
(คําแปลอยางไมเปนทางการ) 

กฎหมาย 

วาดวย 

การลงทนุของราชอาณาจักรกัมพูชา 

******************* 

บทท่ี 1  

บทท่ัวไป 

ขอ 1: 

กฎหมายน้ีมจีุดมุงหมายเพื่อสรางกรอบกฎหมายที่เปดกวาง โปรงใส คาดการณได และเอื้ออาํนวย เพื่อ

ดึงดูดและสงเสริมการลงทุนทีม่ีคุณภาพ ประสทิธผิล และมปีระสิทธิภาพโดยชาวกมัพชูาหรือชาวตางชาติเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกจิและสงัคมในราชอาณาจักรกมัพูชา โดย : 

1. การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของกัมพชูาเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกจิของประเทศสามารถ

กระจายตัวและปรับตัวใหเขากับวิกฤตการณระดับภมูิภาคและระดับโลก 

2. ปรับปรงุและเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมในทองถิ่นและเสริมสรางความเขมแข็งในการเชื่อมตอกบั 

หวงโซอุปทานระดับภูมภิาคและระดับโลกโดยการสงเสรมิการไหลเขาของเงินทุนที่เพิ่มขึ้น และการถายทอด

เทคโนโลยี ความรู และความรูความชํานาญ 

3. สรางระบบการสงเสรมิการลงทุนที่โปรงใส คาดการณได ไมเลือกปฏิบัติ และแขงขันได ซึ่งสนับสนุน

นโยบายทางเศรษฐกจิและสงัคม และ 

4. ใหการคุมครองสิทธิของนักลงทุนและผลประโยชนทีช่อบดวยกฎหมายในราชอาณาจักรกัมพชูา ผาน

การจัดต้ังกรอบกฎหมายทีค่รอบคลุมและเทาเทียมกันตามผลประโยชนของชาติ 

ขอ 2: 

กฎหมายน้ีใชกับโครงการการลงทุนทีผ่านการรับรอง (QIP) โครงการการลงทุนทีผ่านการรับรองแบบขยาย 

(EQIP) และโครงการการลงทุนทีม่ีการค้าํประกัน (GIP) ซึ่งไดจดทะเบียนกบัสภาเพื่อการพัฒนากมัพชูา หรือคณะ

อนุกรรมกาสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด 

ขอ 3: 

คาํศัพทที่ใชในกฎหมายน้ีมีการกาํหนดไว ดังน้ี : 

“โครงการลงทุน” (Investment Project) หมายถึง โครงการลงทุนทีผ่านการรบัรอง โครงการลงทุนที่

ผานการรับรองแบบขยาย หรือโครงการการลงทุนที่มกีารค้าํประกัน 
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“โครงการลงทุนท่ีผานการรับรอง” (Qualified Investment Project) ยอวา “QIP” หมายถงึ 

โครงการลงทุนที่ไดรับใบจดทะเบียนจากสภาเพื่อการพฒันากัมพูชาหรอืคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ราชธานี-จังหวัด 

"โครงการการลงทุนท่ีผานการรับรองสําหรับการสงออก" (Export Qualified Investment Project) 

หมายถึง QIP ที่ขายหรือโอนสัดสวนของผลิตภัณฑไปยังผูซือ้หรือผูรบันอกราชอาณาจักรกัมพูชา 

"โครงการการลงทุนท่ีผานการรับรองสําหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน" (Support Industry 

Qualified Investment Project) หมายถึง QIP ซึ่งสัดสวนใดๆ ของสินคาจาํหนายใหกับอุตสาหกรรมสงออก 

"โครงการการลงทุนท่ีผานการรับรองสําหรับตลาดภายในประเทศ" (Domestically Oriented 

Qualified Investment Project)  หมายถงึ QIP ที่ไมไดสงออก 

"โครงการลงทุนท่ีผานการรับรองสําหรับการขยายโครงการ" (Expanded Qualified Investment 

Project) ยอวา "EQIP" หมายถึงการขยาย QIP ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงการขยายการผลิตที่มีอยู การขยาย

ผานการกระจายสายผลิตภัณฑภายในสายผลิตภัณฑเดียวกนั การขยายผานการใชเทคโนโลยีใหมที่ชวยเพิ่มผลผลิต

หรือปกปองสิ่งแวดลอม ขยายโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน หรือขยายรปูแบบอื่นใด

ตามที่กฤษฎีกายอยกาํหนด 

"โครงการลงทุนท่ีรับคํ้าประกัน" (Guaranteed Investment Project) ยอวา "GIP" หมายถึง

โครงการลงทุนทีจ่ดทะเบียนกับสภาเพื่อการพฒันากัมพชูาหรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด 

และระบุไวอยางชัดเจนวา เปน GIP ที่ไมมีสิทธิ์ไดรบัสทิธปิระโยชนทางภาษี 

"วันทํางาน" (Working Day) หมายถึง วันตามปฏิทินซึ่งเปนวันทาํงานอยางเปนทางการของรัฐบาล

กัมพูชา 

"ปจจัยการผลิต" (Production Inputs) หมายถึง วัตถุดิบ ผลิตภัณฑกึง่สาํเรจ็รปูและอุปกรณการผลิต 

และสินคาทีแ่ปรรูปในกระบวนการผลิต ยกเวนผลิตภัณฑปโตรเลียมและชิ้นสวนอะไหลสาํหรบัยานยนต 

"นิติบุคคลกัมพูชา" (Cambodian Legal Entity) หมายถึง บริษัททีม่ีสถานประกอบการและจด

ทะเบียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึง่ถอืหุนโดยบคุคลทีม่ีสญัชาติกัมพชูาต้ังแตรอยละ 51 (หาสบิเอ็ด) ขึ้นไป 

“อุปกรณกอสราง” (Construction Equipment) หมายถึง อุปกรณทีป่ระกอบ ทําหรือผลิตเพื่อใชใน

หรือติดสิ่งปลกูสรางเพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสะดวกสบาย และความสะดวกในการใชงาน ไดแก โคมไฟ สายไฟ สาย

เคเบิลใยแกวนําแสง อางลางหนา กอกนํ้า อางอาบนํ้า ลิฟต /บันไดเลื่อนและทอ ยกเวนเครือ่งปรบัอากาศ การ

นําเขาเครื่องปรับอากาศสาํหรับกิจกรรมการลงทุนหรือโครงการในภาคสวนใด ๆ จะไดรับสิ่งจูงใจเฉพาะตามที่

กําหนดไวในกฎหมายวาดวย การจัดการทางการเงิน หรือในกฤษฎีกายอย 

“บุคคล” (Person) หมายถึง บคุคลธรรมดาหรอืนิติบคุคล 

“ใบรับรองการจดทะเบียน” (Registration Certificate) หมายถงึ ใบรบัรองการอนุมัติโครงการลงทุน

ที่ออกโดยสภาเพื่อการพฒันากัมพูชา หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด  

2 
 



“นักลงทุน” (Investor)  หมายถึง ผูดําเนินโครงการลงทุนที่จดทะเบียนกับสภาเพื่อการพฒันากมัพชูา

หรือคณะอนุกรรมการสงเสรมิการลงทุนราชธานี-จังหวัด 

“กิจกรรมการลงทุน” (Investment Activity) หมายถงึ กิจกรรมทางธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพชูาที่

จัดต้ังขึ้น ไดมา ขาย โอน ขยายหรือรวม และไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันทีร่ับผิดชอบตาม

กฎหมายและระเบียบที่บงัคับใช 

“ใบสมัครโครงการลงทุน” (Investment Project Application) หมายถึง ใบสมคัรที่ย่ืนโดยบุคคล

ตอสภาเพื่อการพฒันากัมพชูาหรือคณะอนุกรรมการสงเสรมิการลงทุนราชธานี-จังหวัด เพื่อจัดต้ัง QIP และ GIP 

ใบสมคัรน้ีอาจประกอบดวยหน่ึงเฟสขึ้นไป รวมถึใบสมัครการขยายโครงการ QIP 

"อุปกรณการผลิต" (Production Equipment) หมายถงึ เครื่องจักรกลหนัก เครือ่งมอืกล และ

อุปกรณอื่น ๆ ที่ใชอยางเสาํคญัในหวงโซการผลิต ยกเวน ยานยนต   สวนการนําเขายานยนตสาํหรบักจิกรรมการ

ลงทุนหรอืโครงการในภาคสวนใด ๆ จะไดรบัสิง่จงูใจเฉพาะตามที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวย การจัดการทาง

การเงินหรือในกฤษฎกีายอย 

"วัสดุกอสราง" (Construction Material) หมายถงึ รายการกอสรางทีแ่ปลงหรอืใชในการกอสราง

ทั้งหมด รวมถึงอปุกรณกอสรางของโครงการ QIP ที่ใชในการดําเนินกจิกรรมการลงทุนในระยะเริม่ตน หรือการ

ขยายการกอสราง 

วัสดุกอสราง อุปกรณกอสราง และอุปกรณการผลิตตามทีร่ะบุไวในขอน้ีตองเปนไปตามมาตรฐานทาง

เทคนิคและปริมาณที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุน 

“ผูยื่นคําขอ” (Applicant) หมายถึง ผูขอจดทะเบียนโครงการลงทุนกบัสภาเพื่อการพัฒนาประเทศ

กัมพูชา หรือคณะอนุกรรมการสงเสรมิการลงทุนราชธานี-จังหวัด 

“กฤษฎีกายอย” (Sub-Decree) หมายถึง กฤษฎีกายอย วาดวยการบังคับใชกฎหมายวาดวยการลงทุน

ของราชอาณาจักรกัมพูชา 

บทท่ี 2 

สภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา 

ขอ 4: 

สภาเพื่อการพฒันากัมพชูา (The Council for the Development of Cambodia) ยอวา “CDC” จะ

ถูกจัดต้ังขึ้นเปนคณะผูบรหิารทีท่าํหนาที่เปน “Etat-Major” และ One-Stop Service ของรัฐบาลกมัพชูาที่

รับผิดชอบในการดูแลและจัดการความรวมมอืดานการพัฒนา การลงทุนของเอกชน และเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

ขอ 5: 

CDC มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและรวมถึงรองประธานหน่ึงคนหรือหลายคนและสมาชิกตามความ 

จําเปน เพื่อใหการปฏบิัติภารกจิตามที่กาํหนดไวในมาตรา 4 ของกฎหมายน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิผล  
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นายกรัฐมนตรีอาจใชดุลยพินิจแตฝายเดียวในการมอบอาํนาจใหสมาชกิของรัฐบาลหรือผูบริหารของ CDC 

ทําหนาที่ในระดับหน่ึงหรือในกจิกรรมใด ๆ ของ CDC   โดยการมอบหมายดังกลาวรวมถึงการจัดการและการใช

งบประมาณและทรัพยากรมนุษยใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่บงัคบัใช 

การแตงต้ังผูบริหารของ CDC ใหกระทาํโดยพระราชกฤษฎีกา 

ขอ 6: 

CDC มีโครงสรางองคกรดังตอไปน้ี : 

- สาํนักเลขาธิการ (General Secretariat) ของ CDC 

- คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือกมัพูชา (Cambodian Cooperation Development Board) ยอวา  

  “CCDB” และ 

- คณะกรรมการสงเสริมการลงทนุกัมพชูา (Cambodian Investment Board) ยอวา “CIB”; 

สาํนักเลขาธกิารของ CDC, CCDB และ CIB จะตองนําโดยเลขาธิการคนหน่ึง ซึ่งมรีองเลขาธิการตาม 

ความจาํเปน 

CDC อาจกาํหนดโครงสรางหรือกลไกเพิ่มเติมตามกฤษฎกีายอย ตามความจาํเปน 

ขอ 7: 

CDC มีงบประมาณแยกตามงบประมาณแผนดิน และขาราชการและพนักงานตามสัญญาจางใหเปนไป

ตามกฎหมายและระเบียบทีบ่ังคับใช 

ขอ 8: 

โครงสรางและภารกิจหนาทีข่อง CDC ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา 

บทท่ี 3 

กลไกการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด 

ขอ 9: 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูลงทุน การพจิารณาและอนุมัติโครงการลงทุนภาคเอกชนและ

การระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกบัโครงการลงทุน จะตองมอบหมายใหคณะบริหารของราชธานี-จังหวัดเปนผู

พจิารณา  ตามการอนุมัติของรัฐบาลในการจัดต้ังคณะอนุกรรมการสงเสิรมการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด 

(Municipal-Provincial Investment Sub-Committees) โดยสิทธิ อํานาจหนาที่ ขนาดของโครงการลงทุน การ

จัดโครงสรางและภารกจิหนาทีข่องคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด ใหกาํหนดโดย

กฤษฎีกายอยแยกตางหาก 
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บทท่ี 4 

การจดทะเบียนและการดําเนินโครงการลงทุน 

ขอ 10: 

บุคคลใดที่ประสงคจะขอสงเสรมิการลงทุนประเภท QIP, EQIP หรือ GIP จะตองสงใบสมคัรเปน 

ลายลักษณอกัษรไปยัง CDC  หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด 

การขอโครงการลงทุนสามารถทาํผานแพลตฟอรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 

Platforms) 

ขอ 11: 

ใบสมคัรขอโครงการลงทุนจะตองแนบขอมูลตางๆ ตามที่กาํหนดไวในกฤษฎกีายอย 

ขอ 12: 

เมื่อไดรับใบสมคัรขอโครงการลงทุน CDC จะพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับคาํขอโครงการลงทุนผาน

กลไก One-Stop Service 

กลไก One-Stop Service ที่กาํหนดไวในวรรค 1 ของขอน้ี เปนกลไกสาํหรบัการพิจารณาและตัดสินใจ

เกี่ยวกับคาํขอโครงการลงทุนโดยตัวแทนของกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวของที่มสีาํนักงานอยูใน CDC ตามการ

มอบหมายและการมอบอาํนาจจากหวัหนากระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวของภายใตการประสานงานของ CDC 

หากโครงการลงทุนทีย่ื่นขอไมอยูในรายชือ่เชิงลบ (Negative List) ที่จะกาํหนดแยกตางหากโดยกฤษฎีกา

ยอย  CDC จะออกใบรบัรองการจดทะเบียน (Registration Certificate) ใหกับผูสมคัรภายใน 20 (ย่ีสบิ)  

วันทาํงาน 

ใบรับรองการจดทะเบียนจะตองติดบารโคด (Barcode) ที่มหีมายเลขประจาํตัวหรือ QR Code หรือ

เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีขอมลูเบื้องตนที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุนที่ไดรบัการจดทะเบียน เพื่อเปนประโยชนตอการ

จดทะเบียนอื่นๆ และการดําเนินโครงการลงทุน  

กระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งนักลงทุนตองย่ืนขอจดทะเบียนเพื่อดําเนินการโครงการลงทุนของตน

ที่ไดรับการอนุมัติจาก CDC แลว จะไมกาํหนดใหผูสมัครหรอืนักลงทุนจัดเตรียมเอกสารที่มอียูในบารโคดตาม

หมายเลขประจาํตัว หรือ QR Code หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ติดอยูกับใบรับรองการจดทะเบียนทีอ่อกใหโดย CDC 

ขอ 13: 

โครงการลงทุนที่ไดรับหนังสือรบัรองการจดทะเบียนสามารถดําเนินโครงการไดโดยอัตโนมัติ แตไมยกเวน

โครงการลงทุนจากการไดรับใบอนุญาตอื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายและระเบียบทีบ่ังคับใชกาํหนด 

โครงการลงทุนทัง้หมดจะตองไดรบัการติดตามและตรวจสอบผานกลไก One-Stop Service ซึ่ง

ประสานงานโดย CDC เพื่อใหแนใจวา สอดคลองกบักฎหมายและขอกาํหนดสาํหรับการไดรบัใบรับรองการ

ลงทะเบียน 
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ผูดําเนินโครงการลงทุนตองจัดทาํรายงานการดําเนินโครงการตามกาํหนดการที่ CDC กําหนด ซึ่งรูปแบบ

และรายละเอียดของเทมเพลตรายงาน (Report Template) จะตองกาํหนดตามแนวทางของ CDC 

การจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการลงทุนไมเปนพื้นฐานสาํหรับการยกเวนจากการตรวจสอบใน

สถานที่ ถา CDC เห็นวาจําเปน หรือหากมกีารรองเรียนใด ๆ จากบคุคลที่อางวาไดรบัผลกระทบจากการดําเนิน

โครงการลงทุน 

ขอ 14:  

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนโครงการลงทุนกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด ให

กําหนดโดยกฤษฎกีายอยแยกตางหาก 

บทท่ี 5 

การคํ้าประกันการลงทุนและการคุมครอง 

ขอ 15: 

   นักลงทุนจะไดรับการปฏิบัติโดยไมมีการเลือกปฏบิัติที่เกี่ยวของกับการชดใชคาเสียหาย การชดเชย หรอื

การเยียวยาทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในกรณีที่การลงทุนของนักลงทุนประสบความสญูเสียอันเน่ืองมาจากความขัดแยง

ทางอาวธุ ความวุนวายทางพลเมือง หรอืภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมแีจงในกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลกมัพูชาเกี่ยวกบั

การชดใชหรือชดเชยตามสมควร 

นักลงทุนตางชาติจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติใด ๆ บนพื้นฐานของสญัชาติตางประเทศ ยกเวนการถือครอง

ที่ดินตามที่กาํหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรกมัพชูาและขอบงัคบัอื่นใดที่มผีลบงัคบัใช 

ขอ 16: 

รัฐจะตองไมดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัการโอนกรรมสิทธิ์เอกชนเปนของรัฐ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

ทรัพยสินของนักลงทุนในราชอาณาจักรกมัพูชา 

ขอ 17: 

รัฐตองไมดําเนินการเวนคืนใดๆ ที่อาจสงผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมตอโครงการลงทุนที่ไดรับอนุมัติ 

หรือดําเนินมาตรการใดๆ ทีค่ลายกับการเวนคืน เวนแตเพื่อวัตถปุระสงคเพื่อประโยชนสาธารณะและการเวนคืน

ดังกลาวจะตองเปนไปตามเงือ่นไขดังตอไปน้ี 

1. การไมเลือกปฏบิัติ 

2. ยุติธรรมและคาตอบแทนทียุ่ติธรรม และ 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนที่บงัคับใชในการเวนคืน 

ขอ 18: 

รัฐบาลกัมพูชาจะไมกาํหนดราคาผลิตภัณฑ หรอืบริการที่ผลติหรือจัดทาํโดยโครงการลงทุน 
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ขอ 19: 

ตามกฎหมายและระเบียบขอบงัคบัทีบ่ังคับใช นักลงทุนมีสทิธิ์ในการซื้อเงินตราตางประเทศโดยเสรแีละสง

เงินตราตางประเทศดังกลาวกลบัประเทศเพื่อชาํระภาระผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนผานธนาคาร

ตัวกลางที่ไดรบัอนุญาต การโอนเหลาน้ีรวมถึง : 

1. เงินสมทบทุน รวมถึงเงินสมทบทุนเริ่มตน 

2. รายได กาํไรจากการลงทุน เงินปนผล คาลขิสทิธิ์ คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมการจัดการ

และความชวยเหลอืดานเทคนิค ดอกเบี้ย และรายไดอื่นจากการลงทุน 

3. รายไดจากการขายหรือเลกิกจิการทั้งหมดหรือบางสวนของบริษัทที่ดําเนินโครงการลงทุน 

4. การชาํระเงินนําเขาและการสงกลบัทั้งเงินตนและดอกเบีย้เงินกู 

5. การชาํระคาสินไหมทดแทนกรณีมคีวามวุนวายทางพลเมอืง การเวนคืน หรือการรบิทรพัยสินโดยรัฐ 

6. การชาํระเงินที่เกิดจากการระงบัขอพิพาทดวยวิธกีารใดๆ รวมถึงการตัดสินของศาลหรอืคาํชีข้าดของ

อนุญาโตตุลาการ และ 

7. รายไดอื่นๆ และเงินเดือนของพนักงาน 

ขอ 20: 

ทรัพยสินทางปญญาของนักลงทุนไดรับการคุมครองตามกฎหมายและขอบังคบัที่เกี่ยวของกบัทรพัยสิน

ทางปญญาของราชอาณาจักรกัมพูชา 

ขอ 21: 

การถือครองที่ดินของนักลงทุนเพื่อวัตถปุระสงคในการดําเนินโครงการลงทุนจะมอบใหเฉพาะบคุคลที่มี

สัญชาติกัมพชูาตามกฎหมายและระเบียบทีบ่ังคับใชเทาน้ัน 

นักลงทุนมสีิทธิใชที่ดินผานสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจ หรือสัญญาเชาหรือสญัญาเชาถาวรในระยะเวลาที่

แนนอนตามกฎหมายและระเบียบทีบ่ังคับใช 

ขอ 22: 

บุคคลทีถ่ือวาเปนนักลงทุนตามกฎหมายน้ี มสีิทธิดังตอไปน้ี: 

1. สิทธิในการจางพนักงานตางชาติเพื่อจัดการหรือดําเนินโครงการลงทุนภายในโควตาไมเกินจาํนวนที่

กฎหมายกาํหนดและระเบียบที่ใชบังคับ   ในกรณีที่ไมสามารถหาพนักงานชาวกมัพูชาที่มคีุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ

จัดการหรอืดําเนินโครงการลงทุนได   การอนุญาตใหจางแรงงานตางชาติขึ้นอยูกับสถานการณในแตละกรณีและ

เปนการชัว่คราว 

2. สิทธทิี่จะไดรับใบอนุญาตพาํนักระยะยาวชั่วคราวสาํหรับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ในระยะเวลาที่โครงการลงทุนดําเนินอยู 
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3. สิทธิในการขอใบอนุญาตพาํนักระยะยาวชัว่คราวสาํหรับลูกจางชาวตางชาติ คูสมรส และบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะในระยะเวลาทีส่ัญญาจางมผีลบังคับ 

4. สิทธิในการขอใบอนุญาตทาํงานและสมุดการงานสาํหรับตนเองและพนักงานตางชาติ 

CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัดจะออกหนังสือรบัรองสถานะการลงทุน

ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของกบัโครงการลงทุนตามคาํรองขอของนักลงทุน เพื่อนําไปใชในการขอใบอนุญาตพาํนักระยะ

ยาวชัว่คราว ใบอนุญาตทาํงาน สมุดการงานและวัตถุประสงคทีจ่าํเปนอื่น ๆ ตามขั้นตอนที่บงัคับใช 

ขั้นตอนพิเศษในการขอใบอนุญาตทาํงานและหนังสือจางงานตามที่ระบุไวในขอน้ี  ใหกาํหนดไวในประกาศ

รวมระหวาง CDC และกระทรวงทีร่ับผิดชอบดานแรงงาน 

พิธีการและขั้นตอนพิเศษในการขอใบอนุญาตพาํนักระยะยาวชัว่คราวตามที่ระบุไวในขอน้ี ใหกาํหนดโดย

กฤษฎีกายอยแยกตางหาก 

ขอ 23: 

นักลงทุนมสีิทธิไดรับบรกิารดูแลหลัง (after-care service) สาํหรับโครงการลงทุนทีไ่ดรับจดทะเบียนกบั 

CDC หรือ คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด. 

เงื่อนไข พิธีการ และขั้นตอนในการใหบริการดูแลหลงั สาํหรบัโครงการลงทุนตามทีร่ะบุไวในวรรค 1 ของ

ขอน้ี ใหกาํหนดโดยกฤษฎกีายอย 

บทท่ี 6  

สิ่งจูงใจในการลงทุน 

ขอ 24: 

ภาคสวนการลงทุนและกิจกรรมตอไปน้ี มสีิทธิไดรบัสิง่จงูใจในการลงทุน : 

1. อุตสาหกรรมไฮเทคที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมหรอืการวจิัยและพัฒนา ฃ 

2. อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมหรือมีการแขงขันสงู หรอืการผลิตที่มมีูลคาเพิ่มสูง 

3. อุตสาหกรรมที่จัดหาหวงโซการผลิตในระดับภูมภิาคและระดับโลก 

4. อุตสาหกรรมทีส่นับสนุนการเกษตร การทองเที่ยว การผลิต หวงโซการผลิตและหวงโซอุปทานระดับ

ภูมภิาคและระดับโลก 

5. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

6. อุตสาหกรรมชิ้นสวนอะไหล การประกอบและติดต้ัง 

7. อุตสาหกรรมเครือ่งกลและเครือ่งจักร 

8. ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร

ที่ใหบริการตลาดภายในประเทศหรอืสงออก 

9. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคที่มคีวามสาํคญั  และการพัฒนาคลัสเตอรวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม นิคมอุตสาหกรรม และนิคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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10. ดานการทองเที่ยว และกจิกรรมเกี่ยวกบัการทองเที่ยว  

11. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

12. อุตสาหกรรมดิจิทลั 

13. ดานการศึกษา การฝกอาชีพ และการสงเสริมการผลิต 

14. ดานสขุภาพ 

15. โครงสรางพื้นฐานที่จาํเปน 

16. ดานโลจิสติกส 

17. การจัดการและคุมครองสิ่งแวดลอม การอนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพและเศรษฐกจิหมุนเวียน 

18. พลังงานสีเขียว เทคโนโลยีที่เอื้อตอการปรับตัวและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

19. ภาคสวนและกจิกรรมการลงทุนอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวในกฎหมายน้ีที่รฐับาลกัมพชูาถือวามศีักยภาพใน

การพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคม 

ขอ 25: 

ภาคสวนและกิจกรรมการลงทุนทีร่ะบุไวในมาตรา 24 ของกฎหมายน้ี ที่ไมอยูในรายชื่อเชิงลบ (Negative 

List) จะไดรับสิง่จงูใจทางภาษีขั้นพื้นฐาน และ/หรือภาษีศลุกากรทัง้หมดหรือบางสวนหลังจากไดรบัใบรับรองการ

จดทะเบียนทีร่ับรองสถานะโครงการ QIP 

ภาคสวนและกิจกรรมการลงทุนทีร่ะบุไวในมาตรา 24 ของกฎหมายน้ี ซึ่งไมไดรบัสทิธปิระโยชนทั้งภาษี

อากรและภาษีศุลกากร จะถูกระบุไวในรายชื่อเชิงลบ (Negative List) ของกฤษฎีกายอย 

ขอ 26: 

กิจกรรมการลงทุนที่จดทะเบียนเปนโครงการ QIP มีสทิธิ์เลอืกสิ่งจูงใจพื้นฐานภายใตสองทางเลือกดังน้ี : 

1. ทางเลือกท่ี 1 : 

o ยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา 3 (สาม) ถงึ 9 (เกา) ป ขึ้นอยูกับภาคสวนและกจิกรรมการลงทุน นับจาก

เวลาที่มรีายไดครั้งแรก   ภาคสวนและกจิกรรมการลงทุนตลอดจนระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดใหกาํหนดไวใน

กฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงิน และ/หรือในกฤษฎกีายอย   หลงัจากพนระยะเวลายกเวนภาษีเงินได 

โครงการ QIP มีสทิธทิี่จะชาํระภาษีเงินไดในอัตรากาวหนาตามสัดสวนของภาษีทัง้หมดที่ตองชาํระ ดังน้ี 

• 25 (ย่ีสิบหา) เปอรเซ็นต สาํหรบั 2 (สองป) แรก 

• 50 (หาสิบ) เปอรเซ็นต ในชวง 2 (สอง) ปถัดไป และ 

   • 75 (เจ็ดสิบหา) เปอรเซ็นต ในชวง 2 (สอง) ปสุดทาย 

o การยกเวนภาษีลวงหนาในชวงระยะเวลายกเวนภาษีเงินได 

o การยกเวนภาษีขั้นตํ่า ถาไดจัดทาํรายงานการตรวจสอบบญัทีี่เปนอิสระ 

o การยกเวนภาษีสงออก เวนแตกฎหมายและระเบียบขอบงัคบัอื่นๆ จะกาํหนดไวเปนอยางอื่น หรือ 
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2. ทางเลือกท่ี 2 : 

o การหกัเปนรายจายจากเงินทนุ โดยการคิดคาเสื่อมเปนพิเศษตามที่กาํหนดไวในระเบียบภาษีทีบ่ังคับใช 

o มีสิทธหิักไดสงูสุด 200 (สองรอย) เปอรเซ็นตของคาใชจายพิเศษที่เกิดขึ้นไดนานถึง 9 (เกา) ป         

ภาคสวนและกิจกรรมการลงทุน คาใชจายพิเศษ ตลอดจนระยะเวลาที่นําไปหักลดหยอนได จะกาํหนดไวใน

กฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงิน และ/หรือในกฤษฎกีายอย 

o การชาํระลวงหนาภาษีที่ไดรบัการยกเวนสําหรับชวงเวลาหน่ึงๆ ตามภาคสวนและกิจกรรมการลงทุนที่

กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงินและ/หรือในกฤษฎีกายอย 

o ไดรับการยกเวนภาษีขั้นตํ่า ถาไดจัดทาํรายงานการตรวจสอบบญัทีี่เปนอสิระ 

o การยกเวนภาษีสงออก เวนแตกฎหมายและระเบียบขอบงัคบัอื่นๆ จะกาํหนดไวเปนอยางอื่น 

สิ่งจูงใจนอกเหนือจากท่ีระบุไวในวรรค 1 ของมาตราน้ี มีดังน้ี : 

a. โครงการ QIP สาํหรับการสงออกและโครงการ QIP สาํหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน มีสิทธิ์ไดรบัยกเวน

ภาษีศลุกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมลูคาเพิ่มสาํหรบัการนําเขาวสัดุกอสราง อุปกรณกอสราง อุปกรณการผลิต และ

ปจจัยการผลิต 

b. โครงการ QIP ที่มุงเนนตลาดภายในประเทศมสีิทธิ์ไดรับยกเวนภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และ

ภาษีมูลคาเพิ่มสาํหรับการนําเขาวัสดุกอสราง อปุกรณกอสราง และอุปกรณการผลิต   สวนสิง่จงูใจสาํหรับปจจัย

การผลิตจะถกูกาํหนดในกฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงินและ/หรือในกฤษฎกีายอย 

โครงการ QIP ที่ต้ังอยูในเขตเศรษฐกจิพิเศษมีสทิธิไดรบัสิ่งจงูใจและการคุมครองเชนเดียวกับโครงการ QIP 

อื่นๆ ที่กาํหนดไวในกฎหมายฉบับน้ี 

ขอ 27: 

นอกเหนือจากสิ่งจูงใจพื้นฐานทีก่าํหนดไวในมาตรา 26 ของกฎหมายน้ี กิจกรรมการลงทุนทีจ่ดทะเบียน

เปนโครงการ QIP ไดรับสิ่งจูงใจเพิ่มเติม ดังน้ี : 

1. การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการซื้อปจจัยการผลิตทีผ่ลิตในทองถิ่นสาํหรบัการดําเนินการตาม

โครงการ QIP 

2. หัก 150 (หน่ึงรอยหาสบิ) เปอรเซ็นตจากฐานภาษีสาํหรบักิจกรรมใด ๆ ดังตอไปน้ี : 

a. การวจิัย การพฒันาและนวัตกรรม 

b. การพฒันาทรพัยากรมนุษยผานการฝกอบรมและทักษะดานอาชีพแกแรงงาน/ลูกจางชาว

กัมพูชา 

c. การกอสรางที่พัก ศูนยอาหาร หรือโรงอาหารทีม่ีการขายอาหารราคาที่เหมาะสม สถานรับ

เลี้ยงเด็ก และสิ่งอาํนวยความสะดวกอื่น ๆ สาํหรบัคนงาน/พนักงาน 

d. อัพเกรดเครื่องจักรเพื่อรองรบัสายการผลิต และ 
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e. การจัดหาสวัสดิการสาํหรับคนงาน/ลูกจางชาวกัมพชูา เชน วิธีการเดินทางทีส่ะดวกสบาย

สาํหรับการเดินทางจากบานไปยังโรงงาน ที่พกั ศูนยอาหาร หรือโรงอาหารที่มกีารขายอาหารใน

ราคาที่เหมาะสม สถานรบัเลี้ยงเด็ก และสิ่งอาํนวยความสะดวกอื่น ๆ 

3. สิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดสาํหรับการขยายโครงการ QIP ซึ่งจะกาํหนดไวในกฤษฎีกายอย 

ขอ 28: 

นอกเหนือจากสิ่งจูงใจที่กาํหนดไวในมาตรา 26 และมาตรา 27 ของกฎหมายน้ีแลว ภาคสวนเฉพาะและ

กิจกรรมการลงทุนใดๆ ที่มศีักยภาพสูงทีจ่ะมสีวนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ อาจไดรบัสิ่งจงูใจ

พิเศษตามที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงิน 

บทท่ี 7 

การเขาซื้อกิจการ การขาย หรือการควบรวมกิจการของโครงการลงทุน 

ขอ 29: 

สิทธิ์ สิทธิพิเศษ และสิทธิ์อื่นๆ ของโครงการ QIP ไมสามารถโอนใหกับบคุคลทีส่ามได ยกเวนการโอนผาน

การเขาซือ้กิจการ การขาย และการควบรวมกจิการของโครงการลงทนุ 

ขอ 30: 

โครงการลงทุนทีม่ีการเขาซื้อกิจการ การขาย หรือการควบรวมกจิการโดยไมสูญเสียสิง่จงูใจ การ

รับประกันการลงทุน และภาระผูกพันใดๆ ที่แนบมากบัโครงการดังกลาว  หากการเขาซื้อกจิการ การขาย หรอืการ

ควบรวมกิจการเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบงัคับทีบ่ังคับใช และตองย่ืนคาํขอเปนลายลกัษณอักษรไปยัง 

CDC หรคืณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวดั ซึ่งจะกาํหนดขั้นตอนโดยละเอียดตามกฤษฎีกายอย 

บทท่ี 8 

การยกเลิกโครงการลงทุน 

ขอ 31: 

โครงการลงทุนอาจเปนโมฆะในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี : 

1. ไมสามารถดําเนินการโครงการ QIP ตอไปได 

2. การเลกิกจิการของนิติบคุคลที่ดําเนินโครงการ QIP 

3. การไมปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กาํหนดไวในกฎหมายและระเบียบทีบ่ังคบัใช 

4. ตามคาํรองขอของกระทรวง/สถาบันที่เกี่ยวของสาํหรับโครงการลงทุนซึง่สงผลเสียตอ

สิ่งแวดลอมหรือความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชนสาธารณะหรือสวัสดิภาพของประชาชน

หรือตามคาํรองขอของนักลงทุน 
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ขอ 32: 

ในกรณีการเปนโมฆะภายใตมาตรา 31-1 ของกฎหมายน้ี นักลงทุนจะตองย่ืนคาํรองขอเปนโมฆะโดยตรง

หรือผานตัวแทนที่ไดรบัมอบอาํนาจไปยัง CDC หรอืคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนของราชธานี-จังหวัด และ

คาํขอจะตองลงนามโดยนักลงทุนหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอาํนาจ โดยระบสุาเหตุของการไมสามารถดําเนินการ

โครงการ พรอมทั้งแนบเอกสารสนับสนุน 

ในกรณีการเปนโมฆะเน่ืองจากการเลกิกิจการตามมาตรา 31-2 ของกฎหมายน้ี หากการเลกิกจิการเกิด

จากการชาํระบญัชแีละการยุบโดยสมคัรใจ  นักลงทุนจะตองย่ืนคาํรองขอเปนโมฆะโดยตรงหรือผานตัวแทนที่ไดรับ

มอบอาํนาจไปยัง CDC หรือคณะอนุกรรมการสิงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด  

ในกรณีการเปนโมฆะเน่ืองจากการเลกิกิจการตามมาตรา 31-2 ของกฎหมายน้ี หากการเลกิกจิการเกิดขึ้น

โดยคําตัดสินของศาล   นักลงทุนจะตองย่ืนคาํรองตอ CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสรมิการลงทุน 

ราชธานี-จังหวัดโดยตรง พรอมทั้งตองแนบคาํตัดสินของศาลและเอกสารที่เกี่ยวของของการเลิกกจิการของนิติ

บุคคลที่ดําเนินโครงการ QIP  ตลอดจนคาํชีแ้จงความสนใจที่เกี่ยวของกบัโครงการ QIP ที่จะเปนโมฆะ 

โครงการ QIP อาจเปนโมฆะตามดุลยพินิจของ CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสรมิการลงทุนของ 

ราชธานี-จังหวัด ตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในมาตรา 31-3 ของกฎหมายน้ี 

ขั้นตอนโดยละเอียดสาํหรบัการทาํใหเปนโมฆะโดยการรองขอและการทาํใหเปนโมฆะตามดุลยพินิจภายใต

วรรค 1 ถึง 4 ของขอ 31 ของกฎหมายน้ี จะถูกกาํหนดโดยกฤษฎีกายอย 

ขอ 33: 

แมวาโครงการลงทุนจะถกูยกเลิก นักลงทุนก็ไมไดรบัการยกเวนภาษีและภาระผูกพันอื่นๆ 

ขอ 34: 

นักลงทุนอาจอุทธรณการเพิกถอนโครงการลงทุนไดโดยการย่ืนคาํรองเปนลายลักษณอักษรตอ CDC หรือ

คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด ตามขั้นตอนที่บังคบัใช 

ในกรณีมีการอุทธรณ  CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสรมิการลงทุนราชธานี-จังหวัด เปนผูวินิจฉัย

อุทธรณน้ัน 

ในกรณีที่ไมพอใจกับการตัดสินใจขางตน นักลงทุนที่อุทธรณสามารถย่ืนคาํรองตอศาลที่เกี่ยวของของ

ราชอาณาจักรกัมพชูา 
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ขอ 35: 

หากโครงการลงทุนเปนโมฆะ นักลงทุนอาจโอนทรพัยสินที่เหลือไปตางประเทศหรือใชทรพัยสินดังกลาวใน

ราชอาณาจักรกัมพชูา     หากโครงการลงทุนนําเขาวสัดุกอสราง อปุกรณกอสราง อปุกรณการผลิต หรือปจจัยการ

ผลิตที่นําเขามาโดยไดรับยกเวนภาษีศลุกากร ภาษีพิเศษ และภาษีมลูคาเพิ่มเปนเวลานอยกวา 5 (หา) ป นักลงทุน

มีหนาที่ตองชาํระภาษีวสัดุกอสราง ภาษีอุปกรณกอสราง ภาษีอุปกรณการผลิต และภาษีปจจัยการผลิตอื่น ๆ ซึง่

จะตองกําหนดโดยกฤษฎีกายอยตามกฎหมายและระเบียบทีใ่ชบังคบั 

บทท่ี 9 

ขอพิพาทและการแกไขขอพิพาท 

  ขอ 36: 

ขอพิพาทระหวางนักลงทุนและนักลงทุนที่เกี่ยวของกบัโครงการลงทุนอาจแกปญหาโดย CDC หรือ

คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัดผานการไกลเกลี่ยตามขั้นตอนทีบ่ังคบัใช  ตอเมื่อมีการรองขอ

เปนลายลักษณอักษรตอ CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสรมิการลงทุนราชธานี-จังหวัดจากฝายใดฝายหน่ึง 

ภายใน 30 (สามสบิ) วันหลงัจากไดรับคาํขอเปนลายลักษณอักษรสาํหรบัการไกลเกลี่ย   CDC หรือ

คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนของราชธานี-จังหวัด จะตองจัดใหมีการไกลเกลี่ยระหวางนักลงทุนกับผูมสีวนได

สวนเสียอื่นๆ ตามความจาํเปน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม 

หากการประนีประนอมขางตนไมสาํเรจ็ ขอพิพาทอาจไดรับการแกไขผาน : 

1. อนุญาโตตุลาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติโดยไดรับความยินยอมจากคูพิพาท 

2. ศาลที่เกี่ยวของของราชอาณาจักรกมัพูชา. 

บทท่ี 10 

การถือปฎิบัติ 

 ขอ 37: 

เมื่อกฎหมายฉบบัน้ีมผีลใชบงัคบั  รัฐบาลกัมพูชาจะออกกฤษฎีกายอยวาดวย การบังคบัใชกฎหมายการ

ลงทุนของราชอาณาจกัรกมัพชูา เพื่อถือปฏบิัติตามบทบญัญติัของกฎหมายน้ีอยางมีประสิทธภิาพและครอบคลุม 

บทที 11  

บทบัญญัติเฉพาะกาล 

ขอ 38: 

กฤษฎีกายอยตอไปน้ีจะยังคงมผีลใชบงัคบัโดยสมบรูณจนกวาจะมีการเปลี่ยนกฤษฎีกาใหม หรือ 

กฎระเบียนใหม : 
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1. กฤษฎกีายอย ฉบับที่ 111 ANK/BK ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2005 วาดวย การดําเนินการเกี่ยวกับ

การแกไขกฎหมายวาดวยการลงทุนของราชอาณาจกัรกัมพชูา 

2. กฤษฎกีายอย ฉบับที่ 79 ลงวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2021 วาดวย การจัดต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริม

การลงทุนราชธานี-จังหวัด 

3. กฤษฎกีายอย ฉบับที่ 34 ANK/BK ลงวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2007  วาดวย การแกไขแผนก 1 

ภาคผนวก 1 ของกฤษฎีกายอย ฉบบัที่ 111 ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2005 วาดวย การดําเนินการเกี่ยวกับการ

แกไขกฎหมายวาดวยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพชูา 

4. กฤษฎกีายอย ฉบับที่ 60 ANK/BK ลงวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2016 วาดวย โครงสรางและหนาทีข่อง

สภาเพื่อการพฒันากัมพชูา 

5. กฤษฎกีายอย ฉบับที่ 33 ANK/BK ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019  วาดวย การแกไขมาตรา 15 

ของราชกฤษฎีกายอย ฉบบัที่ 111 ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2005 วาดวย การดําเนินการเกี่ยวกบัการแกไข

กฎหมายวาดวยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา  

6. กฤษฎกีายอย ฉบับที่ 148 ANK/BK ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2005 วาดวย การจัดต้ังและการจัดการ

เขตเศรษฐกจิพิเศษ 

7. กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ขอ 39: 

ให CDC ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย โครงสรางและหนาทีข่อง

สภาเพื่อการพฒันากมัพชูา 

ขอ 40: 

การลงทุนที่ไดรับสิ่งจูงใจในการลงทุนและไดรบัอนุมัติตามกฎหมายวาดวย การลงทุนของราชอาณาจกัร

กัมพูชาที่ประกาศใชโดย Royal Kram No. 03/NS/94 ลงวนัที่ 05 สิงหาคม ค.ศ. 1994 และกฎหมายวาดวยการ

แกไขกฎหมายการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพชูาทีป่ระกาศโดย Royal Kram No. NS/RKM/0303/009 ลงวันที่ 

24 มีนาคม ค.ศ.  2003 และกฤษฎีกายอยอื่น ๆ ใหถอืวา เปนโครงการ QIPs ภายใตกฎหมายฉบับน้ี และภายใต

กฤษฎีกายอยที่เกี่ยวของ 

การลงทุนที่ไมไดรับสิ่งจูงใจในการลงทุน แตไดรบัการค้าํประกันการลงทุน และไดรบัอนุมัติตามกฎหมาย

วาดวย การลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาทีป่ระกาศใชโดย Royal Kram No. 03/NS/94 ลงวันที่ 05 สิงหาคม 

ค.ศ. 1994 และกฎหมายวาดวย การแกไขกฎหมายการลงทนุของราชอาณาจักรกัมพูชาที่ประกาศใชโดย Royal 

Kram No. NS/RKM/0303/009 ลงวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2003 และกฤษฎกีายอยอื่น ๆ ใหถือวา เปนโครงการ 

GIPs ภายใตกฎหมายฉบับน้ี และภายใตกฤษฎีกายอยที่เกี่ยวของ 

โครงการ QIPs ที่ไดรับสทิธิ์ไดรบัการยกเวนภาษีเงินไดกอนการประกาศใชกฎหมายฉบับน้ี จะยังคงไดรบั

สิ่งจูงใจสาํหรับการยกเวนภาษีเงินไดที่เหลืออยูตอไป  
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บทท่ี 12  

บทบัญญัติสุดทาย 

  

ขอ 41: 

กฎหมายวาดวย การลงทุนของราชอาณาจักรกัมพชูาทีป่ระกาศใชโดย Royal Kram No. 03/NS/94 ลง

วันที่ 05 สิงหาคม ค.ศ. 1994 และกฎหมายวาดวย การแกไขกฎหมายการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพชูาที่ 

ประกาศโดย Royal Kram No. NS/RKM/0303 /009 ลงวนัที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2003 และกฎขอบงัคบัอื่นใด 

ที่ขัดตอกฎหมายฉบบัน้ี ใหถือเปนโมฆะ 

ขอ 42: 

กฎหมายฉบบัน้ีใหประกาศใชทันท ี

     ทําขึ้นในพระบรมราชวัง วันที่ 15  เดือน ตุลาคม  ป 2021 

       ลงพระปรมาภิไธย 

         นโรดม  สีหมุนี 
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