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การส าแดงเงินตราเข้า-
ออกนอกประเทศ 

การน าเข้าของใช้ส่วนตัว
และของใช้ในบ้าน 

พิธีการน าเข้ายานพาหนะ

ความเป็นมา/การกอ่เกดิ  

การคา้ชายแดนเกดิขึน้มาพรอ้มๆ การเกดิชมุชนของมนุษยบ์นโลกใบนี ้ไมส่ามารถจะสบืคน้หาหลกัฐานมาชีช้ดัไดว้า่
เกดิขึน้มาแตเ่มือ่ใด แตส่ามารถอธบิายไดว้า่ นับแตเ่มือ่มนุษยม์าอยูร่วมกันเป็นชมุชนและสามารถสรา้งผลผลติได ้
หลากหลายแลว้น าผลผลตินัน้ๆ มาแลกเปลีย่นกัน เพือ่สนองความตอ้งการของตนในการด ารงชวีติเป็นเบือ้งตน้ ซึง่
ขณะนัน้ยังไมม่กีารใชเ้งนิตรามาก าหนดราคาสนิคา้เพือ่ค านวณราคาผลผลติเพือ่ซือ้ขายกันเหมอืนเชน่ทกุวนันี ้

กาลตอ่มามนุษยเ์กดิการเรยีนรูจ้นเกดิการพัฒนาดา้นตา่งๆ อยา่งกวา้งขวางจนสามารถเพิม่ผลผลติไดม้ากขึน้ ความ
ตอ้งการในผลผลติก็เพิม่มากขึน้ดว้ย นอกจากนัน้อัตราการเพิม่ของประชากรโลกก็มมีากขึน้ เมือ่ประชากรของชมุชนมี
ปรมิาณเพิม่ขึน้ยอ่มมปัีญหาของการอยูร่ว่มกัน ดังนัน้จงึเกดิผูน้ าชมุชนทีไ่ดรั้บการยอมรับจากประชากรของชมุชนนัน้ ๆ 
ใหม้อี านาจในการตัดสนิใจแกไ้ขปัญหาของชมุชนใหป้ระชากรไดอ้ยูอ่ยา่งมคีวามสขุรว่มกันและเริม่ขยายบทบาทสู่

กจิกรรมอืน่ ๆ อกีมากมาย การปกครองชมุชนก็เริม่เขา้มามบีทบาทมากขึน้ รวมถงึการก าหนดคา่เงนิตราของทอ้งถิน่ตน 
เพือ่การซือ้ขายแลกเลีย่นสนิคา้ แทนการน าผลผลติตอ่ผลผลติมาแลกกันแบบเดมิ และน าไปสูก่ารก าหนดพืน้ทีด่ว้ย

การก าหนดเสน้เขตแดนซึง่กลายมาเป็นประเทศตราบเทา่ทกุวนันี ้

การก าหนดเสน้เขตแดนเพือ่แสดงอาณาบรเิวณของเขตปกครองดังกลา่ว ไดแ้บง่แยกชมุชนทีเ่คยอยูร่ว่มกันออกไปเป็น
ชมุชนของประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้ใหมท่ีม่ขีนบธรรมเนยีม ประเพณีปฏบิัต ิตลอดจนระเบยีบ กฎหมายทีแ่ตกตา่งกัน แตก่าร
ไปมาหาสูก่ันแลว้น าผลผลติทีต่นผลติไดม้าแลกเปลีย่นกันเพือ่การด ารงชพี ก็ยังคงด าเนนิตอ่ไปไมม่กีารหยดุหยอ่น 
แมว้า่ชมุชนทีอ่าศัยอยูไ่ดถ้กูแบง่ออกไปเป็นคนละประเทศแลว้ก็ตาม และดว้ยเหตนุีเ้องทีเ่ป็นทีม่าของ “การคา้

ชายแดน” 

นอกจากการคา้ชายแดนดงักลา่ว ประกอบกับเสน้ทางคมนาคมขนสง่ไดม้กีารพัฒนาจนสามารถเชือ่มโยงขา้มประเทศ
ไดห้ลายประเทศ จงึมกีารคา้อกีประเภทหนึง่ทีอ่าศัยการขนสง่ขา้มเขตแดนทางบกเพือ่ขนผา่นประเทศทีม่ชีายแดน
ตดิกัน สูป่ระเทศทีส่าม เชน่ การคา้ทีผู่ป้ระกอบการคา้ไทยไดข้ายสนิคา้ใหป้ระเทศเวยีดนาม ไดข้นสง่สนิคา้ขา้มเขต
แดนไทย-ลาว ผา่นประเทศลาวสูป่ระเทศเวยีดนาม เป็นตน้ การคา้รปูแบบนีเ้รยีกวา่ “การคา้ขา้มแดน” (เหตผุลทีใ่ชค้ า
วา่ การคา้ขา้มแดน เพราะดสูอดคลอ้งกับความเป็นจรงิทีส่นิคา้นัน้ ๆ ถกูสง่ขา้มแดนของประเทศทีม่เีขตแดนตดิกัน และ
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความสบัสน หากใชค้ าวา่ “การคา้ผา่นแดน” จะพอ้งกับค าวา่ “สนิคา้ผา่นแดน” ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิการ
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เขา้ใจผดิขึน้ได ้ทัง้ ๆ ทีค่วามหมายแตกตา่งกันโดยส ิน้เชงิ)  

ววิฒันาการและรปูแบบของการคา้ชายแดน 

จากความเป็นมาและการกอ่เกดิของการคา้ชายแดนดังกลา่วขา้งตน้ การคา้ชายแดนไดด้ าเนนิมาโดยตลอดและอยา่ง
ตอ่เนือ่ง เริม่ตน้จากการคา้ดว้ยวธิแีลกเปลีย่นผลผลติทีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชพีตอ่กันซึง่มปีรมิาณเพยีงเล็กนอ้ย ตอ่เมือ่มี
ผลผลติมากขึน้และเกนิความตอ้งการในการด ารงชพีของตนเอง ก็เริม่พัฒนาสูก่ารแลกเปลีย่นผลผลติ (สนิคา้) เพือ่

หวงัผลก าไร แตก็่ยังคงจ ากัดอยูใ่นเฉพาะพืน้ทีบ่รเิวณตามแนวชายแดนทีเ่คยเป็นชมุชนดัง้เดมิ ดว้ยการขนสง่ขา้มแดน
ผา่นเสน้ทางทีเ่คยใชอ้ยูแ่ตเ่ดมิเมือ่ครัง้ยังไมไ่ดแ้บง่เขตแดน หรอือาณาเขต ทีเ่รยีกกันวา่ “ชอ่งทางการคา้ตาม

ธรรมชาต”ิ หรอื ทีเ่รยีกกนัวา่ จดุผอ่นปรนทางการคา้” ในปัจจบุัน จนกระท่ังเสน้ทางการคมนาคมขนสง่สะดวกมากขึน้ 
จงึขยายพืน้ทีก่วา้งออกไป แตก็่ยังครอบคลมุเฉพาะพืน้ทีต่ามบรเิวณแนวชายแดนของประเทศคูค่า้ทีม่เีขตแดนตดิกัน

เทา่นัน้ การคา้เชน่นีก็้เรยีกวา่ “การคา้ชายแดน”  

การคา้ชายแดนในดนิแดนทีม่เีสน้เขตแดนตดิตอ่กัน และมปีระชาชนทีม่คีวามเหมอืนกันในเชือ้ชาต ิเผา่พันธุ ์ภาษา 
เป็นผลสง่ใหเ้กดิความสมัพันธก์ันไมว่า่จะเป็นขนบธรรมเนยีม ประเพณี ความเป็นอยูส่ง่ผลใหม้มีลูคา่การคา้สงูและจะ
สงูขึน้เรือ่ย ๆ ตอ่ไปในอนาคต ซึง่จะสามารถพัฒนาใหก้ารคา้ชายแดนทีม่เีขตแดนตดิตอ่กันใหเ้จรญิกา้วหนา้ และยั่งยนื

ตอ่ไป 

  

รปูแบบการคา้ชายแดนและขา้มแดน [1] 

1. น าตดิตัวไปบรโิภค(Consumer Trade) เป็นการซือ้-ขายกัน ระหวา่งประชาชนในบรเิวณแนวชายแดนของทัง้สอง
ประเทศ สว่นมากจะเป็นสนิคา้ประเภทอปุโภค บรโิภค ซึง่จะด าเนนิการซือ้-ขายกันทกุวนั และไมส่ามารถเก็บเป็นสถติิ

ขอ้มลูปรมิาณการคา้ได ้ 

2. การคา้แบบเงนิสด(Cash) เป็นการซือ้-ขายกันในบรเิวณชายแดนทีใ่ชเ้งนิสด และมกีารส าแดง และเสยีภาษี ณ ดา่น
ศลุกากรทีค่วบคมุพืน้ทีนั่น้ ๆ ผูซ้ ือ้จะเป็นผูส้ าแดงตามระเบยีบศลุกากร และมกีารเก็บสถติขิอ้มลูทางการคา้ 

3. การคา้แบบขายฝาก(Sale on Consignment License) เป็นการคา้แบบการใหส้นิเชือ่ซ ึง่กันและกัน การคา้รปูแบบนี้

http://www.arancustoms.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=5355258
http://www.arancustoms.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=354618
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http://www.sakaeo.go.th/


ตอ้งอาศัยความเชือ่ใจกัน ซึง่พอ่คา้ชายแดนมคีวามสามารถในการตดิตอ่กับพอ่คา้ในประเทศเพือ่นบา้น ดังนัน้ผูท้ี่
ตอ้งการจะไปลงทนุท าการคา้กับประเทศเพือ่นบา้นจะตอ้งตดิตอ่กับพอ่คา้ชายแดนเพราะเขาจะรูข้อ้มลูตา่งๆ เป็นอยา่ง

ดใีนการคา้ และสามารถใหส้นิเชือ่แกก่ันได ้
 

4. การคา้แบบตา่งตอบแทน (Balance Trade) 

          4.1 Import License คอื กรณีทีพ่อ่คา้ในประเทศ ตอ้งการซือ้สนิคา้ และน าสนิคา้ของประเทศเพือ่นบา้นเขา้มา 
ก็จะตอ้งสง่สนิคา้ของในประเทศออกไปกอ่น จากนัน้เมือ่มกีารน าสนิคา้เขา้และสนิคา้ออกในมลูคา่ทีเ่ทา่กันแลว้ ก็จะได ้
License เมือ่พอ่คา้ทีท่ าการคา้ได ้License แลว้ ก็จะน า License ทีไ่ดไ้ปสัง่สนิคา้น าเขา้ไดใ้นมลูคา่ทีเ่ทา่กันกับทีส่ง่
สนิคา้ออก ทีท่กุประเทศท าการคา้ในรปูแบบนีเ้พือ่ความเสมอภาคทางการคา้ และรักษาเงนิตรา และเพือ่ปกป้อง

อตุสาหกรรมทีเ่กดิขึน้ในประเทศของตน ประเทศเพือ่นบา้นของไทยทีน่ยิมใชว้ธิกีารคา้รปูแบบนี ้คอื สหภาพเมยีนมา่ร ์
นยิมใชม้ากกวา่สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพชูา  

          4.2 Border Trade Agreement เป็นรปูแบบการคา้ทีป่ระเทศเพือ่นบา้นเสนอโดยกระทรวงพาณชิย ์เขา้ร่วม
ประชมุ JTC (Joint Trade Committee) และกระทรวงการตา่งประเทศ เขา้ร่วมประชมุ JCC ทัง้สองหน่วยงานของไทย 
จะประชมุรว่มกับประเทศเพือ่นบา้นทกุปี เพือ่เจรจาเรือ่งการคา้ทีค่า้ขายผา่นบรเิวณชายแดนใหเ้ป็นการคา้ทีถ่กูตอ้ง 
และมรีปูแบบทีต่รงกัน แตย่ังไมส่ามารถด าเนนิการได ้เนือ่งจากสหภาพเมยีนมา่รย์ังไมย่อมแกไ้ขกฎหมายเพือ่รองรับ

การคา้รปูแบบนี ้ 

     5. การคา้แบบหักบัญช ี(Account Trade หรอื Counter Trade) การคา้รปูแบบนีเ้ป็นนโยบายของรัฐบาลทีแ่ลว้ 
เพือ่แกไ้ขปัญหาการคา้กับประเทศเพือ่นบา้น เนือ่งจากประเทศเพือ่นบา้นเรยีกรอ้ง เพือ่ใหก้ารคา้ชายแดนเป็นการคา้ที่
ถกูตอ้ง จงึคดิรปูแบบการคา้ โดยการเปิดบัญชขีึน้มาบัญชหีนึง่ โดยรัฐบาลของแตล่ะประเทศ หากผูค้า้คนใดจะท า
การคา้ตอ้งมาลงทะเบยีนเป็นผูค้า้ และด าเนนิการสัง่ของเขา้มาแลว้ไปตัดหรอืหักบัญชภีายหลัง แตไ่มป่ระสบ

ความส าเร็จ ปัจจบุันไมไ่ดใ้ชแ้ลว้ 

     6. การคา้แบบสากล (Normal Trade) เป็นการคา้แบบมาตรฐานสากล โดยใชว้ธิกีารเปิด L/C เป็นรปูแบบการคา้ที่
นยิมใชแ้พรห่ลาย 

 



 1[1] เอกสารค าบรรยายคณุนยิม ไวยรัชพานชิ สภาหอการคา้แหง่ประเทศ เมือ่ 21..5.50 

ประเพณี/วฒันธรรมทางการคา้ของแตล่ะทอ้งถิน่(ประเทศ)  

     ผูป้ระกอบการคา้จะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกับวฒันธรรมการด ารงชพี วฒันธรรมการคา้ทัง้ของเราและประเทศเพือ่นบา้น 
เพือ่ปรับใหเ้ขา้สูร่ะบบ และระเบยีบการคา้ เชน่ การคา้ชายแดนไทย-เมยีนมา่ร ์แมส่อด-เมยีวด ีใชเ้งนิบาทแลกกับ
เงนิจ๊าต มายาวนานหลายสบิปีนับแตม่กีารคา้ชายแดนไทย-เมยีนมา่ร ์และถอืวา่เป็นวฒันธรรมทางการคา้ทอ้งถิน่

ระหวา่ง 2 ประเทศ ทีพ่อ่คา้ไทยและเมยีนมา่ร ์รวมทัง้ประชาชน 2 ฝ่ังแมน่ ้าเมยกระท ารว่มกันมายาวนานและไวใ้จซึง่
กันและกันโดยไมต่อ้งพึง่เงนิดอลลา่ร ์เป็นตน้ 

 

ความเปลีย่นแปลงทางการคา้/นโยบายของประเทศทีม่อีทิธพิลตอ่การคา้ดา้นน ัน้ๆ 

     ตอ้งตดิตามความเคลือ่นไหว นโยบายของประเทศเพือ่นบา้นในเรือ่งการท าการคา้ เชน่ แนวโนม้การคา้ชายแดน
ไทย-เมยีนมา่ร ์ในปี 2550 วา่ การคา้ชายแดน แมส่อด-เมยีวด ีจะยังไมข่ยายตัว เพราะภาครัฐมกีฎระเบยีบและเงือ่นไข
เพิม่มากขึน้ ส ิง่ทีส่ าคัญคอืมาตรการทีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจกองปราบปรามไดเ้ขา้มาตรวจคน้และจับกมุรา้นคา้แลกเปลีย่น
เงนิจ๊าตกับเงนิบาท ท าใหพ้อ่คา้ไทยและเมยีนมา่ร ์ขาดความมั่นใจและขาดเสถยีรภาพในการท าการคา้ชายแดนมกีาร
ยา้ยฐานการแลกเปลีย่นเงนิจ๊าตไปยังฝ่ังเมยีนมา่รท์ีจั่งหวดัเมยีวดสีง่ผลกระทบรนุแรงตอ่ระบบการคา้เพราะความไม่
แน่นอนของนโยบายของภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกับการดแูลการคา้ชายแดน (ศกึษาเพิม่เตมิที ่www.thaiechamber.com) 
อกีทัง้ยังตอ้งตดิตามนโยบายการคา้ของประเทศยกัษ์ใหญอ่ยา่งประเทศจนี และอนิเดยี ซึง่จะมผีลกระทบตอ่การคา้ 
รวมตลอดถงึเสน้ทางการคมนาคมทีม่คีวามสะดวก รวดเร็ว เนือ่งจากมกีารเชือ่มโยงเสน้ทางของประเทศไทยกับ
ประเทศเพือ่นบา้น ซึง่สามารถเชือ่มโยงไปถงึประเทศทีส่ามไดโ้ดยงา่ย เมือ่เสน้ทางคมนาคมสะดวกและเอือ้ตอ่

ระบบโลจสีตกิสข์องภมูภิาค ยอ่มมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงทางการคา้การลงทนุ และมกีระทบตอ่การวางนโยบายของ
แตล่ะประเทศดว้ย อยา่งเชน่  

1. การพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนอื-ใต ้เชือ่มโยงไทย พมา่ ลาว จนีไดแ้ก ่ 
     1.1 เสน้ทาง แมส่าย - เชยีงตงุ - เชยีงรุง่ - คนุหมงิ  
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     1.2 เสน้ทาง เชยีงของ - หลวงน ้าทา - เชยีงรุง่ - คนุหมงิ และ  
     1.3 เสน้ทาง หว้ยโกน๋ (จ.น่าน) – เมอืงเงนิ (แขวงไชยบรุ)ี - ปากแบง่ (แขวงอดุมไชย) 

2. การพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตะวนัออก- ตะวนัตก เชือ่มโยงพมา่-ไทย-ลาว-เวยีดนาม ไดแ้ก ่ 
     2.1 ฝ่ังตะวนัออก : มกุดาหาร – สะหวนันะเขต - ดองฮา – เว ้- ดานัง  

     2.2 ฝ่ังตะวนัตก: แมส่อด – เมยีวด ี- เมาะล าไย 

3. การพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต ้เชือ่มโยง ไทย – กัมพชูา - เวยีดนาม ไดแ้ก ่ 
     3.1 เสน้ทาง ตราด – เกาะกง - สแรแอมปึล ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางเลยีบชายฝ่ังทะเลไทย – กัมพชูา - 

เวยีดนาม  
     3.2 เสน้ทาง ชอ่งสะง า – อันลองเวง - เสยีมราฐ ซึง่เชือ่มโยงภาคอสีานใตข้องไทย กับเมอืงเสยีมราฐ 

  

สทิธพิเิศษ/ประโยชนข์องประเทศคูค่า้ไดร้บัตามขอ้ตกลงตา่งๆ [2] 

สทิธพิเิศษ หรอืสทิธปิระโยชนท์ีน่ ามาใชก้ับประเทศคูค่า้ ทัง้ทีเ่ป็นแบบพหภุาค ีทวภิาค ีหรอืในลักษณะการท าความตก
ลง (MOU) ตามกฎหมายของประเทศไทยแลว้ การใหส้ทิธพิเิศษหรอืสทิธปิระโยชน ์เมือ่ประเทศไทยเขา้เป็นภาคตีา่ง 

ๆ แลว้ จะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ตกลง ประเด็นส าคัญจะเป็นเรือ่งเกีย่วกับการยกเวน้อากรหรอืลดอัตราอากร ซึง่
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีออกประกาศกระทรวงการคลัง อาศัยอ านาจตาม 

มาตรา 12 และมาตรา 14 แหง่ พ.ร.ก. พกิัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 แลว้แตก่รณี (ดเูพิม่เตมิที ่
www.customs.go.th กฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิ, หอ้งกฎหมาย)  

1. สิง่ทีเ่ราจ าเป็นจะตอ้งหาความรูค้อืในเรือ่งของสทิธปิระโยชนท์ีป่ระเทศไทยใหก้ับประเทศเพือ่นบา้น โดยเฉพาะทีม่ี
อาณาเขตตดิกับเรา จ าเป็นจะตอ้งรูร้ะเบยีบ และวธิปีฏบิัต ิเชน่ การใหส้ทิธปิระโยชน ์AISP คอื โครงการใหส้ทิธิ
ประโยชนท์างภาษีแกป่ระเทศสมาชกิใหมอ่าเซยีน (ASEAN Integration System of Preferences - AISP) เป็น

มาตรการหนึง่ในการด าเนนิการตามกรอบความรเิริม่เพือ่การรวมตัวของอาเซยีน (Initiative for ASEAN Integration) 
ซึง่เป็นมตขิองทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนอยา่งไมเ่ป็นทางการครัง้ที ่4 เมือ่พฤศจกิายน 2543 เพือ่ลดชอ่งวา่งระดับการ
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พัฒนาระหวา่งประเทศสมาชกิเดมิและประเทศสมาชกิใหมข่องอาเซยีน (กัมพชูา ลาว พมา่ และเวยีดนาม - CLMV) 
โดยการกระตุน้และสง่เสรมิขดีความสามารถและพัฒนาระบบการคา้ของประเทศ CLMV ใหส้อดคลอ้งกับการลดภาษี
ภายใต ้AFTA ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนอยา่งไมเ่ป็นทางการ (AEM Retreat) 

ครัง้ที ่7 ทีเ่มอืงเสยีมราฐ เมือ่พฤษภาคม 2544 (ศกึษาเพิม่ไดท้ี ่www.customs.go.th (แบบเดมิ หัวขอ้ประกาศกรม/
ประกาศกระทรวง ) และ ระเบยีบกรมศลุกากรที ่58/2549 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละพธิกีารยกเวน้อากรและลดอตัราอากร

ศลุกากรส าหรับของทีม่ถี ิน่ก าเนดิจากประเทศสมาชกิอาเซยีน และ  

2. ในหลักการของการด าเนนิการในเรือ่งนี ้ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิจะพจิารณาใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีแก่
ประเทศสมาชกิใหมอ่าเซยีน (CLMV) ในลักษณะทวภิาค ีและเป็นการใหฝ่้ายเดยีว (unilateral) โดยพจิารณาจาก
รายการสนิคา้ทีป่ระเทศ CLMV สนใจจะสง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิเดมิเป็นพืน้ฐานและมกีารทบทวนภายใตก้รอบ

อาเซยีนอยา่งสม า่เสมอ 

     3. ในโอกาสการประชมุ AEM ครัง้ที ่33 ณ กรงุฮานอย เมือ่ 15 กันยายน 2544 ไทยไดแ้จง้วา่ พรอ้มจะเริม่ให ้GSP 
แกป่ระเทศ CLMV ในวนัที ่1 มกราคม 2545 แตย่งัมไิดแ้จง้จ านวนและรายการสนิคา้ทีจ่ะให ้GSP เนื่องจากก าลังอยูใ่น
ระหวา่งการด าเนนิการตามกระบวนการขัน้ตอนภายใน ส าหรับประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิอืน่นัน้ มาเลเซยีทีไ่ดป้ระกาศ

แจง้รายการสนิคา้ทีจ่ะให ้GSP แลว้ สว่นประเทศอืน่ก าลังอยูใ่นระหวา่งการพจิารณา 

4. ส าหรับประเทศไทย ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธพิเิศษทางภาษีแก ่CLMV ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่11 กันยายน 2544 แลว้ โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่

         4.1 แยกใหเ้ป็นรายประเทศ 
         4.2 ก าหนดอัตราภาษีระหวา่ง 0-5% 

         4.3 จะเริม่ใหส้ทิธพิเิศษแก ่CLMV ในวนัที ่1 มกราคม 2545 ถงึ 31 ธันวาคม 2552 เป็นระยะเวลา 8 ปี โดยให ้
ครัง้ละ 1 ปี 

         4.4 สนิคา้ทีจ่ะอยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บ GSP จะตอ้งเป็นไปตามกฎวา่ดว้ยแหลง่ก าเนดิสนิคา้(Rules of Origin) โดย
ส าหรับสนิคา้เกษตร ใหใ้ชก้ฎ Wholly Produced or Obtained (Single Country) คอืตอ้งมกีารผลติโดยใชว้ตัถดุบิใน

ประเทศผูส้ง่ออกทัง้หมด หรอืตอ้งมมีลูคา่วตัถดุบิของประเทศผูส้ง่ออกรวมกบัวตัถดุบิจากไทยไมน่อ้ยกวา่ 60% 
ส าหรับสนิคา้ทีม่ใิชส่นิคา้เกษตรจะตอ้งมกีารผลติโดยใชว้ตัถดุบิในประเทศผูส้ง่ออกทัง้หมด หรอืตอ้งมมีลูคา่วตัถดุบิ
ของประเทศผูส้ง่ออกรวมกับมลูคา่วตัถดุบิจากไทยไมน่อ้ยกวา่ 40% ทัง้นี ้หลักเกณฑใ์นเรือ่งนีก้ าหนดขึน้เพือ่ชว่ย
กระตุน้ระบบการผลติ การพัฒนาสนิคา้และการขาย ใหเ้กดิขึน้จากรากฐานภายในของแตล่ะประเทศ CLMV และเอือ้
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ประโยชนต์อ่การคา้และการลงทนุรว่มกับไทย 

5. คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่11 กันยายน 2544 ไดม้มีตใิหค้วามเห็นชอบรายการสนิคา้ทีไ่ทยจะให ้GSP แกป่ระเทศลาว 
พมา่ และเวยีดนาม ดังนี้ 

         5.1 ลาว จ านวน 24 รายการ จากทีล่าวขอจ านวน 66 รายการ เชน่ กระวาน ถ่ัวลสิง ไมจ้ าพวกสนไมอ้ัดพลายวดู 
เมล็ดละหุง่ หนังสตัว ์และปอกระเจา เป็นตน้ 

         5.2 พมา่ จ านวน 30 รายการ จากทีพ่มา่ขอ 80 รายการ เชน่ ป ูกก และออ้ กา๊ซธรรมชาต ิฝ้าย บลอ๊กปพูืน้ และ
สว่นประกอบของหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ 

         5.3 เวยีดนาม จ านวน 19 รายการ จากทีเ่วยีดนามขอจ านวน 65 รายการ เชน่ อบเชย แอนทราไซต ์โพลโิครม 
สายอากาศ เครือ่งแตง่กายท าจากหนัง อปุกรณ์ตรวจสอบความดันและเศษเสน้ใยประดษิฐ ์เป็นตน้ 

     6. คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่2 ธันวาคม 2546 ไดม้มีตใิหค้วามเห็นชอบเรือ่งการขยายเวลาการใหส้ทิธพิเิศษ (AISP) 
ส าหรับรายการสนิคา้เดมิทีใ่หใ้นปี 2546 แกก่ัมพชูา ลาว พมา่ และเวยีดนาม ตอ่ไปอกี1 ปี (มกราคม 2547 - 31 
ธันวาคม 2547) และใหส้ทิธพิเิศษ AISP เพิม่เตมิในปี 2547 ดังนี ้กัมพชูา จ านวน 249 รายการ ลาว จ านวน 152 

รายการ พมา่ จ านวน 379 รายการ เวยีดนาม จ านวน 15 รายการ 

7. คณะท างานยอ่ยเพือ่ศกึษาแนวทางการใหส้ทิธพิเิศษทางศลุกากร ครัง้ที ่1/2548 เมือ่วนัที ่25 เม.ย. 2548 ไดม้ี
ขอ้สรปุเกีย่วกับแนวทางในการพจิารณาใหส้ทิธ ิGSP ของไทย สาระส าคัญสรปุไดด้ังนี ้ 

         7.1 แนวทางการก าหนดอัตราการให ้GSP และการระงับสทิธ ิ– ทีป่ระชมุเห็นชอบกับหลักเกณฑใ์นการพจิารณา
ระงับหรอืคนืสทิธ ิGSP ไดแ้ก ่ผลกระทบทีม่ตีอ่การผลติในขัน้ตา่งๆ ของแตล่ะอตุสาหกรรมทีไ่ทยใหส้ทิธ ิGSP 

โดยเฉพาะผลกระทบตอ่แรงงานไทย  
         7.2 ประเทศทีอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะไดรั้บสทิธ ิGSP จากไทย - ประกอบดว้ย 2 กลุม่หลกัคอื กลุม่ประเทศเพือ่นบา้น 

(CLMV) และประเทศพัฒนานอ้ยทีส่ดุ (LDCs)  
         7.3 กฎเกณฑใ์นเรือ่งการจ ากัดปรมิาณการน าเขา้สนิคา้ทีไ่ดรั้บสทิธ ิGSP - มตีัง้แตก่ารไมจ่ ากดัปรมิาณน าเขา้ 
(ส าหรับสนิคา้น าเขา้ทีไ่มม่ผีลกระทบตอ่แรงงานไทยและเป็นสนิคา้ขัน้ตน้และขัน้กลาง) และการจ ากัดปรมิาณน าเขา้ไม่
เกนิรอ้ยละ 50 ของมลูคา่การน าเขา้ทัง้หมดของไทยส าหรับสนิคา้นัน้ๆ (ส าหรับกลุม่สนิคา้น าเขา้ทีม่ผีลกระทบตอ่

แรงงานไทยและเป็นสนิคา้ขัน้ปลาย)  
        7.4 เงือ่นไขดา้นเวลา - ใหจ้ ากัดระยะเวลาการใหส้ทิธ ิGSP รอบแรกที ่5 ปี และมอบหมายให ้คณะท างานจัดท า
แผนการปรับปรงุภาษีศลุกากรเพือ่เปิดเสรทีางการคา้(ผศค.) ด าเนนิการทบทวนผลในทางปฏบิัตทิกุๆ ปี ศกึษาเพิม่เตมิ
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การช าระเงนิ [5] 

1. การช าระเงนิโดยแลกเปลีย่นสิง่ของ (Counter Trade) เชน่ คนของประเทศลาวน าผา้ทอเขา้มาขายแลว้ก็มาซือ้
ของกลับไปเป็นการแลกเปลีย่นกัน 

2. การช าระเงนิโดยใชเ้งนิสด โดยปกตติามแนวชายแดน จะยอมรับเงนิสกลุของแตล่ะประเทศ ซึง่จะยอมรับเฉพาะแนว
บรเิวณชายแดนเทา่นัน้ และไมม่อีตัราแลกเปลีย่นทีรั่บรองโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย จะแลกเปลีย่นกันโดยพอ่คา้
ซึง่ตัง้ตัวเป็นธนาคารทอ้งถิน่ และมอีัตราแลกเปลีย่นวนัตอ่วนั ซึง่จะมคีวามแตกตา่งจากอัตราแลกเปลีย่นของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย และธนาคารประเทศเพือ่นบา้นมาก ดังเชน่ ประเทศสหภาพเมยีนมา่ร ์ไดก้ลา่ววา่พ่อคา้ตามแนว

ชายแดนดา้นดา่นศลุกากรระนอง ดา่นศลุกากรแมส่อด ดา่นศลุกากรแมส่าย เป็นผูก้ าหนดคา่เงนิของประเทศสหภาพ
เมยีนมา่ร ์เนือ่งจากมกีารคา้ในปรมิาณมาก และมลูคา่สงู แตใ่นปัจจบุันการช าระโดยใชเ้งนิสดลดลงแตท่ีย่ังมอียูก็่จะใช ้

อัตราแลกเปลีย่นของสหภาพเมยีนมา่ร ์แตอ่ยา่งไรก็ตามอัตราแลกเปลีย่นทีใ่ชต้ามแนวชายแดนก็ยังแตกตา่งจากอัตรา
แลกเปลีย่นของธนาคารสหภาพเมยีนมา่รอ์ยูม่าก 

3. การช าระเงนินอกระบบ หรอื โพยกว๊น เป็นระบบการช าระเงนิทีจ่ะไมถ่อืเงนิ เพยีงแตไ่ปแจง้ยังรา้นโพยกว๊นใหโ้อน
เงนิ ตัวอยา่งเชน่ พอ่คา้ในสหภาพเมยีนมา่รจ์ะซือ้ของในจังหวดัระนองก็จะใหโ้พยกว๊นโอนเงนิไปยังจังหวดัระนองกอ่น 
จงึจะไปเอาของได ้และพอ่คา้ในจังหวดัระนองจะไปซือ้ของทีส่หภาพเมยีนมา่รต์อ้งใหโ้พยกว๊นในจังหวดัระนองโอน
เงนิไปยังยา่งกุง้กอ่นจงึจะไปเอาของมาได ้การคา้ลักษณะนี ้พอ่คา้ทีอ่ ืน่ ๆ ไมส่ามารถท าการคา้ได ้จะกระท ากันเฉพาะ
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พอ่คา้ในพืน้ทีเ่ทา่นัน้ ในอดตีช าระเงนินอกระบบใชก้ันมาก แตใ่นปัจจบุันเมือ่มกีฎหมาย ป.ป.ง. เขา้มาก็ไมส่ามารถจะ
ท าได ้เพราะถา้มกีารโอนเงนิ 2,000,000 บาท จะตอ้งแจง้การท าธรุกรรม จงึท าใหก้ารช าระเงนินอกระบบหรอืโพยกว๊น

ลดนอ้ยลง 

4. การช าระเงนิโดยผา่นทางบคุคล ถา้จะท าการคา้กับประเทศกัมพชูา สหภาพเมยีนมา่ร ์จะตอ้งเป็นการสง่เงนิผา่น
บคุคล เนือ่งจากสหภาพเมยีนมา่รไ์มม่ธีนาคารจงึไมม่กีารเปิด L/C ฝากเงนิสดกับบคุคลถอืผา่นเขา้-ออกตามแนว

ชายแดน แตต่อ้งปฏบิัตติามกฎหมายเกีย่วกับการควบคมุเงนิตราดว้ย 

5. การช าระเงนิโดยผา่นธนาคาร การคา้กับประเทศเพือ่นบา้นชายแดนลาว และกัมพชูา ธนาคารไทยจะมธีนาคารสาขา
อยูบ่รเิวณแนวชายแดน แตจ่ะไมม่ธีนาคารสาขาตามแนวชายแดนพมา่ ถา้พ่อคา้สหภาพเมยีนมา่รท์ าการคา้กับพอ่คา้
ไทย และตอ้งการโอนเงนิผา่นธนาคารจะตอ้งโอนเงนิไปทีธ่นาคารประเทศสงิคโปรห์รอืฮอ่งกง และธนาคารทีส่งิคโปร์

หรอืฮอ่งกงจะโอนเงนิกลบัมาทีธ่นาคารไทย การโอนเงนิโดยวธิกีารนีม้ปัีญหาทียุ่ง่ยากไมส่ะดวก  
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ปญัหาและอปุสรรค [6] 

การคา้ชายแดนกับประเทศเพือ่นบา้นตามแนวชายแดนมปัีญหาอปุสรรค เนือ่งจากมกีฎหมาย ระเบยีบปฏบิัต ิประเพณี 
วฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกัน และนโยบายของแตล่ะประเทศ  

 
                    ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

1. รัฐบาลเขม้งวดในการน าเขา้สนิคา้ เนือ่งจากรัฐบาลมเีป้าหมายจะลดปัญหาเงนิเฟ้อ 
2. ผูน้ าเขา้-สง่ออกจะตอ้งขออนุญาตจากรัฐบาล ผูค้า้รายยอ่ยตอ้งเสยีคา่หัวควิใหก้ับผูไ้ดรั้บ

อนุญาต 

                                                           
 



3. คา่เงนิกบีไมม่ั่นคง 
4. การขาดแคลนแรงงานเพราะลาวมปีระชากรนอ้ย 

5. ตลาดภายในของลาวมขีนาดเล็ก มอี านาจการซือ้ต า่ 
6. นโยบายของรัฐบาลกับเจา้แขวงไมเ่ป็นไปทางเดยีวกัน 

7. คา่ขนสง่และคา่บรกิารน าเขา้สง่ออกคอ่นขา้งสงู 
8. การคา้นอกระบบสง่ผลกระทบตอ่ตัวแทนจ าหน่ายสนิคา้ของไทย 

9. แตล่ะแขวงมอี านาจในการหารายไดท้ าใหส้นิคา้ไมส่ามารถแพรไ่ปแขวงอืน่ตอ้งเสยี
ภาษีมลูคา่เพิม่ 

ประเทศมาเลเซยี 

1. การกดีกันทางการคา้ 
2. การขนสง่สนิคา้ 

3. การคา้นอกระบบและลกัลอบขนสนิคา้หนภีาษีตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซยี 
4. การพพิาททางการคา้ : การคา้ชายแดนบางสว่นด าเนนิธรุกจิโดยไมผ่า่นระบบธนาคาร 

ประเทศสหภาพเมยีนมา่ร ์

1. ปัญหาการเมอืง 
2. ระเบยีบกฎหมายทัง้ 2 ประเทศไมเ่อือ้ตอ่การคา้ชายแดน 

3. เสน้ทางคมนาคมทางพมา่ทีเ่ชือ่มโยงกับชายแดนไทยช ารดุทรดุโทรม 
4. ปัญหาเรยีกเก็บเงนินอกระบบของขา้ราชการบรเิวณชายแดนยังมอีกีมาก 

5. ประชาชนขาดก าลังซือ้ 
6. ปัญหาการสูร้บระหวา่งชนกลุม่นอ้ยกับรัฐบาลพมา่ 

7. การขาดการสือ่สาร 
8. การขาดการไวเ้นือ้เชือ่ใจกันของรัฐบาลพมา่กับรัฐบาลไทย 

9. การบอยคอตจากสหรัฐอเมรกิากับสหภาพยโุรป 
10. การท างานลา่ชา้ของหน่วยงาน MIC ในกระทรวงคมนาคมของพมา่ 

11. ไทยจะตอ้งยกฐานะจดุผอ่นปรนการคา้ชายแดนใหเ้ป็นจดุผา่นแดนถาวรมายิง่ขึน้ 



12. ความไมใ่สใ่จภาษาพมา่ 
13. การเปลีย่นเจา้หนา้ทีพ่มา่บอ่ย ๆ 

ประเทศกมัพชูา 

1. ขัน้ตอนและระเบยีบการสง่ออกของไทย มรีะเบยีบขัน้ตอนทียุ่ง่ยากซบัซอ้นและมเีอกสาร
ประกอบมาก 

2. ปัญหาเรือ่งคา่เงนิเรยีลซึง่เป็นสกลุเงนิหลักทีใ่ชใ้นกัมพชูาขาดเสถยีรภาพ 
3. เสน้ทางการขนสง่จากชายแดนไทยไปยังกรงุพนมเปญ มกีลุม่อทิธพิลตา่ง ๆ คมุเสน้ทางอยู ่
4. สนิคา้ทีจ่ะน าเขา้กัมพชูาตอ้งผา่นการตรวจสอบจากบรษัิท SGS ทีก่ระทรวงพาณชิยก์ัมพชูา

ตัง้ขึน้มา 
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ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว 

  

ทีต่ ัง้และอาณาเขต  

             จังหวดัสระแกว้ ตัง้อยูภ่าคตะวนัออกของประเทศไทย อยูห่า่งจากกรงุเทพฯ 256 กม. มเีนือ้ 

                                                           
 



ทีป่ระมาณ 7,195.436 ตารางกโิลเมตร หรอื ประมาณ 4,496,962 ไร ่มอีาณาเขตตดิตอ่กับจังหวดั ใกลเ้คยีง 
ดังนี ้ 

 
o ทศิเหนอื            ตดิตอ่กับ อ าเภอครบรุ ีจังหวดันครราชสมีา และอ าเภอละหานทราย จังหวดับรุรัีมย ์

o ทศิใต ้               ตดิตอ่กับ อ าเภอสอยดาว จังหวดัจันทบรุ ี
o ทศิตะวนัออก      ตดิตอ่กับ ราชอาณาจักรกัมพชูา 

o ทศิตะวนัตก        ตดิตอ่กับ อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีอ าเภอนาด ีจังหวดัปราจนีบรุ ีและอ าเภอ สนามชยัเขต 
จังหวดัฉะเชงิเทรา 

แผนภมูทิ ีต่ ัง้และอาณาเขต 

 

  

ข้อมูลพ้ืนฐานราชอาณาจักรกัมพูชา  
(Kingdom of Cambodia)  

  

ขอ้มลูพืน้ฐานราชอาณาจกัรกมัพชูา (Kingdom of Cambodia) 

ลกัษณะภมูปิระเทศ 

• ทีต่ ัง้ กัมพชูาตัง้อยูก่ลางภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มพีรมแดนทศิเหนอืตดิกับ ประเทศไทย (จังหวดั
อบุลราชธาน ีศรสีะเกษ สรุนิทร ์และบรุรัีมย)์ และลาว (แขวง อัตตะปือและจ าปาสกั) ทศิตะวนัออกตดิเวยีดนาม 



(จังหวดักอนทมู เปลก ูซาลาย ดั๊กลั๊ก สอ่งแบ ๋เตยนนิ ลองอาน ดง่ท๊าบ อันซาง และเกยีงซาง) ทศิตะวนัตกตดิ
ประเทศไทย (จังหวดัสระแกว้ จันทบรุ ีและตราด) และทศิใตต้ดิอา่วไทย  

• ขนาด กวา้ง 500 กโิลเมตร ยาว 450 กโิลเมตร มพีืน้ทีทั่ง้หมด 181,035 ตารางกโิลเมตร หรอืมขีนาดประมาณ 1 ใน 
3 ของประเทศไทย เสน้เขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กโิลเมตร โดยมเีสน้เขตแดนตดิตอ่กับประเทศ

ไทยยาว 798 กโิลเมตร 
• แมน่ ้า/ทะเลสาบส าคัญ ไดแ้ก ่(1) แมน่ ้าโขง ไหลจากลาวเขา้สูภ่าคเหนอืของกัมพชูาแลว้ไหลผา่นเขา้เขตเวยีดนาม 
มคีวามยาวในเขตกัมพชูารวม 500 กโิลเมตร (2) แมน่ ้าทะเลสาบ เชือ่มระหวา่งแมน่ ้าโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 
กโิลเมตร (3) แมน่ ้าบาสกั (Bassac) เชือ่มตอ่กับแมน่ ้าทะเลสาบทีห่นา้พระมหาราชวงั กรงุพนมเปญ ความยาว 80 

กโิลเมตร (4) ทะเลสาบ (Tonle Sap) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่มเีนือ้ที ่3,000 ตารางกโิลเมตร 

สภาพภมูอิากาศ รอ้นชืน้ มฤีดฝูนยาวนาน อณุหภมูโิดยเฉลีย่ 20 - 36 องศาเซลเซยีส 

เมอืงหลวง กรงุพนมเปญ (Phnom Penh) 

เขตการปกครอง ม ี4 กรงุ ไดแ้ก ่กรงุพนมเปญ กรงุไพลนิ กรงุแกบ กรงุพระสหีนุ และ 20 จังหวดั ไดแ้ก ่กระแจะ 
เกาะกง กันดาล กัมปงจาม กัมปงชนัง กัมปงทม กมัปงสะปือ กัมปอต ตาแกว้ รัตนครี ีพระวหิาร พระตะบอง โพธสิตั 

บันเตยีเมยีนเจย เปรเวง มณฑลครี ีสตงึเตรง สวายเรยีง เสยีมราฐ อดุรมชียั  
ประชากร 13.6 ลา้นคน ประกอบดว้ยชาวเขมรรอ้ยละ 94 ชาวจนีรอ้ยละ 4 และอืน่ ๆ อกีรอ้ยละ 2 มอีัตราการเพิม่ของ

ประชากรเฉลีย่รอ้ยละ 1.7 ตอ่ปี 

ธงชาต ิเป็นธงทีเ่คยใชก้อ่นวนัที ่18 มนีาคม 2513 มแีถบสนี ้าเงนิ – แดง – น ้าเงนิตามแนวนอน โดยมรีปูปราสาทนคร
วดัสามยอดสขีาวอยูต่รงกลางบนแถบสแีดง 

เพลงชาต ิเพลงนาคราช (Nokoreach) 

ระบอบการปกครอง ประชาธปิไตยแบบรัฐสภา โดยมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุภายใตรั้ฐธรรมนูญ 

กษตัรยิ ์พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สหีมนุ ี(His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath 



Norodom Sihamoni) เสด็จขึน้ครองราชยเ์มือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2547  

ประธานสภาแหง่ชาต ิสมเด็จเฮง สมัรนิ (Samdech Heng Samrin) 

นายกรฐัมนตร ีสมเด็จฮนุ เซน (Samdech Hun Sen) 

โครงสรา้งการบรหิาร ประกอบดว้ยกระทรวงหลกั 26 กระทรวง ไดแ้ก ่(1) ส านักนายกรัฐมนตร ี(2) กลาโหม (3) 
มหาดไทย (4) ประสานงานกับรัฐสภาและการป้องกันการทจุรติประพฤตมิชิอบในวงราชการ (5) การตา่งประเทศและ
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (6) เศรษฐกจิและการคลัง (7) ขา่วสาร (8) สาธารณสขุ (9) อตุสาหกรรม เหมอืงแร ่และ
พลังงาน (10) วางแผน (11) พาณชิย ์(12) ศกึษาธกิาร เยาวชน และการกฬีา (13) เกษตร ป่าไม ้และการประมง 

(14) วฒันธรรมและศลิปากร (15) สิง่แวดลอ้ม (16) พัฒนาชนบท (17) แรงงานและการฝึกฝนอาชพี (18) ไปรษณีย์
และโทรคมนาคม (19) ศาสนา (20) กจิการสตร ี(21) กจิการสงัคมและทหารผา่นศกึ (22) โยธาธกิารและการขนสง่ 
(23) ยตุธิรรม (24) การทอ่งเทีย่ว (25) พัฒนาผังเมอืงและการกอ่สรา้ง (26) ชลประทาน และอกี 2 ส านักงานอสิระ 

(เทยีบเทา่ทบวง) ไดแ้ก ่ส านักงานการบนิพลเรอืนและส านักงานขา้ราชการพลเรอืน  

พรรคการเมอืงทีส่ าคญั ไดแ้ก ่พรรคประชาชนกัมพชูา (Cambodian People’s Party - CPP) พรรคฟนุซนิเปค 
(FUNCINPEC หรอื Front Uni National pour un Cambodge Indépendant, Neutre, Pacifique, et Coopératif) 

และพรรคสม รังส ี(Sam Rainsy Party - SRP) 

ภาษา ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ สว่นภาษาทีใ่ชโ้ดยท่ัวไป ไดแ้ก ่อังกฤษ ฝร่ังเศส เวยีดนาม จนี และไทย 

ศาสนา ศาสนาประจ าชาตคิอืศาสนาพทุธ นกิายเถรวาท (แยกเป็น 2 นกิายยอ่ย คอื ธรรมยตุนิกิายและมหานกิาย) 
และศาสนาอืน่ๆ อาท ิศาสนาอสิลามและศาสนาครสิต ์ 

หนว่ยเงนิตรา เงนิเรยีล (Riel) อัตราแลกเปลีย่น 4,100 เรยีลเทา่กับ 1 ดอลลารส์หรัฐ หรอืประมาณ 100 เรยีล  
เทา่กับ 1 บาท 

รายไดป้ระชาชาตติอ่หวั (GDP per capita) 320 ดอลลารส์หรัฐ  



การขยายตวัทางเศรษฐกจิ รอ้ยละ 7.7  

อตุสาหกรรม ส ิง่ทอ สนิคา้เกษตรแปรรปู การทอ่งเทีย่ว 

ตลาดน าเขา้ ไทย (25.7%) สงิคโปร ์(17.6%) จนี (12.5%) ฮอ่งกง (11.3%) ไตห้วนั (8.8%) 

ตลาดสง่ออก สหรัฐฯ (60.2 %) เยอรมน ี(9.1%) สหราชอาณาจักร (7.1%) สงิคโปร ์(4.4%) 

คนไทยในกมัพชูา 658 คน (จ านวนคนไทยทีม่สีทิธเิลอืกตัง้นอกราชอาณาจักร) 

การลงทนุของไทยในกมัพชูา สงูเป็นล าดับ 9 ไดแ้ก ่โทรคมนาคม การขนสง่ โรงแรมและการทอ่งเทีย่ว การเกษตร 
โรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

สนิคา้ทีไ่ทยสง่ออกไปกมัพชูา สนิคา้อตุสาหกรรมการเกษตร ยานพาหนะ อปุกรณ์และสว่นประกอบ สนิคา้เชือ้เพลงิ 
วสัดกุอ่สรา้ง เครือ่งดืม่และเครือ่งดืม่บ ารงุก าลัง 

สนิคา้ทีไ่ทยน าเขา้จากกมัพชูา เหล็ก เหล็กกลา้ ไมแ้ปรรปูและผลติภัณฑจ์ากไม ้สนิคา้กสกิรรม สนิคา้ประมงและ
ปศสุตัว ์ส ิง่ทอ 

ระบบคมนาคม  

• ทางรถไฟ มเีสน้ทางรถไฟส าคัญ 2 สาย ไดแ้ก ่กรงุพนมเปญ – ศรโีสภณ และกรงุพนมเปญ – กัมปงโสม มคีวาม
ยาวรวมทัง้ส ิน้ 702 กโิลเมตร 

• ทางรถยนต ์มคีวามยาวรวมกัน 14,790 กโิลเมตร แตอ่ยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้เีพยีง 2,600 กโิลเมตร เสน้ทางส าคัญ 
ไดแ้ก ่(1) เสน้ทางหมายเลข 1 กรงุพนมเปญ – บา๋แว็ต (ชายแดนเวยีดนาม) ระยะทาง 165 กโิลเมตร (ซึง่ตอ่ไปถงึ
นครโฮจมินิหข์องเวยีดนามอกี 68 กโิลเมตร) (2) เสน้ทางหมายเลข 4 กรงุพนมเปญ – กรงุพระสหีนุ (กัมปงโสม) 
ระยะทาง 246 กโิลเมตร (3) เสน้ทางหมายเลข 5 กรงุพนมเปญ – ปอยเปต ระยะทาง 402 กโิลเมตร (4) เสน้ทาง

หมายเลข 6 เสยีมราฐ – ศรโีสภณ ระยะทาง 106 กโิลเมตร 
• ทางน า้ มทีา่เรอืระหวา่งประเทศทีก่รงุพนมเปญและกรงุพระสหีนุ (กัมปงโสม) และม ีเสน้ทางเดนิเรอืภายในประเทศ



ตามล าแมน่ ้าโขง แมน่ ้าทะเลสาบ และแมน่ ้าบาสกั 
• ทางอากาศ มทีา่อากาศยานทีส่ าคัญ 2 แหง่ คอื ทา่อากาศยานนานาชาตโิปเชนตง กรงุพนมเปญ และทา่อากาศ
ยานเมอืงเสยีมราฐ กับมทีา่อากาศยานส ารองเพือ่การขนสง่สนิคา้ทีจั่งหวดัก าปงชนัง และทา่อากาศยานขนาดเล็กที่

กรงุพระสหีนุ 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุพนมเปญ เลขที ่196, Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan 
Chamcar Mon, Phnom Penh หมายเลขโทรศัพท ์(855) 23 726 306 - 10 (สายอัตโนมัต)ิ หมายเลขโทรสาร 
(855) 23 726 303 E-mail : thaipnp@mfa.go.th Website : http://www.thaiembassy.org/phnompenh 

สถานเอกอคัรราชทตูกมัพชูาประจ าประเทศไทย 185 ถนนราชด าร ิลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
หมายเลขโทรศัพท ์0-2253-7967, 0-2253-9851, 0-2254-6630 หมายเลขโทรสาร 0-2253-9859 E-mail : 

recbkk@cscoms.com 

 
วนัชาตกิมัพชูา 9 พฤศจกิายน ซึง่เป็นวนัไดรั้บเอกราชเมือ่ปี ค.ศ. 1953  

  

การเมอืงการปกครอง 

1. กัมพชูามรีะบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยโดยมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ ทัง้นี ้นับจากการ เลอืกตัง้ท่ัวไป
ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบับปี 2536 การเมอืงของกัมพชูามพัีฒนาการอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
2. ระบอบประชาธปิไตยของกัมพชูาในปัจจบุันมคีวามกา้วหนา้และหยั่งรากลกึลงในสงัคมของกัมพชูาอยา่ง คอ่ยเป็น
คอ่ยไป ฝ่ายตา่ง ๆ มอีสิระในการแสดงความเห็นและด าเนนิกจิกรรมทางการเมอืงมากขึน้ ประชาชนมคีวามกระตอืรอืรน้

ในการใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ทัง้ในระดับชาตแิละระดับทอ้งถิน่  
 

3. รัฐบาลกัมพชูาใหค้วามส าคัญตอ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาประเทศ รวมถงึการปฏริปูในดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก ่การบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ ระบบศาลยตุธิรรมและกฎหมาย การทหาร เศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของรัฐบาลมี
ประสทิธภิาพ สามารถใชง้บประมาณและทรัพยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากัดไดอ้ยา่งคุม้คา่ ตลอดจนสนับสนุนใหป้ระชาชน
โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีช่นบทและหา่งไกลความเจรญิไดรั้บประโยชนจ์ากการพัฒนาอยา่งแทจ้รงิ ทัง้นี ้รัฐบาล

mailto:recbkk@cscoms.com


กัมพชูาไดด้ าเนนิการปฏริปูในสาขาตา่ง ๆ อาท ิการลดจ านวนขา้ราชการทัง้ฝ่ายพลเรอืนและฝ่ายทหาร การปฏริปูดา้น
การศาล การปรับปรงุระเบยีบและแกไ้ขกฎหมายทีล่า้หลังและไมเ่อือ้อ านวยตอ่การพัฒนาประเทศ การปฏริปูทีด่นิและ
การเรง่ออกเอกสารสทิธิใ์นการถอืครองทีด่นิ การสง่เสรมิการศกึษาและฝึกฝนอาชพี การปรับเพิม่เงนิเดอืนขา้ราชการ 
อยา่งเป็นระบบ การพัฒนาระบบชลประทานและโครงสรา้งพืน้ฐานอืน่ ๆ โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนสง่ เพือ่รองรับการ

พัฒนาดา้นเกษตรกรรม อตุสาหกรรม และการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

                                                                           เศรษฐกจิและสงัคม 
 
1. กัมพชูายังถกูจัดอยูใ่นกลุม่ประเทศดอ้ยพัฒนาทีม่คีวามยากจนมากประเทศหนึง่ ดังนัน้ รัฐบาลกัมพชูาจงึให ้
ความส าคัญอยา่งสงูสดุตอ่การก าหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม ของประเทศเพือ่มุง่ขจัดความยากจน 
ยกระดับคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทใหด้ขี ึน้ ปัจจบุันรัฐบาลกัมพชูาอยูใ่น
ระหวา่งการด าเนนิการตามแผนพัฒนายทุธศาสตรแ์หง่ชาต ิ(National Strategic Development Plan - NSDP) ชว่ง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2553 ยทุธศาสตรล์ดความยากจนแหง่ชาต ิ(National Poverty Reduction Strategy - 
NPRS) รวมทัง้เป้าหมายการพัฒนาแหง่สหัสวรรษของสหประชาชาต ิ(Cambodia’s Millennium Development Goals 
- CMDGs) ซึง่ลว้นแลว้แตม่จีดุมุง่หมายใหก้ัมพชูากา้วเดนิไปสูก่ารพัฒนาและความเจรญิกา้วหนา้ทีม่ั่นคงและยั่งยนื 
 
2. รัฐบาลปัจจบุันซึง่น าโดยสมเด็จฮนุ เซน นายกรัฐมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายและประกาศใชย้ทุธศาสตรส์ีเ่หลีย่ม (จัตุ
โกณ) เพือ่การเจรญิเตบิโต การจา้งงาน ความเสมอภาคและประสทิธภิาพในกมัพชูา (“Rectangular Strategy” for 
Growth, Employment, Equity and Efficiency in Cambodia) ภายหลังการจัดตัง้รัฐบาลเมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2547 สรปุสาระส าคญัได ้ดังนี ้

                                                                        นโยบายตา่งประเทศ 
 
กัมพชูายดึถอืการด าเนนินโยบายตา่งประเทศทีเ่ป็นกลางและไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใดตามทีไ่ดป้ระกาศไวต้อ่สภาแหง่ชาต ิ
ภายหลังจากเหตกุารณ์ความวุน่วายในประเทศสงบลงกัมพชูาเริม่แสวงหาแนวทางใหม่ๆ  เพือ่เพิม่บทบาทของตัวเองให ้
เป็นทีย่อมรับในเวทรีะหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่

1. การเพิม่บทบาทในสหประชาชาต ิอาท ิการสมัครเป็นสมาชกิไมถ่าวรของคณะมนตรคีวามมั่นคงแหง่สหประชาชาต ิ
การตอ่ตา้นการกอ่การรา้ยซึง่เป็นประเด็นส าคัญของประชาคมโลก การแกไ้ขปัญหาโรคเอดสแ์ละโรคระบาดตา่งๆ 



นอกจากนี ้กัมพชูายังมองวา่สหประชาชาตเิป็นองคก์รส าคัญ ทีช่ว่ยสง่เสรมิการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาภายในกัมพชูา 
เพือ่สง่เสรมิใหก้ารด าเนนิการตามแผนพัฒนา ยทุธศาสตรแ์หง่ชาต ิ(National Strategic Development Plan - 

NSDP) ชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 บรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีว่างไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแกไ้ขปัญหาดา้น
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

2. การเสรมิสรา้งความสมัพันธแ์ละความรว่มมอืกับประเทศตา่งๆ ทัง้ในกรอบทวภิาค ี
และพหภุาค ีโดยเฉพาะกบัประเทศเพือ่นบา้นและอาเซยีน เพือ่เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ของประเทศในเชงิบวกในสายตา
ของนานาประเทศ และการแสวงหาประโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความชว่ยเหลอื เพือ่การพัฒนา การ

ดงึดดูการลงทนุจากตา่งชาต ิการพัฒนาดา้นการศกึษา และการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  

  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ความสมัพนัธท์ ัว่ไป 

ปจัจบุนั ความสมัพนัธไ์ทย - กมัพชูานบัไดว้า่มพัีฒนาการทีก่า้วหนา้และด าเนนิไปบนพืน้ฐานของความเขา้อก
เขา้ใจกัน โดยมกีรอบความรว่มมอืตา่ง ๆ เป็นพลังขับเคลือ่นความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งกันไดแ้ก ่ยทุธศาสตรค์วาม

รว่มมอืทางเศรษฐกจิอริวด ี- เจา้พระยา - แมโ่ขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation 
Strategy - ACMECS) กรอบความรว่มมอือนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS) กรอบความ
รว่มมอืสามเหลีย่มมรกต มตทิีป่ระชมุคณะรัฐมนตรรีว่มไทย - กัมพชูา (ระหวา่งวนัที ่31 พฤษภาคม - 1 มถินุายน พ.ศ. 
2546) ทีเ่มอืงเสยีมราฐและจังหวดัอบุลราชธาน ี(ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืความสมัพันธไ์ทย - กัมพชูาให ้
กลับคนืสูภ่าวะปกตอิยา่งสมบรูณ์แบบภายหลังการเกดิเหตกุารณ์ไมส่งบในกรงุพนมเปญเมือ่วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 
2546) และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารรว่มวา่ดว้ยความรว่มมอืทวภิาคไีทย - กัมพชูา ครัง้ที ่5 ทีก่รงุพนมเปญ 

(ระหวา่งวนัที ่7 - 8 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2549) นอกจากนี ้ยังมกีลไกความรว่มมอือกีมากทัง้ในระดับรัฐบาลและระดับ
ทอ้งถิน่ซึง่มสีว่นชว่ยสง่เสรมิความสมัพันธร์ะหวา่งสองประเทศใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ ความรว่มมอืระหวา่งรัฐบาลไทย
กับกัมพชูาทีส่ าคัญในปัจจบุันและถอืเป็นสญัลักษณ์ของความสมัพันธท์ีใ่กลช้ดิระหวา่งสองประเทศไดแ้ก ่การจัด
กจิกรรมฉลองครบรอบ 55 ปี ของการสถาปนาความสมัพันธท์างการทตูไทย - กัมพชูา (ระหวา่งวนัที ่19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2548 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549) โดยมกีจิกรรมทีทั่ง้สองฝ่ายฉลองรว่มกันกวา่ 40 โครงการ ซึง่หลายโครงการ
ไดด้ าเนนิการลลุว่งไปแลว้และประสบความส าเร็จดว้ยด ี



ความสมัพนัธด์า้นการเมอืง 

ผูน้ าไทยกับกัมพชูามคีวามสมัพันธท์ีใ่กลช้ดิและมกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกันอยา่งสม า่เสมอ ซึง่มสีว่นชว่ยให ้
ความรว่มมอืระหวา่งสองประเทศด าเนนิไปอยา่งราบรืน่และสามารถแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

มปีระสทิธภิาพ ส าหรับความรว่มมอืทีส่ าคัญในปัจจบุัน ไดแ้ก ่
• การส ารวจและปักปันเขตแดนทางบกไทย - กัมพชูา ไทยกับกัมพชูามพีรมแดนทางบกตดิตอ่กันประมาณ 798 
กโิลเมตร มหีลกัเขตทัง้ส ิน้ 73 หลักเขต โดยมคีณะกรรมาธกิารเขตแดนรว่มและ คณะอนุกรรมการเทคนคิรว่มเป็น

กลไกส าคัญทีก่ ากับดแูลภารกจิการส ารวจปักปันและแกไ้ขปัญหาเขตแดน ทางบก ขณะนี ้มคีวามคบืหนา้ในการแกไ้ข
ปัญหาเขตแดนทางบกโดยสองฝ่ายจะเริม่ส ารวจเสน้เขตแดนบรเิวณ หลักเขตที ่48 - 49 ในจังหวดัสระแกว้ ในเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และจะทยอยส ารวจและปักปันเขตแดน ทีเ่หลอืตอ่ไป นอกจากนี ้รัฐบาลไทยกบักัมพชูายัง
สนับสนุนใหม้กีารแกไ้ขปัญหาพืน้ทีไ่หลท่วปีทีทั่ง้สองฝ่าย อา้งสทิธิทั์บซอ้นกันเพือ่ใหส้ามารถแสวงประโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาตใินทะเลไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ ปัญหาทีเ่กดิขึน้ อาท ิมกีารปลกูสรา้งสิง่กอ่สรา้งรกุล ้าเขตแดน
หรอืปรับสภาพภมูปิระเทศเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ ในพืน้ทีท่ีย่ังขาดความชดัเจนในเรือ่งเสน้เขตแดน มสีว่นส าคัญในการ
ท าลายสนัปันน ้าและสภาพภมูปิระเทศตามธรรมชาตขิองเสน้เขตแดน และมกัเป็นชนวนน าไปสูค่วามขัดแยง้และไมเ่ป็น
ผลดตีอ่ความสมัพันธแ์ละความเขา้ใจอันดรีะหวา่งสองประเทศ ซึง่ทัง้สองฝ่ายไดร้ว่มกันแกไ้ขปัญหาในกรอบของ

คณะกรรมาธกิารเขตแดนรว่มไทย - กัมพชูา เพือ่ใหม้กีารปฏบิัตติามความตกลงรว่มกัน 
• ความร่วมมอืชายแดน ปัจจบุันไทยกับกัมพชูามจีดุผา่นแดนถาวรระหวา่งกัน 6 จดุ และจดุผอ่นปรนอกี 9 จดุ เพือ่

อ านวยความสะดวกดา้นการสญัจรขา้มแดนระหวา่งประชาชนทัง้สองฝ่ายบนพืน้ฐานของความตกลงสญัจรขา้มแดนไทย 
- กัมพชูา ปี 2540 ซึง่ก าหนดใหผู้ส้ญัจรขา้มแดนตอ้งใชเ้อกสารเดนิทาง ทีถ่กูตอ้ง ไดแ้ก ่หนังสอืเดนิทางและบัตรผา่น
แดน นอกจากนี ้ยังสนับสนุนใหม้กีารปฏบิัตติามเอกสาร Concept Paper on Thailand - Cambodia Border Points 
of Entry: Ways towards New Order, Effective Border Management and Greater Bilateral Cooperation ซึง่

สง่เสรมิการสญัจรขา้มแดนทีถ่กูตอ้ง การอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตใินพืน้ทีช่ายแดน การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ทีช่ายแดน อยา่งไรก็ด ีปัญหาในพืน้ทีช่ายแดนยังคงมอียู ่โดยเฉพาะการลักลอบคา้ยา
เสพตดิ แรงงานลักลอบเขา้เมอืง โดยผดิกฎหมาย การโจรกรรมรถยนตแ์ละรถจักรยานยนต ์ปัญหาการปฏบิัตติอ่ชาว
กัมพชูาทีถ่กูจับกมุ ในบางครัง้ การปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีไ่ทยเพือ่ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอาจน าไปสู่

การเสยีชวีติและบาดเจ็บ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพันธแ์ละความเขา้ใจอันดรีะหวา่งรัฐบาลและประชาชนของ
ทัง้สองประเทศได ้ 

• ความร่วมมอืดา้นแรงงานและการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ไทยกับกัมพชูาไดจั้ดท าบันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอื
ในการจา้งแรงงานไทย - กัมพชูา และบันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืในการขจัดการคา้เด็กและหญงิและการ



ชว่ยเหลอืเหยือ่จากการคา้มนุษย ์เมือ่วันที ่31 พฤษภาคม 2546 เพือ่จัดระเบยีบและแกไ้ขปัญหาแรงงานขา้มแดนโดย
ผดิกฎหมายชาวกัมพชูาในประเทศไทย รวมทัง้ป้องกันและปราบปรามขบวนการคา้มนุษย ์ทัง้นี ้เมือ่เดอืนเมษายน 
2548 ทางการไทยไดข้ึน้ทะเบยีนแรงงานชาวกัมพชูาไวแ้ลว้จ านวน 183,541 คน ปัจจบุันอยูใ่นระหวา่งการพสิจูน์
สญัชาตแิละออกเอกสารประจ าตัว (Certificate of Identity - C.I.) แกแ่รงงานทีไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ างานจ านวน 
75,804 คน ซึง่นับจนถงึวนัที ่1 เมษายน 2549 มผีูไ้ดรั้บการรับรองสญัชาตแิละไดรั้บเอกสารประจ าตัวแลว้จ านวน 

32,254 คน  
• การพัฒนารว่มเขาพระวหิาร รัฐบาลไทยกับกัมพชูาเห็นชอบรว่มกันทีจ่ะพัฒนาปราสาทเขาพระวหิารเพือ่ใหเ้ป็น

สญัลักษณ์ของความสมัพันธอ์ันดงีามทีย่ั่งยนื โดยไดจั้ดตัง้กลไกขึน้ก ากับดแูล การด าเนนิงานดา้นตา่ง ๆ ทีส่ าคัญคอื
คณะกรรมการรว่มเพือ่พัฒนาเขาพระวหิาร และคณะอนุกรรมการอกี 2 คณะ ไดแ้ก ่ 

(1) คณะอนุกรรมการวางแผนการพัฒนาร่วมเขาพระวหิาร  
(2) คณะอนุกรรมการเพือ่บรูณปฏสิงัขรณ์ปราสาทเขาพระวหิาร โดยทัง้สองฝ่ายเห็นชอบรว่มกันใหเ้ริม่โครงการพัฒนา
ภายหลังจากที ่UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนปราสาทเขาพระวหิารเป็นมรดกโลกแลว้ และใหเ้ชือ่มโยงการพัฒนาชอ่งตา
เฒา่ (หา่งจากเขาพระวหิาร 5 ก.ม.) ซึง่ฝ่ายกัมพชูามักรบเรา้ใหฝ่้ายไทยเปิดเป็นจดุผา่นแดนเขา้เป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการพัฒนารว่มเขาพระวหิาร โดยใหด้ าเนนิการทัง้สองเรือ่งควบคูก่ันในลกัษณะ package และใหก้ารพัฒนา

สง่เสรมิซึง่กันและกัน 

ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ 

ความสมัพนัธไ์ทย - กัมพชูาในทางเศรษฐกจิด าเนนิไปอยา่งใกลช้ดิ ปัจจบุนัมคีนไทยอาศัยอยูใ่นกัมพชูาประมาณ 
495 คน6 สว่นใหญเ่ขา้ไปประกอบธรุกจิสว่นตัว อาท ิโรงแรม รา้นอาหาร และคา้ขาย ประเทศไทยถอืเป็นคูค่า้ทีส่ าคัญ
และเป็นผูล้งทนุรายใหญใ่นกัมพชูา แตโ่ดยทีร่ะบบการบรหิารจัดการภายในของกัมพชูา อาท ิการจัดเก็บภาษี การ

สง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุ ความโปรง่ใส ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไมเ่ป็นสากล ท าใหก้ารคา้และการลงทนุของ
ไทยในกัมพชูามตีน้ทนุสงูและเตบิโตชา้ซึง่ไมส่อดคลอ้งกับศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกจิของไทย ทัง้นี ้รัฐบาล
สองฝ่ายไดเ้ล็งเห็นถงึความส าคัญและตกลงทีจ่ะรว่มมอืกันเรง่รัดการแกไ้ขปัญหาและลดอปุสรรคดา้นการคา้และการ
ลงทนุระหวา่งกันใหป้รากฏผลทีเ่ป็นรปูธรรมตอ่ไปมลูคา่การคา้ทวภิาคไีทย - กัมพชูา ในปี พ.ศ. 2548 มมีลูคา่ 

38,137.70 ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 26.27 โดยฝ่ายไทยเป็นฝ่ายไดเ้ปรยีบดลุการคา้ 35,597.50 ลา้นบาท สนิคา้
สง่ออกทีส่ าคัญของไทย ไดแ้ก ่สนิคา้อตุสาหกรรมการเกษตร ยานพาหนะ อปุกรณ์และสว่นประกอบสนิคา้เชือ้เพลงิ 
วสัดกุอ่สรา้ง เครือ่งดืม่และเครือ่งดืม่บ ารงุก าลัง ส ิง่ทอ เคมภัีณฑ ์สนิคา้อปุโภคบรโิภค พลาสตกิและผลติภัณฑ ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า สว่นสนิคา้ส าคัญทีน่ าเขา้จากกัมพชูา ไดแ้ก ่เหล็ก เหล็กกลา้ และผลติภัณฑไ์มแ้ปรรปู ผลติภัณฑจ์าก



ไม ้สนิคา้กสกิรรม สนิคา้ประมงและปศสุตัว ์ส ิง่ทอ ยานพาหนะ อปุกรณ์และสว่นประกอบเครือ่งจักรไมใ่ชไ้ฟฟ้า 
ผลติภัณฑโ์ลหะ ผลติภัณฑก์ระดาษ สนิคา้อตุสาหกรรมการเกษตร ส าหรับการคา้ชายแดนไทย - กัมพชูา ในปี 2548 มี
มลูคา่ 31,128.18 ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 32.29 โดยฝ่ายไทยเป็นฝ่ายไดเ้ปรยีบดลุการคา้ชายแดน 28,057.37 
ลา้นบาท ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การคา้ชายแดนมคีวามส าคัญในความสมัพันธท์างเศรษฐกจิระหวา่งสองประเทศ ทัง้นี ้

คาดวา่หลังการพัฒนาเครอืขา่ยคมนาคมทางบกระหวา่งไทย - กัมพชูาแลว้เสร็จ ไดแ้ก ่ถนนหมายเลข 5 (ชว่งปอยเปต 
- ศรโีสภณ) และหมายเลข 6 (ชว่งศรโีสภณ - เสยีมราฐ) หมายเลข 67 (สะง า - อันลองเวง - เสยีมราฐ) และ

หมายเลข 48 (เกาะกง - สแรอัมเบลิ) การคา้ชายแดนจะขยายตัวอกีมาก ดา้นการลงทนุ ในปี 2547 การลงทนุของ
ไทยในกัมพชูาสงูเป็นล าดับ 9 มกีารลงทนุเพยีง 1 โครงการ มลูคา่ 1 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เพือ่ผลติพืน้ซเีมนตส์ าเร็จรปู 
ตอ่มาในชว่ง 8 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2548 การลงทนุของไทยขยับขึน้เป็นล าดับ 4 รวม 5 โครงการ มลูคา่ทนุจด

ทะเบยีน 5.8 ลา้นดอลลารส์หรัฐ ไดแ้ก ่โรงงานผลติน ้าดืม่ ผลติภัณฑพ์ลาสตกิ โครงการกอ่สรา้งโรงแรมพรอ้มสนาม
กอลฟ์ในจังหวดัเสยีมราฐ 6 จ านวนคนไทยทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้นอกราชอาณาจักรในปี 2549 ทัง้นี ้จ านวนทีแ่ทจ้รงิอาจมี
มากถงึ 700 คน ซึง่ทัง้ 3 โครงการเป็นการลงทนุโดยคนไทยทัง้หมด โครงการเหมอืงแรแ่ละโรงงานผลติปนูซเีมนตซ์ ึง่
เป็นโครงการรว่มทนุไทย - กัมพชูา ถอืเป็นโรงงานผลติปนูซเีมนตข์นาดใหญท่ีส่ดุของกัมพชูา ตัง้อยูท่ีจั่งหวดักัมปอต 

(หา่งจากกรงุพนมเปญประมาณ 130 ก.ม.) มเีงนิลงทนุประมาณ 80 ลา้นดอลลารส์หรัฐ  

ความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิภายใตก้รอบตา่ง ๆ โดยเฉพาะACMECS อาท ิการจัดท า Contract Farming การรับซือ้
ผลติผลการเกษตร 10 ชนดิในอัตราภาษีน าเขา้รอ้ยละ 0 การสง่เสรมิการซือ้ขายสนิคา้แบบหักบัญช ี(Account Trade) 
การจัดตัง้ One Stop Service เพือ่อ านวยความสะดวกดา้นพธิศีลุกากร การฝึกอบรมและพัฒนาผลผลติทางการเกษตร 

โครงการจัดท าแปลงเกษตรสาธติในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนของกัมพชูา เป็นตน้ 

 
ความสมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรม 

• ความร่วมมอืดา้นวฒันธรรม ไทยกับกัมพชูามคีวามคลา้ยคลงึกันทางดา้นศลิปวฒันธรรมอยา่งมาก จงึเป็นเรือ่งงา่ยที่
รัฐบาลทัง้สองฝ่ายจะใชค้วามรว่มมอืดา้นวัฒนธรรมเป็นสือ่กลางในการสง่เสรมิความสมัพันธแ์ละความเขา้ใจอันดี

ระหวา่งกัน ดังเชน่ความพยายามทีจ่ะประสานรอยรา้วของความสมัพันธภ์ายหลังเหตกุารณ์ความไมส่งบในกรงุพนมเปญ
เมือ่ปี 2546 ดว้ยการจัดตัง้คณะกรรมาธกิารรว่มไทย – กัมพชูา เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืดา้นวฒันธรรมและใชเ้ป็น

กลไกในการกระชบัความสมัพันธร์ะหวา่งประชาชนของทัง้สองประเทศ โดยสองฝ่ายไดจั้ดประชมุรว่มกันแลว้หลายครัง้ 
เพือ่ก าหนดทศิทางความรว่มมอืและแผนปฏบิัตกิารประจ าปีส าหรับใชเ้ป็นกรอบในการด าเนนิงานร่วมกัน นอกจากนี ้ยัง



ไดจั้ดตัง้คณะอนุกรรมการ ดา้นวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และการทอ่งเทีย่ว เพือ่ผลักดันความรว่มมอืในแตล่ะสาขา • 
ความรว่มมอืทางวชิาการไทย - กัมพชูา ไทยไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกก่ัมพชูาผา่นส านักงานความรว่มมอืเพือ่ การ

พัฒนาระหวา่งประเทศ (สพร.) กระทรวงการตา่งประเทศ โดยใหค้วามส าคัญตอ่การพัฒนาดา้นการเกษตร การศกึษา
และดา้นสาธารณสขุเป็นหลัก รวมทัง้การพัฒนาในสาขาอืน่ๆ อาท ิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาชนบท และ
การทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ โดยในปี 2546 และปี 2547 ไทยไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกก่ัมพชูาเป็นงบประมาณจ านวน 81.35 

ลา้นบาท และ 38.38 ลา้นบาท ตามล าดับ (ไมนั่บความชว่ยเหลอืทีก่ัมพชูาไดรั้บโดยตรงจากสว่นราชการ 
สถาบันการศกึษา และภาคเอกชนอกีจ านวนมาก) 

• ส าหรับประเด็นความรว่มมอืตา่ง ๆ ทีไ่ดม้กีารหารอืกันในครัง้นี ้ทีส่ าคัญไดแ้ก ่

(1) การปักปันเขตแดนทางบกและการพัฒนาในพืน้ทีช่ายแดน ซึง่ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงกันทีจ่ะรว่มมอืกันอยา่งจรงิจังใน
การปักปันเขตแดนทางบกใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว รวมทัง้ป้องกันมใิหก้ารพัฒนาตา่ง ๆ ในพืน้ทีช่ายแดนมผีลกระทบ/สรา้ง
ปัญหาใหก้ับการปักปันเขตแดน นอกจากนัน้ ยังไดต้กลงกันผลักดันความรว่มมอืไทย - ลาว - กัมพชูาในกรอบความ

รว่มมอืสามเหลีย่มมรกต อาท ิการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และความสมัพันธภ์าคประชาชน และอืน่ ๆ 

(2) การเชือ่มโยงคมนาคมทางบก สองฝ่ายเนน้ย ้าถงึความส าคัญของเรือ่งนีเ้พือ่สง่เสรมิการสญัจรไปมาหาสูก่ันของ
ประชาชนทัง้สองฝ่าย และผลประโยชนท์างเศรษฐกจิรว่มกันในระยะยาว โดยจะเรง่รัดด าเนนิการโครงการพัฒนา
เสน้ทางเชือ่มโยงทีไ่ทยไดใ้หก้ารสนับสนุนแกก่ัมพชูา (ถนนหมายเลข 67 (สะง า - อันลองเวง - เสยีมราฐ) และ
หมายเลข 48 (ตราด - เกาะกง - สแรอัมเบลิ) ใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดกอ่นทีจ่ะพจิารณารว่มมอืกันในการพัฒนา

เสน้ทางเชือ่มโยงอืน่ ๆ ทีจ่ะมปีระโยชนร์ว่มกันตอ่ไป ตลอดจนเรือ่งการใหค้วามสนับสนุนกัมพชูาในเรือ่งการซอ่มสรา้ง
เสน้ทางรถไฟชว่งปอยเปต – ศรโีสภณ 

(3) การพัฒนารว่มในพืน้ทีไ่หลท่วปีทับซอ้นกัน ทัง้สองฝ่ายไดย้นืยันเจตนารมณ์ทีจ่ะเดนิหนา้โครงการตามทีไ่ดต้กลง
กันไว ้กลา่วคอื ใหม้กีารด าเนนิงานทางดา้นเทคนคิทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วกับการก าหนดอาณาเขตทางทะเล และการพัฒนา

รว่มในพืน้ทีด่ังกลา่วตอ่ไป  

(4) ความรว่มมอืในการป้องกันและเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันก ซึง่ทัง้สองฝ่ายไดย้กเป็นตัวอยา่งของความรว่มมอืส าคัญ
นอกเหนอืจากประเด็นดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิ โดยไดต้กลงจะรว่มมอืกันอยา่งจรงิจังในเรือ่งดังกลา่ว รวมทัง้ให ้

ขยายขอบเขตเป็นความร่วมมอืดา้นสาธารณสขุในภาพรวมดว้ย 



 

แนวโนม้ความสมัพนัธไ์ทย – กมัพชูา 

เมือ่พจิารณาจากพัฒนาการของความสมัพันธแ์ละความรว่มมอืระหวา่งไทยกับกัมพชูานับจากตน้ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้
มา การด าเนนิความสมัพันธร์ะหวา่งสองประเทศในทกุสาขาและทกุระดับน่าจะพัฒนาตอ่ไปไดอ้ยา่งราบรืน่ โดยมกีรอบ
ความรว่มมอืทัง้ในระดับทวภิาคแีละพหภุาคตีามขา้งตน้เป็นกลไก ขบัเคลือ่นทีส่ าคัญ อยา่งไรก็ด ีความสมัพันธแ์ละ
ความรว่มมอืไทย - กัมพชูา อาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจัย และสภาพแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม
ภายในกัมพชูาไดเ้ชน่กัน โดยเฉพาะปัญหาเสถยีรภาพทางการเมอืงภายใน และการถดถอยทางเศรษฐกจิเนือ่งจาก
วกิฤตกิารณ์ดา้นพลังงานและปัจจัยแทรกซอ้นอืน่ ๆ เชน่ โรคระบาด ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิการกอ่การรา้ย เป็นตน้ 

 ความตกลงทีส่ าคญัๆ กบัไทย 

1. ความตกลงวา่ดว้ยการจัดตัง้คณะกรรมาธกิารรว่มวา่ดว้ยความร่วมมอืทวภิาค ี(ลงนามเมือ่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2537) 

2. ความตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่ว (ลงนามเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2538) 
3. ความตกลงวา่ดว้ยการจัดตัง้คณะกรรมการชายแดน (ลงนามเมือ่ 29 กันยายน พ.ศ. 2538) 

4. ความตกลงวา่ดว้ยการคา้ ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ (ลงนามเมือ่ 20 มถินุายน พ.ศ. 2539) 
5. ความตกลงทางวฒันธรรม (ลงนามเมือ่ 21 มถินุายน พ.ศ. 2540) 

6. บันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืในการปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ สารออกฤทธิต์อ่จติและประสาท 
และสารตัง้ตน้ (ลงนามเมือ่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) 

7. สนธสิญัญาวา่ดว้ยการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน (ลงนามเมือ่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) 
8. ความตกลงวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการลกัลอบขนสง่ทรัพยส์นิทางวฒันธรรมขา้มแดนและการสง่คนืทรัพยส์นิทาง

วฒันธรรม (ลงนามเมือ่ 14 มถินุายน พ.ศ. 2543) 
9. บันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก (ลงนามเมือ่ 14 มถินุายน พ.ศ. 2543) 
10. ความตกลงวา่ดว้ยการยกเวน้การตรวจลงตราส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางทตู (ลงนามเมือ่ 13 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2544)  
11. บันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยการพัฒนาถนนหมายเลข 48 (เกาะกง - สแรอัมเบลิ) และถนนหมายเลข 67 (สะ

ง า - อันลองเวง - เสยีมราฐ) (ลงนามเมือ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546) 
12. บันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืในการขจัดการคา้เด็กและหญงิ และการชว่ยเหลอืเหยือ่จากการคา้



มนุษย ์(ลงนามเมือ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546) 
13. บันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการเกษตร (ลงนามเมือ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546) 

14. บันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืในการจา้งแรงงาน (ลงนามเมือ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546) 
15. บันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการศกึษา (ลงนามเมือ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546)  
16. พธิสีารยกเวน้การตรวจลงตราหนังสอืเดนิทางราชการ (ลงนามเมือ่ 8 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2549) 

17. บันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นสารสนเทศและกจิการวทิยกุระจายเสยีงและกจิการวทิยโุทรทัศน์
ไทย - กัมพชูา (ลงนามเมือ่ 8 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2549)  

 กฎระเบยีบทางการคา้ 

1. มาตรการดา้นน าเขา้ – สง่ออก 

 
1.1 การน าเขา้ 

กัมพชูามนีโยบายการคา้เสร ีไมม่ขีอ้กดีกันทางการคา้ หรอืก าหนดโควตาในการน าเขา้สนิคา้ ผูป้ระสงคจ์ะน าสนิคา้เขา้
กัมพชูาตอ้งช าระภาษีขาเขา้และภาษีผูบ้รโิภคตามทีก่ าหนด นอกจากนีใ้นการน าสนิคา้เขา้ประเทศกัมพชูาตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบและก าหนดพกิดัศลุกากร โดยกระทรวงพาณชิยว์า่จา้งใหบ้รษัิทเอกชน คอื บรษัิท Society General de 
Surveillance S.A. หรอื SGS ตรวจสอบสนิคา้กอ่นการน าเขา้ (Reshipment Inspection : PSI) และมกีรมศลุกากร 

กระทรวงการคลัง เป็นผูจั้ดเก็บภาษีน าเขา้  
 

1.2 การสง่ออก 

กัมพชูามนีโยบายการคา้เสร ีไมม่ขีอ้กดีกันทางการคา้ สามารถสง่ออกโดยเสรยีกเวน้รายการสนิคา้ทีก่ระทรวงพาณชิย์
กัมพชูาก าหนดใหอ้อกไดต้อ้งมเีอกสารรับรองแหลง่ก าเนดิสนิคา้จากกรมสทิธปิระโยชนก์ัมพชูา หรอืเอกสารหนังสอื

อนุญาตสง่ออกจากกรมการคา้ตา่งประเทศกัมพชูา 

2. รายชือ่สนิคา้ควบคมุการน าเขา้สง่ออก 

กระทรวงพาณชิยก์ าหนดระเบยีบขัน้ตอนการตรวจสอบสนิคา้กอ่นการน าเขา้ (Reshipment Inspection : PSI) ซึง่
ด าเนนิการโดยบรษัิท Society General de Surveillance S.A. หรอื SGS ส าหรับสนิคา้ทีม่มีลูคา่มากกวา่ 5,000 

เหรยีญสหรัฐฯ ดังตอ่ไปนี ้
2.1 สนิคา้ทีย่กเวน้การตรวจสอบกอ่นการน าเขา้ ไดแ้ก ่



1) หนิและโลหะทีม่รีาคาแพง 

2) วตัถดุา้นงานศลิป์ 

3) วตัถรุะเบดิและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกับการระเบดิ 

4) กระสนุดนิด า อาวธุและยทุโธปกรณ์ 
5) สตัวม์ชีวีติ 

6) หนังสอืพมิพร์ายวนัและรายคาบ 

7) เครือ่งใชใ้นบา้นเรอืนและทรัพยส์นิสว่นตัว รวมถงึยานยนตใ์ชแ้ลว้ 

8) พัสดทุีฝ่ากสง่ทางไปรษณีย ์หรอืตัวอยา่งสนิคา้ 

9) สิง่ของซึง่รัฐบาลตา่งชาต ิหรอืองคก์รระหวา่งประเทศจัดสง่ใหแ้กม่ลูนธิอิงคก์รการกศุล และองคก์รเพือ่ชว่ยเหลอื
มนุษยชาต ิ

10) สิง่ของและวสัดคุรภัุณฑซ์ึง่น ามาเพือ่ใชใ้นภารกจิของคณะทตู สถานทตู กงสลุ หรอืสถานกงสลุ และองคก์าร
สหประชาชาต ิรวมถงึตัวแทนขององคก์ารในดา้นตา่ง ๆ  

11) สนิคา้ทนุทกุชนดิซึง่ไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้โดยยกเวน้ภาษีจากสภาเพือ่พัฒนากัมพชูา (ไมว่า่สนิคา้นัน้จะถกู
ก าหนดใหเ้สยีภาษีหรอืไมก็่ตาม) 

12) สนิคา้ทกุชนดิทีรั่ฐบาลไดก้ าหนดใหน้ าเขา้โดยไมต่อ้งเสยีภาษี เชน่ ปุ๋ ยเคม ีอปุกรณ์และเครือ่งยนตท์ีใ่ชด้า้น
การเกษตร เครือ่งใชด้า้นการศกึษาและเครือ่งกฬีา ฯลฯ 

 
2.2 หา้มน าเขา้สนิคา้บางชนดิทีม่ผีลกระทบความมั่นคง ปลอดภัย สขุอนามัย สิง่แวดลอ้ม และ อตุสาหกรรม

ภายในประเทศ ไดแ้ก ่อาวธุ วตัถรุะเบดิ รถยนตแ์ละเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการทหาร ทอง เครือ่งเงนิ เงนิตรา ยาและยาพษิ 

2.3 รายสนิคา้ทีค่วบคมุการน าเขา้-สง่ออกของประเทศกัมพชูา 

1) การน าเขา้ กัมพชูามนีโยบายการคา้เสรไีมม่ขีอ้กดีกันทางการคา้ หรอืก าหนดโควตา้ใน การน าเขา้สนิคา้ ผูป้ระสงค์
ตอ้งช าระภาษีผูบ้รโิภคตามทีก่ าหนด 

2) การสง่ออก สนิคา้สง่ออกทีต่อ้งมเีอกสารก ากับคอื 

2.1) เอกสารหนังสอืรับรองของแหลง่ก าเนดิสนิคา้ กรมสทิธปิระโยชน ์(GSP Dept.)  
กระทรวงพาณชิยก์ัมพชูา จะออกเอกสารหนังสอืรับรองแหลง่ก าเนดิสนิคา้ใหก้ับผูส้ง่ออกสนิคา้ทีป่ระเทศผูน้ าเขา้
ตอ้งการเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีศลุกากรและอืน่ ๆ ขณะนีม้สีนิคา้ทีต่อ้งออกหนังสอืรับรองแหลง่ก าเนดิ

สนิคา้สง่ออกไปบางประเทศ เชน่ 

- ไมแ้ละผลติภัณฑจ์ากไม ้

- เสือ้ผา้ส าเร็จรปูและถงุมอื 



- รองเทา้ 

- กุง้แชแ่ข็ง 

- ขา้ว 

- เบยีร ์บหุรี ่
2.2) เอกสารหนังสอือนุญาตสง่ออก กรมการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์กัมพชูาจะออกใบอนุญาตสง่ออกสนิคา้

ทีค่วบคมุสง่ออก คอื 

- ไม ้และผลติภัณฑจ์ากไม ้

- ขา้ว 

3. มาตรการทางภาษ ี

3.1 ภาษีธรุกจิ 

1) ภาษีมลูคา่เพิม่ (Value Added Tax : VAT) 
กระทรวงเศรษฐกจิและการคลังกัมพชูา ไดม้ปีระกาศใชภ้าษีมลูคา่เพิม่ (Value Added Tax) โดยมสีาระส าคัญ ดังนี ้

ก) ภาษีมลูคา่เพิม่ VAT ของกัมพชูาจะมผีลใชบ้ังคบัตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2542  
ข)ภาษีมลูคา่เพิม่ของกัมพชูาม ี2 อัตรา คอื อตัรามาตรฐานรอ้ยละ 10 และอัตราศนูย ์
ค)ใหผู้ม้หีนา้ทีช่ าระภาษีมลูคา่เพิม่ ยืน่ขอจดทะเบยีน ณ ทีท่ าการกรมสรรพากร  

ง)ผูท้ีจ่ดทะเบยีนช าระภาษีมลูคา่เพิม่ไมต่อ้งเสยีภาษีการคา้ (Turnover Tax) และภาษีผูบ้รโิภค (Consumption Tax) 

  จ)ผูน้ าเขา้สนิคา้รายใดทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนเพือ่ช าระภาษีมลูคา่เพิม่ตามทีก่รมสรรพากรก าหนดจะไมส่ามารถน า
สนิคา้เขา้กัมพชูาได ้

2) Coporate Tax หรอื Advance Payment of Profit Tax เริม่ 1 มกราคม 2539 คดิในอัตรา 1% ของยอดรายไดร้วม
ของธรุกจิ 

3) Patent Tax เป็นภาษีทีค่ดิจากยอดรายไดร้วมทัง้ปี 
 

4. มาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี

4.1 พธิกีารศลุกากร 
ทางการกัมพชูาไดก้ าหนดระเบยีบปฏบิัตใินการน าเขา้สนิคา้ โดยใหม้กีารตรวจสอบสนิคา้กอ่นการสง่สนิคา้เขา้ไปยัง
กัมพชูาทีเ่รยีกวา่ PRE-SHIPMENT INSPECTION (PSI) ส าหรับสนิคา้ทีม่มีลูคา่มากกวา่ 5,000.00 เหรยีญสหรัฐฯ 
ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกจิและการคลังของกัมพชูา ลงวนัที ่8 กันยายน 2538 โดยใหม้ผีลใชบ้ังคับตัง้แต่



วนัที ่1 ตลุาคม 2538 
4.2 สนิคา้ทีห่า้มน าเขา้ 

1211.90.10 Cannabis 
1211.90.20 Coca plants 

1301.90.10 Cannabis resin 
1302.11 Opium 

1302.39.10 Concentrated poppy straw 
2921 Amine-function compounds 

2922 Oxygen-function amino compounds 
2924 Carboxyamide-function compounds : amine-function compounds of carbonic acid 

2925 Carboxyamide-function compounds (including saccharin and its salts) and  
amine-function compounds 

2926 Nitrile - function compounds 
2932 Heterocyclic compounds with oxygen hetero - atoms(s) only 

2933 Heterocyclic compounds with oxygen hetero - atoms(s) only nucleic acids and their salts 
2934 Other heterocyclic compounds 

8702/870/38704/8705 Vehicles with steering wheels on the right side 
9706 Antiques of an age exceeding one hundred years Pornographic material, toxic waste,  

counterfeit goods, Body parts of motor vehicles (front and rear cut) 

การจ ากัดปรมิาณการน าเขา้สนิคา้ 
ในกัมพชูาไมม่กีารจ ากัดปรมิาณการน าเขา้สนิคา้แตอ่ยา่งใด 

5. ระเบยีบทางการคา้ 

5.1 การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 
ประเทศกัมพชูาใชเ้งนิเหรยีญสหรัฐฯ หมนุเวยีนในตลาดมากกวา่เงนิเรยีล ซึง่เป็นเงนิพืน้เมอืง ดังนัน้ การแลกเปลีย่น

เงนิตราตา่งประเทศจงึเป็นไปคอ่นขา้งจะเสรอียา่งมาก 

5.2 มาตรฐานสนิคา้ 
ยังไมม่กีฎหมายก าหนด 



5.3 ขอ้ก าหนดในการปิดฉลากและเครือ่งหมายทางการคา้ 
ขอ้ก าหนดการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้รวมทัง้สทิธกิารคุม้ครองผูป้ระกอบการตา่งชาต ิ

- เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการด าเนนิการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
กรอกแบบฟอรม์จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 

หนังสอืตน้ฉบับ Power of Attorney ของสนิคา้ทีจ่ดทะเบยีน 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการยืน่เรือ่งแตล่ะขัน้ตอนตัง้แตต่น้จนจบมรีะยะเวลา 6 เดอืน (ตามระเบยีบทีก่ าหนด) แตเ่จา้หนา้ที่
ของกรมทรัพยส์นิทางปัญญากัมพชูาแจง้วา่ หากมเีอกสารครบและไมม่ปัีญหาใด ๆ จะใชเ้วลาประมาณ 2 เดอืนเทา่นัน้ 

- สทิธกิารคุม้ครองผูป้ระกอบการ 
หลังจากไดจ้ดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทัง้ชาวกัมพชูาและชาวตา่งชาตจิะ

ไดรั้บการคุม้ครองระยะเวลา 10 ปี และในปีที ่5 เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ตอ้งแจง้กระทรวงพาณชิยว์า่ไดใ้ช ้

เครือ่งหมายการคา้นัน้หรอืยัง 

- คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 1 ยีห่อ้ ตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมใหรั้ฐบาลเทา่กับ 125 เหรยีญสหรัฐฯ 

- ตอ้งไปยืน่จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวงพาณชิยก์ัมพชูา ตัง้อยูท่ี ่20 A-B 
Norodom blvd., Phnom Penh, Cambodia, Tel (855-23) 366875, 426396 
- คา่แปลเอกสารจากภาษาเขมร-อังกฤษ-เขมร 1 หนา้เทา่กับ 5 เหรยีญสหรัฐฯ 

- เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการด าเนนิการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
กรอกแบบฟอรม์จดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 

หนังสอืตัวจรงิ Power of Attorney ของสนิคา้ทีข่อจดทะเบยีน 
ตัวอยา่งเครือ่งหมายการคา้จ านวน 15 ใบ 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการยืน่เรือ่งแตล่ะขัน้ตอนตัง้แตต่น้จะจบมรีะยะเวลา 6 เดอืน (ตามระเบยีบทีก่ าหนด) แตเ่จา้หนา้ที่
ของกรมทรัพยส์นิทางปัญญาแจง้วา่ หากไมม่ปัีญหาใด ๆ จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 เดอืนเทา่นัน้ 

5.4 การเดนิทางเขา้ประเทศ 
ผูป้ระสงคจ์ะเดนิทางเขา้ประเทศกัมพชูาจะตอ้งขอวซีา่จากสถานทตูกมัพชูาในตา่งประเทศ หรอืจะขอวซีา่ทีท่า่อากาศ
ยานเมือ่เดนิทางไปถงึก็ไดเ้ชน่เดยีวกัน โดยทางกมัพชูาจะออกวซีา่ใหก้ับผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศชัว่คราว 2 ชนดิ คอื วี

ซา่ส าหรับนักธรุกจิ และวซีา่ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 

 
ความสมัพนัธท์างการคา้ 



1. ภาครฐับาล 

     - ความตกลงวา่ดว้ยการจัดตัง้คณะกรรมาธกิารรว่มเพือ่ความรว่มมอืทวภิาคไีทย - กัมพชูา (JC) ลงนามเมือ่วนัที ่13 
มกราคม 2537 ณ กรงุพนมเปญ ประชมุไปแลว้ 2 ครัง้ ครัง้สดุทา้ยเมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2540 ณ จังหวดัเชยีงใหม ่

     - ความตกลงวา่ดว้ยการคา้ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ และวชิาการ ระหวา่งไทย - กัมพชูา ลงนามเมือ่วนัที ่20 
มถินุายน 2539 ณ กรงุพนมเปญ 

     - ความตกลงเพือ่การสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุ ลงนาม เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2538 ณ กรงุเทพฯ 

     - ความตกลงวา่ดว้ยการคา้ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการระหวา่งไทย - กัมพชูา ลงนามเมือ่วนัที ่20 
มถินุายน 2539 

     - บันทกึความเขา้ใจเพือ่จัดตัง้คณะกรรมการรว่มทางการคา้ไทย-กัมพชูา (MOU เพือ่จัดตัง้ JTC) 
 

2. ภาคเอกชน  
    - ไมม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งกัน 

  

รปูแบบการคา้ 

1. วธิกีารคา้ 

 
     1) การคา้แบบปกต ิ

         ผูน้ าเขา้และผูส้ง่ออกของกัมพชูาจะตอ้งขอจดทะเบยีนเป็นผูน้ าเขา้และสง่ออกสนิคา้ทีก่รมการคา้ตา่งประเทศ 
กระทรวงพาณชิย ์โดยการน าเขา้สนิคา้ของกัมพชูานัน้จะตอ้งผา่นการตรวจสอบคณุภาพสนิคา้จากบรษัิท SGS ซึง่เป็น

บรษัิทเอกชน ทีก่ระทรวงพาณชิยก์ัมพชูาจัดจา้งขึน้มาเพือ่ท าการตรวจสอบคณุภาพสนิคา้น าเขา้ 

 
     2) การคา้ชายแดน 

         การคา้ชายแดนระหวา่งไทยกับกัมพชูา เป็นทีน่ยิมมากในปัจจบุัน โดยการคา้ชายแดนจะเป็นการคา้ระหวา่งผู ้
สง่ออกไทยทีอ่ยูต่ามจังหวดัชายแดนไทยกับผูน้ าเขา้กัมพชูา ทีอ่ยูต่ามจังหวดัชายแดนของกัมพชูา ซึง่มมีลูคา่การซือ้

ขาย ครัง้ละไมเ่กนิ 5 แสนบาท 

2. ประเภทของผูน้ าเขา้และสง่ออกของกมัพูชา 



     1) บรษัิทของรัฐบาล (State-owned Company) เป็นหน่วยงานของรัฐทีต่ัง้ข ึน้เพือ่น าเขา้สนิคา้ทีจ่ าเป็นตอ่การ
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ เชน่ การน าเขา้อาหารและขา้ว เพือ่ใชแ้จกเป็นสวสัดกิารแกท่หารและขา้ราชการ 

     2) บรษัิทเอกชน (Private Company) 
เป็นบรษัิทผูน้ าเขา้ (Importer) หรอืบรษัิททีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายแตเ่พยีงผูเ้ดยีว (Sole Agent) หรอืเป็นบรษัิทตัวแทน

จ าหน่าย (Distributor) ของกัมพชูา 

     3) ผูค้า้ชายแดน 
         เป็นผูรั้บจา้งน าเขา้สนิคา้ใหก้ับรา้นคา้ยอ่ยตามตลาดตา่งๆ โดยพอ่คา้ชายแดนจะรับสนิคา้จากชายแดนไทยไป

สง่ตามรา้นคา้และแผงลอยในกัมพชูา ซึง่สนิคา้ทีน่ าเขา้สว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้อปุโภคบรโิภค 

3. การช าระเงนิคา่สนิคา้ระหวา่งผูส้ง่ออกไทยกบัผูน้ าเขา้ของกมัพูชา   มดีงันี ้
     1) การช าระดว้ยระบบ L/C (Letter of Credit) เป็นการช าระเงนิคา่สนิคา้ทีม่มีลูคา่สงู โดยผูซ้ ือ้ในกัมพชูาจะตดิตอ่
กับธนาคารของตนเองเพือ่ใหธ้นาคารของตนเปิด L/C ใหก้ับผูส้ง่ออกไทยโดยผา่นธนาคารของไทย หลังจากนัน้

ธนาคารของไทยจะสง่ L/C ใหผู้ส้ง่ออกเพือ่ด าเนนิการสง่มอบสนิคา้ใหก้ับผูซ้ ือ้ตอ่ไป 

     2) การช าระคา่สนิคา้ดว้ยเงนิสดสกลุเงนิทีน่ยิมน ามาใชม้ากทีส่ดุคอื ดอลลารส์หรัฐฯ และเงนิบาท หรอืบางครัง้จะ
ช าระดว้ยทองค า 

     3) การช าระเงนิระบบ D/P (Documents Against Payment) และ D/A (Documents Against Acceptance) ผู ้
สง่ออกของไทยจะท าการตรวจสอบฐานะและประวตัขิองผูซ้ ือ้กัมพชูากอ่นจนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึสง่เอกสารและสนิคา้
ไปใหก้ับธนาคารของผูน้ าเขา้โดยผูน้ าเขา้จะตอ้งช าระเงนิคา่สนิคา้กอ่นจงึจะสามารถน าเอกสารไปออกสนิคา้ได ้

     4) การช าระเงนิดว้ยระบบ T/T (Telegraphic Transfer) ผูส้ง่ออกของไทยจะสง่สนิคา้ไปใหก้ับผูน้ าเขา้กัมพชูา
โดยใหเ้ครดติระยะหนึง่ เมือ่ครบก าหนดเครดติผูน้ าเขา้ของกัมพชูาจะโอนเงนิโดยทางโทรเลขกลับมาใหผู้ส้ง่ออกของ

ไทย 

ชอ่งทางการจ าหนา่ย 

1. ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายตัวของสนิคา้ในตลาดกัมพชูา   จ าแนกตามสนิคา้ทีส่ าคัญดงันี ้
     1) สนิคา้อปุโภคบรโิภค ผูน้ าเขา้ของกัมพชูาจะน าสนิคา้จากไทยไปกระจายใหก้ับรา้นคา้สง่ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต มนิิ

มารท์ และ รา้นคา้ปลกี ในกรงุพนมเปญและเมอืงการคา้ตา่งๆ 

     2) สนิคา้วสัดกุอ่สรา้ง ผูน้ าเขา้จะเป็นผูจั้ดจ าหน่ายสนิคา้เองโดยจะกระจายสนิคา้ตอ่ไปยังตัวแทนขายและรา้นคา้



ปลกี รวมทัง้การขายโดยตรงใหผู้บ้รโิภคทัง้ในกรงุพนมเปญและจังหวดัตา่งๆ 

2. ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายสนิคา้ผา่นแดน 
ผูน้ าเขา้ของกัมพชูาจะน าสนิคา้เขา้จากไทยแลว้สง่ตอ่ไปจ าหน่ายทีเ่วยีดนามโดยเป็นลักษณะของการขนสนิคา้ผา่น

แดน 

 

จดุการคา้และเสน้ทางการคา้ 

จดุการคา้ทีส่ าคัญของกัมพชูาทีม่ชีายแดนตดิกับไทยไดแ้ก ่พระตะบอง เสยีมเรยีบ และเกาะกง สว่นเมอืงการคา้ทีไ่มม่ี
เขตตดิตอ่กับไทยไดแ้ก ่กรงุพนมเปญ กัมปงโสม สวายเรยีง สะตรงึเตร็ง และรัตนครี ีสว่นเสน้ทางการคา้ในกัมพชูาที่

ใชข้นสง่สนิคา้สว่นใหญจ่ะเป็นการขนสง่ทางรถยนตแ์ละการขนสง่ทางเรอืดงันี ้

1. เสน้ทางคมนาคมทางบกทีใ่ชร้ถยนตใ์นการขนสง่สนิคา้ทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่

1) ถนนหมายเลข 1 เป็นเสน้ทีเ่ชือ่มจากกรงุพนมเปญเขา้สู ่นครโฮจมินิหข์องประเทศเวยีดนาม 

2) ถนนหมายเลข 4 เป็นเสน้ทางการคา้ทีใ่ชข้นสง่สนิคา้จากทา่เรอืกัมปงโสมเขา้สูก่รงุพนมเปญ 

3) ถนนหมายเลข 5 เป็นถนนทีต่ัดผา่นจากชายแดนไทยทีอ่ าเภออรัญประเทศผา่นเมอืงส าคัญตา่งๆ ของกัมพชูาและ
เขา้สูก่รงุพนมเปญ 

4) ถนนหมายเลขที ่7 เป็นถนนสายส าคัญอกีเสน้หนึง่ทีใ่ชเ้ป็นเสน้ทางการทอ่งเทีย่วและการคา้โดยตดัจากกรงุ
พนมเปญเขา้สูเ่มอืงกัมปงจาม 

5) ถนนหมายเลขที ่13 เป็นถนนสายเอเซยีทีเ่ชือ่ม 4 ประเทศจากประเทศลาวเขา้สูจั่งหวดัอบุลราชธานขีองไทยผา่น
เขา้สูเ่มอืงสะตรงึเตร็งของกัมพชูาและเขา้สูน่ครโฮจมินิหข์อง เวยีดนาม 

2. เสน้ทางคมนาคมทางน ้า ทา่เรอืหลักทีใ่ชข้นสง่สนิคา้ของกัมพชูา ม ี2 แหง่ คอื 

1) ทา่เรอืกัมปงโสม สามารถรองรับเรอืบรรทกุสนิคา้ขนาด 10,000 ตัน ไดพ้รอ้มกัน 4 ล า นอกจากนีย้ังมทีา่เทยีบเรอื
ขนาดเล็กส าหรับเรอืล าเลยีงทีม่ขีนาดใหญ ่

2) ทา่เรอืพนมเปญ เป็นทา่เรอืขนาดเล็กมคีวามยาวหนา้ทา่ประมาณ 183 เมตร และทา่ลอยน ้า 3 แหง่ รองรับเรอืทีม่ี
ขนาดความยาวไมเ่กนิ 100 เมตร ได ้นอกจากนีย้ังมทีา่เทยีบเรอืส าหรับรองรับเรอืขนาดเล็กดว้ย 

ระบบการเงนิการธนาคาร 



1. ระบบการเงนิ 
ในอดตีกัมพชูาไมม่สีกลุเงนิเป็นของตนเอง ราคาสนิคา้ถกูก าหนดโดยเงนิดองของเวยีดนาม เงนิบาทของไทย ทองค า 
และขา้ว โดยอัตราแลกเปลีย่นเคลือ่นไหวตามอตัราตลาดในปี 2533 รัฐบาลกมัพชูาไดป้ระกาศใชร้ะบบเงนิตราโดยน า
สกลุเงนิเรยีล (Riel) มาใช ้ตอ่มาในปี 2538 กัมพชูาไดใ้ชน้โยบายเปิดกวา้งทางเศรษฐกจิและไดม้กีารสง่เสรมิการคา้

กับตา่งประเทศ ท าใหส้กลุเงนิทีใ่ชใ้นการตดิตอ่คา้ขายในประเทศมหีลายสกลุดว้ยกันคอื 

- เงนิเหรยีญสหรัฐฯ ใชใ้นการช าระคา่สนิคา้น าเขา้หรอืสง่ออกไปยังประเทศสงิคโปรห์รอืสนิคา้ทีผ่า่นทางสงิคโปร ์

- เงนิบาท ใชใ้นการช าระคา่สนิคา้ทีน่ าเขา้หรอืสง่ออกไปจากประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวดัทีต่ดิกับชายแดนไทย-
กัมพชูา 

- ทองค า เป็นทีน่ยิมในการช าระหนีม้ากทีส่ดุ โดยเฉพาะสนิคา้ทีส่ง่ออก หรอืน าเขา้จากประเทศสงัคมนยิมและยโุรป
ตะวนัออกตลอดจนใชเ้ป็นตัวก าหนดคา่แลกเปลีย่นเงนิและซือ้ขายสนิคา้ในตลาดท่ัวไป 

- เงนิเรยีล (Riel) เป็นสกลุเงนิของประเทศกัมพชูาทีใ่ชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั ของกัมพชูา อัตราแลกเปลีย่นประมาณ 
2,700 เรยีล ตอ่ 1 เหรยีญสหรัฐฯ (ในปี 2539)2. ระบบธนาคาร 

 
หลังจากทีรั่ฐบาลกัมพชูาไดน้ าสกลุเงนิเรยีลกลับมาใชนั้น้รัฐบาลไดจั้ดตัง้ธนาคารแหง่ชาต ิ(National Bank of 

Cambodia) ขึน้มาก ากับดแูลธนาคารพาณชิย ์โดยเฉพาะธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศ ซึง่รัฐบาลเปิดกวา้งใหเ้ขา้มา
ด าเนนิการทัง้ในลักษณะการขยายสาขา และการรว่มทนุกับธนาคารชาตกิัมพชูา ปัจจบุันธนาคารในกัมพชูามดีังนี ้คอื 

1) ธนาคารชาตกิัมพชูา (National Bank of Cambodia) ท าหนา้ทีอ่อก กฎระเบยีบและนโยบายตา่งๆ เพือ่การควบคมุ
ธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศและธนาคารพาณชิยข์องเอกชนและยังท าหนา้ทีก่ ึง่ธนาคารพาณชิยด์ว้ยในการระดมทนุ

กับรัฐบาลและปลอ่ยสนิเชือ่ใหแ้กภ่าคเอกชน 

2) ธนาคารการคา้ตา่งประเทศ (Foreign Trade Bank of Kampuchea) ท าธรุกจิทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศและ
ธรุกจิแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

3) ธนาคารแหง่ประชาชนกัมพชูา (Public Bank of Kampuchea) ท าธรุกจิ ดา้นการเงนิภายในประเทศสว่นใหญเ่ป็น
การปลอ่ยสนิเชือ่ดา้นการเกษตร 

4) ธนาคารรว่มทนุ (Joint Venture Bank) เป็นธนาคารพาณชิยต์า่งชาตทิีร่ว่มทนุกับรัฐบาลกัมพชูา โดยเป็นธนาคาร
ไทย 5 แหง่ และธนาคารตา่งชาต ิดังนี ้

- ธนาคารกัมพชูาพาณชิย ์จ ากัด (Cambodia Commercial Bank Ltd.) เป็นการรว่มทนุธนาคารไทยพาณชิยก์ับ
ธนาคาร-ชาตกิัมพชูาในอตัราสว่น 70 ตอ่ 30 



  

การคา้ชายแดนระหวา่งประเทศไทย-กมัพูชา 

การคา้รวม         
 

ในรอบ 6 ปีทีผ่า่นมา(2544-2549) ประเทศไทยท าการคา้กับกัมพชูา มลูคา่การคา้รวมทัง้ส ิน้ 114,706.5 ลา้นบาท 
เป็นอันดับที ่4 คดิเป็นรอ้ยละ 5.9 ของการคา้กับประเทศเพือ่นบา้น โดยประเทศไทยเกนิดลุการคา้กัมพชูาเทา่กับ 

107,869.3 ลา้นบาท การคา้ระหวา่งไทยและกัมพชูามแีนวโนม้เพิม่ขึน้มาโดยตลอด นับตัง้แตปี่ 2541 ทีม่มีลูคา่การคา้
รวมเทา่กับ 13,413.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ถงึหลัก 2 หมืน่ลา้นบาทตัง้แตปี่ 2544 เป็นตน้มา โดยมมีลูคา่การคา้รวมเทา่กับ 

21,316.2 ลา้นบาท 

 
ในปีทีผ่า่นมา(2549) มลูคา่การคา้รวมระหวา่งไทยและกัมพชูาเทา่กับ 29,186.1 ลา้นบาทโดยไทยเป็นฝ่ายเกนิดลุ 

28,170.9 ลา้นบาท 

 
ในปี 2550 มลูคา่การคา้รวมระหวา่งไทยและกัมพชูาเทา่กับ 116686.9 ลา้นบาท ลดลงจากระยะเดยีวกันกับปีทีผ่า่น
มารอ้ยละ 25.3โดยไทยสง่ออกลดลงจาก 15,521.1 ลา้นบาท เหลอื  11,303.7 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 27.2  ส าหรับ
การน าเขา้ปรากฏวา่มมีลูคา่การคา้สงูขึน้เมือ่เทยีบกับปีทีผ่า่นมาใน่ชว่งเวลาเดยีวกัน โดยเพิม่ขึน้จาก 124.5 ลา้นบาท 
เป็น 383.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 207.8 ทัง้นีปั้จจัยทีส่ าคัญน่าจะมาจากนโยบายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิกับ

ประเทศเพือ่นบา้น(Economic Cooperation Strategy : ECS)ทีป่ระเทศไทยพยายามสง่เสรมิและลดอปุสรรคตา่งๆใน
การรับซือ้สนิคา้จากประเทศเพือ่นบา้น แตอ่ยา่งไรก็ตามประเทศไทยยังคงเกนิดลุการคา้เทา่กับ 10,920.5 ลา้น

บาท      

การสง่ออก      

ในรอบ 6 ปีทีผ่า่นมาประเทศไทยสง่ออกไปกัมพชูามลูคา่รวมทัง้ส ิน้ 111,287.9 ลา้นบาท การสง่ออกจากไทยไป
กัมพชูามแีนวโนม้เพิม่ขึน้โดยตลอด จากปี 2544 ไทยสง่ออกไปกัมพชูามลูคา่ 12,402.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ถงึหลัก 2 
หมืน่ลา้นบาทในปี 2544 เป็นตน้มา โดยมมีลูคา่การสง่ออกเทา่กับ 20,771 ลา้นบาท   ในปีทีผ่า่นมา (2549) ประเทศ
ไทยสง่ออกไปกัมพชูามลูคา่สง่ออกเทา่กับ 28,678.5 ลา้นบาท    ในปี 2550  มลูคา่การสง่ออกของประเทศไทยไป



กัมพชูาเทา่กับ  11,303.7  ลา้นบาท ลดลงจากระยะเดยีวกันกับปีทีผ่า่นมา(15,521.1) รอ้ยละ 27.2 

การน าเขา้    

ในรอบ 6 ปีทีผ่า่นมาประเทศไทยน าเขา้จากกัมพชูามลูคา่รวมทัง้ส ิน้ 3,418.6 ลา้นบาท มลูคา่การน าเขา้มแีนวโนม้ที่
ไมช่ดัเจน โดยในปี 2544 มลูคา่การน าเขา้เทา่กับ 1,010.7 ลา้นบาท  ลดลงเหลอื 316.7 ลา้นบาทในปี 2543 แต่

เพิม่ข ึน้เป็น 545.2 ลา้นบาทในปี 2544   ในปี 2549  ประเทศไทยน าเขา้จากกัมพชูามลูคา่   507.6    ลา้นบาท     ใน
ปี 2550 ประเทศไทยน าเขา้จากกัมพูชามลูคา่ 383.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระยะเดยีวกันกับปีทีผ่า่นมา(124.5) รอ้ยละ 

207.8 

 

การคา้ชายแดน 

1. รปูแบบการคา้ 

            -การคา้ในระบบ เป็นการน าเขา้และสง่ออกสนิคา้จะตอ้งผา่นพธิกีารศลุกากรตามจดุการคา้ชัว่คราวตามจังหวดั
ชายแดนไทย-กัมพชูา การ น าเขา้สนิคา้จะน าเขา้โดยผูน้ าเขา้-สง่ออกทีจ่ดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการน าเขา้-สง่ออก 

            -การคา้นอกระบบ เป็นการคา้ทีไ่มผ่า่นระบบพธิกีารศลุกากร เป็นการลักลอบคา้ขายตามแนวชายแดนไทย-
กัมพชูา 

2. ชอ่งทางการจ าหน่าย 

            -การจัดจ าหน่ายสนิคา้ตามแนวชายแดนของไทยไปกัมพชูานัน้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้ทีจ่ าเป็นตอ่การด ารง
ชวีติประจ าวนั โดยผูน้ าเขา้กัมพชูาจะน าสนิคา้ไทยเขา้ไปกระจายตามจังหวดัตา่งๆ ประมาณรอ้ยละ 30 และน าเขา้ไป
ยังกรงุพนมเปญเพือ่กระจายใหก้ับ ผูค้า้สง่และผูค้า้ปลกีประมาณรอ้ยละ 35 สว่น ทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 35 จะน าเขา้

เพือ่จ าหน่ายตอ่ไปยังประเทศเวยีดนาม 

            -การช าระคา่สนิคา้ตามแนวชายแดนไทย-กัมพชูาจะช าระดว้ยเงนิสดเป็นสกลุเงนิบาท สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐฯ 
และบางครัง้จะจา่ยเป็นทองค า หากการซือ้ขายมปีรมิาณมากจะช าระดว้ยการโอนเงนิทางโทรเลข Telegraphic 

Transfer (T/T) ผูส้ง่ออกของไทยจะสง่สนิคา้ใหผู้น้ าเขา้ของกัมพชูากอ่นโดยใหเ้ครดติระยะหนึง่ เมือ่ครบก าหนดช าระ
เงนิ ผูน้ าเขา้ของกัมพชูา จะโอนเงนิโดยทาง โทรเลขกลับมาใหผู้ส้ง่ออกไทย การช าระคา่สนิคา้อกีวธิหีนึง่คอืผูส้ง่ออก
ไทยจะสง่สนิคา้ไปใหผู้น้ าเขา้ของกัมพชูากอ่น โดยใหเ้ครดติระยะหนึง่เมือ่ครบก าหนดจา่ยจะมนีายหนา้ของกัมพชูา



เขา้มาช าระเงนิใหก้ับผูส้ง่ออกไทยแทนผูน้ าเขา้กัมพชูา เรยีกระบบนีว้า่ " โพยกว๊น " 

      3. จดุผา่นแดนถาวรไทย-กัมพชูา 

             - ดา่นชายแดนบา้นคลองลกึ อ าเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแกว้ ตรงขา้มกับดา่นชายแดนปอยเปตของ
กัมพชูา    

             - ดา่นชายแดนบา้นหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ ่จังหวดัตราด ตรงขา้มกับดา่นชายแดนเกาะกงขอกัมพชูา   
             - ดา่นชายแดนชอ่งจอม อ าเภอกาบเชงิ จังหวดั สรุนิท ์ตรงขา้มกับดา่นโอรเ์สม็ดของกัมพชูา           

             - ดา่นชายแดนบา้นผักกาด อ.โป่งน ้ารอ้น จ.จันทบรุ ีตรงขา้มกับดา่นชายแดนเมอืงพรมของกมัพชูา            
             - ดา่นชายแดนบา้นแหลม อ.โป่งน ้ารอ้น จ.จันทบรุ ีตรงขา้มกับดา่นชายแดนบา้นดวงของกัมพชูา   

             - ดา่นชายแดนชอ่งสะง า อ าเภอภสูงิห ์จังหวดัศรสีะเกษ ตรงขา้มดา่นชายแดนชอ่งจอม 

ความตอ้งการของตลาดกมัพูชา 

1. ความตอ้งการของตลาดกัมพชูาในปัจจบุัน 
ความตอ้งการของตลาดกมัพชูาในปัจจบุันสว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชวีติและสนิคา้ทีใ่ชใ้นการพัฒนา

ประเทศไดแ้ก ่

     1) อาหาร  เป็นสนิคา้ทีต่ลาดกัมพชูาตอ้งการมากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นปัจจัยสีท่ีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชวีติ ในปี 2539 
มลูคา่การน าเขา้สนิคา้หมวดอาหารของกัมพชูาเทา่กับ 102.47 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้จากปี 2538 รอ้ยละ 15.59  
     2) รถยนต ์ เป็นสนิคา้อกีประเภทหนึง่ทีต่ลาดกมัพชูาตอ้งการมาก ในปี 2539 กมัพชูามกีารน าเขา้รถยนตค์ดิเป็น

มลูคา่ 105.51 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้จากปี 2538 รอ้ยละ 16.65 
     3) วสัดกุอ่สรา้ง  เป็นสนิคา้ทีต่ลาดกัมพชูามคีวามตอ้งการสงูมาก ในปี 2539 มมีลูคา่การน าเขา้ 76.31 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐฯ เพิม่ขึน้จาก ปี 2538 รอ้ยละ 172.77 โดยสนิคา้ทีต่อ้งการมากในปัจจบุันคอื ปนูซเิมนต ์และเหล็กเสน้ 

     4) ยารักษาโรค  ในปี 2539 มมีลูคา่การน าเขา้ 43.69 ลา้นเหรยีญ-สหรัฐฯ เพิม่ขึน้จากปี 2538 รอ้ยละ 2.37 
     5) ผา้ผนื  ในปี 2539 มกีารน าเขา้ทัง้ส ิน้ 40.05 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้จากปี 2538 รอ้ยละ 40.85 

     6) สนิคา้เชือ้เพลงิ   ในปี 2539 มมีลูคา่น าเขา้ 110.25 ลา้นเหรยีญ-สหรัฐฯ ลดลงจากปี 2538 รอ้ยละ 25.05 

2. ความตอ้งการของตลาดกัมพชูาในอนาคต 
ความตอ้งการสนิคา้ในอนาคตของตลาดกัมพชูา ยังคงเป็นสนิคา้ในหมวดทีม่คีวามตอ้งการอยูใ่นปัจจบุนั โดยสนิคา้ที่

เป็นทีต่อ้งการของตลาดกมัพชูาในอนาคต ไดแ้ก ่



     1) อาหาร  จากปัญหาการสูร้บภายในประเทศทีย่ังหาขอ้ยตุไิมไ่ด ้ท าใหเ้กดิการขาดแคลนอาหารภายในประเทศ
สงูจงึตอ้งอาศัยการน าเขา้สนิคา้จากประเทศเพือ่นบา้นเป็นจ านวนมาก 

     2) รถยนต ์ ในอนาคตยังมแีนวโนม้ของการน าเขา้สงู เนือ่งจากปัจจบุันรถยนตท์ีม่อียูใ่นตลาดยังไมเ่พยีงพอกับ
ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 

     3) วสัดกุอ่สรา้ง  มแีนวโนม้การน าเขา้สงูเพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งอาคารบา้นเรอืนและสาธารณูปโภคตา่งๆ ในอนาคต 

     4) ยารักษาโรค  การสาธารณสขุของกัมพชูาทีย่ังลา้หลังอยูม่ากและมกีารสูร้บในประเทศท าใหม้ทีหารไดรั้บ
บาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ดังนัน้ในอนาคตเวชภัณฑจ์งึเป็นสนิคา้ทีม่คีวามตอ้งการสงูในกัมพชูา 

     5) เชือ้เพลงิ  ความตอ้งการน าเขา้น ้ามันเชือ้เพลงิของตลาดกมัพชูาในอนาคตยังมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ตามความ
ตอ้งการยานพาหนะทีเ่พิม่ข ึน้และการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ 

สว่นแบง่ตลาดของไทยในกมัพชูา 

กัมพชูามปีระเทศคูค่า้ มากกวา่ 23 ประเทศ จากสถติสิว่นแบง่ตลาดการคา้ในกัมพชูา พบวา่คูค่า้รายใหญท่ีส่ดุของ
กัมพชูาคอื สงิคโปร ์สว่นประเทศคูค่า้ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่ไทย ญีปุ่่ น ฝร่ังเศส ไตห้วนั และจนี โดยแตล่ะประเทศมสีว่น

แบง่ตลาดในกัมพชูา ดังนี ้(ดตูารางที ่3.1) 
 

1. สงิคโปร ์ เป็นคูค่า้รายใหญท่ีส่ดุของกัมพชูา โดยในปี 2539 ครองสว่นแบง่ตลาดในกัมพชูาไดถ้งึรอ้ยละ 15.39 
เพิม่ขึน้จากปี 2538 ทีม่สีว่นแบง่-ตลาดรอ้ยละ 10.23 จากการคาดการณ์ของกรมศลุกากรกัมพชูาในปี 2540 ประมาณ

การวา่ สงิคโปรจ์ะครองตลาดในกัมพชูาไดเ้พิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 17.26  
 

2. ไทย  เป็นคูค่า้อันดับทีส่องในปี 2539 ครองสว่นแบง่ตลาดในกัมพชูาไดร้อ้ยละ 12.35 เพิม่ขึน้จาก ปี 2538 ทีม่สีว่น
แบง่ตลาดรอ้ยละ 7.35 จากการคาดการณ์ของกรมศลุกากรกัมพชูาในปี 2540 ไทยจะครองสว่นแบง่ตลาดในกัมพชูา

ไดถ้งึประมาณรอ้ยละ 19.57 โดยไทยจะครองสว่นแบง่ตลาดในกัมพชูาเป็นอันดับทีห่นึง่ 

3. ญีปุ่่ น  เป็นคูค่า้อันดับทีส่าม ในปี 2539 ครองสว่นแบง่ตลาดในกัมพชูา รอ้ยละ 9.08 เพิม่ขึน้จากปี 2538 ทีม่สีว่น
แบง่ตลาดรอ้ยละ 7.82 ในปี 2540 กรมศลุกากรกมัพชูาคาดการณ์วา่ญีปุ่่ นจะมสีว่นแบง่ตลาดในกัมพชูาลดลงเหลอืรอ้ย

ละ 8.42 
 

4. ไตห้วนั  เป็นคูค่า้อันดบัทีส่ ี ่ในปี 2539 มสีว่นแบง่ตลาดในกัมพชูารอ้ยละ 6.87 เพิม่ขึน้จากปี 2538 ทีม่สีว่นแบง่



ตลาดรอ้ยละ 1.79 ในปี 2540 กรมศลุกากรกมัพชูาไดค้าดการณ์วา่ไตห้วนัจะมสีว่นแบง่การตลาดเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 
8.21 

 
5. จนี  เป็นประเทศคูค่า้อนัดับทีห่า้ ในปี 2539 มสีว่นแบง่ตลาดในกัมพชูารอ้ยละ 4.81 เพิม่ขึน้จากปี 2538 ทีม่สีว่น

แบง่ตลาด รอ้ยละ 2.47 ในปี 2540กรมศลุกากรกัมพชูาไดค้าดการณ์วา่จนีจะสามารถครองตลาดกัมพชูาไดเ้พิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 5.26 

 
6. ฝร่ังเศส  เป็นคูค่า้อันดับทีห่ก ในปี 2539 มสีว่นแบง่ตลาดในกัมพชูา รอ้ยละ 3.97 เพิม่ขึน้จากปี 2538 ทีม่สีว่นแบง่
ตลาด 3.38 ในปี 2540 กรมศลุกากรกัมพชูาไดค้าดการณ์วา่ฝร่ังเศสจะครองสว่นแบง่ตลาดไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 4.73 

ตารางที ่3.1 สว่นแบง่ตลาดของประเทศคูค่า้ทีส่ าคญัในกมัพชูา ตามมลูคา่การน าเขา้ 

ประเทศ 
สว่นแบง่ตลาด (รอ้ยละ) 

ปี 2538 ปี 2539 ปี 2540 (ม.ค. -ม.ิย.) 

สงิคโปร ์ 10.23 15.39 17.26 

ไทย 7.35 12.35 19.57 

ญีปุ่่ น 7.82 9.08 8.42 

ไตห้วนั 1.79 6.87 8.21 

จนี 2.47 4.81 5.26 

ฝร่ังเศส 3.38 3.97 4.73 

อืน่ๆ 66.96 47.53 36.55 

รวมทัง้หมด 100.00 100.00 100.00 

ทีม่า : กรมศลุกากร ประเทศกัมพชูา 

ประเทศคูแ่ขง่ 

     ในปี 2540 ไทยสง่สนิคา้เขา้ไปขายยังกัมพชูา มมีลูคา่ 9,620.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2539 รอ้ยละ 4.7 เมือ่
พจิารณาดา้นอัตราการขยายตัวของการสง่ออก พบวา่การสง่ออกของไทยมแีนวโนม้ของการเตบิโตทีล่ดลง โดยในปี 
2537 มอีัตราการขยายตัวรอ้ยละ 44.10 ในปี 2538 เป็นรอ้ยละ 27.20 ในปี 2539 เป็นรอ้ยละ 10.40 สนิคา้ทีไ่ทย



สง่ออกไปยังกัมพชูามากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ยานพาหนะและสว่นประกอบ รองลงมา ไดแ้กน่ ้ามันส าเร็จรปู เคมภัีณฑ ์
ปนูซเีมนต ์น ้าตาลทราย เหล็ก เหล็กกลา้ และผลติภัณฑ ์เป็นตน้ ประเทศคูแ่ขง่ทีส่ าคัญของสนิคา้ไทยในตลาด

กัมพชูา ไดแ้ก ่สงิคโปร ์ญีปุ่่ น จนี ไตห้วนั และฝร่ังเศส เป็นตน้ 

ขอ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 

1. ขอ้ไดเ้ปรยีบของไทย 

     1) การสง่มอบสนิคา้ของไทยมคีวามสะดวกและรวดเร็ว เนือ่งจากไทยและกัมพชูามอีาณาเขตตดิตอ่กันเป็นแนว
ยาว 

     2) การช าระคา่สนิคา้ของไทยกับกัมพชูาสามารถกระท าไดโ้ดยวธิงีา่ยๆ โดยช าระคา่สนิคา้เป็นเงนิบาท เงนิเหรยีญ
สหรัฐฯ และทองค าท าใหก้ารซือ้ขายสนิคา้ของไทยมคีวามคลอ่งตัวสงูกวา่ประเทศคูแ่ขง่ 

     3) สนิคา้ไทยมคีณุภาพด ีรปูแบบสวยงาม เป็นทีพ่อใจของตลาดกัมพชูาเพราะชาวกัมพชูานยิมสนิคา้ไทยตามการ
โฆษณาทางสือ่โทรทัศนไ์ทย ท าใหส้นิคา้ไทยเป็นทีรู่จั้กแพรห่ลายมากกวา่สนิคา้จากประเทศอืน่ๆ 

     4) รัฐบาลไทยใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นทีพั่กอาศยัแกผู่อ้พยพชาวกัมพชูาสง่ผลใหช้าวกัมพชูาคดิวา่ไทยเป็นบา้นพี่
เมอืงนอ้ง และมคีวามเชือ่ใจไทยในเรือ่งไมค่ดโกงมากกวา่กับประเทศคูแ่ขง่ 

     5) การกระจายสนิคา้ไทยเขา้สูต่ลาดกัมพชูาทางดา้นชายแดนมปีรมิาณมากท าใหส้นิคา้ไทยครองตลาดตา่งจังหวดั
ของกัมพชูาไดม้ากกวา่ประเทศคูแ่ขง่รวมทัง้ผูน้ าเขา้รายใหญ่ๆ  ของกัมพชูาซึง่มักจะเป็นหุน้สว่นกับพอ่คา้ไทย ซึง่จะ
เป็นผูน้ าเขา้สนิคา้ไทยเขา้ไปกระจายตอ่ใหก้ับพอ่คา้สง่และพอ่คา้ปลกีในตลาดกัมพชูา ท าใหส้นิคา้ไทยสามารถ

กระจายอยูท่ั่วทกุตลาดในกัมพชูา 

     6) นักธรุกจิไทยเขา้ไปลงทนุในกัมพชูาเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารสัง่ซือ้สนิคา้วตัถดุบิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมจากไทย
มมีากกวา่คูแ่ขง่ นอกจากนีย้ังไดม้กีารจัดตัง้ตัวแทนหรอืเปิดบรษัิทสาขาจ าหน่ายสนิคา้ในกรงุพนมเปญ เพือ่ใหผู้ค้า้สง่

และผูค้า้ปลกีของกมัพชูาเขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่า้นไดท้กุวนั 

     7) ไทยสามารถอาศัยผูน้ าเขา้ของกัมพชูาเป็นผูจ้ าหน่ายสนิคา้ไทยตอ่ไปยังประเทศเวยีดนามและลาวได ้ 

2. ขอ้เสยีเปรยีบ 

     1)การขนสง่สนิคา้ทางเรอื ของไทยมตีน้ทนุสงูและใชร้ะยะเวลาการเดนิเรอืนานกวา่ประเทศคูแ่ขง่ รวมทัง้เทีย่วเรอื
จากไทยไปกัมพชูามนีอ้ยเทีย่วกวา่คูแ่ขง่ เชน่ สงิคโปร ์ 

     2) การซือ้ขายสนิคา้ของไทยกับกัมพชูาจะอาศยัความสมัพันธซ์ ึง่กันและกันท าใหไ้มม่หีลักค ้าประกัน ซึง่จะ
กอ่ใหเ้กดิปัญหาการคดโกงกันได ้



     3) ตน้ทนุการผลติสนิคา้ไทยสงู เนือ่งจากรัฐบาลไทยมกีารจัดเก็บภาษีน าเขา้วตัถดุบิในอัตราทีส่งู 

     4) ผูผ้ลติและผูส้ง่ออกไทยยังไมใ่หค้วามสนใจตลาดกัมพชูาอยา่งจรงิจัง โดยผูผ้ลติสนิคา้ยังคงปลอ่ยใหน้ายหนา้
เป็นผูส้ง่สนิคา้ของตนเขา้ไปจ าหน่ายในกัมพชูา ซึง่บางครัง้นายหนา้ชาวตา่งชาตจิะตดิยีห่อ้สนิคา้เป็นของประเทศ

ตนเอง ท าใหผู้บ้รโิภคชาวกัมพชูาเขา้ใจผดิคดิวา่เป็นสนิคา้ของประเทศอืน่ 

     5) ปัญหาการสูร้บภายในประเทศกัมพชูา ท าใหรั้ฐบาลไทยงดการออก วซีา่ใหช้าวกัมพชูาทีจ่ะเขา้มาในประเทศ
ไทย ท าใหผู้น้ าเขา้ของกัมพชูาหันไปซือ้สนิคา้จากประเทศคูแ่ขง่แทน นอกจากนีค้วามสมัพันธร์ะหวา่งรัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลกัมพชูายังมนีอ้ย 

     6) ประเทศคูแ่ขง่ เชน่ สงิคโปร ์จะเขา้ไปรว่มมอืทางการคา้กับรัฐบาลกัมพชูา และอาศัยรัฐบาลเป็นผูก้ระจายสนิคา้
ไปยังหน่วยงานตา่งๆ ของภาครัฐสง่ผลใหส้นิคา้ไทยไมส่ามารถเขา้ไปขายใหก้ับหน่วยงานราชการของกัมพชูาได ้

     7) ประเทศคูแ่ขง่ เชน่ เวยีดนาม ไดเ้ขา้มาอบรมและสอนภาษาใหก้ับชาวกัมพชูา สง่ผลใหก้ารตดิตอ่คา้ขาย
ระหวา่งเวยีดนามกับกัมพชูาท าไดด้กีวา่ไทย เนือ่งจากมคีวามเขา้ใจในภาษาซึง่กันและกัน 

ปญัหาและอปุสรรค 

การสง่ออกของไทยไปยังกัมพชูาในปัจจบุันพบวา่ ผูส้ง่ออกไทยมปัีญหาและอปุสรรคในการสง่สนิคา้ไปตลาดกัมพชูา 
โดยปัญหาเหลา่นีเ้กดิจากปัจจัยภายในประเทศไทยเองและปัญหาทีเ่กดิจากขอ้จ ากัดตา่งๆ ภายในประเทศกัมพชูา 

ทัง้นีปั้ญหาทีส่ าคัญๆ เรยีงตามล าดับ ดังนี ้
     1. กัมพชูาไมม่คีวามมั่นคงทางการเมอืง มกีารสูร้บเพือ่แยง่ชงิอ านาจการปกครองภายในประเทศ ท าใหก้ฏระเบยีบ 
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการคา้มกีารเปลีย่นแปลงอยูบ่อ่ยครัง้ และบางพืน้ทีจ่ะมกีฏระเบยีบเป็นของตัวเอง โดยทีพ่ืน้ที่

เหลา่นัน้เป็นเสน้ทางการคา้ทีส่ าคัญระหวา่งไทยกับกัมพชูา ซึง่ท าใหม้คีวามเสีย่งสงูในการคา้ขาย 

     2. ขัน้ตอนและระเบยีบการสง่ออกของไทย มรีะเบยีบขัน้ตอนทียุ่ง่ยากซบัซอ้นและมเีอกสารประกอบมาก ท าให ้
เสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยสงู รวมทัง้การขอคนืภาษีอากรลา่ชา้ ทัง้ภาษีตามมาตรา 19 ทว ิเงนิชดเชย ภาษีมมุน ้าเงนิ ซึง่
การขอคนืภาษีเหลา่นีจ้ะมขีัน้ตอนทียุ่ง่ยากและใชเ้วลานาน ท าใหผู้ป้ระกอบการขาดสภาพคลอ่งของเงนิทนุหมนุเวยีน 

     3. ปัญหาเรือ่งคา่เงนิเรยีลซึง่เป็นสกลุเงนิหลักทีใ่ชใ้นกัมพชูาขาดเสถยีรภาพท าใหก้ารซือ้ขายสนิคา้จะไมส่ามารถ
รับการช าระคา่สนิคา้เป็นเงนิสกลุดังกลา่วได ้สว่นใหญจ่ะรับช าระคา่สนิคา้เป็นเงนิเหรยีญสหรัฐฯ และเงนิบาทของไทย 

หรอืบางครัง้ตอ้งรับช าระเป็นทองค าแทน 

     4. เสน้ทางการขนสง่จากชายแดนไทยไปยังกรงุพนมเปญ มกีลุม่อทิธพิลตา่งๆ คมุเสน้ทางอยูท่ าใหก้ารขนสง่
สนิคา้ผา่นเสน้ทางดังกลา่วจะตอ้งเสยีคา่ผา่นทางใหก้ับกลุม่ตา่งๆ ทีม่ปีระมาณกวา่ 100 ดา่น สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยในการ

ขนสง่สนิคา้สงูขึน้กวา่ปกต ิ



     5. ยังไมม่หีน่วยงานใดเขา้ไปศกึษาวจัิยทางดา้นการตลาดของประเทศกมัพชูาอยา่งจรงิจัง ท าใหผู้ส้ง่ออกไมท่ราบ
ถงึรสนยิม และความตอ้งการของผูบ้รโิภค ขอ้บังคับ กฎหมายและขัน้ตอนวธิกีารท าการคา้ ภาวะการแขง่ขนัของตลาด 
ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและรายชือ่ผูน้ าเขา้ รวมไปถงึกลยทุธท์ีใ่ชใ้นการแขง่ขนัในตลาดกัมพชูา ท าใหผู้ส้ง่ออกราย

ใหมไ่มส่ามารถเขา้ถงึตลาดกัมพชูาได ้

     6. การคา้ระหวา่งผูส้ง่ออกไทยกับผูน้ าเขา้กัมพชูาบรเิวณชายแดน สว่นใหญเ่ป็นการท าการคา้ทีไ่มม่กีารท าสญัญา 
สง่ผลใหผู้ส้ง่ออกของไทยถกูโกงจากผูน้ าเขา้กัมพชูาบอ่ยครัง้ 

     7. ปัญหาเรือ่งระเบยีบและขัน้ตอนการน าเขา้สนิคา้ในกัมพชูาทียุ่ง่ยากโดยสนิคา้ทีจ่ะน าเขา้กัมพชูาตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบจากบรษัิท SGS ทีก่ระทรวงพาณชิยก์ัมพชูาตัง้ข ึน้มา เพือ่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้และท าการประเมนิพกิัด

ศลุกากร ถา้สนิคา้ใดไมผ่า่นการตรวจสอบจะไมส่ามารถสง่เขา้ไปขายในตลาดกัมพชูาได ้

     8. การขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญดา้นการสง่ออกของ ผูป้ระกอบการของไทย 

     9. ปัญหาคา่จา้งแรงงานมกีารปรับตัวสงูขึน้สง่ผลใหต้น้ทนุการผลติสนิคา้ของไทยสงูท าใหศ้ักยภาพในการแขง่ขนั
ในตลาดกัมพชูาลดลง 

     10. ไทยเป็นประเทศทีจั่ดวา่มกีารจัดเก็บภาษีน าเขา้วตัถดุบิ เครือ่งจักรและชิน้สว่นในอัตราทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ ท าให ้
ไทยมตีน้ทนุการผลติทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ 

แนวทางแกไ้ข 

จากการรวบรวมความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของผูส้ง่ออกไทย ในดา้นความตอ้งการการชว่ยเหลอืจากภาครัฐของ
ไทย สามารถสรปุได ้ดังนี ้

     1. ลดขัน้ตอนและระเบยีบการสง่ออกเดมิทีม่กีารก าหนดไวว้า่ การคา้ชายแดนจะตอ้งมมีลูคา่การสง่ออกไมเ่กนิ 
500,000 บาท โดยปรับใหก้ฎเกณฑเ์หลา่นีส้ามารถสอดคลอ้งกับสภาวการณ์ในปัจจบุัน เพือ่เพิม่ความสะดวกและลด

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการสง่ออก 

     2. ควรปรับปรงุการคนืภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีน าเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิและภาษี มมุน ้าเงนิใหเ้ร็วขึน้ เพือ่เสรมิสภาพ
คลอ่งใหผู้ส้ง่ออกของไทย สามารถขยายการสง่ออกไปสูต่ลาดการคา้ไดม้ากขึน้ 

     3. สนับสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหศ้กึษาวจัิยขอ้มลูทางการตลาดของประเทศกัมพชูาทัง้แนวลกึและแนวกวา้ง 
เชน่ ภาวการณ์แขง่ขนัของสนิคา้ไทยทีม่ศีกัยภาพในตลาดกัมพชูา ลูท่างการคา้ ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย รวมไปถงึ

รายชือ่ผูน้ าเขา้รายใหญข่องกัมพชูา เพือ่ใหผู้ส้ง่ออกของไทยไดใ้ชเ้ป็นชอ่งทางในการสง่ออก 

     4. ลดอัตราภาษีน าเขา้ วตัถดุบิ เครือ่งจักรกล และชิน้สว่นทีใ่ชใ้นการผลติเพือ่การสง่ออกใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
ของอาฟตา้ เพือ่ใหร้าคาสนิคา้ของไทยสามารถแขง่ขนักับคูแ่ขง่ได ้



     5. ปรับปรงุสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานตา่งๆ เพือ่ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และครอบคลมุเขตอตุสาหกรรมตา่งๆ 
และควรมกีารลดราคาอตัราคา่บรกิารดา้นการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งประเทศลง 

     6. ควรควบคมุราคาคา่บรกิารในการขนสง่ตา่งๆ และใหม้กีารเปิดเสรขีองการใหบ้รกิารทา่เรอื เพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนั
ดา้นราคาและคา่บรกิาร 

     7. จัดหาแหลง่เงนิทนุระยะยาว และดอกเบีย้ต า่ใหผู้ส้ง่ออก โดยเฉพาะกบัผูส้ง่ออกขนาดเล็กและขนาดกลางทีม่ี
สภาพคลอ่งต า่ 

     8. ควรมคีวามรว่มมอืกันระหวา่งรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพชูา ในดา้นการหามาตรการป้องกันการแกไ้ขการคดโกง
ของผูน้ าเขา้กัมพชูา 

แนวทางการสง่เสรมิการคา้ 

จากปัญหาของผูส้ง่ออกไทย ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะของผูส้ง่ออกไทยในการแกไ้ขปัญหาดา้นตา่งๆ ดังกลา่วนัน้ 
สามารถสรปุแนวทางในการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหาการสง่ออกไปยังตลาดกัมพชูา และแนวทางในการสง่เสรมิการ

สง่ออกสนิคา้ไทยไปตลาดกัมพชูา ดังนี ้ 
      

     1. ควรสง่เสรมิใหม้กีารสง่ออกสนิคา้อปุโภคบรโิภคใหม้ากขึน้ เนือ่งจากเป็นกลุม่สนิคา้ทีไ่ทยเป็นผูน้ าในตลาด
กัมพชูา นอกจากนีย้ังเป็นสนิคา้ทีต่ลาดกัมพชูา มคีวามตอ้งการอยา่งมาก สว่นสนิคา้วสัดกุอ่สรา้งและสนิคา้เครือ่งจักร
และอปุกรณก์ารเกษตร ควรมกีารตัง้ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศกัมพชูา เนือ่งจากตลาดกัมพชูามคีวามตอ้งการสนิคา้

กลุม่นีอ้ยา่งมาก  
 

     2. ควรสง่เสรมิใหม้กีารเขา้ไปลงทนุในดา้นอตุสาหกรรมแปรรปูสนิคา้เกษตร อตุสาหกรรมเสือ้ผา้เพือ่การสง่ออก 
อตุสาหกรรมเหมอืงแร ่การบรกิารและการทอ่งเทีย่วในกัมพชูาใหม้ากขึน้ 

 
     3. ควรเพิม่ความรว่มมอืระหวา่งเจา้หนา้ทีร่ะดับทอ้งถิน่ของไทยและกัมพชูาตามแนว ชายแดนใหม้ากขึน้ เพือ่
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการน าเขา้สนิคา้และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งผูค้า้ทอ้งถิน่ของไทย

และกัมพชูา 

 
     4. จัดใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นการตลาดและการคา้โดยใหม้กีารเชญิผูน้ าเขา้ของกัมพชูาเขา้มาเยีย่มชม
กจิการหรอืรว่มงานแสดงสนิคา้ในประเทศไทยเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูการคา้สรา้งความสมัพันธแ์ละความรว่มมอืดา้น



การคา้ของประเทศทัง้สอง 

 
     5. ขอความรว่มมอืกับส านักงานพาณชิยใ์นตา่งประเทศ ณ กรงุพนมเปญชว่ยกระตุน้ใหม้กีารเขา้รว่มกจิกรรม

แลกเปลีย่นความคดิเห็นและหาผลสรปุรว่มกันในการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ของผูส้ง่ออกไทยและผูน้ าเขา้กัมพชูาเพิม่มาก
ขึน้ รวมทัง้ควรปรับปรงุและสรา้งภาพพจนข์องไทยใหเ้ป็นทีน่่าเชือ่ถอืในสายตาของผูน้ าเขา้กัมพชูา 

 
     6. สง่เสรมิใหม้กีารรวบรวมจัดเก็บขอ้มลูของตลาดกัมพชูาใหถ้กูตอ้งและมกีารเปลีย่น-แปลงขอ้มลูใหม้คีวาม

ทันสมัยและครบถว้น รวมไปถงึการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารที ่ทันสมัยใหก้ับผูส้ง่ออก ไดแ้ก ่
         - รายละเอยีดของผูน้ าเขา้ในกัมพชูา 

         - ขอ้มลูสถติกิารน าเขา้และสง่ออกทีส่ าคัญของไทยและกัมพชูา 

         - สนิคา้ทีม่ศีกัยภาพในการสง่ออกสูต่ลาดกมัพชูา 

         - รปูแบบความตอ้งการของสนิคา้ในตลาดกมัพชูา 

      
     7. รัฐควรหามาตรการควบคมุสนิคา้ไทยทีส่ง่ออกไปขายในกัมพชูา แลว้ผูน้ าเขา้กัมพชูาสง่กลับเขา้มาขายบรเิวณ
ชายแดนไทย ท าใหส้นิคา้เขา้มาแขง่ขนักันเองตามแนวชายแดนไทย โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพชูาควรรว่มมอืกัน

ในการหามาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ดังกลา่ว 
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