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน รวมทั้งการหักคะแนนตามที่ระบุไว้ชนมาตรา 43 ของ
กฎหมาย้บับนี้ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

1. ลหุโทษขั้น 1 
ก. ขับขี่โดยชช้แตรไมุู่กต้องตามกฎข้อบังคับ 
ข. ขับขี่โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือสวมชส่หมวกนิรภัย 
ค. ขับขี่โดยปล่อยชห้เด็กอายุต่ ากว่า  10 ปี นั่งข้างหน้ารุโดยไม่มี

ผู้ชหญ่อยู่ด้วย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
ง. การฝ่าฝืนรายละเอียดชนข้อ 7 และ 8 ที่ระบุไว้ชนมาตรา 9 
จ. หยุดหรือจอดรุชนลักษณะที่ผิดกฎ และกีดขวางการจราจร 
้. ขับขี่รุที่มีมาตรวัดความเร็วช ารุด 
ช. ขับขี่เร็วกว่าความเร็วที่จ ากัดตั้งแต่ 1-19 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ซ. ชช้โทรศัพท์มือุือโดยไม่ชช้อุปกรณ์เชื่อมต่อขณะขับรุ 
ฌ. กระท าผิดตามกฎหมายชนมาตรา 15 

การฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้นจะุูกก าหนดโทษและุูกปรับตามประเภทของรุ ดังนี้ 
- รุจกัรยานยนตแ์ละรุสามล้อเครื่อง ุูกปรับ 3,000 เรียล 
- รุเลก็ ุกูปรับ 8,000 เรียล 
- รุชหญ่ ุูกปรับ 10,000 เรียล 

2. ลหุโทษขั้น 2 
ก. บรรทุกสินค้าทีม่ีความยาว ความกว้าง และความสูง เกินที่ก าหนด

ตามกฎหมาย้บับนี้ 
ข. บรรทุกสินค้าไมุ่ ูกต้องตามเทคนคิวิธี 
ค. การกระท าผิดโดยตกแตง่ไฟรุซึ่งไมุ่กูต้องตามมาตรฐานเทคนิค 
ง. การกระท าผิดโดยชช้เครื่องยนต์ที่ก่อชห้เกิดเสียงดังและมีควันด า 
จ. การกระท าผิดโดยการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบทีผ่ิดประเภท 
้. ขับขี่เร็วเกินความเร็วที่ก าหนด ตั้งแต่ 20-29 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
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การฝ่าฝืนดังกลา่วข้างต้นจะุกูก าหนดโทษและุูกปรับตามประเภทของรุ ดังนี ้
- รุจกัรยานยนตแ์ละรุสามล้อเครื่อง ุูกปรับ 4,000 เรียล 
- รุขนาดเล็ก ุกูปรับ 8,000 เรียล 
- รุขนาดชหญ่หรือรุบรรทุก ุูกปรับ 15,000 เรียล 

3. ลหุโทษขั้น 3 
ก. ขับขี่สวนทางกับทิศทางจราจร หรือขับขี่บนเส้นขีดยาวของุนน

ชนช่วงกลาง 
ข. ขับขี่เร็วเกินก าหนดตั้งแต่ 30-39 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ค. การกระท าผิดเกี่ยวกับการสวนหรือแซง 
ง. การกระท าผิดเกี่ยวกับการชห้สิทธิไปก่อน – หลังที่ทางแยกทางร่วม 
จ. การกระท าผิดเกี่ยวกับการชช้ไฟและสัญญาณของรุ 
้. ขับขี่รุฝ่าไฟแดง 
ช. ขับรุชนลักษณะไม่เคารพป้ายห้าม 
ซ. การกระท าผิดซ้ าซ้อนชนการจอดและการหยุด 
ฌ. ชช้ยางรุขัดกับข้อบังคับ 
ญ. ขับขี่โดยไม่มีเอกสารชบตรวจสภาพรุ 
ฎ. ขับขี่โดยไม่มีชบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ฏ. ขับขี่โดยไม่เชื่อฟังค าสั่งจราจรของเจ้าพนักงานจราจร 

การฝ่าฝืนดังกลา่วข้างต้นจะุกูก าหนดโทษและุูกปรับตามประเภทของรุ ดังนี ้
- รุจกัรยานยนตแ์ละรุสามล้อเครื่อง ุูกปรับ 5,000 เรียล 
- รุขนาดเล็ก ุกูปรับ 10,000 เรียล 
- รุขนาดชหญ่หรือรุบรรทุก ุูกปรับ 20,000 เรียล 

4. ลหุโทษขั้น 4 
ก. ขับขี่โดยชช้ชบอนุญาตขับขี่ประเภทที่แตกต่างจากประเภทของรุ 
ข. ขับขีรุ่ตีนตะขาบไปบนุนนสาธารณะ 
ค. ขับขีรุ่เร็วเกินกว่าความเร็วที่ก าหนดไวเ้กิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
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ง. การชช้ป้ายทะเบียนรุที่ไม่ชัดเจนและมีการออกแบบต่างจากรูป
เดิมหรือเบอร์รุ/มีบางส่วนของป้ายตกหายไปหรือบางส่วนของ
ป้ายเสียหาย 

จ. ขับรุโดยชชช้บอนุญาตขับขี่ที่หมดอายุแล้ว 
้. ขับรุโดยไม่ค านึงุึงสุขภาพของตนที่ต้องชส่แว่นตา 
ช. ขับรุโดยมีระดบัของแอลกอฮอล์ชนลมหายชจตั้งแต่ 0.25 – 0.39 

มิลลิกรัมต่อลิตร หรือชนเลือดตัง้แต่ 0.50-0.79 กรัมตอ่ลิตร 
ซ. เลี้ยวขวาหรือซา้ยที่ขดักับเงื่อนไขทั่วไปของกฎหมาย้บับนี้ 
ฌ. บรรทุกผู้โดยสารบนรุหรือรุพ่วงชนลักษณะที่พ่วงข้างผู้ขับขี่ 
ญ. บรรทุกผู้โดยสารจ านวนเกินก าหนด 
ฎ. จัดการแข่งรุบนุนนสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 

การฝ่าฝืนดังกลา่วข้างต้นจะุกูก าหนดโทษและุูกปรับตามประเภทของรุ ดังนี ้
- รุจกัรยานยนตแ์ละรุสามล้อเครื่อง ุูกปรับ 6,000 เรียล 
- รุขนาดเล็ก ุกูปรับ 12,000 เรียล 
- รุขนาดชหญ่หรือรุบรรทุก ุูกปรับ 25,000 เรียล 
เงินค่าปรับจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หากช าระค่าปรับเกินก าหนดกว่า 60 

วัน จ านวนเงินค่าปรับจะเพิ่มขึน้เป็นสามเท่า หากเกินกว่า 90 วัน เจ้าพนักงาน
จราจรจะด าเนนิการส่งส านวนฟ้องไปยังศาลเพื่อด าเนินการต่อไป 

มำตรำ 85 
 ส าหรับผู้ฝ่าฝืนรายอื่นๆ ชนลกัษณะที่ไม่ได้ก าหนดไว้ชนมาตรา 88 ก็จะ
เป็นเพียงการตกัเตือนเท่านั้น 

มำตรำ 86 
 ส าหรับการลงโทษชนลักษณะชั่วคราว การกระท าความผิดนั้นอาจไม่มี
การฟ้องร้องได้ 
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2.2.8 กฎจรำจรและเครื่องหมำยจรำจร 

 กฎหมายว่าด้วยกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรชนประเทศกัมพูชา มี
ดังต่อไปนี้ 
กฎหมำยบทบญัญัติว่ำด้วยกำรจรำจรกัมพชูำ 

มำตรำ 1 
 กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกชห้ชช้บังคับกับผู้ชชุ้นนทั้งหมดชน
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

มำตรำ 2 
  บทบัญญัติที่ก าหนดขึ้นนี้ มีวัตุุประสงค์มุ่งหมายชนเรื่อง 

- การจดัระเบียบและการสร้างความปลอดภัยชนการสัญจรทางุนน เพื่อ
การจราจรสาธารณะทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา 

- การป้องกันชวีิตของประชาชนและสัตว์ ตลอดจนส่ิงแวดล้อม 
- การป้องกันสขุภาพของประชาชนและการป้องกันความเสียหายชน

ทรัพย์สินของรฐัและเอกชน และ 
- ป้องกันการกระท าผิดอันเนื่องมาจากการชชุ้ นน 

มำตรำ 3 
 ผู้ชช้รุชชุ้นนต้องเคารพต่อระเบียบข้อบังคับตามที่ก าหนดไว้ชน
บทบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัด 

มำตรำ 4 
 การขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทชนราชอาณาจักรกัมพูชา จะต้องุือ
หลักการชช้กฎทางขวามือ ส าหรับยานพาหนะทุกประเภทที่เคลื่อนไหวอยู่ตาม
ท้องุนนต้องมีผู้ขับขี่เสมอ 

มำตรำ 5 
 เพื่อชห้ด าเนินการุูกต้องตามกฎหมายจราจร พึงุือค านิยามต่อไปนี้
เป็นหลักปฏิบัติ 
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 “ ุนน ” หมายุึง ขนาดทั้งหมดของพื้นทีุ่นน รวมุึงไหล่ทางของ
ุนนด้วย 

 “ ทางเดินรุ ” หมายุึง ส่วนของุนนที่มีไว้เพื่อยานพาหนะทุก
ประเภทชนการสัญจร 

 “ ขอบทาง ” หมายุึง ส่วนทั้งสองของพื้นุนนที่มีอยู่นอกเขตเมือง 
(พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น) และพื้นที่ที่สามารุจอดรุได้หากจ าเป็น  

 “ ทางเท้า ” หมายุึง ส่วนของทางที่อยู่ชนบริเวณเมืองและเป็นพื้นที่ที่
ท าไว้ส าหรับคนเดินเท้า ไม่อาจชช้เป็นที่จอดรุได้ 

 “ ช่องทางจราจร ” หมายุึง ส่วนของุนนที่แบ่งออกโดยเส้นประ 
หรือเส้นขีดทึบยาวตามความยาวของุนนและมีความกว้างพอส าหรับ
ยานพาหนะชช้ส าหรับการจราจรได้ชนช่องหนึ่ง 

 “ เมือง ” หมายุึง สุานที่ที่มีอาคาร หรือบ้านที่สร้างชนลักษณะ
ติดกัน บริเวณทางออกหรือทางเข้าจะมีป้ายหรือชื่อของนคร หรือเมือง 
เพื่อแสดงทางเข้า หรือชื่อเมือง หรือนคร ที่มีขีดสีแดงแสดงทางออก
จากนครหรือเมืองไปสูุ่นนต่างๆ ที่มีการจราจรที่มีผู้คนจ านวนมาก 

 “ ทางแยกทางร่วม ” หมายุึง สุานที่ซึ่งมีุนน 2 สายหรือมากกว่า 
ขึ้นมาชช้ทางร่วมกันเป็นุนนสายเดียวที่มีพื้นผิวุนนเรียบ และ       
ไม่รวมุึงุนนชนลักษณะหักมุม ทางแยกทางร่วมอาจมีลักษณะที่
แตกต่างกัน เช่น + X T Y หรือวงเวียน ฯลฯ 

 “ วงเวียน ” หมายุึง ทางแยกทางร่วมของุนน 2 สายหรือมากกว่า 
บริเวณศูนย์กลางมีขอบกั้น หรืออาจมีรูปปั้น หรืออนุสาวรีย์ และมี
ุนนสายเดียววนรอบ และมีป้ายลูกศรเพื่อแจ้งบอกเส้นทางจราจร 

 “ ุนนสาธารณะ ” หมายุึง ุนนที่มีไว้เพื่อการจราจรสาธารณะ 
 “ ุนนส่วนบุคคล ” หมายุึง ุนนที่เอกชนสร้าง แบ่งออกเป็น 2 

รูปแบบ 
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ก. ุนนส่วนบุคคลส าหรับการจราจรสาธารณะที่เปรดชช้ส าหรับ
การจราจรทั่วไป โดยมีการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโดยเอกชน
ภายชต้ข้อตกลงกับรัฐ 

ข. ุนนส่วนบุคคลที่ไม่ได้เปรดส าหรับการจราจรสาธารณะ เป็น
ุนนที่มีไว้ส าหรับบ้านเรือน โรงงาน วิสาหกิจ อาคาร หรือ
จัตุรัส 

 “ ทางชนบท ” หมายุึง เส้นทางุนนที่เชื่อมต่อกับเส้นทางุนนหลวง
ไปยังเส้นทางต่างจังหวัดกับหมู่บ้าน หรือชุมชนชนชนบท 

 “ หยุด ” หมายุึง สภาวะหยุดนิ่งของพาหนะบนท้องุนนชน
สุานการณ์จ าเป็นซึ่งผู้ขับขี่อยู่ชนรุหรืออยู่ชกล้เคียงยานพาหนะ 
เพื่อชห้ผู้โดยสารหรือยวดยานคันอื่นๆ ผ่านหรือหยุดเพื่อบรรทุก หรือ
ส่งสินค้าหรือผู้โดยสาร 

 “ จอด ” หมายุึง การปล่อยชห้พาหนะอยู่ชนสภาพที่จอดนิ่งชนเวลา
ยาวหรือชั่วครู่ ณ บริเวณซึ่งผู้ขับขี่สามารุจอดรุทิ้งไว้ได้ 

 “ ผู้ขับขี่ ” หมายุึง บุคคลซึ่งบังคับยานพาหนะ รวมุึงคนขี่สัตว์หรือ
ยานพาหนะที่ชช้สัตว์ชนท้องุนน 

 “ ยานพาหนะ ” หมายุึง ยวดยานชนการขนส่งหรือบรรทุกผู้โดยสาร 
หรือสินค้าบนท้องุนน หรือลากจูง หรือุูกพ่วง โดยอย่างอื่นอย่างชด 

 “ ยานพาหนะที่ชช้เครื่องยนต์ ” หมายุึง ยานพาหนะที่ประกอบด้วย
เครื่องยนต์ที่สัญจรอยู่บนท้องุนน ได้แก่ รุจักรยานยนต์ รุสามล้อ
เครื่อง รุยนต์ รุแทรกเตอร์ และรุบรรทุกที่มีอุปกรณ์ประกอบ 

 “ รุบรรทุกที่มีอุปกรณ์ติดตั้ง ” หมายุึง รุบรรทุกที่มีการติดตั้ง
เครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติม โดยไม่ได้บรรทุกคนหรือสินค้าภายนอก เช่น 
รุบรรทุกปูนซีเมนต์ หรือรุบรรทุกชดๆ ที่ชช้ชนการก่อสร้างุนนหรือ
สะพาน 

 “ ผู้ชชุ้นน ” หมายุึง ผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้เดินเท้า ซึ่งเดินทาง
บนท้องุนน 
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 “ น้ าหนักสุทธิ ” ของพาหนะ หมายุึง น้ าหนักที่แท้จริงของพาหนะ
เท่านั้น ไม่รวมน้ าหนักคนหรือสินค้า แต่หมายรวมุึงน้ ามันชช้ส าหรับ
เครื่องยนต์ เครื่องมือซ่อมแซมและยางอะไหล่ 

 “ น้ าหนักบรรทุกสูงสุด ” ของพาหนะ หมายุึง จ านวนน้ าหนักที่
บรรทุกคนและสินค้าที่ก าหนดโดยโรงงานผู้ประกอบยานพาหนะนั้นๆ 

 “ น้ าหนักรวมทั้งหมด ” ของพาหนะ หมายุึง จ านวนรวมของน้ าหนัก
สุทธิของพาหนะและน้ าหนักรุบรรทุกสูงสุดของพาหนะ ุ้ า
ยานพาหนะมีรุลากจูง น้ าหนักสูงสุดรวมของพาหนะคือ จ านวน
น้ าหนักของพาหนะแต่ละคัน (น้ าหนักพาหนะรวมกับน้ าหนักรุลาก) 

 “ น้ าหนักสูงสุดที่ได้รับอนุญาตสูงสุด ” ของพาหนะ หมายุึง จ านวน
น้ าหนักสุทธิของพาหนะที่มีน้ าหนักคนและสินค้าที่บรรทุก ุ้าพาหนะมี
รุลากจูง น้ าหนักสูงสุดที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดของยานพาหนะ คือ 
จ านวนน้ าหนักสูงสุดทั้งหมดของพาหนะแต่ละคัน 

 “ น้ าหนักที่แท้จริงทั้งหมด ” ของยานพาหนะ หมายุึง น้ าหนักสุทธิ
ของยานพาหนะที่มีน้ าหนักบรรทุกจริงของคนและสินค้า 

 “ รุพ่วงหรือรุลาก ” หมายุึง พาหนะที่พ่วงโดยพาหนะที่ชช้
เครื่องยนต์ 

 “ รุกึ่งพ่วง ” หมายุึง พาหนะที่พ่วงกับพาหนะที่ชช้เครื่องยนต์   
 
สัญญำณจรำจร 

มำตรำ 6 
 สัญญาณจราจรประกอบไปด้วยสัญญาณต่างๆ ที่มีการติดตั้งบริเวณ
ุนน ไฟจราจร และช่องทางจราจรบนท้องุนน ป้ายบอกทางจราจรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจร และสัญญาณอื่นๆ 
 สัญญาณจราจร ไฟจราจร และช่องทางจราจรบนท้องุนน จัดขึ้นเป็น
ระบบต่อเนื่องกันตามสุานที่ส าคัญๆ เพื่อชห้ง่ายขึ้นส าหรับผู้ชชุ้นน 
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ป้ายบอกอันตรายชั่วคราวตามุนนจะุูกติดตั้งชนระยะที่เหมาะสมตาม
ประเภทของุนน ความส าคัญของุนน และเงื่อนไขของุนนชห้ผู้ขับขี่สามารุ
จะระมัดระวังได้ 
 แผ่นสติ๊กเกอร์ หรือสิ่งอื่นชด หรือการวาดรูปบนป้ายจราจรหรือการชช้
ป้ายจราจรจะุูกห้าม เพราะการกระท าเช่นนี้จะท าชห้ผู้ขับขี่มองป้ายจราจรไม่ชัด
และเข้าชจความหมายของป้ายผิดไป 
 รูปภาพและความหมายของป้ายจราจรทางบก บ่งชัดไว้ชน Prakas 
(ข้อบังคับ) ของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 

มำตรำ 7 
 ป้ายบอกทางของเจ้าพนักงานจราจรมีลักษณะดังนี้ 

 มือขวายกขึ้นข้างบน เปรดฝ่ามือชห้ชี้ตรงไปที่รุที่ก าลังวิ่งตรงมาที่เจ้า
พนักงานจราจร เป็นสัญญาณระวังชห้หยุด ชนกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารุ
หยุดรุได้อย่างปลอดภัยก็สามารุขับต่อไปได้ 

 สองมือหรือมือเดียว เหยียดกางระดับไหล่ หมายุึง ชห้รุที่ก าลังวิ่งมา
หยุดที่เจ้าพนักงานจราจรหรือหยุดข้างหลังเจ้าพนักงานจราจร 

 ชนลักษณะเดียวกัน รุที่มาจากทางซ้ายหรือขวาของเจ้าพนักงาน
จราจรสามารุผ่านตลอดได้ 

 เมื่อเจ้าพนักงานจราจรุือไฟสีแดงหรือกระบอกไฟสีแดงชี้ไปที่รุคันชด 
หมายุึงชห้รุคันดังกล่าวหยุดวิ่ง 

 เจ้าพนักงานจราจรสามารุชช้นกหวีดแทนสัญญาณมือดังกล่าวข้างต้น 

มำตรำ 8 
 การจัดล าดับความส าคัญของสัญญาณจราจรมีดังนี้ 

1. ป้ายจราจรอยู่ชนล าดับเหนือกว่ากฎข้อบังคับเรื่องจราจร 
2. ไฟจราจรอยู่ชนล าดับเหนือป้ายจราจร 
3. การบอกทางของเจ้าพนักงานจราจรอยู่ชนล าดับเหนือไฟจราจร 

ช่องจราจรชนุนน ป้ายจราจรชนุนน และกฎข้อบังคับจราจร 
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ผู้ขับขี่  

มำตรำ 9  
 ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ดังนี้ 

1. ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีกระบอกสูบขนาด 49 ลบ.ซม. ขึ้นไปจะต้องได้รับ
ชบอนุญาตตามประเภทของยานพาหนะ 

2. ขณะขับขี่ ผู้ขับขี่จะต้องชช้ความระมัดระวังอยู่เสมอ และจะต้องตกอยู่
ชนภาวะกระตือรือร้นส าหรับการขับขี่ โดยเ้พาะอย่างยิ่งชนการ
ขับเคลื่อนยานพาหนะ ต้องปราศจากการบดบังจากผู้โดยสาร สินค้า 
หรือวัตุุชดๆ ที่บรรทุกอยู่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ 

3. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่ด้านหน้ารุจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 
4. ผู้ขับขี่รุจักรยานยนต์ รุสามล้อเครื่อง และรุจักรยานยนต์ที่มีรุพ่วง

จะต้องสวมหมวกนิรภัย 
5. ห้ามมิชห้มีผู้โดยสารหรือสินค้าอยู่ชนบริเวณด้านหน้าของผู้ขับขี่ 
6. ห้ามมิชห้เด็กอายุต่ ากว่า 10 ปี นั่งข้างหน้ารุโดยไม่มีผู้ชหญ่นั่งด้วย 

หรือโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
7. ทารกอายุต่ ากว่า 10 เดือน จะต้องนั่งอยู่ชนที่นั่งส าหรับเด็ก และคาด

เข็มขัดนิรภัยที่นั่งส าหรับเด็กชห้ติดกับที่นั่งด้านหลังของรุ 
8. เด็กอายุ 10 เดือนุึง 4 ปี จะต้องนั่งอยู่ชนที่นั่งส าหรับเด็ก และคาด

เข็มขัดนิรภัยที่นั่งส าหรับเด็กชห้ติดกับที่นั่งด้านหลังของรุ 
9. ห้ามมิชห้มีสิ่งกีดขวางต่อผู้ชช้ทางเท้าและผู้ชชุ้นน 
10. ผู้ขับขี่จะต้องละเว้นการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ส่งผลชห้

มีระดับของแอลกอฮอล์ชนลมหายชจตั้งแต่ 0.50 มิลลิกรัมต่อ 1 ลิตร 
หรือชนเลือดตั้งแต่ 0.25 มิลลิกรัมต่อ 1 ลิตร 

11. ห้ามมิชห้ยานพาหนะชนิดชช้ตีนตะขาบวิ่งชนท้องุนน ยานพาหนะ
ดังกล่าวจะต้องท าการเคลื่อนย้ายโดยการขนส่งบนรุที่ชช้ยางเท่านั้น 

12. ห้ามมิชห้ชช้โทรศัพท์ระหว่างการขับรุ โทรศัพท์จะชช้ได้ต่อเมื่อชช้
ร่วมกับอุปกรณ์สายต่อ หรือผู้ขับต้องหยุดรุเพื่อชช้โทรศัพท์ 
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มำตรำ 10 
 ุนนที่ขับได้ 2 ช่องทาง โดยไม่มีช่องทางจราจร ผู้ขับขี่ต้องขับรุชน
ทางเดินรุตอนกลางของุนนทางด้านขวาและต้องไม่ล้ ากึ่งกลางของทางเดินรุ 

 ุนนที่ขับทางเดียวโดยไม่มีช่องจราจร ผู้ขับขี่จะต้องขับชิดขวา
นอกจากจะเลี้ยวซ้าย ผู้ขับขี่จะชช้เ้พาะตอนกลางของุนนทางด้านซ้ายเท่านั้น
เมื่อจะแซงหรือหยุดรุ แต่ชนบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น การชช้ส่วนกลางของุนน
จะต้องก าหนดโดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 

มำตรำ 11 
1. ชนทางเดินเท้า/ช่องทางุนนที่จัดไว้ส าหรับยานพาหนะบางประเภท   

ผู้ขับขี่ประเภทอื่นไม่อาจวิ่งบนช่องทางนั้นได้ นอกจากต้องการจะออก
หรือกลับมาเข้าทางเดินเท้า/ช่องทางุนนนั้น 

2. ุนนที่มีการจราจรสวนกันได้และมีการตีเส้นส าหรับแบ่งช่องทาง ผู้ขับขี่
จะต้องชิดขวา 

3. ุนนที่มีการจราจรทางเดียวและมีช่องทาง 2 ช่องทาง และ/หรือ 3 
ช่องทางขึ้นไป ผู้ขับขี่จะต้องขับขี่ ชนช่องทางขวาสุด ชนกรณีที่
การจราจรติดขัด ผู้ขับขี่สามารุเปลี่ยนช่องทางจราจรไปชนช่องทาง
อื่นๆ ได้ 

4. ุนนที่สวนกันได้และมีช่องทาง 2 ช่องทาง หรือ 3 ช่องทาง ผู้ขับขี่
จะต้องขับขี่ชนช่องทางขวาสุด ชนกรณีที่การจราจรติดขัด ผู้ ขับขี่
สามารุเปลี่ยนช่องทางจราจรไปชนช่องทางอื่นๆ ตามทิศทาง
การจราจร 

5. ชนกรณีที่การจราจรติดขัดตามที่กล่าวชนข้อ 3 และ 4 รุทุกคันชน
ช่องทางของุนนที่วิ่งเร็วกว่าคันอื่นๆ ชนช่องทางเดียวกัน ไมุ่ือว่าเป็น
การแซง ผู้ขับขี่ที่ขับยานพาหนะที่มีน้ าหนักเกิน 3.5 ตัน จะต้องขับขี่ชน
ช่องทางขวาสุด นอกจากจะท าการเลี้ยวซ้ายหรือแซง ผู้ขับขี่อาจชช้
ช่องทางอื่นได้ชนบริเวณผู้คนแออัด  
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มำตรำ 12 
 เมื่อไฟจราจรปรากฏเป็นสีเหลือง หมายุึง สัญญาณชห้รุเตรียมหยุด
หรือเตรียมออกตัว เมื่อไฟสีเขียว หมายุึง ชห้ผู้ขับขี่สามารุขับรุต่อไปได้ และ
ไฟสีแดง หมายุึง สัญญาณชห้หยุด 
 เมื่อไฟจราจรปรากฏเป็นสีแดง แสดงว่าชห้หยุด ผู้ขับขี่จะต้องหยุด
บริเวณหน้าเส้นม้าลายที่จะข้ามุนน หรือข้างหน้าเส้นขวางที่ตีไว้ส าหรับคนเดิน
ุนน หากมีอะไรกีดขวางข้างหน้า รุช่องขวาสุดสามารุเลี้ยวขวาที่ไฟจราจรมี
สัญญาณชห้เลี้ยวขวาได้ 

มำตรำ 13 
 นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขับขี่จะต้องเบี่ยงไปทางขวา ณ 
บริเวณทางร่วมทางแยก หรือวงเวียน ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางไม่ชห้ไปข้างหน้า 

มำตรำ 14 
 ห้ามมิชห้ผู้ขับขี่ ขับขี่ยานพาหนะบนท้องุนนชนช่องทางวิ่งเดียวกัน    
ผู้ขับขี่จะต้องไม่ฝ่าเข้าไปชนค่ายทหารหรือต ารวจ หรือประเภทอื่นชดของค่าย
ทหารหรือต ารวจ 

มำตรำ 15 
วิธีการพ่วงรุจะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้ 
 ส าหรับการเกี่ยวขอลากจูงรุ ผู้ขับขี่จะต้องชช้สายเคเบิลหรือท่อนเหล็ก 

หรือเครื่องมือส าหรับลากจูงซึ่งต้องมีความแข็งแรงและสามารุท าการ
หักเลี้ยวได้ง่าย 

 ห้ามมิชห้ผู้ขับขี่ชช้สายเคเบิล ลาก/พ่วง รุที่มีน้ าหนักเกิน 5 ตันขึ้นไป 
 ห้ามมิชห้ผู้ขับขี่ท าการลาก/พ่วง รุเกิน 1 คัน หรือรุที่มีแทรกเตอร์หรือ

กึ่งแทรกเตอร์ 
 ห้ามมิชห้ผู้ขับขี่ท าการลาก/พ่วงรุจักรยานหรือรุจักรยานยนต์ 
 ห้ามมิชห้ผู้ขับขี่ท าการลาก/พ่วง พาหนะอื่นๆ ทุกประเภทที่บรรทุก

ผู้โดยสารภายนอก ยกเว้นผู้ขับขี่เท่านั้น 
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 พาหนะที่มีรุพ่วงหรือรุกึ่งพ่วงจะต้องมีป้ายสามเหลี่ยมที่มีกระจกหรือ
วัตุุส่องสะท้อนแสง 2 บาน ติดอยู่ที่กันชนที่หน้าบริเวณระหว่างแผ่น
ป้ายเลขทะเบียน 

 วิธีการพ่วงรุที่มีรุพ่วงหรือรุกึ่งพ่วง หรือการปล่อยรุพ่วงหรือรุกึ่ง
พ่วงออกจากรุ หรือเครื่องยนต์ จะต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่ง 

มำตรำ 16 
 ที่บริเวณป้ายรุประจ าทางชนเขตเมืองผู้ขับขี่รุประเภทอื่นๆ จะต้อง
ชะลอความเร็วและหยุดเมื่อจ าเป็นเพื่อชห้รุประจ าทางขับเข้า-ออกได้ที่ป้ายรุ 

มำตรำ 17 
1. ความเร็วของรุจะต้องเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ก. ชนเมือง 
- ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทก าหนดชห้ชช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม. 

ต่อชั่วโมง 
- ผู้ขับขี่รุยนต์ก าหนดชห้ชช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม. ต่อชั่วโมง 

ข. นอกเขตเมือง 
- ผู้ขับขี่รุทุกประเภทก าหนดชห้ชช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม. ต่อชั่วโมง 

นอกจากรุบรรทุกที่มีน้ าหนักสุทธิสูงสุดเกิน 3.5 ตัน ก าหนดชห้ชช้
ความเร็วไม่เกิน 70 กม. ต่อชั่วโมง และรุที่มีรุพ่วง ก าหนดชห้ชช้
ความเร็วไม่เกิน 60 กม. ต่อชั่วโมง 

2. ความเร็วของรุบรรทุกวัตุุอันตราย 
ก. ชนเมือง 
- ผู้ขับขี่รุจักรยานยนต์และรุสามล้อเครื่องก าหนดชห้ชช้ความเร็ว   

ไม่เกิน 30 กม. ต่อชั่วโมง 
- ผู้ขับขี่รุยนต์จะต้องชช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม. ต่อชั่วโมง 
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ข. นอกเขตเมือง 
- ผู้ขับขี่รุทุกประเภท ก าหนดชห้ชช้ความเร็วไม่เกิน 70 กม. ต่อชั่วโมง 

นอกจากรุบรรทุกที่มีน้ าหนักสุทธิไม่เกิน 3.5 ตัน และรุบรรทุกที่มี
น้ าหนักสุทธิเกิน 3.5 ตัน จะต้องท าการติดตั้งระบบห้ามล้อที่มี
ประสิทธิภาพชนการหยุดรุได้ 

3. ความเร็วของรุที่ชช้วิ่งบนทางหลวง 
ก. ชนเมือง 
- ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทก าหนดชห้ชช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม. 

ต่อชั่วโมง 
ข. นอกเขตเมือง 
- ผู้ขับขี่รุทุกประเภทก าหนดชห้ชช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม. ต่อชั่วโมง 

นอกจากรุบรรทุกที่มีน้ าหนักสุทธิเกิน 3.5 ตัน ก าหนดชห้ชช้
ความเร็วไม่เกิน 80 กม. ต่อชั่วโมง และรุกึ่งพ่วงก าหนดชห้ชช้
ความเร็วไม่เกิน 70 กม. ต่อชั่วโมง 

4. ความเร็วของรุชนิดพิเศษ 
- ข้อบังคับที่ระบุไว้ชนข้อ 1 และข้อ 2 จะไม่ชช้กับผู้ขับขี่ที่ขับรุต ารวจ 

ทหาร สารวัตรทหาร รุดับเพลิง รุพยาบาล และประเภทอื่นๆ ที่มี
หวูดไซเรน และสัญญาณไฟวับวาบ หรือไฟสัญญาณพิเศษขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 
- ผู้ขับขี่จะต้องไม่ขับรุชนอัตราที่ช้าเกินไป เพราะจะเป็นการกีดขวาง

รุคันอื่น ทั้งนี้ ผู้ขับรุช้าจะต้องอยู่ชนช่องทางขวา เพื่อชห้รุที่วิ่งเร็ว
กว่าแซงออกไปได้ง่ายทางด้านซ้าย ผู้ขับขี่ทีุู่กบังคับชห้ขับช้ าชน
ลักษณะของรุพยาบาลจะต้องบอกผู้ขับขี่อื่นโดยการชช้สัญญาณไฟ
ุ้กเ้ิน และชช้ช่องวิ่งด้านขวาสุดของุนน 
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มำตรำ 18 
ไม่ว่าชนกรณีชดๆ ผู้ขับขี่ต้องควบคุมความเร็วชนการขับขี่และต้องขับด้วย

ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของุนน สภาพอากาศ สภาพ
การจราจร สภาพยานพาหนะของตนเองและสภาพชนการบรรทุก เพื่อที่จะได้
หยุดยานพาหนะได้ทันเวลาโดยปราศจากอันตราย 

ผู้ขับขี่จะต้องชะลอความเร็วของยานพาหนะชนกรณีดังต่อไปนี้ 
1. เมื่อขับแซงและผ่านขึ้นหน้ารุคันอื่นชนุนนแคบ 
2. เมื่อขับแซงและผ่านขึ้นหน้ารุที่บรรทุกผู้โดยสารและเด็กที่ก าลังหยุด

เพื่อรับหรือส่ง 
3. เมื่อเข้าชกล้สะพานหรือทางรุไฟ 
4. เมื่อสภาพอากาศไม่ดีและผู้ขับขี่ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ชนระยะไกล 
5. เมื่อเปลี่ยนทิศทางจราจร 
6. เมื่อุึงจุดกลับ ทางโค้ง ุนนลื่น ทางข้าม ทางเบี่ยง 
7. เมื่อเข้าชกล้ทั้งที่สูงและลงไหล่เขา 
8. เมื่อผ่านหรือแซงกองทหารที่หยุดอยู่หรือเดินแุวอยู่ 
9. เมื่อเข้าชกลุ้นนแคบๆ ที่มีวัตุุเทกอง หรือบ้านที่สร้างริมุนน 
10. เมื่อเห็นป้ายก าหนดความเร็วหรือสัญญาณอันตราย 
11. เมื่อพบรุต ารวจ ทหาร หรือสารวัตรทหาร รุดับเพลิง และรุพยาบาล 

พร้อมด้วยเสียงสัญญาณ หรือไฟสัญญาณวับวาบ ผู้ขับขี่ทั้งหลาย
จะต้องชะลอความเร็ว และขับเบี่ยงไปทางขวา ุ้าจ าเป็นก็จะต้องหยุด
ชห้ชกล้ทางเดินที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อชห้รุเหล่านั้นขับขี่ต่อไปได้อย่าง
ปลอดภัย 

12. เมื่อเข้าชกล้โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ชกล้กับุนนชนระยะไม่เกิน 50 เมตร 

มำตรำ 19 
รุที่วิ่งตามหลังรุอีกคันจะต้องเว้นระยะชห้ปลอดภัยพอสมควร เมื่อต้อง

ชะลอความเร็วหรือหยุดกะทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับคันหน้า ยิ่งวิ่งด้วย
ความเร็วสูงขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งต้องเว้นระยะระหว่างกัน เพื่อความปลอดภัยมาก
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เท่าที่จะท าได้ เมื่อขับรุเป็นแุวตามกันมา ด้วยความเร็วพอๆ กันนอกเขตเมือง 
รุทุกคันที่มีน้ าหนักสุทธิสูงสุดเกิน 3.5 ตัน หรือที่มีความยาวเกิน 7 เมตร 
จะต้องทิ้งระยะจากคันหนึ่งกับอีกคันหนึ่งอย่างน้อย 50 เมตร 

มำตรำ 20 
ขณะที่จะขับแซง ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด ดังนี้ 
1.  ผู้ขับขี่รุทุกประเภทจะแซงกันได้ทางซ้ายมือเท่านั้น แต่ผู้ขับขี่อาจ

แซงทางขวามือได้ชนกรณีที่ผู้ขับขี่ชห้สัญญาณเปลี่ยนออกเพื่อเลี้ยวซ้าย
และหยุด หรือเตรียมที่จะเลี้ยวซ้าย 

2. ก่อนแซง ผู้ขับขี่จะต้องแน่ชจว่าการแซงนั้นจะไม่เป็นอันตรายและควร
จะปฏิบัติดังนี้ 
ก. เมื่อเห็นว่ามีสิ่งกีดขวางข้างหน้า และรู้ว่าจะสามารุท าการแซงได้

โดยไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นๆ 
ข. ไม่มีผู้ขับขี่อื่นชดขอแซงหลังจากเริ่มขอแซง 
ค. เมื่อเห็นว่าผู้ขับขี่ข้างหน้าได้ชห้สัญญาณชห้แซงได้ 
ง. แน่ชจว่ามีความเร็วเหมาะสมระหว่างรุ 2 คัน และสามารุแซงได้

ชนระยะเวลาอันรวดเร็ว 
จ. ชห้สัญญาณขอแซงโดยชช้สัญญาณเลี้ยวซ้าย และุ้าจ าเป็นชห้ชช้ไฟ

ต่ าและไฟสูงชนเวลากลางคืน หรือแตรชนเวลากลางวัน นอกจากชน
เขตเมืองที่ห้ามกดแตรขอแซง 

้. มั่นชจอยู่เสมอว่าผู้ขับขี่ข้างหน้าและข้างหลังต้องระวังการขอแซง 
3. เมื่อเห็นว่าผู้ขับขี่ข้างหลังขอแซง รุคันหน้าจะต้องตรวจดูทางข้างหน้า

ของุนน หากไม่มีอะไรกีดขวาง จะต้องชห้สัญญาณโดยไฟเลี้ยวขวา
หรือยกมือซ้ายสูงขึ้นเหนือศีรษะ เบี่ยงขวาและลดความเร็ว การกระท า
ดังกล่าวเป็นการแจ้งสัญญาณชห้รุคันหลังที่ขอแซง ทราบว่าสามารุ
ท าการแซงได้แล้ว ชนกรณีที่ผู้ขับขี่ข้างหน้าเห็นว่าทางข้างหน้าของุนน
มีการจราจรหนาแน่น หรือมีสิ่งกีดขวาง ผู้ขับขี่จะต้องชห้สัญญาณโดย
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ไฟเลี้ยวซ้าย หรือยกมือซ้ายขึ้นขนานกับุนน การกระท าเช่นนี้เป็นการ
แจ้งสัญญาณว่ายังแซงไม่ได้ 

4. ขณะเวลาแซง ผู้ขับขี่จะต้องเร่งความเร็ว และทิ้งระยะระหว่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร 

5. หากบนุนนที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจรที่มีสภาพการจราจรติดขัด หาก
ต้องการแซง ผู้ขับขี่จะต้องแซงโดยชช้อีกช่องทางจราจร ตราบชดที่เป็น
การขับขี่ที่ไม่ก่อชห้เกิดอันตรายชดๆ หรือไม่เป็นการรบกวนยานพาหนะ
คันอื่นที่ก าลังวิ่งมาชนทิศทางตรงกันข้าม 

6. ภายหลังการแซง ผู้ขับขี่จะต้องชห้สัญญาณเลี้ยวขวาเพื่อแสดงว่าก าลัง
ขับขี่กลับเข้าสู่ช่องทางจราจรปกติแล้ว 

7. ชนกรณีทีุ่นนมีหลายช่องทางจราจร และมีช่องทางหนึ่งมีสภาพ
การจราจรติดขัด ยานพาหนะชนช่องทางจราจรอื่นๆ ที่วิ่งได้เร็วกว่า
ยานพาหนะคันอื่นๆ ชนอีกช่องทางจราจร จะไมุ่ือเป็นการแซง 

ห้ามแซงชนกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- ห้ามแซงพร้อมกัน 3 ช่องทาง หมายุึงการที่รุคันหนึ่งก าลังจะแซง 

ชนขณะที่อีก 2 คันก าลังแซงกันอยู่ 
- ห้ามแซงชนบริเวณที่มีป้ายห้ามแซง 
- ห้ามแซงบริเวณทางโค้ง ทางลาดชัน ยกเว้นช่องทางวิ่งบนุนนด้าน

ซ้ายมือไม่มีสิ่งชดกีดขวาง 
- ห้ามแซงบริเวณ ทางเลี้ยว ทางแยก จุดกลับรุ และบริเวณุนนลื่น 
- ห้ามแซงบริเวณด้านบนสุดของทางลาดชัน ทางแคบ และบริเวณที่มี

ป้ายชะลอความเร็ว 
- ห้ามแซงบนสะพาน หรือขณะลงทางลาดชัน 
- ห้ามแซงชนสุานที่ก่อสร้าง 
- ห้ามแซงชนบริเวณที่จัดไว้ส าหรับคนเดินเท้า 
- ห้ามแซงชนอุโมงค์ ชต้สะพาน 
- ห้ามแซงขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี เช่น ฝนตกหนัก มีหมอกหนา ฝุ่นควัน 
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- ห้ามแซงบริเวณทางข้ามทางรุไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น 
- ห้ามแซงบริเวณที่มีน้ าท่วม 

มำตรำ 21 
การชห้ทาง 
1. ผู้ขับขี่รุทุกประเภทจะต้องชห้ทางกันโดยการขับชิดขวา 
2. ก่อนจะชห้ทาง ผู้ขับขี่จะต้องมั่นชจว่าการชห้ทางไปยังทิศทางนั้น       

ไม่ก่อชห้เกิดอันตราย 
3. ชนการชห้ทาง ผู้ขับขี่จะต้องขับชิดขวาทุกคัน โดยปล่อยชห้ช่องทางุนน

ด้านซ้ายว่างและมีความกว้างมากพอ 
4. ชนการชห้ทางบริเวณุนนแคบที่อาจก่อชห้เกิดอันตราย ผู้ขับขี่จะต้อง

ชะลอความเร็วลง หากจ าเป็นชห้หยุดรุทั้งสองคัน หากรุทั้งสองคัน
เป็นรุประเภทเดียวกัน รุคันที่ต้องการจะไปก่อนจะต้องชห้สัญญาณ
ขอโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ หรือุ้าเป็นเวลากลางวันชห้บีบแตร หรือ
เปรดไฟต่ าสลับกับไฟสูงชนเวลากลางคืน และรอรุจากฝั่งตรงข้ามชห้
สัญญาณอนุญาตชห้ไปได้เสียก่อน แตุ่้าเป็นรุต่างประเภทกัน ผู้ขับขี่
รุชหญ่กว่าจะต้องเปรดช่องทางเพื่อชห้รุคันเล็กกว่าไปก่อน 

5. ชนการชห้ทางบนุนนแคบที่รุสามารุขับผ่านได้ครั้งละคัน  และมีที่
ชห้สามารุหลบรุเพื่อชห้ทางคันอื่นได้ รุที่มาุึงที่หลบดังกล่าวจะต้อง
จอด และหยุดรอชห้รุคันอื่นๆ ขับผ่านไปก่อนโดยสะดวก 

6. ชนกรณีทีุ่นนแคบมาก รุไม่สามารุขับผ่านกันได้ และรุคันชดคัน
หนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายุอยหลัง ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
ก. กรณีที่เป็นรุประเภทเดียวกัน รุที่ต้องการขอทางไปก่อนจะต้อง

ส่งสัญญาณขอทาง และรุอีกคันหนึ่งจะต้องยอมุอยหลังเพื่อชห้
ทาง 

ข. กรณีที่เป็นรุที่มีและไม่มีรุพ่วง รุที่ไม่มีรุพ่วงจะต้องชห้ทางโดย
การุอยหลัง 
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ค. กรณีที่เป็นรุที่มีน้ าหนักเบาและหนัก รุที่มีน้ าหนักเบาต้องเป็น
ฝ่ายชห้ทางโดยการุอยหลัง 

ง. กรณีที่เป็นรุบรรทุกสินค้าและผู้โดยสาร รุบรรทุกสินค้าต้องเป็น
ฝ่ายชห้ทางโดยการุอยหลัง 

7. ชนการชห้ทางบริเวณุนนลาดชัน และเป็นทางแคบ รุที่วิ่งลงมาจาก
ทางลาดชันจะต้องหยุดรุ และชห้รุที่วิ่งขึ้นทางลาดชันไปก่อน 

8. ชนการชห้ทาง เมื่อผู้ขับขี่คนชดเห็นว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า เช่น 
ุนนช ารุด หรือมียานพาหนะจอดขวาง ผู้ขับขี่ดังกล่าวจะต้องหยุดรุ
และอนุญาตชห้รุอีกคันผ่านไปก่อน 

9. บริเวณสะพานแคบที่รุขับผ่านได้ครั้งละคันเดียว รุที่มีน้ าหนัก
มากกว่าจะต้องยอมชห้ทางแก่รุที่มีน้ าหนักน้อยกว่าขับผ่านไปก่อน 

10. การขับรุสวนกันชนเวลากลางคืนนอกเขตเมือง รุแต่ละคันจะต้องปรด
ไฟสูงและเปรดไฟต่ าเท่านั้น   

มำตรำ 22 
การจดัล าดับของทางแยกทางร่วม ก าหนดไว้ดังนี ้
1. เมื่อมาุึงทางแยกทางร่วม ผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็ว และสังเกตสภาพ

การจราจรชนบริ เวณที่จะต้องขับผ่าน และต้องขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวังหากสภาพการจราจรหนาแน่น หากมีความจ าเป็น ผู้ขับขี่
ต้องชห้สัญญาณแก่ผู้ขับขี่ที่ขับขี่มาจากทิศทางอื่นๆ โดยชช้การบีบแตร
ชนเวลากลางวัน และชช้สัญญาณไฟสูงสลับไฟต่ าชนเวลากลางคืน 
ส าหรับุนนที่ไม่มีทางเอก ผู้ขับขี่จะต้องขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสม
ที่สามารุหยุดรุได้เพื่อชห้รุคันอื่นๆ ขับขี่ผ่านไปก่อนตามล าดับความ
เหมาะสม 

2. แม้ว่าทางแยกทางร่วมทัว่ไปจะมีสัญญาณไฟเขียว อนุญาตชห้ขับผ่านไป
ได้ ผู้ขับขี่จะต้องไม่ขับฝ่าเข้าไปชนทางแยกทางร่วมนั้นทันที เนื่องจาก
อาจเป็นเหตุชห้ยานพาหนะนั้นกีดขวางกลางทางแยกทางร่วม ชนกรณีนี้
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ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรุก่อนที่จะุึงบริเวณทางแยกทางร่วม เพื่อชห้รุที่
วิ่งมาจากทิศทางอื่นๆ ขับขี่ผ่านไปเสียก่อน 

3. ทางแยกทางร่วมซึ่งมีเครื่องหมายบอกทางหลักทางรอง ผู้ขับขี่ต้องหยุด
รอชห้ผู้ขับขี่ที่มาจากทางขวาไปก่อน แต่ชนกรณีที่เป็นทางแยกทางร่วม
รูปตัวที (T) ซึ่งไม่มีเครื่องหมายบอกทางหลักทางรอง ผู้ขับขี่ที่รออยู่ 
สุดปลายุนนเป็นคันแรกจะต้องชห้ทางผู้ขับขี่ทางตรงไปก่อน 

4. ผู้ขับขี่ที่มาุึงวงเวียน ไม่ว่าจะอยู่ชนช่องทางชด จะต้องยอมชห้ผู้ขับขี่
อื่นๆ ที่มาจากุนนที่เดินรุทางเดียวบริเวณวงเวียนไปก่อน 

5. เมื่อมาุึงทางแยกทางร่วมที่มีเครื่องหมายบอกทางหลักทางรอง ผู้ขับขี่
จะต้องชห้รุที่มาจากทางเอกไปก่อน และจะขับผ่านทางแยกทางร่วม
ไปได้เมื่อมั่นชจแล้วว่าไม่เป็นอันตราย 

6. เมื่อมาุึงทางแยกทางร่วมที่มีป้ายสัญญาณ “ หยุด ” ผู้ขับขี่จะต้อง
หยุดรุด้านหน้าของป้ายสัญญาณดังกล่าว เพื่อชห้รุและคนเดินุนน
ผ่านไปก่อน และสามารุข้ามทางแยกได้เมื่อมั่นชจแล้วว่าจะไม่เกิด
อุบัติเหตุชดๆ 

7. ไม่ว่าชนกรณีชดๆ ผู้ขับขี่จะต้องยอมชห้รุต ารวจ ทหาร สารวัตรทหาร 
รุดับเพลิง รุพยาบาลุ้กเ้ิน ซึ่งเปรดสัญญาณหรือไซเรนและชช้ไฟ
พิเศษเพื่อแสดงตน ชห้ไปก่อน 

8. รุที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิพิเศษที่จะวิ่งผ่านไปก่อนมีดังนี้ 
- รุดับเพลิง 
- รุพยาบาล 
- รุต ารวจ ทหาร สารวัตรทหาร หรือขบวนรุของบุคคลส าคัญที่มี

เจ้าพนักงานจราจรน าหน้าขบวน 
9. ก่อนที่จะขับออกจากุนนส่วนบุคคลซึ่งไมุ่ือเป็นเส้นทางจราจร

สาธารณะ เช่น ุนนจากหมู่บ้าน โรงงาน อาคารต่างๆ ผู้ขับขี่จะต้องชช้
ความระมัดระวัง และชห้ทางผู้ขับขี่และคนเดินเท้าชนุนนสาธารณะ
ผ่านไปก่อน 
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10. ผู้ขับขี่ที่มาจากุนนลูกรังหรือุนนดิน จะต้องชห้ทางแก่ผู้ขับขี่ที่ ไม่ได้
สัญจรบนุนนลูกรังหรือุนนดินผ่านไปก่อน 

11. ที่บริเวณทางแยกทางร่วม หากุนนแบ่งออกเป็นหลายช่องทางจราจร 
และมีอีกช่องทางจราจรหรือมากกว่า ซึ่งสงวนไว้ส าหรับชห้รุบาง
ประเภทสัญจร ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับจราจรซึ่งระบุไว้ชน
มาตรานี้ โดยผู้ที่จะขับขี่ชนช่องจราจรดังกล่าวจะต้องเป็นยานพาหนะที่
ได้รับการยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ชนข้อ 7 และข้อ 8 ของมาตรานี้ 

มำตรำ 23  
การข้ามทางรุไฟ 
1. ผู้ขับขี่จะต้องขับรุอย่างระมัดระวัง และลดความเร็วเมื่อเข้าชกล้ทาง

รุไฟ 
2. ผู้ขับขี่ไม่ควรขับรุข้ามทางรุไฟหากรู้สึกว่ารุของตนอาจมีปัญหา

เครื่องยนต์ขัดข้อง หรืออยู่ชนสภาพอันไม่น่าไว้วางชจอันอาจก่อชห้เกิด
อุบัติเหตุได้ 

3. บริเวณที่ข้ามทางรุไฟที่มีแผงกั้น ผู้ขับขี่จะต้องไม่ขับรุผ่านเข้าไปชน
ขณะที่ก าลังปรดหรือเปรดแผงกั้น 

4. ที่บริเวณุนนตัดกับทางรุไฟ หากไม่มีแผงกั้นหรือไฟจราจร ผู้ขับขี่จะ
ขับผ่านได้เมื่อแน่ชจว่าชนขณะนั้นยังไม่มีรุไฟแล่นผ่าน 

5. บริเวณทางรุไฟที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าการ ผู้ขับขี่จะต้องเชื่อฟัง และ
ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ และไม่สร้างปัญหาชดๆ ต่อการเปรดหรือปรดแผง
กั้น 

6. เมื่อรุไฟชกล้เข้ามาุึง ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรุทันที และชห้ทางเพื่อชห้
รุไฟผ่านไปก่อน ส าหรับผู้เลี้ยงสัตว์ จะต้องยับยั้งสัตว์ของตนชห้หยุด
เคลื่อนที่และป้องกันมิชห้สัตว์ชนความดูแลของตนข้ามทางรุไฟ 

7. เมื่อรุไฟส่งสัญญาณว่าก าลังจะมาุึง ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรุชน
ระยะห่างจากแผงกั้นอย่างน้อย 2 เมตร และอย่างน้อย 5 เมตร ชน
กรณีที่ไม่มีแผงกั้น 
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8. ชนกรณีที่ยานพาหนะหรือฝูงสัตว์ประสบปัญหาบริเวณทางรุไฟ ผู้ขับขี่
หรือเจ้าหน้าที่ประจ าการจะต้องหาวิธีที่จะไม่สร้างปัญหาชดๆ ชห้กับ
ขบวนรุไฟ หรือกรณีที่ไม่สามารุแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ชห้แจ้งไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบทางรุไฟที่อยู่ชกล้ที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ 

มำตรำ 25 

          การเปรดประตูรุเพื่อเข้าหรือออกจากรุจะต้องมีความระมัดระวังเสมอ 
โดยเ้พาะอย่างยิ่งการเปรดประตูด้านซ้ายเพื่อเข้าหรือออกจากรุ 
 
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุจรำจร 

มำตรำ 35 
อุบัติเหตุจากการจราจรทั้งหมดอยู่ภายชต้การบริหารจัดการของเจ้าพนักงาน

จราจรและทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เจ้าพนักงานจราจรจะต้องชช้
ความพยายามที่สุดชนการ 

1. สั่งการต่อสาธารณชนชนบริเวณที่เกิดเหตุ 
2. ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทันที 
3. ชช้ความเชี่ยวชาญชนการเก็บหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ เพื่อท าบันทึก

รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร 
4. รักษาความปลอดภัยส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
5. บันทึกประวัติและที่อยู่จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6. ระงับข้อพิพาทจากอุบัติเหตุทางจราจรภายชต้กฎหมายคุ้มครองที่มีอยู่ 

มำตรำ 36 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ผู้ขับขี่ ผู้ชช้รุชชุ้นนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

อุบัติเหตุ หรือผู้อยู่ชนที่เกิดเหตุจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. หยุดรุของตนเองทันที โดยไม่ชห้เกิดการกีดขวาง หรือก่อชห้เกิด

อันตรายแก่ผู้อื่น 
2. รายงานทันทีตอ่เจ้าหน้าที่ชนท้องที่ หรือเจ้าพนักงานจราจร 
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3. ห้ามมิชห้คู่กรณีแสดงความรุนแรงต่อกันเด็ดขาด 
4. ห้ามมิชหท้ิ้งรุจากสุานที่เกิดเหตุก่อนที่จะมีการตกลงหรือไดร้ับ

อนุญาตจากต ารวจ 

มำตรำ 37 
หากอุบัตเิหตุเป็นเพียงความเสียหายต่อวัตุเุท่านั้น คู่กรณทีั้งสองฝ่ายอาจ

ตกลงกันได้เองโดยไม่ต้องขอชหเ้จ้าพนักงานจราจรไกล่เกลี่ย 

มำตรำ 38 
ชนกรณีมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ขับขี่รุหรือผู้ชช้รุชชุ้นนที่เกี่ยวข้องกับ

อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต้องุือปฏิบัติดังนี้ 
1. แจ้งชห้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ชกล้ทราบทันที 
2. เตรียมข้อมูลหรือน าส่งผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาล

ชกล้เคียง ทั้งนี้ ไม่อาจมีข้ออ้างชดๆ จากผู้ขับขี่รุ ไม่ว่าจะประเภทชด 
หากไม่มีเหตุผลอันสมควร 

3. ช่วยกันรักษาความปลอดภัยส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กระบวนการจัดการจราจรบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ 

4. หลีกเลี่ยงการเคลื่อนต าแหน่งที่หมาย หรือร่องรอยต่างๆ ซึ่งมีผลชนการ
น าไปสู่การพิสูจน์หาบุคคลที่ต้องรับผิดชอบส าหรับเหตุที่เกิดขึ้น 

5. รออยู่บริเวณสุานที่เกิดเหตุจนกระทั่งเจ้าพนักงานจราจรจะเดินทาง
มาุึง ผู้ที่ก่ออุบัติเหตุจะไม่ได้รับอนุญาตชห้ออกไปจากบริเวณสุานที่
เกิดเหตุก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

มำตรำ 39 
หากคู่กรณีฝ่ายชดฝ่ายหนึ่งของอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ของ

สุานทูต หรือเอกอัครราชทูต เจ้าพนักงานจราจรจะท ารายงานและแจ้ง
อุบัติเหตุนี้ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อแต่งตั้งผู้แทนเพื่อประสานกับเจ้าพนักงานจราจรชนการศึกษาและ
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
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มำตรำ 47 
 ยานพาหนะและรุพ่วงหรือรุกึ่งพ่วงทั้งหลายที่มีน้ าหนักเกิน 750 
กิโลกรัมขึ้นไป ก่อนชช้งานบนท้องุนนจะต้องจดทะเบียน และขอรับเอกสาร
แสดงลักษณะของรุ พร้อมทั้งป้ายทะเบียนที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
ยานพาหนะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนขอรับเอกสารแสดงลักษณะของรุจะต้องติด
ป้ายทะเบียนขณะชช้งานบนุนน 

ยานพาหนะ รุจักรยานยนต์ รุสามล้อทั้งหลาย ตลอดจนอุปกรณ์ซึ่ง
เป็นสมบัติของชาติที่ชช้ส าหรับการบริการของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
ระเบียบสังคม และการป้องกันประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยหรือ
กระทรวงกลาโหม จะต้องลงทะเบียนขอบัตรแสดงลักษณะของรุโดย
กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งบัญชีรายชื่อของรุทุกชนิดที่ได้  
จดทะเบียนขอบัตรแสดงลักษณะของรุต่อกระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละครั้ง 
 กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจะจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
จ านวนของรุจักรยานยนต์ รุสามล้อ หรืออุปกรณ์อื่นชดที่เป็นสมบัติของรัฐ   
ที่อยู่ภายชต้การดูแลของตนต่อกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สัปดาห์ละครั้ง
เช่นกัน 

มำตรำ 48 
 ยานพาหนะ รุพ่วงและรุกึ่งพ่วง จักรยานยนต์และรุสามล้อเครื่องที่
ชช้งานบนท้องุนนจะต้องมีเอกสารรับรองการตรวจสภาพรุที่ออกโดย
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
 อายุการชช้งานของชบอนุญาตก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. รุมินิบัสชหม่ชช้ส าหรับขนส่งนักท่องเที่ยว จะต้องน ามาตรวจรับ
เอกสารรับรองการตรวจสภาพรุชนครั้งแรก ซึ่งจะมีอายุ 4 ปี 
หลังจากนั้น รุมินิบัสดังกล่าวจะต้องน ามาตรวจสภาพทุกๆ 2 ปี 

2. รุมินิบัสที่ชช้งานส าหรับนักท่องเที่ยวจะต้องน ามาตรวจทุกๆ 2 ป ี
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3. รุโดยสารรับจ้างชหม่ หรือรุบรรทุก ตลอดจนยานพาหนะที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ยังไม่เคยชช้งาน จะต้องน ารุมารับการตรวจสภาพรุซึ่ง
จะมีอายุ 2 ปี และจะต้องตรวจสภาพปีละครั้ง 

4. รุโดยสารรับจ้างที่ชช้งานแล้ว รุบรรทุก และยานพาหนะเก่าที่
ติดตั้งอุปกรณ์ที่ชช้แล้วจะต้องน ามาตรวจสภาพทุกปี 

5. รุพ่วงหรือรุกึ่งพ่วงชหม่ซึ่งยังไม่เคยชช้งาน จะต้องน ามารับการ
ตรวจสภาพรุ ซึ่งมีอายุ 2 ปี หลังจากนั้นยานพาหนะดังกล่าว
จะต้องน ามาตรวจสภาพรุทุกปี 

6. รุพ่วงหรือรุกึ่งพ่วงที่ชช้งานแล้วจะต้องน ามาตรวจสภาพทุกปี 
7. รุยนต์ รุพ่วงและรุกึ่งพ่วงทั้งหมด ที่ดัดแปลงภายชนประเทศ 

จะต้องน ามาตรวจสภาพก่อนการจดทะเบียนขอป้ายทะเบียนและ
บัตรประวัติรุ โดยจะต้องน ามาตรวจสภาพปีละครั้ง 

8. รุจักรยานยนต์และรุสามล้อเครื่องชหม่ที่ไม่เคยชช้งาน จะต้อง
น ามารับการตรวจสภาพรุ ซึ่งมีอายุ 4 ปี หลังจากนั้น รุจะต้อง
ตรวจสภาพทุก 2 ปี 

9. รุจักรยานยนต์และรุสามล้อเครื่องที่ชช้งานแล้วจะต้องน ามา
ตรวจสภาพทุก 2 ปี 

10. รุจักรยานยนต์ที่มีรุพ่วงจะต้องุูกน ามาตรวจสภาพทุก 2 ปี  
กฎเกณฑ์การตรวจเครื่องยนต์ของยานพาหนะทุกคันุูกก าหนดโดย

ข้อบังคับของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
วิธีการออกชบอนุญาตส าหรับร้านซ่อมและติดตั้ง รวมทั้งการดัดแปลง

รุตามมาตรฐานทางเทคนิค จะก าหนดไว้ชนอนุกฤษฎีกา 

มำตรำ 51 
 ขณะท าการขนส่ง รุทุกคันจะต้องุือเอกสารซึ่งออกชห้โดยกระทรวง
โยธาธิการและขนส่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ก. เอกสารแสดงลักษณะรุและป้ายทะเบียน 
ข. ชบอนุญาตขับขีท่ีุ่กูต้องกับประเภทของรุ 
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ค. เอกสารชบตรวจสภาพรุ 
ง. ชบอนุญาตชหรุ้ชช้งานส าหรับธรุกิจขนส่ง 
จ. ชบอนุญาตประกอบธรุกิจการขนส่ง 
้. เอกสารการประกันภัยซึ่งออกโดยบรษิัทประกนัภัย 
ช. เอกสารชบอนุญาตอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มำตรำ 52 
 การบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. การบรรทุกสินค้าบนรุควรด าเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้แก ่
- การก่อชห้เกิดอุบัติเหตุต่อบุคคล การก่อความเสียหายแก่

ทรัพย์สินสาธารณะหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล 
- การบดบังวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ หรือท าชห้รุเสียสมดุล และท า

ชห้รบกวนการขับรุ 
- การก่อชห้เกิดมลภาวะทางเสียง ฝุ่น หรือสิ่งรบกวนอื่นๆ 
- การกีดขวางสัญญาณไฟจราจร เปลี่ยนต าแหน่งไฟสัญญาณ

บอกทาง กระจกสะท้อนแสง และแผ่นป้ายทะเบียน 
2. ต้องเปรดและผูกอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่มีการเสริม เช่น เชือก

ไนลอน สายเคเบิล และผ้าชบคลุมรุที่ชช้ส าหรับความปลอดภัย 
และป้องกันสินค้าอย่างมั่นคง 

3. ชนกรณีของการบรรทุกท่อนซุงหรือต้นสัก หรือสิ่งของอื่นๆ ชน
ลักษณะเดียวกัน ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 เมตรที่ยื่นออกจากส่วน
หน้าหรือส่วนหลังของรุหรือสูงจากพื้น 

4. หากท่อนซุงหรือสิ่งของอื่นๆ ชนลักษณะคล้ายกันยื่นออกจาก  
ท้ายรุเกิน 1 เมตร ผู้ขับขี่จะต้องผูกผ้าแดงชนเวลากลางวันและ
ติดไฟสะท้อนแสงสีแดงชนเวลากลางคืนที่ปลายท่อนซุงหรือสิ่งของ
อื่นดังกล่าว ความกว้างของท่อนซุงหรือสิ่งอื่นชดจะต้องมีขนาด  
ไม่กว้างเกินความกว้างของรุ ความสูงจะต้องมีขนาดไม่สูงกว่า
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ความสูงของรุที่ประกอบจากบริษัทผู้ประกอบรุ นอกจากรุที่
บรรทุกผู้โดยสารจ านวน 20 คน สามารุบรรทุกสิ่งของบนหลังคา
ได้โดยมีความสูงไม่เกิน 0.5 เมตร และต้องมีสิ่งยึดที่มั่นคงซึ่งผูก
ติดแน่นกับหลังคา 

5. ชนกรณีรุชช้ชนการขนส่งสินค้าอันตราย ผู้ขับขี่จะต้องจัดเรียง  
หีบห่อของสินค้าชห้เรียบร้อยและปลอดภัย โดยเขียนรายการ
สินค้า พร้อมทั้งติดป้ายเครื่องหมายอันตรายบนสินค้าด้วย 

6. กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดวิธีการ
บรรทุกและหีบห่อ 

7. รุบรรทุกผู้โดยสารจะต้องมีที่นั่งที่เหมาะสม มีราวมือจับส าหรับ
ผู้โดยสาร และห้ามมิชห้ท าการขนส่งผู้โดยสารกรณีดังต่อไปนี้ 
- บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจ านวนที่นั่งซึ่งก าหนดโดยบริษัท    

ผู้ประกอบรุ หรือกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
- บรรทุกผู้โดยสารบริเวณช่องชต้หลังคาหรือหลังคารุ 
- อนุญาตชห้ผู้โดยสารโหนรุด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลังรุ 
- บรรทุกผู้โดยสารบนรุพ่วงหรือรุกึ่งพ่วง 
- บรรทุกสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นหรือสารพิษชนรุโดยสาร 

มำตรำ 54 
 การช าระค่าธรรมเนียมชบอนุญาตขับขี่ เอกสารแสดงบัตรลักษณะของ
รุ ป้ายทะเบียน การตรวจสุขภาพ ชบอนุญาตส าหรับที่ชห้บริการทางธุรกิจ 
ค่าปรับล่าช้า และค่าธรรมเนียมการบริการอื่นๆ จะอยู่ภายชต้ข้อบังคับของ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
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คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในกำรจรำจรทำงบกแหง่ชำต ิ

มำตรำ 55 
 วัตุุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยชน
การจราจรทางบกแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและผลักดันความร่วมมืออย่างชกล้ชิด
ระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคม
การขนส่ง NGOs และสุาบันเอกชน เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การจราจร และมีวัตุุประสงค์เพื่อป้องกันชีวิตของประชาชน ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของรัฐหรือส่วนบุคคล และเป็นหลักประกันต่อความปลอดภัยของ
ยานพาหนะบนท้องุนน 
 องค์ประกอบ หน้าที่  โครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการความปลอดภัยชนการจราจรทางบกแห่งชาติบัญญัติอยู่ชน
กฤษฎีกา 

มำตรำ 56 
 คณะกรรมการความปลอดภัยชนการจราจรทางบกได้รับงบประมาณ
แยกโดยอิสระ ภายชต้โครงสร้างของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และ
ส านักงานความปลอดภัยชนการจราจรทางบก เพื่อชช้ชนมาตรการการลด
อุบัติเหตุทางการจราจร 

อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยจรำจร 

มำตรำ 57 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายชต้กฎหมายจราจร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
เจ้าพนักงานจราจรและเจ้าพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ โดยอ านาจของ      
เจ้าพนักงานจราจรผู้มีหน้าที่ชนการควบคุมระเบียบจราจร จะต้อง 
- ก ากับดูแลเกี่ยวกับค าสั่งจราจร 
- ติดตาม ส ารวจ และตรวจสอบการกระท าของผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร 
- รายงานสุานะของการบังคับชช้กฎจราจร การฝ่าฝืนกฎหมายจราจร 

และอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดขึ้น 
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- ปรับคดีอาชญากรรมเล็กน้อย ซึ่งจะต้องุูกลงโทษเป็นระยะ ๆ 
- ควบคุมดูแลอุบัติเหตุทางการจราจรที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ชนมาตรา 64 
- ส่งรายงานกรณีอุบัติเหตุทางจราจรตามที่บัญญัติไว้ชนมาตรา 61 65 

และ 66 
- ควบคุมและจัดท ารายงานอุบัติเหตุทางจราจร หากมีความจ าเป็น 

ตรวจยึดชบอนุญาตขับขี่เป็นการชั่วคราว และตรวจยึดยานพาหนะไว้
ชนสุานที่ที่มีความเหมาะสมตามที่บัญญัติไว้ชนมาตรา 61 65 และ 66 

- จัดท ารายงานพร้อมแนบส านวน เพื่อส่งศาล หากมีการระบุไว้ชน
กฎหมาย 

- เจ้าพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
หน้าที่ตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรุ้าจ าเป็น  

มำตรำ 58 
 ผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อศาลชนกรณีที่ไม่เห็นชอบชน
การตัดสินที่ไมุู่กต้อง 

มำตรำ 59 
 เจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานจราจรจะต้องยึดรุยานพาหนะไว้ เพื่อ
ตรวจสอบ และเพื่อไม่ชห้เกิดการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุจราจร 

มำตรำ 60 
 เจ้าพนักงานจราจรมีสิทธิ์ที่จะขอยึดชบอนุญาตขับขี่ เพื่อพักการขับขี่
ภายชนระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน และอาจท าการหักคะแนนตามที่ระบุไว้ชน
มาตรา 43 ของกฎหมาย้บับนี้ ส าหรับลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ขับรุตรงข้ามกับทิศทางจราจรหรือขับไปชนทิศทางที่มีป้ายห้าม 
2. ขับรุด้วยความเร็วเกินก าหนดตั้งแต่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จาก

ความเร็วต่างๆ ที่จ ากัดไว้ชนกฎหมาย้บับนี้ 
3. ไม่เคารพสิทธิต่อผู้ขับขี่อื่นๆ ที่มีสิทธิชนการเดินรุตามล าดับก่อนหลัง 
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4. ไม่ปฏิบัติตามป้ายหยุด หรือไฟสัญญาณแดงกระพริบ 
5. ขับรุที่มีตีนตะขาบโดยตรงบนผิวุนนที่โรยด้วยกรวด 

เจ้าพนักงานจราจรต้องไม่ท าการยึดเอกสารคู่มือประวัติรุ หรือ
เอกสารที่เกี่ยวกับชบอนุญาตขับขี่ ชนกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขระบุไว้ชนกฎหมาย 

มำตรำ 61 
 ชนกรณีที่ เกิดอุบัติ เหตุ แล้วแต่กรณี การกักตัวผู้ขับขี่และรุไว้
ด าเนินการสอบสวนและลงบันทึกประจ าวันจะอยู่ชนความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรชนท้องที่ที่เกิดเหตุ หากเกิดขึ้นชนกรณีที่ผู้ขับขี่
กระท าผิดเพราะอยู่ชนอาการมึนเมาจากยาเสพติด จ าเป็นจะต้องน าส่ง
โรงพยาบาลเพื่อตรวจและออกหนังสือแสดงระดับของการมึนเมาหรือระดับของ
สารเสพติดและแนบรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางจราจรเพื่อส่งฟ้องศาล 

มำตรำ 62 
 ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและระเบียบการจราจรที่มีความผิดเล็กน้อย ซึ่ง
อาจุูกลงโทษเป็นการชั่วคราวภายชต้ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานจราจร 
 เจ้าพนักงานม ีสิทธิที่จะไกล่เกลี่ยกรณีอุบัติเหตุซึ่งจะเป็นการฟ้องร้อง
เพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทนความเสียหายเท่านั้น หากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล 
เจ้าพนักงานจราจรจะต้องส่งส านวนไปยังศาล 

มำตรำ 63 
 เจ้าพนักงานจราจรจะต้องส่งส านวนการฟ้องร้องคดีไปยังศาล เมื่อผู้ขับขี่
ท าผิดกฎหมายจราจร หรือกฎข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจร โดยอาจ
ด าเนินการระงับการชช้ชบอนุญาตขับขี่ ท าชห้ชบอนุญาตขับขี่เป็นโมฆะ หรือการ
พักชบอนุญาตขับขี่ตามที่ก าหนดไว้ 

1. การพกัชบอนุญาตขับขี่ภายชนระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รวมทั้งหัก
คะแนน ตามที่ระบุไว้ชนมาตรา 43 ของกฎหมาย้บับนี้ 
ก. ขับขี่ยานพาหนะด้วยอาการมึนเมา เพราะมีระดับสาร

แอลกอฮอล์ชนลมหายชจตั้งแต่ 0.40 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือชน
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เลือดตั้งแต่ 0.80 กรัมต่อลิตร หรือเนื่องมาจากพิษของยาเสพติด 
หรือปฏิเสธไม่ยอมชห้ตรวจการหายชจ 

ข. หลบหนีเมื่อเป็นเหตุชห้เกิดอุบัติเหตุ 
ค. ฝ่าฝืนค าสั่งชห้หยุดรุ หรือปฏิเสธไม่ชห้ตรวจสภาพรุ 
ง. ชช้ป้ายทะเบียนที่มีการแปลงเป็นอย่างอื่น หรือเอกสารแสดง

ลักษณะรุ และเอกสารทะเบียนรุเพื่อชช้ส าหรับการจราจร 
2. การประกาศแจง้ชบอนญุาตขับขี่เป็นโมฆะ หรอืการพักชบอนุญาต

ขับขี่เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมทั้งการหักคะแนนตามที่ก าหนดไว้
ชนมาตรา 43 ของกฎหมาย้บับนี ้
ก. ขับรุโดยฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และเป็นเหตุชหผู้้อื่นได้รับ

บาดเจ็บ หรือท าชห้ผู้อื่นเสียชีวิต 
ข. ขับรุโดยไม่เคารพกฎจราจร และไม่มีเจตนาทีจ่ะท าชห้ผู้อื่น

เสียชีวิต 
ชนกรณีที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้ตามข้อ 1 และ 2 
ข้างต้นนั้น หัวหน้าหน่วยของเจ้าพนักงานระดับจังหวัดหรือเทศบาลมี
สิทธิที่จะสั่งพักการชช้ชบอนุญาตขับขีุ่ึง 1 ปี จนกระทั่งศาลตัดสินคดี 
เมื่อคดีุูกตัดสินแล้ว ค าตัดสินข้างต้นจะุูกยกเลิกโดยค าสั่งศาล 

มำตรำ 64 
 เจ้าพนักงานจราจรจะต้องห้ามไม่ชห้รุวิ่ง หรือควบคุมรุไว้จนกว่าจะ
ปรับเสร็จ ตามกรณีที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับจราจร หรือค าสั่งของเจ้าพนักงาน
จราจร ดังต่อไปนี้ 

1. รุของผู้ขับขี่ที่อยู่ชนอาการมึนเมา มีระดับแอลกอฮอล์ชนลม
หายชจมากกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อ 1 ลิตร หรือชนเลือดตั้งแต่ 0.5 
กรัมต่อ 1 ลิตร หรือภายชต้พิษร้ายแรงของยาเสพติด 

2. รุของผู้ขับขี่ที่ปฏิเสธการตรวจระดับแอลกอฮอล์และยาเสพติด 
3. รุที่บรรทุกสินค้า หรือผู้โดยสารเกินก าหนด 
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4. รุที่ผู้ขับขี่ไม่มีชบอนุญาตขับขี่หรือมีชบอนุญาตขับขี่ต่างจาก
ประเภทของรุที่ขับ 

5. รุที่ไม่อยู่ชนสภาพที่ดี อันจะท าชห้เกิดอุบัติเหตุการจราจรได้ 
6. รุที่พ่นไอเสียและมีเสียงดัง ซึ่งขัดกับข้อก าหนดมาตรฐานอันเป็น

การรบกวนผู้ชชุ้นนรายอื่นๆ หรือประชาชนผู้อาศัยอยู่ ชกล้เคียง
ุนนสาธารณะ 

7. รุที่วิ่งโดยที่ไม่มีป้ายทะเบียนและบัตรแสดงลักษณะ หรือค า
อนุญาตอื่นๆ ส าหรับการสัญจร 

8. รุบรรทุกสินค้าหรือผู้โดยสาร ที่นั่งหรือบดบังวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ 
9. รุที่จอดขวางและก่อชห้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรแก่ผู้ชช้รุชชุ้นน

คนอื่นๆ 
10. รุที่จอดบนุนนชนเมืองเกิน 72 ชั่วโมง 
11. รุที่ไม่ได้น ามาตรวจสภาพรุตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่น ามา

ซ่อมชนเวลาตามค าสั่งของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 

มำตรำ 65 
 เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรจะต้องหยุดและกักรุไว้ และเตรียม
เอกสารเพื่อส่งศาลชห้ตัดสินคดีส าหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรดังต่อไปนี้ 

1. รุที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจร 
2. รุที่ชช้ป้ายทะเบียนดัดแปลง หรือบัตรลักษณะรุดัดแปลง หรือ

ชบอนุญาตปลอม 
3. รุที่บรรทุกสินค้าหรือผู้โดยสารที่ท าความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้าง

สาธารณะทั่วไป เช่น ุนนและสะพาน 

มำตรำ 66 
 เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจะท าการไกล่เกลี่ย สืบสวน และจัดท ารายงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการไกล่เกลี่ยการฝ่าฝืนและการชช้หนังสือรายงาน และการท า
ส านวนอุบัติเหตุ และ/หรือการส่งเอกสารชห้เจ้าหน้าที่ ที่ผู้มี
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อ านาจจะบัญญัติไว้ชนข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 

2. วิธีการจ่ายค่าปรับ การออกชบเสร็จค่าปรับและการจัดการรายได้
จ า กก า รปรั บ  จ ะบัญญั ติ ไ ว้ โ ด ย ร ะ เ บี ยบข้ อบั ง คั บ ขอ ง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวง
โยธาธิการและขนส่ง 

เครื่องหมำยจรำจร 
สัญลักษณข์องเครื่องหมายจราจรแสดงชนลักษณะของป้ายต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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ป้ำยบังคับ 
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ป้ำยบังคับ 
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ป้ำยเตือน 
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ป้ำยเตือน 
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ป้ำยเตือน 
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ป้ำยเตือน 
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ป้ำยแสดงล ำดบักำรจรำจร 

 
รถที่อยู่ในทำงรองต้องให้ทำง

แก่รถที่มำจำกทำงเอก 
ให้ทำงแก่รถที่มำจำก

ทิศทำงตรงกันข้ำมก่อน 

ให้ทำงแก่รถที่มำจำกทิศทำงตรงกัน
ข้ำมก่อน 



คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” (ราชอาณาจักรกัมพูชา)  | 133 

ป้ำยชั่วครำว 
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ป้ำยให้ข้อมูล 
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ป้ำยให้ข้อมูล 
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เครื่องหมำยบนผิวทำง 
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เครื่องหมำยบนผิวทำง 
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บทที่ 3 

กำรข้ำมแดน 

3.1 จุดผ่ำนแดนระหว่ำงไทยกับกมัพูชำ 

ไทยมีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชาเป็นระยะทาง 725 กิโลเมตร มีด่าน
ุาวรที่สามารุส่งออกและน าเข้าสินค้าได้จ านวน 6 แห่ง ซึ่งมูลค่าการค้า
ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้า
รวมระหว่างประเทศทั้งสอง กัมพูชามีพรมแดนติดต่อกันกับไทยหลายด้าน โดย
ทิศเหนือติดกับไทย 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
บุรีรัมย์ ทิศตะวันตกติดกับไทย 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และตราด 
และทิศชต้ติดกับอ่าวไทย ชนด้านการค้า จุดการค้าผ่านแดนที่ส าคัญที่สุดได้แก่ 
จุดผ่านแดนุาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสะแก้ว ซึ่งมีมูลค่า
การค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สูงที่สุด 

รูปภาพแสดงจดุผ่านแดนุาวรระหว่างไทยกับกัมพูชา 

12

3

6

5

4
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3.1.1 จุดผ่ำนแดนถำวร                   
1. ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ -อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย 
2. ช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ -โอร์เสม็ด อ าเภอส าโรง 

จังหวัดอุดรมีชัย 
3. บ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว - ปอยเปต อ าเภอ

โอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
4. บ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี-บ้านกัมเรียง อ าเภอ

ไพลิน จังหวัดพระตะบอง 
5. บ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี-บ้านคลองจะกร็อม 

อ าเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง 
6. บ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองชหญ่ จังหวัดตราด - จามเยียม อ าเภอ

มณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 
3.1.2 จุดผ่อนปรน 

1. บ้านตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว – บ้านบึงตะกวน 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย 

2. บ้านหนองปรือ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว – บ้านมาลัย 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย 

3. บ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว – พนมได (บ้านกิโล 13) 
จังหวัดพระตะบอง 

4. บ้านซับตารี อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี – บ้านโอล าดวน อ าเภอ
กร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง 

5. บ้านบึงชนังล่าง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี – บ้านสวายเวง 
จังหวัดพระตะบอง 

6. บ้านสวนส้ม อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี – บ้านสังกะสี อ าเภอ
กร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง 

7. บ้านหมื่นด่าน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด – บ้านศาลเจ้า อ าเภอส ารูด 
จังหวัดพระตะบอง 
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8. ช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านสะเตียบกวาง 
อ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร 
 

3.1.3 จุดผ่อนปรนอื่นๆ ตำมแนวชำยแดน  
1. ช่องตาเฒ่า อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ – จังหวัดพระวิหาร 
2. ช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ – บ้านจุ๊บโกกี อ าเภอ

ส าโรง จังหวัดอุดรมีชัย 
3. ช่องกร่าง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ – บ้านทะมอโดน อ าเภอ

บันเตียกัมบึน จังหวัดอุดรมีชัย 
4. บ้านหนองหญ้าแก้ว กิ่งอ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว – บ้านต าบลมุย 

อ าเภอสวายเจก จังหวัดบันเตียเมียนเจย 

กำรข้ำมแดนไทย-กัมพูชำ (อรัญประเทศ-ปอยเปต) 

 เมื่อรุบรรทุกขนสินค้าวิ่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ จากประเทศ
ไทยที่ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ข้ามชายแดนไปยังประเทศกัมพูชาที่
ด่านปอยเปต จังหวัดศรีโสภณ จะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอน ระยะเวลา และ
มีค่าชช้จ่ายชนการข้ามแดน ดังต่อไปนี้ 
 
3.2 พิธีกำรศลุกำกรขำออกฝั่งไทย 
การยื่นเอกสารล่วงหน้าผ่านระบบ EDI 

1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ล่วงหน้า โดยส่ง
ข้อมูลชบขนสินค้าขาออก (Export declaration form) และบัญชี
ราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออก
หรือตัวแทนมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยผ่านบริษัท
ผู้ชห้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ EDI) 
เมื่อระบบของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลชนชบขนสินค้าขาออกส่งมา
ุูกต้องครบุ้วนแล้ว จะออกเลขที่ชบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบ
เงื่อนไขต่างๆ ที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มชบขนสินค้าขา



คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” (ราชอาณาจักรกัมพูชา)  | 141 

ออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้ และแจ้งกลับไปยังผู้ส่งออกหรือตัวแทน 
เพื่อจัดพิมพ์ชบขนสินค้า 
- ชบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับ

ชบขนสินค้าประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องน าชบขนสินค้า
ไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากร ณ ด่านศุลกากรที่ผ่านพิธี
การขาออก 

- ชบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) 
ส าหรับชบขนสินค้าขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารุช าระค่า
อากร (ุ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจปล่อยเพื่อส่งออก
ได้ทันที โดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร      

กระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ และออกเลขที่ชบขนสินค้านี้ จะ
ชช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เอกสารต่างๆ จะุูกส่งข้อมูลโดยอีเมล์ไปยัง
ตัวแทนรับออกของ (Customs Broker) ที่ อ.อรัญประเทศ 

2. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนช าระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร) และ
ค่าธรรมเนียม กับเจ้าหน้าที่ 

 
รุบรรทุกสินค้าขนส่งสินค้ามายังด่านศุลกากรคลองลึก อ.อรัญประเทศ 

1. เมื่อรุบรรทุกสินค้าขนส่งสินค้ามายังด่านศุลกากรคลองลึก อ.อรัญ
ประเทศ พนักงานขับรุยื่นขอบัตรคิว ณ ที่ท าการด่านศุลกากรคลองลึก 

2. ยื่นบัตรคิวพร้อมเอกสารชห้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ส านักงานบริการ
ด้านศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ (Thai Customs One Stop Service) 

3. เจ้าหน้าที่ศุลกากรท าการตรวจสอบเอกสาร ส่วนสินค้าอาจจะมีการ
ตรวจสอบเป็นบางรายการ 

4. เอกสารต่างๆ ได้รับการอนุมัติและตรวจปล่อยสินค้า 
โดยชนขั้นตอนการด าเนินพิธีการศุลกากรขาออก ณ ด้านศุลกากรคลองลึก 

จะชช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
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เอกสารต่างๆ ที่ชช้ชนการด าเนินพิธีการศุลกากรขาออกของประเทศไทยมีดังนี้ 
 ชบขนสินค้าขาออก (Export declaration form) 
 ชบ Invoice 
 Packing List 
 Truck bill 
 Sales contract 
 Shipping instruction  
 Cargo manifest 
 Customs power of Attorney 
 Delivery notice 
 Photo, Catalogs 

3.3  ศุลกำกรขำเข้ำฝั่งกัมพชูำ 

 
การจดัเตรียมเอกสารล่วงหน้า 

1. ส่งออกจะต้องส่งเอกสารไปยังตัวแทนรับออกของอนุญาต  (Customs 
Broker) กัมพูชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อที่ตัวแทนรับออกของ
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ดังกล่าวจะยื่นเอกสารเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรล่วงหน้า ชห้แก่ 
ส านักงานศุลกากรกรุงพนมเปญ โดยมีเอกสารที่ชช้ ได้แก่  
(1) ชบ Invoice ของสินค้า         
(2) Packing list  
(3) Truck Bill  
(4) เอกสารอื่นๆ หากจ าเป็น เช่น Material Safety Data Sheet 
(MSDF)/เอกสารประกันภัยสินค้า/ ชบรับรองแหล่งก าเนิดของสินค้า 

2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรกรุงพนมเปญจะท าการประเมินอากรและค่าชช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งออกเอกสารรับรอง (Authorization Letter) 
เพื่อน าไปยื่นด าเนินการด้านเอกสารที่ส านักงานศุลกากรศรีโสภณ 
(บันเตียเมียนเจย) ต่อไป 

3. ตัวแทนรับออกของที่ได้รับอนุญาตน าเอกสารต่างๆ ไปยังส านักงาน
ศุลกากรศรีโสภณเพื่อด าเนินการด้านเอกสาร ต้องมีการด าเนินเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้  
(1) Customs Declaration Form 
(2) Camcontrol Form 
(3) Inspection Report  

4. ช าระค่าอากรและค่าชช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าที่ส านักงาน
ศุลกากรศรีโสภณ และเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารชนเบื้องต้นชห้แก่
ตัวแทนรับออกของอนุญาต ซึ่งค่าชช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ 

 Customs Import Duties ตามมูลค่าสินค้า (ad-valorem) 
 Special Tax ส าหรับสินค้าบางประเภท 
 Value Added Tax (VAT) 

หมายเหตุ ชนกรณีที่มีการน าเข้าสินค้าที่เป็นอาหารและยาจะต้องมีการยื่น
เอกสารล่วงหน้าแก่หน่วยงาน Camcontrol ที่กรุงพนมเปญและสาขาที่ศรีโสภณ 
ด้วยเช่นกัน 
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รุบรรทุกสินค้าขนส่งสินค้ามายังด่านศุลกากรปอยเปต ประเทศกัมพูชา 
1. พนักงานขับรุยื่นเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ด่านชายแดนปอยเปต 
2. น าเอกสารไปยื่นชห้แก่เจ้าหน้าที่ Camcontrol และช าระค่าชช้จ่าย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
(1) ชบ Invoice สินค้า 
(2) Packing list 
(3) Truck bill 

3. ช าระค่าชช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง หากไม่มีการตรวจสอบสินค้า
เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารอนุญาต (Authorization Letter) ชห้แก่
พนักงานขับรุ 

4. หากต้องมีการตรวจสอบสินค้าจะต้องมีการนัดเจ้าหน้าที่ Camcontrol 
ุึงสุานที่ที่จะท าการตรวจสอบสินค้า ซึ่งส่วนชหญ่จะด าเนินการที่
สุานที่ขนุ่ายสินค้าของเอกชนกัมพูชา (Transloading area) 

5. พนักงานขับรุบรรทุกสินค้าไปยังส านักงานศุลกากรปอยเปตซึ่งจะอยู่
ห่างจากชายแดนประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อไปด าเนินพิธีการศุลกากร
ขาเข้า 

6. ตัวแทนออกของรับอนุญาต (Customs Broker) ของกัมพูชาน า
เอกสารต้น้บับที่ได้มีการท าเอกสารล่วงหน้าไว้ที่ส านักงานศุลกากร  
ณ กรุงพนมเปญ และ จ.ศรีโสภณ (บันเตียเมินเจย) มายื่นชห้แก่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรปอยเปต  

7. หากต้องมีการตรวจสอบสินค้าจะต้องมีการนัดเจ้าหน้าที่ศุลกากรุึง
สุานที่ที่จะท าการตรวจสอบสินค้า ซึ่งส่วนชหญ่จะด าเนินการที่
สุานที่ขนุ่ายสินค้าของเอกชนกัมพูชา (Transloading area) 

8. รุบรรทุกสินค้าไทย น ารุบรรทุกไปผ่านการ X-Ray ล่วงหน้า เพื่อ
ตรวจสอบสินค้าชนตู้คอนเทนเนอร์ หลังจากนั้นจึงขนส่งสินค้าไปยังจุด
ขนุ่ายสินค้าของเอกชน เพื่อขนุ่ายสินค้าไปยังรุบรรทุกกัมพูชา  
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9. เจ้าหน้าที่ศุลกากรปอยเปตท าการตรวจปล่อยสินค้า ณ สุานที่ขนุ่าย
สินค้าของเอกชนกัมพูชา (Transloading area) 

 

โดยระยะเวลาชนการด าเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ 
ตรวจปล่อยสินค้าจะชช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง   

 
 

 
 
3.4 ขั้นตอนกำรขนถ่ำยสินค้ำจำกรถบรรทุกสินค้ำไทยไปยังรถบรรทุก

สินค้ำกัมพูชำ 
เมื่อรุบรรทุกสินค้าไทยผ่านการ X-Ray สินค้าจากด่านศุลกากรปอยเปต

แล้ว จะน ารุบรรทุกสินค้ามาเปลี่ยนตู้สินค้ายังลานขนุ่ายสินค้า (Inland 
Container Depot) ของบริษัทเอกชนของกัมพูชา ซึ่งมีอยู่หลายราย ซึ่งตั้งอยู่
ห่างจากด่านชายแดนปอยเปตประมาณ 1-4 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับสุานที่ขนุ่าย
สินค้า) โดยการเปลี่ยนตู้สินค้าจะชช้เครนท าการยกตู้สินค้าจากรุบรรทุก
สินค้าไทยไปยังรุบรรทุกสินค้ากัมพูชา โดยชช้เวลาประมาณ 1 ชม. ตั้งแต่น า
รุบรรทุกสินค้าเข้ามาจนกระทั่งน ารุบรรทุกเปล่าออกไป 
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 ค่าชช้จ่ายชนการยกตู้สินค้า (Lift on/Lift off) โดยยกตู้ลงจาก
รุบรรทุกสินค้าไทย 1 ครั้ง และยกตู้สินค้าขึ้นรุบรรทุกกัมพูชา 1 ครั้ง มี
ค่าชช้จ่าย 80 เหรียญสหรัฐ 
 

 

3.5 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  

ค่าชช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นชนการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพไปยังกรุง
พนมเปญโดยผ่านทางจุดผ่านแดนุาวรคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีดังนี้ 

ประเภทของค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำย (USD) 
ค่าด าเนินเอกสารล่วงหน้าชนประเทศกัมพูชา 
(Pre-Shipment Cost) 

500-650 USD (ส่วนชหญ่จะเป็นค่า
เดินทางชนการท าเอกสาร) 

ค่าขนส่งสินคา้ตู้ 40’ จากกรุงเทพ-พนมเปญ 900-1,200 USD 

ค่าด าเนินเอกสารผ่านแดนทั้ง 2 ประเทศ 150-200 USD 
ค่า X-Ray ตู้สินค้า ณ ด่านศุลกากรปอยเปต  

- ตู้ 40’ และ 45’ 40 USD + 10 USD (ค่าชช้จ่ายนอกระบบ) 
- ตู้ 20’ 25 USD + 10 USD (ค่าชช้จ่ายนอกระบบ) 

ค่ายกตู้สินค้า (Lift on/Lift off) 80 USD 
ค่าชั่งน้ าหนัก 3 ด่านและค่าชช้จ่ายนอกระบบ
ตามเส้นทาง 

40-60 USD 

ที่มา: The Blue Book on Transport and Trade Facilitation along the Southern 
Economic Corridor in Cambodia 
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เวลาท าการของหน่วยงานต่างๆ ของกัมพูชา ณ ด่านชายแดนปอยเปต 
หน่วยงำน เวลำท ำกำร 

ประตูด่านพรมแดน 8.00 น. ุึง 20.00 น. ทุกวัน 
Camcontrol 8.00 น. ุึง 12.00 น. และ 

13.00 น. ุึง 17.30 น. ทุกวัน 
ศุลกากร 7.00 น. ุึง 11.30 น. และ 

14.00 น. ุึง 17.30 น. ทุกวัน 
 
3.6 ภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเขำ้สินค้ำประเทศกัมพูชำ 

ภาษีน าเข้าของประเทศกัมพูชาเรียกเก็บจากสินค้าน าเข้าก่อนได้รับ
การตรวจปล่อยจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยสินค้าบางประเภทได้รับการยกเว้น
ภาษีน าเข้านี้ โดยชนการน าเข้าสินค้าเข้าประเทศกัมพูชา จะต้องเสียภาษี 3 
ประเภท ได้แก่ 

1. Customs Import Duties ตามมูลค่าสินค้า (ad-valorem rate) 
2. Value Added Tax (VAT) เรียกเก็บ 10% จากทกุประเภทสนิค้า 
3. Special Tax คือ ภาษีสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือย  

อัตราภาษีน าเขา้ (Customs Import Duty) 
โครงสร้างภาษีน าเข้าของกัมพูชาได้มีการปรับชนปี 2001 โดย

โครงสร้างภาษีน าเข้าได้ปรับลดลงจาก 12 อัตรา เหลือเพียง 4 อัตรา และอัตรา
ภาษีน าเข้าสูงสุดลดลงจาก 120% เหลือ 35% ตามมูลค่าสินค้า โดยโครงสร้าง
ภาษีน าเข้า 4 อัตรามีรายละเอียดดังนี้ 

 0% ส าหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยา และอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา 

 7% ส าหรับสินค้าปฐมภูมิ (Primary Product) และวัตุุดิบ (Raw 
materials) เช่น วัสดุก่อสร้างจ าพวก ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง อิฐ 
สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า เป็นต้น 
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 15% ส าหรับ เครื่องมือเครื่องจักรที่ชช้ชนการผลิต (Capital goods) 
เครื่องจักรและอุปกรณ์  วัตุุดิบที่ได้รับอนุญาตบางประเภท (Locally 
available raw materials) 

 35% ส าหรับสินค้าส าเร็จรูปทุกชนิด รวมุึง โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่น
เทป สีทาบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  และสินค้าฟุ่มเฟือย รวมุึง 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากปรโตรเลียม ยานพาหนะ อาวุธ 
เครื่องส าอาง น้ าหอม อัญมณีต่างๆ (รุยนต์ต้องเสียภาษีเพิ่มตามก าลัง
ของเครื่องยนต์) 

อัตราภาษีสรรพสามิต (Special Tax) 
ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่น าเข้าหรือสินค้าที่

ผลิตได้ภายชนประเทศ ทั้งชนรูปของสินค้าและบริการ โดยชนปัจจุบันมีการ
จัดเก็บสินค้าน าเข้าจากฐานราคาภายหลังจากที่ได้รวมภาษีศุลกากรและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ขณะที่สินค้าและบริการชนประเทศจะมีฐานภาษีจากราคา
หน้าโรงงานหรือที่ชห้บริการรวม 11 รายการ ได้แก่ 

1. รุยนต์ อะไหล่และส่วนประกอบที่มีขนาดเครื่องยนต์ุึง 2000 CC. 
อัตราภาษีร้อยละ 20 

2. รุยนต์ อะไหล่และส่วนประกอบที่มีขนาดเครื่องยนต์เกินกว่า 2001 
CC. อัตราภาษีร้อยละ 30 

3. รุยนต์ขนาดชหญ่ เช่น รุบัส และรุบรรทุกหนัก อัตราภาษีร้อยละ 10 
4. รุจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ ขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 125 ซีซี 

อัตราภาษีร้อยละ 10 
5. ผลิตภัณฑ์ปรโตรเลียม อัตราภาษีร้อยละ 20 
6. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกรดคาร์บอน เครื่องดื่มที่คล้ายกันซึ่งไม่มี

แอลกอฮอล์ อัตราภาษีร้อยละ 15 
7. เบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อัตราภาษีร้อยละ 10, 15 และ 

30 
8. บุหรี่และซิการ์ อัตราภาษรี้อยละ 10 
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9. ค่าบริการห้องพกัโรงแรมและสุานบันเทงิ อัตราภาษีร้อยละ 10 
10. ค่าขายบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งชนประเทศและต่างประเทศ อัตราภาษี

ร้อยละ 10 
11. ค่าชห้บริการ โทรศัพท์ทางไกลทั่วประเทศและระหว่างประเทศ อัตรา

ภาษีร้อยละ 10 

หมายเหตุ ตัวอย่างการค านวณภาษีน าเข้าแสดงไว้ชนภาคผนวก 
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บทที ่4 

เส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำ 
 
4.1 เสน้ทำงหลักที่ใช้ในกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศไทยและกัมพูชำ 

เส้นทางหลักที่ชช้ชนการขนส่งระหว่างประเทศที่ศึกษาชนครั้งนี้ ได้
ศึกษาชนเส้นทางตั้งแต่ ด่านชายแดนปอยเปต ไปยังกรุงพนมเปญ โดยผ่าน
จังหวัดศรีโสภณ (บันเตียเมียนเจย ) จังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัตว์ 
จังหวัดกัมปงชนัง ก่อนเข้าสู่กรุงพนมเปญ โดยชช้ทางหลวงหมายเลข 5 ซึ่งมี
ระยะทางทั้งสิ้น 407 กิโลเมตร โดยรุบรรทุกสินค้าจะชช้ระยะเวลาชนการขนส่ง
ประมาณ 10 ชั่วโมง นับตั้งแต่ออกเดินทางจากจุดเปลี่ยนุ่ายสินค้าที่ปอยเปต
ไปุึงยังจุดหมายปลายทางที่กรุงพนมเปญ 
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เส้นทางถนน ระยะทาง หมายเลขถนน และระยะทางเป็นกิโลเมตร
ระหว่างแต่ละจังหวัด ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากปอยเปต 
จ.ศรีโสภณ ไปยัง กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา แสดงดังรูป 

             
(Poipet)

       
(Serei Saophoan)

        
(Battambang)

         
(Pursat)

         
(Kampong Chhnang)

          
(Phanom Penh)

       

NH5NH5NH5NH5   

91   .95   .107   .67   .47   .

NH5

 เส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางบกจากประเทศไทยไปยังกรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา จะใช้เส้นทางที่ออกจากประเทศไทย ที่ด่านชายแดน
คลองลึก อ .อรัญประเทศ จ .สระแก้ว เนื่องจากเป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่
ส านักงานศุลกากรอนุญาตให้มีการน าเข้า-ส่งออกสินค้าได้ และสภาพถนนใน
เส้นทางมีสภาพที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นๆ และเป็นเส้นทางที่สั้น
ที่สุดเมื่อส่งออกสินค้าจากกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง หรือสนามบินสุวรรณภูมิ  

4.2 สภาพถนน ผิวจราจร จ านวนช่องทาง ความเร็ว และ  สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

การศึกษาในเส้นทางนี้จะแสดงให้เห็นถึงระยะทางระหว่างจังหวัด/อ าเภอ  
ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้า สภาพของถนน ความเร็วที่ใช้ ตลอดจนสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในเส้นทาง รวมทั้งน าเสนอถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเส้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจต่อไป โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นช่วงถนนที่
เชื่อมแต่ละจังหวัดดังต่อไปนี้ 
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4.2.1 เส้นทำงปอยเปต (Poipet) – ศรีโสภณ (Serei Saophoan) 

       
      

(Poipet)

       
(Serei Saophoan)

        
(Battambang)

         
(Pursat)

         
(Kampong Chhnang)

          
(Phanom Penh)

       

NH5   

47   .

 

 ปอยเปต เป็นเขตที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดศรีโสภณหรือบันเตียเมินเจยชน
ภาษากัมพูชา ซึ่งเป็นอ าเภอมีอาณาเขตติดต่อกับ อ .อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ระยะทางจาก อ.ปอยเปต ไปยังตัวจังหวัดศรีโสภณ มีระยะทาง 47 
กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยทางหลวงหมายเลข 5 จากการส ารวจเส้นทางพบว่ามี
ลักษณะและสภาพุนนดังต่อไปนี้ 

 สภาพุนน เป็นุนนลาดยาง จ านวน 2 ช่องการจราจรสวนกัน ุนน
อยู่ชนสภาพดี ชหม่และเรียบ ไหล่ทางกว้างประมาณ 1.5 เมตร มีเส้น
แบ่งทิศทางการจราจรชัดเจน  

 สภาพุนนชนช่วงนี้ที่เป็นุนนที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพุนน
ชนช่วงอื่นๆ ของเส้นทางระหว่างปอยเปต-กรุงพนมเปญ 

 การจราจรค่อนข้างหนาแน่น มรีุสัญจรเกือบทุกประเภท  
 ความเร็วเ้ลี่ยของรุบรรทุกประมาณ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 ระยะเวลาทีช่ช้ชนเส้นทางนี้ประมาณ 50 นาท ี
 มีด่านชั่งน้ าหนัก 1 จุดชนระหวา่งเส้นทาง 
 สุานีบริการน้ ามันมีตลอดเส้นทาง 
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4.2.2 เส้นทำงศรีโสภณ (Serei Saophoan) – พระตะบอง 
(Battambang) 
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ระยะทางจากจังหวัดศรีโสภณ (Serei Saophoan) ไปยังจังหวัดพระ
ตะบอง (Battambang) มีระยะทาง 67 กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยทางหลวง
หมายเลข 5 จากการส ารวจเส้นทางพบว่ามีลักษณะและสภาพุนนดังต่อไปนี้ 

 เป็นุนนลาดยาง จ านวน 2 ช่องการจราจรสวนกัน สภาพุนน
ค่อนข้างแย่เป็นส่วนมากและชนบางช่วงุนนอยู่ชนสภาพช ารุดและอยู่
ชนระหว่างการซ่อมบ ารุงซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายชนกลางปี 2014  
ไหล่ทางกว้างประมาณ 1 เมตรชนเขตเมือง ส่วนเขตนอกเมืองไหล่ทาง
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ช ารุด เส้นแบ่งทิศทางการจราจรไม่ชัดเจน  
 ชนเส้นทางมีแหล่งชุมชนตลอดทาง ควรระมัดระวังคนเดินเท้าตามไหล่

ทาง 
 ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังชนช่วงที่มีการปรับปรุงเส้นทาง เนื่องจาก

สภาพุนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีความเสี่ยงที่ชนการเกิดอุบัติเหตุจราจรชน
ระหว่างการเดินทาง 

 การจราจรมีความหนาแน่น มยีานพาหนะสัญจรเกือบทุกประเภท  
 ความเร็วเ้ลี่ยของรุบรรทุกประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สภาพุนนปกติ และ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชนช่วงทีุ่นนช ารุด 
 สุานีบริการน้ ามันมีตลอดเส้นทาง 
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4.2.3 เส้นทำงพระตะบอง (Battambang) – โพธิสัตว์ (Pursat) 
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ระยะทางจากจังหวัดพระตะบอง (Battambang) ไปยังจังหวัดโพธิสัตว์ 
(Pursat) มีระยะทาง 107 กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยทางหลวงหมายเลข 5 จากการ
ส ารวจเส้นทางพบว่ามีลักษณะและสภาพุนนดังต่อไปนี้ 

 เป็นุนนลาดยาง จ านวน 2 ช่องการจราจรสวนกัน สภาพุนนอยู่ชน
สภาพค่อนข้างดี เรียบ เป็นส่วนชหญ่ ไหล่ทางกว้างประมาณ 1 เมตร
ชนเขตเมือง ส่วนเขตนอกเมืองไหล่ทางช ารุด มีเส้นแบ่งทิศทาง
การจราจร แต่ไม่มีเส้นไหล่ทาง 

 ชนเส้นทางมีแหล่งชุมชนตลอดทาง โดยมี อ.มงรือไซ ซึ่งเป็นเมืองชหญ่
ตั้งอยู่ระหว่างทาง อยู่ห่างจากจังหวัดพระตะบองประมาณ 45 
กิโลเมตร 

 ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังชนเขตเมืองและเขตชุมชน ควรระวัง
รุบรรทุกที่จอดริมทาง และคนเดินุนน 

 การจราจรค่อนข้างหนาแน่นชนเขตเมือง ส่วนเขตนอกเมืองการจราจร
ไม่หนาแน่น 

 ชนเขตนอกเมืองระหว่างเส้นทาง ควรระมัดระวังฝูงโคที่มักหากินอยู่ริม
ทางและมักเดินข้ามุนนไปมา 

 ความเร็วเ้ลี่ยของรุบรรทุกประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนเขต
เมืองและชุมชน และ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชนเขตนอกเมือง 

 มีด่านชั่งน้ าหนัก 1 จุดระหว่างเส้นทาง 
 สุานีบริการน้ ามันมีตลอดเส้นทาง 
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4.2.4 เส้นทำงโพธิสัตว์ (Pursat) – กัมปงชนัง (Kampong Chhnang) 
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ระยะทางจากจังหวัดโพธิสัตว์(Pursat) ไปยังจังหวัดกัมปงชนัง (Kampong 
Chhnang) มีระยะทาง 95 กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยทางหลวงหมายเลข 5 จาก
การส ารวจเส้นทางพบว่ามีลักษณะและสภาพุนนดังต่อไปนี้ 

 ุนนลาดยาง จ านวน 2 ช่องการจราจรสวนกัน สภาพุนนอยู่ชนสภาพ
ค่อนข้างดีเป็นส่วนชหญ่ ชนบางช่วงสภาพุนนไม่เรียบอยู่บ้าง มีเส้น
แบ่งทิศทางการจราจร ไหล่ทางกว้างประมาณ 1 เมตรชนเขตเมือง 
ส่วนเขตนอกเมืองไหล่ทางกว้างประมาณ 1.20 เมตรแต่สภาพช ารุด
เป็นลูกรัง  

 ชนเขตเมือง ชนจังหวัดกัมปงชนัง (Kampong Chhnang) มีการ
ซ่อมแซมุนนที่ช ารุดเป็นระยะทางสั้นๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จชนกลางปี 
2014 

 ชนเส้นทางมีเขตชุมชนตลอดทาง การจราจรชนระหว่างเส้นทาง       
ไม่หนาแน่น 

 ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังชนเขตเมืองและเขตชุมชน เนื่องจากมีคน
เดินุนน รวมทั้งรุจักรยานยนต์บริเวณริมทาง 

 ชนเขตนอกเมืองระหว่างเส้นทาง ควรระมัดระวังฝูงโคที่มักหากินอยู่ริม
ทางและมักเดินข้ามุนนไปมา  

 ความเร็วเ้ลี่ยของรุบรรทุกประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตลอดเส้นทาง 

 สุานีบริการน้ ามันมีตลอดเส้นทาง รวมทั้งมีจุดปะยาง จุดซ่อมแซมรุ 
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4.2.5 เส้นทำงกัมปงชนัง (Kampong Chhnang) – กรุงพนมเปญ 
(Phanom Penh) 
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ระยะทางจากจังหวัดกัมปงชนัง (Kampong Chhnang) ไปยังกรุงพนมเปญ 
(Phanom Penh) มีระยะทาง 91 กิโลเมตร เชื่อมต่อโดยทางหลวงหมายเลข 5 
จากการส ารวจเส้นทางพบว่ามีลักษณะและสภาพุนนดังต่อไปนี้ 

 เป็นุนนลาดยาง จ านวน 2 ช่องการจราจรสวนกัน สภาพุนนตลอด
เส้นทางอยู่ชนสภาพดี มีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร ไหล่ทางกว้าง
ประมาณ 1 เมตรและไม่มีเส้นแบ่งไหล่ทาง  

 ชนเส้นทางมีเขตชุมชนตลอดทาง การจราจรชนระหว่างเส้นทาง
ค่อนข้างหนาแน่นชนเขตชุมชน ส่วนเส้นทางระหว่างเมืองการจราจร 
ไม่หนาแน่น 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง 
 ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังชนเขตเมืองและเขตชุมชน เนื่องจากมีคน

เดินุนน รวมทั้งรุจักรยานยนต์บริเวณริมทาง 
 ชนเขตนอกเมืองระหว่างเส้นทาง ควรระมัดระวังฝูงโคที่มักหากินอยู่ริม

ทางและมักเดินข้ามุนนไปมา  
 ความเร็วเ้ลี่ยของรุบรรทุกประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ตลอดเส้นทาง 
 มีด่านชั่งน้ าหนัก 1 จุดระหว่างเส้นทาง 
 สุานีบริการน้ ามันมีตลอดเส้นทาง รวมทั้งมีจุดปะยาง จุดซ่อมแซมรุ 



คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” (ราชอาณาจักรกัมพูชา)  | 161 

 มีการขยายช่องทางการจราจรเป็น 4 ช่องทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังทาง
หลวงหมายเลข 6 ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทาง ปัจจุบันอยู่ชนระหว่างการ
ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2015 

 ทางหลวงหมายเลข 5 มีโครงการขยายช่องทางการจราจรเป็น 4 
ช่องทาง โดยจะเริ่มมีการก่อสร้างหลังจากเสร็จสิ้นโครงการขยาย
ช่องทางจราจรที่เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 6 โดยคาดว่าจะเริ่ม
โครงการประมาณกลางปี 2015 
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4.3 สรุปสภำพของเส้นทำงระหว่ำงปอยเปตไปยังกรุงพนมเปญ 
 สภาพของุนนตลอดเส้นทางโดยรวมอยู่ชนสภาพพอชช้  แตชนบางช่วงุือว่า

อยู่ชนสภาพที่ค่อนข้างดี ได้แก่ ช่วงจากปอยเปต-ศรีโสภณ และโพธิสัตว์-  
ก าปงชนัง ความแออัดของการจราจรจะมีเ้พาะชนเขตเมือง และควร
ระมัดระวังผู้ชช้รุชชุ้นนที่สัญจรบริเวณไหล่ทาง รวมทั้งโคและกระบือตาม
เขตชนบทที่มักจะเดินข้ามุนนไปมา 

 ความเร็วของรุบรรทุกเ้ลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
รุบรรทุกสามารุท าความเร็วได้พอสมควรชนช่วงระหว่างเมืองที่การจราจร
ไม่แออัด และชนเส้นทางมีด่านชั่งน้ าหนักทั้งหมด 3 แห่ง  

 สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทปั๊มน้ ามันและร้านอาหารมีตลอดเส้นทาง   
อู่ซ่อมรุจะมีเ้พาะชนเขตเมือง แต่อู่ซ่อมรุที่ได้มาตรฐานจะมีอยู่ชนเ้พาะ
กรุงพนมเปญและปอยเปตเท่านั้น มีจุดพักรุระหว่างทาง 1 แห่งที่โพธิสัตว์ 
ส าหรับรุโดยสาร แต่รุบรรทุกสินค้ามักไม่นิยมแวะพักรุระหว่างทาง
เนื่องจากระยะทางระหว่างปอยเปตและกรุงพนมเปญมีระยะทางที่ไม่ห่าง
กันมากนัก  



คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” (ราชอาณาจักรกัมพูชา)  | 163 

บทที่ 5 

ต้นทุนกำรประกอบกำรขนส่งเบื้องต้น 
  

ส าหรับต้นทุนการประกอบการขนส่งเบื้องต้น ทางที่ปรึกษาได้ท าการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ประกอบการขนส่งกัมพูชา โดยเป็นต้นทุนของการขนส่งสินค้าด้วย
รุหัวลากที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีรายละเอียดชนเบื้องต้นดังนี้ 

 ต้นทุนการจดทะเบียนการประกอบการขนสง่ชนกัมพูชา  1,500 USD 
 ค่าจดทะเบียนยานพาหนะ              300 USD/คัน 
 ต้นทุนการซื้อรุบรรทุก รวมภาษีอากรต่างๆ แบ่งเป็น 

- รุหัวลาก (Head of tractor)        20,000 USD/หัว 
- หางลาก (Trailer)                     8,000 USD/หาง 
- รุหัวลากมือสองและค่าเปลี่ยนยาง          7,000 USD/หัว 
     (อายุ >16 ปี) โดยรวมค่าซ่อมแซม     

 ต้นทุนการบ ารุงรักษา                 200 USD/คัน/เดือน 
 ต้นทุนค่ายาง (2 เส้น/เดือน/คัน)            250 USD/เส้น 
 ต้นทุนค่าน้ ามัน            1.25 USD/ลิตร 
 ต้นทุนค่าจ้างคนขับรุบรรทกุ         120-150 USD/คน/เดือน 
 ต้นทุนค่าเบี้ยเลีย้งคนขับรุบรรทุก    15,000 เรียล/คน/วัน 
 ค่าประกันภัยบคุคลที่สาม    250-300 USD/คัน/ปี 
 ค่าประกันภัยหางลาก             100 USD/หาง 
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บทที ่6 

ระบบกำรประกันภัย 
 
ระบบกำรประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งในประเทศกัมพูชำ 

สมาคมประกันวินาศภัยแห่งกัมพูชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2548 ชนฐานะขององค์กรไม่แสวงผลก าไรและได้รับการรับรองอย่างเป็น
ทางการโดยกระทรวงมหาดไทยชนวันที่ 14 ตุลาคม 2548 

National Bureau of Cambodia (NBI) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
ชนเดือนกันยายน 2548 ภายชต้การควบคุมของกรมอุตสาหกรรมทางการเงิน 
สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง การก่อตั้งหน่วยงานนี้อยู่ภายชต้ความ
ร่วมมือของประเทศสมาชิก ASEAN ทั้งหมดเพื่อการจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันภัยข้ามชายแดน 

บริษัทรับประกันภัยต่อชนประเทศกัมพูชา (Cambodian Reinsurance 
Company) หรือเรียกว่า Cambodia Re ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกัมพูชา ภายชต้
กฤษฎีกาย่อย้บับที่ 07AN.KR.MK ชนวันที่ 24 มกราคม 2545 ซึ่งกฎหมาย 
การประกันภัยระบุว่าบริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนก่อตั้ง 7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และเพื่อสร้างศักยภาพและความมั่นคงทางการเงิน บริษัทจึงได้
ท าสัญญาร่วมค้ากับ Asian Insurance International (AII) พร้อมทั้งจ าหน่าย
หุ้น 20 เปอร์เซ็นต์ของ Cambodia Re ชนวันที่ 16 มกราคม 2547 

บริษัทประกันภัยที่ได้รับชบอนุญาตชนประเทศกัมพูชา ได้แก่ 
 CAMINCO เป็นบริษัทประกันภัยเอกชนที่รัฐบาลกัมพูชาุือหุ้น 25% 

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2552 รัฐบาลกัมพูชาได้จ าหน่ายหุ้น 
75% ของบริษัททีุ่ือครองโดยรัฐบาลชนนามของบริษัทประกันภัย 
CAMINCO โดยที่ CAMINCO เป็นบริษัทชนเครือของ Varyia BVB 
Insurance 

 FORTE INSURANCE 
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 ASIA INSURANCE 
 INFINITY INSURANCE 
 CAMPU LONPAC INSURANCE  
 CVI – CAMBODIA VIETNAM INSURANCE  

การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกชนประเทศกัมพูชา ได้แก่ 
การประกันภัยยานพาหนะที่ชช้ชนการขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า และการ
ประกันภัยบุคคลที่สาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันภัย
บุคคลที่สามภาคบังคับ 2) การประกันภัยบุคคลที่สามภาคสมัครชจ 

6.1  กำรประกันภัยยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำ13 

 จากการเก็บข้อมูลด้านการรับประกันภัยยานพาหนะประเภทรุหัว
ลากชนกัมพูชาพบว่า บริษัทประกันภัยส่วนชหญ่จะไม่รับท าประกันภัยแก่รุหัว
ลาก เนื่องจาก รุหัวลากมีความเสี่ยงสูงชนการเกิดอุบัติเหตุ สามารุน าไปลาก
วัตุุอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยชนตัวหางลาก 
(Trailer) โดยมีค่าเบี้ยประกันประมาณ 100 เหรียญสหรัฐต่อปี รวมทั้งรับ
ประกันภัยรุบรรทุกสินค้าประเภทอื่นๆ ทั่วไป เช่น รุบรรทุกขนส่งสินค้าทั่วไป
ที่ไม่ชช่รุหัวลาก รุขนส่งน้ ามัน เป็นต้น โดยค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีจะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันต้องการ ได้แก่ 

 การคุ้มครองบุคคลที่สาม (Third party liability) 
 การคุ้มครองผู้ขบัขี่และผู้โดยสารไปกับรุ (Passenger liability) 
 การคุ้มครองความเสียหายรุจากอุบัติตุต่างๆ (Own damage) 
 การคุ้มครองจากการโจรกรรมรุ (Theft) 
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 การคุ้มครองความเสียหายที่เกดิจากการจลาจล การประท้วงและ
สงครามกลางเมอืง (Strike, Riot and Civil commotion) 

 การคุ้มครองทุกประเภท (Comprehensive)  

6.2 กำรประกันภัยสินค้ำ 

 การขนส่งสินค้าทางบกชนประเทศกัมพูชา หากเจ้าของสินค้าหรือ
ผู้ประกอบการขนส่งต้องการท าประกันภัยสินค้า สามารุติดต่อบริษัท
ประกันภัยเอกชนเพื่อขอซื้อความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
สินค้าได้แบ่งเป็น 

 การประกันภัยสินค้าเป็นรายเที่ยว ส าหรับลูกค้าทั่วไป 
 การประกันภัยสินค้าเป็นรายปี ส าหรับผู้ชห้บริการขนส่งสินค้า ซึ่ง

รายละเอียดต่างๆ จะต้องมีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้รับประกัน
และผู้เอาประกัน 

ด้านความคุ้มครองความเสียหายของสินค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท 
 ความคุ้มครองภยัทุกประเภท (All Risk Cover) 
 ความคุ้มครองภยัเ้พาะอย่าง (Named Perils)  
ด้านการประกันภัยสินค้าส าหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดน หาก

ผู้ประกอบการขนส่งต้องการซื้อความคุ้มครองประกันภัยสินค้าจะต้องมีการ
เสนอเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องชห้แก่บริษัทประกันภัยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

6.3 กำรประกันภัยบุคคลที่สำม 

ประเทศกัมพูชาจะบังคับชห้ยานพาหนะทุกคันต้องท าประกันภัยบุคคล
ที่สามภาคบังคับ ส าหรับชนกรณีรุหัวลาก บริษัทประกันภัยชนกัมพูชาจะคิดค่า
เบี้ยประกันภัยประมาณ 250-30014 เหรียญสหรัฐต่อคันต่อปี ส าหรับกฎหมาย
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การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามส าหรับยานพาหนะชนประเทศกัมพูชา 
มีรายละเอียดดังนี้ 

กฎหมายการประกันภัยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาชห้การรับรองเมื่อวันที่ 20 มิุุนายน 

2543 ชนวาระที่ 4 ของการออกกฎหมายครั้งที่ 2 คือพระราชกฤษฎีกา ้บับที่ 
NS/RKMV/ 0196/15 ลงวันที่ 24 มกราคม 2543 ซึ่งได้รับการประกาศเป็น
กฎหมายการประกันภัย โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยความ 
รับผิดต่อบุคคลที่สามส าหรับยานพาหนนะ ดังนี้ 

6.4 กำรประกันภัยภำคบังคับ ส่วนที่ 1 

กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลที่สำมส ำหรับยำนพำหนะ 

มำตรำ 53 
 บุคคลชดๆ ตามกฎหมายที่เป็นเจ้าของยานพาหนะหรือด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสารชนราชอาณาจักรกัมพูชา มีหน้าที่       
ที่จะต้องท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อความ  
สูญหาย เสียหาย ต่อบุคคลที่สาม 
 ประกันภัยดังกล่าวนี้ ไม่ เพียงแต่ชอบด้วยกฎหมายแก่ เจ้าของ
ยานพาหนะเท่านั้น แต่ยังรวมุึงพนักงานขับรุและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
ด้วย ประเภทของยานพาหนะเชิงพาณิชย์ซึ่งจะต้องท าประกันภัยประเภทนี้จะ
ระบุอยู่ชนอนุกฤษฎีกา 

มำตรำ 53 
 บุคคลที่สามซึ่งปฏิบัติตามกฎจราจรและได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและ
ทรัพย์สินซึ่งมีสาเหตุจากการกระท าของยานพาหนะเชิงพาณิชย์ดังกล่าว จะุูก
ชดชช้ค่าเสียหายโดยบริษัทประกันภัยส าหรับความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าว
ตามระดับของความเสียหาย 
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มำตรำ 53 
 การประกันภัยบุคคลที่สามนี้จะไม่ครอบคลุมุึงความสูญหายหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรกัมพูชา ยกเว้นมีการระบุไว้ชนเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
 
มำตรำ 53 
 การประกันภัยนี้จะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุจราจรที่ได้รับ
บาดเจ็บทางร่างกาย พิการหรือเสียชีวิต รวมุึงผู้ประสบภัยที่โดยสารมากับ
ยานพาหนะที่เอาประกันภัยนี้ด้วย 

บทลงโทษตำมกฎหมำย 

มำตรำ 05 

 บุคคลชดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา 36 ชนกฎหมายการประกันภัย
นี้ จะต้องุูกปรับเป็นจ านวน 150,000 เรียล ุึง 1,500,000 เรียล และจะุูก
บังคับชห้ท าประกันภัยดังกล่าว 
 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามอันเกิดจากยานพาหนะภาค
บังคับตามประกาศระหว่างกระทรวง  กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง – 
กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง – กระทรวงมหาดไทย ้บับที่  653 
PRKr.SHV.SK.TC.MP ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2545 ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

มำตรำ 1  
บริษัทประกันภัยที่รับประกันความรับผิดภาคบังคับต่อบุคคลที่สาม  

อันเนื่องจากยานพาหนะจะต้องรับผิดชนอุบัติเหตุบนท้องุนนอันเกิดจากยาน
ยนต์ที่ท าประกันที่ผู้ประกันตนเรียกร้องตามที่ก าหนดไว้ 
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มำตรำ 5 
ยานพาหนะส าหรับสัญจรทางบก ประเภทที่บังคับชห้ท าประกันความรับผิด

ต่อบุคคลที่สาม มีดังต่อไปนี้ 
- ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ทุกประเภทที่ชช้บรรทุกสินค้าและขนส่ง

ผู้โดยสารชนราชอาณาจักรกัมพูชา 
- ยานพาหนะทุกประเภทที่มีบรษิัท องค์กร หรือโรงงาน เป็นเจ้าของ 
- ยานพาหนะขององคก์รที่มิชช่หน่วยงานรัฐ องค์กร และสมาคมระหว่าง

ประเทศ 
- ยานยนต์ที่ชช้ผลักดัน หรือลากจูงเครื่องผสมซีเมนต์ 
- สามล้อเครื่องที่ชช้ขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสาร 

มำตรำ 5 
การชดชช้สูงสุดตามความรับผิดต่อบุคคลที่สามจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้

ดังต่อไปนี้ 
ก. ส าหรับยานพาหนะตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไป  

- การชดชช้ภาคบังคับส าหรับอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลที่สาม 
ขั้นต่ า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อคน 

- การชดชช้ภาคบังคับส าหรับอาการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลที่สาม 
ขั้นต่ า 25,000 เหรียญสหรัฐต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 

- การชดชช้ภาคบังคับส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม  
ขั้นต่ า 10,000 เหรียญสหรัฐ 

ข. ส าหรับยานพาหนะขนาดต่ ากว่าสี่ล้อ 
 - การชดชช้ภาคบังคับส าหรับอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลที่สาม 

ขั้นต่ า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อคน 
 - การชดชช้ภาคบังคับส าหรับอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลที่สาม 

ขั้นต่ า 12,500 เหรียญสหรัฐต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 
 - การชดชช้ภาคบังคับส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม 

ขั้นต่ า 5,000 เหรียญสหรัฐ 
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มำตรำ 4 

เจ้าของยานพาหนะที่ซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามชนภาคบังคับ 
จะต้องช าระค่าเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย โดย
สามารุช าระเบี้ยประกันได้ด้วยเงินสด เช็ค หรือโอนเข้าบัญชี เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น เจ้าของรุหรือผู้ประกอบการจะต้องแจ้งชห้บริษัทประกันภัยทราบทันที 
ทั้งนี้ชห้เจ้าของพาหนะหรือผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อบริษัทประกันภายชนระยะเวลา 5 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัท
ประกันภัยจะต้องด าเนินการชดชช้ค่าเสียหายชห้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อชนอุบัติเหตุ
ชนนามของเจ้าของรุหรือผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการชดชช้ชนระดับที่คู่ความทั้ง
สองฝ่ายยินยอมตกลงกันชนระดับที่น่าพอชจ และภายชต้ข้อจ ากัดของกรมธรรม์
ประกันภัย หรือความคุ้มครอง 

มำตรำ 0 
ภายชต้การประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามชนภาคบังคับ บริษัทประกันภัย

จะไม่รับผิดชนกรณีดังต่อไปนี้ 
- ผู้ขับขี่ไม่มีชบอนญุาตขับขี่ทีุ่ ูกต้องตามประเภทของยานพาหนะที่ชช้งาน 
- ผู้ขับขี่อยู่ชนสภาพมึนเมา และพบว่ามีระดับของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 0.80 

กรัมขึ้นไปต่อโลหิต 1 ลิตร หรืออยู่ภายชต้อาการมึนเมาจากฤทธิ์ยาเสพ
ติดตามรายงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาลที่แนบมากับ
รายงานตามชบอ้างอิงของบริษัทประกันภัย หรือรายงานของต ารวจจราจร
ทางบกประจ าจังหวัด เขตเทศบาล 

- การเรียกร้องค่าเสียหายชห้กับผู้โดยสาร ชนกรณีที่ไม่อยู่ชนความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อผู้ โดยสารชนประกันภัยภาคบังคับซึ่ ง เจ้ าของหรือ
ผู้ด าเนินการไม่อาจเรียกร้องได้  

- กรมอุตสาหกรรมทางการเงิน สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง 
รับรองว่ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นผิดกฎหมาย 
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มำตรำ 3 
ยานพาหนะที่มีประกันภัยทุกคันจะต้องติดสติกเกอร์ที่กระจกหน้าของ

ยานพาหนะที่มีประกันภัย โดยสติกเกอร์ดังกล่าวจะต้องแสดงอัตลักษณ์ของ
บริษัทประกันภัย และวันหมดอายุกรมธรรม์ 

มำตรำ 3 
บริษัทประกันภัยจะต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้: 
- ชห้ความร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมทางการเงิน สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ

และการคลัง ชนการพัฒนาการชห้ความรู้ต่อสาธารณะ และโครงการ
โฆษณาต่างๆ ดังนั้นเจ้าของยานพาหนะทุกคันจะต้องได้รับแจ้งข้อมูลที่
ส าคัญเกี่ยวกับการซื้อประกันความรับผิดจากยานยนต์ต่อบุคคลที่สาม 

- ก าหนดข้อเรียกร้องชนการเรียกค่าชดเชย และชห้ความคุ้มครองผู้ตกเป็น
เหยื่อ ชนนามของเจ้าของหรือผู้ชช้ยานพาหนะที่มีประกันภายชน 10 วัน 
หลังจากได้รับเอกสารการอ้างอิง้บับสมบูรณ์ หรือรายงานของต ารวจ
จราจร ยกเว้นว่าผู้ประกันตนจะพบว่าไม่มีประกันภัยที่ครอบคลุมหรือการ
ชดชช้ค่าเสียหายไม่มีความสมเหตุผล 

- จัดท ารายงานสุิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยชห้กับกรมอุตสาหกรรม
ทางการเงิน สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง 

- จัดท าหนังสือบอกกล่าวุึงกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลังที่ออกชบอนุญาตประกอบกิจการแก่เจ้าของ เมื่อการประกันความ
รับผิดจากยานยนต์ต่อบุคคลที่สามชนภาคบังคับุูกยกเลิกเนื่องจาก
ผู้ประกันตนไม่ช าระเบี้ยประกัน หรือละเมิดข้อผูกพันอื่นๆ ของบริษัท
ประกันภัย 

- พัฒนา และชห้ความรู้ผู้ขับขี่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องุนน 

มำตรำ 3 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องมีการด าเนินการดังนี้ 
- คู่กรณทีี่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจะต้องท ารายงานแจ้งุึงสาเหตุของอุบัติเหตุ

ชห้บริษัทประกันภัย  
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- ชนกรณีที่ ไม่สามารุตกลงกันได้  คู่กรณีที่มีข้อพิพาทจะต้องขอชห้         
เจ้าพนักงานจราจรเข้ามาไกล่เกลี่ย เพื่อชห้สามารุสืบสวนหาสาเหตุของ
อุบัติเหตุได้  

- เจ้าพนักงานจราจรทางบกประจ าจังหวัดและเขตเทศบาลจะต้องท า
รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุชนท้องที่ของตน และสเก็ตช์ภาพเหตุการณ์ของ
อุบัติเหตุและส่งชห้บริษัทประกันภัยภายชน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่เกิด
อุบัติเหตุ ดังนั้นบริษัทประกันภัยจึงอาจชช้พื้นฐานการช าระค่าความ
เสียหายที่ก าหนดไว้แล้ว และก าหนดการชดชช้ค่าเสียหายภายชนความ
ครอบคลุมของกรมธรรม์ 

- หากเกิดอุบัติเหตุชนสุานที่ห่างไกล และไม่มีเจ้าพนักงานจราจร เจ้าของ
หรือผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ต ารวจชนเขตอ านาจของ
พื้นที่ และขอชห้ออกชบรับรองการรายงานอุบัติเหตุ 

- ชนกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรสั่งระงับชช้ยานพาหนะที่ท าประกันภัย จะ
สามารุน ายานพาหนะคันดังกล่าวกลับมาชช้ได้หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง
จากบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการว่ายานพาหนะดังกล่าวได้รับ
อนุญาตชห้น ากลับมาชช้ได้ชนราชอาณาจักรกัมพูชา 

มำตรำ 3 
เมื่อได้รับชบอนุญาต้บับชหม่ หรือ้บับต่ออายุ หน่วยงานเกี่ยวกับการ

ขนส่งหรือหน่วยงานเทศบาล-จังหวัดสังกัดกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะต้อง
ขอหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ประกอบการได้ประกันความรับผิดจาก  
ยานยนต์ต่อบุคคลที่สามชนภาคบังคับไว้แล้วจากเจ้าของหรือผู้ชช้ยานพาหนะทุก
ประเภทตามที่ระบุไว้ชนมาตรา 2  ซึ่งเจ้าของหรือผู้ประกอบการทีุ่ือชบอนุญาต
้บับปัจจุบันของยานพาหนะจ าเป็นจะต้องท าประกันความรับผิดจากยานยนต์
ต่อบุคคลที่สามชนภาคบังคับ เมื่อประกาศ้บับนี้มีผลบังคับชช้ จะมีเวลา 60 วัน
ชนการก าหนดแนวทางโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งของกรมโยธาธิการและขนส่ง
ประจ าส่งจังหวัด-เขตเทศบาล พร้อมหลักฐานที่จ าเป็นชนการประกันภัย หาก
เจ้าของหรือผู้ประกอบการยานพาหนะไม่สามารุที่จะท าประกันที่มีความ
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จ าเป็นดังกล่าวข้างต้นได้ เจ้าหน้าที่จะต้องระงับชบอนุญาต และชบรับรองทาง
เทคนิคเป็นการชั่วคราวจนกว่าเจ้าของหรือผู้ประกอบการยานพาหนะจะ
สามารุหาหลักฐานการประกันภัยที่จ าเป็นตามก าหนดมาแสดง  
มำตรำ 15 

เจ้าพนักงานจราจรทางบกประจ าจังหวัด และเขตเทศบาลจะต้อง
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่ารุทุกคันมีประกันความรับผิดจากยานยนต์ต่อบุคคล
ที่สามชนภาคบังคับ โดยมีสติกเกอร์ประกันที่ยังไม่หมดอายุติดอยู่บนกระจกหน้า 
เพื่อชห้สะดวกต่อการตรวจสอบว่ายานพาหนะคันชดมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ชนกรณีที่พบว่ายานพาหนะไม่ได้รับความคุ้มครองของการประกันภายชต้ข้อ
ผูกพันด้านการประกันภัย เจ้าของหรือผู้ประกอบการจะต้องุูกปรับตามที่ระบุ
ไว้ชนมาตรา 52 ของกฎหมายการประกันภัย โดยต ารวจจราจรจะต้อง 

1. ปรับและแนะน าชห้เจ้าของยานพาหนะซื้อประกันภัยภายชน 7 วัน 
2. ระงับชบอนุญาตประกอบกิจการขนส่ง และชบรับรองทางเทคนิค

ชนกรณีที่เจ้าของยานพาหนะไมย่อมรับค าแนะน าดังกล่าวข้างต้น  
3. หากยงัคงไม่ยอมรับ จะต้องระงับยานพาหนะไว้ชั่วคราวจนกวา่

เจ้าของจะท าประกันความรับผิดจากยานยนตต์่อบุคคลที่สามชน
ภาคบังคับภายชนระยะเวลาทีก่ าหนด 

มำตรำ 11 
กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะต้องตรวจสอบชบรับรองทางเทคนิค 

ชบอนุญาตขนส่งชนยานยนต์ทุกคันเพื่อความปลอดภัยบนท้องุนนสาธารณะ 
กระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องรับผิดชอบชนการตรวจสอบเอกสารของ

เจ้าของ และวิธีการขนส่งไปยังลูกค้าและขอชห้แสดงหลักฐานการประกันที่
ุูกต้อง และยังต้องรับผิดชอบชนการออกชบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว 
และชห้ความรู้ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับการประกันภัยภาคบังคับชห้กับ
ลูกค้าเพื่อชห้แน่ชจว่าตัวแทนประกันทั้งหมดจะชช้วิธีการขนส่งที่มีการประกันภัย 
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หากเจ้าของยานพาหนะไม่สามารุท าประกันภัยภาคบังคับ จะต้องุูก
ปรับตามที่ก าหนดไว้ชนมาตรา 52 ของกฎหมายการประกันภัย และจะต้องุูก
ระงับชบอนุญาตประกอบการท่องเที่ยว  

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ผลักดันชห้เจ้าของยานพาหนะทั้งหมด
ด าเนินการตรวจสอบทางเทคนิคและท าประกันภัยที่จะต้องชช้ยื่นขอชบอนุญาต
ขนส่งที่กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งเป็นผู้ออกชห้ เพื่อชห้เจ้าของ
ยานพาหนะหรือผู้ประกอบการมีประกันภัยความรับผิดชนส่วนของความรับผิด
ต่อบุคคลที่สามชนราชอาณาจักรกัมพูชา  

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังจะต้องรับผิดชอบชนการก ากับดูแล 
และผลักดันชห้มีการช าระเงินชห้แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อที่ ได้รับบาดเจ็บจาก
ยานพาหนะที่มีประกันอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม 

มำตรำ 15 
กฎระเบียบชดที่ขัดแย้งกับประกาศระหว่างกระทรวง้บับนี้จะต้องุือ

เป็นโมฆะตามขอบเขตของความขัดแย้งดังกล่าว 

มำตรำ 15 
หน่วยงานหรือองค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสี่กระทรวงดังกล่าวนี้

จะต้องปฏิบัติตามประกาศ้บับนี้ และจะต้องด าเนินการตามความชนประกาศ
้บับนี้นับจากวันที่ลงนามชนประกาศดังกล่าว   
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ภำคผนวก 
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณภำษสีินค้ำน ำเข้ำ 

สินค้าบุหรี่ มีมูลค่าสินค้า C.I F ตามชบ Invoice 1,000,000 เรียล โดยสินค้าประเภท
นี้จะต้องเสียภาษี Customs Duty 35% ของมูลค่าสินค้า และมี Special Tax 10% 

1. ค านวณ Customs Duty ตาม H.S. Code ของประเภทสินค้า  
ชนกรณีตัวอย่างการค านวณนี้ สินค้าต้องเสีย Customs Duty 35% ของ

มูลค่าสินค้า  
ตัวอย่างการค านวณ : 1,000,000 เรียล x 35% = 350,000 เรียล 

2. ค านวณ Value Added Tax ซึ่งศุลกากรกัมพูชาจะเรียกเก็บ 10% จากทุก
ประเภทสินค้า โดยมีวิธีการค านวณดังสูตรด้านล่างดังนี้  

(มูลค่าสินค้าตามชบ Invoice + Customs Duty) x 10%  ดังนั้น Value Added 
Tax ชนกรณีนี้คือ  
ตัวอย่างการค านวณ : (1,000,000 เรียล +  350,000 เรียล) x 10% =  135,000 
เรียล 

3 ค านวณ Special Tax ซึ่งชนกรณีสินค้าบุหรี่ ศุลกากรกัมพูชาจะเรียกเก็บ 
10% โดยมีวิธีการค านวณดังสูตรด้านล่างดังนี้ 

(มูลค่าสินค้าตามชบ Invoice + Customs Duty + Value Added Tax) x 10% 
ดังนั้น Special Tax ชนกรณีนี้คือ  
ตัวอย่างการค านวณ : (1,000,000 เรียล + 350,000 เรียล + 135,000 เรียล) x 10% 
= 148,500 เรียล 

4. ดังนั้น ชนกรณีตัวอย่างนี้ ผู้ประกอบการขนส่งหรือ เจ้าของสินค้า จะต้อง
เสียภาษีน าเข้าทั้งหมดเท่ากับ Customs Duty + Value Added Tax + 
Special Tax 

ตัวอย่างการค านวณ : 350,000 เรียล + 135,000 เรียล + 148,500 เรียล = 
633,500 เรียล 
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รำยชื่อหน่วยงำนของภำครัฐ องค์กรและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรด ำเนินธุรกิจกำรขนส่งในกัมพูชำ15 

1. หน่วยงำนในกระทรวงโยธำธกิำรและขนส่ง (Ministry of Public 
Works and Transport) 

หน่วยงาน โทรศัพท์ 
Road Transport Department +855 23 427 845 
General Department of Transport +855 23 427 845 

2. สมำคมที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งสินค้ำระหวำ่งประเทศ 
สมำคม ที่อยู่ โทรศัพท์ 

Cambodia 
Freight 
Forwarders 
Association 
(CAMFFA) 

51 Pasteur, 
Phnom Penh, 
Cambodia 

+855 23 221 710 
www.camffa.org.kh 

Cambodia 
Trucking 
Association 
(CAMTA) 

No. 319C, St. 
156, Sangkat 
Teuk Laak II, 
Khan Toul Kork, 
12157 
Phnom Penh 

+855 23 884 045 

Kampuchea 
Shipping Agency 
and Broker 
(KAMSAB) 

 +855 12 574 415 
sale_marketing1@kamsab.com.kh 

                                              

15 รายชื่อหน่วยงาน องค์กร บริษัทที่แสดงชนภาคผนวกนี้ จะคัดเลือกมาเ้พาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศเท่านั้น 



คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” (ราชอาณาจักรกัมพูชา)  | 177 

3. หน่วยงำนรำชกำรของกัมพูชำที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน 
หน่วยงำน ที่อยู่ โทรศัพท์ 

Cambodian 
Investment 
Board (CIB) 

Government 
Palace, Sisowath 
Quay, Wat 
Phnom, Phnom 
Penh 

+855 23 981 154 
cdc.cib@online.com.kh 
www.cambodiainvestment.gov.kh 

Cambodian 
Special 
Economic 
Zones Board 
(CSEZB)  

Room 8 C, 
Government 
Palace, Sisowath 
Quay, Wat 
Phnom, Phnom 
Penh 

+855 23 922 355 
enquiry@cambodiasez.gov.kh  
http://www.cambodiasez.gov.kh  

Ministry of 
Commerce 

Russian 
Federation Blvd., 
Toeuk Thla 
Village, Sangkat 
Toeuk Thla, Khan  
Sen Sok, Phnom 
Penh 

+855 23 866 469 
moccab@moc.gov.kh  
www.moc.gov.kh 

Ministry of 
Economy and 
Finance 

St.92, Wat 
Phnom, Khan 
Daun Penh, 
Phnom Penh 

+855 23 724 664 
admin@mef.gov.kh 
www.mef.gov.kh  

General 
Department of 
Customs and 
Excise  
 

No. 6-8, Norodom 
Blvd., Phnom 
Penh, 

+855 23 214 965 
info@customs.gov.kh 
 www.customs.gov.kh  

mailto:admin@mef.gov.kh
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หน่วยงำน ที่อยู่ โทรศัพท์ 
Ministry of 
Labor and 
Vocational 
Training  

No.3, 
Confederation de 
la Russie, Phnom 
Penh 

+855 23 884 375 
mlv@cambodia.gov.kh 
 www.mlv.gov.kh  

Ministry of 
Planning  

No.386 Monivong 
Blvd., Phnom 
Penh 

+855 23 720 901-05 
mop@cambodia.gov.kh 
www.mop.gov.kh 

National Bank 
of Cambodia 

No.22-24, 
Norodom Blvd., 
Phnom Penh 

+855 23 722 563 
info@nbc.org.kh 
 www.nbc.org.kh  

4. สมำคมธุรกิจตำ่งๆ ในประเทศกัมพูชำ 
หน่วยงำน ที่อยู่ โทรศัพท์ 

Garment 
Manufactures 
Association in 
Cambodia 

No.175, Jaxaharlal 
Nehru Blvd., 
(Street 215), SK 
Phsar DEM Kor, 
Khan ToulKork, 
Phnom Penh 

+855 23 331 183 
info@gmac-cambodia.org 
www.gmaccambodia.org 

International 
Business 
Chamber 

No.56, Sothearos 
Blvd., Khan Daun 
Penh, Phnom 
Penh 

+855 23 210 225 
www.ibccambodia.com  

Phnom Penh 
Chamber of 
Commerce 

No.7D, Russian 
Blvd, Sangkat Tek 
Laok 1, Khan Toul 
Kok Phnom Penh 

+855 23 880 795 
info@ppcc.org.kh  
www.ppcc.org.kh 

 

mailto:mlv@cambodia.gov.kh
mailto:mop@cambodia.gov.kh
mailto:info@ppcc.org.kh
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5. หน่วยงำนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบักำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศกัมพูชำ  
1. การจดทะเบียน  

1) Ministry of Commerce: www.moc.gov.kh  
2) The World Bank: www.doingbusiness.org  

2. การค้าและการลงทุน  
1) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน )กัมพูชา :(

www.cambodiainvestment.gov.kh  
2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน :www.boi.go.th/aec  
3) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ :www.ditp.go.th/aec  

3. หน่วยประสานงานระหว่างประเทศ  
1)  สุานเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงพนมเปญ :

www.thaiembassy.org/phnompenh  
2)  สุานทูตกัมพูชา ประจ าประเทศไทย 

518/4 ุนนประชาอุทิศ ซอยรามค าแหง 39 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กทม .10310  
โทร 0-2957-5851, 0-2957-5852 แฟกซ์ 0-2957-585    

    E-mail: recbkk@cscoms.com  
3) ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจ ากรุงพนมเปญ 

  Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 196, M.V.    
  Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac,  

    Khan Chamkar Mon Phnom Penh, CAMBODIA   
    Phone: (001 or etc.)(855-23) 726304,994314   

Fax: (001 or etc.)(855-23) 726305    
    Email: thaitcphnompenh@ditp.go.th 

 
 
 
 
 

http://www.moc.gov.kh/
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
http://www.boi.go.th/aec
http://www.boi.go.th/aec
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ตัวอย่ำงค ำศัพท์ภำษำกัมพูชำ 

ค ำศัพท์ ภำษำกัมพชูำ กำรออกเสียง 

สวัสดี (ทางการ) ជំរាបសួរ  chum reap suor 

สวัสดี (ไม่เป็น
ทางการ) 

ជំរាបសួរ  sour sdey  

ลาก่อน ជំរាបលា chum reap leah 

ขอบคุณ អរគុណ or khun 

ขอโทษ សុំទោស Som tos 

ค าขอร้อง (Please) សុំអង្វរ Som and vor 

้ัน ខ្ញ ំ k'nyom 

คุณ អនក nak 

คนต่างชาต ิ ជនបរទេស chonborotés 

คนไทย ប្បជាជនថៃ Proh chear chon Thai 
or Seam 

ประเทศไทย ប្បទេសថៃ proatés thai or proatés 
seam 

้ันชื่อ…. ខ្ញ ំទ ម្ ោះ knyom chmous 

คุณชื่ออะไร? អនកទ ម្ ោះអវ ីដែ naek chmous aveille 
dèai 

้ันไม่เข้าชจ ខ្ញ ំមិនយល់ទេ k'nyom min yul té 

้ันพูดภาษาเขมร
ไม่ได ้

ខ្ញ ំមិនអាច
និយាយដខម រទេ 

k'nyom min ach nik yie 
khmer té 

คุณพูดภาษาอังกฤษ
ได้มั้ย? 

ទ ើអនកនិយាយ
អង្់ទគេសទេ 

toer naek niyeay 
anglais té? 
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ค ำศัพท์ ภำษำกัมพชูำ กำรออกเสียง 

มีชครพูดภาษาอังกฤษ
ได้มั้ย? 

ទ ើមានអនកណា
ទចោះនិយាយ
អង្់ទគេសទេ 

toer mean naek na 
chées nik yeay anglais 
té? 

วันนี้ ថៃៃទនោះ tngai nis 

พรุ่งนี้ ថៃៃដសែ ក tngai saek 

เมื่อวาน មសិលមិញ msailmign 

เช้า ប្រឹក preuk 

บ่าย រទសៀល roseal 

เย็น លាៃ ច lngeach 

กลางคืน យប់ Yop  

นอน ទែក dék 

ท่องเที่ยว ទ វ្ ើែំទណើរ thveu damnaer 

ส่งของ ផ្តល់នូវ phdal nov 

ขับรุ ទបើក Baok or boeuk 

รุยนต์ រៃយនត  ឡាន roth yon or Lane 

รุบรรทุก ឡានែឹកេំនិញ lane doektomnign 

สินค้า េំនិញ tomnign 

ตลาด េីផ្ារ ៕  ផ្ារ tiphsar or Phsar 

ร้านค้า ហាង្លក់េំនិញ hang lok tomnign 

ร้านสะดวกซ้ือ ហាង្ងាយប្សួល hang ngeaye sroul 

โรงงาน ទរាង្ចប្ក rong chak 
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ค ำศัพท์ ภำษำกัมพชูำ กำรออกเสียง 

คลังสินค้า ឃ្េ ំង្េំនិញ khleang tomnign 

บ้าน ផ្ទោះ phtas 

ปั๊มน้ ามัน ស្ថា នីយ៍ឧសម ័ន stha ni usmn 

เชื้อเพลิง ទប្រញ Preagn 

หมด េទេ to té 

เต็ม ទរញ pegn 

ครึ่ง ពាក់កណាត ល peak kan dal 

เงิน លុយ louy 

เครดิตการ์ด កា ឥណោន kat intean 

อุบัติเหตุ ទប្រោះថ្នន ក់
ចរាចរណ៍ 

kros thnak chorachor 

แตก หัก พัง ខូច khoch 

ุ้กเ้ิน សទរងាគ ោះបន្ទទ ន់ sangkros bantean 

คนบาดเจ็บ មានមនុសសរង្
របួស 

mean mnous rong 
robous 

ช่วยเหลือ ជួយ chouy! 

ระวัง ទមើលទៅទប្ៅ meul tov kraov 

สุานีต ารวจ ស្ថា នីយ៍ប ូលីស stha ni polis 

ต ารวจ ប ូលីស Polis 

โทรศัพท์ េូរស័រេ tour ro sap 

โรงจอดรุ យានដ្ឋា ន yeane than 
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ค ำศัพท์ ภำษำกัมพชูำ กำรออกเสียง 

Forklift truck     

โรงพยาบาล មនទ ីរទរេយ monti pèt 

รุพยาบาลุ้กเ้ิน រៃយនតសទរងាគ ោះ
បន្ទទ ន់ 

rothayon sangkros 
bantoan 

คลินิก គេ ីនិច kli nich 

หมอ ទវជជបណឌ ិ  veachak bandoet, or 
doctor 

ยา ឱសៃស្ថា ន aosat than 

ปวดหัว ឈឺកាល cheu kbal 

ปวดท้อง ឈឺទពាោះ cheu pos 

เจ็บคอ ឈឺបំរង្់ក chheu bom pong kor 

เป็นไข้ ទៅត ខល នួ Khdaov khloun 

ยา ថ្នទំរេយ tham pèt 

บาดแผล មុខរបួស mouk robous 

โรงแรม សណាា ររ santhakir 

เกสต์เฮาส์ ផ្ទោះសំណាក់ phteas samnak 

ร้านอาหาร ภัตตาคาร ទោជនីយដ្ឋា ន phochniyoethan 

กิน ញ ំ Gnam 

อาหาร មហ បូអាហារ mhob aha 

ข้าว បាយ bye 

ก๋วยเต๋ียว មី mi 
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ค ำศัพท์ ภำษำกัมพชูำ กำรออกเสียง 

ด่ืม ផឹ្ក phoek 

ห้องน้ า បង្គន់ bangkun 

ห้องน้ าอยู่ไหน បង្គន់ទៅេីណា bangkun nov ti nah 

หิว ឃ្េ ន khlean 

อร่อย ឆ្ងៃ ញ់ chngagn 

น้ าเย็น េឹកប្ ជាក់ toek troachak 

น้ าร้อน េឹកទៅត  toek khdav 

น้ าปลา េឹកប្ ី toek trei 

น้ าตาล សក រ skar 

พริก ទមទស metés 

เผ็ด ហិល Hèèl 

อาหารมังสวิรัติ មហ បូបួស Mhob bohs 

ผัก បដនេ  boanlèai 

เท่าไหร่  ំថលគឺជាអវ ីដែល Ponn man 

เก็บเงิน គិ លុយ Ket louy 

ร้านกาแฟ ហាង្កាទហវ  hang café 

กาแฟ កាទហវ  Café 

ชา ដ  tèai 

ไกล ឆ្ងៃ យ chngay 

ชกล ้ ដកែរ kber 
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……สุานที่…. อยู่ท่ี
ไหน? 

ទៅេីណា Nov ti nah 

สุานีต ารวจอยูที่
ไหน? 

ប ុសប ូលីសទៅេី
ណា 

Pos Polis nov ti nah 

เลี้ยวซ้าย ប ់ទវវង្ bot chveng 

เลี้ยวขวา ប ់ស្ថត ំ bot sdam 

ตรงไป ទៅប្ ង្់ tov trang 

ุอยหลัง ប្ ឡប់ទប្កាយ Troar lob Kroy 

ทางแยก ប្បសរវ  prasap 

หยุด បញ្ឈប់ banh chhob 

หนึ่ง 1   ๑  mouy 

สอง 2   ๒  pi 

สาม 3  ๓ bei 

สี่ 4  ๔  boun 

ห้า 5  ๕  prahm 

หก 6  ๖ =5+1= prahm mouy 

เจ็ด 7  ๗  =5+2= prahm pi… 

แปด 8  ๘  prahm bei 

เก้า 9  ๙  prahm boun 

สิบ 10 ๑๐  dahp 

ยี่สิบ 20 ๒ mouy phei 
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สามสิบ 30 ๓๐ sam sep 

สี่สิบ 40 ๔๐ sae sep 

ห้าสิบ 50 ๕๐ haa sep 

หกสิบ 60 ๖๐ hok sep 

เจ็ดสิบ 70 ๗๐ chet sep 

แปดสิบ 80 ๘๐ paet sep 

เก้าสิบ 90 ๙๐ kao sep 

หนึ่งร้อย 100 ๑๐๐ mouy roy 

หนึ่งพนั 100   ๑๐๐๐ mouy poan 

หนึ่งหมื่น 10000   ๑๐๐๐๐ mouy meun 

หนึ่งแสน 100000   ๑๐๐๐๐๐ mouy sen 

หนึ่งล้าน 100000   ๑๐๐๐๐๐๐ mouy liean 

ตอนนี้เวลากี่โมง? ទមាង្ប ុនមា ន Maong pon man? 

บ่ายโมง ទមា ង្១ថៃៃ Maong mouy tngai  

ตีหนึ่ง ទមា ង្១យប់ Maong mouy yop  

ชั่วโมง ទមា ង្ Maong 

นาที ន្ទេី Neatii 

วัน ថៃៃ Tngai 

หนึ่งวัน ១ថៃៃ Mouy tngai 

วันจันทร์ ថៃៃច័នទ  tngay Chan 
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วันอังคาร ថៃៃអងាគ រ ច័នទ  Tngay Angkear 

วันพุธ ថៃៃរុ្  Tngay Poot 

วันพฤหัส ថៃៃប្រហសែ ត ិ៍ tngay Pra-hoah 

วันศุกร์ សុប្ក tngay Sok 

วันเสาร์ ទៅរ៍ tngay Saov 

วันอาทิตย์ អាេិ យ tngay Atiit 

ป ี ឆ្ងន ំ Chnam 

เดือน ដខ Khae 
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