(คําแปลอยางไมเปนทางการ)

กฎหมาย
วาดวย
การลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา
*******************
บทที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1:
กฎหมายนี้มจี ุดมุงหมายเพื่อสรางกรอบกฎหมายที่เปดกวาง โปรงใส คาดการณได และเอื้ออํานวย เพื่อ
ดึงดูดและสงเสริมการลงทุนทีม่ ีคุณภาพ ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพโดยชาวกัมพูชาหรือชาวตางชาติเพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในราชอาณาจักรกัมพูชา โดย :
1. การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของกัมพูชาเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศสามารถ
กระจายตัวและปรับตัวใหเขากับวิกฤตการณระดับภูมิภาคและระดับโลก
2. ปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมในทองถิ่นและเสริมสรางความเขมแข็งในการเชื่อมตอกับ
หวงโซอุปทานระดับภูมภิ าคและระดับโลกโดยการสงเสริมการไหลเขาของเงินทุนที่เพิ่มขึ้น และการถายทอด
เทคโนโลยี ความรู และความรูค วามชํานาญ
3. สรางระบบการสงเสริมการลงทุนที่โปรงใส คาดการณได ไมเลือกปฏิบัติ และแขงขันได ซึ่งสนับสนุน
นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม และ
4. ใหการคุมครองสิทธิของนักลงทุนและผลประโยชนทชี่ อบดวยกฎหมายในราชอาณาจักรกัมพูชา ผาน
การจัดตัง้ กรอบกฎหมายทีค่ รอบคลุมและเทาเทียมกันตามผลประโยชนของชาติ
ขอ 2:
กฎหมายนี้ใชกับโครงการการลงทุนทีผ่ า นการรับรอง (QIP) โครงการการลงทุนทีผ่ า นการรับรองแบบขยาย
(EQIP) และโครงการการลงทุนทีม่ ีการค้าํ ประกัน (GIP) ซึ่งไดจดทะเบียนกับสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา หรือคณะ
อนุกรรมกาสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด
ขอ 3:
คําศัพทที่ใชในกฎหมายนี้มีการกําหนดไว ดังนี้ :
“โครงการลงทุน” (Investment Project) หมายถึง โครงการลงทุนทีผ่ า นการรับรอง โครงการลงทุนที่
ผานการรับรองแบบขยาย หรือโครงการการลงทุนที่มกี ารค้าํ ประกัน
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“โครงการลงทุนที่ผานการรับรอง” (Qualified Investment Project) ยอวา “QIP” หมายถึง
โครงการลงทุนที่ไดรับใบจดทะเบียนจากสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาหรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุน
ราชธานี-จังหวัด
"โครงการการลงทุนที่ผานการรับรองสําหรับการสงออก" (Export Qualified Investment Project)
หมายถึง QIP ที่ขายหรือโอนสัดสวนของผลิตภัณฑไปยังผูซอื้ หรือผูรบั นอกราชอาณาจักรกัมพูชา
"โครงการการลงทุนที่ผานการรับรองสําหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน" (Support Industry
Qualified Investment Project) หมายถึง QIP ซึ่งสัดสวนใดๆ ของสินคาจําหนายใหกับอุตสาหกรรมสงออก
"โครงการการลงทุนที่ผานการรับรองสําหรับตลาดภายในประเทศ" (Domestically Oriented
Qualified Investment Project) หมายถึง QIP ที่ไมไดสงออก
"โครงการลงทุนที่ผานการรับรองสําหรับการขยายโครงการ" (Expanded Qualified Investment
Project) ยอวา "EQIP" หมายถึงการขยาย QIP ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงการขยายการผลิตที่มีอยู การขยาย
ผานการกระจายสายผลิตภัณฑภายในสายผลิตภัณฑเดียวกัน การขยายผานการใชเทคโนโลยีใหมที่ชว ยเพิ่มผลผลิต
หรือปกปองสิ่งแวดลอม ขยายโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน หรือขยายรูปแบบอื่นใด
ตามที่กฤษฎีกายอยกําหนด
"โครงการลงทุนที่รับค้ําประกัน" (Guaranteed Investment Project) ยอวา "GIP" หมายถึง
โครงการลงทุนทีจ่ ดทะเบียนกับสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาหรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด
และระบุไวอยางชัดเจนวา เปน GIP ที่ไมมีสิทธิ์ไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษี
"วันทํางาน" (Working Day) หมายถึง วันตามปฏิทินซึ่งเปนวันทํางานอยางเปนทางการของรัฐบาล
กัมพูชา
"ปจจัยการผลิต" (Production Inputs) หมายถึง วัตถุดบิ ผลิตภัณฑกงึ่ สําเร็จรูปและอุปกรณการผลิต
และสินคาทีแ่ ปรรูปในกระบวนการผลิต ยกเวนผลิตภัณฑปโตรเลียมและชิ้นสวนอะไหลสาํ หรับยานยนต
"นิติบุคคลกัมพูชา" (Cambodian Legal Entity) หมายถึง บริษัททีม่ ีสถานประกอบการและจด
ทะเบียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึง่ ถือหุนโดยบุคคลทีม่ ีสญ
ั ชาติกัมพูชาตั้งแตรอยละ 51 (หาสิบเอ็ด) ขึ้นไป
“อุปกรณกอสราง” (Construction Equipment) หมายถึง อุปกรณทปี่ ระกอบ ทําหรือผลิตเพื่อใชใน
หรือติดสิ่งปลูกสรางเพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสะดวกสบาย และความสะดวกในการใชงาน ไดแก โคมไฟ สายไฟ สาย
เคเบิลใยแกวนําแสง อางลางหนา กอกน้าํ อางอาบน้าํ ลิฟต /บันไดเลื่อนและทอ ยกเวนเครือ่ งปรับอากาศ การ
นําเขาเครื่องปรับอากาศสําหรับกิจกรรมการลงทุนหรือโครงการในภาคสวนใด ๆ จะไดรับสิ่งจูงใจเฉพาะตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวย การจัดการทางการเงิน หรือในกฤษฎีกายอย
“บุคคล” (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล
“ใบรับรองการจดทะเบียน” (Registration Certificate) หมายถึง ใบรับรองการอนุมัติโครงการลงทุน
ที่ออกโดยสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด
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“นักลงทุน” (Investor) หมายถึง ผูดาํ เนินโครงการลงทุนที่จดทะเบียนกับสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา
หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด
“กิจกรรมการลงทุน” (Investment Activity) หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชาที่
จัดตั้งขึ้น ไดมา ขาย โอน ขยายหรือรวม และไดรบั อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันทีร่ ับผิดชอบตาม
กฎหมายและระเบียบที่บงั คับใช
“ใบสมัครโครงการลงทุน” (Investment Project Application) หมายถึง ใบสมัครที่ยื่นโดยบุคคล
ตอสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาหรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด เพื่อจัดตั้ง QIP และ GIP
ใบสมัครนี้อาจประกอบดวยหนึ่งเฟสขึ้นไป รวมถึใบสมัครการขยายโครงการ QIP
"อุปกรณการผลิต" (Production Equipment) หมายถึง เครื่องจักรกลหนัก เครือ่ งมือกล และ
อุปกรณอื่น ๆ ที่ใชอยางเสําคัญในหวงโซการผลิต ยกเวน ยานยนต สวนการนําเขายานยนตสาํ หรับกิจกรรมการ
ลงทุนหรือโครงการในภาคสวนใด ๆ จะไดรบั สิง่ จูงใจเฉพาะตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายวาดวย การจัดการทาง
การเงินหรือในกฤษฎีกายอย
"วัสดุกอสราง" (Construction Material) หมายถึง รายการกอสรางทีแ่ ปลงหรือใชในการกอสราง
ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณกอ สรางของโครงการ QIP ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมการลงทุนในระยะเริม่ ตน หรือการ
ขยายการกอสราง
วัสดุกอ สราง อุปกรณกอ สราง และอุปกรณการผลิตตามทีร่ ะบุไวในขอนี้ตองเปนไปตามมาตรฐานทาง
เทคนิคและปริมาณที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุน
“ผูยื่นคําขอ” (Applicant) หมายถึง ผูข อจดทะเบียนโครงการลงทุนกับสภาเพื่อการพัฒนาประเทศ
กัมพูชา หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด
“กฤษฎีกายอย” (Sub-Decree) หมายถึง กฤษฎีกายอย วาดวยการบังคับใชกฎหมายวาดวยการลงทุน
ของราชอาณาจักรกัมพูชา
บทที่ 2
สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา
ขอ 4:
สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia) ยอวา “CDC” จะ
ถูกจัดตั้งขึ้นเปนคณะผูบ ริหารทีท่ าํ หนาที่เปน “Etat-Major” และ One-Stop Service ของรัฐบาลกัมพูชาที่
รับผิดชอบในการดูแลและจัดการความรวมมือดานการพัฒนา การลงทุนของเอกชน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ขอ 5:
CDC มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและรวมถึงรองประธานหนึ่งคนหรือหลายคนและสมาชิกตามความ
จําเปน เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามที่กาํ หนดไวในมาตรา 4 ของกฎหมายนี้เปนไปอยางมีประสิทธิผล
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นายกรัฐมนตรีอาจใชดุลยพินิจแตฝา ยเดียวในการมอบอํานาจใหสมาชิกของรัฐบาลหรือผูบริหารของ CDC
ทําหนาที่ในระดับหนึ่งหรือในกิจกรรมใด ๆ ของ CDC โดยการมอบหมายดังกลาวรวมถึงการจัดการและการใช
งบประมาณและทรัพยากรมนุษยใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่บงั คับใช
การแตงตั้งผูบริหารของ CDC ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
ขอ 6:
CDC มีโครงสรางองคกรดังตอไปนี้ :
- สํานักเลขาธิการ (General Secretariat) ของ CDC
- คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือกัมพูชา (Cambodian Cooperation Development Board) ยอวา
“CCDB” และ
- คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board) ยอวา “CIB”;
สํานักเลขาธิการของ CDC, CCDB และ CIB จะตองนําโดยเลขาธิการคนหนึง่ ซึ่งมีรองเลขาธิการตาม
ความจําเปน
CDC อาจกําหนดโครงสรางหรือกลไกเพิ่มเติมตามกฤษฎีกายอย ตามความจําเปน
ขอ 7:
CDC มีงบประมาณแยกตามงบประมาณแผนดิน และขาราชการและพนักงานตามสัญญาจางใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบทีบ่ ังคับใช
ขอ 8:
โครงสรางและภารกิจหนาทีข่ อง CDC ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
บทที่ 3
กลไกการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด
ขอ 9:
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผลู งทุน การพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนภาคเอกชนและ
การระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุน จะตองมอบหมายใหคณะบริหารของราชธานี-จังหวัดเปนผู
พิจารณา ตามการอนุมัติของรัฐบาลในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสิรมการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด
(Municipal-Provincial Investment Sub-Committees) โดยสิทธิ อํานาจหนาที่ ขนาดของโครงการลงทุน การ
จัดโครงสรางและภารกิจหนาทีข่ องคณะอนุกรรมการสงเสิรมการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด ใหกาํ หนดโดย
กฤษฎีกายอยแยกตางหาก
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บทที่ 4
การจดทะเบียนและการดําเนินโครงการลงทุน
ขอ 10:
บุคคลใดที่ประสงคจะขอสงเสริมการลงทุนประเภท QIP, EQIP หรือ GIP จะตองสงใบสมัครเปน
ลายลักษณอกั ษรไปยัง CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนระดับราชธานี-จังหวัด
การขอโครงการลงทุนสามารถทําผานแพลตฟอรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Platforms)
ขอ 11:
ใบสมัครขอโครงการลงทุนจะตองแนบขอมูลตางๆ ตามที่กาํ หนดไวในกฤษฎีกายอย
ขอ 12:
เมื่อไดรับใบสมัครขอโครงการลงทุน CDC จะพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับคําขอโครงการลงทุนผาน
กลไก One-Stop Service
กลไก One-Stop Service ที่กาํ หนดไวในวรรค 1 ของขอนี้ เปนกลไกสําหรับการพิจารณาและตัดสินใจ
เกี่ยวกับคําขอโครงการลงทุนโดยตัวแทนของกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวของที่มสี าํ นักงานอยูใน CDC ตามการ
มอบหมายและการมอบอํานาจจากหัวหนากระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวของภายใตการประสานงานของ CDC
หากโครงการลงทุนทีย่ ื่นขอไมอยูในรายชือ่ เชิงลบ (Negative List) ที่จะกําหนดแยกตางหากโดยกฤษฎีกา
ยอย CDC จะออกใบรับรองการจดทะเบียน (Registration Certificate) ใหกับผูส มัครภายใน 20 (ยี่สบิ )
วันทํางาน
ใบรับรองการจดทะเบียนจะตองติดบารโคด (Barcode) ที่มหี มายเลขประจําตัวหรือ QR Code หรือ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุนที่ไดรบั การจดทะเบียน เพื่อเปนประโยชนตอการ
จดทะเบียนอื่นๆ และการดําเนินโครงการลงทุน
กระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งนักลงทุนตองยื่นขอจดทะเบียนเพื่อดําเนินการโครงการลงทุนของตน
ที่ไดรับการอนุมัตจิ าก CDC แลว จะไมกาํ หนดใหผูสมัครหรือนักลงทุนจัดเตรียมเอกสารที่มอี ยูในบารโคดตาม
หมายเลขประจําตัว หรือ QR Code หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ติดอยูกับใบรับรองการจดทะเบียนทีอ่ อกใหโดย CDC
ขอ 13:
โครงการลงทุนที่ไดรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนสามารถดําเนินโครงการไดโดยอัตโนมัติ แตไมยกเวน
โครงการลงทุนจากการไดรับใบอนุญาตอื่น ๆ ตามทีก่ ฎหมายและระเบียบทีบ่ ังคับใชกาํ หนด
โครงการลงทุนทัง้ หมดจะตองไดรบั การติดตามและตรวจสอบผานกลไก One-Stop Service ซึ่ง
ประสานงานโดย CDC เพื่อใหแนใจวา สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดสําหรับการไดรบั ใบรับรองการ
ลงทะเบียน
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ผูดําเนินโครงการลงทุนตองจัดทํารายงานการดําเนินโครงการตามกําหนดการที่ CDC กําหนด ซึ่งรูปแบบ
และรายละเอียดของเทมเพลตรายงาน (Report Template) จะตองกําหนดตามแนวทางของ CDC
การจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการลงทุนไมเปนพื้นฐานสําหรับการยกเวนจากการตรวจสอบใน
สถานที่ ถา CDC เห็นวาจําเปน หรือหากมีการรองเรียนใด ๆ จากบุคคลที่อา งวาไดรบั ผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการลงทุน
ขอ 14:

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนโครงการลงทุนกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด ให
กําหนดโดยกฤษฎีกายอยแยกตางหาก
บทที่ 5
การค้ําประกันการลงทุนและการคุมครอง
ขอ 15:
นักลงทุนจะไดรับการปฏิบัติโดยไมมีการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการชดใชคา เสียหาย การชดเชย หรือ
การเยียวยาทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในกรณีที่การลงทุนของนักลงทุนประสบความสูญเสียอันเนื่องมาจากความขัดแยง
ทางอาวุธ ความวุนวายทางพลเมือง หรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีแจงในกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับ
การชดใชหรือชดเชยตามสมควร
นักลงทุนตางชาติจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติใด ๆ บนพื้นฐานของสัญชาติตา งประเทศ ยกเวนการถือครอง
ที่ดินตามที่กาํ หนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรกัมพูชาและขอบังคับอื่นใดที่มผี ลบังคับใช
ขอ 16:
รัฐจะตองไมดาํ เนินการใด ๆ เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์เอกชนเปนของรัฐ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ทรัพยสินของนักลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอ 17:
รัฐตองไมดาํ เนินการเวนคืนใดๆ ที่อาจสงผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมตอโครงการลงทุนที่ไดรับอนุมัติ
หรือดําเนินมาตรการใดๆ ทีค่ ลายกับการเวนคืน เวนแตเพื่อวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะและการเวนคืน
ดังกลาวจะตองเปนไปตามเงือ่ นไขดังตอไปนี้
1. การไมเลือกปฏิบัติ
2. ยุติธรรมและคาตอบแทนทีย่ ุตธิ รรม และ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนที่บงั คับใชในการเวนคืน
ขอ 18:
รัฐบาลกัมพูชาจะไมกาํ หนดราคาผลิตภัณฑ หรือบริการที่ผลิตหรือจัดทําโดยโครงการลงทุน
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ขอ 19:
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทีบ่ ังคับใช นักลงทุนมีสทิ ธิ์ในการซื้อเงินตราตางประเทศโดยเสรีและสง
เงินตราตางประเทศดังกลาวกลับประเทศเพื่อชําระภาระผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนผานธนาคาร
ตัวกลางที่ไดรบั อนุญาต การโอนเหลานี้รวมถึง :
1. เงินสมทบทุน รวมถึงเงินสมทบทุนเริ่มตน
2. รายได กําไรจากการลงทุน เงินปนผล คาลิขสิทธิ์ คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมการจัดการ
และความชวยเหลือดานเทคนิค ดอกเบี้ย และรายไดอื่นจากการลงทุน
3. รายไดจากการขายหรือเลิกกิจการทั้งหมดหรือบางสวนของบริษัทที่ดาํ เนินโครงการลงทุน
4. การชําระเงินนําเขาและการสงกลับทั้งเงินตนและดอกเบีย้ เงินกู
5. การชําระคาสินไหมทดแทนกรณีมคี วามวุนวายทางพลเมือง การเวนคืน หรือการริบทรัพยสินโดยรัฐ
6. การชําระเงินที่เกิดจากการระงับขอพิพาทดวยวิธกี ารใดๆ รวมถึงการตัดสินของศาลหรือคําชีข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการ และ
7. รายไดอื่นๆ และเงินเดือนของพนักงาน
ขอ 20:
ทรัพยสินทางปญญาของนักลงทุนไดรับการคุมครองตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน
ทางปญญาของราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอ 21:
การถือครองที่ดินของนักลงทุนเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการลงทุนจะมอบใหเฉพาะบุคคลที่มี
สัญชาติกัมพูชาตามกฎหมายและระเบียบทีบ่ ังคับใชเทานั้น
นักลงทุนมีสิทธิใชที่ดินผานสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจ หรือสัญญาเชาหรือสัญญาเชาถาวรในระยะเวลาที่
แนนอนตามกฎหมายและระเบียบทีบ่ ังคับใช
ขอ 22:
บุคคลทีถ่ ือวาเปนนักลงทุนตามกฎหมายนี้ มีสิทธิดังตอไปนี:้
1. สิทธิในการจางพนักงานตางชาติเพื่อจัดการหรือดําเนินโครงการลงทุนภายในโควตาไมเกินจํานวนที่
กฎหมายกําหนดและระเบียบที่ใชบังคับ ในกรณีที่ไมสามารถหาพนักงานชาวกัมพูชาที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
จัดการหรือดําเนินโครงการลงทุนได การอนุญาตใหจา งแรงงานตางชาติขึ้นอยูกับสถานการณในแตละกรณีและ
เปนการชัว่ คราว
2. สิทธิที่จะไดรับใบอนุญาตพํานักระยะยาวชั่วคราวสําหรับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ในระยะเวลาที่โครงการลงทุนดําเนินอยู
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3. สิทธิในการขอใบอนุญาตพํานักระยะยาวชัว่ คราวสําหรับลูกจางชาวตางชาติ คูส มรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิตภิ าวะในระยะเวลาทีส่ ัญญาจางมีผลบังคับ
4. สิทธิในการขอใบอนุญาตทํางานและสมุดการงานสําหรับตนเองและพนักงานตางชาติ
CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัดจะออกหนังสือรับรองสถานะการลงทุน
ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุนตามคํารองขอของนักลงทุน เพื่อนําไปใชในการขอใบอนุญาตพํานักระยะ
ยาวชัว่ คราว ใบอนุญาตทํางาน สมุดการงานและวัตถุประสงคทจี่ าํ เปนอื่น ๆ ตามขั้นตอนที่บงั คับใช
ขั้นตอนพิเศษในการขอใบอนุญาตทํางานและหนังสือจางงานตามที่ระบุไวในขอนี้ ใหกาํ หนดไวในประกาศ
รวมระหวาง CDC และกระทรวงทีร่ ับผิดชอบดานแรงงาน
พิธีการและขั้นตอนพิเศษในการขอใบอนุญาตพํานักระยะยาวชัว่ คราวตามที่ระบุไวในขอนี้ ใหกาํ หนดโดย
กฤษฎีกายอยแยกตางหาก
ขอ 23:
นักลงทุนมีสิทธิไดรับบริการดูแลหลัง (after-care service) สําหรับโครงการลงทุนทีไ่ ดรับจดทะเบียนกับ
CDC หรือ คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด.
เงื่อนไข พิธีการ และขั้นตอนในการใหบริการดูแลหลัง สําหรับโครงการลงทุนตามทีร่ ะบุไวในวรรค 1 ของ
ขอนี้ ใหกาํ หนดโดยกฤษฎีกายอย
บทที่ 6
สิ่งจูงใจในการลงทุน
ขอ 24:
ภาคสวนการลงทุนและกิจกรรมตอไปนี้ มีสิทธิไดรบั สิง่ จูงใจในการลงทุน :
1. อุตสาหกรรมไฮเทคที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมหรือการวิจัยและพัฒนา ฃ
2. อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมหรือมีการแขงขันสูง หรือการผลิตที่มมี ูลคาเพิ่มสูง
3. อุตสาหกรรมที่จัดหาหวงโซการผลิตในระดับภูมภิ าคและระดับโลก
4. อุตสาหกรรมทีส่ นับสนุนการเกษตร การทองเที่ยว การผลิต หวงโซการผลิตและหวงโซอุปทานระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลก
5. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
6. อุตสาหกรรมชิ้นสวนอะไหล การประกอบและติดตั้ง
7. อุตสาหกรรมเครือ่ งกลและเครือ่ งจักร
8. ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ที่ใหบริการตลาดภายในประเทศหรือสงออก
9. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคที่มคี วามสําคัญ และการพัฒนาคลัสเตอรวสิ าหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม นิคมอุตสาหกรรม และนิคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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10. ดานการทองเที่ยว และกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยว
11. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
12. อุตสาหกรรมดิจิทลั
13. ดานการศึกษา การฝกอาชีพ และการสงเสริมการผลิต
14. ดานสุขภาพ
15. โครงสรางพื้นฐานที่จาํ เปน
16. ดานโลจิสติกส
17. การจัดการและคุมครองสิ่งแวดลอม การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน
18. พลังงานสีเขียว เทคโนโลยีที่เอื้อตอการปรับตัวและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
19. ภาคสวนและกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวในกฎหมายนีท้ ี่รฐั บาลกัมพูชาถือวามีศักยภาพใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ขอ 25:
ภาคสวนและกิจกรรมการลงทุนทีร่ ะบุไวในมาตรา 24 ของกฎหมายนี้ ที่ไมอยูในรายชื่อเชิงลบ (Negative
List) จะไดรับสิง่ จูงใจทางภาษีขั้นพื้นฐาน และ/หรือภาษีศลุ กากรทัง้ หมดหรือบางสวนหลังจากไดรบั ใบรับรองการ
จดทะเบียนทีร่ ับรองสถานะโครงการ QIP
ภาคสวนและกิจกรรมการลงทุนทีร่ ะบุไวในมาตรา 24 ของกฎหมายนี้ ซึ่งไมไดรบั สิทธิประโยชนทั้งภาษี
อากรและภาษีศุลกากร จะถูกระบุไวในรายชื่อเชิงลบ (Negative List) ของกฤษฎีกายอย
ขอ 26:
กิจกรรมการลงทุนที่จดทะเบียนเปนโครงการ QIP มีสทิ ธิ์เลือกสิ่งจูงใจพื้นฐานภายใตสองทางเลือกดังนี้ :
1. ทางเลือกที่ 1 :
o ยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา 3 (สาม) ถึง 9 (เกา) ป ขึ้นอยูก ับภาคสวนและกิจกรรมการลงทุน นับจาก
เวลาที่มรี ายไดครั้งแรก ภาคสวนและกิจกรรมการลงทุนตลอดจนระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดใหกาํ หนดไวใน
กฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงิน และ/หรือในกฤษฎีกายอย หลังจากพนระยะเวลายกเวนภาษีเงินได
โครงการ QIP มีสทิ ธิที่จะชําระภาษีเงินไดในอัตรากาวหนาตามสัดสวนของภาษีทงั้ หมดที่ตองชําระ ดังนี้
• 25 (ยี่สิบหา) เปอรเซ็นต สําหรับ 2 (สองป) แรก
• 50 (หาสิบ) เปอรเซ็นต ในชวง 2 (สอง) ปถัดไป และ
• 75 (เจ็ดสิบหา) เปอรเซ็นต ในชวง 2 (สอง) ปสุดทาย
o การยกเวนภาษีลว งหนาในชวงระยะเวลายกเวนภาษีเงินได
o การยกเวนภาษีขั้นต่าํ ถาไดจัดทํารายงานการตรวจสอบบัญที ี่เปนอิสระ
o การยกเวนภาษีสง ออก เวนแตกฎหมายและระเบียบขอบังคับอื่นๆ จะกําหนดไวเปนอยางอื่น หรือ
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2. ทางเลือกที่ 2 :
o การหักเปนรายจายจากเงินทุน โดยการคิดคาเสื่อมเปนพิเศษตามที่กาํ หนดไวในระเบียบภาษีทบี่ ังคับใช
o มีสิทธิหักไดสงู สุด 200 (สองรอย) เปอรเซ็นตของคาใชจา ยพิเศษที่เกิดขึ้นไดนานถึง 9 (เกา) ป
ภาคสวนและกิจกรรมการลงทุน คาใชจา ยพิเศษ ตลอดจนระยะเวลาที่นาํ ไปหักลดหยอนได จะกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงิน และ/หรือในกฤษฎีกายอย
o การชําระลวงหนาภาษีที่ไดรบั การยกเวนสําหรับชวงเวลาหนึ่งๆ ตามภาคสวนและกิจกรรมการลงทุนที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงินและ/หรือในกฤษฎีกายอย
o ไดรับการยกเวนภาษีขั้นต่าํ ถาไดจัดทํารายงานการตรวจสอบบัญที ี่เปนอิสระ
o การยกเวนภาษีสง ออก เวนแตกฎหมายและระเบียบขอบังคับอื่นๆ จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
สิ่งจูงใจนอกเหนือจากที่ระบุไวในวรรค 1 ของมาตรานี้ มีดังนี้ :
a. โครงการ QIP สําหรับการสงออกและโครงการ QIP สําหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน มีสิทธิ์ไดรบั ยกเวน
ภาษีศลุ กากร ภาษีพิเศษ และภาษีมลู คาเพิ่มสําหรับการนําเขาวัสดุกอสราง อุปกรณกอสราง อุปกรณการผลิต และ
ปจจัยการผลิต
b. โครงการ QIP ที่มุงเนนตลาดภายในประเทศมีสิทธิ์ไดรับยกเวนภาษีศุลกากร ภาษีพิเศษ และ
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการนําเขาวัสดุกอสราง อุปกรณกอ สราง และอุปกรณการผลิต สวนสิง่ จูงใจสําหรับปจจัย
การผลิตจะถูกกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงินและ/หรือในกฤษฎีกายอย
โครงการ QIP ที่ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสทิ ธิไดรบั สิ่งจูงใจและการคุมครองเชนเดียวกับโครงการ QIP
อื่นๆ ที่กาํ หนดไวในกฎหมายฉบับนี้
ขอ 27:
นอกเหนือจากสิ่งจูงใจพื้นฐานทีก่ าํ หนดไวในมาตรา 26 ของกฎหมายนี้ กิจกรรมการลงทุนทีจ่ ดทะเบียน
เปนโครงการ QIP ไดรับสิ่งจูงใจเพิ่มเติม ดังนี้ :
1. การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการซื้อปจจัยการผลิตทีผ่ ลิตในทองถิ่นสําหรับการดําเนินการตาม
โครงการ QIP
2. หัก 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) เปอรเซ็นตจากฐานภาษีสาํ หรับกิจกรรมใด ๆ ดังตอไปนี้ :
a. การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม
b. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยผา นการฝกอบรมและทักษะดานอาชีพแกแรงงาน/ลูกจางชาว
กัมพูชา
c. การกอสรางที่พัก ศูนยอาหาร หรือโรงอาหารทีม่ ีการขายอาหารราคาที่เหมาะสม สถานรับ
เลี้ยงเด็ก และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ สําหรับคนงาน/พนักงาน
d. อัพเกรดเครื่องจักรเพื่อรองรับสายการผลิต และ
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e. การจัดหาสวัสดิการสําหรับคนงาน/ลูกจางชาวกัมพูชา เชน วิธีการเดินทางทีส่ ะดวกสบาย
สําหรับการเดินทางจากบานไปยังโรงงาน ที่พกั ศูนยอาหาร หรือโรงอาหารที่มกี ารขายอาหารใน
ราคาที่เหมาะสม สถานรับเลี้ยงเด็ก และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
3. สิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดสาํ หรับการขยายโครงการ QIP ซึ่งจะกําหนดไวในกฤษฎีกายอย
ขอ 28:
นอกเหนือจากสิ่งจูงใจที่กาํ หนดไวในมาตรา 26 และมาตรา 27 ของกฎหมายนี้แลว ภาคสวนเฉพาะและ
กิจกรรมการลงทุนใดๆ ที่มศี ักยภาพสูงทีจ่ ะมีสว นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาจไดรบั สิ่งจูงใจ
พิเศษตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดการทางการเงิน
บทที่ 7
การเขาซื้อกิจการ การขาย หรือการควบรวมกิจการของโครงการลงทุน
ขอ 29:
สิทธิ์ สิทธิพิเศษ และสิทธิ์อื่นๆ ของโครงการ QIP ไมสามารถโอนใหกับบุคคลทีส่ ามได ยกเวนการโอนผาน
การเขาซือ้ กิจการ การขาย และการควบรวมกิจการของโครงการลงทุน
ขอ 30:
โครงการลงทุนทีม่ ีการเขาซื้อกิจการ การขาย หรือการควบรวมกิจการโดยไมสูญเสียสิง่ จูงใจ การ
รับประกันการลงทุน และภาระผูกพันใดๆ ที่แนบมากับโครงการดังกลาว หากการเขาซื้อกิจการ การขาย หรือการ
ควบรวมกิจการเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทีบ่ ังคับใช และตองยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรไปยัง
CDC หรืคณะอนุกรรมการสงเสิรมการลงทุนราชธานี-จังหวัด ซึ่งจะกําหนดขั้นตอนโดยละเอียดตามกฤษฎีกายอย
บทที่ 8
การยกเลิกโครงการลงทุน
ขอ 31:
โครงการลงทุนอาจเปนโมฆะในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :
1. ไมสามารถดําเนินการโครงการ QIP ตอไปได
2. การเลิกกิจการของนิติบคุ คลที่ดาํ เนินโครงการ QIP
3. การไมปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กาํ หนดไวในกฎหมายและระเบียบทีบ่ ังคับใช
4. ตามคํารองขอของกระทรวง/สถาบันที่เกี่ยวของสําหรับโครงการลงทุนซึง่ สงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอมหรือความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชนสาธารณะหรือสวัสดิภาพของประชาชน
หรือตามคํารองขอของนักลงทุน
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ขอ 32:
ในกรณีการเปนโมฆะภายใตมาตรา 31-1 ของกฎหมายนี้ นักลงทุนจะตองยื่นคํารองขอเปนโมฆะโดยตรง
หรือผานตัวแทนที่ไดรบั มอบอํานาจไปยัง CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนของราชธานี-จังหวัด และ
คําขอจะตองลงนามโดยนักลงทุนหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ โดยระบุสาเหตุของการไมสามารถดําเนินการ
โครงการ พรอมทั้งแนบเอกสารสนับสนุน
ในกรณีการเปนโมฆะเนื่องจากการเลิกกิจการตามมาตรา 31-2 ของกฎหมายนี้ หากการเลิกกิจการเกิด
จากการชําระบัญชีและการยุบโดยสมัครใจ นักลงทุนจะตองยื่นคํารองขอเปนโมฆะโดยตรงหรือผานตัวแทนที่ไดรับ
มอบอํานาจไปยัง CDC หรือคณะอนุกรรมการสิงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด
ในกรณีการเปนโมฆะเนื่องจากการเลิกกิจการตามมาตรา 31-2 ของกฎหมายนี้ หากการเลิกกิจการเกิดขึ้น
โดยคําตัดสินของศาล นักลงทุนจะตองยื่นคํารองตอ CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุน
ราชธานี-จังหวัดโดยตรง พรอมทั้งตองแนบคําตัดสินของศาลและเอกสารที่เกี่ยวของของการเลิกกิจการของนิติ
บุคคลที่ดาํ เนินโครงการ QIP ตลอดจนคําชีแ้ จงความสนใจที่เกี่ยวของกับโครงการ QIP ที่จะเปนโมฆะ
โครงการ QIP อาจเปนโมฆะตามดุลยพินิจของ CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนของ
ราชธานี-จังหวัด ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไวในมาตรา 31-3 ของกฎหมายนี้
ขั้นตอนโดยละเอียดสําหรับการทําใหเปนโมฆะโดยการรองขอและการทําใหเปนโมฆะตามดุลยพินิจภายใต
วรรค 1 ถึง 4 ของขอ 31 ของกฎหมายนี้ จะถูกกําหนดโดยกฤษฎีกายอย
ขอ 33:
แมวา โครงการลงทุนจะถูกยกเลิก นักลงทุนก็ไมไดรบั การยกเวนภาษีและภาระผูกพันอื่นๆ
ขอ 34:
นักลงทุนอาจอุทธรณการเพิกถอนโครงการลงทุนไดโดยการยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรตอ CDC หรือ
คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด ตามขั้นตอนที่บังคับใช
ในกรณีมีการอุทธรณ CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัด เปนผูว ินจิ ฉัย
อุทธรณนั้น
ในกรณีที่ไมพอใจกับการตัดสินใจขางตน นักลงทุนที่อุทธรณสามารถยื่นคํารองตอศาลที่เกี่ยวของของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ขอ 35:
หากโครงการลงทุนเปนโมฆะ นักลงทุนอาจโอนทรัพยสินที่เหลือไปตางประเทศหรือใชทรัพยสินดังกลาวใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา หากโครงการลงทุนนําเขาวัสดุกอสราง อุปกรณกอสราง อุปกรณการผลิต หรือปจจัยการ
ผลิตที่นาํ เขามาโดยไดรับยกเวนภาษีศลุ กากร ภาษีพิเศษ และภาษีมลู คาเพิ่มเปนเวลานอยกวา 5 (หา) ป นักลงทุน
มีหนาที่ตองชําระภาษีวสั ดุกอสราง ภาษีอุปกรณกอสราง ภาษีอุปกรณการผลิต และภาษีปจ จัยการผลิตอื่น ๆ ซึง่
จะตองกําหนดโดยกฤษฎีกายอยตามกฎหมายและระเบียบทีใ่ ชบังคับ
บทที่ 9
ขอพิพาทและการแกไขขอพิพาท
ขอ 36:
ขอพิพาทระหวางนักลงทุนและนักลงทุนที่เกี่ยวของกับโครงการลงทุนอาจแกปญ
 หาโดย CDC หรือ
คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัดผานการไกลเกลี่ยตามขั้นตอนทีบ่ ังคับใช ตอเมื่อมีการรองขอ
เปนลายลักษณอักษรตอ CDC หรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนราชธานี-จังหวัดจากฝายใดฝายหนึ่ง
ภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากไดรับคําขอเปนลายลักษณอักษรสําหรับการไกลเกลี่ย CDC หรือ
คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนของราชธานี-จังหวัด จะตองจัดใหมีการไกลเกลี่ยระหวางนักลงทุนกับผูมสี วนได
สวนเสียอื่นๆ ตามความจําเปน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม
หากการประนีประนอมขางตนไมสาํ เร็จ ขอพิพาทอาจไดรับการแกไขผาน :
1. อนุญาโตตุลาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติโดยไดรับความยินยอมจากคูพิพาท
2. ศาลที่เกี่ยวของของราชอาณาจักรกัมพูชา.
บทที่ 10
การถือปฎิบัติ
ขอ 37:
เมื่อกฎหมายฉบับนี้มผี ลใชบงั คับ รัฐบาลกัมพูชาจะออกกฤษฎีกายอยวาดวย การบังคับใชกฎหมายการ
ลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้อยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
บทที 11
บทบัญญัติเฉพาะกาล
ขอ 38:
กฤษฎีกายอยตอไปนีจ้ ะยังคงมีผลใชบงั คับโดยสมบูรณจนกวาจะมีการเปลี่ยนกฤษฎีกาใหม หรือ
กฎระเบียนใหม :
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1. กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 111 ANK/BK ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2005 วาดวย การดําเนินการเกี่ยวกับ
การแกไขกฎหมายวาดวยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา
2. กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 79 ลงวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2021 วาดวย การจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริม
การลงทุนราชธานี-จังหวัด
3. กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 34 ANK/BK ลงวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2007 วาดวย การแกไขแผนก 1
ภาคผนวก 1 ของกฤษฎีกายอย ฉบับที่ 111 ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2005 วาดวย การดําเนินการเกี่ยวกับการ
แกไขกฎหมายวาดวยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา
4. กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 60 ANK/BK ลงวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2016 วาดวย โครงสรางและหนาทีข่ อง
สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา
5. กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 33 ANK/BK ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019 วาดวย การแกไขมาตรา 15
ของราชกฤษฎีกายอย ฉบับที่ 111 ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2005 วาดวย การดําเนินการเกี่ยวกับการแกไข
กฎหมายวาดวยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา
6. กฤษฎีกายอย ฉบับที่ 148 ANK/BK ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2005 วาดวย การจัดตัง้ และการจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7. กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ 39:
ให CDC ปฏิบัตหิ นาที่ตอไปจนกวาจะมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย โครงสรางและหนาทีข่ อง
สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา
ขอ 40:
การลงทุนที่ไดรับสิ่งจูงใจในการลงทุนและไดรบั อนุมัติตามกฎหมายวาดวย การลงทุนของราชอาณาจักร
กัมพูชาที่ประกาศใชโดย Royal Kram No. 03/NS/94 ลงวันที่ 05 สิงหาคม ค.ศ. 1994 และกฎหมายวาดวยการ
แกไขกฎหมายการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาทีป่ ระกาศโดย Royal Kram No. NS/RKM/0303/009 ลงวันที่
24 มีนาคม ค.ศ. 2003 และกฤษฎีกายอยอื่น ๆ ใหถอื วา เปนโครงการ QIPs ภายใตกฎหมายฉบับนี้ และภายใต
กฤษฎีกายอยที่เกี่ยวของ
การลงทุนที่ไมไดรับสิ่งจูงใจในการลงทุน แตไดรบั การค้าํ ประกันการลงทุน และไดรบั อนุมัติตามกฎหมาย
วาดวย การลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาทีป่ ระกาศใชโดย Royal Kram No. 03/NS/94 ลงวันที่ 05 สิงหาคม
ค.ศ. 1994 และกฎหมายวาดวย การแกไขกฎหมายการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาที่ประกาศใชโดย Royal
Kram No. NS/RKM/0303/009 ลงวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2003 และกฤษฎีกายอยอื่น ๆ ใหถือวา เปนโครงการ
GIPs ภายใตกฎหมายฉบับนี้ และภายใตกฤษฎีกายอยที่เกี่ยวของ
โครงการ QIPs ที่ไดรับสิทธิ์ไดรบั การยกเวนภาษีเงินไดกอนการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ จะยังคงไดรบั
สิ่งจูงใจสําหรับการยกเวนภาษีเงินไดที่เหลืออยูตอไป
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บทที่ 12
บทบัญญัติสุดทาย
ขอ 41:
กฎหมายวาดวย การลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาทีป่ ระกาศใชโดย Royal Kram No. 03/NS/94 ลง
วันที่ 05 สิงหาคม ค.ศ. 1994 และกฎหมายวาดวย การแกไขกฎหมายการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาที่
ประกาศโดย Royal Kram No. NS/RKM/0303 /009 ลงวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2003 และกฎขอบังคับอื่นใด
ที่ขัดตอกฎหมายฉบับนี้ ใหถือเปนโมฆะ
ขอ 42:
กฎหมายฉบับนี้ใหประกาศใชทันที
ทําขึ้นในพระบรมราชวัง วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ป 2021
ลงพระปรมาภิไธย
นโรดม สีหมุนี
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