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คํานํา 
 
ทรัพยากรแรเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่เปนวัตถุดิบ

ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในขณะที่ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไป ไมสามารถสรางทดแทนไดเหมือนทรัพยากรบางชนิด ประกอบกับในระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยไดนําทรัพยากรแรมาใชในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายไดประชาชาติและยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนมาอยางตอเน่ือง สงผลใหแหลงแรที่มีอยูลดนอยลงไป สวนกระแสกับความเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซ่ึงนับวันจะมีความตองการวัตถุดิบเพ่ือนําไปผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะวัตถุดิบดานแร 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหนวยงานดูแล
รับผิดชอบ และบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ ตระหนักถึงภาระสําคัญที่จะตองมีการวางแผน
และกําหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบแร ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถ
สรางหลักประกันความมั่นคงดานวัตถุดิบแรใหแกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยมี
แหลงวัตถุดิบสํารองเพียงพอกับความตองการใชและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมี
การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศจะเปนแนวทางหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบแรให
เพียงพอตอความตองการของประเทศ  กรมฯจึงไดจัดใหมีการศึกษาและรวบรวมขอมูล พรอมจัดทําคูมือ
เพ่ือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศเพื่อนบาน และประเทศเปาหมายที่คาดวาจะมี
ศักยภาพในการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยราชอาณาจักรกัมพูชาเปนประเทศหนึ่งที่มีแหลงแรที่มี
ศักยภาพ และมีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่เปนมิตร จึงนาสนใจที่จะสงเสริมใหนักธุรกิจไทยไปลงทุนทํา
อุตสาหกรรมเหมืองแร โดยในคูมือจะนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยา ขอมูลเกี่ยวกับ
แหลงแร  ตลอดจนขอมูลที่สําคัญทางดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนดานอุตสาหกรรม
เหมืองแร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจ พรอมทั้งขอมูลทางดานระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่
ภาคเอกชนผูสนใจลงทุนทําเหมืองแรจําเปนตองรับทราบและศึกษาไว เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการ
ตัดสินใจลงทุนในประเทศดังกลาว 

 คูมือการลงทุนที่ไดจัดทําขึ้นมาเพื่อเผยแพรน้ี  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมุงหวัง
ที่จะเปนแหลงขอมูลใหภาคเอกชนของประเทศ มีความพรอมและความเขมแข็งในการไปลงทุนทํา
อุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ โดยมีความเสี่ยงจากปจจัยตางๆนอยที่สุด และในอนาคตจะยัง
สามารถสรางหลักประกันความมั่นคงทางดานวัตถุดิบใหแกภาคอุสาหกรรมที่ใชแรเปนวัตถุดิบอีกดวย  
 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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รูปที่ 1 แผนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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1. บทนํา 
 

1.1 ขอมูลโดยสังเขป 

ที่ตั้ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีเขตแดนติดอาวไทย ตั้งอยูระหวางประเทศ
ไทย เวียดนาม และลาว 

พ้ืนที่ 181,040 ตารางกิโลเมตร  

ภูมิอากาศ ศูนยสูตร ฤดูฝน (พฤษภาคมถึงพฤศจิกายน) ฤดูแลง (ธันวาคมถึง
เมษายน) อุณหภูมิผันแปรตามฤดูกาลเพียงเล็กนอย 

ภูมิประเทศ สวนใหญเปนที่ราบต่ํา เปนภูเขาทางตะวันตกเฉียงใตและทางเหนือ 
จุดสูงสุด : Phnum Aoral 1,810 เมตร 

จํานวนประชากร 13,363,421 คน อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรเทากับ 1.8% (ป  
2004) 

กลุมเชื้อชาติ เขมร 90% เวียดนาม  5% จีน 1% อ่ืนๆ 4% 

ศาสนา พุทธ นิกายเถรวาท 95% อ่ืนๆ  5% 

ภาษา เขมร (ภาษาราชการ)  95 % ฝรั่งเศส อังกฤษ 

การปกครอง ประชาธิปไตยหลายพรรคการเมืองภายใตระบอบกษัตริยที่จัดตั้งขึ้น
เม่ือเดือนกันยายน 2003 แบงเขตการปกครองเปน 20 จังหวัด 
(Khaitt) และ 4 เทศบาล (Krong) 

ผูนําประเทศ นายกรัฐมนตรี HUN Sen 

เมืองหลวง พนมเปญ (Phnom Penh) 

GDP (PPP) 25.02 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2003) 

อัตราการขยายตัว 5% (ป 2003) 

GDP  ตอประชากร (PPP) 1,900 ดอลลารสหรัฐ (ป 2003) 
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จํานวนแรงงาน 7 ลานคน (ป 2003) 

อัตราการวางงาน 2.55% (ป 2000)  

ผลผลิต 
   ทางการเกษตร 
   ภาคอุตสาหกรรม 
 

 
ขาว ยาง ขาวโพด ผัก เม็ดมะมวงหิมพานต มันสําปะหลัง 
ทองเที่ยว เครื่องนุงหม สีขาว ประมง ไมและผลิตภัณฑจากไม ยาง  
ปูนซิเมนต การทําเหมืองพลอย สิ่งทอ 

การคาระหวางประเทศ 
   มูลคาการสงออก 
   สินคา 
   ประเทศคูคา 
   มูลคาการนําเขา 
   สินคา 
 
   ประเทศคูคา 

 
1.616 พันลานดอลลารสหรัฐ  F.O.B. (ป 2003)  
เสื้อผา ไมซุง ยาง ขาว ปลา ยาสูบ รองเทา 
สหรัฐอเมริกา 57.6% เยอรมัน  10.1% อังกฤษ 7.1% (ป 2003)  
2.124 พันลานเหรียญสหรัฐ F.O.B (ป 2003) 
ผลิตภัณฑปโตรเลียม บุหร่ี ทองคํา วัสดุกอสราง  เครื่องจักร 
ยานพาหนะ เวชภัณฑ 
ไทย  25.8% ฮองกง 14% สิงคโปร 11.5% จีน  11.1% ไตหวัน 
8.8% เวียดนาม 8.1% เกาหลีใต 5.3% (ป 2003) 

อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 104 เรียล (Riel) (สิงหาคม 2005) 
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2. ธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร  
(Geology and Mineral Resources) 

2.1 ธรณีวิทยาทั่วไปของประเทศ (General Geology) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวทิยากัมพูชา 
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ธรณีวิทยาของกัมพูชา (รูปที่ 2) สามารถสรุปไดดังน้ี 

2.1.1 ธรณีวิทยาโครงสราง (Structural Geology) 

กัมพูชามีลักษณะโครงสรางที่คอนขางสลับซับซอน เชน รอยเลื่อนและรอยแตกของหินสวนใหญที่
มองเห็นไดชัดเจนไดแก  รอยเลื่อนหลักพาดผานตอนกลางของประเทศ โซนรอยเลื่อนที่มีชื่อวา  Mae 
Ping  ซ่ึงมีทิศทางการวางตัวอยูในแนว NW – SE จากการเกิดแนวรอยเลื่อนหลักนี้เองทําใหพ้ืนที่
ขางเคียงทั้งดานตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตมีลักษณะธรณีโครงสรางบางสวนเปนรอย
คดโคงชนิดกระทะหงาย (Synclinorial)  สลับกับชนิดกระทะคว่ํา  (Anticlinorial)  ซ่ึงมีแนวระนาบแกน  
(Axial plan)  ไปในทิศทางเดียวกับรอยเลื่อนหลัก คือแนว NW – SE ซ่ึงกอใหเกิดสภาวะการสะสมตัว
ของแรในรูปแบบตางๆ 

ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของประเทศกัมพูชาสามารถแบงตามภูมิสัณฐานออกไดเปน 6  
สวนใหญๆ คือ  

1) Pailin Metamorphic Belt 
2) Kontum Massif 
3) Cardamom Plateau 
4) Pursat -Kampot  Indosinian  II  Fold  Belt 
5) Siam Reap-Buon Ma Thuot Indosinian II Fold Belt 
6) Tonle Sap-Mekong Platform 

 

 
 ที่มา : Atlas of Mineral Resources of Cambodia, UN 

รูปที่ 3  ลักษณะธรณวีิทยาโครงสรางกัมพูชา 
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2.1.2 ลักษณะของหินและการลําดับชั้นหิน  (Lithology and Stratigraphy) 

1) Pailin Metamorphic Belt    
ประกอบไปดวยหินอายุออนสุดในสมัย  Neogene – Quaternary  ประเภท  Basalt แผเปนที่ราบ

กวางและมีหินภูเขาไฟ ชนิด  Rhyolite  ในยุค  Triassic  และพ้ืนที่สวนใหญจะเปนโซนรูปกระทะหงาย
ในIndosinian Fold Belt  ที่เกิดในยุค  Carboniferous – Triassic  และบางพื้นที่เปนหินที่ถูกแปรสภาพ
ขั้นสูง  ในยุค  Precambrian – Silurian 

2) Kontum Massif   
สวนใหญในพ้ืนที่จะประกอบดวยหินแกรนิตและหินแปรสภาพขั้นสูงในยุค  Precambrian  ใน

มหายุค  Paleozoic  และบางสวนของพื้นที่จะพบหินประเภท  Intermediate  Intrusive Rock  และ
หินบะซอลท ในยุค  Neogene – Quaternary 

3) Cardamom Plateau   
อยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศกัมพูชา  90%  ของพื้นที่ประกอบไปดวยหินตะกอนในยุค  

Upper Triassic – Cretaceous  ในมหายุค  Mesozoic  และพบหินภูเขาไฟประเภท  Rhyolite  และหิน
พวกบะซอลทในยุค  Neogene – Quaternary  และยังพบ  Intramotane  Grabens (ยุคNeogene)  โดย
พ้ืนที่สวนใหญจะมีโครงสรางแบบกะทะหงาย ซ่ึงมีแนวแกนกระทะอยูในแนว  NW – SE   

4) Pursat Kampot Indosinian II Fold Belt   
อยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศกัมพูชา  ประกอบไปดวยการเปลี่ยนรูปและการแปรสภาพ

เล็กนอยในยุค  Devonian  Carboniferous  บางพื้นที่พบโซนแองกระทะหงายใน Indosinian Fold Belt  
ในยุค  Carboniferous – Triassic  และหิน ภูเขาไฟประเภท  Rhyolite  อีกทั้งพวก  Intermediate  
intrusive  ในยุค  Triassic – Jurassic  และหินที่มีอายุออนสุดไดแกพวกหินตะกอน และตะกอนที่ยังไม
แข็งตัว ในสมัย  Pleistocene 

5) Siam Reap Buon Ma Thuot Indosinian II Fold Belt   
อยูทางเหนือถึงภาคตะวันออกของประเทศกัมพูชา  สามารถแบงพ้ืนที่ออกเปน  5 สวนใหญๆคือ 

(รูปที่ 3) 
5.1) Siem Reap Stung Treng Volcano Sediment Fold Belt   
ประกอบไปดวยโซนรูปกระทะหงายใน Indosinian Fold Belt ในยุค  Carboniferous – Triassic  

อีกทั้งมีหินในหนวยหินตะกอนในยุค  Carboniferous – Permain  และพบ  Volcanic Rock  ชนิด  
Andesite  แทรกสลับกับหนวยหินตะกอนในยุค Triassic – Cretaceous  อีกทั้งยังพบหินบะซอลทอายุ
ออนในยุค  Quaternary  และหินที่มีอายุออนที่สุดไดแกหินตะกอนและตะกอนที่ยังไมแข็งตัวในสมัย  
Pleistocene 
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ที่มา : Atlas of Mineral Resources of Cambodia, UN 
 

รูปที่ 4 พื้นที่แบงตามลําดับชั้นหินของกัมพูชา 
 

5.2) Terrain Rouges Plateau 
80%  ของพื้นที่จะเปนหินตะกอน ในยุค  Triassic – Cretaceous  และพบวาในพื้นที่มีโครงสราง

กระทะหงายในIndosinian Fold Belt  ในยุค  Carboniferous  - Triassic  และพบการ  เปลี่ยนรูปและ
การแปรในหิน  Metamorphic  ของยุค  Devonian – Carboniferous  สวนหินที่มีอายุออนกวาไดแก  
หินภูเขาไฟชนิด  Rhyolite  และบะซอลทยุค  Quaternary และ  Intrusive Rock 

5.3) South East Fold Belt   
โครงสรางคดโคง (Folded)  ในพื้นที่สวนใหญเปนแบบกระทะหงายใน Indosinian Fold Belt  ใน

ยุค  Carboniferous – Triassic  Contact  กับหินตะกอนและตะกอนที่ยังไมแข็งตัวในยุค  Quaternary  
และยังพบหินพวก  Intrusive Rock  ในยุค  Triassic – Jurassic 

5.4) Chhlong Plateau Volcanics   
พ้ืนที่ทั้งหมดเปนหินบะซอลทในยุค  Quaternary 
5.5) Southeast Volcanic Belt   
พ้ืนที่สวนใหญเปนหินบะซอลทที่แทรกขึ้นมาในหินตะกอยในยุคของ  Quaternary 
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6) Tonle Sap Mekong Plains   
พ้ืนที่  90 %  เปนหินตะกอนในยุค  Quaternary  แตก็มีบางพื้นที่ๆมีหินอายุที่แกกวาโพลพนผิว

ดินใหเห็นไดแกพวก  Intrusive Rock  และหินตะกอนยุค  Triassic – Cretaceous  สวนทางตอนเหนือ
ของพื้นที่ยังพบหินตะกอนยุค  Carboniferous – Permian  ใหเห็น 

2.2 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources) 
กัมพูชาเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรแร จากผลการสํารวจทางธรณีวิทยา ซ่ึงมีการ

ดําเนินการมาตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1960 โดยนักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสและชาวจีนจนถึงปจจุบันไดระบุ
ศักยภาพดานแรของประเทศไวหลายชนิด ซ่ึงรวมถึงแหลงแร รัตนชาติ ทองคํา ดีบุก ทรายแกว     บอก
ไซท แมงกานีส ดินขาว ถานหิน หินปูน ฟอสเฟต อยางไรก็ตามสวนใหญจะเปนศักยภาพแหลงแรขนาด
เล็ก แหลงแรที่มีแนวโนมดานศักยภาพแหลงแรไดแก แรเหล็ก ทองคํา หินปูน และแรรัตนชาติ เปนตน
ดังน้ันสามารถสรุปศักยภาพดานแรของประเทศที่สําคัญๆ ไดดังน้ี  

2.2.1 แรโลหะ 

1) เหล็ก 
แหลง Phnom Deck ประกอบดวยฮีมาไทตและแมกนีไทตเปนหลัก แหลงแรปฐมภูมิเกิดจากการ

แทนที่รอยตอในหินทรายที่แปรรูปยุคไทรแอสสิค และดินมารลที่อยูใกลขอบแองมวลหินแกรโนไดโอไรต
หลังยุคไทรแอสสิคขนาดใหญ “La Societe des Mines de Fer du Cambodge” ไดศึกษาแหลงแรน้ีเม่ือ
ป 1982 และประมาณการปริมาณสํารองแหลงแรไวที่ 9,000,000 ตัน ที่ปริมาณเหล็กรอยละ 64-65 
แหลงแรเคยไดรับการตรวจสอบโดยนักธรณีวิทยาชาวจีนเม่ือป 1960-1962 ซ่ึงไดประเมินปริมาณสํารอง 
(measured reserve) รวมไวที่ 6,000,000 ตัน ที่ปริมาณเหล็กรอยละ 51-56 เน่ืองจากตําแหนงแหลงแร
ตั้งอยูใกลถนนหลักสาย Kampong Thom-Preah Vihear จึงนาจะมีพัฒนาแหลงแรน้ี 

แหลงที่พบแรเหล็กอ่ืนๆ พบไดในจังหวัด Preah Vihear, Stung Treng, Ratanakiri, Battamband, 
Siemreap และ Takeo สินแรที่นาสนใจ ไดแก ฮีมาไทตและแมกนีไทตซ่ึงพบเปนเปลือกกอนแรกระจาย
อยูเปนบริเวณกวาง บางแหงพบเปนชั้นแร สายแร และตามแนวรอยแตก ในหินตะกอนแปรยุคไตรแอส
สิค เพอรเมียน และดีโวโน-คารบอนิเฟอรัส หรือในหินฮอรนเฟลใกลกับแนวสัมผัสหินอัคนีแทรกซอน 
แหลงที่พบแรสวนใหญไมมีความนาสนใจทางเศรษฐกิจ แตบางแหลงมีศักยภาพในการพัฒนา 
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             ที่มา : General Department of Mineral Resources, Cambodia 

 

รูปที่ 5  แผนที่แหลงทรัพยากรแรกัมพูชา 
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2) ทองคํา 
ในกัมพูชาพบรองรอยและแหลงทองคําขนาดเล็กจํานวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดทางตอนเหนือ 

คือ  Battambang, Banteay Meanchey, Siem Reap, Kampong Thom, Preah Vihear และ Ratanakiri 
งานสํารวจธรณีวิทยาเมื่อไมนานนี้นําไปสูการคนพบแหลงแรใหมในจังหวัด Ratanakiri, Mondulkiri, 
Kampong Cham และ Kampot หลายแหง แหลงแรสวนใหญมีชาวทองถิ่นขุดหาแรรายยอยอยู การผลิต
เหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมของกรมธรณีวิทยาและการเหมืองแร ทั้งยังไมมีบันทึกขอมูลการผลิต 

2.1) แหลงแรทองคํา Boduptrup (จังหวัด Banteay Meanchey)  
ทองคําธรรมชาติพบในสายแรควอตซที่แทรกตัวตามรอยแตกหินดินดานและหินปูนยุคดีโวเนียน-

เพอรเมียน แรที่เกิดรวมอ่ืนๆ ไดแก เงิน กาลีนา สฟาเลอไรต ชาลโคไพไรต และบอรไนต แหลงแรมีการ
ผลิตบนผิวดินและใตดินตั้งแตป 1877 และมีการประเมินปริมาณสินแรไวที่ 440,000 ตัน ที่ปริมาณ
ทองคําเฉลี่ย 15 กรัมตอตัน หลังจากนั้นไดหยุดดําเนินการไป ในป 1961-1965 ไดมีการตรวจสอบแหลง
แรเพ่ิมเติม 

2.2) แหลงทองคํา Phnom Thmar Meas (จังหวัด Battambang)  
แหลงแรตั้งอยูทางตะวันตกของกัมพูชา เขาถึงไดจากทาง Parlin หรือเมืองขางเคียงในไทย ทองคํา

ธรรมชาติและไพไรตเจือทองเกิดอยูในสายแรควอตซในหินปูนยุคเพอรเมียนที่มีรอยเลื่อนหรือการแปรรูป
อยางรุนแรง ไดมีการตรวจสอบในป 1933 ไมมีการสํารวจเพิ่มเติมในพื้นที่แหลงแรและไมมีขอมูลปริมาณ
และคุณภาพแร 

2.3) แหลงแรทองคํา จังหวัด Preah Vihear 
แหลงแรทองคําหลักที่พบ 3 แหลงอยูในอําเภอ Rovieng จังหวัด Preah Vihear ไดแก แหลง

ตะกอนทองคํา Phnom Deck (จังหวัด Preah Vihear) ซ่ึงเชื่อกันวาเปนลานแรลูกรังของตะกอนเชิงเขา-
ตะกอนปากน้ํา (colluvial) และตะกอนพัดพา แหลงกําเนิดของแหลงแรน้ียังไมชัดเจน แตนาจะมี
ความสัมพันธกับสายควอตซในมวลหินแกรนิต Phnom Deck  แหลงแร Phnom Lung (จังหวัด Preah 
Vihear) เปนเครือขายสายแรควอตซในอพาไทตและแกรนิตของ Indosenian Massif มีแรทองคําและ
รองรอยของเพอรโรไทต ชาลโคไพไรต กาลีนา สฟาเลอไรต โคเวลไลต ชาลโคไซต มิสพิคเคิล บิสมัท
ธรรมชาติ และเทลลูโรบิสมูไทต ในป 1972 มีรายงานปริมาณการผลิตรวมจากแหลงแร Phnom Deck 
และ Phnom Lung ที่ประมาณปละ 150 กิโลกรัม BRGM ไดรายงานปริมาณแรเฉลี่ยของตัวอยาง (bulk 
sample) ที่ 31 กรัมตอตัน และแหลงสายแร Rumdey (จังหวัด Preah Vihear) เปนสายแรควอตซมีทอง
ปนและสายแรยอยความกวาง 3-90 เซนติเมตรตัดผานหินมอนโซไนตแกรนิตแทรกซอนซึ่งแปรหิน
ตะกอนยุคไตรแอสสิคเปนฮอรนฟเซด BRGM ไดประเมินปริมาณสํารองแรทองคําไวที่ 90-258 กิโลกรัม 

แหลงแรทองคําทั้ง 3 แหลงมีการผลิตในอดีตและไดเลิกผลิตไป ปจจุบันเหลือเพียงการขุดหาแรราย
ยอยในแหลงตะกอน-เชิงเขา-ตะกอนพัดพาในพื้นที่ Phnom Lung แตแหลงแรปฐมภูมิยังไมมีการผลิต
และควรมีการสํารวจเพิ่มเติมตามหลักเกณฑในพ้ืนที่ดังกลาว 
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2.4) แหลงแร Phnom Chi (จังหวัด Siem Reap)  
แหลงแรปฐมภูมิเปนสายแรควอตซเจือทองแทรกตามรอยแตกและหินแมชนิดฮอรนเฟลที่ไดรับแรง

เฉือนซึ่งคาดวาเปนหินยุคไตรแอสสิก ในปจจุบันชาวทองถิ่นไดขุดหาแรรายยอยในตะกอน Alluvium และ
ตะกอนเชิงเขาที่มาจากแหลงแรปฐมภูมิ เม่ือไมนานนี้ บริษัททําเหมืองแรบางแหงพยายามดําเนินการ
สํารวจในพื้นที่แหลงแร แตยังไมสามารถสํารวจแบบ Reconnaissance ได เน่ืองจากขาดความปลอดภัย
และเสนทางเขาถึง ไมมีขอมูลการผลิตและคุณภาพทองคํา 

2.5) แหลงแรในหินดานและกรวดพื้นบนหินบะซอลต(จังหวัด Ratanakiri) 
ในปจจุบัน การคนพบแหลงแรและแหลงที่พบทองคําในจังหวัด Ratanakiri ไดดึงดูดความสนใจ

ของบริษัทตางชาติหลายแหง นักธรณีวิทยาหลายกลุมไดทําการสํารวจแรในพ้ืนที่และไดสํารวจหาทองคํา
ในรายละเอียด 

แหลงแร Kanchanh (จังหวัด Ratanakiri) แหลงแรในตะกอน Colluvial อยูหางจากเมือง Banlung 
ไปทางใต 14 กิโลเมตร บนถนนหลวงหมายเลข 13 (ถนน Banlung-Lumphat) สายแรควอตซเจือทองขุด
ไดจากปลองและ trenches ลึก 0.5-2 เมตร และถูกบดและรอนในลําธารขางเคียง  ขนาดผลึกทองคํามี
ตั้งแตขนาดเล็กมากจนมองดวยตาเปลาไมเห็น จนถึง 0.5 มิลลิเมตร ขอมูลที่ไดจากผูขุดแรทองถิ่นซึ่ง
ประมาณการแรที่ไดต่ําเกินจริง แจงวามีปริมาณทองคํา 0.75 กรัมตอตัน หินไดโอไรต แกรโนไดโอไรต 
และแกบโบรแทรกซอนในทองที่อาจเปนแหลงทองคํา และยังมีรายงานเหมืองแรทองคําเปดดําเนินการ
อยูทางตะวันออกถึงตะวันตกเฉียงใต หางจากแหลงแร Kanchanh 10 กิโลเมตร 

2.2.2 แรอุตสาหกรรม 

1) แรดิน (Clay minerals) 
ดินขาว (Kaolinic clay) แหลงดินขาวจํานวนมากเกิดจากการยอยสลายของหินไรโอไลตยุค ไตร

แอสสิคและจูราสสิค-ครีเตเชียส พบไดในหลายพื้นที่ของกัมพูชา 
1.1) แหลงดิน Kampong Chhnang  
แหลงดิน (Andong Srey, Phnom Traok และ Kamreng) พบอยูในจังหวัด Kampong Chhnang 

ทุกแหลงเปนแหลงแรชนิด Residual จากการยอยสลายของหินแกรนิตยุคจูราสสิค-ครีเตเชียสที่อยู
ดานลาง ตัวอยางแรจาก 2 แหลงหลังเปนดินเหนียวสีขาวอัดแนน มีปริมาณเหล็กเล็กนอย สามารถ
นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเซรามิกไดเปนอยางดี แหลงแรเหมาะแกการพัฒนา เน่ืองจากตั้งอยู
ใกลศูนยกลางชุมชน จึงควรมีการตรวจสอบตามหลักเกณฑเกี่ยวกับปรมิาณสํารองและคุณภาพแหลงแร 

1.2) แหลงแร Prek Kak (จังหวัด Kampong Cham)  
แหลงแรมีดินเหนียวเฟลดสปารสีขาว คลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวางหลายตารางกิโลเมตร และเกิด

เปนชั้นลานตะพัก (Terrace) บนแมนํ้าโขงจํานวนหลายชั้น โดยชั้นหลักหนา 20 เมตร แหลงแรไดรับการ
ตรวจสอบในป 1967 ไมมีขอมูลปริมาณและคุณภาพแร 
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1.3) แหลงแร Tasey (จังหวัด Pursat)  
ดินขาวอัดตัวแนนที่เรียกวาพาโกไดต (Pagodite) ใชเปนวัสดุตกแตงและแกะสลัก พบในพื้นที่

หางไกลในจังหวัด Pursat แหลงแรที่เขาถึงไดงายที่สุดไดรับการตรวจสอบเมื่อป 1967 โดย BRGM และ
พบวามีปริมาณสํารองเพียงพอสําหรับการใชงาน ทั้งการสลักหินและเซรามิกไดหลายศตวรรษ 

1.4) แหลงแร Phnom Kraom (จังหวัด Siem Reap)  
ดินในแหลงน้ีมาจาการการผุพังของ Tuffaccous horizons ของไรโอไลตยุคไตรแอสสิค มีความ

เหมาะสมตอการพัฒนา เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับถนนสายหลักจาก Siem Reap ถึง Tonle Sap ไมมีขอมูล
ปริมาณสํารองและคุณภาพแร 

1.5) แหลงแร Haut Chhlong (จังหวัด Mondulkiri) 
 BRGM ไดรายงานความเปนไปไดของแหลงดินทนไฟที่พิกัดประมาณ 107012’ ตะวันออก 

12023’ เหนือ แหลงแรอาจมีความสัมพันธกับแหลงบอกไซตที่ Haut Chhlong 
1.6) ดินเหนียวเพื่อการผลิตปูนซิเมนต  
แหลงดินเหนียวซึ่งมีการผลิตและใชเปนวัตถุดิบเพ่ือการผลิตปูนซิเมนต อยูหางจาก Kampot ไป

ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 10 กิโลเมตร แหลงแรไดรับการตรวจสอบโดยคณะชาวจีน (Chinese Mission) 
เม่ือป 1967 มีปริมาณสํารองประมาณ 5.5 ลานตัน 

2) หินปูน 
ในกัมพูชา หินปูนสวนใหญเปนหินยุคเพอรเมียน โผลใหเห็นตามเขาลูกโดดหรือกลุมเขาใน 2 

พ้ืนที่หลัก พ้ืนที่แรกอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ เปนกลุม Battambang-Sisophon อีกพื้นที่เปนกลุม 
Kampot อยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ โดยทั่วไป หินปูนมีคุณภาพสูงและมีความบริสุทธิ์เพียงพอ
สําหรับพัฒนาเพื่อใชในอุตสาหกรรมเคมีและปูนซิเมนต ในป 1966-1963 มีการตรวจสอบหินโผลโดยรอบ 
เพ่ือประเมินหินปูนเพ่ิมเติมสําหรับโรงงานปูนซิเมนต Chakrey Ting ซ่ึงพบวามีหินปูนคุณภาพดีสําหรับ
ผลิตปูนซิเมนตกวา 90 ลานตัน ทางดานใต-ตะวันออกของ Phnom Long หางจากโรงงานปูนซิเมนตไป
ทางตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร การตรวจสอบไมครอบคลุมถึงหินโผล อ่ืนๆ ทางตอนใต 
นอกเหนือจากแหลงหินปูนหลักทั้ง 2 แหลงน้ี หินปูนคุณภาพสูงยังพบไดทางตอนเหนือของกัมพูชาดวย 

3) ฟอสฟอไรต 
แหลงแรฟอสฟอไรตเกิดจากการแทนที่แบบ Supergene และการแทรกตัวตามรอยแตกในหินปูน

ยุคเพอรเมียนของเขาหินปูนในกลุม Battambang-Sisophon และ Kampot ที่ผุ 
ปริมาณสํารองแหลงแรฟอสฟอไรตใน Battambang มีประมาณ 360,000 ตัน ที่ปริมาณ P2O5 

เฉลี่ยรอยละ 20 ในขณะที่แหลง Kampot คํานวณไดประมาณ 320,000 ตัน ตามผลการศึกษาของนัก
ธรณีวิทยาชาวจีนชวงปลายทศวรรษที่ 1970 คณะที่ปรึกษา ESCAP-PADEK (Rau, 1992) จัดทําแผนที่
แสดงพื้นที่รอบเหมืองหินฟอสเฟตที่ Phnom Tatong เขาหินปูนอยูหางจากเมือง Tuk Meas ในจังหวัด 
Kampot ไปทางตะวันตก 4 กิโลเมตร และหางจากกรุงพนมเปญไปทางใต 105 กิโลเมตร เขาลูกดังกลาว
มีพ้ืนที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร และมีหินปูนยุคเพอรเมียนวางตัวอยูเหนือหินทรายยุคแคมเบรียน-ไซลูเลียน 
ชุดหินเพอรเมียนสวนใหญเปนมวลหินปูน แตมีปริมาณฟอสเฟตสูงในหินปูนอูลิติกและเชอรตี้ และ
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หินดินดานปนดินมารลฟอสเฟติกซึ่งโผลอยูทางกิ่งเขาทางตะวันตกเฉียงใตของเขาทรงประทุนคว่ําที่แตก 
แหลงแรเพอรเมียนที่พัง เกิดเปนหินกรวดเหลี่ยมที่มีฟอสเฟตสูงแทรกอยูตามรอยแตกที่แคบ (กวาง 10-
15 เมตร) และยาว แนวหินวางตัวในทิศทางประมาณ 320 องศา ซ่ึงเปนแนวแกนของประทุนคว่ํา บล็อก
หินปูนในบริเวณรอยแตกลอมรอบดวยดินเหนียวฟอสเฟติกสีดําและแข็ง ซ่ึงมีแรจากการชะเอาแรหลัง
การพังทลายของหินดินดานและหินปูนฟอสเฟติกดานบน หินกรวดเหลี่ยมที่พังในบริเวณรอยแตกถูกทํา
เหมืองเปนหนาผาในชวงทศวรรษที่ 1970 และ 1980  แหลงแรในรอยแตกและตะกอนรูปพัดที่ไดจาก
พ้ืนที่รอยแตก มีปริมาณสํารองหินฟอสเฟตคุณภาพปานกลาง (P2O5 สูงถึงรอยละ 26) 78,000 ตัน 
(Rau, 1992) นอกจากนี้ กลุมรอยแตกอาจแผไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางตะวันออกเฉียงใต ใน
พ้ืนที่ตะกอนรูปพัดและที่ราบซึ่งมีศักยภาพที่จะมีแหลงแรขนาดใหญ เขาลูกอ่ืนหลายลูกในพื้นที่มีชุดหิน
ยุคเพอรเมียนและมีรายงานแหลงหินฟอสเฟตเชนกัน พ้ืนที่น้ีเขาถึงไดงาย แตตองยกเลิกการทําเหมือง
กอนการสํารวจเพ่ิมเติม ในชวงทศวรรษที่ 1970 กองทัพกัมพูชาไดทําเหมืองโดยรอบโรงงานและ 
Phnom Tatong เชนเดียวกับรอบเขายุทธศาสตรใกลเคียง โรงงานยอยและบรรจุหินฟอสเฟตยังอยูใน
สภาพดี และไดรับการปรับปรุงใหมเม่ือไมนานนี้ โดยบริษัทของมาเลเซีย 

5) ทรายแกว 
ทรายแกวคุณภาพ (ความบริสุทธิ์และความขาว) สูงจํานวนมาก พบอยูตามชายฝงดานในและพื้นที่ 

berm ตามแนวชายฝงทะเล ทรายนี้ไดจากการผุพังของหินทรายยุคจูราสสิคในชวงคารดามัมและแอล
เลเฟนต จากการวิเคราะหทางเคมีของทรายผลึกละเอียดถึงปานกลาง พบวามีปริมาณซิลิกามากกวารอย
ละ 99 ทรายชายหาดนี้ผลิตสงโรงงานแกวในพนมเปญ 

แหลงทรายแกวอีกแหลง พบในกลุมเขาขนาดเล็กทางตะวันออกของหมูบาน Tram Knar ภูเขา
เหลานี้มีแจสเปอรยุคดีโวโน-คารบอนิเฟอรัสซึ่งถูกแปรโดยหินแทรกซอนขางเคียง แลวตกผลึกใหมเปน
หิน cryptocrystalline siliceous ที่มีความบริสุทธิ์สูง หินดังกลาวถูกผลิตและใชเปนหินปูทางรถไฟ 
(Ballast) 

6) เซอรคอน 
แหลงแรเซอรคอนเปนแหลงตะกอนพัดพาและตะกอนเชิงเขา พบในที่ราบสูงหินบะซอลตในจังหวัด 

Ratanakiri ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ผลึกเซอรคอนมีขนาดเฉลี่ย 3-5 มิลลิเมตร ผลิตไดจาก
การขุดหาแรรายยอยของชาวทองถิ่นในดินแดงจากการยอยสลายของหินบะซอลตยุคไพลโอซีน-ควอ
เทอนารี ผลึกที่สมบูรณบางผลึกมีขนาดใหญมาก โดยบางครั้งใหญถึง 3 เซนติเมตร ในการสํารวจแรของ 
DGM เมื่อป 1995 มีรายงานเหมืองเปดการ 12 แหง และเหมืองปดการอีกหลายแหง ในหลายบริเวณ
ของที่ราบสูงหินบะซอลต ซ่ึงนําไปสูขอสรุปวาแหลงแรมีปริมาณมากและครอบคลุมพ้ืนผิวทั้งหมดของที่
ราบสูง Lacombe รายงานไวเม่ือป 1967 วามีปริมาณการผลิตประมาณ 1.2-1.5 ตัน/ป ในพ้ืนที่
คาดการณ 31 เฮกเตอร มีปริมาณสํารองเซอรคอนที่ผลิตไดถึง 25,600 กิโลกรัม โดยกวา 19,500 
กิโลกรัม เปนแรคุณภาพอุตสาหกรรม และอีก 6,100 กิโลกรัม เปนเซอรคอนคุณภาพอัญมณี ควรมีการ
สํารวจตามหลักเกณฑในที่ราบสูงหินบะซอลต เพ่ือประเมินขนาดและปริมาณสํารองแหลงแร และควรมี
การนําวิธีการทําเหมืองที่เหมาะสมมาใช เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเศรษฐกิจในการทําเหมือง 
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7) คอรันดัม 
คอรันดัม (ไพลินและทับทิม) เปนแรหลักที่สรางรายไดแกกัมพูชา พบในหลายพื้นที่ แตเกิดจาก

สภาพทางธรณีวิทยาเหมือนกัน แซฟไฟรและทับทิมผลิตไดจากแหลงตะกอนเชิงเขาและตะกอนพัดพา
ที่มาจากหินบะซอลตยุคไพลโอซีน-ควอเทอนารี 

แหลงแร Pailin-Samlot แหลงแรน้ีเปนแหลงคอรันดัมที่สําคัญที่สุดของกัมพูชา กิจกรรมเหมืองแร
ในพ้ืนที่มีรายงานตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 16 การทําเหมืองและการคาพลอยเถื่อนทําใหไมสามารถ
ประมาณการคุณภาพและปริมาณแรได นับตั้งแตป 1990 มีการเจาะบอและการหาแรโดยใชเครื่องจักรใน
การผลิตอัญมณีใน Pailin ในป 1988 มีบันทึกปริมาณทับทิมที่ผลิตได เฉพาะใน Samlot ที่อยูทางใต-
ตะวันตกเฉียงใตของเมือง Pailin 70-150 กะรัต/วัน และมีรายงานวาหนางานที่ใชเครื่องจักรแตละแหง
สามารถขุดอัญมณีไดวันละประมาณ 1 กิโลกรัม 

แหลงแรคอรัมดัมอ่ืน (จังหวัด Koh Kkong และ Preah Vihear) แหลงแรคอรันดัมอ่ืนทั้ง 2 แหลง มี
แรแซฟไฟรเปนหลัก แหลงแรเหลานี้มีขนาดเล็กกวาแหลงที่ Pailin ตั้งอยูในจังหวัด Koh Kong และ 
Preah Vihear ชาวทองถิ่นไดทําการขุดหาแรในแหลง Chamnop จังหวัด Koh Kong แซฟไฟรคุณภาพดี
ที่ไดจากแหลงน้ีจะนําไปขายยังหมูบาน Koh Kong นอกจากเซอรคอนที่มักพบรวมกับคอรันดัมแลว ยังมี
รายงานวาพบผลึกพลอยสีเขียวมะกอกที่มีขนาดผลึกใหญถึง 3 มิลลิเมตร ในพ้ืนที่น้ีดวย 

แหลงที่พบคอรันดัม (จังหวัด Ratanakiri) เม่ือไมนานนี้มีการพบผลึกแซฟไฟรสีนํ้าเงินชั้นดีในชั้น
แมนํ้า โดยบริษัท BNRD ในระหวางการเก็บตัวอยางแบบ Dredging ในแมนํ้าสาขาของ Tonle Sap โดย
ยังไมทราบแหลงแซฟไฟรปฐมภูมิ 

แมวามวลหินบะซอลตขนาดใหญในกัมพูชาตะวันออกจัดเปนพ้ืนที่ที่ไมสามารถเพาะปลูกได การ
พบแซฟไฟรในหินบะซอลตยุคควอเทอนารีใกลกับเวียดนาม และเมื่อไมนานนี้พบในรองทรายของแมนํ้า 
Tonle San ของกัมพูชา แสดงความเปนไปไดที่แหลงคอรันดัมอาจอยูในหินบะซอลตโผลอ่ืนๆ จึงควรมี
การตรวจสอบหินโผลเหลานี้เพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ 

8) เพทาย (เซอรคอน) 
เซอรคอนคุณภาพอัญมณีมีการผลิตในพื้นที่ราบสูงหินบะซอลตของจังหวัด Ratanakiri ผลึกเซอร

คอนที่โปรงใสสมบูรณ สีนํ้าตาลแดง นํ้าตาลเหลือง และสม บางครั้งมีขนาดใหญถึง 3 เซนติเมตร ขุดได
จากปลองที่ความลึกตั้งแต 4-15 เมตร และรอง (Trenches) ที่ขุดตรงริมเขาหินบะซอลตลึก 1-2 เมตร 
อุโมงคด่ิง (หรือปลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร) ถูกเจาะไปตัดกับชั้นแรที่วางตัวในแนวราบ แลว
จึงเจาะอุโมงคนอนตามชั้นแรไปในทิศทางตางๆ เพ่ือขุดแร “Fingers” เหลานี้อาจยาวถึง 5-7 เมตร เพ่ือ
เชื่อมตออุโมงคของปลองขางเคียง โดยปกติแลว การทําเหมืองจะเจาะปลอง 5-10 ปลอง ซ่ึงครอบคลุม
พ้ืนที่ไดถึง 1,000 ตารางเมตร 

ในปจจุบัน การสํารวจอัญมณีในชวงทศวรรษที่ 1960 จํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่ Bokeo การทํา
เหมืองในปจจุบันไดขยายออกไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ทางตะวันออกและทางเหนือ ในป 1995 มีเหมืองเปดการ 
8 แหงในที่ราบสูงหินบะซอลตของจังหวัด Ratanakiri เซอรคอนที่รวบรวมไดจะนําไปขายยังตลาด
ทองถิ่น และมีเพียงรอยละ 2-3 ที่นํามาเจียระไนและจําหนายเปนชิ้นงาน 
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เซอรคอนไรสี เน้ือละเอียด พบไดรวมกับทับทิมและแซฟไฟรในแหลงคอรันดัมที่กลาวมาขางตน 
9) พาโกไดต 
แหลงแรพาโกไดตที่สําคัญตั้งอยูที่ Tasey ซ่ึงเปนหมูบานหางไกล ตั้งอยูหางจากจังหวัด Parsat 

ซ่ึงอยูทางเหนือของกัมพูชาไปทางใตประมาณ 100 กิโลเมตร เชื่อวาแรที่เกิดเปนผลจากการชะผิวและ
การเปลี่ยนแปลงของไรโอไลตและเดคไคตปฐมภูมิ กอนจะเกิดการ Silification อีกครั้งในบางสวน 
ปริมาณและขอบเขตจึงอาจไมแนนอน (ดูหัวขอดินขาว) 

ในหมูบาน Chup จังหวัด Banteay Meanchey มีการขุดหินทรายยุคจูราสสิค-ครีเตเชียสมาแปรรูป
เปนชิ้นงานศิลปะตางๆ โดยนักแกะสลักทองถิ่น ซ่ึงบางชิ้นงานสามารถขายไดราคาสูงถึง 1,000-2,000 
เหรียญสหรัฐ 
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3.หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment : Terms and Conditions) 

3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy) 
ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ รัฐบาลไดปรับปรุงกฎหมาย องคกรตางๆ และ

ลดหยอนขอกําหนดที่เกี่ยวของใหเหมาะสมตอการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนในกัมพูชา 
กฎหมายสงเสริมการลงทุนป 1994 (The 1994 Law on Investment) กําหนดใหใชมาตรการเดียวกัน
สําหรับนักลงทุนตางชาติและนักลงทุนในประเทศ ยกเวนเรื่องการออกสิทธิที่ดินตามที่รัฐธรรมนูญของ
กัมพูชากําหนดไว อยางไรก็ตามแมแตในเรื่องน้ี ระเบียบและกฎเกณฑก็ยังเอ้ือใหนักลงทุนตางชาติ
สามารถเชาที่ดินไดเปนเวลาถึง 70 ป พรอมโอกาสการตออายุในภายหลัง 

รัฐบาลใหการรับประกันกับนักลงทุนวาจะไมมีการยึดครองทรัพยสินของชาวตางชาติ และจะไมมี
การควบคุมราคาสินคาและบริการของนักลงทุน และจะใหสิทธิในการสงเงินทุน ดอกเบี้ย และภาระ
ทางการเงินอ่ืน กลับประเทศโดยเสรี 

นักลงทุนสามารถลงทุนในโครงการที่เปนของชาวตางชาติทั้งหมดได (100%  investment) และ
สามารถจางแรงงานทักษะจากตางชาติได ในกรณีที่ไมสามารถหาแรงงานจากในประเทศได 

นอกจากนี้ กฎหมายลงทุนและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของยังใหสิทธิพิเศษแกนักลงทุน โดยเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับการลงทุนเพ่ือการสงออก 

รัฐบาลยังสนใจการลงทุนภาคเอกชนในโครงการ Build-Operate-Transfer (BOT) และการลงทุน
ของเอกชนดานสาธารณูปโภค  เชน ไฟฟา ประปา และการสื่อสารทางไกล 

ในการอํานวยความสะดวกตอนักลงทุนในการขออนุญาต รัฐบาลไดจัดตั้งสถาบันเพ่ือดูแลนโยบาย
และยุทธศาสตรการลงทุน คือ สภาการพัฒนาแหงกัมพูชา (Council for the Development of 
Cambodia, CDC) CDC เปนหนวยงานรัฐบาลที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินเกี่ยวกับการลงทุนของ
ภาคเอกชน (CIB) และสาธารณะ (CRDB) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและควบคุมโดยรัฐมนตรีอาวุโส
จากกระทรวงที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงกัมพูชา (Cambodian Investment Board, CIB) เปนหนวย
ปฏิบัติงานของ CDC ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักของรัฐบาล โดยเปนจุดบริการรวบยอด 
(One-stop Service) รับผิดชอบการประเมินขอเสนอและโครงการลงทุนของนักลงทุนทั้งหมด ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล 

กัมพูชาไดรับสถานะ “Generalized System of Preferences, GSP” และ “Most Favored Nation, 
MFN” จากประเทศคูคาหลัก ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน แคนาดา และออสเตรเลีย 

นอกจากการอํานวยความสะดวกและสนับสนุนในระดับประเทศ รัฐบาลยังสนใจจะเปดเสนทางเขา
หาแหลงเงินทุนระหวางประเทศสําหรับการลงทุนในภาคเอกชน กัมพูชาไดเขาเปนสมาชิกของ IFC และ 
MIGA แลว และอยูระหวางสมัครเขาเปนสมาชิกของ ICSID (International Center for Settlement of 
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Investment Disputes) และยังไดลงนามในขอตกลงกับ ADB ซ่ึงใหโอกาสนักลงทุนภาคเอกชนในการ
ขอรับเงินลงทุนโครงการจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

3.2 รูปแบบการลงทุน 
การลงทุนของตางชาติอาจเปนในรูปแบบการลงทุน 100% หรือการรวมลงทุนกับนักลงทุนทองถิ่น 

(Joint Venture) ก็ได 
โครงการลงทุนแหงชาติหรือโครงการลงทุนของตางชาติ ตองมีเงินลงทุนตองมากกวา 1 ลาน

เหรียญสหรัฐ 

3.3 ภาษี (สรุปภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ) 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเสียภาษีในประเทศกัมพูชาขึ้นอยูกับประเภทผูเสียภาษี (Regime) โดย

แบงประเภทผูเสียภาษีออกเปน 3 ประเภท คือ Real Regime, Simplified Regime และ Estimated 
Regime System ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจ กิจการที่ดําเนินงาน และระดับของรายได การลงทุน
ของตางชาติสวนใหญจะเปน Real Regime  ดังนั้น หากไมมีการระบุเปนอยางอ่ืน ก็จะหมายถึง ผูเสีย
ภาษีประเภท Real Regime 

ประเภทผูเสียภาษีตางๆ จะอยูในรูปบริษัท หางหุนสวน และบุคคล นอกจากนี้ยังมี ประเภท 
Permanent Establishment (PE)  ในกฎหมายภาษี ป 1997 ดวย 

ผู มี ถ่ินพํานัก (Resident) ในกัมพูชาตองชําระภาษีตามรายได/ผลกําไรที่ได รับจากในและ
ตางประเทศ ในขณะที่ผูไมใชผูมีถิ่นพํานักในกัมพูชาชําระภาษีเฉพาะรายได/ผลกําไรที่ไดจากกัมพูชา
เทานั้น ผูมีถิ่นพํานักที่มีรายได/ผลกําไรจากตางชาติจะไดรับเงินคืนภาษีตางชาติที่เกิดขึ้น 

ผูมีถิ่นพํานักในกัมพูชา ไดแก บริษัทที่ “จัดองคกรหรือบริหาร” ในกัมพูชา หรือมี “สํานักงาน
ดําเนินธุรกิจหลัก” ในกัมพูชา ในกรณีบุคคล ผูที่ไมถือสัญชาติกัมพูชาจะเปนผูมีถิ่นพํานักในกัมพูชา เม่ือ 
“มีภูมิลําเนา” หรือ “ที่พํานักหลัก” ในกัมพูชา หรืออาศัยอยูในกัมพูชามากกวา 182 วัน ตามปปฏิทิน 

การลงทุนและนักลงทุนตางชาติสวนใหญตองเก่ียวของกับภาษีหลายประเภท 

3.3.1 ภาษีกําไร 

ภาษีกําไรมาจากกําไรของธุรกิจและเงินไดทางออม (Designated passive income) กําไร หมาย
รวมถึงกําไรจากการขายทรัพยสิน เงินไดทางออมหมายถึงรายรับจากดอกเบี้ย คาภาคหลวง และคาเชา 
เงินไดจากการปนผลโดยทั่วไปจะไดรับการยกเวนภาษี  

อัตราภาษีมาตรฐานสําหรับบริษัทและ PEs เทากับรอยละ 20 ผูมีถิ่นพํานักที่เปนบุคคลคิดอัตรา
ภาษีกาวหนาที่เพดานภาษีรอยละ 20 บริษัทและบุคคลที่ไมใชผูมีถิ่นพํานักชําระภาษีหัก ณ ที่จายแทน 

สําหรับโครงการที่ปฏิบัติไดตามหลักเกณฑเฉพาะและเปนโครงการที่อยูในแผนการสนับสนุนเปน
พิเศษจากรัฐบาล  จะเสียภาษีที่อัตรารอยละ 9 CDC จะเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติการเสียภาษีพิเศษ
ดังกลาว อัตราภาษีพิเศษนี้จะมีผลตลอดอายุโครงการ 

การผลิตน้ํามันและกาซ รวมถึงแร คิดภาษีที่อัตรา 30% 
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นักลงทุนอาจไดรับการพักชําระภาษีจาก CDC การพักชําระภาษีจะอยูในรูปของการยกเวนภาษี
กําไรทั้งหมด ระยะเวลาที่ยกเวนภาษีจะเริ่มจากปแรกที่โครงการเริ่มมีรายรับ (กอนการหักคาใชจาย
ตางๆ) ระยะการพักชําระภาษีอาจนานถึง 8 ป การยกเวนภาษีน้ียังลดภาระในการชําระภาษีลวงหนาดวย  

จํานวนกําไรที่ตองชําระภาษีในแตละป สามารถลดได ขึ้นอยูกับการนําเงินกลับมาลงทุนเพ่ิมใน
โรงงานและเครื่องจักรอุปกรณของปเดียวกัน แตมูลคาเสื่อมของโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณจะตอง
ลดลงในอัตราเดียวกัน 

หลักเกณฑทางภาษีของกัมพูชามีขอกําหนดการหักลดหยอนวา คาใชจายทั้งหมดตามหลักเกณฑ
ทั่วไปสามารถหักลดหยอนได ยกเวนกรณีมีการระบุไวเฉพาะวาเปนรายการที่นํามาหักภาษีไมได 

3.3.2 ภาษีขั้นต่ํา 

ผูเสียภาษี Real-regime ตองชําระภาษีขั้นต่ํา ซ่ึงเปนภาษีรายป คิดที่อัตรารอยละ 1 ของรายได
รวมของผูเสียภาษีในปที่คิดภาษี 

ภาษีขั้นต่ําเปนภาษีที่แยกจากภาษีกําไร จึงไมคํานึงถึงยกเวนภาษีกําไรหรือกําไร/ขาดทุนของผู
เสียภาษี 

3.3.3 ภาษีลวงหนาสําหรับเงินปนผล 

กฎหมายการลงทุนของกัมพูชามีการรับประกันทั่วไปเกี่ยวกับการคิดภาษีกําไรที่สงกลับประเทศ 
ดังน้ัน เงินปนผลจึงไมตองหักภาษีปนผล ณ ที่จาย แตบริษัทที่จายเงินปนผลตองชําระภาษีกําไรลวงหนา 
(Advance Tax on Profit) เม่ือมีการจายเงินปนผลแทน การชําระลวงหนานี้จะเก็บตามอัตราภาษีกําไร
ของบริษัทที่จายเงินปนผลและมูลคาเงินปนผลรวม 

การชําระลวงหนาสามารถนํามาเปนเครดิต (ยกเวนกรณีบริษัทประกันภัย) ใหกับบริษัทที่จายเงิน
ปนผล (ไมใชผูถือหุน) และตอการชําระภาษีกําไรในอนาคตได 

ผูถือหุนรอยละ 20 ขึ้นไปจะตองเปดบัญชีเงินปนผลเฉพาะ จากบัญชีน้ีสามารถจายเงินปนผล
ออกไปไดโดยไมตองชําระภาษีลวงหนาเพิ่มเติม 

เงินปนผลที่ไดชําระภาษีกําไรลวงหนาแลวจะไดรับยกเวนภาษีกําไร 

3.3.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 

ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ไดนํามาบังคับใชเพ่ิมเติมสําหรับผูเสียภาษีประเภท Real-regime เม่ือวันที่ 
1 มกราคม 1999 

ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ของกัมพูชาในปจจุบันจํากัดอยูเฉพาะธุรกิจของผูเสียภาษีประเภท Real-
regime ซ่ึงผลิตสินคาและบริการที่ตองนํามาประเมินภาษี (และผูนําเขาบางประเภท) ผูเสียภาษี Real-
regime น้ันรวมถึงผูเสียภาษีรายใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกับการผลิต การพาณิชย และการใหบริการ  
ธุรกิจจะตองคิดภาษีมูลคาเพิ่ม ไวในมูลคาสินคาและบริการ ผูเสียภาษี Non-real regime อาจตองเขามา
อยูในระบบ ภาษีมูลคาเพิ่ม ในภายหลัง 
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นอกจากนี้ ภาษีมูลคาเพิ่ม ยังใชกับสินคานําเขาดวย แตมีขอยกเวนสําหรับผูสงออก หนวยงานที่
ไดรับการยกเวนภาษี บุหร่ี เครื่องด่ืมแอลกอฮอล และผลิตภัณฑเกี่ยวกับรถยนตที่นําเขาเพื่อการสงออก
อีกครั้ง (Re-export) ผูนําเขาตองชําระภาษีมูลคาเพิ่ม  ในขณะเดียวกันกับการจายภาษีนําเขา 

กิจกรรมและสินคาบางประเภทที่ไมตองชําระภาษีมูลคาเพิ่ม เชน บริการไปรษณียสาธารณะ 
บริการดานโรงพยาบาลและแพทย เปนตน 

ภาษีมูลคาเพิ่มมี 2 อัตรา ไดแก 
0%  อัตรานี้ใชเฉพาะกับสินคาที่สงออกจากกัมพูชาและบริการที่ “บริโภค” นอกกัมพูชา การ

สงออกหมายรวมถึงการขนสงผูโดยสารหรือสินคาระหวางประเทศ และบริการที่เชื่อมโยงกับการขนสง
ระหวางประเทศนั้น 

10% เปนอัตรามาตรฐานใชสําหรับรายการอื่นทั้งหมดที่ไมไดรับการยกเวน 

3.3.5 ภาษีรายได (Turnover Tax) 

ภาษีรายไดจะใชกับทุกบุคคล (ไมวาจะเปนชาวกัมพูชาหรือชาวตางชาติ นิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา) ที่ไดมีรายไดจากกัมพูชา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 1998 และจากการนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชใน
วันที่ 1 มกราคม 1999 ภาษีรายไดจะไมใชกับผูเสียภาษี Real-regime ภาษีการบริโภครอยละ 4 ของ
กอนหนานี้ ไดรับการยกเลิกสําหรับผูนําเขาทุกรายเชนกัน (แตยังคิดภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ภาษีรายไดยังใชสําหรับผูเสียภาษี Non-real regime ที่อัตราคงที่รอยละ 2 ในการคิดภาษีรายไดจะ
หมายรวมถึงรายไดจากการจัดหาสินคาหรือบริการดวย (แตการสงออกสวนใหญไดรับการยกเวน) 

ประเภทธุรกิจที่ไมคิดภาษีรายได เชน การจําหนายผลิตภัณฑการเกษตรไมแปรรูปที่จําหนายโดย
ผูผลิต กิจกรรมธุรกิจขนาดเล็ก และการสงออกสวนใหญ 

ภาษีรายไดเปนภาษีจากรายไดรวมที่ไดรับ ภาษีการคามิใชภาษีมูลคาเพิ่ม คํานวณไดจากการคูณ
จํานวนเงินรายไดรวมที่เรียกเก็บดวยอัตราภาษี  

ภาษีรายไดจะจัดเก็บที่อัตราคงที่รอยละ 2 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 1999 

3.3.6  ภาษีนําเขา 

ภาษีนําเขาเรียกเก็บจากสินคาหลายๆประเภท อัตราภาษีมีตั้งแต 7%, 15%, 20%, 35% หรือ 
50% 

หนวยงาน CDC จะเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติยกเวนภาษีนําเขาซึ่งเปนขอจูงใจในการลงทุน  การ
ยกเวนจะรวมถึง  

o วัสดุกอสราง 
o โรงงานและเครื่องจักร (อะไหลที่เกี่ยวของ) ที่ใชในการผลิต 
o วัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ใชในการผลิต 

โครงการลงทุนที่มีการอนุมัติใหสิทธิพิเศษดานภาษีนําเขาไดแก 
o โครงการเพื่อการสงออก (อยางนอย 80%) 
o โครงการที่ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
o โครงการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
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o โครงการผลิตที่ใชแรงงานจํานวนมาก 
o โครงการระบบสาธารณูปโภคและดานพลังงาน 

3.3.7 ภาษีสงออก 

ภาษีสงออกจะจัดเก็บเฉพาะบางรายการสินคา เชน ซุงและผลิตภัณฑจากสัตว (รวมถึงอาหารทะเล
สวนใหญดวย) 

3.3.8 ภาษีเงินเดือน 

หลักเกณฑภาษีเงินเดือนของกัมพูชาเปนไปตามหลักการของแหลงที่มาและการมีถิ่นพํานักที่ไดรับ
การยอมรับระดับสากล เงินเดือนของผูมีถิ่นพํานักในกัมพูชาไมวาจากแหลงใด ตองนํามาคิดภาษี
เงินเดือนของกัมพูชา สําหรับผูไมมีถิ่นพํานักในกัมพูชา จะคิดภาษีเงินเดือนจากเงินเดือนที่ไดจากแหลง
ในกัมพูชาเทานั้น สถานที่จายเงินเดือนไมใชพิจารณาเปนแหลงที่มา 

กัมพูชาคิดขอแตกตางระหวางเงินเดือนที่จายเปนเงินสดและ “สวัสดิการ” เงินเดือนที่จายเปนเงิน
สดจะคิดภาษีกับพนักงาน ในขณะที่ภาษีเงินเดือนที่เปนสวัสดิการจะคิดจากนายจาง 

ภาษีเงินเดือนครอบคลุมเฉพาะคาตอบแทนจากการจางงานเทานั้น ไมรวมถึงรายรับทั่วไปสวน
บุคคล รายรับจากการเปนที่ปรึกษาก็ไมคิดภาษีน้ีเชนกัน (แตจะตองนํามาคิดภาษีผลกําไร)  

ผูมีถิ่นพํานักในกัมพูชา หมายถึง “พนักงาน ผูเสียภาษี หรือ บุคคล” ซ่ึง 
o มีภูมิลําเนาในกัมพูชา หรือ 
o มีที่พํานักหลกัในกัมพูชา หรือ 
o อยูในกัมพูชามากกวา 182 วันตามปปฏิทิน 

 

ตารางที่ 1 อัตราภาษีเงินเดือน สําหรับผูมีถ่ินพํานักในกัมพูชา 
 

เงินเดือน  (Riels) อัตราภาษี 
     0     -     500,000 
 500,001   -   1,250,000 
 1,250,001 -   8,500,000 
 8,500,001 - 12,500,000 
 12,500,001  ขึ้นไป 

รอยละ 0 
รอยละ 5 
รอยละ 10 
รอยละ 15 
รอยละ 20 

 
อัตราภาษีสําหรับผูไมมีถิ่นพํานักในกัมพูชาเปนอัตราคงที่รอยละ 15 ภาษีน้ีคิดจะรวมภาษีสุดทาย

ดวย 
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3.4 การขออนุมัติการสงเสริมการลงทุน  
นักลงทุนทุกรายที่ตองการขอรับสิทธิพิเศษและขอเสนอพิเศษสําหรับการลงทุน ตองยื่นขออนุมัติ

จาก CDC กอน 
ผูขอหรือผูรับมอบอํานาจตองลงนามและยื่นคําขอฉบับสมบูรณตอ CDC เพ่ือการพิจารณา สําเนา

หนังสือมอบอํานาจตองลงนามในขณะยื่นคําขอ 
เอกสารประกอบการยื่นขอ : การยื่นคําขอที่สมบูรณตองประกอบดวยเอกสารตอไปน้ี จํานวน 1 ชุด 

o คําขอที่สมบูรณ ในแบบฟอรมของ CDC และลงนามโดยตัวแทนผูขอที่มีอํานาจลงนาม  
o หนังสือแสดงเจตนาในการยื่นขอลงทุนในกัมพูชา พรอมรายชื่อโดยยอเกี่ยวกับผูลงทุน 

โครงการลงทุน วัตถุประสงคและคํารองพิเศษเกี่ยวกับโครงการลงทุน ตอ CDCI 
o เอกสารประกอบขอเสนอการลงทุน เชน รายงานการประชุม และ หนังสือจดทะเบียน

บริษัท ที่สอดคลองกับกฎหมายกัมพูชาฉบับที่มีการประกาศใช 
o การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรและดานเทคนิคของการลงทุนในรายละเอียด 

รวมทั้งผังแสดงกระบวนการผลิต รายละเอียดคุณสมบัติผูขอ กําลังการผลิตทางเทคนิค 
ความสามารถทางการตลาด ความสามารถดานทรัพยากรบุคคลและการบริหาร และ
ความสามารถทางการเงิน 

CDC มีหนาที่ อนุมัติโครงการลงทุน ใหคําปรึกษาดานการลงทุน และบริหารกิจกรรมการลงทุน 
CDC จะตัดสินอนุญาตหรือไมอนุญาตคําขอภายใน 45 วันทําการนับจากรับคําขอที่สมบูรณ 

ผูลงทุนโครงการสามารถยื่นอุทธรณตอ CDC ได ภายใน 25 วันทําการ หลังจากไดรับหนังสือแจง
เพิกถอนหรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือขอเสนอพิเศษบางสวนหรือทั้งหมด 

3.5 การสงเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษ (Incentives) 
กฎหมายสงเสริมการลงทุนกําหนดสิทธิพิเศษสําหรับการลงทุนโครงการในกัมพูชา ไดแก 
1) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 9 ยกเวนสําหรับการสํารวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง

ไดแก ซุง นํ้ามันและกาซ ทองคํา และหินมีคาตางๆ 
2) การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุดถึง 8 ป ขึ้นอยูกับลักษณะโครงการและลําดับความสําคัญ

ตอรัฐบาล 
3) การยกยอดการขาดทุน (Losses carried forward) ไดสูงสุดถึง 5 ป 
4) ไมคิดภาษีสวนแบงเงินปนผล ผลกําไรจากการลงทุน ไมวาจะโอนไปตางประเทศหรือแบง

ภายในประเทศ 
5) การยกเวนภาษีนําเขาทั้งหมดสําหรับวัสดุกอสราง อุปกรณการผลิต เครื่องจักร สินคาขั้นกลาง 

วัตถุดิบและอะไหลสําหรับ 
5.1) โครงการเพื่อการสงออกที่มีการผลิตอยางนอยรอยละ 80 เพ่ือการสงออก 
5.2) โครงการที่ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Promotion Zone, SPZ) 
6) การยกเวนภาษีสงออกทั้งหมด 
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สําหรับการลงทุนโครงการที่นอกเหนือจากรายการในขอ 5.1)  และ 5.2) การยกเวนภาษีตางๆ จะ
อนุญาตเฉพาะสําหรับการกอสรางโรงงานและอาคาร เปนเวลา 1 ป นับจากเริ่มการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน รายชื่อกลุมที่ไดรับการสนับสนุนแบงไดกวางๆ 
ดังน้ี 

o การปลูกพืชไร 
o การปศุสัตว 
o ประมง 
o การผลิตและแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 
o การผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ 
o การผลิตเครื่องนุงหมและสิ่งทออื่น 
o การผลิตเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนอ่ืน 
o การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 
o การผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 
o การผลิตยางและพลาสติกอ่ืน 
o การผลิตหนังและผลิตภัณฑอ่ืน 
o การผลิตผลิตภัณฑโลหะ (Fabricated metal products) 
o การผลิตอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
o การผลิตการพาหนะและอุปกรณขนสง 
o การสรางทางและสะพาน 
o การผลิตแร สินแร ถานหิน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ 
o การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณอุตสาหกรรม 
o การสรางโรงแรม 
o ศูนยการแพทยที่มีคุณภาพสากล ศูนยการศึกษาที่มีคุณภาพสากล ศูนยฝกอาชีพ 
o สาธารณูปโภคทางกายภาพที่สนับสนุนการทองเที่ยวและวัฒนธรรม 
o กิจกรรมการผลิตที่ปกปองสิ่งแวดลอม 

3.6 กา ร โอน เ งิ นกลั บป ร ะ เทศ  และกา รแลก เปลี่ ย นสกุ ล เ งิ น 
(Repatriation and Convertibility) 

3.6.1 ขอกําหนดการสงเงินกลับประเทศ 

ปจจุบันยังไมมีขอกําหนดการสงรายไดหรือกําไรที่ไดจากการลงทุนในกัมพูชากลับประเทศ รวมถึง
ขอกําหนดในการโอนเงินไปตางประเทศ กฎหมายการลงทุนรับประกันวานักลงทุนสามารถสงเงินสุกล
ตางประเทศออกนอกประเทศไดอยางอิสระเพื่อจุดประสงคตอไปน้ี 

o ชําระคาสินคาและบริการที่นําเขา และการชําระคืนเงินกู ไดแกดอกเบี้ยและเงินตนอันเกิด
จากธนาคารหรือสถาบันการเงินตางชาติ 

o คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมการจัดการ 
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o กําไรหลังดําเนินการตามขอบังคับและการชําระภาษีและคาภาคหลวงที่เกี่ยวของทุก
ประเภทแลว 

o การสงคืนเงินตนที่ลงทุนเม่ือโครงการลมเลิก 

3.6.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ตามกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 1997 และระเบียบที่ออก
โดย National Bank of Cambodia สกุลเงินตางชาติสามารถซื้อผานระบบธนาคารไดอยางอิสระ 
กฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระบุเฉพาะวาไมมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ 
โดยเฉพาะการซื้อขายเงินตราตางประเทศ และการโอน และการจัดการทรัพยสินระหวางประเทศอื่นทุก
ชนิด แตกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกําหนดใหดําเนินการโดยคนกลางที่ไดรับอนุญาต คน
กลางเหลานี้คือธนาคารที่ถูกตองตามกฎหมายในกัมพูชา ซ่ึงตองรายงานการดําเนินการที่มีจํานวนเงิน
มากกวา 10,000 เหรียญสหรัฐตอ National Bank of Cambodia หามดําเนินการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเอง ภาระหนาที่ดังกลาวเปนของธนาคารที่ไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียว 

3.6.3 การเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินไปตางประเทศ  

ไมมีขอจํากัดในการเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนของตางชาติไปตางประเทศ 

3.7 นโยบายดานแรงงาน 
ตนทุนคาแรงงานของกัมพูชาต่ําจึงเปนแรงดึงดูดสําหรับนักลงทุนตางชาติ ประมาณรอยละ 45 ของ

ประชากรกัมพูชา 11.7 ลานคนอยูในวัยทํางาน ในขณะที่รอยละ 60 ของแรงงานเปนหญิง อัตราคาแรง
ขั้นต่ําสําหรับแรงงานไรทักษะในปจจุบันอยูที่ 45 เหรียญสหรัฐตอเดือน 

นักลงทุนสามารถนําชาวตางชาติมาทาํงานในกัมพูชาได เม่ือบุคคลนั้นเปน 
o บุคลากรดานการจัดการที่ไดรับการรับรองคุณสมบัติ 
o บุคลากรดานเทคนิค 
o แรงงานทักษะ 

National Assembly ไดผานกฎหมายการเขาเมืองเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 1994 ตามมาตรา 28 
ชาวตางชาติที่ไดรับ “หนังสือรับรองการลงทุน (letter of investment approval)” จาก CDC จะไดรับ
อนุญาตพรอมครอบครัว ใหอาศัยในกัมพูชาตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือรับรองการลงทุน 

กฎหมายแรงงานไดรับการปรับปรุงเม่ือวันที่ 10 มกราคม 1997 โดย National Assembly 
กฎหมายฉบับน้ีมี 396 มาตรา กําหนดเงื่อนไขการทํางานทั่วไปและหัวขอที่เกี่ยวของ เชน คาจาง จํานวน
ชั่วโมงการทํางาน ทั้งรายวันและรายสัปดาห การทํางานชวงกลางคืน การหยุดงานรายสัปดาห วันหยุด
ชดเชย จํานวนวันลาแตละป วันลาพิเศษ แรงงานเด็กและแรงงานสตรี อิสรภาพของสหภาพการคาและ
ตัวแทนคนงานในการลงทุน การประนีประนอมขอขัดแยงกับแรงงาน 
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3.8 การปกปองการลงทุน 
3.8.1 นโยบายการแขงขัน 

รัฐบาลไดเริ่มปรับปรุงนโยบายตลาดเสรีในป 1991 ทั้งนักลงทุนตางชาติและนักลงทุนในประเทศ
และธุรกิจจะไดรับสิทธิเทาเทียมในระบบตลาดเสรี แตหนวยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะไดรับสิทธิพิเศษ
มากกวาที่นักลงทุนเอกชนไดรับ 

3.8.2 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

นักลงทุนสามารถยื่นขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญาไดโดยยื่นคําขอตอกระทรวงที่เกี่ยวของ 
รายละเอียดตราสินคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และวิธีการ (know-how) ตองเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับทรัพยสินทางปญญา 

3.8.3 การเวนคืน (Expropriation) และการชดเชย (Compensation) 

ตามขอตกลงทวิภาคีในการสงเสริมและปกปองการลงทุนระหวางกัมพูชาและประเทศกลุมอาเซียน
อ่ืนๆ การลงทุนของบริษัทรวมชาติและบริษัทอ่ืนจะไมถูกยึดครอง เวนคืน หรือถูกดําเนินมาตรการใดๆ ที่
มีผลเทียบเทาการยึดครองหรือเวนคืน ขอยกเวนเดียวสําหรับการดําเนินการดังกลาวคือเพ่ือวัตถุประสงค
ของสาธารณะที่เกี่ยวกับความตองการภายในประเทศ ซ่ึงในกรณีน้ี การตัดสินจะกระทําดวยความเทา
เทียมและตองมีการชดเชยทันที เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3.8.4 การประนีประนอมขอขัดแยง 

ขอขัดแยงเกี่ยวกับการลงทุนในกัมพูชาที่ไดรับการสงเสริมหรือที่เกี่ยวกับสิทธิและเง่ือนไขของ
ชาวตางชาติภายใตขอกฎหมาย ควรมีการเจรจาประนีประนอมในกลุมผูถือหุนกอน 

หากกลุมผูถือหุน ไมสามารถหาขอสรุปไดภายใน 2 เดือนนับจากวันที่เริ่มหารือขอขัดแยง ฝายใด
ฝายหนึ่งสามารถนําขอขัดแยงดังกลาวไปสูพิจารณาในระดับสูงขึ้น ไดแก 

o การไกลเกลี่ยกอนเพ่ือเสนอขอคิดเห็นเขาสูการพิจารณาของ CDC  หรือ 
o ศาลกัมพูชา หรือ 
o องคกรไกลเกลี่ยนานาชาติ ตามที่ทุกฝายเห็นชอบ 

ในปจจุบัน รัฐบาลไดสมัครเขาเปนสมาชิก International Center for Settlement of Investment 
Disputes (ICSID) 

3.9 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน 
Council for the Development of Cambodia, Cambodia Investment Board (CDC)  
Government Palace Sisowat Quay, Wat Phnom,  
Phnom Penh, Cambodia  
Tel. (855) 23 981 154 
Fax. (855) 23 428 426 
http://www.cdc-crdb.gov.kh 
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4.หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร  
(Mineral Investment : Terms and Conditions) 

4.1 นโยบายดานแร 
เพ่ือเปนการดึงดูดนักลงทุนดานเหมืองแรทั้งในประเทศและตางชาติมาลงทุนสํารวจและพัฒนาแร 

กฎหมายการจัดการแรและการทําเหมืองแรของกัมพูชาไดรับการประกาศใชโดยรัฐบาลเมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2001 กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน (Ministry of Industry, Mines and 
Energy, MIME) เปนหนวยงานรัฐบาลหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายแรและสนองตอบนโยบาย
ดานแรของประเทศ กรมธรณีวิทยาและการเหมืองแร (Department of Geology and Mines)และกรม
พลังงาน (Department of Energy) ภายใต MIME รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรแรของประเทศ ให
ความชวยเหลือดานการทําเหมืองแรแกภาคเอกชน และกํากับดูแล และตรวจสอบ การทําเหมืองแรของ
ประเทศ 

4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ 
แรทุกชนิดที่พบบนพื้นดินหรือใตดิน ภูเขา พ้ืนที่สูง ในน้ํา เขตทะเล หมูเกาะ ชั้นพ้ืนทะเลและใตชั้น

พ้ืนทะเล ภายใตอํานาจของกัมพูชาเปนทรัพยสินของรัฐ ยกเวนการดําเนินการเกี่ยวกับนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติที่อยูภายใตกฎหมายตางหาก 

4.2.1 ใบอนุญาตเกี่ยวกับแร 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดไมสามารถดําเนินการสํารวจแรและทําเหมืองแรไดโดยไมมี
ใบอนุญาตเกี่ยวกับแรที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน เจาของที่ดินหรือผูถือ
ครองที่ดินตามกฎหมายสามารถใชกรวดมน ทราย ดินเหนียว และหินเปนการสวนตัวได โดยไมตองมี
ใบอนุญาตเกี่ยวกับแร แตจะไมไดรับอนุญาตใหขนยายผลิตภัณฑดังกลาวออกนอกพื้นที่เพ่ือการพาณิชย 
การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแร บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตองยื่นขอใบอนุญาตตอกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน เอกสารการยื่นขอใบอนุญาตเกี่ยวกับแรประกอบดวย 

o ขอมูลบริษัททําเหมืองแรและเจตนา โดยยื่นหลักฐานแสดงสถานะบริษัทตามกฎหมาย
และหลักฐานแสดงความสนใจในการสํารวจแรและทําเหมืองแรในพ้ืนที่เฉพาะในจังหวัด
ใดๆ ที่พ้ืนที่ใบอนุญาตตั้งอยู 

o หลักฐาน แสดงความสามารถทางการเงินของบริษัท ประสบการณดานเทคนิค แรงงานที่
มี อุปกรณและเครื่องจักรในการดําเนินการเกี่ยวกับแรในพ้ืนที่เฉพาะที่เสนอในจังหวัด
ใดๆ 

o วิธีการและตารางเวลาในการดําเนินการในชวงการสํารวจและทําเหมืองแร 
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o ผังการทํางานขั้นต่ําและหลักประกันทางการเงิน ในชวงการสํารวจแร (ผูยื่นขอรับ
ใบอนุญาตเจียระไนและขัดผิวอัญมณีไมตองเสนอผังการทํางานและหลักประกันทางการ
เงิน) 

o สําเนาการจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัทภายในและตางชาติทุกแหง องคกรทําเหมืองแรหรือ
พอคาหรือบริษัทพาณิชยซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือมีสํานักงานสาขาในกัมพูชา ตองจดทะเบียน
กับ Commerce Register โดยยื่นสําเนาประกาศพรอมลายเซ็นตหรือลายนิ้วมือของกลุม
ที่สนใจตอกระทรวงพาณิชย ยกเวนพอคาที่ไดรับการยกเวนภาษีกําไร) 

o หลักฐานแสดงการรวมทุน ในกรณีที่บริษัทเปนการรวมทุนระหวางธุรกิจ 2 ธุรกิจขึ้นไป 
ตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธของธุรกิจ ความรับผิดชอบ สัดสวนเงินทุน 
และผูดําเนินการ 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอาจไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแร ขึ้นอยูกับการพิจารณาและประเมิน
ความสามารถทางเทคนิค การเงิน และการจดทะเบียนธุรกิจ กอนการเขาที่ดินซึ่งเปนทรัพยสินสวน
บุคคลเพื่อทําการสํารวจและทําเหมืองแร ผูถือสัมปทานตองทําขอตกลงกับเจาของที่ดินเกี่ยวกับการไม
กาวกายและไมเขาหาเจาของที่ดินและการชดเชยคาเสียหายบริเวณผิวดินอันเกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับแร
ตางๆ หากพื้นที่เปนทรัพยสินของรัฐ เปนพ้ืนที่คุมครอง สงวน หรือหวงหาม ผูถือสัมปทานตองไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันที่มีศักยภาพหรือสถาบัน inter-ministerial ที่ดูแลพ้ืนที่กอนเขา
พ้ืนที่ เ พ่ือดําเนินการดานแร หามทําการสํารวจแรเบื้องตน (Prospecting) เพ่ือการเจาะสํารวจ 
(Exploration) และทําเหมืองแรบนที่ดินของรัฐ ที่กําหนดเปนที่มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

4.2.2 รายการใบอนุญาตเกี่ยวกับแร 

ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย ออกใหเฉพาะชาวกัมพูชา เพ่ือดําเนินการสํารวจและทําเหมืองแรโดย
ใชเครื่องมือทองถิ่นและแรงงานคนหรือมีจํานวนแรงงานในครอบครัวไมเกิน 7 คน 

ประทานบัตรเหมืองแรแบบบอและเหมืองหิน ออกใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อ
ดําเนินการสํารวจและทําเหมืองแรวัสดุกอสรางและแรอุตสาหกรรมโดยผลิตจากบอเหมืองและเหมืองหิน 
เพ่ือใชในการกอสราง อุตสาหกรรมเคมีและแปรรูปตางๆ 

ประทานบัตรเหมืองพลอย ออกใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อดําเนินการสํารวจและทํา
เหมืองหินมีคา หินกึ่งมีคา และหินเพ่ือการประดับตกแตง 

ใบอนุญาตเจียระไนแร ออกใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อดําเนินการเจียระไนหินมีคา หิน
กึ่งมีคา และหินเพ่ือการประดับตกแตง 

อาชญาบัตรสํารวจแร ออกใหเฉพาะผูถืออาชญาบัตรสํารวจแรเพ่ือดําเนินการสํารวจและทําเหมือง
แรที่พบเปนแหลงเชิงพาณิชยที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่อาชญาบัตรสํารวจแร 

ผูถืออาชญาบัตรสํารวจแรตองเสนอผลวิเคราะหดานเทคนิค การเงิน สิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดทางสังคม-เศรษฐกิจในการทําเหมืองแรตอกระทรวงอุตสาหกรรม 
เหมืองแร และพลังงาน เพ่ือทบทวนและอนุญาต ขั้นตอน รายละเอียดของรายงาน การศึกษาความ
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เปนไปไดสุดทายและเอกสารอางอิง และเงื่อนไจการออกประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมเปนไปตาม
กฎกระทรวงยอย 

หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานพิจารณาวาคําขอใบอนุญาต
เกี่ยวกับแรเปนโครงการขนาดใหญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน จะเจรจาขอตกลงการลงทุนดานแรแนบทายใบอนุญาตเกี่ยวกับแร
กับผูขอ 

4.2.3 ขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับแร 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแรตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน ภายใตขอกําหนดทางกฎหมาย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานจะแจงผลการอนุญาตหรือไมอนุญาต
คําขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแรเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาสูงสุด 45 วัน นับจากวันยื่นคําขอที่
สมบูรณ 

นอกจากใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย ผูถือสัมปทานที่ไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแรภายใตกฎหมาย 
สามารถขยายเวลา แกไข ยกเลิก จํานอง โอนสิทธิ์หรือรับมรดก ใบอนุญาตเกี่ยวกับแรไดโดยไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน หากผูถือ
สัมปทานละเมิดขอบังคับตามกฎหมาย ใบอนุญาตเกี่ยวกับแรจะถูกยกเลิกหรือเพิกถอน การยกเลิกและ
เพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับแรจะพิจารณาตามกฎกระทรวงยอย 

4.2.4 การสํารวจแรและการทําเหมืองแร 

ผูถือสัมปทานหรือผูรับเหมาแตละรายตองดําเนินการเกี่ยวกับแรและปฏิบัติตามขอกําหนดในการ
ดําเนินการดังน้ี 

o ดําเนินการเกี่ยวกับแรตามแผนทางเทคนิคและทางการเงินที่ระบุในผังการทํางานสํารวจที่
ไดรับอนุญาตหรือในการศึกษาความเปนไปไดของเหมืองที่ไดรับอนุญาต 

o ปองกันสิ่งแวดลอมตามที่ระบุในกฎหมายการปองกันสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การศึกษาประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แผนการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมและการฟนฟูพ้ืนที่ทําเหมืองและหลักประกันทางการเงิน 

o สรางความเชื่อม่ันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานที่ระบุในแผนดาน
เหมืองแร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริเวณที่มีการทําเหมือง ไดแก การปองกัน
อุบัติเหตุและขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ 

o ปองกันความปลอดภัยตอสาธารณะภายในและรอบบริเวณที่มีการทําเหมืองแตามที่ระบุ
ในแผนดานเหมืองแรที่ไดรับอนุญาต 

o ใหความรู ฝกอบรม และจางงานชาวกัมพูชาตามที่ระบุในกําหนดการจางงาน ให
การศึกษา และฝกอบรม 

o จัดหาสินคาและบริการที่หาไดในกัมพูชา ตามความเหมาะสม 
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แนวทางสําหรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแร รายละเอียดรายงาน ผังการทํางาน และหลักประกันทางการ
เงิน กําหนดไวในระเบียบ (Prakas) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานเปนผูควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจะแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่ดังน้ี 

o รับผิดชอบกฎเกณฑการจัดการตามขอบังคับทางกฎหมายตอกระทรวงอุตสาหกรรม 
เหมืองแร และพลังงาน 

o จัดทํารายงานประจําปของกิจกรรมสํารวจและทําเหมืองแรตามปกติและเสนอรายงาน
ดังกลาวตอกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน 

o ติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมาย 
o ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานและ

ประชาชนและการปองกันสิ่งแวดลอม 
o ดําเนินการตามหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และ

พลังงาน 
o อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม กํากับและรายงานกิจกรรมการ

สํารวจและทําเหมืองแร วิจัยและวิเคราะหเกี่ยวกับกฎเกณฑการจัดการตามกฎหมาย 
กําหนดไวในกฎกระทรวงยอย 

4.2.5 การชดเชย 

ผูถือสัมปทานที่ไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแรตองชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินการ
ดานแรตอเจาของที่ดิน ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ใบอนุญาตเกี่ยวกับแร ไมวาความเสียหายนั้นจะ
เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม การชดเชยปฏิบัติดังน้ี 

หากพื้นที่การดําเนินการดานแรที่กําหนดในใบอนุญาตเกี่ยวกับแร สงผลกระทบตอที่ดินทรัพยสิน 
เจาของที่ดินจะอนุญาตใหผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรดําเนินการดานแรในที่ดินดังกลาวโดยมีขอตกลง
รวมกันลวงหนา ซ่ึงเจาของที่ดินจะไดรับคาชดเชยที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล 

การชดเชยอาจชําระเปนงวดหรือชําระรวม ตามแตขอตกลงระหวางเจาของที่ดินและผูถือสัมปทาน 
ในกรณีที่เจาของที่ดินและผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรไมสามารถหาขอตกลงในการชดเชยได 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน จะเปนผูตัดสิน หากผลการตัดสินไมเปนที่
ยอมรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานจะเสนอขอเสนอตอรัฐบาลเพื่อ
จัดตั้งคณะกรรมการรวมเพ่ือหาขอสรุป หากทุกฝายยังไมยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการรวม จะ
สงเรื่องตอใหศาลกัมพูชาพิจารณาตัดสิน 

4.2.6 คาภาคหลวงและภาษี 

ผูยื่นคําขอหรือผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแร ตองชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การตออายุและ
การโอน และคาธรรมเนียมอ่ืนและคาเชาที่ดินรายปแกรัฐ ระหวางการทําเหมืองแร ผูถือใบอนุญาต
เกี่ยวกับแรตองชําระคาภาคหลวงตมมูลคาแรที่มีการใชประโยชนแกรัฐ ยกเวนสําหรับผูถืออาชญาบัตร
สํารวจแรหรือใบอนุญาตเจียระไนพลอย นอกจากการชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การตออายุ การ
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โอน และคาธรรมเนียมอ่ืน คาเชาที่ดินรายป และคาภาคหลวงแลว ผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรตองชําระ
ภาษี ภาษีศุลกากร ภาษีผูถือหุน และภาษีปนผลตามที่กฎหมายกําหนด อัตราคาภาคหลวงแรและ
ขั้นตอนการชําระคาภาคหลวงแรจะพิจารณาตาม Inter-ministerial Prakas (Regulations) 

4.2.7 บทลงโทษ 

บุคคลใดที่ดําเนินการดานแรโดยไมมีใบอนุญาตเกี่ยวกับแร อาจตองโทษปรับตั้งแต 500,000 ถึง 
1,000,000 riels ในกรณีที่เปนการทําผิดกฎหมายภายหลัง บุคคลดังกลาวอาจตองโทษปรับตั้งแต 
1,000,000 ถึง 2,000,000 riels และ/หรือจําคุกตั้งแต 1 เดือนถึง 1 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลใดที่ดําเนินการดานแรในที่ทรัพยสินสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของที่ดินหรือใน
ที่ดินของรัฐที่กําหนดเปนที่มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะแหงชาติ อาจตองโทษปรับตั้งแต 5,000,000 
ถึง 10,000,000 riels และ/หรือจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลใดที่ดําเนินการดานแร โดยไมมีใบอนุญาตเกี่ยวกับแร หรือในที่ทรัพยสินสวนบุคคลโดยไมได
รับอนุญาตจากเจาของที่ดินหรือในที่ดินของรัฐที่กําหนดเปนที่มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะแหงชาติ 
หรือถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรที่สิ้นอายุ อาจตองโทษเปน 3 เทา (liable to a dine of 3 times) ราคา
ประมาณการขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ทําเหมือง กําลังอุปกรณและเครื่องจักรในการทําเหมือง และปริมาณแร
ที่ผลิตไดจากพื้นที่ และอาจตองโทษปรับตั้งแต 1,000,000 ถึง 10,000,000 riels ตอวัน โดยนับจากวันที่
มีการฝาฝนจนถึงวันที่เลิกดําเนินการทําเหมือง และอาจตองโทษจําคุกตั้งแต 1 ถึง 5 ป โดยไมมีผลตอ
การชดเชยคาเสียหายอ่ืน อุปกรณทําเหมืองที่กลาวมาและเครื่องจักรอ่ืนที่ใชในการผลิตทั้งหมดจะถูกยึด
และตกเปนทรัพยสินของรัฐ 

ผูถือสัมปทานใดที่ไมชําระคาภาคหลวงและเคลื่อนยายแรออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเกี่ยวกับแร 
อาจตองโทษปรับเปนจํานวนเงิน 2 เทาของราคาที่มีการเคลื่อนยาย และ/หรืออาจถูกยกเลิกใบอนุญาต 
หรือทั้งปรับและยกเลิกใบอนุญาต 

ผูถือสัมปทานใดที่ไมยินยอมใหพนักงานที่ไดรับมอบหมายควบคุมบริเวณที่ทําเหมืองแร อาจ
ตองโทษปรับ ตั้งแต 5,000,000 ถึง 10,000,000 riels และ/หรือสั่งพักใบอนุญาตไมเกิน 6 เดือน ในกรณี
ที่เปนการทําผิดกฎหมายภายหลัง อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

บุคคลใดที่ไมใชเจาของที่ดินตามกฎหมายและขัดขวางการดําเนินการดานแรของผูถือใบอนุญาต
เกี่ยวกับแรตามกฎหมาย อาจตองโทษจําคุกตั้งแต 6 วันถึง 1 เดือน 

พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน ที่สมรูรวมคิด
กับผูฝาฝนกฎหมายหรือกระทําการฝาฝนขอบังคับ จะไดรับโทษทางบริหารโดยไมมีผลตอการฝาฝน
อาชญากรรมอื่นๆ 

4.2.8 ขอบังคับที่เปลี่ยนแปลง 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เริ่มดําเนินการสํารวจและทําเหมืองแรและถือใบอนุญาตถูกตองตาม
กฎหมายกอนกฎหมายมีผลบังคับใช สามารถดําเนินการตอไปได แตตองยื่นขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแร
ฉบับใหมภายใตขอบังคับตามกฎหมายภายในเวลา 90 วัน 
 



คูมือลงทุนเหมืองแรกัมพูชา 

30 

4.2.9) รางกฎและระเบียบที่บังคับใชตามกฎหมายแรและเหมืองแร 

ตามขอบังคับของกฎหมายแรและเหมืองแร ไดมีการเสนอรางกฎกระทรวงยอยและระเบียบตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน และสภารัฐมนตรี เพ่ือทบทวนและอนุมัติ
ตามลําดับ เพ่ือประกาศใชอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

รางกฎกระทรวงยอยเรื่องเง่ือนไขการออกประทานบัตรเหมืองอุตสาหกรรม อํานาจและหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และการสั่งพักและการยกเลิกใบอนุญาตเกี่ยวกับแร 

1) เงื่อนไขการออกประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรม 
ประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมจะออกใหแกผูถืออาชญาบัตรสํารวจแรเพ่ือดําเนินการสํารวจ

และทําเหมืองแรในแหลงแรเชิงพาณิชยภายในเขตพื้นที่อาชญาบัตรสํารวจแร ผูถืออาชญาบัตรสํารวจแร
ตองยื่นคําขอรับประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมตอกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน 
เพ่ือทบทวนและอนุญาตภายใน 90 วันกอนวันสิ้นอายุของอาชญาบัตรสํารวจแร 

2) การยื่นขอประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรม 
การยื่นขอประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมตองเสนอพรอมรายงานและการศึกษาความเปนไป

ไดสุดทายและเอกสารอางอิงที่จําเปนอ่ืน ไดแก ขอมูลประกอบหลักดานลางทั้งหมดหรือบางสวน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน และลง
รายละเอียดในประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมที่เสนอ ขอมูลประกอบหลัก ไดแก 

o แผนดานเหมืองแร 
o แผนการแปรรูป 
o ที่ตั้งโรงงานและการวิเคราะหสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
o การศึกษาประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและแผนการจัดการ 
o แผนการฟนฟูและปรับปรุงพ้ืนที่ 
o แผนการตลาดและการจําหนาย 
o การวิเคราะหทางการเงิน 
o การวิเคราะหตนทุนการลงทุนและการดําเนินงาน 
o กําหนดการจางงาน การใหความรูและฝกอบรมพลเมืองกัมพูชา 
o ขอเสนอการจัดหาสินคาและบริการที่หาไดภายในกัมพูชา 

3) หลักเกณฑของรายงาน 
ผูถือประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมตองเสนอรายงานตอกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร 

และพลังงาน ในชวงสัปดาหแรกของแตละเดือน รายงานตองประกอบดวย 
o รายงานการผลิตแรรายเดือน รายไตรมาส และรายป 
o รายงานการจําหนาย 
o หลักฐานการเงินแสดงตนทุนแรและหลักฐานการเงินอ่ืนที่จําเปน ตามหลักบัญชีของ

กัมพูชา 
o แผนการจัดหาสินคาและบริการ และสําเนาสัญญากับผูรับเหมาทั้งหมด 
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o รายงานกําหนดการใหความรูและฝกอบรม 
o กําหนดการดานความปลอดภัยและรายงานอุบัติเหตุ และ 
o รายงานอื่นๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน ตองการ 

4) อายุประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมและเงื่อนไขการขยายเวลา 
ประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมมีอายุ 5 ป หากยังสามารถดําเนินการผลิตแรในเชิงพาณิชยตอ

ไดหลังจากประทานบัตรสิ้นอายุ กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานอาจตออายุใหครั้งละ 5 ป 
ไมเกิน 2 ครั้ง เม่ือ 

ผูถือประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมยื่นขอขยายเวลากอนวันสิ้นอายุของประทานบัตรเหมือง
แรอุตสาหกรรมอยางนอย 90 วัน รายงานที่ตองใชแนบคําขอตออายุประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรม 
ไดแก 

o รายงานการผลิตและแรและประสิทธิภาพในการผลิตในรายละเอียดของวาระกอนหนาและ
วาระถัดไป 

o แผนการผลิตแรในวาระถัดไปและการตลาด 
o รายงานการดําเนินการฟนฟูและปรับปรุงพ้ืนที่ และ 
o แผนการทําเหมือง การฟนฟู และการปรับปรุงพ้ืนที่ของวาระถัดไป 

ผูถือประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมตองยื่นหลักฐานแสดงการชําระคาภาคหลวง คาเชาที่ดิน 
ภาษีเงินไดและภาษีอ่ืนๆ และคาธรรมเนียมตางๆ ที่กําหนดในกฎหมายการแรและเหมืองแร และ Inter-
ministerial Prakas (Regulations) อยางครบถวน และการปฏิบัติตามหลักเกณฑกฎหมายแรและเหมือง
แร 

5) การปดเหมือง 
กรณีการปดเหมือง ผูถือประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมที่ประสงคจะปดเหมือง ตองแกไขแผน

ใหถูกตองตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบ โดยตองเสนอแผนดังกลาวตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานภายใน 1 เดือนกอนการปดเหมือง 

6) กองทุนฟนฟู 
ภายใน 30 วันนับจากวันออกประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรม ตองมีการจัดตั้งกองทุนฟนฟูใน

กัมพูชากับสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจในกัมพูชาในนามของผูถือสัมปทาน และบัญชี
กองทุนจะบริหารรวมกันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน และผูถือสัมปทาน กองทุน
ฟนฟูจะตั้งขึ้นตามหลักการดังน้ี 

o เงินฝากตั้งตนเปนจํานวนเทียบเทากับรอยละ 20 ของตนทุนประมาณการรวมที่ไดรับ
อนุมัติในการฟนฟูเหมืองกอนเร่ิมเปดการ และ 

o จํานวนเงินที่เหลือของตนทุนประมาณการที่ไดรับอนุมัติในการฟนฟูเหมืองจะแบงชําระ
เทากันเปนรายป โดยขึ้นอยูกับอายุใบอนุญาต จํานวนเงินดังกลาวตองฝากเขาบัญชี
ภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกป 
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7) อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน จะแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือ

ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการแรและการทําเหมืองแร หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายมีดังน้ี 

o รับผิดชอบกฎเกณฑการจัดการตามขอบังคับทางกฎหมายตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน 

o จัดทํารายงานประจําปของกิจกรรมสํารวจและทําเหมืองแรตามปกติและเสนอรายงาน
ดังกลาวตอกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน 

o รวบรวมและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการสํารวจ ทําเหมืองแร การขนสง การแปรรูป 
การตลาดและการสงออกแรและผลิตภัณฑจากแร 

o ติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมาย 
o ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานและ

ประชาชนและการปองกันสิ่งแวดลอม 
o ดําเนินการตามหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และ

พลังงาน 
8) หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสามารถเขาพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเกี่ยวกับแรไดตลอดเวลา 

เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการดานแรหรือสืบสวนการละเมิดกฎหมายการจัดการแรและการทําเหมืองแร 
หากพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายพบวาผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรไมปฏิบัติตามที่กฎหมาย

การจัดการแรและการทําเหมืองแรกําหนด พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสามารถขอความกระจาง 
และผูถือสัมปทานตองชี้แจงลายละเอียดเปนลายลักษณอักษรภายในเวลาที่สั่งการ 

พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตองเสนอรายงานการตรวจสอบและไตสวนตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน ภายในเวลาที่กําหนด หลังจากได รับรายงาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน จะออกคําสั่งที่จําเปนถึงผูถือใบอนุญาต
เกี่ยวกับแร และถือเปนหนาที่ของผูถือการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวภายใน 30 วัน 

9) การสั่งพักและเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับแร 
9.1) การสั่งพักใบอนุญาตเกี่ยวกับแร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน  สามารถสั่งพักใบอนุญาตเกี่ยวกับ

แรในสถานการณตอไปน้ีได ในกรณีที่หลังจากไดมีหนังสือแจงเตือนการละเมิดกฎหมายแกผูถือสัมปทาน 
เปนเวลา 90 วัน เพ่ือใหแกไขความผิดดังกลาว ผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรไมดําเนินการดังตอไปน้ี 

o ไมชําระคาธรรมเนียม คาภาคหลวง และภาษีตางๆ 
o ไมยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ที่ดรับมอบหมายเขาควบคุมการดําเนินการในพื้นที่ 
o ไมเริ่มหรือปรับปรุงการผลิตในเชิงพาณิชย  
o ดําเนินการไมถูกตองตามการศึกษาความเปนไปไดสุดทายของเหมืองแรหรือการศึกษาที่
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ไดรับการแกไขหรือแผนสนับสนุน 
o ทําเหมืองแรในพ้ืนที่ขางเคียงพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตโดยไมมีใบอนุญาตเกี่ยวกับแรในพ้ืนที่

น้ัน 
o ไมเก็บบันทึกขอมูลที่จําเปนหรือยื่นเสนอรายงานการดําเนินการของแตละชวงเวลาหรือ

ยื่นเสนอขอมูลเท็จ 
o ไมฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตเกี่ยวกับแรใหมีสภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่

ระบุในแผนการฟนฟูและปรับปรุงและตามที่กฎหมายอื่นกําหนด 
o ไมมีการดําเนินงานในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเกี่ยวกับแรติดตอกันเปนเวลามากกวา 12 

เดือนนับจากวันที่ออกใบอนุญาต 
9.2) การเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับแร 
ใบอนุญาตเกี่ยวกับแรจะถูกเพิกถอนในกรณีที่ผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรกระทําผิดกฎหมายการ

จัดการแรและการทําเหมืองแร 3 ครั้ง และไมปฏิบัติตามคําสั่งของกระทรวงหลังไดรับหนังสือแจงเตือนให
ปรับปรุงการกระทําผิดจากกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน 

การเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับแรจะไมผอนผันเง่ือนไข หรือภาระทางการเงินใดๆ ที่กําหนดไวใน
กฎหมายการจัดการแรและการทําเหมืองแรฉบับที่ประกาศใชในขณะนั้น แกผูถือสัมปทาน 

4.3 ภาษีและคาธรรมเนียมเหมืองแร (Mining Taxes and Fees) 
4.3.1 คาภาคหลวงแร 

ผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรทุกรายตองชําระคาภาคหลวงตอรัฐเปนมูลคาตามปริมาณแรที่ผลิตและ
ขายหรือทิ้งภายใตใบอนุญาตเกี่ยวกับแร ยกเวนผูถืออาชญาบัตรสํารวจแรหรือใบอนุญาตเจียระไนแร 

อัตราคาภาคหลวงแรเรียกเก็บดังน้ี 
o สําหรับหินมีคา (Precious Stone)  12.50% 
o สําหรับหินกึ่งมีคา (Semi-precious Stone) 10% 
o สําหรับโลหะมีคา (ทองคํา เงิน และแพลตินัม) และแร อ่ืนๆ (แรโลหะ อโลหะ แร

อุตสาหกรรม และแรเชื้อเพลิง) 3-5% 
o สําหรับวัสดุกอสราง 

 0.6 เหรียญสหรัฐ/ลูกบาศกเมตร สําหรับหินยอยที่ขนาดใหญกวา 1 เซนติเมตร x 2 
เซนติเมตร 

 0.4 เหรียญสหรัฐ/ลูกบาศกเมตร สําหรับกรวด 
 0.2 เหรียญสหรัฐ/ลูกบาศกเมตร สําหรับหินยอยที่ขนาดเล็กกวา 1 เซนติเมตร x 2 
เซนติเมตร และสําหรับทรายกอสรางและดินลูกรัง 

 0.1 เหรียญสหรัฐ/ลูกบาศกเมตร สําหรับผลิตภัณฑสุดทายจากดินเหนียว รวมถึงอิฐ
และกระเบื้อง และสําหรับผลิตภัณฑจากดินเหนียวอ่ืนๆ ยกเวนผลิตภัณฑเซรามิก 

 0.1 เหรียญสหรัฐ/ลูกบาศกเมตร สําหรับดินที่ขุดมาใชเพ่ือการพาณิชย  
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4.3.2 คาธรรมเนียมและใบอนุญาต 

อยูในระหวางการขออนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.4 หนวยงานภาครัฐดานแร 
กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน (Ministry of Industry, Mining and Energy, 

MIME) เปนหนวยงานของรัฐหนวยงานเดียวที่รับผิดชอบการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร และ
พลังงาน สวนจังหวัดรับผิดชอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและพลังงานในจังหวัด ในขณะที่การจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรแรทั้งหมดจะดําเนินการผานกรมทรัพยากรธรณีวิทยา (General Department of 
Mineral Resources) หนาที่และความรับผิดชอบของกรมฯ มีดังน้ี 

1) การยกระดับฐานขอมูลและบริการดานแรและธรณีศาสตรเพ่ือใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการ
แขงขันและการลงทุนในอุตสาหกรรมแร 

2) การสงเสริมการลงทุนดานแร เพ่ือเพ่ิมสัดสวน GDP ผานทางฐานขอมูลแรคุณภาพ 
3) การสรางความมั่นใจในขอมูลปริมาณแรที่เปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ 
4) การสงเสริมการใชขอมูลและบริการดานแรและธรณีศาสตร ซ่ึงชวยปองกันสิ่งแวดลอมและชวย

ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
กรมฯ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแร ไดแก 
1) การขยายความรูทางสภาพธรณีวิทยาและการสํารวจทรัพยากรแรโดยการสํารวจและทําแผนที่

ธรณีวิทยา (Geological Survey and Geological Mapping) 
2) การใหความชวยเหลือดานการบริหารและบริการเชิงเทคนิค รวมถึงแรงงานในการสํารวจแร แก

บริษัทที่ทําเหมืองแร 
3) การพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาดานแร ไดแก กฎหมายเหมืองแรและแร 

กฎกระทรวงยอย โครงสรางขอตกลงการลงทุนดานแร 
4) การอภิปรายในนามรัฐบาล เกี่ยวกับการผลิตที่รวมสัญญากับหลายบริษัท 
5) การจัดตั้ง “กลุมประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม” เพ่ือศึกษากรณีเกี่ยวกับผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมทุกกรณีและดําเนินมาตรการที่จําเปนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกลาว 

4.4.3 ที่อยู 

General Department of Mineral Resources, Ministry of Industry, Mines and Energy 
45 Preah Norodom Boulevard 
Phnom Penh, Cambodia 
Tel : 855-23-210811 
Fax : 855-23-362989 
E-mail : dgm@camnet.com.kh  
Website: www.gdmr.gov.kh 
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5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนกัลงทุนไทย 
(Opportunity for Thai Investment) 

5.1 ภาพรวม 
กัมพูชาเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนและดอยพัฒนาที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก คา GDP 

ของประเทศตามกําลังซ้ือเปรียบเทียบประมาณ 1,616 เหรียญสหรัฐ (IMF, 2004/1) ทรัพยากรแรของ
ประเทศสวนใหญยังไมมีการสํารวจและผลิต เน่ืองจากสงครามในชวงทศวรรษที่ 1960 และ 1980 และ
การขาดแคลนเงินทุน ผูเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในทศวรรษที่ 1990 

อุตสาหกรรมเหมืองแรซ่ึงเปนภาคอุตสาหกรรมที่เล็กที่สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีสัดสวน
ใน GDP ของประเทศเพียงเล็กนอย (ประมาณรอยละ 0.2) จากการสํารวจแรงงานของกัมพูชาในป 2001 
แรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองแรและเหมืองหินมีจํานวนเพียง 4,000 คน จากทั้งหมด 6.2 ลานคน (IMF, 
2003) ในป 2003 GDP ของกัมพูชาเติบโตขึ้นรอยละ 4.8 ลดลงจากป 2002 ซ่ึงเติบโตรอยละ 5.5 
ประเทศมี GDP ประมาณ 4.16 พันลานเหรียญสหรัฐที่คาเงินปจจุบัน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากป 2002 ที่มีจํานวน 
3.99 พันลานเหรียญสหรัฐ (IMF, 2004) 

จากขอมูลของรัฐบาลกัมพูชา ทรัพยากรแรที่พบในประเทศ ไดแก ทับทิม แซฟไฟร และเซอรคอน 
ในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไดแก  Battambang และแมงกานีส ฟอสเฟต และเกลือ ทาง
ตอนกลางของประเทศ แรศักยภาพอื่นในกัมพูชา ไดแก บอกไซต ถานหิน กาซธรรมชาติ สินแรเหล็ก 
ดินขาว ถานพีท ปโตรเลียม ทรายแกว หินกาบ และดีบุก (Asian Journal of Mining, 1999 ; รัฐบาล
กัมพูชา, 2003) 

การผลิตแรในกัมพูชาจํากัดอยูเฉพาะเหมืองแรขนาดเล็กและเหมืองหินเพ่ือผลิตวัสดุกอสราง หิน
ฟอสเฟต ทรายแกว (Quartz sand) ทรายและกรวด เกลือ และหิน การสํารวจและการทําเหมืองผลิตแร
รัตนชาติและทองคําเปนการดําเนินการโดยผูขุดหาแรรายยอยในทองถิ่นหรือองคกรรวมทุนขนาดเล็ก 
การดําเนินงานและขอมูลการผลิตยังไมมีการรวบรวมขอมูล 

ระหวางป 2000-2003 การทําเหมืองแรในกัมพูชาเปนการผลิตหินยอย (วัสดุกอสราง) บล็อกลูกรัง 
(อิฐ) หินฟอสเฟต ทรายแกว และทรายกับกรวด ในป 1995 มีรายงานการทําเหมืองทองคําและเซอรคอน
เถื่อนในจังหวัด Kampong Cham, Mondol Kiri และ Ratanakiri (GeoJAG Australia, 2003) มีการ
ผลิตอัญมณีที่เหมือง Pailin ในจังหวัด Batdambang หินยอยและหินทรายผลิตไดจากพื้นที่ Kampong 
Speu และในหลายพ้ืนที่ระหวางทางจากพนมเปญถึง Takeo เปนหลัก หินฟอสเฟตผลิตไดจากพื้นที่ Tul 
Meas ในจังหวัด Kampot หรือแปรรูปในโรงงานขนาดเล็กที่จังหวัด Batdambang ทรายแกวผลิตไดจาก
เขตชายฝงทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงใตของ Sihanoukville 

ในอีก 4-5 ปนับจากนี้ไป อุตสาหกรรมเหมืองแรนาจะยังเปนภาคอุตสาหกรรมที่เล็กที่สุดของ
เศรษฐกิจกัมพูชา GDP ของกัมพูชานาจะเติบโตขึ้น 5.9 %ในป 2004 และ 2.5 %ในป 2005 
(International Monetary Fund, 2004) 
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5.2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร 
การลงทุนดานแรในกัมพูชาของตางชาติ มีบริษัทที่ไดรับอนุญาตสํารวจทองคํา 5 บริษัท บริษัททํา

เหมืองหินปูนเพ่ือการผลิตปูนซิเมนต 4 บริษัท บริษัททรายแกว 2 บริษัท และบริษัทผลิตปุยฟอสเฟต 1 
บริษัท  อาชญาบัตรสํารวจแรทองคําไดออกใหบริษัทตอไปน้ี 

o Sun Trading Co., Ltd. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Memot และ Memong ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา 

o Delcom Company ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Phnom Dek ทางตอนเหนือของกัมพูชา 
o Brewer Natural Resources Co. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Oyadao Leu ใน Kron ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา 
o Jupiter International Resources Cambodia ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Banlung ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา 
ในป 1997 มีการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑปูนซิเมนตใหบริษัท 4 แหง ไดแก 

o Tong Yang Cement Corporation ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Tuk Meas West ทางตอนใต
ของกัมพูชา 

o Golden Daulphine Co. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Tuk Meas East ทางตอนใตของกัมพูชา 
o Angkor Wat Cement Co., Ltd. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Kampong Trach ทางตอนใตของ

กัมพูชา 
o Cambodia Cement Factory ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Lampong Trach ทางตอนใตของ

กัมพูชา 
ใบอนุญาตทรายแกวออกใหแก 

o Selica Co., Ltd. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Taman ทางตะวันตกเฉียงใตของกัมพูชา 
o Nora Trading ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Keo Phos ทางตะวันตกเฉียงใตของกัมพูชา 

ในป 1997 มีการออกใบอนุญาตผลิตฟอสฟอไรตใหแก Royal Phosphate Company of Malaysia 
นับจากนั้น บริษัทที่ไดกลาวมาขางตนไดดําเนินการสํารวจแรในพ้ืนที่สัญญา แต Nora Trading และ 
Royal Phosphate Company of Malaysia ไดเริ่มเปดการทําเหมืองแลว 

สําหรับนักลงทุนไทยยังไมมีการทําเหมืองอยางจริงจังในประเทศกัมพูชา ในอดีตอาจมีการทํา
เหมืองแรรัตนชาติในแถบพื้นที่จังหวัดชายแดน  อยางไรก็ตามประเทศกัมพูชายังมีศักยภาพดานอยู
พอสมควร แรที่นาจะไดรับความสนใจจากนักลงทุนไทย เชน แรทรายแกว แรรัตนชาติ เปนตน แตตองมี
การลงทุนดานการสํารวจอยางจริงจัง เพ่ือใหทราบถึงปริมาณและความสมบูรณของแหลงแร  
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5.3 ขอไดเปรียบเสียเปรียบ ในการลงทุนดานแรในกัมพูชา 
การลงทุนดานแรในประเทศกัมพูชามีขอไดเปรียบเสียเปรียบดังน้ี 
ขอไดเปรียบ 

o นโยบายเปดประเทศสําหรับการลงทุนจากตางชาติ 
o ประเทศมีพรมแดนติดกัน การคมนาคมสื่อสาร และขนสงระหวางประเทศมีความสะดวก 

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน  
o ความสัมพันธระหวางประเทศอยูในระดับดี 
o แรงงานราคาถูก 

ขอเสียเปรียบ 
o ระเบียบกฎเกณฑที่ไมแนชัดและมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหยากตอการปฏิบัติ 
o นโยบายการเพิ่มมูลคาแรในประเทศ ทําใหไมสามารถสงออกแรดิบได 
o ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล 
o ตลาดภายในประเทศยังอยูในระดับต่ํา 
o ประชาชนชาวกัมพูชามีทัศนคติที่ไมดีตอการลงทุนของไทย 
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