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ภาพรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศกัมพูชา

บทนา
ภาพรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศกัมพูชา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม
การเมืองและความมั่นคงของประเทศกัมพูชา
1.

บทสรุปประวัติศาสตร์กฎหมายประเทศกัมพูชา
ในประเทศกัมพูชา ศาสนาหรือที่รู้จักในนามกฎหมายได้มีอิทธิพลต่อสังคม ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธได้แทรกซึมเข้า
สู่กฎหมายกัมพูชา ความสัมพันธ์ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและอินเดียโบราณได้ช่วยอานวยความสะดวกในการศึกษา
ระบบกฎหมายที่ใช้ในกัมพูชา เป็นเวลากว่าศตวรรษที่สังคมกัมพูชาได้รับการหล่อหลอมจากแนวคิดของอินเดียผ่านทาง
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้น วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายกัมพูชาจึงแบ่งออกเป็น 2 (สอง)
ยุคด้วยกัน กล่าวคือ (1) ยุคกฎหมายโบราณ (ancient law) และ (2) ยุคกฎหมายสมัยใหม่ (modern law)1
ก.

กฎหมายโบราณ

กฎหมายโบราณแบ่งออกเป็นสองยุคด้วยกัน ได้แก่ (1) ยุคกฎหมายเขมรโบราณ (archaic Khmer law) และ (2) ยุค
กฎหมายเขมรอังกอร์ (angkorian Khmer law)2
1)

ยุคกฎหมายเขมรโบราณ

อารยธรรมแรกที่ได้รับการยืนยันว่าถือกาเนิดในกัมพูชามาจากอาณาจักร 2 แห่ง คือ ฟูนาน (Fou-Nan) และเจนละ
(Tchen-La) อาณาจักรแรกในกัมพูชาที่เป็นที่รู้จักคือฟูนาน กฎหมายกัมพูชาในยุคนั้นได้รับอิทธิพลจากบทกฎหมายที่มี
ต้นกาเนิดจากประเทศอินเดีย อินเดียได้ถ่ายทอดศาสนาของตนให้กับฟูนาน ซึ่งรวมไปถึงศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ
ภาษาสันสกฤต และกฎหมายผ่านทางความสัมพันธ์ทางการค้ากับกัมพูชา และมีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก ในเวลาต่อมา ในยุคของอาณาจักรเจนละ อิทธิพลของกฎหมายอินเดียต่อสังคมกัมพูชาและการจัดระเบียบ
ทางสังคมของอาณาจักรฟูนานก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

1
2

Royal University of Law and economics and Cooperation and Cultural Activities of French Embassy, Introduction to law, edition 2003.
Royal University of Law and economics and Cooperation and Cultrual Activities of French Embassy, Introduction to law, edition 2003.
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ยุคกฎหมายเขมรอังกอร์

แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าการใช้ระบบกฎหมายและกฎหมายที่มีต้นกาเนิดที่ประเทศอินเดียมีอิทธิพลต่อ
อาณาจักรฟูนาน แต่กฎหมายที่มีต้นกาเนิดที่ประเทศอินเดียก็มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคอังกอร์ ระบบรัฐบาลได้รับ
แรงบั น ดาลใจมาจากตั ว บทกฎหมายที่ มี ต้ น ก าเนิ ด ที่ ป ระ เทศอิ น เดี ย โดยเฉพาะ พระมนู ธ รรมศาสตร์
(Mânavadharmacâstra) หรือกฎหมายพระมนู (laws of Manu)3 รวมถึงข้อความจารึกของทางการจานวนมากถูก
พบที่ประเทศกัมพูชา อิทธิพลทางด้านศีลธรรม การเมือง และศาสนาจากประเทศอินเดียปรากฏโดยเด่นชัดบนข้อความ
ที่ได้ถูกสลักไว้บนก้อนหินเพื่อสรรเสริญเจ้านาย
ข.

กฎหมายยุคใหม่

กฎหมายยุคใหม่ของกัมพูชาประกอบไปด้วยกฎหมายกัมพูชาในยุคอาณานิคมและกฎหมายกัมพูชาร่วมสมัย
1)

กฎหมายกัมพูชาในยุคหลังอังกอร์ (period of post-angkorian) และยุคอาณานิคมฝรั่งเศส/รัฐใน
อารักขา (protectorate)

นับแต่ละทิ้งกรุงอังกอร์ในฐานะเมืองหลวง ไปจนถึงช่วงที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ระบบกฎหมายของกัมพูชาได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับกฎหมายโบราณ พระไชยเชษฐา(Chey Chétha) กษัตริย์ของกัมพูชาทรงตัดสิน
พระทัยที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายบางฉบับในค.ศ. 1620 เนื่องจากทรงทอดพระเนตรเห็นการกดขี่และความอยุตธิ รรม
เป็นอย่างมากในชั้นศาล ในเวลาต่อมา กษัตริย์อีกหลายพระองค์ อาทิ พระเจ้าไชยเชษฐาที่ 2 (Chey Chétha II) องค์
ซอร์ ชัย เจษฎา (Ang Saur Chey Chesda) องค์ด้วง (Ang Duong) ได้แก้ไขประมวลกฎหมายดังกล่าวด้วย
การถือกาเนิดขึ้นของกฎหมายกัมพูชาเกิดขึ้นเวลาเดียวกับสมัยที่กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส การลงพระ
ปรมาภิไธยในข้อตกลงอาณานิคมในค.ศ. 1884 ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในประเทศกัมพูชา เมื่อมีการลงพระ
ปรมาภิไธย พระเจ้านโรดม (King Norodom) ทรงยินยอมให้มีการปฏิรูปทางด้านการปกครอง ตุลาการ การเงิน และ
พาณิชย์ทั้งหมดตามแบบฉบับของฝรั่งเศส ตั้งแต่ค.ศ. 1911 เป็นต้นมา ทางการของฝรั่งเศสได้นากฎหมายสมัยใหม่เข้า
มาใช้ในราชอาณาจักร และมีการจัดทาประมวลกฎหมายและการนาหลักการของกฎหมายฝรั่งเศสมาใช้ในกฎหมาย
กัมพูชาเป็นครั้งแรกด้วยในขณะนั้น
2)

กฎหมายร่วมสมัยกัมพูชา

กรอบกฎหมายปั จ จุบั น ของกัม พู ชาซึ่ งใช้ มานั บตั้ งแต่ กั มพู ชาได้ รับ เอกราชจากฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1953 เป็ นการ
ผสมผสานระหว่างกฎหมายและหลักการทางกฎหมายจากระบบกฎหมายต่างๆ
3
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แม้ว่ากัมพูชาจะมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 รัฐธรรมนูญกลับ
ระบุให้กฎหมายทุกฉบับที่รัฐบาลชุดก่อนๆ ได้ประกาศใช้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปภายในขอบเขตที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายฉบับใหม่ หรือไม่ถูกยกเลิกอย่างชัดแจ้ง ซึ่งก็ได้มีการตีความรัฐธรรมนูญว่า กฎหมายที่ออกหลังจากปี ค.ศ.
1979 เท่านั้นที่ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเว้นแต่ว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นประกาศใช้แทนที่ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
ได้มีนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลกาหนดห้ามใช้บทบัญญัติบางบทในกฎหมายเหล่านั้น เนื่องจากไม่เข้ากันกับ ระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (Free market economy) และนโยบายอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น กฎหมายที่ออกก่อนปี ค.ศ. 1989 ในทางปฏิบัติมักจะไม่ถูกนามาใช้โดยสมบูรณ์ ในขณะที่
กฎหมายที่ออกระหว่างปี ค.ศ. 1989 ถึง 1993 ถูกนามาปฏิบัติตามอย่างกว้างขวางมากกว่า ส่วนกฎหมายที่ออก
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชา (“RGC”) ในปี ค.ศ. 1993 มีผลใช้บังคับเว้นเสียแต่ว่าจะมีการประกาศยกเลิกหรือ
ประกาศให้เป็นเป็นโมฆะไว้เป็นการเฉพาะ
ประวัติศาสตร์กฎหมายยุคใกล้ของกัมพูชาแบ่งออกเป็นแปดยุคหลักๆด้วยกัน แต่ละยุคได้มีส่วนช่วยกาหนดโครงสร้าง
พื้นฐานทางกฎหมายของกัมพูชาในปัจจุบันอย่างมีนัยสาคัญ
1.

ค.ศ. 1953 - 1975: ประมวลกฎหมายแพ่งและตุลาการที่มีรากฐานจากฝรั่งเศส ( French-Based Civil
Code and Judiciary)

ก่อนค.ศ. 1975 ระบบกฎหมายของกัมพูชามีแบบอย่างมาจากระบบกฎหมายของฝรั่งเศส รวมถึงตุลาการแบบฝรั่งเศส
ด้วย กรอบการใช้กฎหมายทั้งด้านพาณิชย์ แพ่งและความสัมพันธ์ของครอบครัวได้ถูกนามาใช้กากับชีวิตประจาวัน ข้อ
พิพาทต่างๆถูกคณะกรรมการพาณิชย์ (commercial tribunal) ศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลอุทธรณ์ในรูปแบบต่างๆ
ตัดสิน
2.

ค.ศ. 1975 - 1979: ยุคเขมรแดง (Khmer Rouge Period)

ในค.ศ. 1975 กลุ่มเขมรแดงได้เข้ายึดประเทศและทาลายระบบกฎหมายของกัมพูชาทั้งหมดโดยสิ้นเชิง กฎหมาย
สนธิสัญญา และเอกสารด้านกฎหมายทั้งหมดถูกทาลาย ระบบตุลาการถูกยกเลิก ผู้พิพากษา ทนายความ และผู้
ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายอื่นๆส่วนใหญ่ถูกสังหาร เสียชีวิต หรือหนีออกนอกประเทศไป บางแหล่งกล่าวว่า หลัง
ค.ศ. 1979 มีผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาทางด้านกฎหมายเหลืออยู่ในกัมพูชาน้อยกว่า 10 คน
3.

ค.ศ.1979 - 1989: ระบบคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม (Vietnamese-Based Communist System)

รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนาม (the Vietnam-backed People’s
Republic of Kampuchea (“PRK”)) ได้ขับไล่กลุ่มเขมรแดงออกนอกกัมพูชาไปยังชายแดนประเทศไทยในค.ศ. 1979

หน้า 3

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

ภาพรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศกัมพูชา

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

และได้เข้าบริหารจัดการส่วนใหญ่ของประเทศ ระบบกฎหมายที่ถือกาเนิดขึ้นในช่วงปีดังกล่าวได้รับอิทธิพลเป็นอย่าง
มากจากระบบกฎหมายเวียดนาม เนื่องจากที่ปรึกษาเวียดนามได้ช่วยร่างกฎหมายของกัมพูชา ในช่วงยุครัฐกัมพูชา
(the State of Cambodia (“SOC”)) ตั้งแต่ค.ศ. 1979 ถึง 1993 ไม่มีการแบ่งแยกอานาจของฝ่ายบริหาร ตุลาการ
และนิติบัญญัติออกจากกัน
4.

ค.ศ. 1989 - 1993: ยุคปลดแอกประเทศจากระบบคอมมิวนิสต์ (Liberalizing Communist System)

ในค.ศ. 1989 รัฐบาลของรัฐกัมพูชาที่เปลี่ยนชื่อได้ดาเนินโครงการปลดแอกประเทศจากระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งทาให้มี
การออกกฎหมายที่มุ่งก่อให้เกิดเสรีภาพในการครอบครองทรัพย์สินและมอบเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (economic
freedom) มากยิ่งขึ้น กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับของกัมพูชาในปัจจุบันหลายฉบับบัญญัติขึ้นในช่วงค.ศ. 1989
ถึง 1993 แม้ว่าบางฉบับจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอย่างมากก็ตาม
5.

ค.ศ. 1991 - 1993: ยุคที่กัมพูชาถูกองค์กรบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา/สภาสูงสุด
แห่งชาติกัมพูชาเข้าแทรกแซง (UNTAC/SNC Intervention)

ภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่ทาขึ้นกับสหประชาชาติเมื่อค.ศ. 1991 หน่วยงานและกระทรวงบางแห่งของรัฐบาลรัฐ
กัมพูชาได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (United Nations
Transitional Authority in Cambodia (“UNTAC”)) มีการก่อตั้งหน่วยงานที่ออกกฎหมายและนโยบายหน่วยงาน
ใหม่ที่ชื่อว่าสภาสูงสุดแห่งชาติกัมพูชา (Supreme National Council (“SNC”)) ซึ่งได้ออกกฎหมายหลายฉบับ
รวมถึงกฎหมายอาญาและกฎหมายตุลาการ และกฎหมายสื่อ โดย SNC ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก UNTAC และกลุ่ม
ทางการเมืองสี่กลุ่มที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงสันติภาพปารีส (Paris Peace Agreement)
6.

ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน: ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy)

ราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐบาลกัมพูชา (the Royal Government of Cambodia) ถือกาเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1993
โดยมีระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใช้บังคับเมื่อ
วันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1993 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“รัฐธรรมนูญ”) ได้แยกฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารของรัฐบาลออกเป็นอิสระจากกัน ฝ่ายบริหาร หรือซึ่งรู้จักกันในนามรัฐบาลกัมพูชา ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยงานรัฐส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่ น และหน่วยงานรัฐอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน ฝ่ายนิติ
บัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติ (National Assembly) จานวน 123 คน และสมาชิกวุฒิสภา (Senate)
จานวน 61 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1999 ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลจังหวัด
(municipal and provincial court) ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) และศาลฎีกา (the Supreme Court)
รัฐธรรมนูญกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบห้าปี จากนั้นสภาแห่งชาติจะเป็นผู้
คัดเลือกนายกรัฐมนตรีจากเสียงข้างมากสองในสามส่วน
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ในการเลือกตั้งระดับชาติปีเมื่อปี ค.ศ. 1993 ไม่มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งโดยได้รับเสียงข้างมาก แม้ว่า พรรค
ฟุนซินเปก (FUNCINPEC) จะได้รับคะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นๆก็ตาม เพราะเหตุนี้และปัจจัยอื่นๆ พรรคฟุนซินเปก
จึงได้ร่วมมือกับพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party (CPP) สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ (HRH
Samdech Krom Preah Norodom Ranariddh) แห่งพรรคฟุนซินเปกได้เข้าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
กัมพูชา และสมเด็จฮุนเซน (HE Samdech Hun Sen) แห่งพรรคประชาชนกัมพูชาได้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคน
ที่สอง ส่วนตาแหน่งรัฐมนตรีและตาแหน่งอื่นๆในรัฐบาลได้ถูกแบ่งไปให้พรรคต่างๆตามข้อตกลงแบ่งปันอานาจ รัฐบาล
กัมพูชาที่จัดตั้งใหม่ประกาศความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการดาเนินระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (market economy)
ให้ได้อย่างเต็มรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐบาลถึงรากฐาน
7.

ค.ศ. 1998 - 2003: รัฐบาลเศรษฐกิจ (The Economic Government)

มีการเลือกตั้งแห่งชาติขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1998 โดยพรรคประชาชนกัมพูชาชนะการเลือกตั้งได้รับคะแนน
เสียงข้างมากและครองเสียงข้างมากในสภาแห่งชาติ อย่างไรก็ดี เนื่องจากพรรคการเมืองจาเป็นต้องได้รับคะแนนเสียง
สองในสามจากสมาชิกสภาแห่งชาติในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ พรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคฟุนซินเปกจึงได้
ร่วมกันก่อตั้งรัฐบาลผสม โดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน (Samdech Akeak Moha Sena Padey Techo
Hun Sen) เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ (HRH Samdech Krom Preah
Norodom Ranariddh) เป็นประธานสภาแห่งชาติ และสมเด็จ เจีย ซิม (HE Chea Sim) หัวหน้าพรรคประชาชน
กัมพูชาและอดีตประธานสภาแห่งชาติ เป็นประธานวุฒิสภาที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ สมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรค
ฟุนซินเปกได้เข้าดารงตาแหน่งรัฐมนตรีและตาแหน่งอื่นๆในรัฐบาล
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1993 องค์กรนิติบัญญัติได้ดาเนินการในระบบสภาเดี่ยว (unicameral body) ที่มีชื่อว่าสภา
แห่งชาติ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1999 ได้ทาให้เกิดองค์กรนิติบัญญัติที่
สองขึ้นเรียกว่าวุฒิสภา ในปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา 61 คนได้รับการเลือกจากพระมหากษัตริย์และพรรคการเมืองที่มีที่
นั่งในสภาแห่งชาติ ในภายภาคหน้า ประชาชนจะเป็นผู้เลือกสมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสภามีสิทธิที่จะตรวจสอบและทบทวนกฎหมายทุกฉบับที่สภาแห่งชาติได้ออก และเสนอกฎหมายของตนเอง แม้ว่า
จะไม่มีสิทธิยับยั้งการออกกฎหมายก็ตาม อย่างไรก็ดี สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิที่จะให้สภาแห่งชาติพิจารณากฎหมายฉบับ
ใดอีกครั้งก็ได้ หากสภาแห่งชาติอนุมัติกฎหมายเป็นครั้งที่สอง กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน 10 ถึง 20 วันหลังจาก
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยไม่จาเป็นต้องได้รับการทบทวนเพิ่มเติมจากสมาชิกวุฒิสภา
8.

ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน: รัฐบาลองค์กรการค้าโลก

ในการเลือ กตั้งในปีค .ศ. 2013 พรรคประชาชนกั มพูชาชนะการเลือกตั้งได้ 68 ที่นั่ง ส่วนพรรคกู้ ชาติกัมพูชา
(Cambodia National Rescue Party (“CNRP”)) ได้ 55 จาก 123 ที่นั่งในสภาแห่งชาติ แม้ว่าจะมีความขัดแย้ง
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ระหว่างพรรคการเมืองหลักสองพรรคเรื่องผลการเลือกตั้ง แต่ผลตัดสินก็กาหนดให้พรรคประชาชนกัมพูชาเป็นผู้ชนะ
การเลือกตั้งในปีค.ศ. 2013 และสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนก็ได้เข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเมื่อวันที่
23 กันยายน ค.ศ. 2013 แม้ว่าจะมีการชุมนุมประท้วงใหญ่และพรรคคู่แข่งได้ต่อต้านรัฐสภาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีการ
คาดว่า การเมือ งในกั มพู ชาจะยังคงมั่นคง และกระบวนการเลื อกตั้งส่ว นใหญ่แ ล้ว เป็ นไปอย่า งสั นติ และตามหลั ก
ประชาธิปไตย
หลังจากการเลือกตั้งได้ผ่านพ้นไป สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน (Samdech Akeak Moha Sena Padey
Techo Hun Sen) ยังคงดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานสภาแห่งชาติคือสมเด็จเฮง สัมริน (HE Heng Samrin)
อดีตรองประธานสภาแห่งชาติ และสมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชา และสมเด็จสายชุม (HE Say Chhum) ก็ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานวุฒิสภาแทนสมเด็จเจีย ซิม (HE Chea Sim) (อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาและ
ประธานวุฒิสภา)
9.

สถานะปัจจุบันของการปฏิรูปกฎหมายและแนวโน้มในอนาคต

ก่อนที่กัมพูชาจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization (“WTO”)) ระบบกฎหมายและ
สถาบันด้านกฎหมายของประเทศกัมพู ชานั้นค่อนข้างจะซับซ้อน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ได้คลายความสับสนลง
หลังจากที่ ประเทศกัมพูชาได้ เข้า มาเป็นสมาชิก องค์ การการค้าโลกและได้ ออกกฎหมายสาคัญ ๆหลายฉบับ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของประเทศกัมพูชาสู่ระบอบประชาธิปไตยและระบบทุนนิยมแบบการค้าเสรีนั้นได้ทาให้มี
การออกกฎหมายและข้อบังคับหลายฉบับ นโยบายหลายนโยบายใหม่ๆ และได้มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันตุลาการ
จากแรงผลักดันเนื่องจากการที่กัมพูชาเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ส่งผลให้รัฐบาลมีเจตนาที่จะ
ทาการร่างกฎหมายและเสนอกฎหมายหลายฉบับที่ เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างพื้น ฐานทางกฎหมายให้ส ภาแห่ งชาติ
พิจารณาอนุมัติ โดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ ฉบับใหม่ได้รวบรวมลักษณะต่างๆ ของระบบประมวลกฎหมายแพ่งของ
ฝรั่งเศสก่อนปี ค.ศ. 1975 (pre-1975 French Civil Code system) เข้ากับหลักการของระบบกฏหมายแบบจารีต
ประเพณี (common law system)
ประเทศกัมพูชาให้ความสาคัญกับการทาให้ระบบกฎหมายกัมพูชาเข้ากันได้โดยสมบูรณ์กับระบบกฎหมายของประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)
(“ASEAN”)
สภาแห่งชาติได้ประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับนับตั้งแต่ถูกก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1993 ตัวอย่างสาคัญๆ ได้แก่กฎหมาย
ว่าด้วยวิสาหกิจการพาณิชย์ (the Law on Commercial Enterprises) (เทียบเท่ากับ “กฎหมายว่าด้วยบริษัท” หรือ
“กฎหมายว่าด้วยองค์กร” ในประเทศอื่นๆ) ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยตราสารที่เปลี่ยนมือได้และธุรกรรมการชาระเงิน
(the Law on Negotiable Instruments and Payment Transactions) กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
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(the Secured Transactions Law) ประมวลกฎหมายแพ่ง (the Civil Code) กฎหมายศุลกากร (the Customs
Law) กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน (the Law on Standards) กฎหมายล้มละลาย (the Insolvency Law) กฎหมาย
ต่อต้านการทุจริต (the Anti-Corruption Law) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (the Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing
of Terrorism)
เสาหลักสาคัญของการปฏิรูปกฎหมายและตุลาการในกัมพูชาดาเนินการผ่านการออกประมวลกฎหมายวิธิพิจารณา
ความแพ่งและอาญาฉบับใหม่เมื่อเร็วๆนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่บัญญัติขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2007
และมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ 2011 ส่วนประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือ นธันวาคม
ค.ศ. 2010
และเมื่อไม่นานมานี้ กัมพูชายังได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับอื่นๆ ที่มีความสาคัญ เช่น กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์
ของต่างชาติ (the Foreign Ownership Law) กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน (the Expropriation Law) กฎหมายว่า
ด้วยการเช่าทางการเงิน (the Financial Leasing Law) กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption
Law) นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการออกกฎหมายฉบับอื่นๆ อีกในเร็ววันนี้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยโนตารี พับลิค (the
Notary Public Law) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (the Consumer Protection Law) กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
(the Competition Law) และกฎหมายสัญญาพาณิชย์ฉบับใหม่ (the Commercial Contract Law) ตลอดจน
กฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจในแทบจะทุกๆ ด้าน ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนการยกร่างโดย
กระทรวงต่างๆ ภายใต้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจากประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (donor countries)
2.

ที่มาของกฎหมาย
คาว่า “ที่มา” ในส่วนนี้หมายถึงต้นกาเนิดของหลักนิติธรรม (legal rules) ตลอดจนหน่วยงานราชการของกัมพูชาที่
เกี่ยวข้องและที่มาของกฎหมายอื่นๆที่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ยอมรับ คาว่า “กฎหมาย” ในบริบทของประเทศกัมพูชา
หมายความรวมถึงทั้งกฎหมายกัมพูชาและกฎหมายต่างประเทศ4 ตามกฎหมายและข้อบังคับกัมพูชาและแนวปฏิบัติใน
ปัจจุบัน ที่มาของกฎหมายในกัมพูชาแบ่งออกเป็นกฎหมายปฐมภูมิ (primary sources) ซึ่งหมายถึงตราสารกฎหมาย
(legal instrument) ทั้งหมดของหน่วยงานรัฐบาลที่มีเขตอานาจแห่งรัฐ5 และกฎหมายทุติยภูมิ (secondary sources)
ซึ่งหมายถึงขนมธรรมเนียมประเพณี มโนธรรม และความยุติธรรม คาวินิจฉัยของศาล คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
และหลักเกณฑ์กฎหมาย

4

คาตัดสินคณะกรรมการรัฐธรรมนูญที่ 092/003/2007 คคร. วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 คดีเลขที่ 131/003/2007 ลงวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2007
ข้อ 91 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่) ค.ศ. 1993 ที่ได้รับการแก้ไขเพิม่ เติมในค.ศ. 1999 (สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีมีสทิ ธิทจี่ ะออก
กฎหมายได้ ส่วนผู้รกั ษาการแทนจะมีสทิ ธิเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับใดก็ได้ แต่คาเสนอจะไม่เป็นที่ยอมรับ หากมีจุดมุ่งหมายในการลดรายได้แผ่นดินหรือ
เพิ่มภาระให้ประชาชน) และกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล ตาบลและคาน (ค.ศ. 2008) ข้อที่ 32 53 และ 61
5
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สาหรับคดีแพ่ง ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งหรือมีช่องว่างแห่งกฎหมาย (เช่น ไม่มีบทบัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในกรณีนี้) ศาลที่ตัดสินสามารถดาเนินการไต่สวนและตัดสินคดีตามขนมธรรมเนียมประเพณี
มโนธรรม และความยุติธรรม 6 คาพิพากษาของศาลกัมพูชา นอกเหนือจากศาลผสม (hybrid court) ใหม่แล้ว ศาล
ยุติธรรมแห่งกัมพูชา (the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)7) มักจะไม่อ้างคา
พิพากษาในคดีก่อน
อย่างไรก็ดี คาพิพากษาในคดีก่อนที่ใช้พิพากษาคดีถูกจัดทาเป็นอย่างดีโดยสภาอนุญาโตตุลาการ องค์กรกึ่งตุลาการที่มี
เขตอานาจศาลเหนือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับกลุ่มลูกจ้าง8 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของกัมพูชามักจะมีที่มาจากผลงานตีพิมพ์
ที่มีชื่อเสียงของนักวิชาการกฎหมายกัมพูชา นักวิชาการเหล่านี้ระบุหลักนิติธรรมดังต่อไปนี้ที่มาจากหน่วยงานราชการ
ในกัมพูชาว่าเป็นกฎหมายปฐมภูมิ อาทิ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย (Chbab) พระราชกฤษฎีกา (Preach Reach Kret) อนุ
กฤษฎีกา (Anu-kret) ประกาศ (Prakas) คาตัดสิน (Sech Kdei Samrach) หนังสือเวียน (Sarachor) เทศบัญญัติ
(Deika) กฎหมายระหว่างประเทศ (International law)
3.

ศักดิ์และลาดับชั้นของกฎหมาย
ตามศักดิ์และลาดับชั้นของกฎหมายและข้อบังคับ รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดตามระบบกฎหมายของประเทศกัมพูชา
ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมันนิค (roman german legal system) หรือแนวคิดระบบ
กฎหมายซีวิล ลอว์ (civil law concept) ซึ่งเริ่มขึ้นสมัยที่กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส
ตามระบบกฎหมายปัจจุบันของกัมพูชา ศักดิ์และลาดับชั้นของกฎหมายของประเทศกัมพูชาเข้าใจกันว่าเป็นไปตามนี้:
ก.)

รัฐธรรมนูญ (The Constitution): รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของราชอาณาจักรกัมพูชา กฎหมายและ
ข้อบังคับทุกประเภทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ9

ข.)

สนธิสั ญญาและอนุสั ญญา (Treaties and Conventions): ตามมาตรา 26 ของรั ฐธรรมนู ญ
พระมหากษัตริย์จะทรงลงพระปรมาภิไธยและให้สัตยาบันสนธิสัญญาต่างประเทศ ทั้งพหุภาคีและทวิภาคี
ตลอดจนอนุ สัญญา ภายหลังจากที่ส ภาแห่งชาติ และวุฒิ สภาได้ ให้ค วามเห็ นชอบ และหลั งจากที่ มีการให้

6

กฎหมายองค์กรศาล, ข้อ 4 (1993)
ECCC เป็นศาลพิเศษของกัมพูชาที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศจาก United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials (UNAKRT) และมัก
เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า Khmer Rouge Tribunal or the Cambodia Tribunal
8
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเป็นสถาบันแห่งชาติทมี่ ีบทบาทในการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการ
ก่อตั้งขึ้นตามประกาศ (กฎกระทรวง) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 และได้รับการกาหนดไว้ตามกฎหมายแรงงานกัมพูชา คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลโดยการจัดเวทีให้แรงงานและลูกจ้างกัมพูชาหาหนทางระงับข้อพิพาทแรงงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
ข้อพิพาท
ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างทันท่วงทีและโปร่งใส โดยมีการพิจารณาและออกคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการที่ได้ดุล มีเหตุผล และยุติธรรมตามกฎหมาย
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการมิใช่ศาล แต่ตามกฎหมายกัมพูชาแล้ว มีอานาจในการตัดสินใจอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายในคดีพิพาทเกี่ยวกับกลุ่มลูกจ้าง
9
ข้อ 150 ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา (ฉบับใหม่) (1993)
7
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สัตยาบันแล้ว สนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างประเทศจะกลายเป็นกฎหมายและอาจจะนามาใช้ เป็นพื้นฐานใน
การวินิจฉัยของศาล
ค.)

กฎหมาย (Chbab): กฎหมายที่ออกโดยสภาแห่งชาติ (NA) และวุฒิสภา และประกาศใช้โดยพระมหากษัตริย์
หรือผู้แทนพระองค์

ง.)

พระราชกฤษฎีกา (Royal Kram/ Preah Reach Kram) และ (Royal Decree/ Preah Reach Kret): พระ
ราชกฤษฎี ก าเป็ นรู ป แบบของข้อ บั งคั บ ของฝ่า ยบริ ห าร ซึ่ งออกโดยพระมหากษั ต ริย์ เ พื่อ ออกรั ฐธรรมนู ญ
กฎหมายที่ประกาศใช้โดยรัฐสภาและทบทวนโดยวุฒิสภา พระราชกฤษฎีกาเป็นข้อบังคับของฝ่ายบริหารซึง่ ออก
โดยพระมหากษัตริย์เพื่อจัดระเบียบหน้าที่ของสถาบันของรัฐ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รั ฐ
ทูต และผู้พิพากษาเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ

จ.)

อนุกฤษฎีกา (Sub-Decree/Anu-Kret): อนุกฤษฎีกาเป็นรูปแบบของข้อบังคับของฝ่ายบริหารที่มักจะจัดทา
โดยรัฐมนตรี ประกาศใช้โดยคณะรัฐมนตรี และลงนามโดยนายกรัฐมนตรี

ฉ.)

ประกาศกระทรวง (Ministerial Order or Proclamation/Prakas): ประกาศกระทรวงเป็นข้อบังคับของ
ฝ่ายบริหารที่จัดทาโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและลงนามโดยรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้และให้
รายละเอียดของกฎเกณฑ์บางประการในกฎหมายที่อยู่ลาดับชั้นสูงกว่า รวมถึงออกคาสั่ง

ช.)

คาตัดสิน (Decision/Sechkdei Samrech): คาตัดสินเป็นข้อบังคับของฝ่ายบริหารที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจรายบุคคลของนายกรัฐมนตรี และคาตัดสิน (Prakas-Deika) ของรัฐมนตรีหรือ
ผู้ว่าราชการ โดยออกคาตัดสินตามอานาจของตนที่มีให้ไว้ในกฎหมาย และยังอาจออกสาหรับวัตถุประสงค์
ชั่วคราว ซึ่งคาตัดสินจะสิ้นผลไปก็ต่อเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ชั่วคราวนั้นแล้ว

ซ.)

หนังสือเวียน (Circular/Sarachor) และข้อแนะนา (sechkdey nernaom): หนังสือเวียนเป็นข้อบังคับ
ของฝ่ายบริหาร โดยทั่วไปแล้ว ออกโดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล และโดยรัฐมนตรี เพื่อ
อธิบายให้รายละเอียด หรือ ชี้แจงมาตรการควบคุมดูแลบางประการหรือเพื่อออกคาสั่ง

ฌ.)

ระเบียบ (Deika): ระเบียบเป็นหลักนิติธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาในองค์กรระดับต่ากว่ารัฐ คาว่า
“สภาระดับต่ากว่ารัฐ” ในที่นี้หมายถึงสภาเมืองหลวง (Capital council) สภาจังหวัด (Provincial Council)
สภาเทศบาล (Municipal Council) สภาตาบล (District Council) สภาคาน (Khan Council) สภาสังกัด
(Sangkat Council) สภาท้องถิ่น (Commune Council) สภาเหล่านี้มีอานาจในการออกระเบียบได้ 10 เป็น
ระเบียบซึ่งใช้โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสภาท้องถิ่นที่ระดับภูมิภาค ภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของตน

10

ข้อ 48 (ค.ศ. 2001) ของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการท้องถิน่ /สังกัด และข้อ 32 53 และ 61 ของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการเมืองหลวง จังหวัด
เทศบาล ตาบล และคาน
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และเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในพื้นที่ซึ่งอยู่ในอานาจของสภาท้องถิ่น ดังนั้น
จึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบในระดับชาติได้
4.

กระบวนการนิติบัญญัติ (Legislation process)
กระบวนการนิติบัญญัติของสภาแห่งชาติ (National Assembly) เป็นไปตามแผนภูมิด้านล่างนี้ กล่าวคือ หลังจากที่
สภาแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบในการออกกฎหมายแล้ว วุฒิสภาจะทบทวนกฎหมาย ก่อนที่พระมหากษัตริย์จะทรง
ออกพระราชกฤษฎีกา (Royal Kram) เพื่อประกาศใช้กฎหมายต่อไป

ร่างกฎหมาย

เสนอร่าง
กฎหมายให้
กระทรวงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการทบทวน

เสนอร่าง
กฎหมายให้
วุฒิสภา

ออกเสียง
ลงคะแนนให้
สัตยาบัน

ตรวจสอบ

ออกเสียง
ลงคะแนนให้
ความเห็นชอบ

สภาแห่งชาติ

เสนอกฎหมายให้
พระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย

วุฒิสภา
รูปที่ 1 กระบวนการนิติบัญญัติของสมาชิกสภาแห่งชาติ
5.

ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา
1)

นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ กัมพูชาได้มีการพัฒนาที่สาคัญๆ ไม่เพียงแต่ในด้านการเมืองและความมั่นคงเท่านั้น แต่ในด้าน
เศรษฐกิ จ และสั งคมด้ ว ย การที่ กั ม พู ชาจะใช้ ป ระโยชน์ จากศั ก ยภาพด้า นสั งคม-เศรษฐกิ จ (socio-economic
potentials) ของตนเองได้นั้นจาเป็นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงทางการเมือง สันติภาพ และความปลอดภัย
เสี ย ก่ อ น ซึ่ ง การเลื อกตั้ งทั่ วไปในปี ค.ศ. 1993 ก็ ได้ กระตุ้ นให้ เ กิ ดการยึ ดมั่ นในหลั ก การประชาธิ ป ไตยแบบ
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พหุนิยม (pluralist democracy) ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (market economy) และการเคารพในสิทธิ
มนุษยชน เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1994 รัฐบาลกัมพูชา (the Royal Government of Cambodia) (“RGC” หรือ “รัฐบาล
กัมพูชา”) ยังได้จัดทาโครงการแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนากัมพูชา (the National Program to rehabilitate and
develop Cambodia) (“NPRD”) และออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาสาหรับระยะเวลาห้าปี ฉบับ
แรก (the First Five Year Cambodia Socio-Economic Development Plan : SEDP I 1996-2000) เพื่ออธิบาย
วิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูและการพัฒนา โดยเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค (macroeconomic) การ
พัฒนาสังคม และการลดความยากจน
รัฐบาลกัมพูชาได้ร่างเค้าโครงวิสัยทัศน์ระยะยาวสาหรับอนาคตใน NPRD ปี ค.ศ. 1994 เพื่อริเริ่มกระบวนการสร้างและ
ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม กายภาพ และสถาบันขึ้นใหม่ ซึ่งจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้จัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกัมพูชาสาหรับระยะเวลาห้าปี ฉบับแรก (SEDP I 1996-2000) ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายชัดเจนที่ประเทศ
กัมพูชาต้องบรรลุภายในปี ค.ศ. 2000 แผนนี้เน้นไปที่การสร้างหลักการและปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจมหภาค โครง
ร่างการพัฒนาสังคม และกลยุทธ์การบรรเทาความยากจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สอง (the Second Socio-Economic Development Plan : SEDP II 20012005) จัดทาขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจน สาหรับรัฐบาลกัมพูชาแล้ว สิ่งที่ท้า
ทายการพัฒนามากที่สุดคือการพัฒนาภาคเอกชนให้เป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและเพื่อลดความยากจน (ตลอดจนยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน)
ภายหลังจากที่มีการเตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สอง (SEDP II 2001-2005) ได้มีการพัฒนาที่สาคัญยิ่ง
อยู่สองประการด้วยกัน ประการแรก หลังจากการประชุมสุดยอดสหัสวรรษ (the United Nations Millennium
Summit) เมื่อปี ค.ศ. 2000 ซึ่งได้มีการประกาศเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals) (“MDGs”) กัมพูชาก็ได้จัดทา MDGs ของตนเองเรียกว่า the Cambodia Millennium Development
Goals (CMDGs) โดยเน้นไปที่การบรรเทาความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประการที่สอง กัมพูชามีการ
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty Reduction Strategy) (NPRS) เมื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2002
แผนพัฒนาสาหรับระยะเวลาห้าปี ฉบับที่สาม (the Third Five-year Development Plan) สาหรับปี ค.ศ. 20062010 ได้ถูกประกาศใช้ในฐานะนโยบายแห่งชาติแบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้มีการบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และ
การกระทาที่มีความสาคัญในอีกห้าปีข้างหน้า แผนใหม่นี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National
Strategic Development Plan) (“NSDP”) สาหรับปี ค.ศ. 2006-2010 และในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่สาม
รัฐบาลกัมพูชาได้พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีและเงื่อนไขที่จาเป็นเพื่อให้กัมพูชาสามารถก้าวต่อไปบนเส้นทางสู่
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การปฏิรูปและความก้าวหน้าในอนาคต รัฐบาลกัมพูชายึดมั่นในหลักการความเป็นปึกแผ่นของชาติ เพื่อสร้างสรรค์ชาติ
และทาให้แน่ใจในความเป็นเอกราชของชาติ เอกภาพ อธิปไตย สันติภาพ ประชาธิปไตย และความก้าวหน้า
ภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ค.ศ. 2008 รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศวาระนโยบายสังคมและเศรษฐกิจของ
รัฐบาลกัมพูชา (Socio-economic Policy Agenda of the RGC) ซึ่งในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่สี่ ค.ศ. 20082013 ประกาศฉบับดังกล่าวได้มีการกาหนดให้ร่างแผนอื่นแทนที่ NSDP ค.ศ. 2006-2010 เพื่อให้กระบวนการวางแผน
มีความสอดคล้องกันกับพันธสัญญาทางการเมือง และแผนใหม่นี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติฉบับ
ปรับปรุง (“NSDP Update”) ค.ศ. 2009-2013 และเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
กัมพูชาในระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่สี่
NSDP Update ค.ศ. 2009-2013 ได้ถูกประกาศใช้ในขณะที่เกิดวิกฤตทางการเงินระหว่ างประเทศ (international
financial crisis) และระยะเศรษฐกิจถดถอย (economic recession) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (advanced
economies) (เริ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2008-2009) ซึ่งทาให้ด้านหนึ่งความต้องการสินค้าส่งออกของกัมพูชาลดลง และ
ในอีกด้านหนึ่งก็ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงทางการเงินด้วย
รัฐบาลกัมพูชาได้ค่อยๆ พัฒนายุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Rectangular Strategy) (“RS” หรือ “ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม”) ซึ่ง
เป็นเครื่องหมายของการพัฒนาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 2004 RS ได้กาหนดโครงร่างการพัฒนาซึ่งจะใช้ตลอดห้าปี
ข้างหน้า RS เป็นเอกสารที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอซึ่งอธิบายถึงพันธสัญญาทางการเมืองที่มีต่อกระบวนการพัฒนาทาง
สังคมและเศรษฐกิจในอีกห้าปีข้างหน้า โดย RS ได้มีการปรับปรุงสามครั้งในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อทาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เป็นที่ปรากฏชัดแจ้งว่า RS ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ธรรมมาภิบาล (good governance) หลักนิติธรรม
(rule of law) และการพัฒนาความเป็นสถาบัน (institution building) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของทุกๆ สังคม
ตลอดจนการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และมนุษย์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในสี่เหลี่ยมอัน
ซับซ้อนทีเ่ ชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
2)

ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมที่กัมพูชาทาไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ
ก)
ข)
ค)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ค.ศ. 1996-2000 (Socio-Economic Development Plan : SEDP I
1996-2000)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สอง ค.ศ. 2001-2005 (Socio-Economic Development
Plan : SEDP II 2001-2005)
แผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ ค.ศ. 2006-2010, 2009-2014 และ 2014-2018 (National
Strategic Development Plan: NSDP) (2006-2010, 2009-2014 และ 2014-2018)
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights) ฉบับวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1976

ภาพรวมทางการเมืองและนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศกัมพูชา
1)

นโยบายด้านการเมืองและความมั่นคง

รัฐบาลกัมพูชาประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา จากสภาวะที่เกือบถูกทาลายโดย
สิ้นเชิงจากสงครามกลางเมืองซึ่งกินเวลานานเกือบสามทศวรรษ อีกทั้งประเทศยังอยู่ภายใต้การโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจ
(economic isolation) และการห้ามค้าขาย (embargo) แทบจะโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1970 จนถึง ค.ศ. 1993
ในเวลานั้น รัฐบาลกัมพูชาได้ใช้นโยบาย Win-Win Policy ซึ่งในที่สุดก็ทาให้กลุ่มเขมรแดง (Khmer Rouge) เกิดความ
แตกแยก และเกิดสันติภาพขึ้นในปี ค.ศ. 1998 และในขณะเดียวกันก็ได้มีการทาข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีส (Paris
Peace Agreement) เมื่อปี ค.ศ. 1991 โดยมีพื้นฐานมาจากความปรองดองแห่งชาติ (national reconciliation)
ระหว่างฝ่ายที่เคยสู้รบกัน และหลังจากนั้น ก็ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1993
นับตั้งแต่ที่รัฐบาลกัมพูชาได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1993 เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางการเมือง การ
พัฒนาและการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เชิงกายภาพ และเชิงสถาบัน และกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาว รัฐบาล
กัมพูชาก็ได้เผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทายได้มาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลกัมพูชาได้ประสบ
ความสาเร็จในการธารงไว้ซึ่งสันติภาพ และจัดการทาให้ความขัดแย้งภายในประเทศที่มีมาในอดีตยุติลง ความพยายาม
เหล่ า นี้ ข องรั ฐ บาลกั ม พู ชาในการรั ก ษาไว้ ซึ่ งความมั่ น คงทางสั งคมและทางการเมื อ ง สั น ติ ภ าพ และความมั่ น คง
ภายในประเทศได้ทาให้กัมพูชาประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในการทาให้เศรษฐกิจของกัมพูชาเจริญเติบโตขึ้นอย่าง
มากและลดความยากจนลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมของกัมพูชาเพื่อการเติบโต การสร้างงาน ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ
(Cambodia’s Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency) ก็เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างงานชาวกัมพูชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความ
ยุติธรรมและความเสมอภาคทางสังคม และเพื่อ ยกระดับ ประสิทธิ ผลของการบริ หารราชการแผ่น ดิน (public
administration) โดยการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน (action plan) ระบบอภิบาล (governance) และการปฏิรูป
ทั้งหมดในทุกภาคส่วน
รัฐบาลใหม่ของกัมพูชาซึ่งได้จัดตั้งขึ้นและเริ่มงานในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยมาจากการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 ที่ผู้สังเกตการณ์ทั้งในและนอกประเทศยอมรับว่าจัดขึ้นโดยเสรี ยุติธรรม โปร่งใส
และเชื่อถือได้ โดยรัฐบาลใหม่ของกัมพูชาได้ใช้นโยบายทางการเมือง (political platform) ของพรรคร่วมรัฐบาล
(coalition partners) ในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่สามของสภาแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมเป็นวาระนโยบายทางเศรษฐกิจในนโยบายทางการเมืองสาหรับพันธสัญญาประกา รที่สามของ
รัฐบาล (the Third Mandate of the Royal Government) ซึ่งมีขึ้นโดยการคัดกรอง เน้นย้า และปรับปรุงโครงการ
ปฏิรูปประเทศ จนสกัดได้สิ่งที่มีความสาคัญ ซึ่งครอบคลุ มทุกเรื่อง เป็นระบบ ผสมผสานเข้า ด้วยกัน และให้การ
สนับสนุนร่วมกัน ซึ่งเข้าใจได้ง่ายและถูกนามาใช้ในฐานะเครื่องมือสาคัญของรัฐบาลในการดาเนินการและจัดการวาระ
นโยบายทางเศรษฐกิจแห่งชาติ จุดประสงค์หลักของนโยบายก็คือเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาให้
แรงงานชาวกัมพูชามีงานทา รับประกันความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมในสังคม และส่งเสริมประสิทธิภาพของ
ภาครัฐผ่านการใช้แผนปฏิบัติงานด้านการปกครองและการปฏิรปู อย่างละเอียดที่สอดประสานกันและมีความต่อเนื่องคง
เส้นคงวาในทุกระดับและทุกภาคส่วน
แก่นหลักของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมคือหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นไปที่การปฏิรูปสี่ด้านด้วยกันได้แก่ (1) การต่อต้านการ
ทุจริต (anti-corruption) (2) การปฏิรูปกฎหมายและฝ่ายตุลาการ (legal and judicial reform) (3) การปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการกระจายอานาจลงสู่ท้องถิ่น (decentralization) และกระบวนการคลายการ
กระจุกตัวของอานาจ (de-concentration) และ (4) การปฏิรูปกาลังรบ โดยเฉพาะการปลดประจาการหลังจากสิ้น
สงคราม (demobilization)
ประการที่สอง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมต้องมีองค์ประกอบทั้งสี่เหล่านี้ (1) สันติภาพ
ความมั่นคงทางการเมือง และความสงบเรียบร้อยในสังคม (2) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
(stakeholders) ตลอดจนภาคเอกชน บรรดาผู้ให้ความสนับสนุนทางการเงิน และภาคประชาสังคม (civil society) (3)
เศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เหมาะสม และ (4) การรวมกัมพูชาเข้ากับภูมิภาคและโลก
ประการที่สาม ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมเพื่อการเติบโตสี่ด้านได้แก่ (1) การเสริมสร้างเกษตรกรรม (2) การเจริญเติบโตของ
ภาคเอกชนและการจ้างงาน (3) การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (4) การสร้าง
ความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รัฐบาลกัมพูชาได้นายุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมระยะที่ 1 และ 2 มาใช้จนสาเร็จแล้ว ผลงานในการพัฒนาของกัมพูชาตลอด
ศตวรรษที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่ากัมพูชาได้มีสันติภาพอันยืนยาวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและสถาบันประชาธิปไตย (democratic institutions) ที่มีความเข้มแข็ง
อานาจอธิปไตยของชาติที่ปลอดภัย บูรณภาพแห่งดินแดน (territorial integrity) และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมระยะที่ 3 เป็นนโยบายที่มีประสิทธิผลในการเดินหน้าสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ได้ต่อไป เพื่อการนี้ ใน
การประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่ห้ารัฐบาลกัมพูชาจะทาการพัฒนาผลงานที่ผ่านมาของการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่
สี่ โดยการเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่นคงทางการเมือง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในสังคม ยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพ (living standards) และสวัสดิการของประชาชนโดยการใช้มาตรการโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริม
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หลักนิติธรรม (rule of law) การเคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงเสรีภาพและศักดิ์ศรี ตลอดจนประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบ
พหุนิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงทางการเมืองและสภาพแวดล้อมอันมั่นคงที่เหมาะสมแก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว เนื่องจากรัฐบาลเห็นความจาเป็นในสิ่งเหล่านี้ จึงได้กาหนด “สี่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ” (Strategic
objectives) และ “สี่สาขาสาคัญเร่งด่วน” (Four Priority Areas) เพื่อตอกย้าถึงความมุ่งมั่นในการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมอย่างต่อเนื่อง
2)

7.

ความตกลงระหว่างประเทศด้า นการเมืองและความมั่นคงที่กัม พูชาทาไว้กั บ ประเทศอื่น หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
ก)

ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (ระยะที่ 1 2 และ 3) (Rectangle Strategy (Phase I, II and III))

ข)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1976
(International Covenant on Civil and Political Rights)

ค)

ข้อตกลงระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการค้าและ
การคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1996 (Agreement between the
United States of America and the Kingdom of Cambodia on trade relations and
intellectual property rights protection)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

ในส่ ว นของกฎหมายของประเทศกั ม พู ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง ข้ออ้างอิง
กฎหมายและข้อบังคับด้านล่างที่ใช้บังคับ ซึ่งยังไม่ครบถ้วน รายละเอียดของกฎหมายและข้อบังคับแต่ละฉบับจะกล่าวถึงใน
ส่วนเนื้อความของรายงานทั้งหมดต่อไป
1)

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ก)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการก่อตั้งและการบริหารจัดการสถานประกอบการและการศึกษาพิเศษ (SubDecree on the Creation and Management of Establish and Specialization Education)
ฉบับวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1992

ข)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการก่อตั้งโรงเรียนเอกชน (Sub-Decree on Establishment of Private School)
ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1992

หน้า 15

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

ภาพรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศกัมพูชา

2)

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

ค)

กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา (Law on Establishment of
Ministry of Education, Youth and Sport) ฉบับวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1996

ง)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในส่วนภูมิภาค
(Sub-Decree on the Management of Regional Health Secondary School) ฉบับวันที่ 30
ธันวาคม ค.ศ. 2002

จ)

คาตัดสินเรื่ องการก่อ ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐ มนตรีเพื่อ ทบทวนและวางระเบี ยบนโยบาย
แห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมทางเทคนิคและการศึกษาทางอาชีพ (Decision on the Establishment of
an Inter-Ministerial Commission for Review & Organize a National Policy on Technical &
Vocational Education Training) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2016

ฉ)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยกรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งกัมพูชา (Sub-Decree on Establishment of
Cambodia National Educational Qualification Framework) ฉบับวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2014

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ก)

กฎหมายแรงงาน (Labor Law) ฉบับวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1997

ข)

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน (Law on Establishment of Ministry of Labor) ฉบับ
วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2005

ค)

ประกาศเรื่องการจดทะเบียนแรงงานเข้ากองทุนประกันสังคมแห่งชาติ( Announcement on Worker
Registration in National Social Security Fund (NSSF)) ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2016

ง)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดทาแผนประกันสังคม “แผนสาธารณสุขสาหรับบุคคลที่กาหนดโดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายแรงงาน” (Sub-Decree on Establishment of Social Security Scheme “Health
Care Scheme for Persons Defined by the Provisions of the Labor Law”) ฉบับวันที่ 6 มกราคม
ค.ศ. 2016

จ)

ประกาศกระทรวงเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล (Prakas on Health Care Benefits) ฉบับวันที่ 17
มีนาคม ค.ศ. 2016
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ฉ)

ประกาศกระทรวงร่วมเรื่องการเสริมสร้างการตรวจสอบแรงงานต่างชาติในราชอาณาจักรกัมพูชา
(Joint Prakas on Strengthening the Foreign Manpower Inspection in the Kingdom of
Cambodia) ฉบับวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2016

ช)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ
(Sub-Decree on the organization & Functioning of the Ministry of Labor & Vocational
Training) ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

ซ)

ประกาศกระทรวงเรื่องการกาหนดค่าแรงขั้นต่าสาหรับแรงงานสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า สาหรับ ค.ศ.
2015 (Prakas on the Determination of Minimum Wage for Workers in the Textiles,
Garments & Footwear for 2015) ฉบับวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ก)

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Law on the Control of Tobacco Products) ฉบับ
วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2015

ข)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการพิมพ์คาเตือนภาษาเขมรและรูปภาพบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ยาสูบ(Sub-Decree on
Printing Warning Khmer & Pictures on the Packages of Tobacco Produce) ฉบับวันที่ 22
ตุลาคม ค.ศ. 2015

ค)

ประกาศกระทรวงร่วมเรื่องการจัดตั้งกลุ่มงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการโรงพยาบาล Kantha Bopha
(Joint Prakas on the establishment of a working group responsible for the management
Kantha Bopha Hospital) ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016

ง)

กฎหมายว่าด้วยสุขภาพสัตว์และการผลิตสัตว์ (Law on Animal Health and Animal Production)
ฉบับวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2016

กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
ก)

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (Law on the Commune Council Election) ฉบับ
วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2015
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5)

ข)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยบทกฎหมายที่แยกชัดของโครงสร้างของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
แห่งชาติ (Royal Decree on a Separate Statute of the Framework of the National
Election Committee Officials) ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2015

ค)

กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง แห่งชาติ (Law on the
Organizing and Functioning of the National Election Committee) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.
2015

ง)

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (Law on the Election of Parliamentarians) ฉบับวันที่
26 มีนาคม ค.ศ. 2015

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
ก)

6)
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กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime Law) (ร่างมาตั้งแต่ค.ศ. 2012)

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน (Sub-Decree on Management of
Rubbish Solid Waste in Urban Area) ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2015

ข)

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติของ Safe
Bio (Sub-Decree on the Organization and Functioning of the Secretariat of the National
Committee of Safe Bio) ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

ค)

ประกาศกระทรวงร่ ว มเรื่ องค่ าธรรมเนีย มบริ ก ารด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม (Joint
Environment Service Fee) ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2012

ง)

พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ว ยการก่อ ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเ พื่อบริหารและพัฒ นาพื้ นที่ชายฝั่ งของ
ประเทศกัมพูชา (Royal Decree on Establishment of National Committee for Managing
and Developing Coastal Area of Cambodia) ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012

Prakas on
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7)

8)

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ก)

อนุ ก ฤษฎี ก าว่ า ด้ วยการจั ด ระเบี ย บและการด าเนิ นงานของแผนกทั่ วไปของหน่ วยงานของรัฐ เพื่ อ
คุ้มครองและพัฒนา Sambo Prey Kouk Cultural Resort Site (Sub-Decree on the
Organization and Conduct of General Department of National Authority for the
Protection and Development of Sambo Prey Kouk Cultural Resort Site) ฉบับวันที่ 10
กันยายน ค.ศ. 2015

ข)

ประกาศกระทรวงเรื่อ งการจดทะเบีย นสถานีโ บราณทางวัฒ นธรรม ถ้าวั ด (Prakas on the
Registration Cultural an Inventory of Ancient Station – Foundation of the Temple Cave
the Powers) ฉบับวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2012

ค)

ประกาศกระทรวงเรื่องการบริหารธุรกิจการให้บริการภาพยนตร์และวิดีโอโชว์ (Prakas on the
Business Management on Services of the movie and Video Shows) ฉบับวันที่ 28 มีนาคม
ค.ศ. 2012

กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ
ก)

9)
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) ฉบับวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1993 (แก้ไขเพี่มเติมค.ศ.
1999)

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ก)

กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) ฉบับวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1993

ข)

ประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code) ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009

ค)

ประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) ค.ศ. 2007 (ใช้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2011)

ง)

กฎหมายที่ดิน (Land Law) ฉบับปี ค.ศ. 2001
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กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง
ประเทศกัมพูชาไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุม สถานการณ์
บ้านเมือง เว้นแต่นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและความปลอดภัย ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “แผนนโยบายทาง
การเมืองของรัฐบาลกัมพูชาในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่สามและครั้งที่สี่ (Political Platform of the
RGC for the tand fourth legislature of National Assembly)” ซึ่งมีขึ้นเพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ในการ
ธารงไว้ซึ่งความสงบสุข ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในสังคม ของรัฐบาลกัมพูชา

11)

8.

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ก)

กฎหมายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Law) ฉบับวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2010

ข)

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Law on Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism) ฉบับวันที่ 24
มิถุนายน ค.ศ. 2007

ค)

ประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code) ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009

ภาพรวมหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

กระทรวงการวางแผนเพื่อการพัฒนา (Ministry of Planning)
กระทรวงการวางแผนเพื่อการพัฒนาแห่งรัฐบาลกัมพูชารับผิดชอบในการชี้แนะและจัดการการวางแผนเพื่อการพัฒนาทาง
สังคมและเศรษฐกิจของชาติ ตลอดจนการบริหารจัดการทางสถิติของรัฐบาล และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงและ
หน่วยงานอื่นๆ ในกัมพูชาเพื่อทาหน้าที่ด้านการวางแผนและจัดทาสถิติทั้งในระดับศูนย์กลางและระดับย่อย
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport)(“MoEYS”)
วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาคือการรับรองว่าเด็กและเยาวชนชาวกัมพูชาทุกคนจะมี
โอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยสอดคล้องกับข้อผูกพันของรัฐธรรมนูญและรัฐบาลกัมพูชาที่มีต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ (UN Child Rights Convention) ว่าจะไม่คานึงถึงสถานะทางสังคม ภูมิศาสตร์
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ และรูปลักษณ์ภายนอก กระทรวงได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในอนาคตว่าบัณฑิตจากทุกสถาบันจะต้อง
ได้มาตรฐานภูมิภาคและสากล สามารถแข่งขันในตลาดงานทั่วโลกได้ และจะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจในประเทศกัมพูชา
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กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ (Ministry of Labor and Vocational Training)
กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพให้การดูแลและรับรองความปลอดภัยในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
และส่งเสริมความสามารถของแรงงาน นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของกระทรวงยังรวมถึงการรับรองความปลอดภัยของแรงงานให้
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมอัตราค่าแรงขั้นต่าที่ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานและมาตรฐานความ
เป็นอยู่อีกด้วย
กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)
กระทรวงสาธารณสุขเป็น กระทรวงของรั ฐบาลที่รั บผิ ดชอบดูแลด้านสุขภาพ สาธารณสุข และอุตสาหกรรมดูแ ลสุขภาพ
กิจกรรมของวิชาชีพการแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิคในกั มพูชา นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังร่างกฎหมายและ
ข้อบังคับบางฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยยา (Law Governing on Medicine) ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1996 และ
กฎหมายว่าด้วยการทาแท้ง (Law on Abortion) ฉบับวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 เพื่อบริหารจัดการสาธารณสุขใน
กัมพูชา
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment)
กระทรวงสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเลขที่ NS/RKM/0196/21 (Reach Kram No. NS/RKM/0196/21) ฉบับ
วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1996 และอนุก ฤษฎี กาฉบับ ปรับ ปรุงล่าสุ ดว่ าด้ว ยการจั ดการและการด าเนิ นการของกระทรวง
สิ่งแวดล้อม (Sub-Decree on the organization and implementation of the Ministry of Environment) ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เพื่อจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ วิสัยทัศน์ของกระทรวงคือการส่งเสริม
ให้ทุกคนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในกัมพูชาเพื่อที่จะพัฒนาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น
กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ (Ministry of Culture and Fine Arts)
กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์มีจุดประสงค์หลักคือคุ้มครองและส่งเสริมวัฒนธรรมกัมพูชา ตลอดจนส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์
กระทรวงการข่าว (Ministry of Information)
กระทรวงการข่าวเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบด้านสื่อและข่าวสารในกัมพูชา เสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร (Freedom of
information) เป็นสิท ธิขั้นพื้น ฐานและให้ สิทธิต ามกฎหมายที่ ใช้บังคับแก่ป ระชาชนในการเข้าถึงข้ อมูลที่ อยู่กับ รัฐบาล
หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน ที่กระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (public concern)
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแห่งชาติ (National Information Communications Technology
Development Authority: NIDA)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2000 มี
หน้าที่ออกนโยบายการส่งเสริมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อดาเนินการตาม
นโยบายด้านเทคโนโลยี โดยรับประกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดและควบคุมดูแลและตรวจสอบโครงการทาง
เทคโนโลยีทั้งหมด
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post and Telecommunications)
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมของกัมพูชา “MPTC” รับผิดชอบด้านภาคไปรษณีย์ เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่
สนับสนุนภาคโทรคมนาคมในกัมพูชาและควบคุมดูแลด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในกัมพูชา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของกัมพูชาโดยหลักแล้วอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคมของกัมพูชา ฉบับวันที่ 17
ธันวาคม ค.ศ. 2015 “LoT” ซึ่งจัดการประเด็นต่างๆ อาทิสมรรถนะด้านการบริหารและการใช้โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย
ต่างๆ มาตรฐานคุณภาพของการให้บริการและอุปกรณ์โทรคมนาคม การเข้าถึงอย่างทั่วถึง (universal access) แผนกาหนด
เลขหมายโทรคมนาคมระดับชาติ (national telecommunications numbering plan) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(electronic addresses) กฎระเบียบว่าด้วยการตั้งราคาบริการโทรคมนาคมและสิทธิของผู้ประกอบการโทรคมนาคม บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับภาคโทรคมนาคม และผู้ใช้บริการ
ผู้กากับดูแลด้านโทรคมนาคมประเทศกัมพูชา “TRC” ได้รับการแต่งตั้งภายใต้อนุกฤษฎีกาฉบับที่ 45 วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.
2016 และมีหน้าที่ดาเนินการและปฏิบัติหน้าที่ และมีเอกสิทธิ์ (autonomy) ด้านการจัดการและการกากับดูแล และเป็นอิสระ
จากผู้ประกอบการโทรคมนาคมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคโทรคมนาคม บุคคลและนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตาม
หนังสืออนุญาต หนังสือรับรองและใบอนุญาตจาก TRC เท่านั้นที่มีสิทธิดาเนินการให้บริการในฐานะผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior)
กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชารับผิดชอบด้านการบริหารราชการแผ่นดินทั่วประเทศ และปกครองตารวจแห่งกัมพูชาและการ
บริหารการบังคับใช้กฎหมาย โดยรวมถึงสถาบันฝึกตารวจ การฝึกอบรมตารวจ ตารวจฝ่ายสอบสวน ความพยายามในการ
ต่อต้านยาเสพติด ตารวจชายแดน และการบริหารงานเรือนจา
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คณะรัฐมนตรี (Council of Ministers)
คณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานบริหารของกัมพูชาที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาวุโส รัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้ช่วยเหลือ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและกาหนดนโยบายว่าด้วยการพัฒนาประเทศ
กิจการหน่วยงานดูแลและการตรวจสอบรัฐสภา (Parliamentary Affairs and Inspection)
กิจการหน่วยงานดูแลและการตรวจสอบรัฐสภา เป็นผู้นาและผู้ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสภาแห่งชาติและวุฒิสภา และทาการ
ตรวจสอบภาคส่วนใดๆ ก็ตามเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต การฝ่าฝืนอานาจ และการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Unit)
หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน่วยงานของรัฐที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกัมพูชา เป็นหน่วยงานอิสระที่ป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
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บทที่ 1
ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา
1.

สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.1

ภูมิศาสตร์และประชากรกัมพูชา
ประเทศกัมพูชาตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
ไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และอ่าวไทย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 181,035 ตารางกิโลเมตร ทั้งประเทศ
ตั้งอยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์อินโด-มาลายัน (Tropical Indomalayan Ecozone) และเขตเวลาอินโดจีน
(Indochina Time Zone) (ICT) ในปัจจุบัน ประชากรกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 15,982,330 คน โดย 21.3%
อยู่ในพื้นที่ชุมชน จานวนประชากรกัมพูชาคิดเป็น 0.21% ของประชากรโลกทั้งหมด ความหนาแน่นของ
ประชากรในกัมพูชาอยู่ที่ 91 ต่อ 236 คนต่อตารางกิโลเมตร อายุเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ 24.2 ปี11 มีภาษา
เขมรเป็นภาษาประจาชาติ ส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ในประเทศ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม และ
ภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีความนิยมเพิ่มขึ้น)
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา คือ ชาวเขมร ซึ่งมีจานวนประมาณ 90% ของประชากรทั้งหมด
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในกัมพูชานอกจากชาวเขมรที่มีอานาจทางการเมืองและสังคม แบ่งประเภทเป็น “ชนกลุ่ม
น้อยที่เป็นคนพื้นเมือง” และ “ชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้เป็นคนพื้นเมือง” ชนกลุ่มน้อยที่เป็นคนพื้นเมือง หรือนิยม
เรียกรวมๆว่า Khmer Loeu (อ่านออกเสียงว่า คะแมเลอ) (“เขมรที่ราบสูง”) ซึ่ง เป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
จังหวัดห่างไกลบนภูเขา ส่วนชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้เป็นคนพื้นเมืองจะหมายรวมถึง ผู้อพยพและทายาทที่อาศัยอยู่
กับกลุ่มชาวเขมร ซึ่งได้รับเอาวัฒนธรรมและภาษาเขมรมาใช้อย่างน้อยที่สุด โดยสามกลุ่มที่มักถูกจัดอยู่ใน
ประเภทนี้บ่อยๆ ได้แก่ ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ชาวเวียดนาม และชาวจาม นอกจากนี้ยังมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆด้วย
อาทิ ชาวไทในกัมพูชา รวมถึงชาวลาวริมแม่น้าโขงบริเวณพรมแดนตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ชาว
ไทย (ทั้งในชุมชนและชนบท) และชาวกุลาจากประเทศพม่าที่มีวัฒนธรรมของตน แม้แต่ผู้อพยพชนเผ่าม้ง
จานวนน้อยที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายแดนของประเทศลาวและชาวพม่าหลากหลายชาติพันธุ์ก็ยังย้ายถิ่นมาอยู่ที่
กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา

1.2

วัฒนธรรมและศาสนา
ในยุคอังกอร์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึง ศตวรรษที่ 14 จัดเป็นยุคทองของกัมพูชา เนื่องจากเป็นจักรวรรดิที่มี
อานาจ มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลเหนือดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด วัฒนธรรม
กัมพูชามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หลากหลาย ย้อนไปหลายศตวรรษ และได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียเป็น
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http://www.worldometers.info/world-population/cambodia-population/
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อย่ า งมาก ประเทศกั ม พู ช า ประเทศไทย และประเทศลาวต่ า งก็ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กั น และกั น อย่ า งมาก ใน
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศกัมพูชา ที่มา/การก่อกาเนิดด้านวัฒนธรรมหลักๆ มาจากหลักทางศาสนา
เป็นเวลาเกือบสองพันปีที่ชาวกัมพูชาได้พัฒนาความเชื่อเขมรที่เป็นเอกลักษณ์โดยมาจากการผสมผสานความ
เชื่อพื้นบ้านแบบนับถือผี/วิญญาณเข้ากับศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูของประเทศอินเดีย วัฒนธรรมและอารย
ธรรม ตลอดจนภาษาและศิลปะของอินเดียได้เผยแผ่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ช่วง
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 หลายครั้งที่กัมพูชาได้รับเอาวัฒนธรรมชวา จีน ลาว และไทยเข้ามาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของตน
วัดหลายแห่งในยุคนี้เช่นปราสาทบายน และปราสาทนครวัดยังคงเป็นหลักฐานแสดงความยิ่งใหญ่ของศิลปะ
และวัฒนธรรมเขมรจนถึงทุกวันนี้ ความสาเร็จ ของประเทศกัมพูชาทั้งทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ดนตรี
และนาฏศิลป์ในยุคนี้มีอิทธิพลต่ออาณาจักรใกล้เคียงหลายอาณาจักร โดยสามารถเห็นอิทธิพลของวัฒนธรรม
ยุคอังกอร์ทุกวันนี้ได้ในประเทศดังกล่าว เนื่องจากมีลักษณะหลายประการที่เหมือนกันกับประเทศกัมพูชาใน
ปัจจุบัน
ในประเทศกัมพูชา มีหลายศาสนาและความเชื่อ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์
ความเชื่อพื้นบ้าน และศาสนายิว อย่างไรก็ดี ความแตกต่างทางด้านศาสนาในประเทศกัมพูชามิได้เป็นอุปสรรค
ในการสร้างเอกภาพ
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติกัมพูชามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ในปัจจุบัน มีพุทธศาสนิกชนประมาณ 95%
ของประชากรทั้งหมด มีวัดวาอารามประมาณ 4,400 แห่งในประเทศ โดยก่อนหน้าที่ประเทศกัมพูชาจะยอมรับ
ศาสนาพุทธ ก็ได้นับถือศาสนาฮินดูมาก่อน สมัยนั้น ศาสนาฮินดูเป็นหนึ่งในศาสนาประจาชาติของอาณาจักร
เขมร อันที่จริงแล้ว นครวัดเป็นวัดฮินดู ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นวัดเดียวที่สร้างเพื่ออุทิศถวายแก่พระพรหม
แม้ว่าจะไม่มีใครประกอบศาสนกิจของศาสนาฮินดูโดยตรงอีกแล้วในประเทศกัมพูชา แต่ศาสนาฮินดูก็ยังคงมี
อิทธิพลต่อศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนชาวเขมร เช่น พิธีวิวาห์ พิธีฌาปนกิจศพ และการใช้วิชาโหราศาสตร์ใน
การหาวันมงคลเพื่อประกอบกิจสาคัญต่างๆ
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของชาวมาเลย์และชาวจามซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศ และชาวมุสลิมส่วน
ใหญ่นับถือนิกายซุนนี มีชาวมุสลิมประมาณ 300,000 คนในประเทศ ส่วนชาวคริสต์มีประมาณ 1%
ชาว Khmer Loeu เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองในประเทศกัมพูชา ที่ถูกจัดประเภทอย่างกว้างๆว่านับถือ
วิญญาณท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่ต่างก็นับถือวิญญาณท้องถิ่นของตนเอง โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มคน
ดั ง กล่ า วมองว่ า โลกใบนี้ เ ต็ ม ไปด้ ว ยวิ ญ ญาณต่ า งๆที่ ม องไม่ เ ห็ น ในทุ ก หนแห่ ง เวลาเกิ ด วิ ก ฤตหรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้น อาจจะต้องมีการฆ่าสัตว์บูชายัญเพื่อทาให้วิญญาณคลายความโกรธแค้น มักเชื่อกันว่า
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โรคภัยไข้เจ็บเกิดจากวิญญาณชั่วร้ายหรือหมอผี นอกจากความเชื่อเรื่องวิญญาณ คนในหมู่บ้านยังเชื่อเรื่อง
สิ่งของต้องห้ามหรือการปฏิบัติต้องห้ามอีกด้วย
ในส่วนของศาสนายิว มีชุมชนชาวยิวเล็กๆในกัมพูชา ซึ่งมีคนเกินกว่า 100 คนเพียงเล็กน้อย ตั้งแต่ ค.ศ. 2009
ก็เริ่มมีสถานนมัสการของชาวยิวนิกายชาบับในกรุงพนมเปญ
1.3

เศรษฐกิจและสังคมกัมพูชา
กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศกาลังพัฒนาที่ตั้งอยู่ในเอเชียอาคเนย์ เศรษฐกิจของกัมพูชาขึ้นอยู่กับเสาหลักทั้งสี่
กล่าวคือ เกษตรกรรม การผลิต การก่อสร้าง และการท่องเที่ยว กัมพูชามีเศรษฐกิจที่ดีก็เนื่องมาจากการลงทุน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคการเกษตร การพัฒนาอย่างหลากหลายนอกภาคการเกษตร ความมั่นคงทางการ
เมือง การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ความพยายามในการปฏิ รูป ทางการให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาเพิ่มขึ้น และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ยั่งยืน
ข้าว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสาเร็จมากที่สุดท่ามกลางผลผลิตอื่นในภาค
การเกษตรมีการปลูกแทบจะในทุกจังหวัด อุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชาประสบปัญหากั บการขาดแคลนสิ่ง
อานวยความสะดวกในการแปรรูป ซึ่งส่งผลให้มีชาวนาจานวนมากลักลอบส่งออกข้าวเปลือกที่ไม่ได้ผ่านการ
แปรรูปอย่างผิดกฎหมาย สหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (Cambodia Rice Federation) สหพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของ
กัมพูชาได้กล่าวว่าได้มีการนาเงินกู้ยืมของรัฐบาลไปพัฒนาอุ ปกรณ์เครื่องมือที่จะทาให้มีการผลิตข้าวแปรรูป
เพิ่มขึ้น โดยสรุปแล้ว ความท้าทายในอุตสาหกรรมข้าวก็คือ การลงทุนที่ยังไม่เพียงพอในอุตสาหกรรมการสีข้าว
พืชผลประเภทอื่นๆ เช่น มันสาปะหลังและข้าวโพดถือว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก หากเปรียบเทียบ
กับพืชผลอื่นๆ นอกเหนือจากข้าวแล้ว ยางพาราถือเป็นผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรที่มีแนวโน้มจะประสบ
ความสาเร็จมากที่สุด
ผลประกอบการที่ดีของอุตสาหกรรมทางการเกษตรของประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มสูงขึ้นของ
ราคาสินค้าในภาคการเกษตรและอัตราเงินเฟ้อที่ไม่เกี่ยวเนื่อง ได้ส่ง ผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ทาให้
เกษตรกรมีการขยายการผลิต มีความต้องการด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (โดยเฉพาะปุ๋ย) มากยิ่งขึ้น แต่
ผลประกอบการที่ดีก็ทาให้ผู้แปรรูปมีต้นทุนในการผลิตที่แพงขึ้น และอาจทาให้เกิดผลกระทบต่อสมรรถนะของ
อุตสาหกรรมการเกษตรบางประเภทได้ สถาบันเศรษฐกิจกัมพูชา (Economic Institute of Cambodia (EIC))
รายงานว่าภาคเกษตรกรรมของกัมพูชาอาจจะเติบโตเล็กน้อยหากมีสภาพอากาศที่เอื้ออานวย
หลังจากเวลากว่าสองทศวรรษที่เศรษฐกิจของกัมพูชาได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากได้ส่งผลให้ในปี ค.ศ.
2015 กัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต่า โดยมี รายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National
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Income (“GNI”)) ต่อหัวอยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ ภาคเสื้อผ้า ก่อสร้าง และบริการเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจ และเป็นที่คาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงเจริญเติบโตอยู่ได้ใน ค.ศ. 2016 เนื่องจากการฟื้นตัวของอุป
สงค์ในประเทศ การส่งออกเสื้อผ้าที่เติบโตขึ้นอย่างสม่าเสมอ การเจริญเติบโตอย่างช้าๆในภาคการเกษตร และ
ความสะดวกในการดาเนินกิจการก่อสร้างและการท่องเที่ยว
ในประเทศกัมพูชา ปัญหาความยากจนลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ช้ากว่าในอดีต ในปี ค.ศ. 2012 อัตราควา ม
ยากจนอยู่ที่ 17.7% ประมาณ 90% ของคนยากจนอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด แม้ว่าประเทศกัมพูชาจะบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals (MDG)) โดยการลดอัตราความ
ยากจนลงครึ่งหนึ่งในปี ค.ศ. 2009 แต่ครอบครัวส่วนใหญ่ที่หลุดพ้นจากความยากจนได้ก็ยังมี น้อย โดยมี
ประชากรประมาณ 8.1 ล้านคนที่จัดอยู่ในกลุ่มใกล้ความยากจน (near poor)
การสาธารณสุขและการศึกษายังคงเป็นเรื่องท้าทายอยู่ และเป็นสิ่งที่กัมพูชาให้ความสาคัญกับการพัฒนา เด็ก
จานวน 32% (หรือประมาณ 0.5 ล้านคน) ที่มีอายุต่ากว่าห้าปีมีภาวะเตี้ยและแคระแกร็น (stunted) 79%
(ของ 12.3 ล้านคน) ไม่สามารถเข้าถึงน้าประปา และ 58% (9.3 ล้านคน) ไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขาภิบาลที่ดี
ได้
ประเทศกัมพูชาได้มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาการดูแลสุขภาพของแม่ (maternal health) การพัฒนาในวัย
เด็กตอนต้น (early childhood development) และหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา (primary
education programs) ในพื้นที่ชนบท อัตราส่วนการตายของมารดา (maternal mortality ratio) ต่อ เด็กที่
เกิด 100,000 คนได้ลดลงจาก 472 ในปี ค.ศ. 2005 มาเป็น 170 ในปี ค.ศ. 2014 อัตราการตายของเด็กที่มี
อายุต่ากว่าห้าปี (under-five mortality rate) ได้ลดลงจาก 83 คนต่อเด็กที่เกิด 1,000 คนในปี ค.ศ. 2005 มาเป็น
35 ต่อเด็กที่เกิด 1,000 คนในปี ค.ศ. 2014 และอัตราการรับนักเรียนเข้าเรียนสุทธิของโรงเรียนประถมศึกษา
เพิ่มขึ้นจาก 81% ในปี ค.ศ. 2001 มาเป็น 95.3% ในปี ค.ศ. 2014
แม้ว่าจะกัมพูชาประสบความสาเร็จดังกล่าว แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายด้านการพัฒนาจานวนมาก ซึ่งรวมถึง
การจัดให้มีบริการสาธารณะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การขัดขวางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีประสิทธิผล ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล บริการ
สาธารณะจะมีคุณภาพ มีจานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลในการ
(1) สร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับรายจ่ายสาธารณะที่สาคัญและความต้องการด้านการลงทุน
(2) น าทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ไ ปใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และ (3) ท าให้ แ น่ ใ จว่ า บริ ก าร
สาธารณะและการลงทุ นภาครัฐที่เ ป็นหัวใจสาคัญจะต้องมี การปฏิบัติก ารและมีการให้เงินสนั บสนุนอย่า ง
ทันท่วงที การจัดการปัญหาดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวเป็นกลไกอันแข็งแกร่งที่
จะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของกัมพูชาได้อีกครั้ง ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจน
ทาให้มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความหลากหลายในภาคการผลิต
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การเมือง
ประเทศกัมพูชาใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค (multiparty democracy) พรรคประชาชนกัมพูชา
(Cambodian People's Party (“CPP”)) เป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศ CPP ควบคุมทั้งสภาล่างและ
สภาสูงของรัฐสภา โดยมี 68 ที่นั่งในสภาแห่งชาติ และ 46 ที่นั่งในวุฒิสภา พรรคสงเคราะห์ชาติ (Cambodian
National Rescue Party (CNRP)) พรรคฝ่ายค้าน เป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นลาดับสองในกัมพูชา มี
55 ที่นั่งในสภาแห่งชาติ แต่ยังไม่เคยลงแข่งขันในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใดๆเลย การเมืองของประเทศ
กัมพูชาเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งชาติฉบับ ค.ศ. 1993 รัฐบาลปกครองตามระบอบราชาธิปไตย
ภายใต้ รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) และใช้ร ะบบประชาธิป ไตยแบบมีผู้ แทนในรัฐ สภา
(parliamentary representative democracy) นายกรั ฐ มนตรี กั ม พู ช าเป็ น หั ว หน้ า รั ฐ บาล ส่ ว น
พระมหากษั ตริย์ของกัม พูชาเป็นประมุขแห่งรัฐ นายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ โดย
คาแนะนาและยินยอมของสภาแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใช้อานาจบริหาร
อานาจนิติบัญญัติเป็นของฝ่ายบริหารและสภาคู่ของกัมพูชา ซึ่งประกอบไปด้วยสภาล่างหรือสภาแห่งชาติ และ
สภาบนหรื อ วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาจ านวน 123 ที่ นั่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ตามระบบผู้ แ ทนตามสั ด ส่ ว น
(proportional representation) และอยู่ในตาแหน่งได้สูงสุดไม่เกินห้าปี ส่วนวุฒิสภามี 61 ที่นั่ง โดย
พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้เลือกสองที่นั่ง สภาแห่งชาติเลือกสองที่นั่ง และที่เหลือจะถูกเลือกโดยสภาสังกัดจาก
24 จังหวัดทั่วกัมพูชา สมาชิกวุฒิสภาดารงตาแหน่งหกปี
สาหรับประวัติศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์กัมพูชาร่วมสมัยเริ่มขึ้นเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1953
ตั้งแต่ ค.ศ. 1953 ถึงปลายยุค 1960 ประเทศกัมพูชามีสันติสุขเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆ อย่างไรก็ดี กัมพูชาได้
เผชิญกับความสับสนอลหม่านกว่าสองทศวรรษหลังจากที่นายพลลอน นอล (General Lon Nol) ได้ทา
รั ฐ ประหารในปี ค.ศ. 1970 แต่ ก็ ส งบสุ ข ลงในต้ น ยุ ค 1990 ระยะเวลาที่ สั บ สนอลหม่ า นเต็ ม ไปด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลและความขัดแย้งที่มีการใช้กาลังอาวุธกันอย่างต่อเนื่อง (armed conflicts)
ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 ถึง 1975 ประเทศกัมพูชาถูกปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร และตั้งแต่ ค.ศ. 1975 ถึง
1979 กัมพูชาตกอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ของกลุ่มเขมรแดง
โดยตั้งแต่ ค.ศ. 1975 เป็นต้นมา พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา (Communist Party of Kampuchea (“CPK”))
ได้เข้าล้มล้างสถาบันทั้งหมดที่มีอยู่และนาระบบเผด็จการมาใช้ เหล่าปัญญาชนตกเป็นเป้าถูกกวาดล้าง รัฐบาล
ชุดใหม่ได้พยายามที่จะจัดระเบียบสังคมกัมพูชาเสียใหม่ โดยประชากรในชุมชนทั้งหมดถูกส่งไปเป็นชาวนาใน
ชนบท สืบเนื่องจาก CPK พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมตามแนวคิดของพล พต (Pol Pot) กลุ่มคนที่เหลือ
ของสังคมเก่าแก่ถูกทาลาย และห้ามมิให้มีการนับถือศาสนา ไร่นาที่ทาเกษตรกรรมก็ถูกรวบรวม และฐานการ
ผลิตของอุตสาหกรรมที่เหลือก็ถูกทอดทิ้งหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ประเทศกัมพูชาไม่มีทั้งสกุลเงินและ
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ระบบธนาคาร ผู้คนจานวนมากที่ถูกบังคับให้อพยพออกจากเมืองต้องมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่ง
ไม่มีอาหาร เครื่องมือทางการเกษตร และบริการทางการแพทย์
กลุ่มเขมรแดง ภายใต้การนาของพล พต ไม่เพียงแต่สังหารชาวเขมร ทาลายสุขภาพ จิตใจ ศีลธรรม การศึกษา
และวัสดุทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังได้ทาลายวัฒนธรรมและอารยธรรมด้วย ระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocidal
regime) ของพล พตได้คร่าชีวิตชาวเขมรเป็นล้านๆคน รวมถึงศิลปิน นักดนตรี และนักเต้น กลุ่มเขมรแดงทาให้
สภาพความเป็นอยู่ในกัมพูชาเลวร้ายจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ และทาให้ชาวเขมรหลายพันคนต้องลี้ภัยนอก
ประเทศ และขอพักอาศัยในค่ายพักบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และในประเทศอื่นๆ ในยุคเขมรแดง ได้มีการ
ห้ามมิให้นับถือศาสนาทั้งหมด พระสงฆ์ถูกเข่นฆ่า โดยภายหลังจากกลุ่มเขมรแดงถูกขับไล่ออกนอกประเทศ
พระสงฆ์ก็กลับมา วัดต่างๆก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และในปี ค.ศ. 1989ศาสนาพุทธก็กลายเป็นศาสนาประจา
ชาติอีกครั้ง12
หลังจากยุค เขมรแดง ประเทศกัม พูชาต้ องสร้ างสถาบันใหม่โดยเริ่ ม จากศู นย์ ในปี ค.ศ. 1979 กองทหาร
เวียดนามได้เข้ารุกรานประเทศกัมพูชา ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นช่วงที่มีระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน
(planned economy) และความขัดแย้ง สภาพการเมืองและเศรษฐกิจของกัมพูชาในช่วงนั้นมีความซบเซา
เนื่องจากขาดการวางแผนพัฒนาในระยะยาว นอกจากนี้ ประเทศยังคงแยกตัวออกมาจากประชาคมระหว่าง
ประเทศอีกด้วย
ในยุค 1990 ได้มีกระบวนการสันติภาพ (peace process) ทาให้ประเทศกัมพูชาสามารถกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมระหว่างประเทศได้อีกครั้ง และใน ค.ศ. 1991 ก็ได้มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีส
(Paris Peace Agreement) สหประชาชาติได้เข้าปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping Operation
(PKO)) ในปี ค.ศ. 1992 ส่วนปี ค.ศ. 1993 เป็นปีที่มีการใช้ระบอบการปกครองใหม่หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป
และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีสก่อให้เกิดการใช้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยการเลือกตั้ง โดยหลัก
แล้ว ข้อตกลงนี้กาหนดให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และวางแนวคิดหลักด้านเสรีนิยม สิทธิมนุษยชน และ
หลักนิติธรรมโดยมีประชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน ข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทั่วไปเพื่อ
ก่อให้เกิดหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในประเทศกัมพูชา
2.

นโยบายทางสังคมและวัฒนธรรม

ตั้งแต่ ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา รัฐบาลกัมพูชา (the Royal Government of Cambodia (“RGC”)) ได้พัฒนาประเทศผ่านการ
ออกนโยบาย แผนการ กลยุทธ์สาคัญต่างๆระดับชาติ ซึ่งรวมถึงโครงการฟื้นฟูและพัฒนากัมพูชาแห่งชาติ (National Program
12

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Cambodia/sub5_2e/entry-2880.html#chapter-6
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to Rehabilitate and Develop Cambodia (“NPRD”)) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Development Plan (“SEDP”))13 เป้า หมายการพั ฒนาแห่งสหั สวรรษของกัม พูชา (Cambodia Millennium
Development Goals) (“CMDGs”) ยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty Reduction Strategy
(“NPRS”)) แผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Strategic Development Plan (“NSDP”)) ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม
(Triangle Strategy) และยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Rectangular Strategy) ซึ่งแผนระดับชาติและกลยุทธ์การพัฒนาดัง กล่าวที่
นาไปใช้และประสบความสาเร็จได้ทาหน้าที่เป็นแผนงานให้แก่รัฐบาลกัมพูชาในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมและลด
ปัญหาความยากจนต่อไป
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ กัมพูชาได้มีการพัฒนาที่สาคัญๆ ไม่เพียงแต่ในด้านการเมืองและความมั่นคงเท่านั้น แต่ในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมด้วย ซึ่งการที่กัมพูชาจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านสังคม-เศรษฐกิจ (socio-economic potentials) ของตนเอง
ได้นั้นจาเป็นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่มคี วามมั่นคงทางการเมือง สันติภาพ และความปลอดภัยเสียก่อน ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปใน
ปี ค.ศ. 1993 ก็ได้กระตุ้นให้เกิดการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยแบบพหุนิยม (pluralist democracy) ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเสรี (market economy) และการเคารพในสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และศักดิ์ศรี นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1994 รัฐบาล
กัมพูชาได้จัดทาโครงการ ฟื้นฟูและพัฒนากัมพูชาแห่งชาติ (National Program to Rehabilitate and Develop Cambodia
(“NPRD”)) และออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาสาหรับระยะเวลาห้าปี ฉบับแรก (the first five-year SocioEconomic Development Plan, 1996-2000) (“SEDP I”))14 เพื่ออธิบายวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูและการพัฒนา โดยเน้นไปที่
การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค (macroeconomic) การพัฒนาสังคม และการลดความยากจน
รัฐบาลกัมพูชาได้ร่างเค้าโครงวิสัยทัศน์ระยะยาวสาหรับอนาคตใน NPRD ค.ศ. 1994 เพื่อริเริ่มกระบวนการสร้างและฟื้นฟู
โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม กายภาพ และสถาบันขึ้นใหม่ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้จัด ตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
กัมพูชาสาหรับระยะเวลาห้าปี ฉบับแรก (SEDP) ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายชัดเจนที่ประเทศกัมพูชาต้องบรรลุภายในปี ค.ศ. 2000
แผนนี้เน้นไปที่การสร้างหลักการและปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจมหภาค โครงร่างการพัฒนาสังคม และกลยุทธ์การบรรเทา
ความยากจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สอง (the Second Socio-Economic Development Plan, 2001-2005 (“SEDP
II”))15 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นายุทธศาสตร์สามเหลี่ยมไปใช้ได้
ประสบความสาเร็จ16 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการลดปัญหาความยากจน สาหรับรัฐบาลกัมพูชาแล้ว สิ่งที่
ท้าทายต่อการพัฒนามากที่สุดคือการพัฒนาภาคเอกชนให้เป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและเพื่อลดความยากจน (ตลอดจนยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน)

13

http://www.mop.gov.kh/
http://www.mop.gov.kh/
15
http://www.mop.gov.kh/
16
ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเน้นด้าน (1) การสร้างสันติภาพ นาเสถียรภาพกลับคืนมา และรักษาความมัน่ คงสาหรับประเทศชาติและประชาชน (2) รวมกัมพูชาเข้าสู่
ภูมิภาคและทาให้ความสัมพันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติ และ (3) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
14
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ภายหลังจากที่มีการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สอง (SEDP II) ได้มีการพัฒนาที่สาคัญยิ่งอยู่สองประการด้วยกัน
กล่าวคือ (1) หลังจากการประชุมสุดยอดสหัสวรรษ (the United Nations Millennium Summit) เมื่อปี ค.ศ. 2000 ซึ่งได้มี
การประกาศเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals (“MDGs”)) กัมพูชาก็ได้จัดทา MDGs
ของตนเองเรียกว่า the Cambodia Millennium Development Goals (“CMDGs”) โดยเน้นไปที่การบรรเทาความยากจน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (2) กัมพูชามีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty
Reduction Strategy (“NPRS”)) เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2002
แผนพัฒนาสาหรับระยะเวลาห้าปี ฉบับที่สาม (the Third Five-year Development Plan) สาหรับปี ค.ศ. 2006-2010 ได้
ถูกประกาศใช้ในฐานะนโยบายแห่งชาติแบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้มีการบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย แ ละการกระทาที่มี
ความส าคั ญ ในอีก ห้ า ปี ข้า งหน้ า แผนใหม่ นี้ ไ ด้ถู ก เปลี่ย นชื่ อ เป็ น แผนพั ฒ นายุท ธศาสตร์ แ ห่ งชาติ (National Strategic
Development Plan (“NSDP”)) สาหรับปี ค.ศ. 2006-2010 และในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่สาม รัฐบาลกัมพูชาได้
พยายามที่ จ ะสร้ า งบรรยากาศที่ ดี แ ละเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ กั ม พู ช าสามารถก้ า วต่ อ ไปบนเส้ น ทางสู่ ก ารปฏิ รู ป และ
ความก้าวหน้าในอนาคต รัฐบาลกัมพูชายึดมั่นในหลักการความเป็นปึกแผ่นของชาติ เพื่อสร้างสรรค์ชาติและดูแลความเป็นเอก
ราชของชาติ เอกภาพ อธิปไตย สันติภาพ ประชาธิปไตย และความก้าวหน้า
ภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ค.ศ. 2008 รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศวาระนโยบายสังคมและเศรษฐกิจของรัฐบาล
กัมพูชา (Socio-economic Policy Agenda of the RGC) ซึ่งในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่สี่ ค.ศ. 2008-2013 ประกาศ
ฉบับดังกล่าวได้มีการกาหนดให้ร่างแผนอื่นแทนที่ NSDP ค.ศ. 2006-2010 เพื่อให้กระบวนการวางแผนมีความสอดคล้องกัน
กับพันธสัญญาทางการเมือง และแผนใหม่นี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติฉบับปรับปรุง (“NSDP ฉบับ
ปรับปรุง”) ค.ศ. 2009-2013 และเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลกัมพูชาในระหว่างการประชุม
สภานิติบัญญัติครั้งที่สี่
NSDP ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2009-2013 ได้ถูกประกาศใช้ในขณะที่เกิดวิกฤตทางการเงินระหว่างประเทศ และระยะเศรษฐกิจ
ถดถอย (economic recession) ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (เริ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2008-2009) ซึ่งทาให้ด้านหนึ่งความต้องการ
สินค้าส่งออกของกัมพูชาลดลง และในอีกด้านหนึ่งก็ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงทางการเงินด้วย
รัฐบาลกัมพูชาได้ค่อยๆ พัฒนายุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Rectangular Strategy (“RS”)) ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการพัฒนาตั้งแต่
ประมาณปี ค.ศ. 2004 RS ได้กาหนดโครงร่างการพัฒนาซึ่งจะใช้ตลอดระยะเวลาห้าปีข้างหน้า RS เป็นเอกสารที่มีการปรับปรุง
อยู่เสมอซึ่งอธิบายถึงพันธสัญญาทางการเมืองที่มีต่อกระบวนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในอีกห้าปีข้างหน้า โดย RS ได้
มีการปรับปรุงสามครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อทาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นที่ปรากฏชัดแจ้งว่า RS ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
อาทิเช่น ธรรมมาภิบาล (good governance) หลักนิติธรรม (rule of law) และการพัฒนาความเป็นสถาบัน (institution
building) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของทุกๆ สังคม ตลอดจนการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และมนุษย์และกา รจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในสี่เหลี่ยมอันซับซ้อนที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
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ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ห้า (ตั้งแต่ ค.ศ. 2013-2018) รัฐบาลกัมพูชาได้มุ่งมั่นและรับประกันว่าชาวกัมพูชา
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม และจะสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยประชากรทั้งหมดจะได้รับสิทธิ
และโอกาสอย่างเท่าเทียมในด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและอื่นๆ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเป้าหมายที่จะดาเนินการใช้
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (Free Market Economy) และจะออกนโยบายที่ช่วยเปิดทางและเสริมสร้างให้เกิดสภาวะ
แวดล้อมดังกล่าว
สาหรับแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติประจาปี ค.ศ. 2014-201817 รัฐบาลกัมพูชาได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเชิงกว้างที่
สาคัญๆ ได้แก่








ธรรมาภิบาล (Good governance)
ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic balances)
การเจริญเติบโตและการก่อให้เกิดความหลากหลาย (Growth and diversification)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology)
การพัฒนามนุษย์และสังคม (Human and social development)
สิ่งแวดล้อม (Environment)
การเก็บกู้ทุ่นระเบิด (Unexploded ordnances (UXO) clearance)

จุดประสงค์ของแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี ค.ศ. 2014-2018 จะถูกนาไปรวมกับเป้าหมายการพัฒนาเชิงกว้าง
ของรัฐบาลกัมพูชา นอกเหนือไปจากการออกนโยบายใหม่ๆตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป รัฐบาลกัมพูชา
จะยังคงสานต่อการใช้นโยบายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลและแนวทางปฏิบัติที่ดีในอดีต (best practices)
2.1

การจัดการปกครอง (Governance)
รัฐบาลกัมพูชามีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงทางการเมือง เดินหน้าพัฒนาด้านธรรมาภิ
บาลครั้งใหญ่ เสริมสร้างการกระจายอานาจลงสู่ท้องถิ่น (decentralization) และการคลายการกระจุกตัวของ
อานาจ (de-concentration) (“D&D”) พัฒนาการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ (economic governance)
ส่งเสริมการพัฒนาของภาคเอกชน และพัฒนาการลงทุนร่ว มกันระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชน (PublicPrivate Partnership (“PPP”)) เพื่อที่จะสร้างการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในหลายๆด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้
รัฐบาลกัมพูชาจะต้องมีนโยบายทางการเมืองต่อประเด็นดังต่อไปนี้ การต่อสู้กับการทุจริต การปฏิรูปกฎหมาย
และระบบตุลาการ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การลดจานวนเจ้าหน้าที่ราชการ การยกระดับแผน
ปฏิรูปและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในระดับต่ากว่ารั ฐ การปฏิรูปการคลังสาธารณะ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการปกครอง (e-governance) ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ
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มหภาค นโยบายการเงินและการส่งเสริมการใช้เงินสกุลเรียล การพัฒนาภาคการเงิน เกษตรกรรมและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
การต่อสู้กับการทุจริต - รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะต่อสู้กับการทุจริต และได้มีการใช้มาตรการสามมาตรการที่
เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ (1) ให้ความรู้ด้านกฎหมาย (2) ป้องกันและขัดขวาง และ (3) บังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ปราบปรามการกระทาผิดฐานทุจริต ซึ่งจาเป็นต้องมีการเดินหน้าต่อไป
การปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ - รัฐบาลกัมพูชามีความพยายามที่จะดาเนินการดังต่อไปนี้ให้ประสบ
ผลสาเร็จ (1) พัฒนาการเข้าถึงระบบตุลาการ (2) ใช้กรอบกฎหมายที่ทันสมัย (3) สร้างระบบตุลาการที่เป็นอิสระ
และดาเนินงานได้ และ (4) สร้างระบบกฎหมายและตุลาการที่สอดประสานกันและดาเนินการได้เป็นอย่างดี
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน - กัมพูชามีทรัพยากรบุคคลที่จากัดสาหรับการจัดการปัญหาด้านกฎหมาย
และบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในภาคเอกชน งานที่ต้องได้รับการจัดการคือ การกาหนดและการติดตาม
มาตรฐานคุณภาพของบริการสาธารณะ การดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การจัดการและทาให้
ทรัพยากรบุคคลดีขึ้น การเสริมสร้างกลไกการเกลี่ยกาลังคน (redeployment mechanisms) การใช้เครื่องมือที่
มุ่งเน้นผลสาเร็จ และการปรับปรุงค่าตอบแทน
การลดจานวนเจ้าหน้าที่ราชการ - โดยหลักทั่วไปแล้ว จานวนเจ้าหน้าที่ราชการไม่ควรเกินร้อยละ 2 ถึง 3
ของกาลังคนในประเทศ ซึ่งจะทาให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มได้ การใช้ระบบบริหารการปฏิบัติงานและการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนควบคู่กันไปจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการได้ ซึ่งในกองทัพบกก็
จาเป็นต้องดาเนินการคล้ายๆกัน
การยกระดับแผนปฏิรูปและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในระดับต่ากว่ารัฐ (Sub-National Democratic
Development Reform (SNDD)) - หลังจากที่ได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการเมืองหลวง
จังหวัด เทศบาล ตาบล และคาน (Law on Administrative Management of the Capital, Province,
Municipality, District and Khan) (เมื่อปี ค.ศ. 2008) และการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรี (เมื่อเดือนพฤษภาคม
ค.ศ. 2009) ขั้นตอนถัดไปที่จาเป็นต้องดาเนินการคือการเพิม่ ความสามารถของการบริหารในระดับต่ากว่ารัฐ
(Sub-national Administration (SNA)) สาหรับการตัดสินใจและการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น การ
จัดสรรทรัพยากร และการให้บริการสาธารณะ
การปฏิรูปการคลั งสาธารณะ - โครงการปฏิรูป การจั ดการการคลังสาธารณะ (Public Financial
Management Reform Programme (PFMRP)) มีเป้าหมายที่จะจัดทาระบบจัดการการคลัง ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการทาให้การดาเนินการของรัฐและการส่งมอบบริการสาธารณะมีความยั่งยืน หลังจากที่
ดาเนินงานตามนโยบาย 1 และ 2 แล้ว จะมีการใช้ PFMRP ในขั้นต่อไป โดยเน้นที่การเชื่อมโยงนโยบาย
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งบประมาณและภาระรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน (accountability for performance) และการให้บริการ
สาธารณะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการปกครอง (E-governance) – รัฐบาล
กัมพูชาควรมีการนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสด้านธรรมาภิบาลอย่างสูง
2.2

ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาค
เป็นที่เห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจของประเทศยังคงพึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment (FDI) และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance
(“ODA”)) เพื่อให้มีการบรรลุเป้าหมายด้านการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการขาดดุลทางการค้า (trade deficit)
และการขาดดุลงบประมาณ (budget deficit) เป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันได้รับการค้าจุนจาก ODA และ
เงินทุนไหลเข้า (capital inflows) อื่นๆ นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชายังมีความหลากหลายน้อย
กระบวนการเพิ่มมูลค่าเป็นไปอย่างผิวเผิน และประชาชนส่วนใหญ่ทางานในภาคการเกษตรเพื่อการยังชีพ เป็น
แรงงานนอกระบบที่ใช้ทักษะต่า และเศรษฐกิจยังประสบกับความผันผวนภายนอก (external shocks) อย่าง
ร้ายแรงอีกด้วย นอกจากนี้ อุตสาหกรรมโดยหลักยังจากัดอยู่เพียงแค่โรงงานผลิตเสือ้ ผ้าที่สร้างมูลค่าน้อยในห่วง
โซ่มูลค่าโดยรวมทั่วโลก และท้ายที่สุดแล้ว การท่องเที่ยวยังเน้นไปที่นครวัดเท่านั้น
รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะส่งเสริมเกษตรกรรมให้มีความทันสมัยและหลากหลาย เพิ่มอัตราผลผลิต (ทั้ง
ผลผลิตข้าวและพืชไร่ โดยเฉพาะยาง) เพิ่มการปฏิรูปที่ดิน เพิ่มการพัฒนาในภาคปศุสัตว์และการประมง
(โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม) และก่อตั้งสมาคมชาวนา (farmers’ associations) (เพื่อแบ่งปันน้า
การตลาด ฯลฯ) นอกจากนี้ รัฐบาลยังดูแลการสร้างดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาคโดยรักษาดุลยภาพ
สาคัญๆสามอย่าง ได้แก่ การค้า งบประมาณ และเงินเฟ้อ ดังต่อไปนี้






เพิ่มรายรับอย่างน้อยให้ถึงร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี ค.ศ. 2015
เพื่อทาการลดการขาดดุลงบประมาณและการขาดดุลการคลัง (fiscal deficit)
เพิ่มสินค้าส่งออกเพื่อที่จะลดการขาดดุลการค้าและจัดการดุลยภาพดังกล่าว
ทาให้เงินเฟ้อลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5
นานโยบายการคลั งและนโยบายการเงินที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อควบคุมดูแลเศรษฐกิจให้ดี
ยิ่งขึ้น
ดาเนินการปฏิรูปตามที่ได้ระบุไว้ในกรอบโครงการปฏิรูปการจัดการการคลังสาธารณะ (Public
Finance Management Reform Framework (“PFMR”))
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นโยบายการเงินและการส่งเสริมการใช้เงินสกุลเรียล (Riel)







เนื่องจากมีการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแทนเงินตราของประเทศตนเอง (dollarization) ในอัตรา
ร้อยละ 90 ของเศรษฐกิจ จึงทาให้ประสิทธิผลของนโยบายการเงิน เพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ของราคา (price stability) และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (macroeconomic
stability) มีอยู่อย่างจากัด
นโยบายการเงินและการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการตลาดถือเป็นเครื่องมือหลักใน
การส่งเสริมการใช้สกุลเงินประจาชาติและบรรลุการยกเลิ กการใช้ระบบเงินดอลลาร์ (dedollarization) ในระยะยาว
ในปัจจุบัน ในเศรษฐกิจมีการใช้เงินดอลลาร์สูง สิ่งที่รัฐบาลจะทาได้ก็คื อการแทรกแซงตลาด
เงินตราต่างประเทศและการกาหนดปริมาณเงินสารองโดยธนาคาร
จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สกุลเงินเรียล รัฐบาลได้ใช้มาตรการบางอย่าง ซึ่งใน
บางครั้งก็มี ผลลัพธ์เป็ นบวก และในบางครั้งก็เป็นลบ การส่งเสริมการใช้เงินสกุ ลเรียลเป็ น
นโยบายระยะกลางของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia (“NBC”))
และถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์พัฒนาภาคการเงิน (Financial Sector Development Strategy
(“FSDS”)) ประจาปี ค.ศ. 2011-2020

การพัฒนาภาคการเงิน
การพัฒนาภาคการเงินมีองค์ประกอบสองอย่างด้วยกัน ได้แก่ การออกกฎระเบียบเพื่อดูแลตลาดการเงินและ
การธนาคาร เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเงินออม (mobilization of saving) และการปล่อยเงินกู้ (disbursal
of loans) และการจัดการการคลังสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน
สาหรั บ องค์ ป ระกอบแรก รั ฐ บาลกัม พู ชาได้ป ระกาศใช้ ก ลยุ ทธ์ พั ฒ นาภาคการเงิ น (Financial Sector
Development Strategy (“FSDS”)) ค.ศ. 2011-2010 โดยเจตนาที่จะใช้เป็นแผนเพื่อพัฒนาภาคการเงินให้
มั่นคงในระยะยาว ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการต่อไป ความท้าทายที่พบเจอได้แก่ (1) การเสริมสร้างและขยาย
ระบบธนาคารและการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มีต่อระบบนี้ (2) การส่งเสริมการบริการด้านธนาคาร
ให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ที่อยู่ในชนบท และ (3) การเสริมสร้างและรวมระบบธนาคารของกัมพูชาเข้ากับ
ระบบธนาคารระดับภูมิภาคและระดับโลก
สาหรับองค์ประกอบที่สอง กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Ministry of Economy and Finance (“MEF”))
ได้ดาเนินการปรับปรุงการจัดการการคลังสาธารณะภายใต้ โครงการปฏิรูปการจัดการการคลังสาธารณะ ซึ่งมี
เป้ าหมายที่ จะเพิ่ มรายได้ ของรั ฐ (state revenue) ลดรายจ่า ย และจัด การรายรับ และรายจ่า ยอย่า งมี
ประสิทธิภาพ (รวมถึงการลงบัญชีโดยละเอียด) PMFR มีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลาของแผนนี้และ
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จะพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายด้านรายรับและรายจ่ายให้ได้
2.3

เกษตรกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Agriculture and its allied activities)
เนื่องจากเกษตรกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโต เมื่อไม่ นานที่ผ่านมา รัฐบาล
จึงได้มีความคิดที่จะส่งออกข้าว (และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ) นอกจากนี้ ยังมีความจาเป็นที่จะพัฒนานา
ข้าวและพืชผลที่ไม่ใช่ข้าว (chamcar) พร้อมกับการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะยางและปศุสัตว์ โดยมีขอบเขต
หลักดังต่อไปนี้













การใช้กฎหมายที่ดิน โดยสร้างความมั่นใจให้กับชาวนาเรื่องการถือครองที่ดินทางการเกษตร
และการจัดการที่ดิน (รักษาคุณภาพดินและใช้ที่ดินในแง่มุมของวิทยาศาสตร์) การได้มาซึ่งที่ดิน
ควรจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น
รังวัดที่ดินและทาให้ขนาดไร่นามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทาการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง เฉพาะในบางกรณีที่มีน้าท่วมมากในพื้นที่ลุ่มน้า
เพิ่มอัตราผลผลิตให้สูงขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (HYV) และการชลประทาน
ก่อตั้งสมาคมชาวนาเพื่อแบ่งปันทรัพยากรที่แบ่งไม่ได้และการตลาด
สร้าง ‘งานสีเขียว’ อนุรักษ์ธรรมชาติ หาเงินตราต่างประเทศ และส่งเสริมกระบวนการผลิตช่วง
ปลาย (downstream activities) ในธุรกิจยางพารา
ส่งเสริมผลผลิตในเขตแห้งแล้งให้เกินอัตราร้อยละ 10-12 ในปัจจุบันของพื้นที่เกษตรกรรม
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการตลาดสาหรับผลิตผลการเกษตร จัดทาระบบข้อมูลราคา
และสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ชาวนาขายผลิตผลได้ในราคาที่สูงพอ แต่ก็แข่งขันได้ในตลาด
ปรับปรุงการพยากรณ์อากาศและการเผยแพร่ข้อมูลพยากรณ์อากาศ
พัฒนาการวิจัยและการส่งเสริมเกษตรกรรม ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ
จัดการสารเคมีทางการเกษตรเพื่อรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

องค์ประกอบนอกภาคการเกษตร - เลี้ยงปศุสัตว์และจัดการกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ และตั้ง ‘ชื่อตราสินค้า’ สาหรับการผลิตเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากนม (โดยที่ไม่ใช้
สารเคมี)
การประมงน้าจืด/ทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Inland/marine fisheries and aquaculture) ตามกรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework) ค.ศ. 2010-2019 มีการเน้นไปที่สามเสาหลัก ได้แก่
(1)
(2)

การจัดการธุรกิจการประมงน้าจืดและประมงทะเลอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในน้าจืดและน้าเค็ม และ
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การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อการบริโภคในประเทศและ
เพื่อการส่งออก

สัดส่วนสาคัญบางอย่างที่ต้องทาให้ได้ตามเป้าหมาย






เพิ่มการผลิต/ที่ดิน
ปัจจัยผลิตผล
ลดต้นทุน/(หน่วยผลิต) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
เพิ่มการผลิต/คนงาน
ปัจจัยด้านรายได้
เพิ่ม(พืชผล)/ที่ดิน
ปัจจัยความหลากหลาย 1
เพิ่มกิจกรรมในพื้นที่ชนบท (อาทิ การปศุสัตว์) การทาไร่นาเป็นครอบครัว
ปัจจัยความหลากหลาย 2

การจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้า - เพื่อการจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้




ส่งเสริ มการใช้ หลัก การบริ ห ารจัด การทรั พยากรน้ าแบบผสมผสาน (Integrated Water
Resources Management (“IWRM”)) ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้า
ส่งเสริมการใช้ความได้เปรียบในการจัดการน้า (hydro-hegemony) ในการจัดการน้าสาหรับ
การชลประทาน การระบายน้า และการป้องกัน
ส่งเสริมการจัดการน้าและทรั พยากรที่เกี่ยวข้ องในลุ่มแม่น้าโขงทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตาม
“ความตกลงแม่น้าโขง ค.ศ. 1995” (1995 Mekong Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือในการ
พัฒนาลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน

การเก็บกู้ทุ่นระเบิด (Clearance of unexposed ordances mines (“UXO”)) - เป็นเรื่องยากในการ
ตั้งเป้าหมายในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด อย่างไรก็ดี มีความกังวลว่าเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในการเก็บกู้ทุ่น
ระเบิดนั้นกาลังลดลง จึงจาเป็นต้องมีการใช้ความพยายามเพิ่มเพื่อระดมทุนในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด
2.4

อุตสาหกรรม
รัฐบาลกัมพูชามีแผน ‘เพิ่มอุปทาน’ ที่ได้กาหนดไว้ในหนังสือสาคัญที่จัดทาขึ้นโดยสภาเศรษฐกิจสูงสุดแห่งชาติ
(Supreme National Economic Council (SNEC)) เมื่อ ค.ศ. 2011 ข้อเสนอในหนังสือดังกล่าวจาเป็นต้องมี
การด าเนิ น การตามล าดั บ ความส าคั ญ อุ ต สาหกรรมที่ ถู กจั ดล าดั บให้ มี ความส าคั ญในล าดั บต้ นๆ ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูปแต่ยกเว้นการผลิตเสื้อผ้า ประเทศกัมพูชาปลูกหรือสามารถปลูกผัก
สวนครัวและวัตถุดิบทางการเกษตรในปริมาณที่เพียงพอเพื่อเอาไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ แต่มีสิ่งที่
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จาเป็นต้องทาเสียก่อนก็คือ การช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่อยู่ในพื้นที่ที่หลากหลาย การจัดตั้ง
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม การจัดให้มีและทาให้เทคโนโลยีอาหาร/แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นของ
ท้องถิ่น (indigenize) และเป็นที่นิยม เชื่อมโยงไร่นาเข้ากับอุตสาหกรรมผ่านระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา
(contract farming) หรือระบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน และเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่กฎหมายว่าด้วยเรื่องของสัญญา
และยังมีความจาเป็นที่จะทาให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (แรงงาน)
กัมพูชามีศักยภาพที่จะเริ่มผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก (light engineering) โดยกัมพูชามีกิจกรรม
ประกอบรถจักรยานยนต์ (จากการลงทุนโดยต่างประเทศ) และยังเป็นที่เชื่อกันว่ารถขนาดเล็กที่ออกแบบที่
ฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะถูกประกอบขึ้นที่กัมพูชา นอกจากนี้ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จากัด ยังได้วางแผนที่จะ
ก่อตั้งโรงงานเพื่อประกอบรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง (SUVs) ในประเทศกัมพูชา
เพราะฉะนั้นกัมพูชายังมีความสามารถด้านการประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องกล รวมถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในไร่นา และประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องกลขนาดเล็กและเครื่องจักรไฟฟ้า นอกจากนี้ เนื่องจากต้นทุน
แรงงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนกาลังเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนจะได้กาไรหากย้ายส่วนปฏิบัติการเสริมไปที่
กัมพูชา ท้ายที่สุด การแปรรูปอัญมณีและเครื่องประดับ เพชรพลอยอื่นๆ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
พื้นฐานบางอย่างก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สิ่งที่จาเป็นต้องดาเนินการก่อนในเบื้องต้นเพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเจริญเติบโตก็คือ (1) เพิ่มความมั่นใจของ
นักลงทุน (2) จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (special economic zones (SEZs)) บริเวณชายแดนและใกล้ชายฝั่ง
ทะเล และ (3) อบรมคนงานให้มีฝีมือด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับตัวเลือกสุดท้ายนั้น
โรงเรี ย นโพลี เ ทคนิ ค ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ อุ ต สาหกรรม สมาคมอุ ต สาหกรรม
นอกเหนือไปจากกระทรวงเหมืองและพลังงาน (Ministry of Mines and Energy (“MME”)) (เดิมมีชื่อว่า
กระทรวงอุตสาหกรรม เหมือง และพลังงาน (Ministry of Industry, Mines and Energy (“MIME”))) เพื่อ
ประเมินความต้องการตามจริงและฝึกอบรมแรงงานให้เป็นไปตามความต้องการ
สัดส่วนสาคัญบางอย่างที่ต้องทาให้ได้ตามเป้าหมาย






เพิ่ม(มูลค่าเพิ่ม)/แรงงาน
–
ลดต้นทุน/(ต้นทุนผลิตต่อหน่วย)
–
จัดหาและทาให้เทคโนโลยีเป็นของท้องถิ่น
–
พัฒนากลุ่มคนงานที่เหมาะสาหรับทางานในโรงงาน
เพิ่มการเกลี่ยกาลังคนในโรงงาน(การสร้างงาน)/จังหวัด

ปัจจัยด้านผลิตภาพ
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
ปัจจัยด้านการควบคุม/ผลิตภาพ
– ปัจจัยด้านทักษะ
– ปัจจัยด้านการจ้างงาน
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การทาเหมืองแร่18
ประเทศกัมพูชามีทรัพยากรเหมืองแร่ที่หลากหลาย ส่วนของโลหะมี แร่เหล็ก บ็อกไซต์ ทองแดง ทองคา ตะกั่ว
สังกะสี ส่วนของพลังงานมี ถ่านหินและปิโตรเลียม และส่วนอื่นๆมี อัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมี
การทาเหมืองหินปูนและเหมืองหินอื่นๆ ฯลฯ กระทรวงอุตสาหกรรม เหมือง และพลังงาน และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องตั้งเป้าหมาย และดาเนินการตามความต้องการในการลงทุน ซึ่งรวมถึง การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ การลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ความเชื่อมโยงทางการค้า ข้อกาหนดทางการค้า
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ฯลฯ

2.6

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงข่ายของถนนจาเป็นต้องมีการพัฒนาตามลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ถนนหลั งจากระบุ พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต การท าเหมื อ งแร่ และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จาเป็นต้องมีการขนส่ง
ให้ความสาคัญกับถนนที่การจราจรน่าจะติดขัดเนื่องจากการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ
ให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงพื้นที่ชนบทเพื่อผลประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติและความ
เป็นปึกแผ่นแห่งชาติ (national integration)

สาหรับรางรถไฟ ควรจะทาให้สายรถไฟหลักๆในปัจจุบันมีความทันสมัยขึ้น ซึ่งได้แก่ สายตะวันตก -เหนือ
(พนมเปญ-ปอยเปต) และสายตะวันตก-ใต้ (พนมเปญ-กาปอด-สีหนุวิลล์) และสร้างทางรถไฟสายพนมเปญเวียดนาม
นอกจากนี้ กัมพูชายังมีศักยภาพมากทางด้านการขนส่งทางน้า การขนส่งทางน้ามีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการถูก
ที่สุด ในขณะที่กิจกรรมทางท่าเรือนั้นเจริญรุ่งเรืองในพระสีหนุ กาปอด และพนมเปญ ตอนเหนือของประเทศยัง
มีศักภาพมากพอและจาเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
2.7

การท่องเที่ยว
จุดประสงค์คือการเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวอื่นนอกเหนือไปจากนครวัด เนื่องจากหากมีทางเลือก
ที่หลากหลายอาจทาให้นักท่องเที่ยวมีจานวนมากขึ้นอย่างยั่งยืน และช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ เช่น กีฬา

18

กฎหมาย ค.ศ. 2001 ว่าด้วยการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ (2001 Law on the Management and Exploitation of Mineral
Resources (“LMEMR”)) ได้กาหนดให้ ’สถาบันที่มอี านาจ หรือ MME’ มีหน้าที่ในการจัดการและมีความรับผิดชอบด้านใบอนุญาตให้จัดสรร สารวจ และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ ในปัจจุบัน MME รับผิดชอบด้านการพัฒนา การใช้ และการบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธ์ของรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้องกับภาคพลังงาน
เหมืองแร่ และอุตสาหกรรม
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ทางน้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเล การล่องเรือที่โตนเลสาบ (Tonle Sap) ที่มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม โรงแรมกลาง
น้าบนโตนเลสาบบริเวณที่มีน้าขึ้นสูง กิจกรรมเดินป่าที่จัดขึ้น และกิจกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
2.8

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความพยายามในการหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบเพื่อให้กัมพูชาได้ส่วนแบ่งงานในระดับภูมิ ภาค
และระดับสากล ความพยายามหลักๆคือการหาและพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน
ในโลกปัจจุบัน ทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่ต้องการเทคโนโลยีที่ ‘ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ และการมี
ทักษะเพิ่มมากขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ มีขั้นตอนอย่างน้อยสี่ขั้นตอนในการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการ
พัฒนา
(1)
(2)

(3)
(4)

พัฒนาแนวความคิดและแนวทางที่ใหม่กว่าเดิม เช่น แนวคิดใหม่ๆด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
cloud computing หรือ fuzzy logic การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการแพทย์ ฯลฯ (ขั้นสูง)
ทาให้วิธีการทางานในปัจจุบัน เช่น การผลิตรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย อิเล็กทรอนิกส์
และอื่นๆ กลายเป็นของท้องถิ่น และ/หรือนามาประยุกต์ใช้ได้
(ขั้นกลาง/พัฒนาพอสมควร)
ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป และพัฒนาอุตสาหกรรมเสริม (ขั้น
กลางตอนต้น)
แปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตเสื้อผ้า ศิลปหัตถกรรม และอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน (ขั้นต้น)

ประเทศกัมพูชาจาเป็นต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถทาความเข้าใจ ปรับตัวเข้ากับ
วิทยาศาสตร์ วิ ศวกรรม การแพทย์ และคณิต ศาสตร์ และท าให้วิ ทยาศาสตร์ วิ ศวกรรม การแพทย์ และ
คณิตศาสตร์กลายเป็นของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะและด้านอื่นๆ การร่วมมือกับประเทศกาลังพัฒนา
ประเทศอื่นที่เคยดาเนินการเช่นนี้เมือ่ ทศวรรษก่อนอาจจะเป็นประโยชน์ตอ่ กัมพูชาได้ อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์
หากกัมพูชาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในอาเซียนเพื่อก่อตั้งสถาบันร่วมดาเนินการในประเทศ
กัมพูชา นอกจากนี้กัม พูชาอาจจะใช้ป ระโยชน์จ ากฟอรั่มความร่ วมมื อทางเศรษฐกิจ และเทคโลยีระหว่า ง
ประเทศกาลังพัฒนาในปัจจุบันได้ ตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือความ
ร่วมมือในปัจจุบันกับรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยแผนแม่บทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของ
กัมพูชา ในช่วงแรกควรประเมินความจาเป็นในอีกประมาณ 10-15 ปีข้างหน้าและวางแผนดาเนินการ
นอกจากนี้ ประเทศกัมพูชาควรจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่วิจัยเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และวิชาอื่นๆที่คล้ายคลึง ในขั้นตอนแรก กัมพูชาจะต้องมีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ นอกจากนี้ ระบบการศึกษาจะต้องยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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ของประเทศได้ ทางเลือกหนึ่งคือเปิด ‘โรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา’ (รวมกัน)
จานวน 20-25 โรงเรียนเช่นเดียวกับที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งรับนักเรียนดี เด่นและสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพให้
2.9

การพัฒนามนุษย์
การลดปัญหาความยากจน - แม้ว่าอัตราความยากจนอาจจะลดลง แต่ก็ยังคงมีประเด็นอยู่ ขั้นตอนการ
บรรเทาความยากจน ในขั้นแรกเริ่มต้นเมื่อรัฐบาลกัมพูชาได้กาหนดขีดแบ่งความยากจนขึ้นใหม่ ขั้นตอนถัดไปที่
สมเหตุสมผลคือการตั้งเป้าหมายในการลดความยากจนโดยอิงจากหลักการและนโยบายที่รัฐบาลเคยได้กล่าวไว้
และขั้นตอนสุดท้ายคือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ลาดับความสาคัญบางส่วนได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เสริมสร้างโครงการ ID- Poor
ใช้กลยุทธ์คุ้มครองสังคมแห่งชาติ (National Social Protection Strategy) ที่ได้ประกาศแล้ว
ส่งเสริมโครงการโภชนาการผ่านกลยุทธ์สารอาหารเสริม (micro-nutrient strategies)
ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก/กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นผลดีต่อส่วนรวม และพัฒนา
ตลาดแรงงาน
ฝึกอบรมทักษะให้แรงงานและผู้ที่จะเป็นแรงงานในวิชาชีพต่างๆเพื่อให้ได้รับการจ้างงาน
แนะนาการป้องกันภัยแล้งและน้าท่วมสาหรับการเกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ใน
ชนบท
ออกข้อกาหนดพิเศษให้บุคคลที่ยากจนมากและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ที่น่าจะได้รับผลกระทบ
น้อยจากกลไกตลาด
เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยทางสังคมโดยการป้องกันการขโมยของและลัก
ทรัพย์ การต่อต้านการผลิต การค้า และการใช้สารเสพติด และป้องกันการค้ามนุษย์และความ
รุนแรงในครอบครัว

แผนดังกล่าวนี้ควรพยายามที่จะเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ยากจนผ่านโครงการใดโครงการหนึ่ง และดูแลให้แน่ใจว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือห่างไกล โดยเฉพาะสตรี เยาวชน เด็กและกลุ่มผู้ที่อ่อนแอจะเข้าถึง
การศึกษา สุขภาพ และโอกาสที่จะได้งานได้มากที่สุด
ภาคการศึกษา - ภาคการศึกษาจาเป็นต้องดาเนินตามเป้าหมายที่เร่งด่วนอย่างน้อยสองเป้าหมาย ได้แก่ เพิ่ม
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทาให้ประชาชนมีทักษะ ในการพัฒนาในภาคการศึกษามีการเสนอให้ (1)
จาเป็นต้องมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (2) จาเป็นต้องมีการยกระดับการสอนวิธีคิด
วิเคราะห์ (ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ) และ (3) จาเป็นต้องมีการปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาครั้งใหญ่ ในส่วนของการรับรองคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐาน ต้นทุน และวิชาที่สอน ใน
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ระยะแรก ควรจะมีการเพิ่มรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษาเป็นจานวนร้อยละ 5 ถึง 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศภายใน (จากในปัจจุบั นที่ประมาณร้อยละประมาณ 3) รัฐ มนตรีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ร่า ง
รายละเอียดโครงการ
ภาคสุขภาพ - กระทรวงสาธารณสุขจาเป็นต้องเน้นไปที่ (1) การลดภาวะการเจ็บป่วยและตายของมารดา
ทารกแรกเกิด และเด็ก และปรับปรุง อนามัยการเจริญพันธุ์ (reproductive health) (2) การลดภาวะการ
เจ็บป่วยและตายจากโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคมาลาเรีย วัณโรค และโรคติ ดต่ออื่นๆ (3) การลดภาระจาก
โรคไม่ติดต่อและปัญหาสุขภาพอื่นๆ และ (4) การขยายและปรับปรุงระบบสาธารณสุข (Health System) อาทิ
ทาให้บริการต่างๆสามารถดูแลและใกล้ชิดกับสาธารณะมากยิ่งขึ้นผ่านการบริการแบบกระจายจากศูนย์กลาง
ใช้ระบบบริหารจัดการ เพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้แก่ การป้องกัน การรักษา และสุขศึกษา ใช้ระบบ
เงินการคลังสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนคนยากจน รวมถึงการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้แก่คนยากจน ปรับปรุง
กฎหมายสุขภาพและจริยธรรมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถและทักษะของกาลังคนด้านสุขภาพ เสริมสร้าง
ระบบข้อมูลสุขภาพและเฝ้าระวังโรค ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและอุปกรณ์รักษาพยาบาลที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพิ่มการแทรกแซงของสาธารณสุขเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การเสพสาร
เสพติด การบาดเจ็บที่เกิดจากยาเสพติด อาชีวอนามัย และภัยพิบัติ ข้อกาหนดสาคัญในการเสริมสร้างสุ ขภาพ
บางส่วนคือการฝึกอบรมบุคลากรจานวนที่เพียงพอเพื่อให้มีความรู้ในหลายๆระดับ สาหรับคลินิกขนาดเล็กใน
หมู่บ้าน จาเป็นต้องมีการสร้างกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์และคนงานในชุมชน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง
ไม่ประสงค์จะไปทางานที่นั่น
2.10 ประชากรและการย้ายถิ่น
จาเป็นต้องดาเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อลดอัตราการพึ่งพิงทางด้านประชากร(demographic dependency
ratio) ที่สูง (เนื่องจากมีผู้เยาว์เยอะเกินไป และมีคนดูแลผู้เยาว์น้อยเกินไป) และส่งเสริมครอบครัวขนาดเล็ก
และการเว้นช่วงจากการมีบุตร (birth spacing) ลาดับถัดไปคือประชากรกัมพูชาย้ายถิ่นได้ค่อนข้างง่าย
ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายจากพื้นที่ชนบทไปชนบท หรือพื้นที่ชนบทไปพื้นที่ในเมือง ซึ่งทาให้ความหนาแน่นของ
ประชากรในสถานที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงไป และก่อให้เกิดผลกระทบสามประเด็น ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

การตั้งเป้าหมายบริการทางสังคมของประชากรไม่มีป ระสิทธิภาพเนื่องจากประชาชนย้ายถิ่น
เป็นจานวนมาก
ประเด็นด้านที่ดินว่าง (ในสถานที่ที่ย้ายไป) ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้าประปาและไฟฟ้าในสถานที่ที่ย้ายไปและย้ายมานั้นไม่สมดุล

นอกเหนือไปจากข้างต้น นโยบายของรัฐบาลกัมพูชามีแนวโน้มที่จะพัฒนาสถานะของสตรีในสังคม ให้สตรีควรมี
ทักษะทางด้านเทคนิค ได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ บริการสาธารณะ (public services)
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และมีความสามารถในการตัดสินใจในทุกๆระดับได้ เป้าหมายของรัฐบาลกัมพูชาคือการส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและมอบอานาจให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกัมพูชาอย่างยั่งยืน
2.11 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมคือการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
วัฒนธรรมเขมรและส่งเสริมบทบาทของศาสนาในการรักษาความปรองดองในสังคม
รัฐบาลกัมพูชาจะส่งเสริมวัฒ นธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีของชาติตามหลักการคุ้มครอง อนุรักษ์ และ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในการนี้ รัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่และให้ความสนใจที่จะรักษาและคุ้มครองวัดและ
วัตถุโ บราณ พัฒนาสถานที่ท างประวัติศ าสตร์ ส่งเสริม มรดกทางวั ฒนธรรมและอารยธรรมเขมร อนุรัก ษ์
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภาษา และความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ไว้ชั่วนิรันดร์ท่ามกลางกระแสโลกาภิ
วัตน์ (globalization) และภูมิภาคาภิวัตน์ (regionalization) ที่มีอิทธิพล รัฐบาลจะต้องมอบโอกาสและชักจูง
ให้กลุ่มชาติพันธุ์ร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างแข็งขัน สนับสนุนการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเขมร
และพยายามที่จะหยุดการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างประเทศที่ไร้อารยธรรม
นอกจากนี้ รัฐบาลกัม พูชายังคงเสริมสร้างการเผยแพร่และการใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรม (Law on Protection of Cultural Heritage)19 และดาเนินการในด้านการป้องกันและลงโทษ
อาชญากรรมที่ทาลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติอย่างรุนแรงให้มีประสิทธิผล
ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลกัมพูชายังคงส่งเสริมการเคารพสิทธิและเสรีภาพในด้านความเชื่อและศาสนา ส่งเสริม
บทบาทของศาสนาในการพัฒนาจิตที่มีศีลธรรม คุณงามความดี และวัฒนธรรมสันติ ภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รั บ ประกั น ว่ า จะมี ก ารใช้ วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ได้ ใ นสั ง คม และนอกจากนี้ ยั ง มี ก ารอุ ป ถั ม ภ์
พระพุทธศาสนา ศาสนาประจาชาติ และศาสนาอื่นๆ
2.12 สิ่งแวดล้อม
กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศกัมพูชาถูกผืนป่าปกคลุม (พื้นที่ป่านี้คิดเป็น 60% ของพื้นที่ทั้งหมด) นอกจากนี้
กัมพูชายังมีระบบจัดเก็บน้าจืดที่ซับซ้อนและอุดมไปด้วยพันธุ์พืชและสัตว์ แนวโน้มล่าสุดที่มีการตัดไม้ทาลายป่า
และการสร้างเขื่อน การใช้สารเคมีมากเกินความจาเป็นในการเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การ
ปล่อยมลพิษเข้าสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติ และการตกปลาที่ผิดกฎหมาย ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วน
อย่างร้ายแรง สาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การเจริญเติบโตสีเขียว (the Green Growth Strategies)
นั้นได้มีความสาคัญ องค์ประกอบของกลยุทธ์นี้รวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการที่ดินในรูปแบบที่จะช่วย
19

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1996
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ลดปัญหาความยากจนและการใช้เครื่องมือและดาเนินวิถีชีวิตที่ประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นเจ้าภาพในความคิดริเริ่มอื่นๆ
สาหรับการจัดการป่าไม้ รัฐบาลกัมพูชาได้มีการดาเนินโครงการหกโครงการของโครงการป่าไม้แห่งชาติ 20 ปี
(20-year National Forest Programme (ค.ศ. 2010-2019)) และโครงการแผนเจริญเติบโตสีเขียว (Green
Growth Roadmap Programme) โดยเน้นไปที่การลดพื้นที่คาร์บอนเครดิตสาหรับการค้าคาร์บอน (carbon
trading) และดาเนินโครงการที่อนุรักษ์ป่าไม้
นอกเหนือจากการคุ้มครองน้าและป่าไม้แล้ว รัฐบาลได้เริ่มปลูกต้นไม้เพื่อสร้าง ‘เชื้อเพลิงชีวภาพ’ (bio-fuels)
ซึ่งมีการปฏิบัติตามแนวคิดนี้ในวงกว้างกว่าเดิม ปัจจุบัน วิกฤตเชื้อเพลิงฟอสซิลเริ่มเลวร้ายลง เป็นเรื่องสาคัญ
มากที่กัมพูชาควรจะพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลให้น้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะเชื้อเพลิง ฟอสซิลที่มาจากภูมิภาคที่
การเมืองไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ - หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมและแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสีเขียว ค .ศ . 2013-2030 (National Policy and Strategic
Development Plan on Green Development 2013-2030) เมื่อไม่นานที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่องสาคัญที่
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องระบุความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในภาคส่วน
ของตน และออกมาตรการเพื่อแก้ไขผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและใช้ประโยชน์ให้เต็ม ที่จาก
โอกาสที่เกิดขึ้นในภาคส่วนของตน
3.

ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมที่กัมพูชาทาไว้กับประเทศอื่น และองค์การระหว่างประเทศ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาได้ทาความตกลงทวิภาคี พหุภาคี สนธิสัญญา อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ หรือตราสารกฎหมายอื่นๆไว้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคและนอกภูมิภาค
สาระสาคัญของความตกลง พิธีสาร สนธิสัญญา และบันทึกความเข้าใจฉบับสาคัญๆ (เรียกรวมกันว่า “เอกสาร”) ที่ประเทศ
กัมพูชาได้ทาไว้กับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ อยู่ด้านล่างนี้
เลขที่
1.

ชื่อเอกสาร

สาระสาคัญ

พิ ธี ส ารนาโงยาว่ า ด้ ว ยการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร พิ ธี ส ารนาโงยาได้ ก าหนดหน้ า ที่ ข องคู่ สั ญ ญาให้ ด าเนิ น
พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม การ
จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง แบ่งปันผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เท่ า เที ย มและยุ ติ ธ รรมตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
- มาตรการในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมใน
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ (Nagoya
ระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความ
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สาระสาคัญ

Protocol on Access to Genetic Resources
and the Fair and Equitable Sharing of
Benefits Arising from their Utilization to
the Convention on Biological Diversity)
โดยกัมพูชาได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 19 เมษายน
ค.ศ. 2015

ชัดเจนแน่นอน และความโปร่งใสของกฎหมาย
- มาตรการแบ่งปันผลประโยชน์ในระดับประเทศ โดยมี
เป้ า หมายในการให้ คู่ สั ญญาฝ่ ายที่ ม อบทรั พยากร
พันธุกรรมให้อีกฝ่ายได้แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่า
เทียมและยุติธรรม
- หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ให้ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยที่ ม อบทรั พ ยากร
พั น ธุ ก รรมปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายในประเทศหรื อ
ข้อ บั งคั บ ตามกฎหมาย และปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ต ามข้ อ
สัญญาที่ได้ทาร่วมกัน ซึ่ งถือเป็นนวัตกรรมที่สาคัญ
ของพิธีสารนาโงยา

พิธีสารฉบับที่สองภายใต้อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.
1954 ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
จากสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ด้ ว ยก าลั งอาวุ ธ
(Second Protocol to the Hague
Convention of 1954 for the Protection of
Cultural Property in the Event of Armed
Conflict) โดยกัมพูชาได้ให้สัตยาบันเมือ่ วันที่ 17
ธันวาคม ค.ศ. 2013

อนุสัญญากรุงเฮกเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศของคนทั่ว
โลกที่อุทิศเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในกรณีที่เกิด
ความขัดแย้งทางอาวุธโดยเฉพาะ
พิธีสารฉบับแรกป้องกันการส่งออกทรัพย์ สินทางวัฒนธรรม
จากดินแดนที่ถูกยึดครอง และกาหนดให้มีการคืนทรัพย์สิน
ดังกล่าวสู่อาณาเขตเดิม
พิ ธี ส ารฉบั บ ที่ ส องมี จุ ด ประสงค์ ใ นการต่ อ สู่ กั บ ความไม่ มี
ประสิทธิผลในการดาเนินคดีทางอาญากับอาชญากรสงคราม
พิธีสารฉบับนี้ได้กาหนดการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงห้าประเภทไว้
โดยเฉพาะ พร้อมทั้งความรับผิดทางอาญาเป็นรายบุคคล
ด้วย รัฐต่างๆมุ่งมั่นที่จะประกาศใช้กฎหมายอันเหมาะสม
เพื่อกาหนดให้การฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาตาม
กฎหมายท้ องถิ่ น เพื่อก าหนดบทลงโทษที่เ หมาะสม และ
กาหนดเขตอ านาจศาลของความผิ ด ดั งกล่ า ว รวมถึ งเขต
อานาจศาลสากลสาหรับการฝ่าฝืนสามในห้าความผิด
พิธีสารฉบับที่สองนี้ใช้บังคับกับความขัดแย้งที่มีการใช้กาลัง
อาวุธ (armed conflicts) ทั้งในระดับระหว่างประเทศและ
ที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน
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เลขที่

ชื่อเอกสาร

สาระสาคัญ

3.

อนุ สั ญ ญาคุ้ ม ครองมรดกวั ฒ นธรรมใต้ น้ า
(Convention on the Protection of the
Underwater Cultural Heritage) โดยกัมพูชา
ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2009

อนุ สั ญ ญานี้ มี เ จตนาที่ จ ะท าให้ รั ฐ ต่ า งๆสามารถคุ้ ม ครอง
มรดกวั ฒ นธรรมใต้ น้ าได้ ดี ยิ่ ง กว่ า เดิ ม โดยการก าหนด
หลักการพื้นฐานเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้า กาหนด
ระบบความร่ ว มมื อ ของรั ฐ โดยละเอี ย ด และก าห นด
กฎระเบี ย บที่ มี ผ ลในทางปฏิ บั ติ แ ละเป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า ง
แพร่หลายเพื่อการดูแลและการวิจัยมรดกวัฒนธรรมใต้น้า
รัฐที่เป็นคู่สัญญาควรที่จะต้องอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใต้น้า
และดาเนินการตามข้อตกลง มรดกวัฒนธรรมใต้น้าไม่ควรถูก
นามาใช้ประโยชน์เพื่อการค้าหรือการเก็งกาไร และไม่ ควร
ทาให้มรดกวัฒนธรรมใต้น้ากระจัดกระจายโดยเรียกกลับคืน
มาไม่ได้

4.

ปฏิ ญ ญาเซบู ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงทางพลั ง งาน สิบหกประเทศได้ตกลงที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
เอเชียตะวันออก (Cebu Declaration on East แ ล ะ ห า พ ลั ง งา นท ด แ ทน ม า แ ท นเ ชื้ อ เ พ ลิ ง ดั้ ง เ ดิ ม
Asian Energy Security) ฉบั บ วั น ที่ 15 (conventional fuels)
มกราคม ค.ศ. 2007
เ ป้ า ห ม า ย ห ลั กของ ค วา ม ต กล งนี้ คื อกา ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพและสมรรถนะสภาพแวดล้ อ มของการใช้
เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ลดการพึ่ ง พาการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ดั้ ง เดิ ม
ส่งเสริมให้มีตลาดเปิดระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มี
การแข่ ง ขั น กั น ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก และ
ดาเนินการลงทุนด้านทรัพยากรพลังงาน

5.

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความ
หลากหลายของการแสดงออกทางวั ฒนธรรม
ค.ศ. 2005 (Convention on the Protection
and Promotion of the Diversity of
Cultural Expressions 2005) โดยกัมพูชาได้ให้
สัตยาบันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2007

จุดประสงค์หลักของอนุสัญญานี้คือการคุ้มครองและส่งเสริม
ความหลากหลายของการแสดงออกทางวั ฒ นธรรม โดย
ดาเนินการเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การยอมรับวัฒนธรรม
อนุ สั ญ ญาให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความจริ ง ที่ ว่ า นอกจาก
ผลประโยชน์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว การสร้ า งความ
หลากหลายได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรมและ
สังคมจานวนมาก
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สาระสาคัญ
รัฐจะต้องส่งเสริมให้มี “การเปิดกว้างการยอมรับวัฒนธรรม
อื่นของโลก” นอกจากนี้ มาตรการคุ้มครองก็ได้รวมอยู่ใน
อนุสัญญา และในอนุสัญญาก็สนับสนุนให้สร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในคราวที่จาเป็น

6.

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้าง
ยาวนาน (Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants) โดยกัมพูชา
ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ.
2006

อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ เ ป็ น สนธิ สั ญ ญาระดั บ โลกเพื่ อ คุ้ ม ครอง
สุขภาพมนุษ ย์แ ละสิ่ งแวดล้อ มจากสารเคมี ที่ยั งตกค้า งใน
สิ่ ง แวดล้ อ มในระยะยาวที่ ก ระจายไปทั่ ว พื้ น ที่ สะสมใน
เนื้อเยื่อไขมันของมนุษย์และสัตว์ป่า และเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม
อนุสัญญากาหนดให้คู่สัญญาต้องดาเนินมาตรการเพื่อเลิก
หรือลดการปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (persistent
organic pollutants (POPs)) สู่สิ่งแวดล้อม

7.

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน (ASEAN Agreement on Trans
boundary Haze Pollution) โดยกัมพูชาได้ให้
สัตยาบันเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2006

ความตกลงนี้ มี ผ ลผู ก พั น กลุ่ ม รั ฐ ที่ มี ม ลพิ ษ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่เกิดจากพื้นดินและไฟป่า
นอกจากนี้ ยั ง ถื อ ว่ า เป็ น ต้ น แบบระดั บ โลกในการแก้ ไ ข
ประเด็นระหว่างพรมแดนอีกด้วย
ความตกลงนี้ประกอบด้วยมาตรการเกี่ยวกับ
- การติดตามและการประเมิน
- การป้องกัน
- การเตรียมตัว
- การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชาติและร่วมกัน
- กระบวนการในการใช้บุคคล วัสดุและอุปกรณ์ข้าม
พรมแดน
- ควา มร่ วม มื อ ด้ านเทคนิ ค แล ะการวิ จั ย ทา ง
วิทยาศาสตร์

8.

อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการสงวนรั ก ษามรดกทาง อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ มีเ ป้ า หมายในการสงวนรั ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทาให้แน่ใจว่ามีการเคารพมรดก
Safeguarding of the Intangible Cultural ทางวัฒนธรรมทีจ่ ับต้องไม่ได้ของชุมชนหรือกลุ่ม สร้างความ
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Heritage) โดยกัมพูชาได้ให้สัตยาบันเมื่ อวันที่ ตระหนั ก รู้ ร ะดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ เ กี่ ย วกั บ
13 กันยายน ค.ศ. 2006
ความสาคัญ ของมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จับ ต้ องไม่ ได้ และ
จัดทาความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
9.

กรอบอนุ สั ญ ญาควบคุ ม ยาสู บ ขององค์ ก าร
อนามัยโลก (WHO Framework Convention
on Tobacco Control) โดยกัมพูชาได้ใ ห้
สัตยาบันเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006

กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบของ WHO ได้รับการพัฒนามา
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การระบาดของยาสู บ ในระดั บ โลก
สนธิสัญญายืนยันว่าทุกคนมีสิทธิได้รับมาตรฐานด้านสุขภาพ
สูงสุด และสร้างมิติทางกฎหมายใหม่ๆสาหรับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านสุขภาพ

10.

พิธีสารเกียวโตภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Kyoto
Protocol to the United Nations
Framework Convention on Climate
Change) โดยกัมพูชาได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005

สนธิสัญญา (ค.ศ. 1994) ได้ยอมรับว่าระบบภูมิอากาศเป็น
ทรัพยากรร่วม และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อ
อุตสาหกรรมและเพื่อการอื่นๆ รวมถึงก๊าซเรือนกระจกอาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบภูมิอากาศ
พิ ธี สารเกี ยวโตได้ ให้ คู่ สั ญญาให้ ค ามั่ นว่ าจะด าเนิ นการตาม
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซที่มีผลผูกพันระดับนานาชาติ และได้
มอบภาระแก่ ประเทศที่ พั ฒนาแล้ วมากยิ่ งขึ้ นตามหลั ก การ
“รับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน” (common but
differentiated responsibilities)
ตามพิ ธี ส ารฉบั บ นี้ รั ฐ บาลจะรวบรวมและแบ่ งปั น ข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ย วกับ การปล่อ ยก๊า ซเรื อนกระจกและนโยบาย
ระดับชาติ ใช้กลยุทธ์ระดับชาติในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และร่วมมือกันเพื่อเตรียมปรับตัวต่อผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

11.

อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการอารั ก ขาพื ช ระหว่ า ง
ประเทศ (International Plant Protection
Convention) โดยกั ม พู ช าได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น เมื่ อ
วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2015

IPPC เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายในการ
ด าเนิ น การร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ควบคุมการเข้ามาและการแพร่ระบาดของศัตรูพืชที่ติดมากับ
พืชและผลิตผลพืช
อนุ สั ญ ญายั ง ขยายความคุ้ ม ครองพื ช ปลู ก ไปยั ง พื ช ตาม
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ธรรมชาติ แ ละผลิ ต ผลพื ช และค านึ งถึ งความเสี ย หายทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากศัตรูพืช และยังครอบคลุม
ถึงยานพาหนะ เครื่องบิน เรือ บรรจุภัณฑ์ สถานที่จัดเก็บ
ดิน และวัตถุหรือวัสดุอื่นที่อาจมีศัตรูพืชหรือทาให้เกิดการ
แพร่ระบาดของศัตรูพืชได้
อนุ สั ญ ญามี ก รอบและเวที ส าหรั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ การท าให้ ก ฎระเบี ย บสอดคล้ อ งกั น และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคระหว่างคู่สัญญา

12.

ความตกลงว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง กองทุ น ความ
หลากหลายแห่งธัญพืชของโลก (Agreement
for the establishment of the Global Crop
Diversity Trust) โดยกัมพูชาได้ให้สัตยาบันเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2005

ความตกลงนี้มีเป้าหมายในการคุ้มครองความปลอดภัยของ
อาหารระดับโลก โดยได้ยอมรับกองทุนธัญพืช (Crop Trust)
ว่าเป็น “ส่วนสาคัญ” ของกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนตาม
สนธิ สั ญ ญาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการคงอยู่ ข องทรั พ ยากร
พันธุกรรมสาหรับอาหารและเกษตรกรรม

13.

ความตกลงความร่วมมือระหว่างประชาคมยุโรป จุดประสงค์ข องความตกลงนี้คือ การก าหนดกรอบในการ
และราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า (Cooperation ยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคู่ สั ญ ญา โดยมี เ ป้ า หมาย
Agreement between the European ดังต่อไปนี้
Community and the Kingdom of
(ก) เพื่ อ ตกลงเรื่ อ งหลั ก ปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ
Cambodia) ฉบับวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1997
อนุเคราะห์ยิ่ง (most-favored nation treatment)
เกี่ยวกับการค้าสินค้าในทุกๆแห่งที่ความตกลงนี้ระบุ
ไว้โดยเฉพาะ ยกเว้นผลประโยชน์ที่คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่า ยหนึ่งได้ต กลงตามบริ บทของสหภาพศุล กากร
(Customs Union) หรือเขตการค้าเสรี ข้อตกลง
ทางการค้ า กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น หรื อ หน้ า ที่
โดยเฉพาะตามความตกลงเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์
ระหว่ า งประเทศ (international commodity
agreements)
(ข) เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างการค้าระหว่างคู่สัญญา
(ค) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ และสาขาที่ มี
ประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอย่างยิ่ง
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(ง) เพื่อช่วยเหลือกัมพูชาในการพยายามพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานการครองชีพของประชากรกลุ่มที่
ยากจนที่ สุด และช่ว ยเหลื อด้ า นมาตรฐานในการ
ฟื้นฟูประเทศ
(จ) เพื่ อส่ งเสริ มให้ มีก ารสร้ างงานทั้งในชุ ม ชนและใน
ประเทศกัมพูชา
(ฉ) เพื่ อ ด าเนิ น มาตรการที่ จ าเป็ น เพื่ อ คุ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้ อมและจัด การทรั พยากรธรรมชาติอ ย่า ง
ยั่งยืน

14.

ค ว า ม ต ก ล งร ะ ห ว่ า ง ส ห รั ฐ อเ ม ริ ก า แ ล ะ
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง
การค้าและการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Agreement between the United
States of America and the Kingdom of
Cambodia on Trade relations and
Intellectual Property Rights Protection)

ความตกลงนี้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าของข้อบังคับเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาหลายรูปแบบ และยังมีเป้าหมายในการ
ขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศกัมพูชากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (มาตรการทางภาษีและที่มิใช่ภาษี
มาตรการเพื่อส่งเสริมการขยายการติดต่อเชิงพาณิชย์)

15.

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม (International
Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights) ฉบับวันที่ 3 มกราคม ค.ศ.
1976

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (ICESCR) เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีที่สมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ ประกาศใช้ ICESCR เป็นส่วนหนึ่งของ
ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill
of Human Rights)
คู่สัญญาของ ICESCR สัญญาว่าจะดาเนินการเพื่อมอบสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรมให้แก่ ดินแดนที่ไม่ไ ด้
ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ดิ น แ ด น ใ น ค ว า ม พิ ทั ก ษ์ ข อ ง
สหประชาชาติ (Non-Self Governing and Trust
Territories) และบุค คล รวมถึงสิ ท ธิแ รงงาน และสิ ท ธิ
ทางด้ านสาธารณสุข การศึก ษา และการมี มาตรฐานการ
ครองชีพ (standard of living) ที่สูงพอ
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บทที่ 2
ภาพรวมด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศกัมพูชา
1.

สภาพแวดล้อมทางการเมืองและความมั่นคง

นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลกัมพูชาจะต้องเคารพและปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง อย่างแรก
คือการปกป้องความเป็นเอกภาพแห่งชาติ (national unity) และปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน (territory integrity) เพื่อให้
ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นรั ฐหนึ่งรัฐเดียวซึ่งไม่แบ่งแยก ซึ่งการดังกล่าวนี้สามารถดาเนินการได้หากแต่มีการปฏิบัติตามแผน
ปรองดองแห่งชาติ รักษาไว้ซึ่งความเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านของราชอาณาจักรกัมพูชา และมีความร่วมมืออย่างแข็งขันใน
ทุกสาขากับทุกประเทศทั่วโลก
รัฐบาลกัมพูชานั้นประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา จากสภาวะที่เกือบถูกทาลายโดยสิ้นเชิง
จากสงครามกลางเมือ งซึ่ งกิน เวลานานเกือ บสามทศวรรษ อีก ทั้งการที่ป ระเทศตกอยู่ภายใต้การโดดเดี่ย วทางเศรษฐกิ จ
(economic isolation) และการห้ามค้าขาย (embargo) แทบจะโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1970 จนถึง ค.ศ. 1993 โดยใน
ระยะเวลาเวลานั้น รัฐบาลกัมพูชาได้ใช้นโยบาย Win-Win Policy ซึ่งในที่สุดก็ทาให้กลุ่มเขมรแดง (Khmer Rouge) เกิดความ
แตกแยก ส่งผลให้เกิดสันติภาพขึ้นในปี ค.ศ. 1998 และในขณะเดียวกันเองก็ได้มีการทาข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีส (Paris
Peace Agreement) เมื่อปี ค.ศ. 1991 โดยมีพื้นฐานมาจากความปรองดองในชาติ (national reconciliation) ระหว่างฝ่ายที่
เคยสู้รบกัน โดยหลังจากนั้น ก็ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ซึ่งความสาเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้
เพราะการเปลี่ยนแปลงระบบรัฐบาล การเผชิญหน้าทางการเมืองที่มีความรุนแรงได้หายไป (ซึ่งในอดีตได้ก่อให้เกิดการใช้กาลัง
ทหาร) และการที่องค์กรทางการเมืองและทหารของกลุ่มเขมรแดงได้มลายหายไปอย่างสิ้นเชิง
นับตั้งแต่รัฐบาลกัมพูชาได้รับการเลือกเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1993 เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่ งความมั่นคงทางการเมือง การพัฒนา
และการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมทั้งเชิงกายภาพ และเชิงสถาบัน และการกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาว รัฐบาลกัมพูชา
ก็ได้เผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทายมาได้โดยตลอด โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลกัมพูชาได้ประสบความสาเร็จในการ
ธารงไว้ซึ่งสันติภาพ และจัดการให้ความขัดแย้งภายในประเทศที่มีมาในอดีตยุติลง ความพยายามเหล่านี้ของรัฐบาลกัมพูชาใน
การรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคมและทางการเมือง สันติภาพ และความมั่นคงภายในประเทศได้ทาให้กัมพูชาประสบ
ความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในการทาให้เศรษฐกิจของกัมพูชาเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากและลดความยากจนลงในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมของกัมพูชาเพื่อการเติบโต การสร้างงาน ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ
(Cambodia’s Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency) นั้นก็เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพแก้ไขปัญหาการจ้างงานชาวกัมพูชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคทางสังคม และเพื่อยกระดับประสิทธิผลของการบริหารราชการแผ่นดิน (public administration) โดยการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน (action plan) การจัดการปกครอง (governance) และการปฏิรูปทั้งหมดในทุกภาคส่วน
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รัฐบาลใหม่ของกัมพูชาได้จัดตั้งขึ้นและเริ่มดาเนินงานเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยมาจากการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 ซึ่งผู้สังเกตการณ์ทั้งในและนอกประเทศต่างยอมรับว่ าจัดขึ้นโดยเสรี ยุติธรรม โปร่งใส และ
เชื่อถือได้ โดยรัฐบาลใหม่ของกัมพูชาได้ประกาศใช้นโยบายทางการเมือง (political platform) ของพรรคร่วมรัฐบาล
(coalition partners) ในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่สามของสภาแห่งชาติ
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 1998 และการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นแล้ว ผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาลคือการใช้นโยบาย
รักษาความสงบ ซึ่งทาให้องค์กรทางการเมืองและทางทหารของกลุ่มเขมรแดงถูกยุบไปโดยสันติวิธี การรวมอดีตกองทัพบก
กัมพูชา (Cambodian Royal Armed Force (“RCAF”)) เข้าด้วยกันเป็นการดาเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว เป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ดินแดนของชาติทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐเดียวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วน
และตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ทาการปฏิรูปทางทหารโดยมีจุดประสงค์ที่จะบรรลุนโยบายด้าน
ความเป็นกลาง (neutralization policy) ของ RCAF ทั้งนี้ ได้มีการลดจานวนบุคลากรทางทหารลงและมีการยอมรับ
โครงสร้างบังคับบัญชา (command structure) ด้วย
เมื่อมีการเสริมสร้างความปรองดองในชาติ และรับประกันว่าประเทศจะมีสันติภาพและความมั่นคงทางการเมือง รัฐบาลจึงได้
เน้นความพยายามไปที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคง การปราบปรามการลักทรัพย์โดยใช้อาวุธ
และการกาจัดการใช้อาวุธที่ผิดกฎหมาย
2.

นโยบายด้านการเมืองและความมั่นคง
2.1

ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม
ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมเป็นวาระนโยบายทางเศรษฐกิจในนโยบายทางการเมืองสาหรับพันธสัญญาประการที่สามของ
รัฐบาล (the Third Mandate of the Royal Government) ซึ่งมีขึ้นโดยการคัดกรอง เน้นย้า และปรับปรุง
โครงการปฏิรูปประเทศ จนนามาซึ่งใจความสาคัญ ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่อง เป็นระบบ มีการผสมผสานเข้าด้วยกัน
และให้การสนับสนุนร่วมกัน ที่เข้าใจได้ง่ายและนามาใช้ในฐานะเครื่องมือสาคัญของรัฐบาลในการดาเนินการ
และจัดการวาระนโยบายทางเศรษฐกิจแห่งชาติ จุดประสงค์หลักของนโยบายก็คือเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ทาให้แรงงานชาวกัมพูชามีงานทา รับประกันความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมในสังคม และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของภาครัฐผ่านการใช้แผนปฏิบัติงานด้านการปกครองและการปฏิรูปอย่างละเอียดที่สอด
ประสานกันและมีความต่อเนื่องคงเส้นคงวาในทุกระดับและทุกภาคส่วน
แก่นหลักของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมคือหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นไปที่การปฏิรูปสี่ด้านด้วยกันได้แก่ (1) การ
ต่อต้านการทุจริต (anti-corruption) (2) การปฏิรูปกฎหมายและฝ่ายตุลาการ (legal and judicial reform)
(3) การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการกระจายอานาจลงสู่ท้องถิ่น และกระบวนการคลายการ
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และ (4) การปฏิรูปกาลังรบ โดยเฉพาะการปลดประจาการหลังจากสิ้นสงคราม

ประการที่สอง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมต้องมีองค์ประกอบทั้งสี่เหล่านี้ คือ (1)
สันติภาพ ความมั่นคงทางการเมือง และความสงบเรียบร้อยในสังคม (2) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกราย (stakeholders) ตลอดจนภาคเอกชน บรรดาผู้ให้ความสนับสนุนทางการเงิน และภาคประชาสังคม
(civil society) (3) เศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เหมาะสม และ (4) การรวมกัมพูชาเข้ากับ
ภูมิภาคและโลก
ประการที่สาม ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมเพื่อการเติบโตสี่ด้านได้แก่ (1) การเสริมสร้างเกษตรกรรม (2) การ
เจริญเติบโตของภาคเอกชนและการจ้างงาน (3) การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน
กายภาพ (4) การสร้างความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รัฐบาลกัมพูชาได้นายุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมระยะที่ 1 และ 2 มาใช้จนสาเร็จแล้ว ผลงานในการพัฒนาของกัมพูชา
ตลอดศตวรรษที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่ากัมพูชาได้มีสันติภาพอันยืนยาวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นได้ชัดเจนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและสถาบันในระบอบประชาธิปไตย (democratic
institutions) ที่มี ความเข้ มแข็ ง อ านาจอธิ ปไตยของชาติที่ป ลอดภัย บูรณภาพแห่งดินแดน (territorial
integrity) และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมระยะที่ 3 เป็นนโยบายที่มีประสิทธิผลในการเดินหน้าสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ได้ต่อไป เพื่อการ
นี้ ในการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่ห้ารัฐบาลกัมพูชาจะทาการพัฒนาผลงานที่ผ่านมาของการประชุมสภานิติ
บัญญัติครั้งที่สี่ โดยการเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่นคงทางการเมือง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย
ในสังคม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ (living standards) และสวัสดิการของประชาชนโดยการใช้มาตรการ
เฉพาะเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม (rule of law) โดยการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่ห้าจะพยายามนามาซึ่งการ
บรรลุหลักการและการเคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงเสรีภาพและศักดิ์ศรี ตลอดจนประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบพหุ
นิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงทางการเมืองและสภาพแวดล้อมที่มั่นคงเหมาะสมแก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว เนื่องจากรัฐบาลเห็นความจาเป็นในสิ่งเหล่านี้ จึงได้กาหนด “สี่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” (Strategic
objectives) และ “สี่สาขาสาคัญเร่งด่วน” (Four Priority Areas) เพื่อตอกย้าถึงความมุ่งมั่นในการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมอย่างต่อเนื่อง
2.2

ความร่วมมืออาเซียน (ASEAN Cooperation)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN หรือ
อาเซียน”)) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ กล่าวคือ
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อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1999 กัมพูชาก็ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกลาดับที่ 10 ของอาเซียน
ในช่วงระหว่างเป็นสมาชิกอาเซียน กัมพูชาได้อนุวัติข้อตกลงอาเซียนมากมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1) ข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยสิทธิทางการค้าในบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ระหว่ างประเทศสมาชิกอาเซียน
(Multi-lateral Agreement on Commercial Rights on Non Schedules Services among the
Association of South East Asian Nations)
(2) ความตกลงว่า ด้ วยการให้ ค วามช่ว ยเหลือ ในการค้ นหาเครื่ องบิ นประสบภั ย พิบั ติ และการให้ ความ
ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบิน (Agreement for the Facilitation of Search for
Aircraft in Distress and Rescue of Survivors of Aircraft Accident)
(3) สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia)
(4) ข้อตกลงการสารองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (Agreement on the ASEAN Food
Security Reserve)
(5) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (ASEAN EEC Cooperation
Agreement)
(6) ข้อตกลงร่วมกันในการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN China Centre) ระหว่างรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Understanding on the
Establishment of the ASEAN-China Centre) และ
(7) อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention Against Trafficking in
Persons (ACTIP))
สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ชาติต่างๆ จาต้องร่วมมือ
กันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและแก้ไขปัญหาร่วมกัน สิ่งที่จะส่งเสริมความพยายามของกัมพูชาใน
ด้านนี้คือการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนและการมีความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความร่วมมือภายใน
อาเซียนนั้นได้รับการเติมเต็มจากการขยายความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
ไทย เวียดนาม และลาว
การการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic community (“AEC”)) ในปี ค.ศ. 2015 ถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอันนาไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จากที่ได้ดาเนินการอยู่แล้วให้ลึก
ขึ้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งใหญ่สู่ตลาดซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.6 ล้านล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และมีประชากรมากกว่า 622 ล้านคน
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อ้างถึงรายงานการลงทุนในอาเซียนซึ่งออกเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา อาเซียนยังคงเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่สาคัญของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลก (foreign direct investment (FDI)) โดย
พบว่าอาเซียนสามารถดึงเงินลงทุนจากกลุ่มประเทศพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของมูลค่าการลงทุน
ทั่วโลก โดยมีกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั้งสิ้น 120 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2015 ใน
ภาพรวมแล้ว อาเซียนถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก โดยมีการลงทุนทั้งจากภายใน
และภายนอกภูมิภาค กัมพูชาได้ถูกจัดวางอย่างดีในฐานะผู้รับประโยชน์ สาคัญจาก AEC เมื่อใดก็ตามที่
เป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของ AEC ประสบผลสาเร็จ ตลาดภายในประเทศของกัมพูชาซึ่งมี
ขนาดเล็กก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การออกนโยบายของกัมพูชาเพื่อปรับปรุงคุณภาพแรงงาน
ถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งยวดที่จะต้องทาให้ สาเร็จ เพื่อเตรียมพร้อมต่อความเป็นไปได้ของการไหลทะลัก
แรงงานมีฝีมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การฝึกทักษะ การฝึกอบรม และการ
ให้การศึกษาแก่แรงงานจึงเป็นปัจจัยสาคัญเพื่อที่จะรักษาระดับแรงงานให้สูงและรับประกันว่าประเทศจะยังคง
มีศักยภาพในการแข่งขันต่อไป
2.3

ความร่วมมือกับประเทศอื่นและองค์การระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา – เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศกัมพูชา ความร่วมมือกับประเทศมหาอานาจ
หลักในเอเชียแปซิฟิกก็สาคัญต่อกัมพูชาเช่นกัน ความสัมพันธ์ของกัมพูชากับสหรัฐฯ ยังคงเป็นสิ่งสาคัญที่ สุดใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สาหรับความมั่นคงแห่งชาติ กัมพูชาได้ร่วมมือกับสหรัฐฯทั้งในด้านการทหารและ
ความมั่นคงทางสังคม (เช่น การปราบปรามการค้ายาเสพติด ) ในอดีต RCAF ได้รับความช่วยเหลือผ่านแผน
โครงการการศึกษาและการฝึกอบรมทางการทหารระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (International Military
Education and Training (“IMET”)) ซึ่งเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และ
การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมต่างๆ นอกจากนี้ RCAF ยังได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการติดต่อกัน
ระหว่างทหารกับทหาร (Military-to-Military Contact Program) ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของกองทัพบก
กัมพูชา หรือ RCAF ในด้านวิศวกรรม การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การสาธารณสุข การออกกฎหมาย และสิทธิ
มนุษยชน
จีน – กัมพูชามีความสัมพันธ์กับประเทศจีนแบบดั้งเดิมมาเป็นเวลานาน เม็ดเงินลงทุนจากประเทศจีนใน
กัมพูชาได้เพิ่มขึ้นในระดับสูงในสาขาต่างๆเช่น อุตสาหกรรมเบา (light industry) และเกษตรกรรม โดยเร็วๆนี้
ความสัมพันธ์ทางการค้าได้เพิ่มขึ้น และจีนยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกัมพูชามากยิ่งขึ้นในวงการทหาร
ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ขอรับสิ่งตอบแทนสาหรับการฝึกอบรม ที่พัก สุขภาพ วิศวกรรม และการ
ขนส่ง สาหรับการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลนั้น ประเทศจีนได้ยินยอมให้บุคลากรของ RCAF เป็นผู้ฝึกอบรมใน
สาขากลยุทธ์ ยุทธวิธี เทคนิค และการแพทย์ โดยกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศกัมพูชา (Ministry of
National Defense) ยังได้ทาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศจีน โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและการ
ฝึกอบรมเฉพาะ
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ฝรั่งเศส – เนื่องจากอิทธิพลจากสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส กัมพูชาได้ร่วมมือกับฝรั่งเศสมาแต่ดั้งเดิมในหลายๆ
ด้าน ฝรั่งเศสได้รักษาความร่วมมือทางการทหารอย่างแข็งขันในด้านการฝึกอบรมนักเรียนนายร้อย ทหารที่
สังกัดกองราชอาวุธหัตถ์ (Royal Gendarmerie) และเสนอฝึกอบรมให้แก่กระทรวงกลาโหมแห่งชาติ
ออสเตรเลีย – กัมพูชายังคงได้รับความช่วยเหลือจากออสเตรเลียผ่านโครงการช่วยเหลือในหลายสาขา อาทิ
ทรัพยากรบุคคล การศึกษา เกษตรกรรม สาธารณสุข กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) การ
เก็บกูท้ ุ่นระเบิด ฯลฯ โดยกระทรวงกลาโหมแห่งชาติกัมพูชายังคงรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับออสเตรเลีย
เพื่อจะทาการขยายความร่วมมือทางการทหารไปสูส่ าขาอื่นๆ อาทิ การฝึกอบรมทักษะทางการทหาร และความ
เป็นไปได้อื่นๆตามที่ได้ตกลงร่วมกันสาหรับทหารเกณฑ์ของกองทัพกัมพูชา ซึ่งจะทาให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมมือระดับสากลได้ในอนาคตได้
สหประชาชาติ – ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 เป็นต้นไป ภาพของสหประชาชาติก็ยังคงเป็นสิ่งที่ชาวกัมพูชานึกถึง
ตลอดเวลา เนื่องด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นาและ การอานวยความสะดวกของพระมหากษัตริย์แห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบกับเจตนารมณ์อันแรงกล้าในการปรองดองระหว่างพรรคการเมืองกัมพูชา
สหประชาชาติก็ได้ช่วยให้กัมพูชาสร้างสันติภาพและประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ค.ศ. 1993
หลังจากที่สหประชาชาติได้ดาเนินการตามอาณัติเสร็จสิ้น ซึ่งในช่วงเวลาสูงสุด ต้องใช้บุคลากรมากกว่า 20,000
คน สหประชาชาติก็ได้วางระบบช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงงานในสานักงานสิทธิมนุษยชน (bureau of human
rights) และหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่ต่างๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และระบบนิติบัญญัติของ
ประเทศกัมพูชา กัมพูชาจึงมีเจตนาที่จะเป็นชาติที่มีความรั บผิดชอบในระดับสากล และจะรักษาความสัมพันธ์
อันแน่นแฟ้นกับสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งกองกาลังทหาร (RCAF) ติดธงสหประชาชาติเพื่อทา
การเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ประเทศซูดาน เพื่อรักษาสันติภาพระดับสากลและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
(humanitarian assistance)
รัสเซีย – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งชาติกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทาง
ทหารในระดับทวิภาคีกับประเทศรัสเซียเมื่อปี ค.ศ. 1995 แต่เนื่องจากประเทศมหาอานาจนี้ได้ประสบวิกฤต
เศรษฐกิจภายในประเทศจนถึงทุกวันนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจึงยังไม่มี ผลลัพธ์ใดๆ หากแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมแห่งชาติกัมพูชาพร้อมรับความช่วยเหลือทางกลาโหมจากรัสเซียเสมอ สืบเนื่องมาจากการที่
วัสดุอุปกรณ์ทางทหารส่วนใหญ่ที่ทหารกัมพูชาใช้นั้นได้มาจากอดีตสหภาพโซเวียต
2.4

สมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศ (Defense White Papers)
นโยบายป้องกันประเทศของกัมพูชานั้นรวมอยู่ในสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศ (Defense White
Papers (“DWP”)) ซึ่งตีพิมพ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 และ 2006 การจัดการความท้าทายด้านความมั่นคงอย่างมี
ประสิทธิผลจึงยังไม่เป็นเรื่องง่าย และจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมในกรณีของ
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กัมพูชา ทั้งนี้ DWP ได้ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงของราชอาณาจักรในระดับกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ร่า งนโยบายว่ า การป้ อ งกัน ใดที่ ควรจะมี ขึ้น เนื่ อ งจากการประเมิ นครั้ งนี้ และได้ อธิ บ ายว่ า
กระทรวงกลาโหมและ RCAF จะต้องดาเนินการเช่นใดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้อธิบายไว้ DWP จึงมี
บทบาทในฐานะเป็นแนวนโยบายให้แก่ RCAF ในการบรรลุเป้าหมายของตน
3.

ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคงที่กัมพูชาทาไว้กับประเทศอื่น และองค์การระหว่าง
ประเทศ

รัฐบาลกัมพูชาได้ทาความตกลงทวิภาคี ความตกลงพหุภาคี สนธิสัญญา อนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือตราสารกฎหมายอื่นๆ
ไว้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคและนอกภูมิภาค
สาระสาคัญของความตกลง พิธีสาร สนธิสัญญา และบันทึกความเข้าใจฉบับสาคัญๆ (เรียกรวมกันว่า “เอกสาร”) ที่ประเทศ
กัมพูชาได้ทาไว้กับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆอยู่ด้านล่างนี้
เลขที่

ชื่อเอกสาร

สาระสาคัญ

1.

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(Memorandum of Understanding on
Maritime Cooperation) ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม
ค.ศ. 2016

2.

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขา ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
การตรวจสอบ
(Memorandum
of
understanding on the Cooperation in the
Field of Inspection) ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม
ค.ศ. 2016

3.

บั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยการแลกเปลี่ ย น ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ (Memorandum of
Understanding on the Exchange of Visit
by Scientists) ฉบับ วั น ที่ 13 ตุล าคม ค.ศ.
2016

4.

บั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยกระบวนการความ ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ร่ว มมื อ ด้ านการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล จารกรรมที่
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เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายว่าด้วยความมั่นคง
แห่ งมาตุ ภู มิ / แห่ งชาติ (Memorandum of
Understanding on the Process of
Cooperation in the Exchange of
Espionage Information pertaining to the
Execution of Law on Homeland
Security/National Security) ฉบับวันที่ 13
ตุลาคม ค.ศ. 2016
5.

ความตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Agreement on
the Strengthening of Cooperation in
Combating Human Trafficking) ฉบับวันที่
13 ตุลาคม ค.ศ. 2016

6.

สนธิสัญญาการค้าอาวุธ (Arm Trade Treaty) เป็ น สนธิ สั ญญาพหุ ภ าคีที่ ค วบคุ ม ดูแ ลการค้ าอาวุ ธ สามั ญ
ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2014
ระหว่างประเทศ เพื่อจุดประสงค์ในการเสริมสร้างสันติภาพ
ระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค ลดความทุกข์ยากของ
มนุ ษย์ และส่งเสริ มความร่ ว มมื อ ความโปร่ งใส และการ
กระทาที่รับผิดชอบโดยและระหว่างรัฐ
หนั ง สื อ ตราสารที่ มี ผ ลผู ก พั น ตามกฎหมายฉบั บ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างมาตรฐานร่วมกันเกี่ยวกับการนาเข้า
ส่งออก และโอนอาวุธสามัญ

7.

บั น ทึ ก ค วาม เ ข้ า ใจ ที่ ล งนา ม โด ย จี น แ ล ะ
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความช่วยเหลือและ
อุปกรณ์ทางทหาร (Memorandum and
Understanding signed between China
and the Kingdom of Cambodia in
relation to military assistance and
equipment) ฉบั บ วั น ที่ 23 มกราคม ค.ศ.
2013

บั น ทึ ก ควา มเข้ า ใจมี เป้ า หมา ยในการย กระ ดั บ ขี ด
ความสามารถของกัมพูชาในภาคกลาโหมของประเทศ
ภายใต้บันทึกฉบับนี้ ประเทศจีนได้ยกระดับขีดความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของกองทัพบกกัมพูชา ผ่านการเสนอ
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและจั ด หาอุ ป กรณ์ ท างทหาร (เช่ น
เฮลิคอปเตอร์) และวัสดุให้
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8.

อนุสั ญญาระหว่า งประเทศว่า ด้ว ยสิท ธิของคน
พิการ (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities) ฉบับวันที่ 19
มกราคม ค.ศ. 2013

สนธิ สั ญ ญาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศของ
สหประชาชาติมีเจตนาที่จะคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของคน
พิการ คู่สัญญาของอนุสัญญาจึงจาเป็นต้องส่งเสริม คุ้มครอง
และท าให้ แ น่ใ จว่ าคนพิ การสามารถใช้ สิ ท ธิอ ย่ า งบริ บู ร ณ์
และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
อนุสัญญาประกอบด้วยหลักการชี้นาทั้งแปดดังต่อไปนี้:
- เคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ กาเนิด การอยู่ได้ด้วย
ตนเอง รวมถึงเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วย
ตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล
- การไม่เลือกปฏิบัติ
- การเคารพความแตกต่ างและการยอมรั บ ว่า คน
พิ ก ารเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความหลากหลายของ
มนุษย์และมนุษยชาติ
- ความเท่าเทียมกันของโอกาส
- ความสามารถในการเข้าถึง
- ความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง
- การเคารพขี ด ความสามารถของเด็ ก พิ ก ารที่ มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการเคารพสิทธิของ
เด็กพิการเพื่อสงวนรักษาอัตลักษณ์แห่งตน

9.

อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการห้ า มใช้
สะสม ผลิต และโอน และการทาลายทุ่นระเบิด
สั ง หารบุ ค คล (Convention on the
Prohibition of the Use, Stockpiling
Production, and Transfer of AntiPersonnel Mines and on Their
Destruction) ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1997

อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้มี เ ป้ า หมายที่จ ะยุ ติ ค วามทุก ข์ แ ละความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และยังเป็นตรา
สารของกฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามมิ ให้มีการพัฒนา
ผลิต สะสม โอน หรือใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้คู่สัญญาทาลายทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคลที่ได้สะสมไว้ กวาดล้างทุ่นระเบิด และช่วยเหลือเหยื่อ
อีกด้วย
ในการนี้ ได้มีกลไกหลากหลายทั้งที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ้ นมา
ใหม่ เ พื่ อสนั บ สนุน ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคู่ สั ญ ญาและการ
จัดหาความช่วยเหลือให้แก่คู่สัญญาที่จาเป็น
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10.

ความตกลงความร่วมมือระหว่างประชาคมยุโรป จุ ด ประสงค์ ข องความตกลงความร่ ว มมื อ นี้ คื อ การจั ด ท า
กั บ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า (Cooperation กรอบในการยกระดั บ ความตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
Agreement between the European คูส่ ัญญา โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้
Community and the Kingdom of
Cambodia) ฉบับวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1997
(ก) เพื่ อ ตกลงเรื่ อ งหลั ก ปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ
อนุเคราะห์ยิ่ง เกี่ยวกับการค้าสินค้าในทุก ๆ แห่งที่
ความตกลงนี้ระบุไว้โดยเฉพาะ
(ข) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มการค้าระหว่างคู่สัญญา
(ค) เพื่ อ ยกระดั บ ความตกลงความร่ ว มมื อ ในสาขาที่
เกี่ยวข้องอย่างมากกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
(ง) เพื่อมีส่วนร่วมกับความพยายามของกัมพูชาในการ
ยกระดั บคุณภาพชีวิต และมาตรฐานการครองชี พ
ของส่วนประชากรที่ยากจนที่สุด และมาตรการใน
การฟื้นฟูประเทศ
(จ) เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งงานทั้ ง ในชุ ม ชนและใน
กัมพูชา
(ฉ) เพื่ อ ด าเนิ น มาตรการที่ จ าเป็ น เพื่ อ คุ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้ อมและจัด การทรั พยากรธรรมชาติอ ย่า ง
ยั่งยืน

11.

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights) ฉบับวันที่ 23
มีนาคม ค.ศ. 1976

เป็ น สนธิ สั ญ ญาพหุ ภ าคี ข องสหประชาชาติ ที่ ก าหนดให้
คู่สัญญาเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล
ตลอดจนสิ ท ธิ ใ นการมี ชีวิ ต เสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนา
เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิเลือกตั้ง และ
สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ กระบวนการความเป็ น ธรรมและการ
พิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม
สนธิสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ (International Bill of Human Rights) และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Convent on Economic,
Social and Cultural Rights – ICESCR) และปฏิญญา
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สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights (UDHR))

12.

สนธิ สั ญ ญาไมตรี แ ละความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity
and Cooperation in Southeast Asia) ฉบับ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976

จุ ด ประสงค์ ข องสนธิ สั ญ ญานี้ คื อ การส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
สันติภาพอันสถาพร มิตรภาพอัน ถาวร และความร่วมมื อ
ระหว่ า งชาวเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ จ ะส่ งเสริ ม ความ
แข็ ง แกร่ ง เอกภาพ และความสั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ให้อัครภาคีผู้ทา
สัญญายึดถือหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้
(ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณ
ภาพแห่ ง ดิ น แดน และอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ชาติ ข องรั ฐ
สมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(ข) สิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธารงประชาชาติของ
ตนโดยปราศจากการแทรกแซง การบ่ อนท าลาย
และการบังคับจากภายนอก
(ค) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น
(ง) การระงับข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
(จ) การไม่ใช้ข่มขู่หรือใช้กาลัง
(ฉ) ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลระหว่างคู่สัญญา
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บทที่ 3
ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศกัมพูชา
1.

บทสรุปประวัติศาสตร์กฎหมายประเทศกัมพูชา

เนื่องจากศาสนาพุทธดารงอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมกัมพูชาดังนั้นศาสนาจึงยังคงมีอิทธิพลต่อกฎหมายกัมพูชา ในปัจจุบันเรา
ก็ยังคงรู้สึกได้ว่าศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธได้เป็นส่วนสาคัญในชีวิตประจาวันของชาวกัมพูชา เป็นเวลาหลายศตวรรษที่
กัมพูชาได้รับอิทธิพลจากคาสอนของอินเดียผ่านศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ และระบบสังคมของเราก็ได้รับรูปแบบแนวคิดของ
อินเดียเข้ามาปรับใช้ ดังนั้น การศึกษากฎหมายฮินดูจึงมีความสาคัญในระดับเดียวกันกับการศึกษากฎหมายละตินในประเทศที่
ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) พระมหากษัตริย์กัมพูชาในยุคก่อนและหลังยุคอังกอร์ (Angkor Era) ได้ทรงนา
ระบบกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลจากพระธรรมศาสตร์ (Dharmasastras) เข้ามาใช้ในประเทศ ซึ่งทาให้การศึกษาระบบกฎหมาย
กัมพูชาสะดวกมากยิ่งขึ้น
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายกัมพูชาสามารถแบ่งออกเป็นสองยุคหลักๆด้วยกัน ยุคแรกคือในช่วงตั้งแต่จักรวรรดิ
แห่งแรกในคาบสมุทรอินโดจีนได้ถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่ งเรียกว่ายุคกฎหมายเขมรโบราณ (Ancient Khmer Law) และยุคที่สอง คือ
ตั้งแต่มีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงอังกอร์ (Angkor) จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่ายุคกฎหมายกัมพูชาสมัยใหม่ (Modern
Cambodian Law)20
1.1

กฎหมายเขมรโบราณ (Ancient Khmer law)
กฎหมายเขมรโบราณแบ่งออกเป็นสองยุคด้วยกัน ได้แก่ (1) ยุคกฎหมายเขมรโบราณ (Archaic Khmer Law)
และ (2) ยุคกฎหมายเขมรอังกอร์ (Angkorian Era Khmer Law)21
1.1.1. ยุคกฎหมายเขมรโบราณ (Archaic Khmer law)
อารยธรรมแรกที่ได้รับการยืนยันว่าถือกาเนิดขึ้นในกัมพูชามาจากอาณาจักร 2 แห่ง กล่าวคือ ฟูนาน
(Fou-Nan) และเจนละ (Tchen-La) อาณาจักรแรกในกัมพูชาที่เป็นที่รู้จักคือฟูนาน (ตั้งแต่ ค.ศ. 1 ถึง
6) อาณาจักรเขมรถือกาเนิดขึ้นที่ปลายคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งปัจจุบันคือดินแดนของประเทศกัมพูชา
และแขมร์กรอม (Kampuchea Krom) อาณาจักรนี้ตั้งอยู่ริมทะเล ดังนั้นจึงมีความสัมพั นธ์ทางการค้า

20

แนะนากฎหมาย (Introduction to Law), มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือแห่งสถานทูตฝรั่งเศส
(Royal University of Law and Economics and Cooperation and Cultural Activities of French Embassy), แก้ไข 2003
21
แนะนากฎหมาย (Introduction to Law), มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือแห่งสถานทูตฝรั่งเศส
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อย่างมากกับประเทศจีนและประเทศอินเดีย และนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากประเทศ
จีนและประเทศอินเดีย
เมื่อชาวอินเดียได้เข้ามาดาเนินธุรกิจที่อาณาจักรฟูนาน ชาวอินเดียยังได้นาศาสนาของตน คือศาสนา
ฮินดูและศาสนาพุทธ ตลอดจนภาษาสันสกฤตและหลักกฎหมายที่ใช้ในประเทศอินเดียเข้ามาเผยแพร่
ด้วย และอินเดียยังได้แพร่อิทธิพลทางการเมืองและสังคมให้กับอาณาจักรฟูนานทั้งหมด การถือกาเนิด
ขึ้นของอารยธรรมใหม่ในศตวรรษที่ 5 จึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่หลักแนวคิดอินเดียได้แทรกซึม
เข้าสู่สังคมเขมรในยุคนั้นอย่างช้าๆ
ในช่วงศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 9 อาณาจักรเจนละซึ่งเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนานนั้น
ได้รับเอกราช โดยอาณาจักรเจนละมีอาณาเขตจรดภาคเหนือของประเทศกัมพูชา และภาคใต้ของ
ประเทศลาว บริเวณปราสาทหินวัดพู (Wat Phou) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาตั้งอยู่ที่ตอนใต้ของนคร
หลวงเวียนจันทน์ ซึ่งในช่วงยุคอาณาจักรเจนละอิทธิพลของกฎหมายอินเดียต่อสังคมกัมพูชาและการจัด
ระเบียบทางสังคมของอาณาจักรฟูนานเองก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
1.1.2. ยุคกฎหมายเขมรอังกอร์ (Angkorian Era Khmer Law)
แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าในยุคอังกอร์ได้มีการใช้ระบบกฎหมายที่รับรูปแบบมาจากประเทศ
อินเดียในยุคอาณาจักรฟูนาน แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่ากฎหมายอินเดียโบราณมีอิทธิพลอย่างมากต่อยุค
เขมรอังกอร์ ในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 5 – 15 ระบบการบริหารประเทศทั่วคาบสมุทรอินโดจีนล้วน
แล้ ว แต่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจมาจากกฎหมายอิ น เดี ย โดยเฉพาะอย่ า ง ยิ่ ง พระมนู ธ รรมศาสตร์
(Mânavadharmacâstra) หรือกฎหมายพระมนู (laws of Manu)22 ข้อความจารึกของทางการ
จานวนมากได้ถูกค้นพบที่ประเทศกัมพูชา อิทธิพลทางด้านศีลธรรม การเมือง และศาสนาจากประเทศ
อินเดียปรากฏโดยเด่นชัดบนข้อความต่างๆที่ได้ถูกสลักไว้บนก้อนหินเพื่อสรรเสริญเจ้านาย
ในมุมมองของชาวอินเดีย กฎหมายคือคาที่ใช้ระบุกฎระเบียบที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างเคร่งครัด และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว บุคคลต่างๆจาเป็นต้องถูกบังคับโดย
ข้อจากัดภายนอกหรือข้อจากัดทางกายภาพ กฎหมายนั้นเป็นผลพวงมาจากการผสมผสานของสาม
องค์ประกอบในระดับที่ต่างกัน ได้แก่ พระธรรม (Dharma) (หลักการ) อุปนิสัย และพระบรมราช
โองการ องค์ประกอบทั้งสามนี้มีระดับการบังคับใช้ที่แตกต่างกัน พระธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดย
เด็ดขาด ในขณะที่กฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสากลและปัจจัยด้านสังคม ในบริ บททางกฎหมาย พระ
ธรรมก็คืองานแบบหนึ่งซึ่งบุคคลแต่ละบุคคลมีหน้าที่ต้องทาให้สาเร็จตามชนชั้นทางสังคมที่ตนมีในแต่
22
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ละขั้นของชีวิต ผู้คนจาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้เพื่อที่จะกาหนดโชคชะตาของตัวเอง เพราะฉะนั้น
การรับฟัง การเรียนรู้ และการปฏิบัติตามพระธรรมอย่างเคร่งครัดจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
กฎหมายเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ในพระธรรมศาสตร์ ซึ่งประพันธ์เป็นกวีนิพนธ์และได้อธิบายประเด็นด้าน
กฎหมายจานวนมาก ผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือมนูสาร (Manu Code) หรือพระมนูธรรมศาสตร์
(Mânavadharmacâstra) หรือคัมภีร์มนูสมฤติ (Manusmrti) กฎหมายมนูส่วนมากมีต้นกาเนิ
ดมาจากขนมธรรมเนียมของเหล่าวรรณะพราหมณ์ (Brahmans) ซึ่งอาศัยอยู่ที่ภาคเหนือของอินเดีย
และบางส่วนคือกฎของพระพุทธศาสนา จุดประสงค์ของการรวบรวมกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คัมภีร์มนู ก็เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเพื่อเสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล มนูสารได้แบ่งประเภทคดีที่สามารถยื่นคาฟ้องต่อพระมหากษัตริย์เพื่อให้พระองค์ทรงวินิจฉัยไว้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ มนูสารยังได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับงานและกฎระเบียบของพระมหากษัตริย์
สาหรับการบริหารราชการแผ่นดินและขอบเขตพระราชอานาจของพระองค์
1.2

กฎหมายกัมพูชาสมัยใหม่ (Modern Cambodian Law)
กฎหมายกัมพูชาสมัยใหม่ประกอบไปด้วย (1) กฎหมายกัมพูชาในยุคอาณานิคม และ (2) กฎหมายกัมพูชาร่วม
สมัย
1.2.1 กฎหมายกัมพูชาในยุคหลังอังกอร์ (Post-Angkor Era) และยุคอาณานิคมฝรั่งเศส/รัฐในอารักขา
(protectorate)
ก่อนที่จะมีการบัญญัติประมวลกฎหมายเขมร ยังไม่เคยมีการนิยามคาว่า “กฎหมาย” ในแบบสมัยใหม่
อย่างไรก็ดี ได้มีการสันนิษฐานกันว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้ค่อยๆมีการก่อกาเนิดของสถาบัน
ภายใต้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (customary laws) โดยรอยจารึกได้แสดงให้เห็นเด่ นชัดว่าคนใน
ยุคนั้นอยู่ภายใต้กฎระเบียบหลายฉบับ และมีหน่วยงานราชการเป็นผู้พิพากษาอาชญากร ซึ่งนั่นก็คือคา
นิยามของคาว่ากฎหมาย การสอดแทรกของจารีตประเพณีที่เป็นลายลักษณ์อักษรเข้าสู่สังคมไม่ได้เพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อกัมพูชาตกเป็นรัฐในอารักขาของประเทศฝรั่งเศส หรือเมื่อมีการนากฎหมายฝรั่งเศสเข้ามาใช้
ในกัมพูชา ในประเทศกัมพูชา ตัวบทกฎหมายได้รับการรวบรวมขึ้นมาหลายศตวรรษก่อนหน้านี้แล้ว
สถานะของกฎหมายกัมพูชาตั้งแต่ย้ายเมืองหลวงจากกรุงอังกอร์จนถึงค.ศ. 1863
ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ได้มีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงอังกอร์เมื่อ ค.ศ. 1463 จวบจนถึงช่วงแรกที่กัมพูชาตก
เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ระบบกฎหมายเขมรได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับระบบก่อนหน้า
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แม้ว่าประมวลกฎหมายเขมรฉบับแรกสุดเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีใครทราบ แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดี
ว่าประมวลกฎหมายเขมรได้ถูกรวบรวมขึ้นในรัชสมัยของพระไชยเชษฐา (Chey Chettha) (ค.ศ.16181624) พระองค์ไ ด้ท รงตัด สิน พระทั ยที่ จะร่า งประมวลฉบับ นี้ขึ้ นในปี ค.ศ. 1620 เนื่อ งจากทรง
ทอดพระเนตรเห็นการกดขี่และความอยุติธรรมเป็นอย่างมากในชั้นศาล แต่โครงการดังกล่าวนี้ก็เป็นอัน
ต้องหยุดชะงักเนื่องมาจากการรุกรานของสยามในปี ค.ศ. 1621 และ 1622 อย่างไรก็ตามได้มีการ
ปรับปรุงประมวลกฎหมายกว่ายี่สิบสี่ฉบับก่อนพระองค์เสด็จสวรรคตได้หนึ่งปี กษัตริย์พระองค์ต่อมาที่
ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายเหล่านี้คือ พระเจ้าไชยเชษฐาที่ 2 (Chey Chettha
II) (ค.ศ. 1618-1625) องค์ ซอร์ ชัย เจษฐา (Ang Saur Chey Chesda) (ค.ศ. 1675-1706) และองค์
ด้วง (Ang Duong) (ค.ศ. 1847-1860) กฎหมายบางฉบับได้มีการปรับปรุงแก้ไขสองถึงสามครั้ง
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่ได้มีการประกาศใช้ในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสภายหลังจากการแก้ไขเสร็จ
สมบูรณ์
การประกาศใช้ประมวลกฎหมายเขมร
ประมวลกฎหมายของกัมพูชามีทั้งสิ้นห้าสิบสองฉบับ โดยสามสิบเก้าฉบับได้ถูกตราขึ้นในรัชสมัยของ
พระเจ้านโรดม (King Norodom) ในปี ค.ศ. 1881
อย่างไรก็ตาม ภาษาในประมวลเหล่านี้เมื่อได้พิจารณาดูแล้วกลับไม่เหมือนกับภาษากฎหมาย แต่ดู
เหมือนจะเป็นหนังสื อรวบรวมคาพิพากษาของศาลอย่างเป็นทางการซึ่งถูกจัดทาขึ้นเมื่อมีข้อพิพาทถูก
นาขึ้นสู่พระมหากษัตริย์เพื่อทรงวินิจฉัยหรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นที่รับทราบของประชาชน และตกทอดมา
ตั้งแต่ยุคอังกอร์
การรวบรวมประมวลกฎหมายและการสอดแทรกของกฎหมายสมัยใหม่เข้าสู่สังคมเขมร
งานบัญญัติกฎหมายได้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงต้น ค.ศ. 1910 ก่อนหน้านั้น ระบบกฎหมายซึ่งใช้ใน
ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นระบบกฎหมายเก่าของเขมร ภายใต้สนธิสัญญากัมพูชา-ฝรั่งเศส พระเจ้า
นโรดมได้ทรงยินยอมให้มีการปฏิรูปทางด้านการปกครอง ตุลาการ การเงิน และการพาณิชย์ทั้งหมด
ตามที่ฝรั่งเศสวางแผนไว้ และนับตั้งแต่ ค.ศ. 1911 เป็นต้นมา ทางการของฝรั่งเศสได้เริ่มนาหลักการ
ของกฎหมายสมัยใหม่เข้าสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา และทาให้การรวบรวมกฎหมายและการนากฎหมาย
ฝรั่งเศสเข้ามาปรับใช้ได้เริ่มก่อตัวขึ้น
ในช่วงแรก ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ประมวลกฎหมายสองฉบับ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1911 ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code) และประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code)
และการจัดการด้านศาล ประมวลกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.
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1912 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่กัมพูชาได้เริ่มใช้ร ะบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)ตามความ
เป็นจริง การปฏิรูปที่สาคัญถัดมานั้นเป็นไปตามพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1920
เพื่อบังคับใช้ประมวลกฎหมายฉบับใหม่ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) วิธีพิจารณาความ
แพ่ง (Civil Procedure) และระบบศาลแพ่ง (civil tribunal) โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.
1920 เป็นต้นมา และเนื่องด้วยความสาเร็จของประเทศฝรั่งเศสในการปฏิรูปขนาดใหญ่นี้ ก็ได้ทาให้
ประเทศกัมพูชากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายโรมัน (Roman Law)
นับตั้งแต่ช่วงที่มีการละทิ้งกรุงอังกอร์ ในฐานะเมืองหลวง ไปจนถึงช่วงที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
ระบบกฎหมายของกัมพูชาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับกฎหมายโบราณ พระไชย
เชษฐา (Chey Chétha) กษัตริย์ของกัมพูชาทรงตัดสินพระทัยที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายบางฉบับใน
ค.ศ. 1620 เนื่องจากทรงทอดพระเนตรเห็นการกดขี่และความอยุติธรรมเป็นอย่างมากในชั้นศาล ใน
เวลาต่อมา กษัตริย์อีกหลายพระองค์ อาทิ พระเจ้าไชยเชษฐาที่ 2 (Chey Chétha II) องค์ ซอร์ ชัย
เจษฎา (Ang Saur Chey Chesda) องค์ด้วง (Ang Duong) ก็ได้แก้ไขประมวลกฎหมายดังกล่าวด้วย
กฎหมายกัมพูชานั้นได้ถูกค้ นพบขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่กัมพูชาได้เริ่มต้นตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส สถานการณ์ในประเทศกัมพูชาได้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงขึ้นเมื่ อมีการลงพระปรมาภิไธยใน
ข้อตกลงอาณานิคมในปี ค.ศ. 1884 โดยการลงพระปรมาภิไธยนี้ พระเจ้านโรดม (King Norodom) ได้
ทรงยินยอมให้มีการปฏิรูปทางด้านการปกครอง ตุลาการ การเงิน และพาณิชย์ทั้งหมดตามแบบฉบับ
ของฝรั่งเศส และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 เป็นต้นมา ทางการของฝรั่งเศสได้นากฎหมายสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชา และในยุคนี้เองที่ได้มีการจัดทาประมวลกฎหมายและการนาหลักการของ
กฎหมายฝรั่งเศสมาใช้กับกฎหมายกัมพูชา
1.2.2 กฎหมายร่วมสมัยกัมพูชา (Contemporary Cambodian Law)
กรอบกฎหมายปัจจุบันของกัมพูชาซึ่งใช้มานับตั้งแต่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1953
เป็นการผสมผสานระหว่างกฎหมายและหลักการทางกฎหมายจากระบบกฎหมายต่างๆ
แม้ว่ากัมพูชาจะมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993
รัฐธรรมนูญของกัมพูชา (ค.ศ. 1993) กลับระบุให้กฎหมายทุกฉบับที่รัฐบาลชุดก่อนๆ ได้ประกาศใช้
ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปภายในขอบเขตที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับใหม่ หรือไม่ถูกยกเลิกอย่างชัด
แจ้ง ซึ่งก็ได้มีการตีความรัฐธรรมนูญว่า กฎหมายที่ออกหลังจากปี ค.ศ. 1979 เท่านั้นที่ยังคงมีผลใช้
บังคับต่อไปเว้นแต่ว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นประกาศใช้แทนที่ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ได้มีนโยบาย
ปัจจุบันของรัฐบาลกาหนดห้ามใช้บทบัญญัติบางบทในกฎหมายเหล่านั้น เนื่องจากไม่เข้ากันกับระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (Free market economy) และนโยบายอื่นๆ
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โดยหลักการทั่วไป กฎหมายที่ออกก่อนปี ค.ศ. 1989 ในทางปฏิบัติมักจะไม่ถูกนามาใช้โดยสมบูรณ์
ในขณะที่ กฎหมายที่อ อกระหว่ างปี ค.ศ. 1989 ถึ ง 1993 จะถู กน ามาปฏิบั ติต ามอย่ างกว้ างขวาง
มากกว่า ส่วนกฎหมายที่ออกนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชา(Royal Government of the
Kingdom of Cambodia (“RGC”)) ในปี ค.ศ. 1993 มีผลใช้บังคับเว้นเสียแต่ว่าจะมีการประกาศ
ยกเลิกหรือประกาศให้เป็นเป็นโมฆะไว้เป็นการเฉพาะ
ประวัติศาสตร์กฎหมายยุคใกล้ของกัมพูชาแบ่งออกเป็นแปดยุคหลักๆด้วยกั น แต่ละยุคได้มีส่วนช่วย
กาหนดโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายของกัมพูชาในปัจจุบันอย่างมีนัยสาคัญ
1.

ค.ศ. 1953 - 1975: ประมวลกฎหมายแพ่งและตุลาการที่มีรากฐานจากฝรั่งเศส (Frenchbased Civil Code and judiciary)
ก่อนปี ค.ศ. 1975 ระบบกฎหมายของกัมพูชามีแบบอย่างมาจากระบบกฎหมายของฝรั่งเศส
รวมถึงตุลาการแบบฝรั่งเศสด้วย กรอบการใช้กฎหมายทั้งด้านพาณิชย์ แพ่ง และความสัมพันธ์
ของครอบครั ว ได้ ถู ก น ามาใช้ ก ากั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ข้ อ พิ พ าทต่ า งๆได้ รั บ การตั ด สิ น โดย
คณะกรรมการพาณิชย์ (commercial tribunal) ศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลอุทธรณ์ใน
รูปแบบต่างๆ

2.

ค.ศ. 1975 - 1979: ยุคเขมรแดง (Khmer Rouge period)
ในปี ค.ศ. 1975 กลุ่มเขมรแดงได้เข้ายึดประเทศและทาลายระบบกฎหมายของกัมพูชาทั้งหมด
โดยสิ้นเชิง กฎหมาย สนธิสัญญา และเอกสารด้านกฎหมายทั้งหมดถูกทาลาย ระบบตุลาการถูก
ยกเลิก ผู้พิพากษา ทนายความ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายอื่นๆส่วนใหญ่ถูกสังหาร
เสียชีวิต หรือหนีออกนอกประเทศไป บางแหล่งกล่าวว่า หลังปี ค.ศ. 1979 มีผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมาทางด้านกฎหมายเหลืออยู่ในกัมพูชาน้อยกว่า 10 คน

3.

ค.ศ.1979 - 1989: ยุ ค ระบบคอมมิ ว นิ ส ต์ ข องเวี ย ดนาม ( Vietnamese-based
communist system)
รั ฐ บาลของสาธารณรั ฐ ประชาชนกั ม พู ช าที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเวี ย ดนาม (the
Vietnamese-backed People’s Republic of Kampuchea (“PRK”)) ได้ขับไล่กลุ่มเขมร
แดงออกนอกกัมพูชาไปยังชายแดนประเทศไทยในปี ค.ศ. 1979 และได้เข้าบริหารจัดการส่วน
ใหญ่ของประเทศ ระบบกฎหมายที่ถือกาเนิดขึ้ นในช่วงปีดังกล่าวได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมาก
จากระบบกฎหมายเวียดนามเนื่องจากมีที่ปรึกษาเวียดนามได้ช่วยร่างกฎหมายของกัมพูชา ซึ่ง
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ในช่วงยุครัฐกัมพูชา (the State of Cambodia (“SOC”)) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ถึง 1993 ไม่มี
การแบ่งแยกอานาจของฝ่ายบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติออกจากกัน
4.

ค.ศ. 1989 - 1993: ยุคปลดแอกประเทศจากระบบคอมมิวนิสต์ (Liberalizing
communist system)
ในปี ค.ศ. 1989 รัฐบาลของรัฐกัมพูชาที่เปลี่ยนชื่อได้ดาเนินโครงการปลดแอกประเทศจาก
ระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งทาให้มีการประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งก่อให้เกิดเสรีภาพในการครอบครอง
ทรัพย์สินและมอบเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (economic freedom) มากยิ่งขึ้น กฎหมายและ
ข้อบังคับที่ใช้บังคับของกัมพูชาในปัจจุบันหลายฉบับบัญญัติขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1989 ถึง 1993
แม้ว่าบางฉบับจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงเป็นอย่างมากแล้วก็ตาม

5.

ค.ศ. 1991 - 1993: ยุคที่กัมพูชาถูกองค์กรบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา
และสภาสูงสุดแห่งชาติกัมพูชาเข้าแทรกแซง (UNTAC/SNC intervention)
ภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่ทาขึ้นกับสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1991 หน่วยงานและกระทรวง
บางแห่งของรัฐบาลกัมพูชาได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรบริหารชั่วคราวแห่ง
สหประชาชาติในกัมพูชา (United Nations Transitional Authority in Cambodia
(“UNTAC”)) มีการก่อตั้งหน่วยงานที่ออกกฎหมายและนโยบายหน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่าสภา
สูงสุดแห่งชาติกัมพูชา (Supreme National Council (“SNC”)) ซึ่งได้ออกกฎหมายหลาย
ฉบับ รวมถึงกฎหมายอาญาและกฎหมายตุลาการ และกฎหมายสื่อ โดย SNC ประกอบไปด้วย
ตัวแทนจาก UNTAC และกลุ่มทางการเมืองสี่กลุ่มที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงสันติภาพปารีส
(Paris Peace Agreement)

6.

ค.ศ. 1993 - ปัจจุบัน: ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy)
ราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐบาลกัมพูชา (the Royal Government of Cambodia) ถือ
กาเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1993 โดยมีระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1993 ใน
ฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งได้แยกฝ่ายตุลาการออกเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติ บั ญญั ติ ของรัฐ บาล ฝ่า ยบริ ห ารหรื อซึ่ งรู้จั ก กัน ในนามรั ฐ บาลกั มพู ชา ประกอบไปด้ ว ย
นายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี หน่ ว ยงานรั ฐ ส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
หน่ ว ยงานรั ฐอื่ น ๆ อี ก หลายหน่ ว ยงาน ฝ่ า ยนิ ติ บั ญญั ติ ป ระกอบด้ว ยสมาชิ ก สภาแห่ งชาติ
(National Assembly) จานวน 123 คน และสมาชิกวุฒิสภา (Senate) จานวน 61 คน ซึ่ง
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จัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี ค.ศ. 1999 ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาล
จังหวัดและศาลตาบล (municipal and provincial court) ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal)
และศาลฎีกา (the Supreme Court) รัฐธรรมนูญกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบห้าปี จากนั้นสภาแห่งชาติจะเป็นผู้คัดเลือกนายกรัฐมนตรีจากเสียง
ข้างมากสองในสามส่วน
ในการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อปี ค.ศ. 1993 ไม่มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งโดยได้รับเสียง
ข้างมาก แม้ว่าพรรคฟุนซินเปก (FUNCINPEC) จะได้รับคะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นๆก็ตาม
เพราะเหตุ นี้ แ ละปั จ จั ย อื่ น ๆ พรรคฟุ น ซิ น เปกจึ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ พรรคประชาชนกั ม พู ช า
(Cambodian People’s Party (“CPP”) สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ (HRH Samdech
Krom Preah Norodom Ranariddh) แห่งพรรคฟุนซินเปกได้เข้าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
คนแรกของกัมพูชา และสมเด็จฮุนเซน (HE Samdech Hun Sen) แห่งพรรคประชาชนกัมพูชา
ได้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สอง ส่วนตาแหน่งรัฐมนตรีและตาแหน่งอื่นๆในรัฐบาลได้
ถูกแบ่งไปให้พรรคต่างๆตามข้อตกลงแบ่งปันอานาจ รัฐบาลกัมพูชาที่จัดตั้งใหม่ประกาศความ
มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการดาเนินระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (market economy) ให้ได้
อย่างเต็มรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐบาลถึงรากฐาน
7.

ค.ศ. 1998 - 2003: รัฐบาลเศรษฐกิจ (The economic government)
การเลือกตั้งแห่งชาติได้จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1998 โดยพรรคประชาชนกัมพูชาชนะ
การเลือกตั้ งได้รับคะแนนเสียงข้างมากและครองเสียงข้างมากในสภาแห่งชาติ อย่างไรก็ ดี
เนื่องจากพรรคการเมืองจาเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสามจากสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อ
จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ พรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคฟุนซินเปกจึงได้ร่วมมือกันก่อตั้งรัฐบาล
ผสม โดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน (Samdech Akeak Moha Sena Padey
Techo Hun Sen) เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ (HRH
Samdech Krom Preah Norodom Ranariddh) เป็นประธานสภาแห่งชาติ และสมเด็จ เจีย
ซิม (HE Chea Sim) หัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาและอดีตประธานสภาแห่งชาติ เป็น
ประธานวุฒิสภาที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ สมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคฟุนซินเปกได้เข้าดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีและตาแหน่งอื่นๆในรัฐบาล
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1993 องค์กรนิติบัญญัติได้ดาเนินการในระบบสภาเดี่ยว (unicameral
body) ที่มีชื่อว่าสภาแห่งชาติ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อเดือน
มีนาคม ค.ศ. 1999 ได้ทาให้เกิดองค์กรนิติบัญญัติที่สองขึ้นเรียกว่าวุฒิสภา ในปัจจุบัน สมาชิก
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วุฒิสภาจานวน 61 คนได้รับการเลือกจากพระมหากษัตริย์และพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภา
แห่งชาติ และในภายภาคหน้า สมาชิกวุฒิสภาจะถูกเลือกโดยประชาชน
วุฒิสภามีสิทธิที่จะพิจารณาและทบทวนกฎหมายทุกฉบับที่สภาแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ
และมีสิทธิเสนอกฎหมายของตนเอง แม้ว่าจะไม่มีสิทธิยับยั้งการออกกฎหมายก็ตาม อย่างไรก็ดี
สมาชิ ก วุฒิ ส ภามีสิ ท ธิ ที่ จ ะให้ ส ภาแห่ งชาติ พิ จ ารณากฎหมายฉบั บใดก็ ไ ด้ อีก ครั้ ง หากสภา
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกฎหมายเป็นครั้งที่สอง กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน 10 ถึง 20
วันหลังจากพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยไม่จาเป็นต้องได้รับการทบทวนเพิ่มเติ ม
จากสมาชิกวุฒิสภา
8.

ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน: รัฐบาลองค์การการค้าโลก
ในการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2013 มีจานวนที่นั่งในสภาแห่งชาติทั้งสิ้น 123 ที่นั่ง พรรคประชาชน
กัมพูชาชนะการเลือกตั้งได้ 68 ที่นั่ง ส่วนพรรคกู้ชาติกัมพูชา (Cambodia National Rescue
Party (“CNRP”)) ได้ 55 (จาก 123) ที่นั่งในสภาแห่งชาติ แม้ว่าจะมีความขัดแย้งระหว่าง
พรรคการเมืองหลักสองพรรคเรื่องผลการเลือกตั้ง แต่ผลตัดสินก็กาหนดให้พรรคประชาชน
กัมพูชาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2013 และสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนก็ได้เข้า
รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ งเมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2013 แม้ว่าจะเกิดการชุมนุม
ประท้วงใหญ่และพรรคคู่แข่งได้ต่อต้านรัฐสภาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่สถานการณ์การเมืองใน
กัมพูชาก็ยังถูกมองว่ามีความมั่นคง และกระบวนการเลือกตั้งส่วนใหญ่แล้วเป็นไปอย่างสันติและ
ตามหลักประชาธิปไตย

หลังจากการเลือกตั้งได้ผ่านพ้นไป สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน (Samdech Akeak Moha
Sena Padey Techo Hun Sen) ยังคงดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานสภาแห่งชาติคือสมเด็จ
เฮง สัมริน (HE Heng Samrin) อดีตรองประธานสภาแห่งชาติ และสมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชา
และสมเด็จสายชุม (HE Say Chhum) ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานวุฒิสภาแทนสมเด็จ
เจีย ซิม (HE Chea Sim) (อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาและประธานวุฒิสภา)
2.

การปฏิรูปกฎหมายและแนวโน้มในอนาคต

ก่อนที่กัมพูชาจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization (“WTO”)) ระบบกฎหมายและสถาบันด้าน
กฎหมายของประเทศกัมพูชานั้นค่อนข้างจะซับซ้อน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้คลายความสับสนลง หลังจากที่ประเทศ
กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิก WTO และได้ออกกฎหมายสาคัญๆ หลายฉบับ
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การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของประเทศกัมพูชาสู่ระบอบประชาธิปไตยและระบบทุนนิยมแบบการค้าเสรีนั้นได้ส่งผลให้มีการ
ออกกฎหมายและข้อบังคับหลายฉบับ นโยบายใหม่หลายนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงในสถาบันตุลาการ
จากแรงผลักดันเนื่องจากการที่กัมพูชาเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิก WTO ได้ส่งผลให้รัฐบาลมีความประสงค์จะร่างกฎหมายและเสนอ
กฎหมายหลายฉบับต่อสภาแห่งชาติเพื่อให้มีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายของกัมพูชา กฎหมายและกฎเกณฑ์
ฉบับใหม่ๆได้รวบรวมลักษณะต่างๆ ของระบบประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสก่อนปี ค.ศ. 1975 (pre-1975 French Civil
Code system) เข้ากับหลักการของระบบกฏหมายจารีตประเพณี (common law system)
ประเทศกัมพูชากาลังให้ความสาคัญกับการทาให้ระบบกฎหมายกัมพูชาเข้ากันได้โดยสมบูรณ์กับระบบกฎหมายของประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”))
สภาแห่งชาติได้ประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับนับตั้งแต่ถู กก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1993 ตัวอย่างสาคัญๆ ได้แก่กฎหมายว่าด้วย
วิสาหกิจการพาณิชย์ (the Law on Commercial Enterprises) (เทียบเท่ากับ “กฎหมายว่าด้วยบริษัท” หรือ “กฎหมายว่า
ด้วยองค์กร” ในประเทศอื่นๆ) ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยตราสารที่เปลี่ยนมือได้และธุรกรรมการชาระเงิน (the Law on
Negotiable Instruments and Payment Transactions) กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน (the Secured Transactions Law)
ประมวลกฎหมายแพ่ง (the Civil Code) กฎหมายศุลกากร (the Customs Law) กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน (the Law on
Standards) กฎหมายล้มละลาย (the Insolvency Law) กฎหมายต่อต้านการทุจริต (the Anti-Corruption Law) และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (the Law on AntiMoney Laundering and Combating the Financing of Terrorism)
เสาหลักสาคัญของการปฏิรูปกฎหมายและตุลาการในกัมพูชา ได้กระทาผ่านการออกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และอาญาเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใช้
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 ส่วนประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือ นธันวาคม ค.ศ. 2010 และเมื่อไม่
นานมานี้ กัมพูชายังได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับอื่นๆ ที่มีความสาคัญ เช่น กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ของต่างชาติ (the
Foreign Ownership Law) กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน (the Expropriation Law) กฎหมายว่าด้วยการเช่าทางการเงิน (the
Financial Leasing Law) กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption Law) นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการออก
กฎหมายฉบับอื่นๆ อีกในเร็ววันนี้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยโนตารี พับลิค (the Notary Public Law) กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค (the Consumer Protection Law) กฎหมายการแข่งขันทางการค้า (the Competition Law) และกฎหมายสัญญา
พาณิชย์ฉบับใหม่ (the Commercial Contract Law) ตลอดจนกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจในแทบจะ
ทุกๆ ด้าน ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนการยกร่างโดยกระทรวงต่างๆ ภายใต้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจากประเทศผู้ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน (donor countries)
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ที่มาของกฎหมาย

คาว่า “ที่มา” ในส่วนนี้หมายถึงต้นกาเนิดของหลักนิติธรรม (legal rules) ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการของกัมพูชาที่เกี่ยวข้อง
และที่มาของกฎหมายอื่นๆที่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ยอมรับ คาว่า “กฎหมาย” ในบริบทของประเทศกัมพูชาหมายความ
รวมถึงทั้งกฎหมายกัมพูชาและกฎหมายต่างประเทศ23 ตามกฎหมายและข้อบังคับกัมพูชาและแนวปฏิบัติในปัจจุบัน ที่มาของ
กฎหมายในกัมพูชาแบ่งออกเป็นกฎหมายปฐมภูมิ (primary sources) ซึ่งหมายถึงตราสารกฎหมาย (legal instrument)
ทั้งหมดของหน่วยงานรัฐบาลที่มีเขตอานาจแห่งรัฐ24 หรือกฎหมายทุติยภูมิ (secondary sources) ซึ่งหมายถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี มโนธรรม และความยุติธรรม คาวินิจฉัยของศาล คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และหลักเกณฑ์กฎหมาย
สาหรับคดีแพ่ง ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งหรือมีช่องว่างแห่ งกฎหมาย (เช่น ไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง) ศาลที่ตัดสินสามารถดาเนินการไต่สวนและตัดสินคดีตามขนมธรรมเนียมประเพณี มโนธรรม
และความยุติธรรม 25 โดยที่คาพิพากษาของศาลกัมพูชามักจะไม่อ้างคาพิพากษาในคดีก่อน เว้นแต่ศาลผสม (hybrid court)
ใหม่ กล่าวคือ ชุมนุมชาระวิสามัญแห่งตุลาการกัมพูชา (the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
(“ECCC”)26)
อย่างไรก็ดี คาพิพากษาในคดีก่อนที่ใช้พิพากษาคดีถูกจัดทาเป็นอย่างดีโดยสภาอนุญาโตตุลาการ องค์กรกึ่งตุลาการที่มีเขต
อานาจศาลเหนือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับ กลุ่มลูกจ้าง27 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของกัมพูชามักจะมีที่มาจากผลงานตีพิมพ์ที่มี
ชื่อเสียงของนักวิชาการกฎหมายกัมพูชา นักวิชาการเหล่านี้ได้ระบุว่าหลักนิติธรรมที่มาจากหน่วยงานราชการในกัมพูชา
ดังต่อไปนี้ว่าเป็นกฎหมายปฐมภูมิ อาทิ

23

คำตัดสินสภำรัฐธรรมนูญที่ 092/003/2007 CC.D วันที่ 10 กรกฎำคม ค.ศ. 2007 คดีเลขที่ 131/003/2007 ลงวันที่ 26 มิถนุ ำยน ค.ศ. 2007.

24

มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่) ค.ศ. 1993 ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1999 (สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีมีสิทธิที่
จะออกกฎหมายได้ ส่วนผูร้ ักษาการแทนจะมีสทิ ธิเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับใดก็ได้ แต่คาเสนอจะไม่เป็นที่ยอมรับ หากมีจุดมุ่งหมายในการลดรายได้
แผ่นดินหรือเพิ่มภาระให้ประชาชน) กฎหมายว่าด้วยองค์กรและหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรี (Law on the Organization and Functioning of the Council of
Ministers) (ค.ศ. 1994) และกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล ตาบลและคาน (Law on Administrative Management of the
Capital, provinces, Municipalities, Districts, and Khans) (ค.ศ. 2008) ข้อที่ 32, 53, และ 61
25
กฎหมายองค์กรศาล (Law on Court Organization), ข้อ 4 (1993)
26
ECCC เป็นศาลพิเศษของกัมพูชาที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศผ่านความช่วยเหลือของสหประชาชาติแก่การดาเนินคดีเขมรแดง (United Nations
Assistance to the Khmer Rouge Trials (“UNAKRT”)) และมักเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าศาลคดีเขมรแดง (Khmer Rouge Tribunal หรือ the
Cambodia Tribunal)
27
สภาอนุญาโตตุลาการเป็นสถาบันแห่งชาติที่มีบทบาทในการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ สภาก่อตั้ งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวง (Prakas) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 และได้รับการกาหนดไว้ตามกฎหมายแรงงานกัมพูชา สภาอนุญาโตตุลาการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิผลโดยการจัดเวทีให้แรงงานและลูกจ้างกัมพูชาหาหนทางระงับข้อพิพาทแรงงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค ข้อพิพาทดัง กล่าวได้รับการจัดการอย่าง
ทันท่วงทีและโปร่งใส โดยมีการพิจารณาและออกคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการที่ได้ดุล มีเหตุผล และยุติธรรมตามกฎหมาย สภาอนุญาโตตุลาการมิใช่ ศาล แต่ตาม
กฎหมายกัมพูชาแล้ว มีอานาจในการตัดสินใจอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายในคดีพิพาทเกี่ยวกับกลุ่มลูกจ้าง
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รัฐธรรมนูญ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
กฎหมาย (Chbab)
พระราชกฤษฎีกา (Preah Reach Kret)
อนุกฤษฎีกา (Anu-kret)
ประกาศ (Prakas)
คาตัดสิน (Sech Kdei Samrach)
หนังสือเวียน (Sarachor)
เทศบัญญัติ (Deika)

ศักดิ์และลาดับชั้นของกฎหมาย

ตราสารกฎหมายจาเป็นจะต้องพิจารณาตามลาดับศักดิ์และลาดับชั้นของกฎหมาย โดยหลักการพื้นฐานทางกฎหมายได้กาหนด
ไว้ว่ากฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ต่ากว่าย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์สูงกว่า นอกจากนี้ยังมีลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
แบบเด็ดขาด กล่าวคือ ในลาดับศักดิ์และชั้นของกฎหมายสามารถอนุมานได้ว่ากฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดจะต้องสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญของกัมพูชา
4.1

รัฐธรรมนูญ (Constitution)
ลาดับศักดิ์และชั้นของกฎหมายเป็นที่มาของการมีอานาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุด
ของราชอาณาจักรกัมพูชา กฎหมายและข้อบังคับทุกประเภทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ28
รั ฐ ธรรมนู ญ โดยตั ว เองจะขึ้ น อยู่ กั บ การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเท่ า นั้ น พระมหากษั ต ริ ย์ นายกรั ฐ มนตรี และ
ประธานสภาแห่งชาติมีอานาจที่จะเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการเสนอของ
สมาชิกสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจะถูกประกาศใช้
เป็นกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบโดยเสียงส่วนใหญ่ของสภาแห่งชาติไม่น้อยกว่าสองใน
สาม ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่จะกระทบต่อประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและพหุนิยมและระบอบ
กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่สามารถกระทาได้29 ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักตลอดกาล

28
29

รัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่), มาตรา 150
รัฐธรรมนูญ, มาตรา 153
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สนธิสัญญาระหว่างประเทศ (International Treaties หรือบางครั้งเรียกว่า Conventions, Pacts or
Accords)
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Treaties หรือบางครั้งเรียกว่า Conventions, Pacts or Accords)
เป็นสัญญาระหว่างรัฐกับรัฐ (ทวิภาคี) ระหว่างรัฐหลายรัฐ (พหุภาคี) หรือระหว่างรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ
อื่นๆ (องค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ (United Nations)) ในลาดับศักดิ์และชั้นของกฎหมาย
สนธิสัญญาได้ถูกจัดลาดับไว้ถัดจากรัฐธรรมนูญภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสนธิสญ
ั ญานั้นจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
รัฐสภาและประกาศใช้โดยพระมหากษัตริย์ ตัวอย่างเช่น สัญญาความร่วมมือ (Cooperation Agreement)
ระหว่างสหภาพยุโรปและราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 1997 กลับถูกแปลงเป็น
กฎหมายภายในของกัมพูชาโดยกฎหมายว่าด้วยการอนุวัติการตามสัญญาความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป
และราชอาณาจักรกัมพูชา (Law on the Adoption of the Cooperation Agreement between the
European Union and the Kingdom of Cambodia) ในปี ค.ศ. 1999
ภายใต้มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ “พระมหากษัตริย์จะทรงลงพระปรมาภิไธยและให้สัตยาบันสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศและอนุสัญญาภายหลังจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากสภาแห่งชาติและวุฒิสภา" ภายหลัง
จากการให้สัตยาบันดังกล่าว ให้ถือว่าสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศเป็นกฎหมายและสามารถใช้
เป็นหลักในการพิจารณาคดีของศาลได้
ในส่วนของสิทธิมนุษยชนซึ่งระบุในกฎหมายระหว่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายกัมพูชาทันที
โดยไม่ต้องให้สัตยาบัน หลักการดังกล่าวนี้ได้ระบุอยู่ในมาตรา 31 (1) ของรัฐธรรมนูญ “ราชอาณาจักรกัมพูชา
รับรู้และเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งกาหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และข้อตกลงและอนุสัญญาใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรีและเด็ก”
ในปี ค.ศ. 2007 สภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ได้ออกคาตัดสินยืนยันว่ากฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ในกัมพูชาได้โดยตรง โดยสภาได้ย้าเตือนให้ผู้
พิพากษาพิจารณาใช้กฎหมายระหว่างประเทศในกระบวนการพิจารณาคดี30

30

คาตัดสินของสภารัฐธรรมนูญ เลขที่ 092/003/2007 ทีม่ าของคาตัดสินมาจากการฟ้องร้องขององค์กรประชาสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ลดโทษคุมขังของ
เยาวชนซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปี กฎหมายว่าด้วยเหตุการณ์จูงใจทีท่ าให้เกิดการกระทาความผิด (The Law on Aggravating Circumstances for Felonies) ถูก
กล่าวหาว่าไม่เพียงแต่จะขัดกับรัฐธรรมนูญของกัมพูชาแต่ยังขัดกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) อีกด้วย สภา
รัฐธรรมนูญสนับสนุนกฎหมายดังกล่าว แต่สภาก็ยังได้ตัดสินด้วยว่าเจตนารมณ์ของผู้รา่ งกฎหมายไม่สามารถขัดหรือแย้งกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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กฎหมาย (Chbab)
สภาแห่งชาติมีอานาจนิติบัญญัติ ในการออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม 31 ภายหลังจากการออก
กฎหมายใหม่ วุ ฒิส ภาจะพิ จารณากฎหมาย 32 หากวุ ฒิส ภาให้ ความเห็น ชอบกฎหมายที่อ อกใหม่ ดังกล่ า ว
วุ ฒิ ส ภาจะส่ ง ร่ า งกฎหมายให้ แ ก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ พื่ อ ให้ ท รงประกาศใช้ 33 การประกาศใช้ ก ฎหมาย
(Promulgation) นั้นถือเป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรากฎหมายในระบบ
ราชาธิป ไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่ส อดคล้องกับข้อบังคับพิธีการทั้งหมดที่วางไว้ แล้ว กระบวนการผ่านร่า ง
กฎหมายนั้นเรียกในภาษากัมพูชาว่า Preah Reach Kram

4.4

พระราชกฤษฎีกา (Preah Reach Kret)
พระราชกฤษฎีกา หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal Decree และในภาษากัมพูชาเรียกว่า Preah Reach
Kret เป็นรูปแบบของข้อบังคับของฝ่ายบริหาร ซึ่งออกโดยพระมหากษัตริย์เพื่อจัดระเบียบหน้าที่ของสภาบัน
ของรัฐ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ทูต และผู้พิพากษาเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ
พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกาตามการนาเสนอของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่พระองค์
ไม่ มีสิ ทธิ ตรากฎหมายเพื่ อปกครองรัฐ ผ่า นกฤษฎีก าด้ ว ยตั วเอง 34 หลัก การนี้เ ป็น ไปตามมาตรา 7(1) ของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ไม่มีอานาจปกครอง”
พระราชกฤษฎีกาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท กล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาโดยเฉพาะเจาะจง และ พระ
ราชกฤษฎีกาทั่วไป
พระราชกฤษฎีกาโดยเฉพาะเจาะจง – พระราชกฤษฎีกาโดยเฉพาะเจาะจง ให้หมายความรวมถึงพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย (1) สถานะของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ผู้พิพากษา และพระสงฆ์ (2) การมอบสัญชาติกัมพูชา
และ (3) การมอบอิสริยยศ ออกญา (Oknha) หรือเนี๊ยะออกญา (Nak Oknha) โดยตัวอย่างของการออกพระ
ราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งสถาบัน ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก่อตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยในองค์กรระดับต่ากว่ารัฐ (Royal Decree on Establishment of National Committee for
Sub-National Democratic Development) ตัวอย่างของการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกสถาบัน คือ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเลิกสภาสูงสุดเพื่อการปฏิรูปประเทศและสภาปฏิรูปทั่วไป ลงวันที่ 1 ตุลาคม

31

รัฐธรรมนูญ, มาตรา 90(1)
รัฐธรรมนูญ, มาตรา 113
33
หากวุฒิสภาได้เสนอขอให้มกี ารแก้ไขร่างกฎหมาย กระบวนการจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของรายละเอียด กรุณาอ้างถึงข้อ 5.2.2, 5.2.3 และ 5.2.4
(การพิจารณาในชัน้ วุฒิสภา)
34
ข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวของหลักการนี้คอื การพระราชทานอภัยโทษ (Royal Pardon) (มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ) แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจกันว่า
พระมหากษัตริย์ก็ยังคงสมควรต้องปรึกษากับรัฐบาลเสียก่อนแม้ในกรณีดังกล่าว
32
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ค.ศ. 2013 (Royal Decree Dissolving Supreme Council for State Reform and Council of General
Reforms dated 01 October 2013) และท้ายสุดนี้ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกาหนด
ผู้ชนะจากการเลือกตั้งและให้สิทธิจัดตั้งรัฐบาล35
พระราชกฤษฎีกาทั่วไป – พระราชกฤษฎีกาทั่วไปนั้นมีหลายประเภท โดยพระราชกฤษฎีกาสามารถตราขึ้น
เพื่อระบุปัญหาภายใต้เขตอานาจของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าพระราชกฤษฎีกาจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกฎหมาย เหตุที่พระราชกฤษฎีกามีขอบวัตถุประสงค์อย่างกว้างนั้นก็เนื่องมาจากมาตรา 28 (1)
(ฉบับใหม่) ของรัฐธรรมมนูญ ซึ่งระบุไว้ว่า “พระมหากษัตริย์จะทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อตราพระราชกฤษฎีกา
ซึ่ งเสนอโดยคณะรั ฐ มนตรี ” โดยหากรั ฐ บาลกั ม พู ช าจะน าร่ า งพระราชกฤษฎี ก าขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯเพื่ อ ให้
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐบาลกัมพูชาจะต้องแนบสาเหตุโดยย่อ เพื่อสรุปเหตุผลและผลกระทบ
ที่เป็นไปได้อันอาจเกิดขึ้นจากการออกพระราชกฤษฎีกานี้ นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกายังสามารถออกเพื่อเป็น
การให้รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบัน รวมถึงประเด็นองค์กร และท้ายสุดนี้พระมหากษัต ริย์ยังอาจ
ทรงตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อประกาศเหตุจาเป็นเร่งด่วนแห่งรัฐจากการอนุมัติร่วมกันของนายกรัฐมนตรี
ประธานสภาแห่งชาติ และประธานวุฒิสภา36
4.5

อนุกฤษฎีกา (Anukret)
อนุกฤษฎีกา หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Sub-Decree และในภาษากัมพูชาเรียกว่า Anukret เป็นรูปแบบของ
ข้ อ บั ง คั บ ของฝ่ า ยบริ ห ารที่ มั ก จะจั ด ท าโดยกระทรวง ประกาศใช้ โ ดยคณะรั ฐ มนตรี และลงนามโดย
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีอานาจที่จะออกอนุกฤษฎีกาตามอานาจของตนที่มีให้ไว้ในกฎหมาย 37 อนุ
กฤษฎีกาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท กล่าวคือ อนุกฤษฎีกาโดยเฉพาะเจาะจง และอนุกฤษฎีกาทั่วไป
อนุกฤษฎีกาโดยเฉพาะเจาะจง – ตราขึ้นเพื่อควบคุมสถานะของบุคคล อนุกฤษฎีกาจะทาหน้าที่แต่งตั้ง
โยกย้าย และ/หรือ ถอดถอนเจ้าหน้าที่รัฐในตาแหน่งตั้งแต่หัวหน้ากรมไปจนถึงตาแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเป็น
อธิบดี หรือ ผู้ว่าราชการ38
อนุกฤษฎีกาทั่วไป – ตราขึ้นเพื่อระบุรายละเอียดทางเทคนิคในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการแล้ว รวมถึงประเด็นทางด้านองค์กร ตัวอย่างเช่น อนุกฤษฎีกาว่าด้วยองค์กรและหน้าที่ของกรมทั่วไป
ของเจ้าหน้าที่อัปสรา (APSARA) (Sub-Decree on Organization and Functioning of the General

35

รัฐธรรมนูญ, มาตรา 119
รัฐธรรมนูญ, มาตรา 22
37
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสามารถออกคาสั่งให้กับกระทรวงได้ จากข้อเท็จจริงที่ว่านายกฯเป็นบุคคลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ดังนั้ นนายกฯจึงมีสถานะ
มั่นคงตามระบบนี้ คาสั่งของนายกฯอาจเป็นได้ตั้งแต่นโยบายทั่วๆไปจนถึงคาสั่งแก่บุคคลเฉพาะราย ตัวอย่างอานาจนี้ได้ระบุไว้ในมาตรา 16 ของกฎหมายว่าด้วย
องค์กรและหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรี (Law on the Organization and Functioning of the Council of Ministers) (ค.ศ. 1994)
38
กฎหมายว่าด้วยองค์กรและหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรี (Law on the Organization and Functioning of the Council of Ministers) (ค.ศ. 1994), ข้อ 15
36
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Department of the APSARA Authority) โดยอานาจในการตราอนุกฤษฎีกานี้จะต้องระบุไว้ในกฎหมายนั้นๆ
เช่น มาตรา 32 หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยองค์กรของศาล (ค.ศ. 2014) (Law on the Organization of the
Courts) ระบุว่า การจัดระเบียบองค์กรและหน้าที่ของเลขาธิการฝ่ายบริหาร ... จะต้องกาหนดโดยอนุ กฤษฎีกา
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร้องขอ
4.6

ประกาศกระทรวง (Prakas)
ประกาศกระทรวง หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Proclamation และในภาษากัมพูชาเรียกว่า Prakas เป็น
ข้อบังคับของฝ่ายบริหารที่จัดทาขึ้นในระดับกระทรวงโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และลงนามโดยรัฐมนตรีผู้ มี
หน้าที่รับผิดชอบ เพื่อบังคับใช้และให้รายละเอียดของกฎเกณฑ์บางประการในกฎหมายที่อยู่ลาดับชั้นสูงกว่า
รวมถึ งออกค าสั่ ง ประกาศกระทรวงสามารถแบ่ งออกเป็ น สองประเภท กล่า วคื อ ประกาศกระทรวงโดย
เฉพาะเจาะจง และประกาศกระทรวงทั่วไป
ประกาศกระทรวงโดยเฉพาะเจาะจง – ตราขึ้นเพื่อกาหนดสถานะของบุคคล เช่น เพื่อแต่งตั้ง โยกย้าย และ/
หรือ ถอดถอน เจ้าหน้าที่รัฐในตาแหน่งตากว่าหัวหน้ากรม39
ประกาศกระทรวงทั่วไป – ตราขึ้นเพื่อบอกวิธีการบังคับใช้กฎหมายหรือแจกแจงเนื้อหากฎหมาย
ทั้งนี้ อานาจในการตราอนุกฤษฎีกาและประกาศกระทรวงควรจะต้องมีระบุไว้ในกฎหมายนั้นๆ

4.7

คาตัดสิน (Sechkdei Samrech)40
คาตัดสิน41 หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Decision และในภาษากัมพูชาเรียกว่า Sechkdei Samrech เป็น
ข้อบังคับของฝ่ายบริหารที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี
และคาตัดสิน (Prakas-Deika) ของรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการ โดยออกคาตัดสินตามอานาจของตนที่มีให้ไว้ใน
กฎหมาย และยังอาจออกคาตัดสินเพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราว ซึ่งคาตัดสินจะสิ้นผลไปก็ต่อเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ชั่วคราวนั้นแล้ว ทั้งนี้ คาตัดสินซึ่งออกโดยรัฐบาลจะมีลักษณะเป็นการชั่วคราว เช่น คณะทางานจะถูกจัดตั้งขึ้น
โดยคาตัดสินเนื่องจากคณะทางานมีวัตถุประสงค์เป็นการชั่วคราวเท่านั้น

39

กฎหมายว่าด้วยองค์กรและหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรี (Law on the Organization and Functioning of the Council of Ministers) (ค.ศ. 1994), ข้อ 28
คาวินิจฉัยของสภารัฐธรรมนูญถือเป็นที่สดุ และมีผลผูกพันและมีผลสูงสุดภายในระบบกฎหมาย ซึ่งหมายความว่า กฎหมายและระเบียบทั้งหมดจะต้องเป็นไป
ตามคาวินจิ ฉัยของสภารัฐธรรมนูญ
41
รัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่), มาตรา 150
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หนังสือเวียน (Sarachor)
หนังสือเวียน หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Circular และในภาษากัมพูชาเรียกว่า Sarachor เป็นข้อบังคับของ
ฝ่ายบริหาร โดยทั่วไปแล้ว ออกโดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล และโดยรัฐมนตรี เพื่ออธิบาย
ให้รายละเอียดเนื้อหากฎหมาย ตีความกฎหมายในลาดับชั้นสูงกว่า หรือระบุวิธีการในการบังคับใช้กฎหมาย
หนังสือเวียนซึ่งออกโดยหัวหน้ารัฐบาลนั้นให้ถือเป็นคาสั่งแก่กระทรวง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่ออธิบายวิธีการบังคับใช้กฎหมาย42

4.9

ระเบียบ (Deika)
ระเบียบ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Bylaw และในภาษากัมพูชาเรียกว่า Deika เป็นหลักนิติธรรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาในองค์กรระดับต่ากว่ารัฐ คาว่า “สภาระดับต่ากว่ารัฐ” ในที่นี้หมายถึงสภาเมืองหลวง
(Capital council) สภาจังหวัด (Provincial Council) สภาเทศบาล (Municipal Council) สภาตาบล
(District Council) สภาคาน (Khan Council) สภาสังกัด (Sangkat Council) สภาท้องถิ่น (Commune
Council) สภาเหล่านี้มีอานาจในการออกระเบียบได้ 43 เป็นระเบียบซึ่งใช้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสภา
ท้องถิ่นที่ระดับภูมิภาคภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของตน และเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมายภายในพื้นที่ซึ่งอยู่ในอานาจของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบในระดับรัฐได้

5.

กระบวนการนิติบัญญัติ44

กระบวนการนิติบัญญัติหรือกระบวนการในการตรากฎหมายนั้นมีขอบเขตเฉพาะ (1) การจัดเตรียมร่างกฎหมาย และ (2) การ
ออกกฎหมาย (enactment) ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะครอบคลุมถึง (ก) การได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติ (ข) การ
ได้รับการพิจารณาโดยวุฒิสภา (ค) การประกาศใช้โดยพระมหากษัตริย์ (promulgation) และ (ง) การประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา ทั้งนี้ กรอบทางกฎหมายของกระบวนการนิติบัญญัตินี้นั้นได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยสภานิติบัญญัติจะเป็นผู้
จัดเตรียมกระบวนการภายในสาหรับกระบวนการนิติบัญญัติดังกล่าว45

42

กฎหมายว่าด้วยองค์กรและหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (Law on the Organization and Functioning of the Council of Ministers) (ค.ศ. 1994), ข้อ 29.
หนังสือเวียนซึ่งออกโดยกระทรวงมีขึ้นเพื่อชีแ้ จงกฎหมายและระเบียบภายในเขตอานาจของกระทรวงนัน้ ๆ
43
ข้อ 48 (ค.ศ. 2001) ของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่น (Law on the Administration and Management of Commune/Sangkat) และข้อ
32, 53 และ 61 ของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล ตาบล และคาน (Law on Administrative Management of the Capital,
Provinces, Municipalities, Districts, and Khans)
44
ภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐบาล สภาแห่งชาติ และวุฒิสภาเป็นผูเ้ สนอออกกฎหมาย ศัพท์บัญญัตทิ างกฎหมายสาหรับร่างกฎหมายที่เสนอโดยสภาแห่งชาติและ
วุฒิสภาเสนอกฎหมายจะเรียกว่า proposed law และในกรณีทรี่ ัฐบาลเสนอจะเรียกว่า draft law
45
อ้างถึงระเบียบภายในของสภาแห่งชาติ (internal regulations for the National Assembly) ฉบับแก้ไข (ค.ศ. 2015) และระเบียบภายในของวุฒิสภา
(internal regulation for the Senate) ฉบับแก้ไข (ค.ศ. 2012)

หน้า 78

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

ภาพรวมด้านกฎหมายของประเทศกัมพูชา

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

ในระหว่างปี ค.ศ. 1993 ถึง 1999 กัมพูชามีระบบสภาเดี่ยว (unicameral Parliament) ซึ่งก็คือ สภาแห่งชาติ จนกระทั่งในปี
ค.ศ. 1999 รัฐธรรมนูญจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขและได้จัดตั้งวุฒิสภาขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมา กัมพูชาจึงมีสองสภา กล่าวคือ
สภาแห่งชาติ และวุฒิสภา ซึ่งทั้งสองสภาทาหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนชาวกัมพูชาและมีอานาจออกกฎหมายร่วมกัน
5.1

หน่วยงานนิติบัญญัติ
5.1.1 สภาแห่งชาติ (National Assembly)46
สภาแห่งชาติทาหน้าที่เป็นตัวแทนเจตนารมย์และการใช้อานาจอธิปไตยของประชาชนชาวกัมพูชา
ประกอบไปด้วยสมาชิกหนึ่งร้อยยี่สิบคน 47 โดยจานวนสมาชิกอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจานวน
ประชากรและเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 48 สมาชิกสภาแห่งชาติจะมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดยอิสระ ยุติธรรม เป็นสากล มีความเท่าเทียม โดยตรง และ
เป็นความลับ และเนื่องจากรัฐสภามีระยะเวลาเพียงห้าปี ดังนั้น การเลือกตั้งสภาแห่งชาติจะมีกาหนด
จัดขึ้นทุกๆห้าปีเช่นกัน
หน้าที่ในกระบวนการตรากฎหมาย
หน้าที่หลักของสภาแห่งชาติในกระบวนการตรากฎหมาย คือ (1) การเสนอร่างกฎหมาย และ (2) การ
ออกกฎหมาย (enactment) สมาชิกของสภาแห่งชาติแต่ละคนรวมถึงกลุ่มรัฐสภา (parliamentary
groups) มีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย 49 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ยากมาก ส่วน

46

องค์กรและกระบวนการที่ควบคุมการทางานของสภาแห่งชาติได้ถกู กาหนดอยู่ในระเบียบภายใน (Internal Regulations) ซึ่งปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อปี
ค.ศ. 2015 สภาแห่งชาติประกอบด้วย ประธาน เลขาธิการ (general secretary) คณะกรรมการสามัญ (standing committee) และคณะกรรมการต่างๆ
(commission) ภายใต้ระเบียบภายในฉบับแก้ไข สภาแห่งชาติจะมีคณะกรรมการเทคนิคเฉพาะทางทั้งหมดสิบคณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การ
ร้องทุกข์ และสภาแห่งชาติ-วุฒิสภาสัมพันธ์ (Commission of Human Rights, Complaints and National Assembly – Senate Relations), (2)
คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และการตรวจสอบ (Commission of Economy, Finance, Bank and Audit), (3) คณะกรรมการการวางแผน
การลงทุน เกษตรกรรม การพัฒนาชนบท ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม (Commission of Planning, Investment, Agriculture, Rural Development,
Environment and Water resources), (4) คณะกรรมการมหาดไทย การป้องกันประเทศ และการบริการประชาชน (Commission of Interior, National
Defense and Civil Services), (5) คณะกรรมการการต่างประเทศ ความร่วมมือนานาชาติ การโฆษณาและข้อมูล (Commission of Foreign Affairs,
International Co-operation, Propaganda and Information), (6) คณะกรรมการร่างกฎหมายและความยุติธรรม (Commission of Legislation and
Justice), (7) คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม (Commission of Education, Religious Affairs, Culture and Tourism), (8)
คณะกรรมการสาธารณสุข สังคม การทางาน และสตรี (Commission of Health Care, Social Affairs, Work and Women’s Affairs), (9) คณะกรรมการ
สาธารณูปโภค การขนส่ง การสื่อสาร การไปรษณีย์ อุตสาหกรรม พลังงาน การพาณิชย์ และการวางแผนพัฒนาที่ดินชุมชนและการก่อสร้าง (Commission of
Public Works, Transportation, Telecommunication, Post, Industry, Energy, Commerce and Land Management Urban Planning and
Construction), และ (10) คณะกรรมการการตรวจสอบและต่อต้านคอรัปชั่น (Commission of Investigation and Anti-Corruption)
47
รัฐธรรมนูญ, มาตรา 76
48
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผูแ้ ทนสภาแห่งชาติและการแก้ไขเพิม่ เติม (Law on the Election of Members of the National Assembly of
Representatives and Amendments)
49
รัฐธรรมนูญ, มาตรา 91
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ใหญ่แล้วกฎหมายนั้นจะถูกเสนอขึ้นโดยฝ่ายบริหาร สภาแห่งชาติจะใช้อานาจนิติบัญญัติผ่านการออก
กฎหมาย50 กระบวนการตรากฎหมายนั้นระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและระเบียบภายในแห่งสภาแห่งชาติ
(Internal Regulations of the National Assembly) ซึ่งแก้ไขปรับปรุงในปี ค.ศ. 2015 การอภิปราย
และการรับร่างกฎหมายจะจัดทาขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่สภาแห่งชาติ ภายหลังจากหนึ่งในสิบของ
คณะกรรมการพิเศษได้รายงานร่างกฎหมายให้แก่สภาแล้ว
กฎหมายซึ่งออกโดยสภาแห่งชาตินั้นยังรวมถึงรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายทั่วไป นอกจากนี้ สภาแห่งชาติยังให้ความเห็นชอบแก่สัญญาที่ทาขึ้นระหว่างประเทศและ
สนธิ สั ญ ญาซึ่ ง ได้ ต กลงไว้ โ ดยรั ฐ บาลเพื่ อ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น กฎหมายภายในประเทศ (เว้ น แต่
สนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งได้ระบุไว้ใน มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนซึ่งสามารถบังคับใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ)
กระบวนการตรากฎหมาย
กระบวนการตรากฎหมายนั้ น ประกอบไปด้ ว ยขั้ น ตอนดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) ส่ ง ร่ า งกฎหมายให้ แ ก่
คณะกรรมการถาวร (Permanent Committee) (2) คณะกรรมการถาวรส่งต่อร่างกฎหมายให้แก่
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ท าการปรึ ก ษาหารื อ (3) สมั ชชาใหญ่ ท าการอภิ ป รายร่ า งกฎหมาย (4)
ลงคะแนนเสียง ซึ่งโดยมากจะใช้เสียงส่วนใหญ่ และ (5) ส่งร่างกฎหมายให้วุฒิสภา
5.1.2 วุฒิสภา (Senate)51
วุฒิสภาของกัมพูชานั้นเป็นสภาซึ่งสูงกว่ารัฐสภา หน้าที่หลักของวุฒิสภาในกระบวนการตรากฎหมายคือ
(1) การเสนอร่างกฎหมาย และ (2) การพิจารณากฎหมาย
เช่นเดียวกับสภาแห่งชาติ วุฒิสภาเองก็มีอานาจนิติบัญญัติ โดยมาตรา 99 ของรัฐธรรมนูญระบุว่า
“วุฒิสภาเป็นหน่วยงานซึ่งมีอานาจนิติบัญญัติและใช้อานาจหน้าที่ของตนตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้”
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอานาจนิติบัญญัตขิ องสภาแห่งชาติแล้ว อานาจนิติบัญญัติของวุฒิสภา
ยังคงถูกควบคุม กล่าวคือวุฒิสภาจะมีอิทธิพลเหนือกระบวนการนิติบัญญัติแค่ในช่วงแรกเท่านั้นซึ่ง
50

รัฐธรรมนูญ, มาตรา 90 และ 93
องค์กรและกระบวนการที่ควบคุมการทางานของวุฒิสภาได้ถกู กาหนดอยู่ในระเบียบภายใน (Internal Regulations) ซึ่งปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมือ่ ปี ค.ศ.
2014 ระเบียบว่าด้วยขั้นตอนและโครงสร้างมีความคล้ายคลึงกับสภาแห่งชาติ วุฒิสภาประกอบด้วย ประธาน รองประธานสองคน เลขาธิการ (general
secretary) คณะกรรมการสามัญ (standing committee) และคณะกรรมการเทคนิคเฉพาะทางทั้งหมดสิบคณะ (ซึ่งขอบข่ายของงานมีความคล้ายคลึงกันอย่าง
มากกับสิบคณะกรรมการของสภาแห่งชาติ)
51
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แตกต่างจากสภาแห่งชาติ นอกจากนี้ วุฒิสภายังไม่มีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกของรัฐบาล
วุฒิสมาชิกมีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย 52 แต่ไม่สามารถตั้งคาถาม อภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือ ถอด
ถอนรัฐบาลหรือสมาชิกของรัฐบาล อาจกล่าวได้ว่า วุฒิสภามีหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาและให้คาแนะนา
มากกว่า ในขณะที่อานาจในการตรากฎหมายและรับร่างกฎหมายนั้นแท้ที่จริงขึ้นอยู่สภาแห่งชาติ53
หน้าที่ในกระบวนการตรากฎหมาย
หน้าที่หลักของวุฒิสภาในกระบวนการตรากฎหมาย ได้แก่ (1) การเสนอร่างกฎหมาย และ (2) การ
พิจารณากฎหมาย (กล่าวคือ ให้คาแนะนาหรือเสนอขอให้มีการแก้ไข)
วุฒิสภาอาจเสนอร่างกฎหมาย และใช้อานาจนิติบัญญัติของตนผ่านการตรวจสอบร่างกฎหมายภายหลัง
จากที่ ส ภาแห่ ง ชาติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบให้ ต ราขึ้ น เป็ น กฎหมาย วุ ฒิ ส ภาจะให้ ค าแนะน าและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร 54 นอกจากนี้ วุฒิสภาอาจช่วยเหลือสภาแห่งชาติในการทาหน้าที่นิติ
บัญญัติโดยการเสนอให้คาแนะนาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับร่างกฎหมาย แต่ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ยากมากในทางปฏิบัติ
กระบวนการในการพิจารณากฎหมาย
รัฐธรรมนูญกาหนดกระบวนการไว้สองแบบสาหรับวุฒิสภาและสภาแห่งชาติในการลงคะแนนเสียงใน
ร่างกฎหมาย กล่าวคือ กระบวนการทั่วไป และกระบวนการเร่งด่วน
กระบวนการทั่วไป – วุฒิสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายและให้คาแนะนาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน
โดยหากวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างกฎหมายหรือไม่มีความคิดเห็นประการใดกฎหมายจึงจะถูกประกาศใช้
ในกรณีเร่งด่วน วุฒิสภาจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน
กระบวนการเร่งด่วน – ในกรณีที่วุฒิสภาเสนอให้มีการแก้ไขร่างกฎหมาย สภาแห่งชาติจะพิจารณาร่าง
กฎหมายอีกครั้งโดยทันที การพิจารณาร่างกฎหมายอีกครั้งโดยสภาแห่งชาติจะจากัดอยู่แค่มาตราหรือ
เรื่องที่ระบุโดยวุฒิสภา โดยสภาแห่งชาติอาจจะปฏิเสธหรือจัดให้มีการแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่
ได้รับการเสนอแนะจากวุฒิสภา และเมื่อร่างกฎหมายได้ถูกนาเสนอขึ้นสู่สภาแห่งชาติเป็นครั้งที่สองนี้
นั้น การรับร่างกฎหมายจะต้องเป็นไปโดยคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดของสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุม
เท่านั้น

52

รัฐธรรมนูญ, มาตรา 90(1)
มาตรา 113 (7) ของรัฐธรรมนูญ ระบุวา่ “ในกรณีทสี่ ภาพิจารณาร่างกฎหมายเป็นครั้งที่สองภายหลังจากวุฒิสภาได้มกี ารเสนอให้มีการแก้ไข สภาจะต้องให้
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด”
54
รัฐธรรมนูญ, มาตรา 93 และ 113
53
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5.2

รายละเอียดกระบวนการนิติบัญญัติ
ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น บุคคลที่มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายได้นั้นสามารถแบ่ งออกเป็นสามกลุ่ม กล่าวคือ
สมาชิกทุกคนของสภาแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และวุฒิสภา ซึ่งรัฐบาล(โดยนายกรัฐมนตรี) หรือวุฒิสภาจะต้อง
ส่งร่างกฎหมายให้แก่สภาแห่งชาติก่อน ในขณะที่สภาแห่งชาติเองนั้นมีสิทธิเสนอร่างกฎหมายได้ด้วยตัวเอง55
5.2.1 การเสนอและส่งร่างกฎหมาย
รัฐบาล(โดยนายกรัฐมนตรี) หรือวุฒิสภาจะส่งร่างกฎหมายให้แก่สภาแห่งชาติ/คณะกรรมการถาวร
(Permanent Committee) ซึ่งร่างดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้แก่หนึ่งในสิบของคณะกรรมการของสภา
แห่ งชาติ แต่ หากสภาแห่ งชาติ เ ป็น ผู้ เสนอร่ า งกฎหมายเอง ร่ า งกฎหมายดังกล่า วก็จ ะถูก ส่ งต่ อ ให้
คณะกรรมการที่รับผิดชอบโดยตรงทันที

รัฐบาล

วุฒิสมาชิก/ คณะกรรมการ

สมาชิกรัฐสภา

ร่างกฎหมาย

ร่างกฎหมาย

สภาแห่งชาติ
คณะกรรมการถาวร

สภาแห่งชาติ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ

อ้างถึงแผนภูมิด้านล่างสาหรับกระบวนการถัดไป
คณะกรรมการที่รับผิดชอบสามารถร้องขอให้สภาแห่งชาติพิจารณาร่างกฎหมายและให้คาตัดสินบน
สามทางเลือกดังต่อไปนี้ (1) ไม่รับพิจารณากฎหมาย (2) รับพิจารณากฎหมาย และ (3) รับพิจารณาร่าง
กฎหมายเป็ น กรณี เ ร่งด่ วน ซึ่งขั้ นตอนดังกล่า วนี้ท าให้ ส ามารถอนุ มานได้ ว่ า ก่อ นที่ก ฎหมายจะถู ก
พิจารณานั้นสภาแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบให้นาร่างกฎหมายนั้นขึ้นสู่สภาก่อนแล้ว และเมื่อสภา
แห่งชาติได้ตัดสินใจที่จะให้นาร่างกฎหมายนั้นขึ้นสู่สภาเพื่อพิจารณา สมาชิกรัฐสภา (Members of
Parliament (“MPs”)) จึงจะสามารถเสนอขอให้มีการแก้ไขร่างได้ ในกรณีนี้สมาชิกรัฐสภา หรือ MPs
จะต้องได้รับสาเนาร่างกฎหมายก่อนที่จะสามารถพิจารณาและเสนอขอให้มีการแก้ไข

55

รัฐธรรมนูญ, มาตรา 91
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การประชุมใหญ่ของสภาแห่งชาติจะตัดสินว่าจะพิจารณารับข้อเสนอขอให้มีการแก้ไขหรือไม่56

คณะกรรมการสามารถร้องขอให้สภาแห่งชาติให้คาตัดสินบนสามทางเลือก ดังนี้:
(ข้อ 24 ระเบียบภายใน)

สภาแห่งชาติอนุมัติ
ให้นาร่างขึ้นสู่สภา

สภาแห่งชาติอนุมัติให้นา
ร่างขึ้นสู่สภาเป็นกรณี
เร่งด่วน

สภาแห่งชาติไม่อนุมัติ
ให้นาร่างขึ้นสู่สภา

สภาชิกรัฐสภาจัดเตรียมและส่งข้อเสนอขอแก้ไขกฎหมาย

สภาแห่งชาติพิจารณา
ข้อเสนอ

กฎหมายถูกส่งกลับ
ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สภาแห่งชาติ
ไม่พิจารณาข้อเสนอ

คาขอถูกส่งกลับให้สมาชิก
รัฐสภา
อ้างถึงแผนภูมิด้านล่างสาหรับกระบวนการถัดไป
ภายหลังจากมีการกาหนดวันอภิปราย กฎหมายหรือคาเสนอขอแก้ไขจึงจะได้รับการพิจารณา
สภาแห่งชาติจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับหลักการและเหตุผล (statement of cause) โดยหากสภา
แห่งชาติไม่รับหลักการและเหตุผล กฎหมายจะถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานที่ยื่นเรื่องขอเสนอกฎหมาย
หากสภาแห่งชาติรับหลักการและเหตุผล ในลาดับถัดไป สภาแห่งชาติจะทาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างกฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วน กล่าวคือ ร่างกฎหมายต้นฉบับจะถูกส่งต่อให้วุฒิสภาโดยไม่
มีการแก้ไข หรือ สภาแห่งชาติจะพิจารณาและแก้ไขร่างกฎหมายโดยให้เป็ นไปตามข้อเสนอขอแก้ไข
56

ระเบียบภายในแห่งสภาแห่งชาติ (Internal Regulations of the National Assembly) (“ระเบียบภายใน”), ข้อ 27
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เปลี่ยนแปลงที่มีการเสนอไว้ ข้อเสนอขอแก้ไขร่างกฎหมายแต่ละอันอาจจะได้รับความเห็นชอบหรือไม่
ได้รับความเห็นชอบก็ได้ โดยหากการแก้ไขได้รับความเห็นชอบ สภาแห่งชาติจะส่งร่างกฎหมายที่มีการ
แก้ไขนั้นให้แก่วุฒิสภา
สภาแห่งชาติพิจารณารับหรือไม่รบั หลักการและเหตุผล
หากรับหลักการและเหตุผล สภาแห่งชาติจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือแก้ไขร่างกฎหมาย
บางส่วน
(ข้อ 29 ระเบียบภายใน)

สภาแห่งชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบทั้งหมด
(ไม่มีการแก้ไข)

สภาแห่งชาติพิจารณาราย
หมวดหรือรายมาตราและให้
ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบกับ
ข้อเสนอขอแก้ไข

สภาแห่งชาติส่งต่อร่างกฎหมายทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ
(ทั้งหมด)หรือร่างกฎหมายที่แก้ไขแล้วให้แก่วุฒิสภา

สภาแห่งชาติพิจารณาไม่
รับหลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล หรือร่าง
กฎหมายจะถูกส่งกลับให้แก่
รัฐบาลหรือวุฒิสภา

อ้างถึงแผนภูมิด้านล่างสาหรับกระบวนการถัดไป
5.2.2 การพิจารณาในชั้นวุฒิสภา
ภายหลั งจากสภาแห่งชาติส่งร่างกฎหมายฉบับแรก (ฉบั บให้ความเห็ นชอบหรือฉบับ แก้ไข) ให้แ ก่
วุฒิสภา วุฒิสภาจะมีสามทางเลือก ดังต่อไปนี้


ไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา 113 (3) ของรัฐธรรมนูญ
(ระยะเวลามีกาหนด 1 เดือน หรือ 10 วันในกรณีเร่งด่วน)
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พิจารณาและให้ความเห็นชอบกฎหมาย57
พิจารณาและเสนอขอให้มีการแก้ไขกฎหมาย58

ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายฉบับแรกที่ถูกส่งมาจากสภาแห่งชาติ ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวจะถูกนาขึ้นทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
วุฒิสภา
มาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา

ไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่
ให้ความเห็นชอบกฎหมายที่
ผ่านความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติ
กาหนด

เสนอขอให้มีการแก้ไข

สภาแห่งชาตินาร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์และราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้กฎหมาย

อ้างถึงแผนภูมิด้านล่างสาหรับกระบวนการถัดไป
5.2.3 การพิจารณาวาระที่หนึ่งของสภาแห่งชาติ
ภายหลังจากวุฒิสภาเสนอให้มีการแก้ไขร่างกฎหมาย วุฒิสภาจะส่งร่างกฎหมายที่ทาการแก้ไขแล้วกลับ
สู่สภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ในกรณีนี้ สภาแห่งชาติจะมีสามทางเลือกดังต่อไปนี้


57
58

ให้ความเห็นชอบกับ การแก้ไ ขที่เสนอโดยวุ ฒิสภา ในกรณี นี้สภาแห่งชาติ จะน าร่า ง
กฎหมายที่ แก้ ไขนี้แ ล้ว นั้น ขึ้นทู ลเกล้ าฯพระมหากษั ตริ ย์เพื่ อให้ท รงประกาศใช้ เป็ น
กฎหมายต่อไป

รัฐธรรมนูญ, มาตรา 113 (2)
รัฐธรรมนูญ, มาตรา 113 (3)
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ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขบางส่วนตามที่ เสนอโดยวุฒิสภา
และส่งร่างกฎหมายกลับวุฒิสภาเพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง
ไม่ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขทั้งหมดตามที่เสนอโดยวุฒิสภา และส่งร่างกฎหมาย
กลับวุฒิสภาเพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง

หากภายหลังจากการพิจารณาวาระที่หนึ่ง สภาแห่งชาติไม่ให้ความเห็นชอบการแก้ไขทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามที่ได้มีการเสนอโดยวุฒิสภา วุฒิสภาจะมีสองทางเลือก กล่าวคือ


ยอมรั บ มติ ข องสภาแห่ ง ชาติ ที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการแก้ ไ ขกฎหมายทั้ งหมดหรื อ
บางส่ วนตามที่เสนอโดยวุฒิส ภา ในกรณี นี้ วุฒิ สภาจะนาร่ างกฎหมายฉบับแรกขึ้ น
ทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงประกาศใช้เป็นกฎหมาย



ข้อเสนอขอให้มีการแก้ไขร่างกฎหมาย และนาส่งร่างกฎหมายให้แก่สภาแห่งชาติอีกครั้ง

หากวุฒิสภานาส่งกฎหมายพร้อมกับข้อเสนอขอให้มีการแก้ไขอีกครั้ง สภาแห่งชาติจะมีสองทางเลือก
กล่าวคือ


ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เสนอโดยวุฒิสภา และนาร่างกฎหมายที่
แก้ไขนี้แล้วนั้นขึ้นทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป



พิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขกฎหมายเป็นครั้งที่สอง
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วุฒิสภาพิจารณากฎหมายและเสนอขอให้มีการแก้ไข

สภาแห่งชาติ พิจารณาวาระที่ 1
ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข

สภาแห่งชาติ พิจารณาวาระที่ 1
ไม่ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข
ของวุฒิสภา

สภาแห่งชาติ พิจารณาวาระที่ 1
ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความ
เห็นชอบบางส่วน

วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ

พระมหากษัตริย์ประกาศใช้
กฎหมาย

สภาแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบกฎหมายฉบับแก้ไข
โดยวุฒิสภา

สภาแห่งชาติพิจารณา
ข้อเสนอขอแก้ไขเป็นครั้งที่
สอง

อ้างถึงแผนภูมิด้านล่างสาหรับกระบวนการถัดไป
5.2.4 การพิจารณาวาระที่สองของสภาแห่งชาติ
หากวุฒิสภายืนยันในข้อเสนอขอแก้ไขและสภาแห่งชาติพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขเป็นครั้ งที่สอง สภา
แห่งชาติอาจจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขก็ได้ และไม่ว่าในกรณีใดก็
ตาม กฎหมายจะถูกนาขึ้นทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
สภาแห่งชาติ พิจารณาวาระที่ 2
สภาแห่งชาติให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไข
ของวุฒิสภาและนากฎหมายฉบับแก้ไขขึน้ ทูลเกล้าฯ
พระมหากษัตริย์

สภาแห่งชาติไม่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอ
แก้ไขครัง้ ที่ 2 ของวุฒิสภาและนากฎหมายฉบับไม่
แก้ไขขึน้ ทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์และราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้กฎหมาย
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ทั้งนี้ กระบวนการนิติบัญญัติของสภาแห่งชาติเป็นไปตามแผนภูมิด้านล่างนี้ กล่าวคือ หลังจากที่สภา
แห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการออกกฎหมายแล้ ว วุ ฒิ ส ภาจะทบทวนกฎหมาย ก่ อ นที่
พระมหากษัตริย์จะทรงออกพระราชกฤษฎีกา (Royal Kram) เพื่อประกาศใช้กฎหมายต่อไป

ร่าง
กฎหมาย

เสนอร่างกฎหมาย
ให้กระทรวงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ

ตรวจสอบ

สภาแห่งชาติ

คณะกรรมการทบทวน

เสนอร่าง
กฎหมายให้
วุฒิสภา

ออกเสียง
ลงคะแนนให้
สัตยาบัน

ตรวจสอบ

ออกเสียง
ลงคะแนนให้
ความเห็นชอบ

เสนอกฎหมายให้
พระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย

วุฒิสภา
กระบวนการนิติบัญญัติของสมาชิกสภาแห่งชาติโดยสรุป
6.

ระบบตุลาการ

ระบบศาลของกัมพูชาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลังจากถูกเพิกเฉยมาเกือบสามศตวรรษ โดยสาเหตุหลักนั้นก็เนื่องมาจาก
ตุลาการระบบฝรั่งเศส และการมีพัฒนาการอย่างเชื่องช้าในช่วงระบอบคอมมิวนิสต์ในปีค.ศ. 1980 ซึ่งจุดเริ่มต้นของการมี
โครงสร้างตุลาการและกรอบองค์กรศาลนั้นมาจากการตรากฎหมายว่าด้วยองค์กรและหน้าที่ของศาลยุติธรรม ค.ศ. 1993 (The
1993 Law on the Organization and Functioning of Adjudicate Courts) ที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาชั่วคราวในช่วงระหว่าง
ยุครัฐกัมพูชา (State of Cambodia) และกฎหมายขององค์กรบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา หรือ UNTAC59
โดยการออกกฎหมายว่าด้วยสภาสูงสุดของศาล (Supreme Council of Magistracy)60 นั้นก็ได้กาหนดขั้นตอนการจัดระเบียบ

59

บทบัญญัติของ UNTAC ว่าด้วยตุลาการและกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความที่ใช้บังคับในกัมพูชาในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) วันที่ 10
กันยายน ค.ศ. 1992
60
กฎหมายว่าด้วยองค์กรและหน้าที่ของสภาสูงสุดของศาล (Law on the Organization and the Functioning of the Supreme Council of Magistracy),
ค.ศ. 1994
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องค์กรตุลาการ โดยเริ่มที่การจัดตั้งสภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council)61 ซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดตามที่ได้กาหนดให้มี
ขึ้นในรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1993
6.1

สภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council)
ระบบการควบคุมรัฐธรรมนูญนั้นไม่เคยปรากฎขึ้นในประวัติศาสตร์ของกัมพูชา รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1947 ซึ่งได้
มีการปรับปรุงแก้ไขในปี ค.ศ. 1964 เพียงแต่กาหนดหลักการตีความรัฐธรรมนูญให้แก่สภาแห่งชาติแต่ไม่ได้
กาหนดการควบคุมรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1972 (The 1972 Constitution of the Khmer
Republic) ได้กาหนดระบบควบคุมรัฐธรรมนูญภายใต้ชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญ (constitutional court) โดยหาก
เราไม่พิจารณาที่ชื่อขององค์กรจะพบว่าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นแตกต่างจากอานาจตุลาการโดยสิ้นเชิง
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1981 (The 1981 Constitution of the People’s Republic of Kampuchea) มอบอานาจใน
การตีความกฎหมายให้แก่คณะกรรมการกฤษฎีกา (Council of State) ซึ่งทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสามัญ
(Standing Committee) ประจาสภาแห่งชาติ รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1989 (The 1989 Constitution of the
State of Cambodia) ได้กาหนดให้การตีความกฎหมายกระทาโดยคณะกรรมการถาวร (Permanent
Committee) ประจาสภาแห่งชาติ แต่ไม่ได้กาหนดเรื่องการตีความรัฐธรรมนูญหรือการควบคุมรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ ปี ค.ศ. 1993 ซึ่ งออกโดยสภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ (Constituent Assembly) นั้ น เป็ น ผลสื บ
เนื่องมาจากการที่สหประชาชาติให้ความสนับสนุนในการเลือกตั้งและยังสะท้อนอิทธิพลของชาติตะวันตกอย่าง
ชัดเจน62 หมวด 12 ของรัฐธรรมนูญได้กาหนดเรื่องการจัดตั้งสภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ซึ่ง
ในหลายแง่มุมมี ความคล้า ยคลึ งกับ สภารั ฐธรรมนูญ ของฝรั่งเศส สภารัฐธรรมนู ญไม่ใ ช่ศาลยุติธ รรมซึ่งรั บ
พิจารณาคดีแต่เป็นหน่วยงานซึ่งให้คาวินิจฉัยเฉพาะกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญเท่านั้น63 นอกจากจะ
ทาหน้าที่ยืนยันการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ สภารัฐธรรมนูญยังรับผิดชอบในการพิจารณาและการตัดสินข้อ
พิพาทอันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมือง
การทุจริตการเลือกตั้งและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเลือกตั้งก็อาจนาขึ้นสู่สภารัฐธรรมนูญเพื่อให้ทาการ
ตัดสินได้เช่นกัน

61

กฎหมายว่าด้วยองค์กรและหน้าที่ของสภารัฐธรรมนูญ (Law on the Organization and Functioning of the Constitutional Council) ค.ศ. 1998
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1993 ได้มีการแก้ไขมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 ว่าด้ วยการลดทอนอานาจ
ของพระปรมาภิไธยให้แก่ผู้ทาหน้าที่ประมุขของรัฐ (Head of State) และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1999 สาหรับการจัดตั้งวุฒิสภา
63
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยสภารัฐธรรมนูญสามารถกระทาได้เฉพาะภายใต้สามกรณี ดังต่อไปนี้ (1) กฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภา
แห่งชาติจะสามารถส่งต่อให้สภารัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม เฉพาะพระมหากษัตริย์ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาแห่งชาติ หรือ
หนึ่ งในสิ บของสมาชิก สภาแห่ งชาติเ ท่า นั้น ที่ สามารถเสนอขอให้ มีก ารตรวจสอบได้ (2) กฎหมายซึ่ งได้ ประกาศใช้ อย่ างไรก็ ตาม เฉพาะพระมหากษั ตริ ย์
นายกรัฐมนตรี ประธานสภาแห่งชาติ หนึ่งในสิบของสมาชิกสภาแห่งชาติ หรือศาลเท่านั้นที่สามารถเสนอขอให้มีการตรวจสอบได้ ประชาชนทั่วไปสามารถร้อง
ขอให้มีการตรวจสอบได้ผ่านสมาชิกสภาแห่งชาติหนึ่งในสิบหรือผ่านประธานสภาแห่งชาติ และ (3) ระเบียบภายในของสภาแห่งชาติ (Internal Rules of the
National Assembly) และกฎหมายประกอบจะต้องผ่านการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยสภารัฐธรรมนูญก่อนมีการประกาศใช้
62
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สภาสูงสุดของศาล (Supreme Council of Magistracy)
รัฐธรรมนูญได้มอบหน้าที่ในการดูแลความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและระเบียบวินัยของผู้พิพากษาและอัยการ
ให้แก่พระมหากษัตริย์ผ่านความช่วยเหลือของสภาสูงสุดของศาล (Supreme Council of Magistracy)64
อานาจในการบริหารระบบศาลได้ถูกแบ่งออกระหว่างสภาสูงสุดของศาลและกระทรวงยุติธรรมซึ่งทาหน้าที่ดูแล
บริการการฟ้องร้องของเจ้าหน้าที่ศาล สภาสูงสุดของศาลมีอานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะดูแลและวางระเบียบแก่
ตุลาการในทุกแง่มุม รวมถึงการแต่งตั้งและเรื่องระเบียบวินัยของผู้พิพากษา สภาสูงสุดของศาลมีหน้าที่ตัดสิน
และเสนอรายชื่อบุคคลให้แก่พระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงแต่งตั้ง โยกย้าย ลาออกจากตาแหน่ง อธิบายหน้าที่
เลื่อนตาแหน่ง หรือให้ออกจากตาแหน่งของผู้พิพากษาและอัยการทุกศาลและลงโทษทางวินัยแก่ผู้พิพากษาที่
กระทาผิด
กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice (“MOJ”)) ควบคุมการให้บริการของอัยการ เจ้าหน้าที่ศาล และเจ้า
พนักงานศาล นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังออกหนังสือเวีย นเพื่อชี้แจงและตีความประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความของกัมพูชาซึ่งไม่ชัดเจนเพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารศาลให้เป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าจะมีหนังสือเวียนดังกล่าว ในทางปฏิบัติ การบริหารของแต่ละศาลก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่อย่าง
มากโดยขึ้นอยู่กับความใส่ใจของประธานศาลแต่ละศาลและการเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ที่ศาล

6.3

ระบบศาลกัมพูชา
กัมพูชามีระบบศาลสามชั้น ประกอบด้วย ศาลจังหวัด/ตาบล (Provincial/Municipal Courts) ในชั้นแรก ศาล
ทหาร ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา โดยศาลจังหวัดหรือศาลตาบลซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดและตาบล ถื อว่าเป็น
ศาลที่มีอานาจวินิจฉัยจากัดอยู่ในเขตท้องที่ที่มีอานาจศาลเท่านั้น ในขณะที่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งทั้งสอง
ศาลตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญจะมีสถานะสูงกว่าและมีเขตอานาจทั่วราชอาณาจักร
คาพิพากษาของศาลตาบล (Municipal Court) สามารถอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริง
(Ang Het) และประเด็นข้อกฎหมาย (Ang Chbab) ส่วนศาลฎีกาจะไต่สวนเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น
เว้นแต่เป็นการส่งคดีกลับไปพิจารณาที่ศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลฎีกาอาจจะพิพากษาทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและ
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายกัมพูชาได้กาหนดจานวนครั้งไม่กี่ครั้งที่ศาลสูงจะสามารถรับฟังคาอุทธรณ์ได้
หรือกาหนดระเบียบเกี่ยวกับคาสั่งในการกาหนดนัดหมายอุทธรณ์ ด้วยเหตุแห่งความคลุมเครือนี้เอง ในบางคดี
จึงมีความล่าช้าเป็นปีกว่าศาลจะไต่สวนข้อเท็จจริงครบถ้วน

64

กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามคาพิพากษา ค.ศ. 1992 (The 1992 Law on Execution of Judgments) ได้กาหนดเรื่องการบังคับคดีของศาลทั้งคดีแพ่ง
และคดีอาญา การบังคับคดีจะกระทาโดยศาลแต่ละศาลโดยการออกคาสั่งและอาจได้รับความช่วยเหลือจากตารวจศาลในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการสืบที่อยู่
ยึดทรัพย์ หรือเข้าจับกุม
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ศาลทหารมีเขตอานาจศาลเหนือคดีเกี่ยวกับการกระทาผิดของทหารเท่านั้น การกระทาผิดของทหารหมาย
รวมถึงคดีเกี่ยวกับบุคคลากรทางทหารไม่ว่าจะเป็นทหารอาชีพหรือทหารเกณฑ์ และเป็นคดีอันเกี่ยวกับวินัย
ภายในกองทัพ หรือการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทัพ ส่วนการกระทาผิดทั่วไปของบุคลากร
ทางทหารจะถูกพิจารณาโดยศาลทั่วไป (ศาลจังหวัด/ตาบล)
ทั้งนี้ กัมพูชายังไม่มีการจัดตั้งศาลพาณิชย์และศาลแรงงานซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในแถบนี้
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บทที่ 4
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง
1.

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎหมายและข้อบังคับบางฉบับทีส่ าคัญและเกีย่ วข้องกับการศึกษาได้มีการอธิบายสรุปไว้ในตารางด้านล่างนี้
เลขที่

ประเภทและชื่อของกฎหมาย

สาระสาคัญ

1.

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ NS/RKT/0196/01
ว่าด้วยการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการก่อตั้ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เยาวชน และกี ฬ า
(Royal Kram No. NS/RKT/0196/01 on
Promulgation of Law on Establishment
of the Ministry of Education, Youth
and Sports) มีผลใช้บังคับเมื่อ 24 มกราคม
ค.ศ. 1996

กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา (The Ministry of
Education, Youth, and Sports (“MEYS”)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วั น ที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1996 เพื่ อ ที่ จ ะควบคุ ม ดู แ ลภาค
การศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา มีภาระหน้าที่ในการควบคุม
จั ด การและพั ฒ นาภาคการศึ ก ษา เยาวชนและกี ฬ าของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาและ
ความก้าวหน้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
รัฐมนตรี เป็นผู้บริหารกระทรวง (ณ วันที่จัดทารายงานฉบับนี้
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เยาวชน และกี ฬ าคน
ปัจจุบันคือ พณฯ ท่าน ดร. ฮอง จวน นารง (H.E Dr. Hang
Chuon Naron) และมี รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงหรื อ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยเหลือตามความจาเป็น อนุกฤษฎีกาจะ
กาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวง
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ.
1996

2.

อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บที่ 156 ว่ า ด้ ว ยการจั ด
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เยาวชน และกี ฬ า
(Sub-Decree
No. 156 on the
Organization and Functioning of the
Ministry of Education, Youth & Sports)
มีผลใช้บังคับเมื่อ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2016

การจัดระเบียบและการดาเนินงาน MEYS แต่เดิมได้ถูกกาหนด
ไว้ในอนุกฤษฎีกาที่ออกภายหลังในปี ค.ศ. 1998, 2009, 2015
และ 2016 อย่างไรก็ตาม อนุกฤษฎีกาฉบับปี ค.ศ. 1998, 2009
และ 2015 ได้ถูกยกเลิกในกาลต่อมา และการจัดระเบียบและ
การดาเนินงานของ MEYS ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยอนุ
กฤษฎีกาฉบับที่ 156 ในท้ายที่สุด
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สาระสาคัญ
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ควบคุมดูแลภาคการศึกษา เยาวชน และกีฬา
ในหน่วยงานทั้งหมดในระดับกลาง ระดับเมืองหลวง –ท้องถิ่น –
ตาบล – คาน (Khan) และสถาบันอุดมศึกษา
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ MEYS มีภาระหน้าที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดอยู่เพียงแค่
 ก าหนดนโยบายด้ า นการศึ ก ษา เยาวชน และกี ฬ า โดยมี
เป้าหมายเพื่อทาให้แน่ใจว่าจะมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างยั่งยืน
 ตรากฎหมายเพื่อพัฒนาภาคการศึกษา เยาวชน และกีฬา
 ออกแผนเพื่อใช้ ติดตาม และประเมินนโยบายด้านการศึกษา
เยาวชน และกีฬา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสนอแนะ
กระบวนการดาเนินการในอนาคต และใช้มาตรการแก้ไ ข
เยียวยาในทุกหน่วยงานเฉพาะด้าน
 ยกระดั บ คุ ณ ภาพภาคการศึ ก ษา เยาวชน และกี ฬ า ที่
ตอบสนองการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจระดับชาติและ
ระดั บนานาชาติ ในแต่ล ะขั้ นตอนเพื่อพั ฒนาความรู้ ความ
ช านาญ จริ ย ธรรม/ศี ล ธรรม และการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
ปรองดอง
 แนะแนวด้านวิ ชาชีพและความถนัดทางอาชีพ ทักษะชีวิ ต
และการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับการศึกษา
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคนิคความเป็นผู้ประกอบการ
และเทคนิคศึกษาในภูมิภาค
 ควบคุม ติดตาม ประเมินกระบวนการศึกษา การเขียน การ
ตีพิมพ์ และการนาเข้าตาราเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนในทุก ระดั บการศึก ษา และก าหนดการ
ลงโทษ
 ตรวจสอบการออก การปฏิ เ สธ/การยกเลิ ก การยึ ด
ประกาศนี ย บั ต รหรื อ ปริ ญ ญา และประเมิ น ระดั บ ของ
ประกาศนีย บัตรและปริ ญญาที่โรงเรียนมหาวิ ทยาลัยหรื อ
สถาบันการศึกษาออกให้ทั้งในและนอกประเทศ
 ตรวจสอบและให้ ค วามเห็ น ต่ อ นโยบาย กฎหมาย และ
ข้อ บังคับ ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บ ภาคการศึก ษา เยาวชน และกี ฬ า
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สาระสาคัญ
และ
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่รัฐบาลกัมพูชามอบหมายให้
โปรดดูผังองค์กรของ MEYS ที่เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ประกอบ
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ.
2016

3.

พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ฉ บั บ ที่
NS/RKM/1207/032 ว่ า ด้ ว ยการบั ญ ญั ติ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษา (Royal Kram
No. NS/RKM/1207/032 on Promulgation
of the Law on Education) มีผลใช้บังคับ
เมื่อ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2007

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
การสมควรกาหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ระดับชาติในการ
จัดทาระบบการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้หลัก
เสรีภาพของบุคคลและระบบการศึกษาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และเพื่อพั ฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติด้วยการมอบการศึกษาระยะยาวเพื่อที่ผู้เล่าเรียนจะได้รับ
ความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ ศั ก ดิ์ ศ รี พฤติ ก รรมและ
คุณลักษณะทางคุณธรรมที่ดี เพื่อผลักดันให้ผู้เล่าเรียนรู้จักรัก
และปกป้องเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภาษาของชาติ
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ประกอบไปด้วย 11 บท 55 มาตรา ซึ่ง
ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษา การศึกษาวิจัย เทคนิคศึกษา
อาชี ว ศึก ษา และการฝึ กอบรมทั้ งหมดในทุก ระดับ ของระบบ
การศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่า หลักสูตรการศึกษา
นั้นจะเป็นของสถาบันการศึกษาหรือของบุคลากรทางการศึกษา
ก็ตาม นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการบริหารจัดการการศึกษาทุก
ระดับ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการศึกษาคัมภีร์ทางศาสนา เทคนิคศึกษา
การศึ ก ษาด้ า นกลยุ ท ธ์ ท างทหารและความมั่ น คงของชาติ
การศึกษาด้านการจัดการการปกครองอาณาเขต การศึกษาของ
โรงเรียนหลวงด้านการบริหาร เทคนิคศึกษา (Ecole Royale
D’Administration) และการศึ กษาวิชาชีพสาหรับศาล ซึ่งจั ด
โดยสถานฝึกอบรมวิชาชีพกฎหมายและศาล
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงบุคคลเป็นรายบุคคลและบุคคลอื่นๆที่
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เกี่ยวข้อง อาทิ เด็กที่อายุพร้อมเข้าเรียน ผู้เรียนรู้ พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง กลุ่มหรือสมาคมผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากใบอนุญาต
การสอน ยกเว้ น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาศาสนาและ
ศาสนกิจ เทคนิค กลยุทธ์ทางทหารและความมั่นคง การจัดการ
การปกครองอาณาเขต โรงเรี ย นหลวงด้ า นการบริ ห ารและ
วิชาชีพในศาล
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2007

4.

พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ฉ บั บ ที่
NS/RKT/0303/129 ว่ า ด้ ว ยการรั บ รอง
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Royal
Decree No. NS/RKT/0303/129 on
Recognizing the Quality of High
Education) มีผลใช้บังคับเมื่อ 31 มีนาคม
ค.ศ. 2003

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
การสมควรกาหนดหน่วยงานทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งหมด
เพื่อรับรองและพัฒนาคุณภาพของสถาบันระดับอุดมศึกษาใน
รูปแบบที่มีประสิทธิผลสูงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
กาหนดโครงสร้าง บทบาท ภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการและ
ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมอบปริญญาบัตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปในราชอาณาจักรกัมพูชา หน่วยงานทางกฎหมายนี้มีชื่อว่ า
“คณะกรรมการรั บ รองคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของกั ม พู ช า
(Accreditation Committee of Cambodia) ซึ่ง ณ ที่นี้
เรียกว่า “ACC”
สถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา
โดยจะต้ อ งผ่ า นการประเมิ น /วั ด ผลระบบบริ ห าร คุ ณ ภาพ
การศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา สถาบันที่ผ่านการรับรอง
เท่านั้นที่จะมีสิทธิมอบปริญญาบัตรได้ ทั้งปริญญาตรี โท และ
เอก
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.
2003
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5.

อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ ที่ 191
ว่ า ด้ ว ยการ
มอบหมายหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และ
การศึกษานอกระบบให้แ ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ตาบล (Sub-Decree No. 191
on the Assignment of Duties Related
to Management of Early Childhood
Education, Primary Education, and
Non-Formal
Education
to
Municipal/District Administration) มีผล
ใช้บังคับเมื่อ 14 กันยายน ค.ศ. 2016

เหตุผลในการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และการศึ ก ษานอกระบบในราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า โดยการ
ผลักดันอานาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการมอบ
บริการทางการศึกษาดังกล่าวให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อมอบหมายหน้าที่ด้านการจัดการ
การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /ต าบล จั ด หาทรั พ ยากร
ทางการเงิ น สิ น ทรั พ ย์ และทรั พ ยากรบุ ค คลให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น/ต าบลเพื่อ ปฏิบั ติหน้ าที่ดั งกล่ าวที่ ได้รั บ
มอบหมาย กาหนดความรับผิดชอบของรัฐมนตรี หน่วยงาน กรม
หน่วยงานเฉพาะ และองค์กรปกครองส่วนภูมิภาคเพื่อสนับสนุน
และดาเนิ นการจัด การการศึ ก ษาปฐมวัย ประถมศึ ก ษา และ
การศึ ก ษานอกระบบ และก าหนดหลั ก การ พิ ธี ก าร และ
กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ มีความ
รับผิดชอบ มีประสิทธิผลและเที่ยงธรรม
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.
2016

6.

อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ ที่ 309
ว่ า ด้ ว ยการ
เตรียมการบริหารจัดการบริการการสอนใน
สถาบั น ระดั บ ประถมศึ ก ษาของรั ฐ (SubDecree No. 309 on the Management
Arrangement of Teaching Services in
Public Primary Institution) มีผลใช้บังคับ
เมื่อ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2014

เหตุผลในการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรเตรี ย มการบริ ห ารจั ด การและจั ดระเบี ย บการสอนใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาให้ยั่งยืนและมีประสิทธิผล ส่วน
หนึ่งของอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้กาหนดเรื่องดังต่อไปนี้
 หน้ า ที่ ข องข้ า ราชการในการปกครองและการสอนที่
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐ
 พิธีการและขั้นตอนในการใช้ครูอัตราจ้างเพื่อช่วยสอนเพิ่ม
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ข อ ง รั ฐ ที่
ขาดแคลนข้าราชการครู
 หน้าที่เพิ่มเติมและหน้าที่ในชั้นเรียนผสม/คละชั้นสาหรับ
ข้ า ราชการที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนอย่ า งสมบู ร ณ์ ต ามที่
กาหนดไว้แล้ว
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 ค่าธรรมเนียม/ค่าจ้างสาหรับครูอัตราจ้างและข้าราชการที่
ได้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม หน้าที่ในชั้นเรียนผสม/คละชั้น
 การจัดการ การติดตามความคืบหน้า การตรวจสอบและ
การประเมินงานสอนของครูอัตราจ้างและการปฏิบัติหน้าที่
ที่กาหนด หน้าที่เพิ่มเติม และหน้าที่ในชั้นเรียนผสม/คละชั้น
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับกับข้าราชการที่ปฏิบัติงานบริหาร
และข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และการจัดการการสอนของ
สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาของรัฐ ภายใต้ ค วามดู แ ลของ
MEYS
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 8 (แปด) ชั่วโมงต่อวัน และ
ห้าวันต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลา 40 (สี่สิบ) ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งเป็นไป
ตามคาสั่งของ MEYS เพื่อยืนยันว่าทั้งงานบริหารและงานสอน
นั้นจะเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล
ข้าราชการหรือครูที่มีหน้าที่สอนจะต้องสอนหนังสือนักเรียนทั้ง
ในทางปฏิบัติและในทางความเป็นจริงตามระดับชั้นเรียนและ
ระดับการศึกษา และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในชั้นเรียนที่ตน
รับผิดชอบอยู่
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2014

7.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 904 ว่าด้วยสิทธิ
ประโยชน์ ทางภาษี อากรส าหรั บสถานศึ กษา
(Prakas No. 904 on Tax Incentives for
Educational Establishments) มีผลใช้
บังคับเมื่อ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2016

เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
การสมควรแก่การมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้แก่ภาค
การศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
คุณวุฒิสูง และเพื่อลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
“สถานศึกษา” ในประกาศฉบับนี้หมายถึงสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชนที่ให้บริการด้านการศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันเทคนิคศึกษาและฝึกอบรม
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วิชาชีพ
ประกาศกระทรวงฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อ
- ภาษีขั้นต่า ภาษีกาไร และภาษีกาไรจ่ายล่วงหน้า
- ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีขั้นต่า ภาษีกาไร และภาษีกาไรจ่ายล่วงหน้า
1. ระงั บการชาระภาษี ขั้ นต่ าในอั ตราร้อ ยละ 1 ของรายได้
ประจาปีจนถึงปลายปี ค.ศ. 2018
2. ระงับการชาระภาษีกาไรจ่ายล่วงหน้าจนถึงปลายปี ค.ศ.
2018
3. ชาระภาษีกาไรต่อเมื่อมีกาไรเท่านั้น
ทุนการศึกษา
การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยให้เปล่าหรือ
โดยมีส่วนลดจะไม่ถือว่าเป็นรายได้ที่จะต้องเสียภาษีเมื่อคานวณ
ภาษีกาไรประจาปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (1) ได้รับการยกเว้นภาษีจากการ
บริการ บริหาร หรือให้คาปรึกษา หรือบริการอื่นๆที่คล้ายคลึง
กัน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาโดยตรง และ
(2) เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับบริการก่อสร้าง วิศวกรรม
สถาปัต ยกรรม และบริ การอื่ นๆที่เ กี่ย วข้อ งกั บการศึก ษาโดย
ทางอ้อม
สาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (1) ได้รับการยกเว้นภาษีจาก
การบริการ บริหาร หรือบริการทางเทคนิค ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการศึกษา และ (2) เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับดอกเบี้ย ค่า
นายหน้า ค่าเช่า และรายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สิน
และเงินปันผล
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการทางการศึกษาและการจัดหาสินค้าและมอบบริการเพื่อ
การศึกษา ซึ่งรวมถึงอาคารและที่พักของนักเรียนจะได้รับการ
ยกเว้นภาษี แม้ว่าสิ่งที่ได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าวอาจจะไม่อยู่
ในรูปแบบของเงินกูก้ ็ตาม แต่ก็สามารถลงบันทึกว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ได้
หน้าที่ของสถานศึกษา
- จดทะเบียนภาษี
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีแก่สานักบริหารภาษี (เป็น
รายเดือนและรายปี)
- มีระบบบัญชีที่เหมาะสม และ
- ยื่ น รายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี ข องผู้ ส อบบั ญ ชี
อิสระสาหรับสถานศึกษาที่มีรายได้ประจาปีมากกว่ า
2,000 ล้านเรียล
ประกาศกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.
2016

8.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 2429 ว่าด้วยการ
ก่อตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (Prakas No.
2429 on the Establishment of
Community Learning Center) มีผลใช้
บังคับเมื่อ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2015

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ และ
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ MEYS เหตุผลในการประกาศใช้
ประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร (1) กาหนด
เกณฑ์ขั้นต่าในการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (2) สนับสนุนให้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีการพัฒนาและมีความยั่งยืน และพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และ (3) มอบโอกาสให้พลเมืองเข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีข้อกาหนดบางอย่างในการก่อตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ข้อกาหนดส่วนหนึ่งรวมถึงสภาพมาตรฐาน
ของโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์การเรียนชุมชน โครงสร้ างการ
จัดการ ประมวลรายวิชา และวัสดุการศึกษา
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กานันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของพลเมืองในชุมชน (หรือสังกัด
(Sangkat) หรือของคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนชุมชน
จะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขออนุ มั ติ ก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนไปยั ง
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร เยาวชน และกี ฬ า (Office
of
Education, Youth and Sport) และผู้ว่าการ (Governor)
ของสภาผู้ว่าการในระดับตาบลหรือคาน (Khan) จากนั้นจึงยื่น
ไปยังกรมศึ กษาธิก าร เยาวชนและกี ฬ า (Department of
Education, Youth and Sport) และผู้ว่าการของสภาผู้ว่าการ
ในระดับเมืองหรือจังหวัด และยื่นให้แก่ MEYS ในลาดับสุดท้าย
สาหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในปัจจุบันนี้จาเป็นต้องปฏิบัติตาม
ข้ อ ก าหนดที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศกระทรวงฉบั บ นี้ ภ ายใน
ระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ประกาศกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับ
ใช้
ประกาศกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
ค.ศ. 2015

9.

ประกาศกระทรวงฉบั บที่ 1011 ว่ าด้ ว ย
บริการสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการ
เยาวชน และกีฬา (Prakas No. 1011 on
Public Services Provided by Ministry
of Education, Youth, and Sports) มีผล
ใช้บังคับเมื่อ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2012

เพื่อประโยชน์ของงบประมาณแผ่นดิน MEYS ได้รับอนุญาตตาม
ประกาศกระทรวงฉบั บ นี้ ใ ห้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มบริ ก าร
สาธารณะตามตารางค่าธรรมเนียมบริการสาธารณะซึ่งแนบมา
พร้อมกับประกาศฉบับนี้ รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการ ระยะเวลา
และความถูกต้องตามประเภทบริการสาธารณะแต่ละประเภท
ตามที่ได้มีการระบุไว้
ตามประกาศฉบั บนี้ ค่า ธรรมเนีย มบริ การสาธารณะที่ MEYS
กาหนดนั้นรวมถึง ค่าธรรมเนียมบริการสาธารณะสาหรับการ
อนุ ญ าตให้ ก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษา
โรงเรี ย นอนุ บ าลอื่ น ๆ การอนุ ญ าตให้ เ ปิ ด สมาคมกี ฬ า ฯลฯ
สาหรับค่าธรรมเนียมบริการสาธารณะ MEYS จาเป็นต้องทาให้
สาธารณชนสามารถเข้าถึงประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2012
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ประเภทและชื่อของกฎหมาย

สาระสาคัญ

10.

ประกาศกระทรวงฉบั บ ที่ 1435 ว่ า ด้ ว ย
ข้อกาหนดด้านรายละเอียดและเกณฑ์ในการ
ก่อตั้งสถาบันระดับอุดมศึกษา (Prakas No.
1435 on Detail Requirements and
Criteria for Establishment of Higher
Education Institutions) มีผลใช้บังคับเมื่อ
12 กันยายน ค.ศ. 2007

เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
การสมควรกาหนดข้อกาหนดและหลักเกณฑ์โดยละเอียดในการ
จั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา นิติบุคคลภาครัฐหรือเอกชนและ/หรือ
บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ที่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ยื่ น ข อ อ นุ ญ า ต จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องขออนุญาตก่อนที่จะคัดเลือกนักศึกษา
และดาเนินงานของสถาบัน นิติบุคคลภาครัฐหรือเอกชนและ/
ห รื อ บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ที่ มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ที่ จ ะ จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่ อนไขหรือข้อกาหนดบาง
ประการ
สถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย
(university) และสถาบัน (institute) โครงสร้างทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะและภาควิชาที่ขึ้นตรงต่อ
คณะ แต่ละคณะจะต้องมีภาควิชาอย่างน้อยสามภาควิชา ส่วน
สถาบัน (institute) คือการผสมผสานของทักษะอย่างน้อยหนึ่ง
อย่างขึ้นไป
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยใน
ส่ ว นของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ นั้ น โครงสร้ า งของคณะ
กรรมการบริหารจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเขตอานาจ
ของสถาบั น รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ส่ ว นโครงสร้ า งของคณะ
กรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชนที่จัดตั้ง
ใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก MEYS คณะกรรมการบริหาร
จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยห้าราย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันจะต้องแจ้งให้ MEYS
ทราบด้วย
อธิ ก า ร บ ดี ห รื อผู้ อ า น ว ย ก า ร จ ะ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีรองอธิการบดีหรือรองผู้อานวยการเป็น
ผู้ช่วยเหลือตามความจาเป็น คณบดีจะเป็นผู้บริหารจัดการคณะ
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โดยมีรองคณบดีเป็นผู้ช่วยเหลือตามความจาเป็น และหัวหน้า
ภาคจะเป็นผู้บริหารจัดการภาควิชา สานักงาน หรือแผนก โดยมี
รองหัวหน้าภาคเป็นผู้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ตามที่จาเป็น
นอกจากนี้จะต้องมีกฎหมาย ข้อบังคับภายใน และกฎระเบียบ
มาตรฐานอื่นๆเพื่อรับประกันการดาเนินการ การบริหารจัดการ
และการด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยกฎหมาย
ข้อบังคับภายในและกฎระเบียบมาตรฐานดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานของ MEYS
ประกาศกระทรวงฉบั บนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 กันยายน
ค.ศ. 2007

2.

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
กฎหมายและข้อบังคับบางฉบับที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับแรงงานได้มีการอธิบายสรุปไว้ในตารางด้านล่าง
เลขที่

กฎหมายและข้อบังคับ

บทสรุป

1.

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ NS/RKM/0105/003
ว่าด้วยการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการก่อตั้ง
กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ
(Royal Kram No. NS/RKM/0105/003 on
Promulgation of the Law on the
Establishment of the Ministry of
Labor and Vocational Training) มีผลใช้
บังคับเมื่อ 17 มกราคม ค.ศ. 2005

กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ (Ministry of Labor
and Vocational Training (“MLVT”)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17
มกราคม ค.ศ. 2005 ตามพระราชกฤษฎีกา MLVT มีอานาจใน
การควบคุมกากับดูแลภาคแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารกระทรวง (ณ
วันที่จัดทารายงานฉบับนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
การฝึกอบรมวิชาชีพคนปัจจุบันคือ พณฯท่าน อิธ ซัม เฮง (H.E
Ith Sam Heng) และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและ/หรือ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยเหลือตามความจาเป็น อนุกฤษฎีกาจะ
จัดระเบียบและการดาเนินงานของ MLVT
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2005

2.

อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บที่ 283

ว่ า ด้ ว ยการจั ด อนุกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงาน
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กฎหมายและข้อบังคับ

บทสรุป

ระเบี ย บและการด าเนิ น งานของกระทรวง
แรงงานและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ (SubDecree No. 283 on the Organization
and Functioning of the Ministry of
Labor and Vocational Training) มีผลใช้
บังคับเมื่อ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

ของ MLVT รั ฐ บาลแห่ ง กั ม พู ช าได้ ม อบอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่
MLVT ในการควบคุมกากับดูแลภาคแรงงานและการฝึกอบรม
วิ ช า ชี พ ข อ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร กั ม พู ช า แ ล ะ ไ ด้ ย ก เ ลิ ก
อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ ที่ 52 ว่ า ด้ ว ยการจั ด ระเบี ยบและการ
ดาเนินงานของ MLVT (The Sub-Decree No. 52 on the
organization and functioning of the MLVT) มีผลบังคับใช้
วั น ที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2005 ซึ่ งประกาศใช้ ห ลั งจากที่ ก่ อ ตั้ ง
MLVT
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ MLVT มีหน้าที่รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
 บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายแรงงานเพื่ อ รั บ ประกั น ว่ า จะมี ก าร
ปรับปรุงความมั่นคงทางการงานและอนามัย สุขภาพของ
แรงงาน/ลูกจ้าง และสภาพการทางานในวิสาหกิจและนิติ
บุคคล
 ตรวจสอบวิสาหกิจและนิติบุคคลแต่ละแห่งตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารแรงงาน
 ติดตามการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและข้อบังคับอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการทางาน สภาพการทางาน ความ
มั่นคงทางการงานและอนามัย และการดูแลสุขภาพของ
แรงงาน/ลูกจ้าง
 ระงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม ลู ก จ้ า งหรื อ
ลูกจ้างรายบุคคลตามกระบวนการที่ได้มีการวางไว้
 จัดการการว่าจ้างแรงงานกัมพูชาทั้งในและนอกประเทศ
และร่วมมือกันบริหารจัดการชาวต่างชาติที่มองหางานใน
กัมพูชา
 ศึกษาและพัฒ นานโยบายระดับ ชาติว่ าด้ วยการบริ หาร
จัดการอาชีพและกาลังคน
 บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสาหรับทุกคนที่อยู่
ภายใต้กฎหมายแรงงานและการดาเนินงานของกองทุน
ความมั่ น คงทางสั ง คมแห่ ง ชาติ (National Social
Security Fund)
 บั ง คั บ ใช้ น โยบายของรั ฐ บาล สนธิ สั ญ ญาและกติ ก า
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บทสรุป
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก
 ตรวจสอบคาขออนุญาตเปิดและรับรองสถาบัน ศูนย์ และ
หลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคและฝึกอาชีพทุกประเภท
 จัดการ ติดตามและประเมินสถาบันของรัฐและเอกชนที่
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและฝึกอาชีพ และ
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา
โปรดดู โ ครงสร้ า งองค์ ก รของ MLVT
หมายเลข 3 ประกอบ

ในเอกสารแนบท้ า ย

อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.
2014
3.

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ CS/RKM/0397/01
ว่าด้วยการบัญญัติกฎหมายว่าด้ วยแรงงาน
(Royal Kram No. CS/RKM/0397/01
Promulgating the Law on Labor) มีผล
ใช้บังคับเมื่อ 13 มีนาคม ค.ศ. 1997

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่สาคัญที่สุดที่ควบคุมกิจกรรม
ด้านการจ้างงานทั้งหมดในราชอาณาจักรกัมพูชา MLVT เป็นผู้
บังคับใช้กฎหมาย กฎหมายแรงงานฉบับนี้เข้าแทนที่กฎหมาย
แรงงาน ปี ค.ศ. 1992 และได้ยกระดับสิทธิของลูกจ้างในการ
ต่อรองร่วมกัน จัดตั้งสหภาพ และประท้วง ซึ่งทาให้กฎหมาย
ฉบับนี้บรรลุมาตรฐานสากล และทาให้ประเทศกัมพูชาบรรลุ
ข้อ ก าหนดของสหรั ฐ อเมริ กาในการได้รั บ สถานะชาติ ที่ไ ด้ รั บ
อนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation (MFN)) และระบบสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (General System of
Preferences (GSP))
กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับวิสาหกิจหรือสถานประกอบการทุก
แห่ ง ไม่ ว่ า จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม การท าเหมื อ ง การ
พาณิชย์ งานฝีมือ การเกษตร บริการ การขนส่งทางบกหรือทาง
น้าก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ ของกึ่งรัฐหรือของเอกชนก็ตาม ไม่
ว่าจะเป็นของศาสนาหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
วิ ช า ชี พ ห รื อ การ กุ ศ ล ตล อดจ นวิ ช า ชี พ อิ ส ร ะ (liberal
profession) สมาคม หรื อ กลุ่ ม ไม่ ว่ า ในรู ป แบบใดก็ ต าม
นอกจากนี้ยังใช้บังคับกับบุคลากรทุกคนที่ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยสถานะทั่วไปของข้าราชการ (Law on
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บทสรุป
Common Statute of Civil Servants) หรือไม่อยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสถานะทางการทูต และข้าราชการเจ้าหน้าที่
บริการสาธารณะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการชั่วคราว
กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับ (1) ผู้พิพากษาในฝ่ายตุลาการ
(2) บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งประจาในด้านบริการ
สาธารณะ (3) บุคลากรตารวจ บุคลากรกองทัพ สารวัตรทหาร
ที่ได้รับการควบคุมจากกฎหมายฉบับอื่น (4) บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นลูกเรือในอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศและทางน้า ที่
ได้รับการควบคุมจากกฎหมายพิเศษ และ (5) แรงงานทางาน
บ้าน ยกเว้นเมื่อได้มีการระบุให้ครอบคลุมอย่างชัดแจ้ง
กฎหมายฉบับนี้โดยส่วนหนึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการใน
การเปิดและปิดวิสาหกิจ การย้ายพนักงาน การฝึกงาน ประเภท
สัญญาแรงงาน ข้อตกลงแรงงานร่วม สภาพการทางาน อนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน อุบัติเหตุที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน การบรรจุ แ ละสรรหาพนั ก งาน เสรี ภ าพของสหภาพ
แรงงาน การเป็นตัวแทนลูกจ้างในวิสาหกิจ การระงับข้อพิพาท
แรงงาน การประท้วง การปิดโรงงานในช่วงที่มีการประท้วง การ
ตรวจสอบแรงงาน ฯลฯ
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.
1997

4.

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ NS/RKM/0516/007
ว่าด้วยกฎหมายด้านสหภาพแรงงาน (Royal
Kram No. NS/RKM/0516/007 on
Trade Union Law) มีผลใช้บังคับเมื่อ 17
พฤษภาคม ค.ศ. 2016

เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยสหภาพ
แรงงาน คือ โดยที่เป็นการสมควร (1) มอบสิทธิและเสรีภาพ
ให้ แ ก่ วิ ส าหกิ จ สถานประกอบการ และบุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน (ค.ศ. 1997) และบุคคลที่
ปฏิ บั ติ งานด้ า นการขนส่ งทางอากาศและทางทะเล และ (2)
กาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงานขององค์กรวิชาชีพ
ของลูกจ้างและนายจ้าง พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยส่วนหนึ่ง
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การดาเนินงาน การเลิก
วิสาหกิจ สิทธิและหน้าที่ และการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับ
องค์กรวิชาชีพของลูกจ้างและนายจ้าง พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
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ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนพนักงาน สหภาพแรงงานที่
มีส ถานะเป็ นตั ว แทนมากที่ สุ ด กระบวนการเลิ กจ้ า งงานของ
ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ และการเจรจาต่อรอง
ร่วมกัน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้าน
คุณ สมบั ติข องตั วแทนลู กจ้ า ง เมื่ อ เที ยบกั บ กฎหมายแรงงาน
(ค.ศ. 1997) กล่าวคือ ตามกฎหมายฉบับนี้ ลูกจ้างที่มีอายุ 18 ปี
มีอายุงานมากกว่าสาม (3) เดือน และสามารถอ่านและเขียน
ภาษาเขมรได้ (คุณสมบัติเพิ่มเติม ) มีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็น
ตั ว แทนลู ก จ้ า งได้ ตั ว แทนลู ก จ้ า งอาจได้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
ผู้สมัครที่สหภาพท้องถิ่นเสนอชื่อ หรื อจากลูกจ้า งที่ไม่ได้เป็ น
สมาชิกสหภาพท้องถิ่น แต่อาสาที่จะเป็นผู้สมัคร ดังนั้นเพื่อให้
เกิดประสิทธิผล จึงกาหนดให้บริษัทใดๆที่ว่าจ้างลูกจ้างแปด (8)
รายหรือมากกว่าเตรียมการเลือกตั้งตัวแทนลูกจ้างหลังจากที่ได้
ดาเนินกิจการมาเกินกว่าสาม (3) เดือน
เพื่อที่จะให้ผู้สมัครเป็นตัวแทนลูกจ้าง ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับการ
เลือกตั้ง ตัวแทนหัวหน้าสหภาพและหัวหน้าสหภาพที่ได้รับการ
คัดเลือกมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้มีการบอกเลิกสัญญา
จ้าง กฎหมายฉบับนี้จึงได้มีการกาหนดกลไกและกระบวนการใน
การคุ้ ม ครองเป็ น พิ เ ศษไม่ ใ ห้ มี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาภายใต้
กฎหมายแรงงาน (ค.ศ. 1997) และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องทราบว่า ณ ปัจจุบัน นอกจากสหภาพ
ท้ อ งถิ่ น จะมี ห น้ า ที่ ต้ อ งยื่ น รายชื่ อ บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การ
คุ้มครองเป็นพิเศษต่อนายจ้างแล้ว ก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นรายชื่อ
ดังกล่าวต่อ MLVT ด้วย
เรื่ อ งส าคั ญ ที่ วิ ส าหกิ จ ควรต้ อ งทราบคื อ กฎหมายฉบั บ นี้
กาหนดให้ตัวแทนของสหภาพท้องถิ่นต้องขออนุมัติจากนายจ้าง
ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่สหภาพในวิสาหกิจได้ นายจ้างจะต้องไม่
ยั บ ยั้ ง การอนุ มั ติ เว้ น เสี ย แต่ ว่ า การอนุ มั ติ จ ะขั ด ขวางการ
ดาเนินงานตามปกติของวิสาหกิจ แต่ทั้งนี้ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า
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ตามพระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ แ ล้ ว ค านิ ย ามของตั ว แทนของ
สหภาพท้องถิ่นคืออะไร และหัวหน้าสหภาพจาเป็นต้องปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดนี้ด้วยหรือไม่ ผู้บริหารสหภาพที่ถูกเลิกจ้างโดย
ชอบจะยังคงมีสิทธิในการเข้าไปในวิสาหกิจชั่วคราว เป็นเวลา
60 วันนับจากวันที่เลิกจ้าง สิทธิในการเข้าไปในวิสาหกิจหลังจาก
ถู ก เลิ ก จ้ า งนี้ ไ ม่ ใ ช้ บั งคั บ กั บ การเลิ ก จ้ า งเนื่ อ งจากการกระท า
ความผิดอย่างร้ายแรง
สุ ด ท้ า ย นี้ น า ย จ้ า ง ถู ก ห้ า ม ไ ม่ ใ ห้ แ ก้ แ ค้ น ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น
(whistleblower) ที่รายงานหรือให้หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดด้านแรงงานของวิสาหกิจ การฝ่าฝืนข้อกาหนด
ดังกล่าวอาจทาให้เสียค่าปรับไม่เกิน 5,000,000 เรียล (ประมาณ
1,250 ดอลลาร์สหรัฐ)
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
ค.ศ. 2016

5.

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ NS/RKT/1201/450
ว่า ด้ว ยเงิ นเดื อนพื้ นฐานและเบี้ย เลี้ ย งอื่ น ๆ
ของข้าราชการ (Royal Decree
No.
NS/RKT/1201/450 on Basic Salary and
other Allowances of Civil Servants,
dated 1 December 2001) มีผลใช้บังคับ
เมื่อ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2001

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2002 โดยได้บัญญัติเงินเดือนพื้นฐาน และเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ
ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงตามหน้าที่ ผลตอบแทนเพื่อชดเชยกับความ
เสี่ยง และเบี้ยเลี้ยงสาหรับครอบครัว ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับ
นี้ เงินเดือนพื้นฐานและเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ หมายถึงค่าครองชีพราย
เดือนที่รัฐบาลมอบให้แก่ข้าราชการที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
สถานะทั่วไปของข้าราชการ (Law on Common Statute of
Civil Servants)65
ภายใต้บังคับแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เงินเดือนพื้นฐานของ
ข้า ราชการนั้ น แตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กับ ประเภท ต าแหน่ ง และ
ลาดับชั้นของข้าราชการ ข้าราชการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ก
ข ค และ ง) 12 ตาแหน่ง (rank) และ 14 ลาดับชั้น (class) จาก

65

โปรดดูสรุปกฎหมายว่าด้วยสถานะทั่วไปของข้าราชการในบทที่ 6 ของรายงานกฎหมายกัมพูชาเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
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การศึกษาพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้และอนุกฤษฎีกาฉบับที่ 279
ANK.BK ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหน่วยราคาดัชนีเงินเดือ น
พื้นฐานของข้าราชการกัมพูชา (Sub-Decree
No. 279
ANK.BK on Modification of Unit Price of Index of the
basic Salary of Civil Servants of Cambodia dated 29
December 2016) ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.
2016 ควบคู่กัน เราได้ตั้งข้อสังเกตว่าเงินเดือนพื้นฐานขั้นต่าของ
ข้าราชการดูเหมือนจะอยู่ที่ 170,000 เรียลกัมพูชา (เทียบเท่า
กับ 42.5 ดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากเงินเดือนพื้นฐานแล้ว
ข้าราชการยังได้รับเบี้ยเลีย้ งดังต่อไปนี้ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงตามหน้าที่
ผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชยกั บ ความเสี่ ย ง และเบี้ ย เลี้ ย งส าหรั บ
ครอบครัว
ตามพระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ เบี้ ย เลี้ ย งตามหน้ า ที่ ห มายถึ ง
จานวนเงินนอกเหนื อจากเงินเดือ นพื้นฐานรายเดือน ซึ่งมอบ
ให้ แ ก่ ข้ า ราชการประเภท ก ข และ ค เบี้ ย เลี้ ย งตามหน้ า ที่
ดั งกล่ า วแบ่ งออกเป็ น 5 ระดั บ และให้ ต ามล าดั บ อาวุ โ สและ
ประสบการณ์ดังนี้






ระดับ 5 สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี
ระดับ 4 สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ระดับ 3 สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 6 ถึง 10 ปี
ระดับ 2 สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ถึง 16 ปี
ระดับ 1 สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี

ผลตอบแทนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงตามพระราชกฤษฎีกาฉบับ
นี้ ห มายถึ ง เงิ น รายเดื อ นที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ข้ า ราชการใดๆที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในสถานที่อันตราย มีโรคระบาด โรคภัย
ไข้ เจ็ บ หรื อปฏิบั ติ งานที่ส่ งผลกระทบต่อ สุ ขภาพหรือ ท าลาย
สุขภาพ เช่น บริเวณพื้นที่อากาศร้อน เปียกชื้น เป็นพิษ หรือมี
ฝุ่นเยอะ มีไอที่เป็นพิษหรือมีสารเคมี เสียงดัง มีกลิ่นเหม็น และมี
โรคมาลาเรีย ผลตอบแทนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงแบ่งออกเป็น
สองประเภท ได้แก่ ผลตอบแทนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงต่อ
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สุขภาพ และผลตอบแทนเพื่อชดเชยกับการทางานในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ ยง (หมายถึงจะจ่ายผลตอบแทนเพื่อ ชดเชยให้แก่ผู้ ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง)
จากการที่ได้ศึกษาพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ควบคู่กันกับพระราช
กฤษฎีกาฉบับที่ NS/RKT/0114/017 ว่าด้วยการแก้ไขมาตรา
25 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ NS/RKT/1201/450 (Royal
Decree No. NS/RKT/0114/017 on Adjustment of Article
25 of Royal Decree No. NS/RKT/1201/450) มีผลบังคับใช้
วันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2014 เบี้ยเลี้ยงสาหรับครอบครัวหมายถึง
จานวนเงินรายเดือนที่มอบให้แก่ภริยาและบุตร (รวมถึงบุตรบุญ
ธรรมตามกฎหมาย) ของข้าราชการที่เป็นหัวหน้าครอบครัว โดย
จะต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายเดือนให้แก่ภริยาเป็นจานวนระหว่าง
6,000 เรียลกัมพูชา (เทียบเท่ากับ 1.5 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง
15,000 เรียลกัมพูชา (เทียบเท่ากับ 3.75 ดอลลาร์สหรัฐ) และ
ให้แก่บุตรเป็นจานวนระหว่าง 5,000 เรียลกัมพูชา ถึ ง 10,000
เรียลกัมพูชา (เทียบเท่ากับ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ)
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.
2001

6.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 352 ว่าด้วยการใช้
ระบบจัดการข้อมูลแรงงานออนไลน์ (Prakas
No. 352 on Launch of Workforce Data
Management Online) มีผลใช้บังคับเมื่อ 17
สิงหาคม ค.ศ. 2016

MLVT ได้เสนอระบบจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสาหรับการนาเข้า
แรงงานต่างชาติ (the Foreign Workers Centralized
Management System) ในประกาศฉบับที่ 352 เพื่อจัดการ
การว่าจ้างลูกจ้างต่างชาติในกัมพูชาผ่านระบบออนไลน์ ระบบ
ออนไลน์นจี้ ะใช้ผ่านเว็บไซต์ (www.fwcms.mlvt.gov.kh) และ
ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ นี้ ไ ด้ เ ริ่ ม ใ ช้ ง า น แ ล้ ว ตั้ ง แ ต่ วั น ที่
1 กันยายน ค.ศ. 2016
นายจ้างจาเป็นต้องทาตามพิธีการเพื่อขออนุมัติโควต้าลูกจ้าง
ต่า งชาติผ่ า นระบบออนไลน์ ใหม่ ตั้งแต่วั น ที่ 1 กั นยายน ค.ศ.
2016 ในทานองเดียวกัน ชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานในประเทศ
กัมพูชาจาเป็นต้องปฏิบัติตามพิธีการเพื่อขอบัตรการจ้างงานและ
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สมุดการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
ค.ศ. 2016 ในบางกรณี MLVT หรือ DLVT อาจขอให้ผู้สมัครมา
พบที่สานักงานของ MLVT หรือ DLVT หรือให้ยื่นเอกสาร
จาเป็นอื่นๆ ระบบออนไลน์ใหม่นี้ทาให้ผู้สมัครจาเป็นต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมออนไลน์เป็นจานวนเงิน 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบ
สมั ค รนอกเหนื อ ไปจากค่ า ธรรมเนี ย มการยื่ น ค าขอของทาง
ราชการ
ณ ปัจจุบัน ภายใต้ประกาศกระทรวงฉบับที่ 352 ชาวต่างชาติมี
สิทธิยื่นใบรับรองสุขภาพเพื่อขอรับบัตรการจ้างงานและสมุดการ
จ้างงาน ใบรับรองสุขภาพจะต้องได้รับการรับรองจากกรมแพทย์
แรงงาน (Labor Medical Department) ภายใต้ MLVT (โดย
เสียค่าธรรมเนียม 5 ดอลลาร์สหรัฐ)
ประกาศกระทรวงฉบั บนี้ มีผ ลบั งคั บใช้เ มื่ อวั นที่ 17 สิงหาคม
ค.ศ. 2016

7.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 414 ว่าด้วยการ
ก าหนดค่ า แรงขั้ น ต่ าส าหรั บ แรงงานใน
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ เสื้ อ ผ้ า และรองเท้ า
สาหรับปี ค.ศ. 2017 (Prakas No. 414 on
Minimum Wage for Workers in Textile,
Garment, and Footwear Industry for
2017) มีผลใช้บังคับเมื่อ 29 กันยายน ค.ศ.
2016

เหตุผ ลในการประกาศใช้ป ระกาศกระทรวงฉบั บที่ 414 โดย
MLVT คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดค่ า แรงรายเดื อ น
ขั้นต่าสาหรับแรงงานสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า สาหรับ ค.ศ.
2 0 1 7 ซึ่ ง จ ะ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1 ม ก ร า ค ม
ค.ศ. 2017 เป็นต้นไป
ตามประกาศกระทรวงฉบับ นี้ ค่ า แรงขั้ น ต่ารายเดื อนส าหรั บ
แรงงานสิ่ ง ทอ เสื้ อ ผ้ า และรองเท้ า คื อ 153 ดอลลาร์ ส หรั ฐ
สาหรับคนงานประจา และ 148 ดอลลาร์สหรัฐสาหรับคนงานที่
ยังอยู่ในช่วงทดลองงาน
นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงฉบับนี้ยังได้กาหนดค่าแรงขั้นต่า
รายเดื อ นส าหรั บ คนงานที่ เ งิ น เดื อ นค านวณจากปริ ม าณ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ (ชิ้นงาน) เงินเดือนของคนงานที่ได้รับค่าจ้าง
เป็นรายชิ้นงานจะได้รับการกาหนดจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ได้จริงแต่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่าคนงานนั้นได้รับเงินเดือนเกิน
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ค่าแรงขั้นต่ารายเดือนแล้ว ส่วนในกรณีที่คนงานได้รับเงินเดือน
ต่ากว่าค่าแรงขั้นต่ารายเดือน นายจ้างยังคง ต้องจ่ายค่าแรงขั้น
ต่ารายเดือนให้แก่คนงานประจา 153 ดอลลาร์สหรัฐ และแก่
คนงานที่ยังอยู่ในช่วงทดลองงาน 148 ดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากค่ า แรงขั้ น ต่ ารายเดื อ นแล้ ว นายจ้ า งจะต้ อ งรั ก ษา
ข้อกาหนดด้านสวัสดิการอื่นๆในปัจจุบันให้แก่คนงานด้วยเช่นกัน
ประกาศกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน
ค.ศ. 2016

8.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 2703P ว่าด้วยการ
เสริมสร้างการตรวจสอบแรงงานต่างชาติใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Prakas No. 2703P
on Strengthening the Foreign
Manpower Inspection in the Kingdom
of Cambodia) มีผ ลใช้ บั งคั บเมื่ อ 10
มีนาคม ค.ศ. 2016

เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
การสมควรก าหนดกฎระเบี ย บและเงื่ อ นไขทางกฎหมายที่
เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบแรงงานต่ า งชาติ ส าหรั บ เจ้ า ของหรื อ
กรรมการในวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ และชาวต่างชาติที่
ลงทุนหรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชา
เจ้าของหรือกรรมการวิสาหกิจหรือสถานประกอบการจะต้อง
แสดงเอกสารที่ จ าเป็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม ร่ ว มตรวจสอบ
แรงงานต่างชาติ (Foreign Manpower Inspection Joint
Group)
1. ต้ น ฉบั บ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท /วิ ส าหกิ จ /สถาน
ประกอบการ
2. ต้ น ฉบั บ ใบส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย นบริ ษั ท ที่
กระทรวงพาณิ ช ย์ อ อกให้ ห รื อ หนั ง สื อ อย่ า งอื่ น ที่
เทียบเท่า
3. ต้นฉบับคารับรองของลูกจ้างครั้งแรก
4. ต้นฉบับคารับรองของลูกจ้างที่ย้าย “เข้า” และย้าย
“ออก”
5. ต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ว่ า จ้ า งลู ก จ้ า งต่ า งชาติ
“โควต้าลูกจ้าง”
6. ต้นฉบับสัญญาจ้างภาษาเขมรของลูกจ้างต่างชาติแต่
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ละราย ที่จดทะเบียนกับ MLVT หรือกรมแรงงาน
แ ล ะ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม วิ ช า ชี พ ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด
(Department of Labour and Vocational
Training)
7. สาเนาวีซ่าเข้าออกประเทศและวีซ่าที่ต่อล่าสุดของ
ลูกจ้างต่างชาติแต่ละราย
8. ใบอนุญ าตทางานและสมุ ดการจ้ างงานของลูก จ้า ง
ต่างชาติแต่ละราย
9. เอกสารอื่นๆ
ประกาศกระทรวงฉบั บ นี้ ม อบอ านาจให้ ก ลุ่ ม ร่ ว มตรวจสอบ
แรงงานต่างชาติแต่เพียงหน่วยงานเดียวในการตรวจสอบแรงงาน
ต่างชาติของบริษัทและวิสาหกิจตามหนังสืออนุญาตร่วมที่กรม
แรงงานทั่วไป (General Department of Labour) และกรม
ตรวจคนเข้ า เมื อ งทั่ ว ไป (General Department of
Immigration) ออกให้ ทั้ ง นี้ การตรวจสอบโดยกลุ่ ม ร่ ว ม
ตรวจสอบแรงงานต่างชาติดังกล่าวอาจกระทาได้โดยไม่ต้องบอก
กล่าวล่วงหน้า
ทั้ ง นี้ ประกาศกระทรวงฉบั บ นี้ ยั ง ได้ เ น้ น ย้ าว่ า เจ้ า ของหรื อ
กรรมการของวิ ส าหกิ จ หรื อ สถานประกอบการที่ ว่ า จ้ า ง
ชาวต่างชาติ หรือชาวต่างชาติที่ทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน
และสมุ ด การจ้ า งงานจะต้ อ งได้ รั บ โทษตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
บทบัญญัติบทที่ 16 ของกฎหมายแรงงาน (ค.ศ. 1997) และบท
ที่ 6 ของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Law on Immigration)
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงร่วมฉบับที่ 2662 ว่าด้วยการตรวจสอบ
แรงงานต่างชาติ (Joint Prakas No. 2662 on Foreign
Manpower Inspection Work) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ วั น ที่ 16
กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ประกาศหรือคาตัดสินใดๆที่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศฉบับนี้จะถูกยกเลิก
ประกาศกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ.
2016
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9.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 467/15 ว่าด้วย
กระบวนการว่าจ้างแรงงานเด็กในวิสาหกิจ
และสถานประกอบการ (Prakas
No.
467/15 on Procedures for Recruiting
Young Workers in Enterprise and
Establishment) มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ 20
พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

ประกาศกระทรวงฉบับนี้กาหนดขั้นตอนในการสรรหาแรงงาน
เด็กในโรงงาน วิสาหกิจ และสถานประกอบการ คานิยามของ
แรงงานเด็กคือแรงงานที่มีอายุขั้นต่า 15 ปีแต่น้อยกว่า 18 ปี
ตามมาตรา 177 ของกฎหมายแรงงานกัมพูชา
นายจ้างห้ามจ้างแรงงานเด็กเพื่อให้ทางานในสภาพการทางานที่
อันตรายและมีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด โดย
ก่อ นที่ จ ะสรรหาแรงงานเด็ ก นายจ้ า งจ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ขั้นตอนบางอย่างที่ประกาศกระทรวงฉบับนี้กาหนด ซึ่งโดยส่วน
หนึ่ง รวมถึงการขอคายินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กในแง่
สัญญาจ้าง การขออนุมัติจากกรมแรงงานเด็ก (Department of
Child Labor) ภายใต้ MLVT สาหรับการว่าจ้างแรงงานเด็ก
และการเก็บสมุดบันทึกที่มีรายชื่อแรงงานเด็กไว้ที่วิสาหกิจ
หากฝ่าฝืนขั้นตอนการสรรหาแรงงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงนี้ นายจ้ า งของโรงงาน วิ ส าหกิ จ หรื อ สถาน
ประกอบการจะต้ อ งถู ก ลงโทษตามบทที่ 16 แห่ ง กฎหมาย
แรงงาน (ค.ศ. 1997)
ประกาศกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2015

10.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 341 ว่าด้วยการ
แบ่ ง อ านาจในการก ากั บ ดู แ ลระหว่ า ง
กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ
และกรมแรงงานและการฝึ ก อบรมวิ ชาชี พ
(Prakas No. 341 on Division of
Regulatory Authority between the
Ministry of Labor and Vocational
Training and Department of Labor
and Vocational Training) มีผลใช้บังคับ
เมื่อ 10 สิงหาคม ค.ศ. 2016

MLVT ได้ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 341 เพื่อกาหนดการ
แบ่งแยกอานาจในการก ากับดูแ ลระหว่า ง MLVT และกรม
แ ร งง า นแ ล ะ กา ร ฝึ กอบ ร ม วิ ชา ชี พ แ ห่ งก รุ งพน ม เ ป ญ
(Department of Labor and Vocational Training
(“DLVT”)) ในส่วนของวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ภายในกรุงพนมเปญ
ตามประกาศฉบับที่ 341 วิสาหกิจที่มีรายชื่ออยู่ในภาคผนวก
ของประกาศกระทรวงฉบับนี้ (ประมาณ 2,000 แห่ง) จะอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของ MLVT ส่วนวิสาหกิจอื่นๆที่ไม่มีรายชื่อ
อยู่ในภาคผนวกเดียวกันจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ DLVT
ประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้เพิกถอนประกาศกระทรวงฉบับที่
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บทสรุป
185 ว่าด้วยการกาหนดการกากับดูแลลูกจ้างในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ (Prakas No. 185
on the Determination of Supervision on Employees in
Small and Medium Sized Enterprise Located in
Phnom Penh) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2008 ซึ่ง
ใช้จานวนรวมลูกจ้างในวิสาหกิจเป็นเกณฑ์กาหนดว่าวิสาหกิจ
นั้นอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ MLVT หรือ DLVT
ตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 341 โดยไม่คานึงถึงจานวนรวม
ข อ ง ลู ก จ้ า ง วิ ส า ห กิ จ ปั จ จุ บั น แ ต่ ล ะ แ ห่ ง ที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ น
กรุงพนมเปญและมีรายชื่ออยู่ในภาคผนวกของประกาศฉบับนี้
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ MLVT ส่วนวิสาหกิจที่เหลืออยู่
ภายใต้การกากับดูแลของ DLVT หากภาคผนวกกาหนดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอานาจในการกากับดูแลจาก DLVT เป็น MLVT
วิสาหกิจจะต้องโอนข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานจาก DLVT
เป็น MLVT อย่างไรก็ดี ประกาศฉบับที่ 341 ไม่ได้ระบุขั้นตอน
ในการโอนข้อมูลจดทะเบียนแรงงานไว้
วิสาหกิจที่ก่อตั้งใหม่และประกอบธุรกิจหนึ่งใน 9 (เก้า) ของภาค
ธุรกิจดังต่อไปนี้จะตกอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ MLVT: (1)
การผลิตแรงงานสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า (2) อุตสาหกรรม (3)
บริษัทที่จัดหาแรงงานเพื่อไปทางานต่างประเทศ (4) องค์กร
เอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGOs) (5) การก่อสร้าง (6) การ
โรงแรม (7) การธนาคาร (8) การบิน (9) การเดินเรือ
ประกาศกระทรวงฉบั บนี้ มีผ ลบั งคั บใช้เ มื่ อวั นที่ 10 สิงหาคม
ค.ศ. 2016
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11.

ประกาศกระทรวงร่วมฉบับที่ 659 ว่าด้วย
ค่ า ปรั บ ส าหรั บ ผู้ ที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมายแรงงาน
(Joint Prakas No. 659 on Monetary
Fines for Those Who Violate the
Labor Law) มีผลใช้บังคับเมื่อ 6 มิถุนายน
ค.ศ. 2016

MLVT และกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Ministry of
Economy and Finance (“MEF”)) ได้ออกประกาศกระทรวง
ร่วมฉบับที่ 659 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2016 เพื่อกาหนด
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 105 ประเภท พร้อมค่าปรับ
ค่าปรับแบ่งออกเป็นสอง (2) ประเภทได้แก่ (1) ค่าปรับภายใต้
เขตอานาจของ MLVT และ (2) ค่าปรับภายใต้เขตอานาจศาล
โปรดดูเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ประกอบ สาหรับตาราง
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการจดทะเบียนแรงงาน
ประกาศกระทรวงร่วมฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
ค.ศ. 2016

12.

คาสั่งที่ 142/15 ว่าด้วยการใช้ประกาศฉบับ
ที่ 004 มีผลบังคับใช้วันที่ 5 มกราคม ค.ศ.
2000 ว่ า ด้ ว ยการฝึ ก อบรมผู้ ฝึ ก หั ด งาน
(Instruction No. 142/15 on the
Implementation of Prakas No. 004
dated 5 January 2000 on the Training
of Apprentices) มีผลใช้บังคับเมื่อ 27
พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

คาสั่งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเตือนให้วิสาหกิจ ทุกแห่งที่กาหนดอยู่
ในมาตรา 1 ของกฎหมายแรงงานกัมพูชา (Cambodian Labor
Law) ที่ว่าจ้างแรงงานมากกว่า 60 คน จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกหัด
งานประจาปีตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 004 โดยคานวณจาก
สัดส่วนแรงงานทั้งหมดของวิสาหกิจนั้นๆ (1) 10% สาหรับ
วิสาหกิจที่ว่าจ้างแรงงาน 60 ถึ ง 200 คน (2) 8% สาหรับ
วิสาหกิจที่ว่าจ้างแรงงาน 201 ถึง 500 คน และ (3) เพิ่มอีก 4%
ส าหรั บ แรงงานทุ ก ๆ 500 คนของวิ ส าหกิ จ ที่ ว่ า จ้ า งแรงงาน
มากกว่า 501 คน แต่ทั้งนี้จานวนผู้ฝึกหัดงานมากที่สุดที่วิสาหกิจ
จะฝึกหัดได้ในหนึ่งปีคือ 110 คน
เพื่อเสริมสร้างการบังคับใช้ประกาศฉบับที่ 004 MLVT ได้ออก
คาสั่งโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การคัดเลือกผู้
ฝึ ก หั ด งาน ซึ่ งท าให้ วิ ส าหกิ จ สามารถเลื อ กจ้ า งแรงงานที่ อ ยู่
ในช่วงทดลองงาน หรือแรงงานที่จาเป็นต้องฝึกทักษะใหม่ๆเพื่อ
เป็นผู้ฝึกหัดงาน (2) ระยะเวลาของการฝึกหัดงาน ตั้งแต่ 1
มกราคม ถึง 31 ตุลาคม ในแต่ละปีปฏิทิน (3) การจดทะเบียน
หลักสูตรฝึกหัดงานที่ MLVT หรือกรมแรงงานและการฝึกอบรม
วิชาชีพ (4) คุณสมบัติของหลักสูตรฝึกหัดงาน และ (5) ข้อบังคับ
ภายในเพื่อควบคุมดูแลผู้ฝึกหัดงาน
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บทสรุป
เรื่องสาคัญที่ควรทราบ คือ สาหรับวิสาหกิจที่ไม่ได้ฝึกอบรมผู้
ฝึกหัดงานจะต้องทาข้อเสนอให้ MLVT เพื่อขอชาระภาษี ซึ่งมี
มู ล ค่ า เที ย บเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 1 ของเงิ น เดื อ นทั้ งปี ข องแรงงาน
ทั้งหมดที่ถูกจ้างในวิสาหกิจนั้น แทนการปฏิบัติตามหน้าที่ในการ
ฝึกอบรมผู้ฝึกหัดงาน วิสาหกิจที่ไม่ฝึกอบรมผู้ฝึกหัดงานจะต้อง
ถูกลงโทษตามบทที่ 16 ของกฎหมายแรงงาน (ค.ศ. 1997)
คาสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

3.

กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
กฎหมายและข้อบังคับบางฉบับทีส่ าคัญและเกีย่ วข้องกับการสาธารณสุขได้มีการอธิบายสรุปไว้ในตารางด้านล่าง
เลขที่

กฎหมายและข้อบังคับ

บทสรุป

1.

พระราชกฤษฎี ก าฉบั บที่ NS/RKM/0196.06
ว่าด้วยการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการก่อตั้ง
กระทรวงสาธารณสุข (Royal Kram No.
NS/RKM/0196.06 on Promulgation of
the Law on the Establishment of
Ministry of Health) มีผลใช้บังคับเมื่อ 24
มกราคม ค.ศ. 1996

กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health (“MOH”)) ก่อตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้และมีอานาจในการเป็นผู้นาและ
ควบคุ ม ดู แ ลภาคส่ ว นสาธารณสุ ข ของราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
รัฐมนตรี (ณ วันที่จัดทารายงานฉบับนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขคนปัจจุบันคือ พณฯท่าน มาม บุน เฮง (H.E Mam
Bun Heng) จะเป็นผู้นากระทรวง MOH โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวง และ/หรือ ปลั ดกระทรวงเป็น ผู้ช่ว ยเหลื อตาม
ความจาเป็นอนุกฤษฎีกาจะจัดระเบียบและการดาเนินงานของ
กระทรวง
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1996

2.

อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ ที่ 67 ว่ า ด้ ว ยการจั ด
ระเบี ย บและการด าเนิ น งานของกระทรวง
สาธารณสุข (Sub-Decree No. 67 on the
Organization and Functioning of the
Ministry of Health) มีผลใช้บังคับเมื่อ 22
ตุลาคม ค.ศ. 1997

เหตุผลในการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
ส ม ค วร ก า ห นด ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ห น่ ว ย งา นขอ ง MOH
พันธกิจและหน้าที่ของ MOH
MOH ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา โดยมีพันธกิจในการ
เป็นผู้นาจัดการภาคส่วนสาธารณสุขของราชอาณาจักรกัมพูชา
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กฎหมายและข้อบังคับ

บทสรุป
และมีหน้าที่รวมถึง
 กาหนดนโยบายด้านสาธารณสุขตามโครงการของรัฐบาล ซึ่ง
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน
 กาหนดกลยุทธ์สาหรับภาคส่วนสาธารณสุข
 ติดตาม เตือน ควบคุม และประเมินงานจัดการและงานด้าน
เทคนิ ค ของหน่ ว ยงานทางสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว
 จั ด การระบบผลิ ต ยา ธุ ร กิ จ และการจั ด จ าหน่ า ยยาและ
อุ ป กรณ์ ข องนั ก ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ ใ ห้ แ ก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งหมด และ
 ตรวจสอบและติดตามความปลอดภัยอาหาร
โปรดดู โ ครงสร้ า งองค์ ก รของ MOH
หมายเลข 4 ประกอบ

ในเอกสารแนบท้ า ย

อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1997
3.

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ NS/RKM/0116/003
ว่า ด้ว ยการบั ญญั ติก ฎหมายว่า ด้ว ยสุ ข ภาพ
สัตว์และการผลิตสัตว์ (Royal Kram No.
NS/RKM/0116/003 on Promulgation of
the Law on Animal Health and
Production) มีผลใช้บังคับเมื่อ 28 มกราคม
ค.ศ. 2016

เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
การสมควรกาหนดการจัดการสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์ สัตว์ใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อ (1) รับประกันการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (2) ปกป้องสุขภาพ
มนุ ษ ย์ สุ ข ภาพสั ต ว์ ความเป็ น อยู่ ข องสั ต ว์ และคุ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้อม (3) ป้องกันและกาจัดโรคติดต่อของสัตว์ (4)
คุ้ ม ครองทรั พ ยากรสั ต ว์ แ ละชนิ ด พั น ธุ์ สั ต ว์ แ ห่ งชาติ และ (5)
รับประกันว่าคุณภาพและความปลอดภัยของอุปทานผลิตภัณฑ์
สัตว์หรือตลาดท้องถิ่นหรือการส่งออกจะเป็นไปอย่างยั่งยืน
ภายใต้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งท า
แผนพัฒนาเพื่อจัดการสุขภาพสัตว์และภาคผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่ง
ระบุนโยบาย กลยุทธ์ และการพัฒนาระดับชาติเกี่ยวกับสุขภาพ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเข้ามีส่วน
ร่วม โดยแผนพัฒนานี้รัฐบาลจะเป็นคนตัดสินใจและเปิดเผยแก่
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บทสรุป
สาธารณะ
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2016

4.

อนุกฤษฎีกาฉบับที่ 47 ว่าด้วยการสุขาภิบาล
อาหารของมนุษย์ (Sub-Decree No. 47 on
Food Sanitation for Humans) มีผลใช้
บังคับเมื่อ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2003

อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ นี้ บั ญ ญั ติ ก ฎระเบี ย บทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สุ ข ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ บ ริ โ ภค กฎระเบี ย บ
ดังกล่าวใช้บังคับกับผู้ผลิตอาหารหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ผลิตอาหาร
การจัดการ ลักษณะทางจุลชีววิทยา และสุขลักษณะของอาหาร
ขอบเขตของกฤษฎีกาฉบับนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต
ขั้นแรก (primary production) การเก็บเกี่ยว การประมง การ
เชือดสัตว์ การรีดนม การเตรียมการผลิตขั้นสุดท้าย การแปรรูป
การบรรจุ ภัณ ฑ์ การจั ดเก็ บ การขนส่ ง การจัด จ าหน่า ย การ
บรรทุกของ การทาตลาดสินค้า การขาย วัตถุดิบ และการส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปให้ผู้บริโภค กฎดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยง
การปนเปื้อน การลดหรือสูญเสียคุณภาพ หรือการกระจายเชื้อ
ไมโครแบคทีเรียทุกประเภทในกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด
อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ นี้มี ผ ลบั งคับ ใช้ เ มื่ อวั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน ค.ศ.
2003

5.

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ NS/RKM/0515/004
ว่ า ด้ ว ยการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Royal Kram No.
NS/RKM/0515/004 on Promulgation of
the Law on Control of Tobacco
products) มีผลใช้บังคับเมื่อ 18 พฤษภาคม
ค.ศ. 2015

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
การสมควรคุ้มครองสาธารณสุขและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จุดประสงค์ของกฎหมายมีดังต่อไปนี้ (ก.) เพื่อกาหนดมาตรการ
ในการจัดการและควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ข.) สร้างการรับรู้
และเพิ่มความร่วมมือของสาธารณะเกี่ยวกับอันตรายจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ (ค.) ร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ
สถาบันระดับชาติและระดับสากล และองค์กรความร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและลด
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะขยายขอบเขตการดาเนินงานไปยัง
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บทสรุป
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ที่ผลิตในประเทศ หรือที่นาเข้ามา
จากต่ า งประเทศเพื่ อ จั ด จ าหน่ า ย ขาย และบริ โ ภคใน
ราชอาณาจักรกัมพู ชา กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of
Health) จะเป็นหน่วยงานที่มีอานาจในการควบคุ มกิจกรรมทุก
ประเภทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่ได้กาหนดไว้ใน
บทบัญ ญัติ แห่ งกฎหมายฉบั บนี้ กระทรวงสาธารณสุ ขจะเป็ น
หน่วยงานหลักที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและรัฐภาคี
ของอนุ สั ญ ญาควบคุ ม ยาสู บ ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO
Convention on Tobacco Control) สานักเลขาธิการ
อนุสัญญา องค์การระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง
รั ฐ บาลจะต้ อ งจั ด ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
เพื่อให้ความรู้และลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ผู้ผลิตและผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทในประเทศเพื่อ
การจัดจาหน่ายและขายในราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องพิมพ์คา
เตือนเกี่ย วกับสุ ขภาพเป็น ภาษาเขมร และพิ มพ์ภาพคาเตือ น
เกี่ยวกับอันตรายของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบนบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านโซเชียลมีเดีย
อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซีดี วีซีดี ดีวีดี บริการ
ไปรษณีย์ บริการโทรคมนาคม และในรูปแบบอื่นๆผ่านรูปภาพ
คาพูด เสียง เป็นเรื่องต้องห้าม การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อ
สาธารณชนบนป้ายประกาศ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง ภาพวาด
หรื อ โบรชั ว ร์ แ บบอื่ น ใดเพื่ อ การโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ใน
รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวบนกระจกรถหรือยานพาหนะทุก
ประเภท หรือการขนส่งเป็นเรื่องต้องห้าม การสนับสนุนกิจกรรม
ในคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมสาธารณะอื่นๆใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยมี
ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นเรื่องต้องห้าม
อนุกฤษฎีกาจะกาหนดการจัดการและควบคุมการค้าปลีก การ
จั ด จ าหน่ า ย และการค้ า ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ทุ ก ประเภท
กระทรวงสาธารณสุขจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะ
ด้ า น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ต รวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ เป็ น ผู้ ติ ด ตาม
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บทสรุป
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ เอกสารทางกฎหมาย/
บรรทัด ฐานทางตุลาการที่ เกี่ยวข้ องกับ การควบคุมผลิตภัณ ฑ์
ยาสู บ ที่ มี อ ยู่ จ ะยั งคงมี ผ ลสมบู ร ณ์ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารออก
หนังสือบรรทัดฐานทางตุลาการฉบับใหม่เข้าแทนที่อันเป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับนี้
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
ค.ศ. 2015

6.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการพิมพ์รูปภาพและคา
เตือนเป็นภาษาเขมรเกี่ยวกับสุขภาพบนหีบ
ห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Sub-Decree No. 149
on Labeling Tobacco Products
Package with Pictorial Health Warning
in Khmer) มีผลใช้บังคับเมื่อ 22 ตุลาคม
ค.ศ. 2015

เหตุผลในการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรคุ้ ม ครองสาธารณสุ ข และลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
เหตุผลในการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควร (ก.) กาหนดมาตรการเพื่อจัดการการพิมพ์ภาพและ
ข้อความภาษาเขมรเพื่อเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(ข.) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ (ค.) ป้องกันไม่ให้เด็กและ
เยาวชนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ นี้ ใ ช้ บั งคั บ กั บ หี บ ห่ อ ยาสู บ ทุ ก ประเภทที่ จั ด
จ าหน่ า ย ขาย และใช้ ใ นราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า และจะถู ก
ควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข บนพื้นที่ส่วนใหญ่ของหีบ
ห่อ ยาสู บและด้ า นหลั งจะต้อ งมี ค าเตื อ นเกี่ย วกั บ สุ ขภาพเป็ น
รูปภาพ 50% และเป็นภาษาเขมร 5% และคาเตือนเกี่ยวกับ
สุขภาพเป็นภาษาเขมรจะต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรหนาสีขาวบน
ฉากหลังสีดาเหนือรูปภาพเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
คาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเป็นรูปภาพและภาษาเขมรจะต้องไม่
ถูกบดบังโดยหีบห่อบรรจุภัณฑ์ หมายเหตุ หรือป้ายระบุที่ขัดแย้ง
กับจุดประสงค์ของการเตือนเรื่องสุขภาพตามที่ได้ระบุไว้ในอนุ
กฤษฎีกาฉบับนี้ ยกเว้นกรณีการติดอากรแสตมป์
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ค าเตื อ นเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพที่ เ ป็ น
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บทสรุป
รู ป ภาพและภาษาเขมรนั้ น จะก าหนดโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ผลิตและผู้นาเข้าในประเทศเพื่อจัดจาหน่ายและ
ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องปฏิบัติตาม
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ภายในระยะเวลา 9 เดือนนั บจากวันที่อ นุ
กฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2015

7.

อนุกฤษฎีกาฉบับที่ 43 ว่าด้วยมาตรการห้าม
สู บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ในสถานที่ ท างานหรื อ
สถานที่สาธารณะ (Sub-Decree No. 43 on
Measures to Prohibition of Smoking or
Puffing Tobacco Products at Work
Place or Public Space) มีผลใช้บังคับเมื่อ
16 มีนาคม ค.ศ. 2016

เหตุผลในการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน ป้องกันและห้ามการ
สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคลรอบข้าง/ใกล้ตัว
และสิ่ งแวดล้ อม และเพื่อ ลดการบริ โภคผลิ ตภั ณฑ์ ย าสู บ อนุ
กฤษฎี ก าฉบั บ นี้ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะก าหนดมาตรการห้ า มสู บ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและกาหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่/ปลอดเขตบุหรี่
กระทรวงสาธารณสุข หรือ MOH เป็นหน่วยงานที่มีอานาจใน
การสั่ ง เผยแพร่ ใช้ แ ละควบคุ ม การใช้ บั ง คั บ การห้ า มสู บ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ทางานหรือสถานที่สาธารณะ และ
หากจาเป็น MOH จะร่วมมือ กับกระทรวง หน่วยงาน และ
องค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2016

8.

อนุกฤษฎีกาฉบับที่ 181 ว่าด้วยการพิมพ์คา
เตื อ นเรื่ อ งสุ ข ภาพบนหี บ ห่ อ บุ ห รี่ (SubDecree No.181 on Printing of Health
Warning Messages on Cigarette Packs)
มีผลใช้บังคับเมื่อ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2009

เหตุผลในการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรพิ ม พ์ข้ อ ความเตือ นเกี่ย วกั บสุ ข ภาพบนหีบ ห่ อ บุห รี่ ใ น
ราชอาณาจักรกัมพูชา จุดประสงค์ของอนุกฤษฎีกาฉบับนี้คือการ
คุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน ปรับปรุงประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบหีบห่อบุหรี่ ลดการบริโภคยาสูบ และสร้างการรับรู้
ด้านผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ควบคุมหีบห่อบุหรี่ทุกประเภทที่จัดจาหน่าย
และขายในราชอาณาจักรกัมพูชา บุหรี่ที่ผลิตในประเทศหรือ
น าเข้ า มาเพื่ อ จั ด จ าหน่ า ยและขายในราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
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บทสรุป
จะต้องพิมพ์ข้อความเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเป็นภาษาเขมร โดย
ระบุ ถึ ง อั น ตรายที่ เ กิ ด จากการบริ โ ภคยาสู บ ข้ อ ความเตื อ น
เกี่ยวกับสุขภาพจะต้องอ่านและเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน สีไม่ตก/ไม่
จืดจางและลบไม่ออก ตัวอย่างข้อความเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
ตามอนุก ฤษฎีก าฉบับ นี้แ ละวิธี เ ปลี่ ยนตัว อย่ างข้อ ความเตื อ น
เกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะกาหนดโดยประกาศของ MOH
นอกจากนี้ ผู้ผลิตในประเทศและผู้นาเข้ามาเพื่อจัดจาหน่ายและ
ขายที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอนุกฤษฎีกาฉบับนี้จะต้องถูก
ลงโทษ ซึ่ งรวมถึ งการได้รั บ หนังสื อตั ก เตือ น การถูก สั่ งให้ ปิ ด
กิจการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่มีคาสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวหรือถาวร จาเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมจากรัฐบาลแห่งกัมพูชาเสียก่อน
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2009

9.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 1162 ว่าด้วยการ
ดาเนินการพิมพ์คาเตือนเรื่องสุขภาพบนหีบ
ห่อบุ หรี่ (Prakas No.1162 on the
Implementation of the Printing of Health
Warning Messages on Cigarette Packs) มี
ผลใช้บังคับเมื่อ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2009

เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
การสมควรกาหนดตัวอย่างและขนาดคาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
บนหีบห่อบุหรี่ที่ผลิตในประเทศหรือนาเข้ามาเพื่อจัดจาหน่าย
และขายในราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามประกาศนี้ มีคาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ 5 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่ (1) การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด (2) การสูบบุหรี่
ก่อให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง (3) การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคหัวใจ
(4) การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมอง และ (5) การ
สู บ บุ ห รี่ ท าให้ ฟั น ผุ ขนาดของค าเตื อ นเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพได้ ถู ก
กาหนดไว้ในประกาศ
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2009

10.

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 273 ว่าด้วยการ เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น
ห้ า มสู บ บุ ห รี่ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ (Prakas การสมควรกาหนดตัวอย่างและกระบวนการในการติดป้ายห้าม
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DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง
เลขที่

กฎหมายและข้อบังคับ

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

บทสรุป

No.273 on Smoking Ban or Smoke of สู บ บุ ห รี่ ห รื อ ห้ า มสู บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ในสถานที่ ท างานและที่
Tobacco Product) มีผลใช้บังคับเมื่อ 18 สาธารณะ ป้ า ยดั ง กล่ า วจะต้ อ งท าเป็ น ภาษาเขมรและ
พฤษภาคม ค.ศ. 2016
ภาษาอังกฤษ และต้องติดป้ายในสถานที่ที่มองเห็นได้
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2016
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(Dept. of Inspection,
Monitoring and Assessment)

กรมการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมิน

สถาบันพลศึกษาและกีฬา
แห่งชาติ
(National Institute of
Physical Education and
Sports)

ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาแห่งชาติ
(National Center for
Sport Training)

กรมพลศึกษาและกีฬาของ
นักเรียน
(Dept. of Students’ Physical
Education and Sports)

กรมพลศึกษาและกีฬา
(Dept. of Physical
Education and Sports)

(General Dept. of Sports)

กรมกีฬาทั่วไป

กรมการจัดการศูนย์
(Dept. of Center
Management)
กรมสถาบันวิจัย
(Dept. of Research
Institute)

กรมอุดมศึกษา
(Dept. of Higher
Education)
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สานักพิมพ์
(Publication Entity)

กรมการศึกษาพิเศษ
(Dept. of Extraordinary
Education)

กรมความถนัดทางอาชีพ
(Dept. of Vocational
Orientation)

กรมอนามัยโรงเรียน
(Dept. of School Health)
กรมพัฒนาหลักสูตร
(Dept. of Curricular
Development)
กรมฝึกอบรม
(Dept. of Training)

กรมการศึกษานอกระบบ
(Dept. of Non-Formal
Education)

Education)

กรมการศึกษามัธยมศึกษาทั่วไป
(Dept. of General Secondary

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Dept. of Information
Technology)

กรมก่อสร้าง
(Dept. of Construction)

กรมข้อบังคับ
(Dept. of Regulation)

กรมสารสนเทศและกิจการ
อาเซียน
(Dept. of Information
& ASEAN Affairs)

(Dept. of Cultural Exchange
& Scholarships)

กรมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมและทุนการศึกษา

กรมการปกครอง
(Dept. of Administration)
กรมทรัพยากรบุคคล
(Dept. of Personnel)
กรมการเงิน
(Dept. of Finance)
กรมทรัพย์สินและวัสดุของรัฐ
(Dept. of State Property
& Materials)

กรมธุรการและการเงินทั่วไป
(General Dept. of Admin.
& Finance)

กรมการศึกษาปฐมวัย
(Dept. of Early Childhood
Education)
กรมการศึกษาประถมศึกษา
(Dept. of Primary Education)

(General Dept. of
Education)

กรมเยาวชน
(Dept. of Youth)

กรมศึกษาธิการทั่วไป

กรมอุดมศึกษาทั่วไป
(General Dept. of Higher
Education)

กรมเยาวชนทั่วไป
(General Dept. of
Youth)

สานักกระทรวง
(Cabinet)

กรมตรวจสอบ
(Dept. of
Examination)

ฝ่ายตรวจสอบธุรการ
และการเงิน
(Admin. & Financial
Inspectorate)

กรมตรวจสอบ
ภายใน
(Dept. of
Internal Audit)

หน่วยตรวจสอบ
กรมคุณภาพการศึกษา
ทางการเงิน
(Dept. of Education
(Financial
Quality)
Inspection Unit)

ฝ่ายตรวจสอบ
(Inspectorate)

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

กรมศึกษาธิการ เยาวชน
และกีฬาส่วนเทศบาล/
ภูมิภาค
(Municipal/Provincial
Dept. of Education,
Youth, and Sports)

กรมการวางแผน
(Dept. of Planning)

กรมนโยบาย
(Dept. of Policies)

กรมระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการศึกษา
(Dept. of Information System
for Educational Management)

กรมนโยบายและการวางแผนทั่วไป
(General Dept. of Policies and
Planning)

ที่ปรึกษา (Advisor)

ปลัดกระทรวง (Undersecretary of State)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (Secretary of State)

รัฐมนตรี (Minister)

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
โครงสร้างองค์กรกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา
(Organizational Chart of the Ministy of Education, Youth and Sport)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
ค่าปรับสาหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานภายใต้ประกาศกระทรวงร่วมฉบับที่ 659

รายละเอียด

การไม่แจ้งเปิดและปิดวิสาหกิจ
การไม่จดทะเบียนหนังสือจัดตั้ง
วิสาหกิจ
การไม่มีระบบเงินเดือน
การไม่แจ้งการย้าย (เข้า) ย้าย
(ออก) ของพนักงาน
การไม่ ขอวีซ่ า สาหรั บ เข้ าหรื อ
ออกประเทศในสมุ ด การจ้ า ง
งานส าหรั บ การเข้ า หรื อ ออก
ประเทศของลูกจ้างชาวกัมพูชา
การไม่ เลื อกตั้งตั วแทนลูก จ้า ง
(ผู้แทนสหภาพแรงงาน) หรือไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนการเลือกตั้ง
ตัวแทนลูกจ้าง
การไม่ เลื อกตั้งตั วแทนลูก จ้า ง
และรองตัวแทนลูกจ้างสาหรับ
วาระถัดไป
การไม่มีข้อบังคับภายในองค์กร
การไม่ ข ออนุ มั ติโ ควต้ า ว่ า จ้ า ง
แรงงานต่างชาติ
การว่าจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ
โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตท างานที่
สมบูรณ์ถูกต้อง

ค่าแรงรายวัน ค่าปรับที่ MLVT กาหนด
ค่าปรับตามคาตัดสินศาล
(เรียล)
จานวน จานวนค่าปรับ จานวนวันที่ จานวนค่าปรับ (เรียล)
วันที่ปรับ
(เรียล)
ปรับ
1
2
1x2
4
1x4
40,000
63
2,520,000
61 - 90 2,440,000 - 3,600,000
40,000
21
840,000
10 - 30
400,000 - 1,200,000
40,000
40,000

63
42

2,520,000
1,680,000

61 - 90
31 - 60

2,440,000 - 3,600,000
1,240,000 - 2,400,000

40,000

21

840,000

10 - 30

400,000 - 1,200,000

40,000

63

2,520,000

61 - 90

2,440,000 - 3,600,000

40,000

63

2,520,000

61 - 90

2,440,000 - 3,600,000

40,000
40,000

21
63

840,000
2,520,000

10 - 30
61 - 90

400,000 - 1,200,000
2,440,000 - 3,600,000

40,000

63

2,520,000

61 - 90

2,440,000 - 3,600,000
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กรมอาชีวอนามัย
(Dept. of Occupational Health)

สานักงานแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพส่วนเทศบาล/ตาบล/คาน
(Municipal/District/Khan Office of Labor and Vocational Training)

กรมแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพส่วนเทศบาล/ท้องถิ่น
(Municipal/Provincial Dept. of Labor and Vocational Training)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(Dept. of International Cooperation)

กรมแรงงานเด็ก
(Dept. of Child Labor)

กรมงานอาชีพและงานที่ใช้แรง
(Dept. of Occupation and Manual Work)

กรมข้อพิพาทแรงงาน
(Dept. of Labor Dispute)

กรมตรวจสอบแรงงาน
(Dept. of Labor Inspection)

กรมแรงงานทั่วไป
(General Department of Labor)

กรมการจัดการสถาบันการศึกษา
(Dept. for Management of Educational
Institutions)

กรมนโยบายและกลยุทธ์
(Dept. of Policies and Strategies)

กรมรับประกันคุณภาพ
(Dept. of Quality Insurance)

กรมมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษา
(Dept. of Standard and Program of Studies)

กรมการฝึกอบรม
(Dept. of Training)

กรมข้อมูลตลาดแรงงาน
(Dept. of Labor Market Information)

กรมการฝึกอบรมทางเทคนิคและวิชาชีพทั่วไป
(Gen. Dept. of Technical and Professional Training)

(Undersecretary of State)

ปลัดกระทรวง

(Secretary of State)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

หน่วยตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Inspection Unit)

หน่วยงานรองของรัฐ
(Subordinated Public Entities)

กรมตรวจสอบภายใน
(Dept. of Internal Audit)

กรมตรวจสอบทั่วไป
(General Inspectorate)

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

กรมการคลังและทรัพย์สินของรัฐ
(Dept. of Finance and State Property)

กรมการวางแผน สถิติ และข้อบังคับ
(Dept. of Planning, Statistics,
and Regulations)

กรมธุรการและบุคลากร
(Dept. of Admin. and Personnel)

กรมธุรการและการคลังทั่วไป
(General Department of Admin. & Finance)

สานักกระทรวง
(Cabinet)

รัฐมนตรี
(Minister)

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
โครงสร้างองค์กรกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ
(Organizational Chart of the Ministy of Labor and Vocational Training)
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กรมการวางแผน
สาธารณสุขและ
สารสนเทศ
(Dept. of Health
Planning and
Information)

กรมคุ้มครองสุขภาพ
(Dept. of Health
Protection)

กรมโรงพยาบาล
(Dept. of Hospital)

กรมพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
(Dept. of Human
Resource
Development)

กรมเทคนิคสุขภาพทั่วไป
(General Department of
Health Technique)

กรมอุปกรณ์เภสัชภัณฑ์
กรมควบคุมโรคติดต่อ
อาหาร ยา และวัสดุ
(Dept. of Actions
(Dept. of Pharm.,
against Infectious
Food, Medc. Equpt.
Disease)
& Emblsh Materials)

สานักกระทรวง
(Cabinet)

กรมธุรการ
(Dept. of Admin.)

กรมทรัพยากรบุคคล
(Dept. of Personnel)

กรมงบประมาณและ
การเงิน
(Dept. of Budget
&
Finance)

กรมธุรการและการเงินทั่วไป
(General Department of
Admin. & Finance)

หน่วยควบคุมการเงิน
(Unit of Financial
Control)

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

สานักงานสาธารณสุข
ส่วนท้องถิ่นและ
เทศบาล
(Provincial and
Municipal Health
Office)

กรมตรวจสอบทั่วไป
(General Inspectorate)

ปลัดกระทรวง
(Undersecretary of State)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(Secretary of State)

รัฐมนตรี
(Minister)

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
โครงสร้างองค์กรกระทรวงสาธารณสุข
(Organizational Chart of the Ministy of Health)
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DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด
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No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
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กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม66
สาระสาคัญของกฎหมายและข้อบังคับทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม ปรากฏตามรายละเอียดที่ดังต่อไปนี้
1.

กฎหมายว่าด้วยแผนประกันสังคมสาหรับบุคคลที่กาหนดโดยบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2002
กฎหมายฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างระบบประกันสังคมที่ใช้บังคับกับประชาชนทุกคนที่อยู่ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน ระบบประกันสังคมดังกล่าวนี้ประกอบด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ ประกันภัย
ความเสีย่ งจากอาชีพ และการรักษาพยาบาล ซึ่งจะต้องได้รบั การบริหารจัดการโดยกองทุนประกันสังคม
แห่งชาติ (National Social Security Fund (“NSSF”)) ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาล และนายจ้าง ลูกจ้าง และ
แรงงานทุกคนมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนดังกล่าว
ระบบประกันสังคมตามกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เป็นการมีผลบังคับโดยไม่คานึงถึง
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ความเชื่อ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติกาเนิด ที่มาทางสังคม การเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพ
(1) แรงงานและลูกจ้างทุกรายที่อยู่ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน ในกรณีที่ปฏิบตั ิงานภายในอาณาเขตของราชอาณาจักรกัมพูชาเพือ่ ประโยชน์
ของนายจ้างหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งราย ทั้งนี้ โดยไม่คานึงถึงประเภทของสัญญา รูปแบบและความสมบูรณ์
ของสัญญาตามกฎหมาย หรือประเภทของงานที่แรงงานได้กระทาและค่าจ้างทีไ่ ด้รับ (2) ข้าราชการและลูกจ้าง
ของรัฐบาลที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในองค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายข้าราชการ
หรือกฎหมายทางการทูต ตลอดจนตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวของกลุ่มงานบริการสาธารณะ (3) ให้ถือ
ว่า นักเรียนโรงเรียนฝึกวิชาชีพ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ประสานงาน และฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ รวมทั้งผูฝ้ ึกหัดงานเป็นแรงงานและลูกจ้าง (4) บุคคลที่ให้บริการวิชาชีพโดยไม่มี
ค่าตอบแทน ตามที่ประกาศของ MLVT กาหนด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องระบบประกันสังคม และ (5) แรงงาน
และลูกจ้างที่ทางานชั่วคราวหรือตามฤดูกาล

2.

กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชน ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2005
กระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชน (the Ministry of Social Affairs, Veterans and
Youth Rehabilitation “MSAVY”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2005 และมีหน้าที่ในการเป็นผู้นา
และควบคุมกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชน ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้นา
ในการดาเนินงานของกระทรวง และมีรัฐมนตรีช่วย และ/หรือปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยงานตามที่จาเป็น
โครงสร้างและการดาเนินงานของกระทรวง MSAVY นี้ได้รับการกาหนดไว้ในอนุกฤษฎีกา และ ณ วันที่ระบุใน

66

ผู้วิจัยของแจ้งให้ทราบว่า MLVT เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลเรือ่ งสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลตามกฎหมายแรงงานของประเทศกัมพูชา สาหรับรายละเอียด
การดาเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงาน MLVT กรุณาศึกษารายละเอียดจากบทที่ 3 ของรายงานเรื่องกฎหมายกัมพูชาทัว่ ไป กระทรวงกิจการสังคม ทหาร
ผ่านศึก และการฟืน้ ฟูเยาวชน (“MSAVY”) เป็นหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบเรือ่ งสวัสดิการสังคมของข้าราชการ
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รายงานฉบับนี้ กระทรวง MSAVY มีนายวง โซท (His Excellency Vong Soth) ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี
กระทรวง
3.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแผนประกันสังคมสาหรับข้าราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 18
มกราคม ค.ศ. 2008
พระราชกฤษฎีกาฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดรายละเอียดในเรื่องแผนประกันสังคมสาหรับข้าราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
และเงินสนับสนุนแผนประกันสังคมสาหรับข้าราชการ
แผน
ประกันสังคมที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ประกันตนในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเกษียณอายุ (2) กรณีทพุ พลภาพ (3) กรณีคลอดบุตร (4) กรณีประสบอุบัตเิ หตุจากการทางาน (5)
กรณีเสียชีวิต และ (6) กรณีสงเคราะห์ผู้อยู่ในอุปการะ
ผู้ที่มีสิทธิรับผลประโยชน์จากโครงการประกันสังคมสาหรับข้าราชการประกอบไปด้วยข้าราชการ ผู้เกษียณอายุ
ผู้ทุพพลภาพรวมทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะของบุคคลต่างๆ ดังกล่าว โดยมีกองทุนประกันสังคมแห่งชาติสาหรับ
ข้าราชการ (the National Social Security Fund for Civil Servants “NCS”) ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองของรัฐก่อตั้งขึ้นตามอนุกฤษฎีกาเป็นผู้บริหารจัดการและกากับดูแลโครงการประกันสังคมดังกล่าว
รัฐบาลได้ให้อานาจกระทรวง MSAVY ในการก่อตั้งกองทุน NCS
รัฐบาล ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุ ผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลต่างๆ ดังกล่าว มีหน้าที่ต้อง
จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน NSSF ตามสัดส่วนของเงินเดือนสุทธิที่ตนได้รับ

4.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวงกิจการสังคม การฟื้นฟูเยาวชน และ
ทหารผ่านศึก (the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation “MSAVY”)
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2005
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้กาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวง MSAVY ไว้ โดยกระทรวง
ดังกล่าวได้รับมอบหมายหน้าที่จากรัฐบาลกัมพูชาให้ควบคุมและบริหารจัดการกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และ
การฟื้นฟูเยาวชนของราชอาณาจักรกัมพูชา กระทรวง MSAVY มีหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญาฉบับนี้
ซึ่งประกอบด้วย
- จัดเตรียมนโยบายในเรื่องครอบครัวและผูส้ ูงอายุ
- ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิต่างๆ ของเยาวชน
- บริหารจัดการแผนประกันสังคมสาหรับข้าราชการที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ
- บริหารจัดการแผนประกันสังคมสาหรับบุตรของข้าราชการที่ต้องตกเป็นบุตรกาพร้า
เนื่องจาก
ข้าราชการเสียชีวิต
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เสนอแนวทางเพื่อให้ทหารผ่านศึกตระหนักถึงคุณค่า หน้าที่ และบทบาทที่ตนมีต่อครอบครัว ชุมชน
และสังคม เพื่อการพัฒนาตนเอง
บริหารจัดการเงินบานาญเกษียณอายุราชการ และเงินบานาญกรณีทุพพลภาพของทหารในกองทัพ
กัมพูชา
ก่อตั้งศูนย์การศึกษาสาหรับเยาวชนที่กระทาความผิด เพื่อควบคุมดูแล ให้การศึกษา และฝึกอบรม
เยาวชนดังกล่าว
ประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สร้างหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับเยาวชน และ
พัฒนากฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับการบริหารจัดการการฟื้นฟูเยาวชน

แผนผังโครงสร้างองค์กรของกระทรวง MSAVY มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5 ของรายงาน
ฉบับนี้
5.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดทาแผนประกันสังคมแห่งชาติสาหรับข้าราชการ
ตามที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008
แผนประกันสังคมแห่งชาติสาหรับข้าราชการ (National Social Security Scheme for Civil Servants
“NCS”) ก่อตั้งขึ้นตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ มีหน้าที่แนะนา จัดการ และทาให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากฎหมายได้
กาหนดสิทธิประกันสังคมให้กับข้าราชการ ผู้เกษียณอายุ ผู้ทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร ประสบอุบัติเหตุจาก
การทางาน และเสียชีวิต รวมทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะของบุคคลต่างๆ ดังกล่าว ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลด
ภาระให้แก่ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุ และผู้ทุพพลภาพดังกล่าว โดยได้รับคาแนะนาทางเทคนิคจากกระทรวง
MSAVY และเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Ministry of Economy and Finance
(“MEF”)) NCS มีหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วย
-

-

จัดระเบียบและบริหารจัดการแผนประกันสังคมตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแผน
ประกันสังคมสาหรับข้าราชการ (Royal Decree No. NS/RKT/0108/039 related to the social
security for civil servants) ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2008
บริหารจัดการเงินของ NCS ตามหลักธรรมาภิบาล
วิจัยและพัฒนากฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ของ NCS
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกจากสมาชิก รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและรับความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมจากหน่วยงานอื่นๆ และ
รับผิดชอบเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกของ NCS และยืนยันว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับ
ผลประโยชน์ต่างๆ อันพึงได้
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6.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการเพิ่มเงินประกันสังคมให้แก่อดีตข้าราชการและทหารผ่านศึก
ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2015
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อดีตข้าราชการและทหารผ่านศึกได้รบั สิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงิน
ประกันสังคมรายเดือน ซึ่งเป็นสวัสดิการทีไ่ ด้รับเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์จากการเกษียณอายุ
สิทธิประโยชน์จากการสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์กรณีพิการและทุพพลภาพ
โดยอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับกับ (1) ผู้ที่เกษียณอายุและผู้ทสี่ ญ
ู เสียความสามารถในการประกอบอาชีพซึ่ง
เป็นอดีตข้าราชการ (2) ผู้ที่เกษียณอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ที่เป็นทหารผ่านศึก และ (3) ใช้บังคับในเรื่องเงิน
ประกันสังคมรายเดือน ซึ่งเป็นสวัสดิการทีเ่ พิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากสิทธิประโยชน์จากการเกษียณอายุ สิทธิ
ประโยชน์จากการสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์จากความพิการและความทุพพล
ภาพ โดยอนุกฤษฎีกาฉบับนีจ้ ะให้เงินประกันสังคมรายเดือนแก่อดีตข้าราชการและทหารผ่านศึกดังกล่าวเป็น
จานวน 20,000 ถึง 30,000 เรียล (เท่ากับ 5 และ 7.5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามลาดับ) ทั้งนี้ จานวนเงิน
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสวัสดิการทางด้านประกันสังคมที่ข้าราชการและทหารผ่านศึกได้รับใน
ทุกๆ เดือน ณ ขณะนั้น

7.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดทาแผนประกันสังคม “แผนสาธารณสุข” สาหรับบุคคลที่กาหนดโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมายแรงงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อฉบับวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2016
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายทีน่ าแผนสาธารณสุขมาใช้บังคับเป็นครั้งแรก โดยเป็นแผนที่ให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ แก่ประชาชนในเรื่องบริการป้องกันโรค บริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ รวมทั้งให้เบี้ย
เลี้ยงรายวัน กรณีหยุดงานเนื่องจากพักรักษาตัวจากอาการป่วยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งเป็นกรณีที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก
กรณีความเสีย่ งภัยในการปฏิบัติหน้าที่และกรณีคลอดบุตร บุคคลที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแผน
สาธารณสุขคือบุคคลทีไ่ ด้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน รวมถึง คู่สมรสและบุตรในอุปการะของ
แรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ (NSSF) และสมาชิก NSSF ที่ได้รบั เงินบานาญเนื่องจาก
พิการถาวรและยังมีชีวิตอยู่

8.

ประกาศว่าด้วยการกาหนดระยะเวลาและวันที่ในการบังคับใช้แผนประกันสังคมในด้านสาธารณสุข ฉบับ
วันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2016
ประกาศฉบับนี้กาหนดระยะเวลาในการบังคับใช้แผนประกันสังคมในด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่อยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายแรงงานกัมพูชา โดยการบังคับใช้แผนประกันสังคมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้
-

การบังคับใช้ในช่วงแรกจะเริ่มบังคับใช้กับสมาชิกกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ
(NSSF)
ที่ได้
ลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ภายใต้แผนสาธารณสุข, ผู้พิการถาวรและยังมีชีวิตอยู่ (รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่อยู่ในอุปการะโดยตรงของสมาชิก NSSF ที่เสียชีวิตเนือ่ งจากประสบเหตุความเสี่ยงภัยใน
การปฏิบัตหิ น้าที่) โดยแผนการในช่วงแรกนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2016
เป็นต้นไป
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การบังคับใช้ในช่วงที่สองจะนามาใช้กับผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิก NSSF รวมถึง คู่สมรสและบุตร
ขณะนี้ ยังไม่มีกาหนดระยะเวลาทีช่ ัดเจนในการนาแผนการในช่วงนี้มาบังคับใช้

รัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มนาแผนประกันสังคมในด้านสาธารณสุขมาบังคับใช้
โดยเน้นที่หน่วยงานธุรกิจ/สถาน
ประกอบการบางแห่งที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ จังหวัดกันดาล และจังหวัดกาปงสปือ ซึ่งอยู่ในขั้นทดลองก่อนจะ
นามาบังคับใช้จริง NSSF จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานธุรกิจ/สถานประกอบการที่มคี ุณสมบัตคิ รบตามที่
NSSF กาหนดให้เข้าร่วมใช้แผนประกันสังคมในด้านสาธารณสุขดังกล่าว
9.

ประกาศว่าด้วยการกาหนดอัตราเงินสมทบ ระเบียบและขั้นตอนในการจ่ายเงินสมทบ ให้โครงการประกัน
ความเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติหน้าที่และโครงการสาธารณสุขสาหรับบุคคลที่กฎหมายแรงงานให้ความ
คุ้มครอง ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017
ประกาศฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์ในการกาหนดอัตราเงินสมทบ ระเบียบและขั้นตอนในการจ่ายเงินสมทบให้กับ
โครงการประกันสังคมเพื่อประกันความเสีย่ งจากการปฏิบัติหน้าที่และโครงการประกันสังคมในด้านสาธารณสุข
สาหรับแรงงาน
โดยทั้งสองโครงการดังกล่าวได้บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายว่าด้วยโครงการประกันสังคมสาหรับ
บุคคลที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ.
2002
ตามประกาศฉบับนี้ นายจ้างหรือเจ้าของหน่วยงานธุรกิจ/สถานประกอบการทุกรายต้องชาระเงินสมทบให้แก่
โครงการประกันความเสีย่ งภัยจากการปฏิบัตหิ น้าที่ และโครงการด้านสาธารณสุข ในอัตราดังต่อไปนี้
-

-

สาหรับกรณีโครงการประกันความเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติหน้าที่
นายจ้างหรือเจ้าของหน่วยงาน
ธุรกิจ/สถานประกอบการต้องชาระเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.8 ของประมาณการค่าจ้างก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายของแรงงาน และ
สาหรับกรณีโครงการด้านสาธารณสุข นายจ้างหรือเจ้าของหน่วยงานธุรกิจ/สถานประกอบการต้อง
ชาระเงินสมทบในอัตราร้อยละ 2.6 ของประมาณการค่าจ้างก่อนหักค่าใช้จ่ายของแรงงาน

สมาชิก NSSF ที่ได้รับเงินบานาญและสวัสดิการกรณีพิการถาวรและยังมีชีวิตอยู่จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา
ร้อยละ 1.3 ของเงินบานาญที่ได้รบั จาก NSSF
นายจ้างหรือเจ้าของหน่วยงานธุรกิจ/สถานประกอบการทุกรายต้องจ่ายเงินสมทบให้กับโครงการประกันสังคม
กรณีโครงการประกันความเสีย่ งภัยจากการปฏิบัติหน้าที่และโครงการด้านสาธารณสุขเป็นรายเดือน โดยจะต้อง
ชาระพร้อมกัน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การไม่ชาระเงินสมทบภายในระยะเวลาดังกล่าวจะก่อให้เกิด
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ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 คิดจากจานวนเงินสมทบที่ต้องชาระจริงในแต่ละเดือน พร้อมทั้งชาระเบีย้ ปรับตาม
มาตรา 3667 ของกฎหมายว่าด้วยโครงการประกันสังคมสาหรับบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน
นายจ้างหรือเจ้าของหน่วยงานธุรกิจ/สถานประกอบการต้องชาระเงินสมทบ
โดยโอนตรงไปยังบัญชีตามที่
กองทุนประกันสังคมแห่งชาติกาหนด ทั้งนี้ นายจ้างหรือเจ้าของหน่วยงานธุรกิจ/สถานประกอบการเงินสมทบ
สามารถชาระเงินสมทบได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
- ชาระโดยตรงที่ธนาคารตามที่กาหนด
- ชาระผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) หรือระบบ unity system โดยนายจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการให้บริการ และ
- ชาระผ่านระบบอื่นๆ ตามที่กองทุนประกันสังคมแห่งชาติกาหนด
5.

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร68

67

มาตรา 36 ของกฎหมายว่าด้วยโครงการประกันสังคมสาหรับบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กัน ยายน ค.ศ.
2002 บัญญัติไว้ว่า “นายจ้างรายใดก็ตาม (....) จะต้องชาระเบี้ยปรับในอัตราตั้งแต่ 10 ถึง 30 วันของค่าจ้างรายวัน หรือในกรณีทกี่ ระทาผิดซ้า จะต้องชาระเบี้ย
ปรับในอัตราตั้งแต่ 30 ถึง 90 วันของค่าจ้างรายวัน”
68
รัฐบาลกัมพูชา (Royal Government of Cambodia (“RGC”)) ได้ประกาศใช้นโยบายว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม สารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ่ สาร
(“ICT”) ประจาปี ค.ศ. 2020 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2016 ("นโยบาย") เนือ่ งจากกิจการโทรคมนาคมและสารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ่ สาร หรือเทคโนโลยี
ICT เป็นเสาหลักสาคัญประการหนึ่งสาหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาจึงได้พัฒนา "นโยบายการพัฒนาโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยี ICT (Telecommunication and ICT Development Policy)" เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ICT ใน
ประเทศกัมพูชา ซึ่งจะมีส่วนก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและประชาชนมีส่วนร่วม นโยบายนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์
ของเครือข่ายโทรคมนาคมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ค.ศ. 2015-2017 (Asia-Pacific Telecommunity 2015-2017) ซึ่งให้ความสาคัญกับการสร้างเศรษฐกิจอัจฉริยะ
ในรูปแบบดิจทิ ัล (Smart Digital Economy) ผ่านการใช้เทคโนโลยี ICT ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพือ่ ยืนยันว่ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการบังคับใช้นโยบายและข้อบังคับเพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั แนวใหม่และเตรียมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเพือ่ รองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าว นอกจากนี้ ตามกรอบความร่วมมือของอาเซียน ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการบูร
ณาการและการติดต่อสือ่ สารเชือ่ มโยงในระดับภูมิภาค นโยบายนี้ยังได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี ICT ปี ค.ศ. 2020 ของอาเซียน
ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2015 โดยมุ่งเน้นไปทีก่ ารเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทลั นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังได้รับการพัฒนา
เพื่อตอบสนองต่อมาตรการที่มีความสาคัญเร่งด่วนมาตรการหนึ่งของรัฐบาลกัมพูชา ซึง่ เป็นมาตรการทีม่ ีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาอีกต่อไปในอนาคต การทา
ให้เทคโนโลยี ICT มีความทันสมัย และการปรับปรุงคุณภาพของเทคโนโลยี ICT เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล มีราคาทีแ่ ข่งขันได้ และให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
ซึ่งทาให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการและได้รับผลประโยชน์จากบริการดังกล่าวได้
นโยบายพัฒนาโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ICT มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในประเด็นต่างๆ ตามทีร่ ะบุด้านล่างเป็นสาคัญ ได้แก่
• กรอบทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ICT ซึ่งรวมถึงนโยบายและกรอบทางกฎหมายเพื่อรับรองประสิทธิภาพ ความมั่นคง ความ
ปลอดภัย และการบูรณาการในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านโทรคมนาคมและการใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้มคี วามมั่นใจ เพือ่ ดึงดูด
การลงทุน และเพือ่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ICT ตลอดจนรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
(competitive advantage) ของกัมพูชาทัง้ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
• โครงสร้างพืน้ ฐานและการใช้บริการ ICT และ
• การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ICT ซึ่งจะเป็นพืน้ ฐานสาคัญในการพัฒนาในเรือ่ งนี้
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1.

กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
24 มกราคม ค.ศ. 1996
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (The Ministry of Posts and Telecommunications (“MPT”)) ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1996 โดยมีพันธกิจในการเป็นผู้นาและกากับดูแลกิจการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคมในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารกระทรวง และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
และ/หรือปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยเหลือตามความจาเป็น อนุกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่กาหนดการจัดระเบียบ
และหน้าที่ของกระทรวง MPT
ณ วันที่ระบุในรายงานฉบับนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง MPT คือ His
Excellency Tram Ev Tek

2.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก่อตั้งหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศกัมพูชา ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2012
พระราชกฤษฎีกาฉบับนีไ้ ด้รับการประกาศใช้เพื่อก่อตั้งหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
กัมพูชา (Telecommunication Regulator of Cambodia “TRC”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดในการควบคุมดูแลทางเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงการบริหารจัดการด้านการก่อสร้าง การ
ดาเนินการ การให้บริการ และการใช้เครือข่ายโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคม ตลอดจนเทคโนโลยีด้าน
การติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ ณ วันที่จัดทารายงานฉบับนี้ ประธานหน่วยงาน TRC คือ Moa Chakrya
หน่วยงาน TRC มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
• นานโยบายของหน่วยงานโทรคมนาคมที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และ
โทรคมนาคมมาปฏิบัติ
• ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศทางการตลาดของธุรกิจโทรคมนาคมเพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันในภาค
ธุรกิจโทรคมนาคมที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
• กาหนดเครือข่ายโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคมที่จาเป็นต้องใช้ใบอนุญาตมาตรฐานหรือ
ใบอนุญาตเฉพาะราย และกาหนดคุณสมบัต/ิ เกณฑ์ในการออกใบอนุญาตดังกล่าว
• เสนอวิธีการกาหนดค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตไม่ว่าประเภทใดก็ตาม และใบอนุญาตต่างๆ
ทั้งหมด
• ออกข้อกาหนดและข้อบังคับที่เหมาะสม
และออกคาสั่งให้ระงับการปฏิบัติการของเครือข่าย
โทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคม ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม
• เรียกเก็บค่าปรับในการดาเนินการ
ระงับการให้บริการโทรคมนาคมและการใช้บริการโทรคมนาคม
ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากการละเมิดกฎหมายหรือข้อกาหนดของหน่วยงาน TRC
• สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา (Royal Government of Cambodia
(“RGC”)) และตามกฎหมายที่มผี ลบังคับใช้

หน้า 134

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง
3.

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2015
กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคมตราขึ้นในปี ค.ศ. 2015 โดยอาศัยความตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยนอกจาก
วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก.) ยืนยันว่ามีการใช้โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอานวยความสะดวก และเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ และมี
การให้บริการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพ มีความน่าเชื่อถือและใน
ราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ข.) รับรองการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและสนับสนุนให้ภาคเอกชนพัฒนาธุรกิจในภาคโทรคมนาคม
และยืนยันว่ามีการดาเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีประสิทธิภาพ และ
ค.) รับรองและคุ้มครองผู้ใช้และส่งเสริมการจัดเก็บงบประมาณรายได้ของแผ่นดิน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น กฎหมายฉบับนีไ้ ด้กาหนด
(1)
อานาจหน้าที่ของของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Posts and
Telecommunications)
(2)
หน้าที่ของฝ่ายกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของกัมพูชา (Telecommunications Regulator of
Cambodia)
(3)
การแบ่งประเภทและประเภทของหนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และใบอนุญาตต่างๆ
(4)
การจัดการกับประสิทธิภาพและการใช้โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ
(5)
มาตรฐานคุณภาพของบริการและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม
(6)
ข้อผูกพันในการเข้าใช้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง (universal access obligation)69
(7)
การสร้างประสิทธิภาพ และการวิจัยและพัฒนาในด้านโทรคมนาคม
(8)
แผนงานด้านการกาหนดหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศและที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
(9)
กฎระเบียบต่างๆ ว่าด้วยค่าบริการโทรคมนาคมและการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย
(10)
สิทธิของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจในภาคโทรคมนาคม
(11)
สิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดในราชอาณาจักรกัมพูชา ยกเว้นในกิจการ
ความมั่นคงของชาติและป้องกันประเทศ ตามกฎหมายฉบับนี้ ห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามมีสิทธิในการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม หรือเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเป็นบุคคลที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจในภาค
โทรคมนาคม หากมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบกิจการจาก

69

ข้อผูกพันในการเข้าใช้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง หมายถึง ข้อผูกพันของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงเทคโนโลยีในการ
ติดต่อสือ่ สารในการให้บริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานและบริการเสริมแก่ประชาชน โดยเป็นบริการที่ดมี ีคุณภาพ และอยู่ในราคาทีเ่ หมาะสม โดยประชาชนจะต้อง
เข้าถึงบริการดังกล่าวได้ทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา
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หน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Telecommunication Regulator (“TRC”)) ของประเทศกัมพูชา
ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้และเงื่อนไขที่ระบุในข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับธุรกิจในภาคโทรคมนาคมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่หน่วยงาน TRC ได้กาหนดขึ้นมาใหม่ ในการขอ
อนุญาต ใบรับรอง หรือใบอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
อนุญาต ใบรับรอง หรือใบอนุญาตที่ยังคงมีผลบังคับหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ จะต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้และเงื่อนไขที่ระบุในข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดสถานะโทรคมนาคมกัมพูชาเป็นรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2005
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้กาหนดให้หน่วยงานโทรคมนาคมกัมพูชา (Telecom Cambodia) มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ โดยเป็นหน่วยงานที่ควบคุมโดยรัฐบาล หรือ State Company โดยมีกระทรวงเศรษฐกิจและการ
คลัง (Ministry of Economy and Finance (“MEF”)) เป็นผู้ควบคุมดูแลด้านการเงิน
หน่วยงานโทรคมนาคมกัมพูชามีบทบาทหน้าที่ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาเนินการเป็นผู้ประกอบกิจการและให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผ่านทางการสื่อสารวิทยุ ดาวเทียม สายใยแก้วนาแสง และสายเคเบิล้ ใต้น้า ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และโทรสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ตและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการวงจรเช่าส่วนบุคคล (private leased circuit (PLC))

ให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ให้บริการโทรคมนาคมอื่นๆ

ร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นและบริษทั ต่างชาติในการให้บริการทางธุรกิจ

เข้าทาสัญญาเพื่อว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญตามความจาเป็น

เข้าทาสัญญาเพื่อซื้อระบบโทรคมนาคมกับบริษัทท้องถิ่นหรือบริษัทต่างชาติ

กาหนดค่าบริการโทรศัพท์ในประเทศ ส่วนค่าบริการโทรศัพท์ต่างประเทศนั้น ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (The Ministry of Posts and Telecommunications
(“MPT”)) กาหนด

ก่อตั้งสานักงานสาขาในราชอาณาจักรกัมพูชา และ

เข้าทาสัญญากับบริษัทในประเทศและต่างประเทศเพื่อผลิตและติดตัง้ อุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ด้าน IT
ข้อกาหนดบางข้อที่ระบุในอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้รับการแก้ไขโดยอนุกฤษฎีกาฉบับที่ 28 ว่าด้วยการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อ 6 9 และ 10 ที่ระบุในอนุกฤษฎีกาฉบับที่ 01 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มกราคม
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ค.ศ. 2005 ว่าด้วยการกาหนดสถานะหน่วยงานโทรคมนาคมกัมพูชาให้เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอนุกฤษฎีกาฉบับที่
28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016
5.

อนุกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2014
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้กาหนดรายละเอียดเรื่องการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวงไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม (The Ministry of Posts and Telecommunications (“MPT”)) รัฐบาลกัมพูชามอบหมายให้
กระทรวง MPT เป็นผู้นาและกากับดูแลกิจการในด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมในราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ 39 ได้ยกเลิกอนุกฤษฎีกาฉบับที่ 66 ว่าด้วยการจัดระเบียบและการ
ดาเนินงานของกระทรวง MPT ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1997 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้หลังจากที่กระทรวง MPT ได้รบั การก่อตั้งขึ้น
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ กระทรวง MPT มีหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
- จัดทา ใช้ และติดตามการใช้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพือ่ การพัฒนากิจการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม ตลอดจนการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดทา ใช้ และติดตามการใช้ข้อบังคับกับกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม ตลอดจนการโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กาหนดนโยบายเพื่อการออกใบอนุญาต
- ร่วมมือกับกระทรวง/สถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นผู้นาและเข้าร่วมในการจัดระเบียบและการนา
นโยบายด้านกลยุทธ์ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับความร่วมมือในระดับนานาชาติในกิจการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคมมาปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือของราชอาณาจักรกัมพูชาในเรื่องดังกล่าวเข้ากับกรอบการดาเนินงานของ
องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับอนุภมู ิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
- กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาหรับกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม ตลอดจน
การโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริหารจัดการมาตรฐานของหน่วยงานภาคไปรษณีย์และโทรคมนาคม ตลอดจนการโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตรวจสอบการจัดบริหารงานของหน่วยงานภาคไปรษณียแ์ ละโทรคมนาคม ตลอดจนการโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุณาศึกษารายละเอียดแผนผังองค์กรของกระทรวง MPT ได้จากเอกสารแนบท้าย 6 ของรายงานฉบับนี้
ทั้งนี้ ข้อกาหนดบางข้อที่ระบุในอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุกฤษฎีกาฉบับที่ 74 ANK.BK
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ว่าด้วยการแก้ไขข้อ 26 27 28 29 และส่วน
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เพิ่มเติมข้อ 29 ที่ระบุในอนุกฤษฎีกาฉบับที่ 39 ANK.BK ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม
ค.ศ. 2014 ว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวง MPT (Sub-Decree No. 74 ANK.BK
on the Amendment to Articles 26, 27, 28 and 29 and supplement to Article 29 of Sub-Decree
No. 39 ANK.BK effective on 28 January 2014 on the Organization and Functioning of the MPT,
effective on 8 June 2015.)
6.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศกัมพูชา (Telecommunication Regulator of Cambodia “TRC”) ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2016
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้กาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงานของหน่วยงาน TRC ซึ่งประกอบด้วยประธาน 1
(หนึ่ง) คนทาหน้าที่เป็นผู้นา และมีจานวนสมาชิกตามที่จาเป็นในการดาเนินงาน ประธานและสมาชิก TRC จะ
มีระยะเวลาดารงตาแหน่ง 3 (สาม) ปีและต่อวาระได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม
ร้องขอต่อนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลกัมพูชา (RGC)
ประธานหน่วยงาน TRC จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการจัดการและปฏิบัติงานตามที่กฎหมายบัญญัติและตามที่
ข้อบังคับต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมได้กาหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทและหน้าทีต่ ่างๆ
ดังต่อไปนี้
 บริหารจัดการงานประจาวันของหน่วยงาน TRC
 จัดทากลยุทธ์และแผนงานเพื่อกาหนดข้อบังคับต่างๆ
ที่จะส่งเสริมการพัฒนากิจการในภาค
โทรคมนาคม
 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน TRC เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก อาทิ หน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ และภาคเอกชน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายความร่วมมือในด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านโทรคมนาคม
 บริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สินของ TRC ตามขั้นตอนและข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
 จัดทารายงานงบการเงินประจาปีและส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Minister of Post and Telecommunication) และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ
(Minister of Economy and Finance) พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ
กรุณาศึกษารายละเอียดแผนผังองค์กรของหน่วยงาน TRC ได้จากเอกสารแนบท้าย 7 ของรายงานฉบับนี้

7.

ประกาศร่วมเรื่องการให้บริการสาธารณะของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post
and Telecommunications “MPT”) ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
เพื่อประโยชน์แห่งงบประมาณแผ่นดิน
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post and
Telecommunications “MPT”) ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ในการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะ โดย

หน้า 138

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

ตารางค่าบริการสาธารณะได้แนบท้ายกับประกาศฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงมีการกาหนดค่าบริการสาธารณะ ระยะเวลา
และความสมบูรณ์ของบริการสาธารณะทุกประเภทที่จะมอบให้แก่ประชาชน
8.

หนังสือเวียนระหว่างกระทรวงเรื่องมาตรการป้องกันการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม ฉบับวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2009
เพื่อเป็นการป้องกันวิกฤตโทรคมนาคมในราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างทันท่วงที
และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่องบประมาณรายได้ของแผ่นดิน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอานาจ ซึ่งรวมถึงกระทรวง
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post and Telecommunications “MPT”) และกระทรวง
เศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economy and Finance (“MEF”)) ได้ออกหนังสือเวียนระหว่าง
กระทรวงฉบับนี้เพื่อกาหนดมาตรการบางประการเพื่อป้องกันการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคม อาทิเช่น (1) การออกคาสั่งให้หยุดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งหมดที่
ก่อให้เกิดวิกฤตทางกิจการโทรคมนาคมโดยทันที
โดยเฉพาะรายการส่งเสริมการขายทีส่ ่งผลกระทบต่อ
งบประมาณรายได้ของแผ่นดิน และ (2) รายการส่งเสริมการขายทัง้ หมดจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกัมพูชาได้
บัญญัตไิ ว้

9.

หนังสือเวียนระหว่างกระทรวง เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจและการใช้บริการโทรคมนาคม ฉบับวันที่ 28
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012
หนังสือเวียนฉบับนี้มีจดุ ประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทาความผิดและอาชญากรรายใดๆ
ก็ตามใช้บริการ
โทรคมนาคมเพื่อประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดกฎหมาย อาทิเช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามแดน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การติดตั้งและการให้บริการโทรคมนาคมที่ผิดกฎหมายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยทางสังคม เพื่อเป็นการยกระดับความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของประชาชน ให้กระทรวงต่างๆ ทั้งหมดทีม่ ีอานาจ รวมถึงกระทรวงกลาโหม กระทรวง
MPT เป็นผูต้ ัดสินใจมีคาสั่งให้ผปู้ ระกอบการในกิจการโทรคมนาคม ห้างร้านค้าปลีกและจัดจาหน่ายที่เป็น
สาขา รวมทั้งผู้ใช้บริการโทรคมนาคมทุกรายปฏิบัตติ ามหนังสือเวียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัดและเหมาะสม โดย
ผู้รับบริการโทรคมนาคมมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการต่างๆ ตามที่หนังสือเวียนฉบับนี้กาหนด และต้อง
ยื่นเอกสารส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ ส่วนผู้ประกอบการโทรคมนาคม และห้างร้านค้าปลีกและจัดจาหน่ายที่
เป็นสาขาทุกรายมีหน้าทีต่ ้องจดทะเบียนธุรกิจในท้องถิ่นที่สถานประกอบการของตนตั้งอยู่

10.

คาตัดสินเรื่องการกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการของโครงการโทรคมนาคมสาหรับภาคป้องกันประเทศ
และความมั่นคง โดยความร่วมมือด้านการเงินระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2015
ตามคาตัดสินนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโครงการระบบโทรคมนาคมสาหรับ
กิจการกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยคณะกรรมการชุดนีม้ ีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือเพื่อทาให้มีระบบ
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โทรคมนาคมพร้อมสาหรับกิจการกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ
โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้
ประกอบไปด้วยประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน และสมาชิก 5 คน คณะกรรมการมีสิทธิที่จะแต่งตั้งทีมงาน
ด้านเทคนิคเพื่อช่วยเหลืองานที่เกีย่ วข้องกับโครงการระบบโทรคมนาคม
6.

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระสาคัญของกฎหมายและข้อบังคับทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ปรากฏตาม

1.

กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม
ค.ศ.1996
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (The Ministry of Environment (“MoE”)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1996
โดยมีพันธกิจหลักในการเป็นผู้นาและควบคุมดูแลกิจการในด้านสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรกัมพูชา
กระทรวง MoE มีรัฐมนตรีเป็นผู้นาในการบริหารงานของกระทรวง และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและ/
หรือปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยเหลือตามความจาเป็น อนุกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่ใช้กาหนดการจัดระเบียบและ
การดาเนินงานของกระทรวง MoE ณ วันที่ระบุในรายงานฉบับนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง MoE คือ His
Excellency Say Samal

2.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1996
กฎหมายฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์คือ (1) รักษาและส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชน
โดยการป้องกัน ลด และควบคุมมลภาวะ (2) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนที่รัฐบาลจะมีคาสั่งอนุมัติ
โครงการที่เสนอทุกโครงการ (3) ยืนยันว่าทรัพยากรธรรมชาติในราชอาณาจักรกัมพูชาจะได้รับการอนุรักษ์
พัฒนา บริหารจัดการ และใช้ อย่างถูกต้อง ยั่งยืนและถาวร (4) ส่งเสริมและทาให้ประชาชนสามารถร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อมและร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ (5) ปราบปรามการกระทาใดๆทีส่ ่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

3.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งประเทศกัมพูชา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012
พระราชกฤษฎีกาฉบับนีไ้ ด้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติขึ้นมาหนึ่งคณะเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งของประเทศกัมพูชาในลักษณะมั่นคงยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการแห่งชาติดังกล่าว
ประกอบไปด้วยประธานกิตติมศักดิ์ 1 คน ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน และสมาชิกอีก 19 คน
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คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งประเทศกัมพูชา
(Cambodian
National Committee for Coastal Area Management and Development of Cambodia) มีบทบาท
หน้าที่ดังต่อไปนี้

พัฒนานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนการดาเนินงาน หลักสูตร และโครงการงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

พัฒนามาตรฐานทางกฎหมายและหลักการอื่นๆที่จาเป็นเพื่อยืนยันว่ามีระบบการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่โปร่งใส มีความชอบธรรม และยั่งยืนในทางสิ่งแวดล้อม

ติดตาม ป้องกัน และดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาใดๆที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง

ทบทวนและประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดและดาเนินโครงการดังกล่าวตามหลักการ
ของรัฐบาลที่ออกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

ประสานความร่วมมือกับสมาคมชายหาดที่สวยที่สุดของโลก (Club of World’s Most Beautiful
Beach) รวมทั้งหน่วยงานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

ให้ความรู้และฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุความต้องการด้านการจัดการและการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่ง

ร่วมมือกับกระทรวง หน่วยงาน ภาคเอกชน และผู้มสี ่วนได้เสียต่างๆ ทั้งหมดเพื่ออานวยความ
สะดวกในการดาเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา
4.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.
1999
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีจุดประสงค์ในการกากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยอย่างปลอดภัย
โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อยืนยันว่าสุขอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ได้รับความคุ้มครอง โดยอนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับกับการดาเนินการต่างๆ ทั้งหมดที่เกีย่ วข้องกับ
การกาจัด การจัดเก็บ การเก็บรวบรวม การขนส่ง การนากลับมาใช้ใหม่ และการทิ้งขยะและขยะมีพิษ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (The Ministry of Environment (“MoE”) จึงจาเป็นต้องกาหนดแนวทางเรื่องการ
กาจัด การเก็บรวบรวม การขนส่ง การจัดเก็บ การนากลับมาใช้ใหม่ การลดจานวนให้เหลือน้อยทีส่ ุด และการ
ทิ้งขยะจากบ้านเรือนในจังหวัดและเมืองต่างๆ ของประเทศกัมพูชาเพื่อยืนยันว่าขยะจากครัวเรือนได้รับการ
บริหารจัดการอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ กระทรวง MoE จะต้องจัดทาแนวทางเรื่องการบริหารจัดการกับขยะ
มีพิษเพื่อยืนยันว่าขยะดังกล่าวได้รบั การบริหารจัดการอย่างปลอดภัย
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อนุกฤษฎีกาว่าด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่
11 สิงหาคม ค.ศ. 1999
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อ (1) กาหนดแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
(environmental impact assessment (“EIA”)) ในโครงการหรือการดาเนินงานของรัฐและเอกชนทั้งหมด
และกระทรวงสิ่งแวดล้อม หรือ Ministry of Environment “MoE” จะต้องตรวจสอบการประเมินดังกล่าว
ก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาอนุมัติ (2) กาหนดประเภทและขนาดของโครงการและการดาเนินงาน
ที่เสนอ ตลอดจนการดาเนินงานต่างๆ ทั้งที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันและที่กาลังดาเนินต่อเนื่องทั้งในภาครัฐบาลและ
เอกชนก่อนที่จะดาเนินการตามขัน้ ตอนของ EIA และ (3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการตาม
ขั้นตอน EIA และให้นาแนวความคิดและข้อเสนอต่างๆ ที่ตนเสนอกลับไปพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง ก่อนที่
จะดาเนินโครงการใดๆ
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกโครงการที่เสนอ รวมทั้งการดาเนินงานต่างๆ ทั้งที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
และทีก่ าลังดาเนินอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยบุคคลธรรมดา บริษัทเอกชน กิจการร่วมค้า บริษัทที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของ หรือหน่วยงานในรูปแบบกระทรวง-รัฐ ทั้งนี้ ยกเว้นโครงการพิเศษและสาคัญซึ่งต้องได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาลกัมพูชา

6.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการตรวจสอบมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง
ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2000
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้รับการบัญญัติขึ้นมาเพื่อกาหนดการตรวจสอบมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง
เพื่อป้องกันและลดสารต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียงในชั้นบรรยากาศเพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ขอบเขตของอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ยังครอบคลุมถึง
มาตรการใดๆ ก็ตามที่ดาเนินการเพื่อกาจัดแหล่งกาเนิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงต่างๆ ทั้งหมด ทั้งที่
เป็นแหล่งทีสามารถเคลื่อนที่ได้ และเป็นแหล่งที่อยู่กับที่

7.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นทีช่ ุมชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23
สิงหาคม ค.ศ. 2015
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้รับการบัญญัติขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/ของเสียในเขตเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามและ
รักษาสุขอนามัยทีด่ ีของประชาชน
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพิ่มความรับผิดชอบของ
กระทรวง สถาบัน หน่วยงานที่มคี วามเชี่ยวชาญ หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ
ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเมือง (2) มอบหมายหน้าทีใ่ นการจัดการขยะ/ของเสียในพื้นที่เขตเมือง
ให้แก่หน่วยงานเทศบาลและอาเภอ และรับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวนี้จากหน่วยงานเทศบาลเพื่อมอบหมาย
ต่อไปยังหน่วยงาน Khan (3) กาหนดมาตรการที่จาเป็นในการส่งเสริมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
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จัดการขยะ/ของเสียในพื้นที่เขตเมือง และ (4) สร้างจิตสานึกสาธารณะและกระตุ้นให้ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการจัดทาและใช้มาตรการในการจัดการขยะ/ของเสียในพื้นที่เขตเมือง
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับกับการแยกประเภท การจัดเก็บ การทาความสะอาด การรวบรวม การขนส่ง การ
ดาเนินการ และการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บ ในกรณีที่ขยะ/ของเสียอยู่ในพื้นที่เขตเมืองของราชอาณาจักร
กัมพูชา แต่ไม่มผี ลบังคับกับการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและขยะมีพิษ
8.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2016
การจัดระเบียบด้านโครงสร้างองค์กรและการดาเนินงานของกระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment
“MoE”) ได้รับการกาหนดไว้ในอนุกฤษฎีกาฉบับ ค.ศ. 1997 และ 2015 ซึ่งเป็นอนุกฤษฎีกาที่บัญญัติขึ้นใน
ภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม อนุกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกในภายหลัง ดังนั้น การจัดระเบียบ
โครงสร้างองค์กรและการดาเนินงานของกระทรวง MoE จึงได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยอนุกฤษฎีกาฉบับที่
135 นี้
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ กระทรวง MoE ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชาให้เป็นผู้นาและบริหารจัดการการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน และแนวปฏิบตั ิในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวกัมพูชาทุกเพศทุกวัยที่อาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชาในระยะยาว
กระทรวง MoE ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานบริการ (Etat-Major) ของรัฐบาลกัมพูชาและมีหน้าที่ตา่ งๆ ดังต่อไปนี้

พัฒนาแนวคิด นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนกาหนดลาดับความสาคัญในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาและบังคับใช้ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเหมาะสม และแนวปฏิบตั ิในการ
ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

จัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการทางการศึกษาและ
แคมเปญต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม และจัดงานสัมมนาหรืองานอีเวนต์ที่สาคัญๆ ที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสานึกสาธารณะในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและยั่งยืน
และแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนโดยการ
เผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมทีส่ ร้างจิตสานึกดังกล่าว

จัดทาและบังคับใช้ข้อบังคับและขัน้ ตอนต่างๆ ในการประเมินสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์และในการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุนของรัฐบาลและของเอกชน
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ให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและในระดับสากล องค์การระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และองค์กรระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อยืนยันการรักษาสิง่ แวดล้อม การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเหมาะสม และแนวปฏิบตั ิในการ
ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา

กรุณาศึกษาข้อมูลโครงสร้างองค์กรของกระทรวง MoE ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข
8
9.

ประกาศร่วมว่าด้วยการให้บริการสาธารณะของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2012
เพื่อประโยชน์แห่งงบประมาณแผ่นดิน กระทรวงสิ่งแวดล้อม หรือ Ministry of Environment “MoE” จึง
ได้รับอนุญาตตามประกาศร่วมฉบับนี้ให้จัดเก็บค่าบริการสาธารณะ รายละเอียดค่าบริการสาธารณะปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศร่วมฉบับนี้ ซึ่งระบุรายละเอียดค่าบริการ ระยะเวลา และการมีผลบังคับของ
บริการสาธารณะแต่ละประเภททีจ่ ะมอบให้ประชาชน ตามประกาศฉบับนี้ ค่าบริการสาธารณะที่กระทรวง
MoE จะเรียกเก็บนั้นครอบคลุมถึงค่าบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองแห่งชาติ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการดาเนินงานของโครงการ ห้องทดลอง และบริการอื่นๆ โดยกระทรวง
MoE มีหน้าที่จะต้องเผยแพร่ประกาศร่วมฉบับนี้ให้แก่ประชาชนรับทราบ

10.

ประกาศระหว่างกระทรวงฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 เรื่องการนา "หลักปฏิบัติบริเวณชายหาด"
(Coastal Code of Conduct) มาปฏิบัติ
ประกาศระหว่างกระทรวงฉบับนี้มวี ัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ "หลักปฏิบัติบริเวณชายหาด (Coastal Code
of Conduct)" ซึ่งออกโดยคณะกรรมการแห่งชาติกัมพูชาเพือ่ การจัดการและพัฒนาพื้นที่ชายฝัง่ (the
Cambodian National Committee for Management and Development of Coastal Areas) เมื่อวันที่
16 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ตามประกาศระหว่างกระทรวงฉบับนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาไว้ซึ่งความ
สะอาด ความสมบูรณ์ของป่าบริเวณชายหาด ความสวยงาม สุขลักษณะ ความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง-ความ
ปลอดภัยบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นชายหาดที่ได้รับการจัดอันดับในระดับสากล จึงมีการกาหนดกฎเกณฑ์บาง
ประการที่บังคับใช้กับประชาชน เช่น กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารบริเวณชายหาด การห้าม
พกอาวุธระเบิดและประทัด การใช้ชายหาดสาธารณะของรัฐ การทิง้ ขยะ การเล่นน้าทะเล การใช้ถุงพลาสติก
การโฆษณา การใช้ยานพาหนะ การพักแรมบริเวณชายหาด ฯลฯ

11.

หนังสือเวียนเรื่องมาตรฐานที่จาเป็นในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฉบับวันที่ 22 กันยายน
ค.ศ. 2016
เพื่อเป็นการยืนยันความมีประสิทธิภาพในการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลกัมพูชาจึงได้นามาตรการ
ต่างๆ ตามที่จาเป็นมาใช้บังคับเป็นครั้งแรก โดยผู้ว่าราชการเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล อาเภอ และคาน

หน้า 144

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

(khan) จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการกาหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในการควบคุม ปราบปราม และกาจัด
อาชญากรรมใดๆ และทั้งหมดทีก่ ระทาต่อทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบุกรุกที่ดินที่อยู่ในเขตสงวนและเขต
อนุรักษ์ธรรมชาติที่อยู่ในเขตอานาจของตน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล อาเภอ และ
คานจะต้องอนุญาตและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและกาจัดอาชญากรรมใดๆ และทั้งหมดที่กระทาต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สงวนและเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติที่อยูภ่ ายในเขตอานาจของตน
ตามหนังสือเวียนฉบับนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้มอบอานาจให้แก่หน่วยงานปกครองของเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล
อาเภอ และคานให้ดาเนินมาตรการดังต่อไปนี้อย่างแข็งขันและเคร่งครัด





7.

บริหารจัดการการใช้สิ่งอานวยความสะดวกและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากร
จากการประมงที่ได้รับอนุญาต
และควบคุมและกาจัดการใช้สิ่งอานวยความสะดวกและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรจากการประมงที่ไม่ได้รบั อนุญาต
ดาเนินมาตรการเพื่อควบคุมและปราบปรามการส่งออกไม้ป่าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากป่าไม้ไม่
ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงสัตว์ป่าไปขายยังต่างประเทศทีผ่ ิดกฎหมายให้หมดสิ้นไป
ควบคุมและดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปราบปรามการขนส่งและการกักตุนอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งไม้ป่าไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ที่เกิดขึ้นภายในเขตอานาจของตน ให้หมดสิ้นไป

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
สาระสาคัญของกฎหมายและข้อบังคับทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ปรากฏ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24
มกราคม ค.ศ. 1996
กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ (The Ministry of Cultures and Fine Arts (“MCFA”)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
24 มกราคม ค.ศ. 1996 และมีพันธกิจในการเป็นผู้นาและกากับดูแลกิจการในส่วนของวัฒนธรรมและศิลปะ
ของราชอาณาจักรกัมพูชา กระทรวง MCFA มีรัฐมนตรีเป็นผู้ในการบริหารงานของกระทรวง และมีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงและ/หรือปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยเหลืองานตามความจาเป็น อนุกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่
จะกาหนดการจัดระเบียบโครงสร้างองค์กรและการดาเนินงานของกระทรวง MCFA ณ วันที่ระบุในรายงาน
ฉบับนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง MCFA คือ Her Excellency Phoeurng Sackona
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2.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1996
กฎหมายฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
และทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
โดยทั่วไปมิให้ถูกทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขุด โอนกรรมสิทธิ์ ส่งออกหรือนาเข้าที่ขัดต่อกฎหมาย ตาม
กฎหมายฉบับนี้ คาว่า มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ หมายถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สร้างหรือค้นพบใน
อาณาเขตของประเทศกัมพูชา กฎหมายฉบับนี้มผี ลบังคับใช้กับทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อประโยชน์สาธารณะ ถ้า
มิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับอื่นใด ให้กฎหมายฉบับนี้มผี ลบังคับใช้กับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติเท่านั้น

3.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2009
พระราชกฤษฎีกาฉบับนีเ้ ป็นกฎหมายที่อนุญาตให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติ ภายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ของประเทศกัมพูชา เพื่อคุ้มครองและพัฒนาทรัพย์สนิ ทางธรรมชาติและทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
แห่งชาติ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับนานาชาติ
คณะกรรมการแห่งชาติดังกล่าวประกอบด้วยประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน และสมาชิกอีก 6 คน โดยมี
บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้









ติดตามการรวบรวม หรือการประเมินรายงานเรื่องสภาพการอนุรกั ษ์ทรัพย์สินตามธรรมชาติและ
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ยกระดับการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระดับนานาชาติกับคณะกรรมการ
มรดกโลกแห่งชาติของประเทศอื่นๆ
และรักษาสถานะของรัฐบาลกัมพูชาในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางธรรมชาติและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ทัง้ ที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้และ
ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ต่อสถาบันทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลทั้งหมดที่มีอยู่ในมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมกัมพูชา ทั้งที่เป็นมรดกที่จับต้อง
ได้และมรดกที่จับต้องไม่ได้ ให้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก
ประสานความร่วมมือกับกระทรวง สถาบัน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ของราชอาณาจักร
กัมพูชา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010
พระราชกฤษฎีกาฉบับนีไ้ ด้รับการบัญญัติขึ้น
โดยมีจดุ ประสงค์ในการกาหนดระบบการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีจุดประสงค์คือ (1) ยืนยันว่ามรดกทางวัฒนธรรม
อันยาวนานได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง (2) อนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั่ว
ประเทศโดยการสร้างมาตรการในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติและการพัฒนาความรู้
ทักษะ
พรสวรรค์ และหลักเทคนิคอย่างยัง่ ยืน สร้างระบบในการสืบทอดและส่งต่อความรู้ ทักษะ พรสวรรค์ และหลัก
เทคนิคที่มีอยู่ในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไปสู่คนรุ่นใหม่ และ (3) ยกระดับความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ (Ministry of Culture and Fine Arts “MCFA”) ประชาชน และองค์กร
ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในการยืนยันว่ามรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยเฉพาะมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับกับพลเมืองกัมพูชา
ทุกคน

5.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อคุ้มครองและพัฒนา
ปราสาทสมโบร์ไพรกุก ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2015
เพื่อเป็นการคุ้มครองและพัฒนาปราสาทสมโบร์ไพรกุก รัฐบาลกัมพูชาจึงได้แต่งตั้งหน่วยงานแห่งชาติที่มีชื่อว่า
หน่วยงานแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและพัฒนาปราสาทสมโบร์ไพร์กกุ โดยอาศัยอานาจแห่งพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ โดยหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ (Ministry of
Culture and Fine Arts “MCFA”) และมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้









ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมสถานที่ทางโบราณคดี ทางวัฒนธรรม ทางสิ่งแวดล้อมและ
ทางประวัติศาสตร์ของปราสาทสมโบร์ไพรกุก
จัดการและเตรียมการใช้ที่ดินที่อยูภ่ ายในพื้นที่ปราสาทสมโบร์ไพรกุก
ป้องกันมิให้เกิดการการกระทาบุกรุกต่อป่าไม้ภายในพื้นที่ปราสาทสมโบร์ไพรกุก รวมทั้งจัดเตรียม
ให้มีหน่วยงานดูแลปราสาทดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
มีส่วนร่วมในการใช้นโยบายบรรเทาความยากจนของรัฐบาลกัมพูชาในพื้นที่สมโบร์ไพรกุก
ร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาของกัมพูชาในการอนุมัติโครงการลงทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับสมโบร์
ไพรกุก
เข้าทาสัญญาเพื่อดาเนินการในโครงการใดๆ กับองค์การระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
เข้าทาสัญญากับหน่วยงานราชการทุกระดับในเรื่องการวางแผนชุมชุนเมือง โครงการพัฒนาชนบท
และให้บริการอื่นๆ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
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อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2002
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
การขุดค้นหาวัตถุโบราณ พิธีการในการดาเนินธุรกิจค้าขายวัตถุโบราณ พิธีการในการนาเข้าและส่งออก
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทุก
ประเภท ที่มีลักษณะบ่งจาเพาะเท่านั้น โดยไม่รวมถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ขาดลักษณะบ่งจาเพาะดังกล่าว
บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลใดๆ ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมจะต้องขออนุมัติ
จาก กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ หรือ Ministry of Culture and Fine Arts “MCFA” พร้อมทั้งยื่นเอกสาร
ตามที่กระทรวง MCFA กาหนด นอกจากนี้ องค์กรในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติองค์กรใดก็ตามที่
ประสงค์ที่จะขุดค้นหาวัตถุโบราณโดยใช้วิธีขุดตามทีเ่ หมาะสมและวิธีขุดลงไปในชั้นเปลือกโลกบนอาณาเขต
ดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องขออนุมัติจากกระทรวง MCFA และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เสียก่อน พร้อมทั้งยื่นเอกสารตามที่กาหนด
กฎหมายกัมพูชาห้ามมิให้มีการส่งออกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมใดๆ ก็ตามออกไปยังต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่มี
ใบอนุญาตพิเศษ คาขอทั้งหมดในเรื่องการส่งออกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมออกไปยังต่างประเทศนั้น ผูย้ ื่นคาขอ
หรือตัวแทนของผู้ยื่นคาขอจะต้องยื่นคาขอดังกล่าวต่อกระทรวง MCFA
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมต้องสาแดงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทั้งหมดที่นาเข้า
มายังประเทศกัมพูชาต่อศุลกากรและหน่วยงานทางภาษีอากร ในกรณีที่นาทรัพย์สินดังกล่าวเข้ามาในประเทศ
กัมพูชา โดยมิได้สาแดงต่อศุลกากรและหน่วยงานทางภาษีอากร หรือในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวถูกขโมยมา
และนาเข้ามายังประเทศกัมพูชาในลักษณะฉ้อฉล ให้ถือว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

7.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2007
หลังจากที่มีการก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ (Ministry of Culture and Fine Arts “MCFA”) อนุ
กฤษฎีกาฉบับที่ 62 ว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของ MCFA ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1997 (Sub-Decree No. 62 ANK.BK on the Organization and Functioning of
the MCFA, dated 14 October 1997 (“อนุกฤษฎีกา ค.ศ. 1997”)) ได้กาหนดการจัดระเบียบโครงสร้าง
องค์กรและการดาเนินงานของกระทรวง MCFA อย่างไรก็ตาม อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่ 24 ได้ยกเลิก
อนุกฤษฎีกา ค.ศ. 1997 ดังกล่าว
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อจัดระเบียบหน่วยงานของกระทรวง MCFA และกาหนดพันธกิจหลัก
ของกระทรวง รวมทั้งหน้าที่ของกรมทั่วไป กรม และหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง
MCFA ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ กระทรวง MCFA ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชาให้มีพันธกิจในการเป็น
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ผู้นาและควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ในด้านภาควัฒนธรรมและศิลปะในราชอาณาจักรกัมพูชา
MCFA มีบทบาทและหน้าทีด่ ังต่อไปนี้





โดยกระทรวง

นานโยบายในการคุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติและ
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทั่วไปของราชอาณาจักรกัมพูชามาปฏิบัติ และบริหารจัดการสถานที่ทาง
วัฒนธรรม ทางโบราณคดี ทางมานุษยวิทยา และทางประวัติศาสตร์
ให้นิยามใหม่และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตและประเพณีของชาติ กระตุ้นให้เกิด
การสร้างสรรค์ผลงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์และพัฒนากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
เป็นผู้ให้ความคุ้มครองทางเทคนิคแก่มหาวิทยาลัยทางศิลปะที่มีชื่อว่า Royal University of Fine
Art ในด้านการฝึกอบรมศิลปิน นักดนตรี สถาปนิก นักโบราณคดี และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องในด้านวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา

กรุณาศึกษาโครงสร้างองค์กรของกระทรวง MCFA ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9
8.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการจัดการพื้นที่รีสอร์ทเขาพระวิหาร
ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2014
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดการจัดระเบียบและการบริหารจัดการปราสาทเขาพระวิหาร
ซึ่งการจัดระเบียบและการบริหารจัดการดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการคุ้มครอง
และพัฒนาพื้นที่รีสอร์ตเขาพระวิหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศ และก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่
NS/0606/248 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006 โดยร่วมมือกับสถาบันและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของหน่วยงานดังกล่าวคือ (1) ดารงไว้ซึ่งคุณค่าอันโดดเด่นในการเป็นมรดกโลก
ของเขาพระวิหารและบริเวณโดยรอบ (2) อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม โบราณคดี ชาติ
พันธุ์ และทรัพยากรธรรมชาติ (3) ยืนยันว่าพื้นที่รีสอร์ตเขาพระวิหารและบริเวณโดยรอบได้รับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และ (4) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ โดยดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการที่ได้รบั การยอมรับจากองค์การ UNESCO และ
ตามแผนพัฒนาพื้นที่เขาพระวิหาร

9.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 8
พฤศจิกายน ค.ศ. 2016
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ 234 ได้รับการบัญญัติขึ้นเพือ่ ยืนยันว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศ
กัมพูชาได้รับการบริหารจัดการและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการการถ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศ การถ่ายทาภาพยนตร์จากต่างชาติที่เข้ามาถ่ายทาในประเทศกัมพูชา
การนาเข้าและส่งออกภาพยนตร์ การดาเนินการในเชิงพาณิชย์ในเรื่องการให้บริการถ่ายทาภาพยนตร์ การ
เผยแพร่ภาพยนตร์ การสอนการถ่ายทาภาพยนตร์ในรูปแบบของโรงเรียน นอกจากนี้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ยังมี
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วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้มกี ารผลิตภาพยนตร์ใหม่ๆ และดาเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทาภาพยนตร์
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับกับการดาเนินการทุกอย่างที่กระทาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในกัมพูชา ยกเว้น
การผลิต การจัดจาหน่าย การเผยแพร่ภาพยนตร์ และการเผยแพร่ภาพยนตร์ในรูปแบบของสิ่งตีพมิ พ์ที่กระทา
โดยกระทรวงและนิติบุคคลโดยไม่หวังผลกาไร
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจถ่ายทาภาพยนตร์ ธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ ธุรกิจจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการผลิตหรือถ่ายทาภาพยนตร์ ธุรกิจให้บริการตัดต่อภาพยนตร์
(รูปภาพและเสียง) ธุรกิจทาซ้าภาพยนตร์ ธุรกิจให้บริการการแปลและพากย์เสียง ธุรกิจให้บริการโรงถ่ายทา
ภาพยนตร์ และธุรกิจสอนการถ่ายทาภาพยนตร์ในลักษณะโรงเรียน ต้องขออนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม
และศิลปะ (Ministry of Culture and Fine Art “MCFA”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กากับควบคุมดูแลอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ในกัมพูชา นอกจากนี้ ภาพยนตร์ทผี่ ลิตและถ่ายทาในประเทศและภาพยนตร์ที่นาเข้ามาจาก
ต่างประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพยนต์และกระทรวง MCFA ก่อนที่จะให้เช่า ขาย ฉาย และ
เผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
นอกจากนี้ภาพยนตร์ที่จะส่งออกไปจากประเทศกัมพูชาก็จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของและกระทรวง MCFA ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน
ประเด็นสาคัญที่ขอแจ้งให้ทราบคือผู้ผลิตภาพยนตร์หรือบุคคลใดๆก็ตามที่ประกอบธุรกิจภาพยนตร์หรือ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในอนุกฤษฎีกาฉบับนี้จะต้องขออนุมัติจาก
กระทรวง MCFA ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือน นับจากวันที่อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016)
10.

ประกาศร่วม เรื่องการให้บริการสาธารณะของกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ.
2016
เพื่อประโยชน์แห่งงบประมาณแผ่นดิน ประกาศฉบับนีไ้ ด้อนุญาตให้กระทรวง MCFA จัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการสาธารณะ โดยตารางที่แนบมากับประกาศฉบับนี้ให้รายละเอียดค่าบริการ ระยะเวลาและการมี
ผลบังคับของบริการทุกประเภททีจ่ ะมอบให้ประชาชน ตามประกาศฉบับนี้ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
สาธารณะที่กระทรวง MCFA จะเรียกเก็บนั้นครอบคลุมถึงค่าตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ค่าธรรมเนียมในการ
อนุมัติลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ ในทานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมในการให้ใบอนุญาตสาหรับภาพยนตร์และ
โฆษณาทางวัฒนธรรม ฯลฯ กระทรวง MCFA จะต้องเผยแพร่ประกาศฉบับนีเ้ พื่อให้ประชาชนรับทราบถึง
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสาธารณะดังกล่าว
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
โครงสร้างองค์กรกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชน
(Organizational Chart of the Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation )
รัฐมนตรี (Minister)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(Secretary of State)
คณะที่ปรึกษา (Cabinet-Advisor)

กรมธุรการและการคลังทั่วไป
(General Dept. of Administration and Finance)
กรมธุรการและบุคลากร
(Department of Admin and Personnel)

กรมการวางแผน สถิติ และการประเมิน
(Dept. of Planning, Statistics, and Evaluation)

ปลัดกระทรวง
(Undersecretary of State)

กรมการฝึกอบรมทางเทคนิคทั่วไป

กรมการตรวจสอบทั่วไป

(General Department of Technicalities)

(General Dept. of
Inspection)

กรมกิจการสังคม
(Dept. of Social Welfare)

กรมการตรวจสอบภายใน

กรมสวัสดิการเด็ก

(Department of Internal
Audit)

(Dept. of Child Welfare)

กรมการฟื้นฟูแรงงาน

กรมการคลังและการจัดหา

(Dept. of Labor Rehabilitation)

(Dept. of Finance and Supply)

กรมการฟื้นฟูเยาวชน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(Dept. of International Cooperation)

(Dept. of Youth Rehabilitation)

กรมบานาญ
(Department of Pension)

กรมบานาญทหารผ่านศึก
(Department of Veteran Pension)

กรมการพัฒนาทหารผ่านศึก
(Dept. of Veteran Development)
กรมกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชนส่วนจังหวัดและเทศบาล
(Provincial and Municipal Departments of Social Affairs, Veteran, and Youth Rehabilitation)

หน่วยตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Inspection Unit)

สานักงานกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชนส่วนอาเภอและคาน
(District and Khan Offices of Social Affairs, Veteran, and Youth Rehabilitation)
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กรมไปรษณีย์และโทรคมนาคมจังหวัด
(Provincial Dept. of Post and
Telecom)

ศูนย์การบริหารจัดการข้อมูล
โทรคมนาคม บริการ และไอที
(Center for Management of
Data, Telecom. Services, & IT)

ไปรษณีย์กัมพูชา
(Cambodia Post)

โทรคมนาคมกัมพูชา
(Telecom Cambodia)

กรมตรวจสอบทางเทคนิค (Dept.
of Technical Inspection)

กรมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้น
ฐานข้อมูลแห่งชาติและการบริหาร
จัดการการประชุมทางไกลของ
รัฐบาล (Depts. for Management
of National Information
Infrastructure and
Management of Video
Conference of the
Government)

ฝ่ายกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ของกัมพูชา (Telecom.
Regulator of Cambodia)

กรมการวางแผนและการคลัง (Dept.
of Planning and Finance)

กรมนโยบายการสื่อสารและ
เทคโนโลยีข้อมูล (Dept. of
Communication & Information
Technology Policies)

กรมธุรการอิเล็กทรอนิกส์ (Dept. of
Electronic Administration)

หน่วยตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Inspection Unit)

of Communication and
Information Technology for
Rural Area)

กรมเทคโนโลยีการสื่อสารและ
ข้อมูลสาหรับพื้นทีช่ นบท (Dept.

Communication and Information
Technology Industry)

กรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารและข้อมูล (Dept. of

กรมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารและข้อมูล (Dept. of
Communication and Information
Technology Security)

Program and Information Log)

กรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลเข้าระบบ (Dept. of Computer

กรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีข้อมูลทั่วไป
(General Dept. of Telecom and Information
Technology)

คณะที่ปรึกษา
(Advisory Cabinet)

บัณฑิตวิทยาลัย (Post-Graduate
School)

ศูนย์การศึกษาทางไกล (Center for
Distant Education)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา (Center for
Research and Development)

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ (Center for
Professional Training)

กองวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(Faculty of Computer Science)

กองเทคโนโลยีเครือข่ายและโทรคมนาคม
(Faculty of Telecommunication and
Network Technology)

กองบริหารจัดการไปรษณีย์และการขนส่ง
(Faculty of Post and Logistics
Management)

สานักเลขาธิการ
(Secretariat)

สถาบันไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร
และข้อมูลแห่งชาติ (National Institute of Post,
Telecom, Communication Technology, and
Information)
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กรมการประสานงานระหว่างประเทศ
(Dept. for Intl. Cooperation)

กรมตรวจสอบทางการเงิน (Dept. of
Financial Inspection)

กรมบุคลากรและการฝึกอบรม
(Dept. of Personnel and
Training)

กรมธุรการ การตรวจสอบ และรับ
เรื่องร้องเรียน (Dept. for Admin.
Inspection and Receiving
Complaint)

กรมนโยบายไปรษณีย์ (Dept.
of Post Policies)

กรมการตรวจสอบการบริหารจัดการ
ไปรษณีย์ (Dept. for Inspection of Post
Management)

กรมธุรการ (Department of
Administration)

กรมธุรการทั่วไป (General
Department of Administration)

กรมตรวจสอบภายใน
(Department of Internal Audit)

ฝ่ายตรวจสอบทั่วไป
(General Inspectorate)

กรมนโยบายโทรคมนาคม
(Dept. of Telecom. Policies)

Administration and

กรมไปรษณีย์และโทรคมนามคมทั่วไป
(General Dept. of Post &
Telecommunication)

ปลัดกระทรวง (Undersecretary of State)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (Secretary of State)

รัฐมนตรี (Minister)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
โครงสร้างองค์กรกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Organizational Chart of the Ministry of Posts and Telecommunications)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7
โครงสร้างองค์กรฝ่ายควบคุมดูแลโทรคมนาคมกัมพูชา
(Organizational Chart of the Telecommunication Regulator of Cambodia)
หัวหน้า (Chief)

หน่วยจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(Public Procurement
Unit)

สมาชิก
(Member)

กรมธุรการ บุคลากร
และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
(Dept. of Admin,
Personnel, and
International
Cooperation)

กรมการวางแผน
และการคลัง
(Department of
Planning and
Finance)

สมาชิก
(Member)

กรมควบคุมดูแล
โทรคมนาคม
(Department of
Telecommunication
Regulator)

ที่ปรึกษาหัวหน้า
(Advisor to the Chief)

สมาชิก
(Member)

กรมควบคุมดูแล
ความถี่
(Department of
Frequency
Regulator)

สมาชิก
(Member)

กรมการแข่งขันของ
ผู้ใช้บริการและการ
คุ้มครอง
(Department of
User Competition
and Protection)

กรมการตรวจสอบ
ภายใน
(Department of
Internal Audit)

ฝ่ายควบคุมดูแล
โทรคมนาคม
สานักงานสาขาจังหวัด
(Provincial TRC
Branches)
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กรมการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย
(Dept. for Inspection and Legal
Enforcement)

(Dept. for Environmental Impact
Assessment)

กรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

กรมบริหารจัดการวัตถุอันตราย (Dept. for
Management of Harmful Substance)

กรมบริหารจัดการขยะ (Dept. for
Management of Solid Waste)

กรมบริหารจัดการคุณภาพน้า (Dept. for
Management of Water Quality)

กรมบริหารจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(Dept. for Management of Air and
Noise Quality)
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(Municipal/Provincial Department of Environment)

กรมสิ่งแวดล้อมส่วนเทศบาล/จังหวัด

กรมการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย
(Dept. for Inspection and Legal
Enforcement)

กรมความสัมพันธ์พื้นที่คุ้มครองธรรมชาติ
(Dept. of Association of Nature
Protected Area)
กรมการพัฒนาพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติ
(Dept. for Development of Nature
Protected Area)

กรมแหล่งมรดก (Dept. of Heritage Site)

กรมอนุรักษ์พื้นทีท่ ะเลและชายฝั่ง
(Dept. for Conservation of Sea and
Coastal Area)

กรมอนุรักษ์พื้นทีน่ ้า (Dept. for
Conservation of Water Area)

กรมอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองธรรมชาติ
(Dept. for Conservation of Nature
Protected Inland Area)

(Dept. of Administration Planning and
Finance)

กรมธุรการการวางแผนและการคลัง

กรมธุรการการอนุรักษ์และคุ้มครองธรรมชาติทั่วไป
(Gen. Dept. for Administration of Nature
Protection and Conservation)

ปลัดกระทรวง
(Undersecretary of State)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(Secretary of State)

กรมการคลังและการบัญชี (Dept. of
Finance and Accounting)

กรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
(Dept. of State Property Management)

กรมการวางแผนและเงินทุน
(Dept. of Planning and Budget)

กรมทรัพยากรบุคคล (Dept. of
Human Resources)

กรมธุรการ
(Dept. of Administration)

กรมธุรการและการคลังทั่วไป (Gen. Dept. of
Administration and Finance)

คณะที่ปรึกษา
(Advisory Board)

หน่วยตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Inspection Unit)
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กรมสิทธิประโยชน์และสิ่งตอบแทน (Dept.
of Award and Incentive)

กรมประชาสัมพันธ์และข้อมูลสิ่งแวดล้อม
(Dept. of Environmental Information
and Publication)

กรมการศึกษาสิ่งแวดล้อม (Dept. of
Environmental Education)

กรมบริการข้อมูลภูมิศาสตร์ (Dept. of
Geographical Information Service)

กรมธุรการการวางแผนและการคลัง

กรมธุรการการวางแผนและการคลัง (Dept.
of Administration Planning and
Finance)

(Dept. of Administration Planning and
Finance)

กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Gen. Dept. of
Environmental Protection)

กรมข้อมูลสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Gen. Dept. of
Environmental Knowledge and Information)

(Dept. of Internal Audit)

กรมการตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบ (Inspectorate)

คณะรัฐมนตรี (Cabinet of the Minister)

รัฐมนตรี (Minister)
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โครงสร้างองค์กรกระทรวงสิ่งแวดล้อม
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กรมการฝึกอบรมกรอบทางวัฒนธรรม
(Dept. of Cultural Framework
Training)

กรมความร่วมมือวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศและกิจการอาเซียน (Dept. of
Cooperation in International Culture
and ASEAN Affairs)

กรมลิขสิทธิ์และสิทธิอันคล้ายคลึง
กัน (Dept. of Copyrights and
Similar Rights)

กรมการวางแผน สถิติ และการประเมิน
(Dept. of Planning, Statistics, and
Evaluation)

กรมอุปกรณ์และวัสดุ (Dept. of
Materials and Equipment)

กรมหนังสือและการอ่าน (Dept.
of Book and Reading)

กรมหัตถกรรมและ
เครื่องปั้นดินเผา (Dept. of
Pottery and Handicraft)

กรมศิลปะการแสดง (Dept.
of Spectacle Arts)
กรมโบราณและคดีและ
ดึกดาบรรพ์ (Dept. of
Archaeology and
Prehistory)

กรมคุ้มครองและอนุรักษ์
โบราณสถาน (Dept. of
Protection and Conservation
of Ancient Building)

กรมพิพิธภัณฑสถาน (Dept. of
Museum)

กรมโบราณ (Dept. of
Antiquity)

กรมมรดกทั่วไป (General
Department of Heritage)

ฝ่ายตรวจสอบ
(Inspectorate)
โรงเรียนมัธยมศึกษาด้าน
ศิลปะ (Secondary
School of Fine Arts)

หน่วยตรวจสอบทาง
การเงิน (Financial
Inspection Unit)

กรมการตรวจสอบภายใน
(Department of Internal
Audit)

หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
ภูมินทร์ศิลปะ (Public Institution
Royal University of Fine Arts)

คณะรัฐมนตรี (Cabinet)
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กรมวัฒนธรรมและศิลปะ ส่วน
เทศบาล/จังหวัด
(Municipal/Provincial
Department of Culture and
Fine Arts)

กรมการคลังและการบัญชี (Dept.
of Accounting and Finance)

กรมข้อบังคับ (Dept. of
Regulation)

กรมการเผยแพร่ภาพยนตร์และ
วัฒนธรรม (Dept. of Cinema
and Cultural Diffusion)

กรมการพัฒนาวัฒนธรรม (Dept.
of Cultural Development)

กรมธุรการทั่วไป (Dept. of
General Administration)

กรมธุรการ (Dept. of
Personnel)

กรมกิจการทางวัฒนธรรมทั่วไป (General
Department of Cultural Affairs)

กรมธุรการและการคลังทั่วไป (General
Department of Administration and
Finance)

ปลัดกระทรวง
(Undersecretary of State)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(Secretary of State)

รัฐมนตรี (Minister)
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กฎหมายกัมพูชาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบและขัน้ ตอนราชการ
สาระสาคัญของบทสรุปกฎหมายและข้อบังคับแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบและขั้นตอนราชการปรากฏ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

รัฐธรรมนูญซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1993
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ชา (“กั ม พู ช า”) ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น เมื่ อ ค.ศ. 1993 ภายใต้ ร ะบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) โดยมี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1993 รัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว นอกเหนือจากการกาหนดสิทธิอื่นๆ ของประชาชนแล้ว ยังได้กาหนดอานาจอธิปไตย พระราชอานาจ
ของพระมหากษัตริย์ สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองกัมพูชา ระบบการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วั ฒนธรรม
กิจการทางสังคม บทบาทหน้าที่ของสภาแห่งชาติ วุฒิสภา การประชุมของสภาแห่งชาติและวุฒิสภา การ
ประชุมของรัฐบาล การประชุมของฝ่ายตุลาการ การประชุมของสภารัฐธรรมนูญ และการปกครอง
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1993 รัฐธรรมนูญกัมพูชาถูกแก้ไขทั้งหมด 6 ครั้ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กาหนดการแบ่งแยก
อานาจออกเป็น อานาจตุลาการ บริหาร และนิติบัญญัติออกจากกัน ฝ่ายบริหาร หรือที่เรียกว่ารัฐบาลกัมพูชา
(Royal Government of Cambodia (“RGC”)) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
หน่วยงานระดับในระดับจังหวัดและเทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขปี ค.ศ. 1999 ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติ 123 คน และสมาชิกวุฒิสภา 61 คน
ส่วนฝ่ายตุลาการประกอบด้วย ศาลเทศบาลและศาลจังหวัด ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประเทศกัมพูชาได้ประกาศใช้นโยบายเสรีนิ ยมประชาธิปไตยแบบมีหลายพรรค
การเมือง โดยที่ประชาชนกัมพูชาเป็นเจ้าของประเทศและอานาจทั้งหมดเป็นของประชาชน ประชาชนจะใช้
อานาจของตนผ่านสภาแห่งชาติ วุฒิสภา รัฐบาล และฝ่ายตุลาการ รัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่ต้องต้องป้องกัน
รัก ษาเอกราช อ านาจอธิป ไตย และความเป็ นปึ กแผ่ นของดิ น แดนกั ม พูชา นอกจากนี้ รัฐ บาลกั มพู ชาได้
ประกาศใช้นโยบายความเป็นกลาง (neutrality) และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (non-alignment) อย่างถาวร ประเทศ
กัมพูชายังดาเนินการตามนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีก
ด้วย ในการนี้ รัฐบาลประกาศห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ใช้ และจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพโดย
เด็ดขาด หากมีสนธิสัญญาและข้อตกลงใดๆที่ขัดหรือแย้งกับเอกราช อานาจอธิปไตย ความเป็นปึกแผ่น ความ
เป็นกลาง และเอกภาพแห่งชาติของกัมพูชา ให้ถือว่าสนธิสัญญาและข้อตกลงดังกล่าวนั้นสิ้นผลบังคับลง
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กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1994
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นาใน
การบริหารประเทศ และมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาวุโส รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้
ช่วยเหลือ นายกรั ฐมนตรี เป็นสมาชิกของสภาแห่งชาติ นอกจากนี้ สมาชิก ทั้งในและนอกสภาแห่งชาติ
สามารถได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของรัฐบาลกัมพูชาหรือ Royal Government of Cambodia “RGC” ได้70
แต่จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในสภาแห่งชาติ สมาชิกของ RGC ทุกคน
จะต้องได้รับการเสนอชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา กฎหมายกัมพูชาถือว่าปลัดกระทรวงไม่ใช่ทั้งสมาชิกของ RGC
และไม่ใช่ผู้แทนทางการปกครองที่ดารงตาแหน่งถาวร ดังนั้น เมื่อ RGC ครบวาระหรือยุบลง ปลัดกระทรวงก็
จะไม่ได้ดารงตาแหน่งใดๆ ใน RGC อีกต่อไป ปลัดกระทรวงจะต้องได้รับการเสนอชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ตามกฎหมายฉบับนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นาของรัฐบาล หรือ RGC และรับผิดชอบการบริหารประเทศ
ร่วมกับสมาชิก RGC ต่อสภาแห่งชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองและการดาเนินงานโดยทั่วไปของ RGC โดย
RGC มีหน้าที่กาหนดและนานโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาปฏิบัติให้เกิดผล RGC มีหน้าที่ยืนยันว่ามีการ
บังคับใช้กฎหมายและตนเป็นผู้กาหนดแนวทางการดาเนินกิจการทั่วไปของรัฐ ยกเว้นกิจการที่เป็นอานาจหน้าที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ RGC ได้รับมอบอานาจให้จัดการ ใช้ สั่งการทหาร ตารวจ และกองกาลัง
อื่นๆ และสถาบันทางการปกครองในการดาเนินกิจการของตน นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นา RGC และกาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานของสานักงานคณะรัฐมนตรี หรือ Office of the Council of Ministers “OCM”
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สั่งการให้ RGC ดาเนินกิจการต่างๆ ในทุกๆด้าน สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศนั้น นายกรัฐมนตรีมีสิทธิลงนามในอนุกฤษฎีกา คาตัดสิน และหนังสือเวียน นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการ
มอบหมาย เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทางาน/หน้าที่ของสมาชิก RGC ได้
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะกาหนดเรื่องอื่นๆ แล้ว ยังกาหนดในเรื่องหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของ RGC ซึ่งรวมถึงกระทรวงหรือสานักเลขาธิการแห่งรัฐต่างๆ ซึ่งควบคุมดูแลโดยรัฐมนตรี
หรือเลขาธิการแห่งรัฐ กระทรวงและสานักเลขาธิการแห่งรัฐเหล่านี้จะได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย บทบาท
และสิทธิของผู้นาของหน่วยงานดังกล่าวซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ RGC และตามสมาชิก
RGC คนอื่นๆ

3.

กฎหมายว่าด้วยสถานะทั่วไปของข้าราชการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1994
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้าราชการทุกคนในประเทศกัมพูชา ยกเว้นข้าราชการฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติ
บัญญัติซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ กฎหมายฉบับนี้ นอกจากกาหนดเรื่องอื่นๆ แล้ว ยังกาหนดเงื่อนไขและ
วิธีการในการว่าจ้าง การฝึกงาน การบรรจุและเลิกจ้างข้าราชการให้เข้ารับหรือออกจากตาแหน่งงานประจา

70

สมาชิกของรัฐบาลกัมพูชา หรือ Royal Government of Cambodia “RGC” หมายถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาวุโส รัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
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การเลื่ อ นต าแหน่ ง/ระดั บ ข้ า ราชการ ระเบี ย บที่ ข้ า ราชการต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม การฟ้ อ งร้ อ งข้ า ราชการผ่ า น
กระบวนการตุลาการ การเกษียณอายุของข้าราชการ และการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
ข้าราชการ
ตามกฎหมายฉบับนี้ บุคคลทั้งชายและหญิงสามารถเข้ารับราชการได้ หากมีคุณสมบัติครบตามที่กาหนด ได้แก่
สัญชาติ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา และความถนัดทางอาชีพ โดยหลักการแล้ว ผู้สมัครเข้ารับราชการจะต้อง
ผ่านการสอบคัดเลือก ยกเว้นกรณีที่รัฐบาลกัมพูชา หรือ RGC กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ที่สามารถผ่านการสอบ
คัดเลือกดังกล่าวไปได้จะต้องทดลองงานเป็นระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน แต่ระยะเวลาทดลองงานนี้จะไม่มี
ผลบังคับกับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแล้วและสอบผ่านเพื่อเลื่อนตาแหน่ง/ระดับให้สูงขึ้นกว่าตาแหน่ง/ระดับ
ในปัจจุบัน
ข้าราชการจะได้รับการเลื่อนตาแหน่งโดยการคัดเลือกหรือจากความอาวุโสในตาแหน่งงาน
โดยทั่วไปแล้ว ข้าราชการจะได้รับการเลื่อนตาแหน่ง ก็ต่อเมื่อทางานครบ 2 (สอง) ปีเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่
ข้าราชการมีผลงานโดดเด่นจนได้รับการยอมรับชื่นชม ข้าราชการเจ้าของผลงานดังกล่าวก็จะได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งโดยอัตโนมัติ โดยไม่พิจารณาถึงความอาวุโสในตาแหน่งงาน
นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ห้ามมิให้ข้าราชการกระทาการดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด ทางาน
ส่วนตัวในเวลางาน ใช้อภิสิทธิ์และอานาจที่ได้รับจากตาแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อข่มขู่หรือ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และประกอบอาชีพที่กฎระเบียบของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ห้ามไว้ไปพร้อมๆ กับการเป็น
ข้าราชการ ข้าราชการที่กระทาผิดจะต้องถูกลงโทษทางวินัยเช่น การถูกว่ากล่าวตักเตือน การถูกถอดถอน
ออกจากรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้ายตาแหน่งโดยอัตโนมัติโดยใช้มาตรการทางวินัย การลด
ตาแหน่งลงไปหนึ่งหรือหลายลาดับขั้นหรือลาดับชั้น และการให้เกษียณอายุโดยอัตโนมัติ หรือการเลิกจ้าง
ข้าราชการที่ถูกฟ้องร้องฐานกระทาความผิดอาญาหรือความผิดอาญาประเภทลหุโทษอาจถูกพักงานในระหว่าง
ที่ศาลพิจารณาคดี หากจาเป็น ข้าราชการผู้ใดที่ถูกพิพากษาลงโทษทางอาญาหรืออาญาประเภทลหุโทษใดๆ
โดยที่ศาลไม่รอลงอาญาจะต้องถูกปลดออกจากตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่คาพิพากษาดังกล่าวถึงที่สุด
ข้าราชการทั้งชายและหญิงจะต้องเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และอาจขยายอายุเกษียณ
ออกไปจาก 55 ถึง 60 ปี ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นต่างหาก ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับเงินบานาญกรณี
เกษียณอายุราชการ ในกรณีที่มีคุณสมบัติครบตามที่กาหนด เช่นมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือมีอาวุโสใน
ตาแหน่งงานครบ 30 ปี
ข้าราชการมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลในกรณีพิพาทเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน อย่างไรก็ตาม ข้าราชการผู้พิพาท
จะต้องระงับข้อพิพาทโดยวิธีการทางการปกครองก่อนที่จะยื่นฟ้องต่อศาล ตามกฎหมายฉบับนี้ หน่วยงาน
ทางการปกครองที่มีอานาจในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนคือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างถาวรที่เรียกว่า คณะกรรมการไกล่เกลี่ยคดีความที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน “Conciliation
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Committee on Litigation related to Civil Service” โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
เลขาธิการรัฐของข้าราชการพลเรือน (ปัจจุบันเรียกว่า กระทรวงข้าราชการพลเรือน (Ministry of Civil
Service))
4.

กฎหมายว่ า ด้ ว ยการก่ อ ตั้ ง ส านั ก งานคณะรั ฐ มนตรี ประกาศในราชกิ จ จ านุ เ บกษาเมื่ อ ฉบั บ วั น ที่
24 มกราคม ค.ศ.1996
สานักงานคณะรัฐมนตรี (Office of the Council of Ministers (“OCM”)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1996 และอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของรัฐบาลกัมพูชา หรือ Royal Government of Cambodia สานักงาน OCM มี
หน้าที่จัดการงานต่างๆ ของหน่ วยงาน รวมทั้งในทุกๆ วัน สานักงาน OCM ยังต้องประสานงานต่างๆ ของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย ทั้งนี้ สานักงาน OCM บริหารงานโดย
รัฐมนตรีร่วม71 หรือรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง และเลขาธิการของรัฐบาล
กัมพูชา หรือ RGC อนุกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่บัญญัติการจัดระเบียบและการดาเนินงานของ OCM ไว้ แต่
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ระบุในรายงานฉบับนี้ ผู้วิจัยยังไม่พบว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศใช้อนุกฤษฎีกาฉบับ
ดังกล่าว

5.

กฎหมายว่าด้วยการบริหารการปกครองตาบล/สังกัด (Khum/Sangkat) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2001
กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการกาหนดการบริหารการปกครองตาบล (Khum) /สังกัด (Sangkat) ต่างๆ
ทั้ ง หมดในประเทศกั ม พู ช า หลั ง จากที่ รั ฐ บาลประกาศใช้ น โยบายกระจายอ านาจออกจากศู น ย์ ก ลาง
(decentralization policy) โดยจะนาระบอบการปกครองท้องถิ่นมาบังคับใช้กับการปกครองในระดับตาบล
(Khum)/ สังกัด (Sangkat) ส่วนอานาจในการปกครองตาบล/สังกัดจะได้มาจากการเลือกตั้งในแต่ละตาบล/
สังกัด ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่เป็นสากล อิสระ ถูกต้อง ยุติธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา และเป็น
ความลับ ตาบล/สังกัดทุกแห่งจะมีสภาของตนเองเรียกว่า “สภาตาบล/สังกัด” ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นผู้แทนของ
ประชาชนในตาบล/สังกัดนั้นๆ และมีภารกิจในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะในตาบล/สังกัดดังกล่าว
ตามกฎหมายฉบับนี้ ตาบล/สังกัดถือเป็นนิติบุคคล โดยมีสภาตาบล/สังกัด ซึ่ งมีหัวหน้าสภา หรือที่เรียกว่า
หัวหน้าตาบล/สังกัด เป็นผู้นาการปกครองตาบล/สังกัด การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตาบล/สังกัดนี้มี
บทบาทในเบื้องต้นได้แก่
 ดาเนินงานเพื่อผลประโยชน์แก่ตาบล/สังกัดและประชาชนที่อาศัยในตาบล/สังกัดนั้นๆ
 เป็นผู้แทนของรัฐบาล โดยได้รับการแต่งตั้งและมอบอานาจจากรัฐบาล

71

หลังจากการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1993 รัฐบาลกัมพูชา มีผู้นา/นายกรัฐมนตรี 2 (สอง) คน และกระทรวงต่างๆ ทุกกระทรวงรวมถึงสานักงานคณะรัฐมนตรีหรือ
Office of Council of Ministers ล้วนมีผนู้ า 2 คน เป็นผู้ควบคุมดูแลการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม การควบคุมการดาเนินงานโดยผู้นา 2 คนดังกล่าวสิน้ สุดลง
หลังจากการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1998
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กฎหมายว่าด้วยการบริหารการปกครองเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล อาเภอ และคาน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2008
กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการกาหนดการบริหารเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล อาเภอ และคาน (เรียก
รวมกันว่า “หน่วยงานปกครอง”) หน่วยงานปกครองต่างๆ เหล่านี้จะต้องได้รับการควบคุมดูแลตามหลัก
ปกครองเดียวกันที่ใช้ทั่วประเทศ เพื่อกาหนด ส่งเสริม และคงไว้ซึ่งการพัฒนาที่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
ผ่านนโยบายกระจายอานาจการปกครองออกจากศูนย์กลาง (decentralization) และนโยบายการแบ่งอานาจ
ปกครอง (deconcentration)
กฎหมายฉบับนี้แบ่งหน่วยงานปกครองออกเป็นดังนี้
 กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา
- กรุงพนมเปญแบ่งออกเป็นคาน (Khan)
- คานแบ่งออกเป็นสังกัด (Sangkat)
 จังหวัดแบ่งออกเป็นเทศบาล (Municipality) และอาเภอ (District)
- เทศบาลแบ่งออกเป็นสังกัด
- อาเภอแบ่งออกเป็นเขตการปกครองท้องถิ่นแบบคอมมูน (Communes/Khum) และ
สังกัด

หน้า 160

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด
No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

หน่วยงานปกครองส่วนเมืองหลวง

เมืองหลวง
คำน
สังกัด
หน่วยงานปกครองส่วนจังหวัด

จังหวัด
เทศบำล
สังกัด

อำเภอ
คอมมูน

สังกัด
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หน่วยงานปกครองแต่ละแห่งจะมีสภาเป็นผู้แทน ซึ่งจะได้รับการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของ
สภาเมืองหลวง สภาจังหวัด สภาท้องถิ่น สภาอาเภอ และสภาคาน 72 (เรียกรวมกันว่า “สภา”) ตามกฎหมาย
ฉบับนี้ สภามีหน้าที่ในการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิด ส่งเสริม และคงไว้ซึ่งการ
พัฒนาตามแนวทางประชาธิปไตย และเพื่อดาเนินงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผ่า นกฎหมายฉบับนี้ หรือ
เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ สภามีอานาจในการตัดสินใจทางนิติบัญญัตแิ ละบริหารราชการแผ่นดิน โดยสภาใช้
อานาจนิติบัญญัติโดยการออกข้อบัญญัติขององค์กรส่วนท้องถิ่น (Deika) และใช้อานาจการบริหารราชการ
แผ่นดินผ่านการลงมติในที่ประชุมสภา สภาจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนทุกคนในเรื่องการลงมติใน
เรื่องที่มีความสาคัญ และยืนยันว่ามีการพัฒนาตามแนวทางประชาธิปไตยภายในขอบเขตอานาจของตน
นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังกาหนดบทบาท หน้าที่ และอานาจของสภา การ
ตัดสินใจของสภา กฎระเบียบและการประชุ มภายในสภา การกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมายของสภาหรือ
เจ้าหน้าที่ของสภา การยุติความขัดแย้งระดับท้องถิ่น บทบัญญัติพิเศษของสภาอาเภอ สภาตาบล/สังกัดใน
อาเภอ คณะกรรมการสภา และคณะผู้ปกครอง
7.

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล อาเภอ และคาน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2008
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการกาหนดการจัดระเบียบ การปกครอง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาโดย
ทางอ้อม ตามกฎหมายฉบับนี้ สมาชิกสภาจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 5 (ห้า) ปี และจะสิ้นสุดเมื่อมี
สมาชิกสภาคนใหม่เข้ามารับตาแหน่งแทน วาระการดารงตาแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่เลือกตั้งสมาชิกสภา และสิ้นสุด
ลงในวันที่เลือกตั้งสมาชิกสภาคราวถัดไป สมาชิกสภาจะได้รับการเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งทางอ้อมที่เป็นอิสระ
และยุติธรรม ซึ่งจะดาเนินการโดยการลงคะแนนเลือกตั้งลับ
จานวนของสมาชิกสภาจะกาหนดจากปัจจัยทางประชากรและทางภูมิศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรุงพนมเปญจะต้องมีสมาชิกไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) คน

สภาจังหวัดจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 9 (เก้า) ถึง 21 (ยี่สิบเอ็ด) คน

สภาเทศบาลจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 7 (เจ็ด) ถึง 15 (สิบห้า) คน

สภาอาเภอและคานจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 7 (เจ็ด) ถึง 19 (สิบเก้า) คน
บุคคลใดต้องการจะลงสมัครเป็นสมาชิกสภาต้องลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมือง โดยผู้มี
สัญชาติกัมพูชาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสิทธิที่จะลงสมัครอย่างเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือผู้ที่มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา


72

สมาชิกสภาแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภารัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐบาล และ ผู้พิพากษา

กรุณาศึกษาข้อมูลจากข้อ (10) ของบทนี้
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ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการของเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล อาเภอ และ คอมมูน
สมาชิกสภาคอมมูน/สังกัด
สมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ผู้ทางานให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แห่งชาติทุกตาแหน่ง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาล สมาชิกของหหน่วยงานตารวจและทหารแห่งชาติที่ยังรับราชการอยู่
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสภาทุกตาแหน่ง
ผู้ที่เคยถูกตัดสินโทษและถูกเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้ง
พระและนักบวช

อย่างไรก็ตาม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาล สมาชิกของหน่วยงานตารวจและทหารแห่งชาติที่ยังรับราชการอยู่และ
เจ้ า หน้ า ของสภาทุ ก ต าแหน่ ง ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะลงสมั ค รเลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาจะได้ รั บ การยกเว้ น
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติมอี านาจในการจัดการการเลือกตั้งสภาและการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการ
เลือกตั้งสภา นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติยังมีหน้าที่จัดเตรียมบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งจะระบุถึงสมาชิกสภาของแต่ละคอมมูน/สังกัดผู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางอ้อม ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อนั้นเท่านั้นจึงจะมีสิทธิที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้
นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังกาหนดเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา ระบบและขั้นตอนเลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ
เลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง และผลการเลือกตั้ง
8.

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบล/สังกัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.
2015
กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการกาหนดขั้นตอนและการดาเนินงานเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบล/สังกัด ตาบล/
สังกัดแต่ละแห่งจะต้องมีสภาซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบล/สังกัดนั้นๆ ตามขั้นตอน
โดยทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นอิสระและยุติธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา เป็น
ความลับ และเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว้ กฎหมายฉบับนี้มี ผลบังคับใช้กับตาบล/
สังกัดต่างๆ ทั้งหมดในประเทศกัมพูชา การเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบล/สังกัดจะมีขึ้นทุกๆห้าปี และสมาชิกสภา
จะดารงตาแหน่งจนกว่ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาใหม่ สมาชิกสภาตาบล/สังกัดจะต้องได้รับการเลือกตั้งตาม
ระบบการเป็นผู้แทนประชาชนที่ได้สัดส่วน (proportional representation)
นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังกาหนดเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาตาบล/สังกัด ตลอดจนการเตรียมการ การจัดระเบียบ และการจัดการรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง รวมทั้งการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบล/สังกัด ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ภายในอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง และการ
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แบ่งที่นั่ง สถานที่เลือกตั้ง สถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาตาบล/
สังกัดของพรรคการเมือง แคมเปญการหาเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนพรรคการเมืองและผู้สังเกตการณ์ การจัด
ระเบียบ การบริหารจัดการ และการดาเนินงานเลือกตั้ง การปิดหีบการเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และ
การรวบรวม การส่ง การรับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งชั่วคราว ผลการเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการ และการยื่น อุทธรณ์ผลการเลือกตั้ ง การปิด สถานที่เลื อกตั้งในกรณีฉุก เฉิน และการเลือกตั้ งใหม่
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังได้บัญญัติบทลงโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย
ฉบับนี้ อาทิเช่น การเสียค่าปรับ การถูกตัดชื่อออกจากทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือต้องโทษทางอาญา
การบริหารจัดการ และการตรียมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการบริหารการเลือกตั้งสภาของคอมมูน
หรือสังกัดอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการจัดการเลือกตั้งต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องและประกาศรายชื่อของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของคอมมูนหรือสังกัดล่วงหน้าอย่างน้อย
90 วัน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการการจัดการเลือกตั้งต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงสถานที่ลงคะแนนแต่
ละแห่ง ณ สถานที่จัดการลงคะแนนเสียงและสานักงานคณะกรรมการประจาคอมมูนหรือสังกัดสาหรับการ
เลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนของผู้สมัครเลือกตั้งจนถึงวันที่ปิดคูหาในวันเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสภาคอมมูนหรือสังกัดจะใช้ระบบแบ่งสัดส่วนผ่านการแบ่งจานวนที่นั่งตามค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดซึ่ง
คานวณจากจานวนที่นั่งทั้งหมดและผลของการเลือกตั้งของทุก ๆ เขตการเลือกตั้ง
ผู้ลงสมัครเลือกตั้งสามารถเป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงและจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

มีสัญชาติกัมพูชา

สามารถอ่านและเขียนภาษากัมพูชาได้

มีชื่อลงทะเบียนในรายชื่อการเลือกตั้งของคอมมูนหรือสังกัดที่ผู้ลงสมัครต้องการจะลงสมัคร

อายุขั้นต่า 25 (ยี่สิบห้า) ปี ณ วันเลือกตั้ง
บุคคลที่อยู่ในตาแหน่งดังต่อไปนี้ถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้งสภาคอมมูนหรือสังกัด

เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภารัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐบาลและผู้พิพากษา

ผู้ว่าราชการและรองผู้ราชการของเมืองหลวง จังหวัด เทศบาล อาเภอ และ คอมมูน

สมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ผู้ทางานให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แห่งชาติทุกตาแหน่ง

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาล สมาชิกของหน่วยงานตารวจและทหารแห่งชาติที่ยังรับราชการอยู่

พระและนักบวช

เสมียนของคอมมูนหรือสังกัดใด ๆ
ผู้สมัครแต่ละคนสามารถขึ้นทะเบียนได้เพียงภายใต้สังกัดพรรคเมืองเดียว ในการลงทะเบียนเป็นผู้ลงสมัคร
เลือกตั้ง ทางพรรคการเมืองจะต้องยื่นใบคาขอลงทะเบียนมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาคอมมูนหรือ
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สังกัดอย่างน้อย 90 วันก่อนวันเลือกตั้ง ใบคาขอจะต้องลงลายมือชื่อของหัวหน้าพรรคหรือของตัวแทนผู้รับมอบ
อานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น
9.

กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวงและสานักเลขาธิการแห่งรัฐ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1996
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ หน่วยงานทางปกครองของรัฐทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กระทรวงหรือสานักเลขาธิการแห่งรัฐ
ของกัมพูชา ยกเว้นหน่วยงานทางปกครองที่รายงานตรงต่อสานักงานคณะรัฐมนตรี หรือ Office of the
Council of Ministers “OCM” และหน่วยงานหรือองค์กรราชการอิสระ อนุกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่บัญญัติ
การจัดระเบียบและการดาเนินงานของหน่วยงานทางปกครองทั้งหมดไว้ โดยทั่วไปแล้ว รัฐมนตรีจะเป็นผู้นาใน
การบริหารงานของกระทรวง และเลขาธิการแห่งรัฐจะเป็นผู้นาในการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการแห่ง
รั ฐ อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ นี้ ไ ม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ การจั ด ระเบี ย บและการด าเนิ น งานของส านั ก งาน OCM
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) และกระทรวงกลาโหม (Ministry of National Defense)
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ โครงสร้างองค์กรของกระทรวงและสานักงานเลขาธิการแห่งรัฐทุกแห่งจะต้องประกอบ
ไปด้วย
 หน่วยงานส่วนกลางหนึ่งแห่งหรือหลายแห่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงหรือสานักงานเลขาธิการแห่งรัฐ
 หน่วยงานในส่วนท้องถิ่นของกระทรวงหรือสานักงานเลขาธิการแห่งรัฐ
 สถาบันของรัฐภายใต้การดูแลของกระทรวงหรือสานักงานเลขาธิการแห่งรัฐ
 คณะรัฐมนตรีหรือเลขาธิการแห่งรัฐที่ดารงตาแหน่งผู้นากระทรวงหรือผู้นาของสานักงานเลขาธิการ
แห่งรัฐ
โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานส่วนกลางอาจประกอบไปด้วย
 เลขาธิการใหญ่
 กรมงานทั่วไปตั้งแต่หนึ่งกรมขึ้นไป ซึ่งแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ
 กรมตรวจสอบทั่วไปหรือกรมตรวจสอบ
 กรมงานทั่วไปหรือกรมงานธุรการและงานทั่วไป
 กรมชานัญพิเศษต่างๆ
โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นอาจประกอบไปด้วย
 กรมในระดับจังหวัดและในระดับเทศบาล โดยมีหัวหน้ากรมเป็นผู้นาในการดาเนินงาน
 กรมในระดับจังหวัดและในระดับเทศบาลดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น ส่วนงานต่างๆ
 สานักงานคาน (Khan) และอาเภอจะแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ
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อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดโครงสร้างการบริหารและตาแหน่งในโครงสร้างองค์กรของกระทรวง สถาบัน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 201573
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีเป้า หมายในการส่งเสริมความมีประสิ ทธิภาพในด้ านการจัดการ การปฏิ บัติหน้าที่ใ ห้
ครบถ้วนสมบูรณ์ การกาหนดความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ตามลาดับ ขั้นของตาแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้






ยืนยันว่าโครงสร้างองค์กรของกระทรวง รวมทั้ง สถาบันต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
กาหนดว่ า หน่ วยงานข้า ราชการพลเรื อนสามารถบรรจุ ต าแหน่ งงานได้สู งสุด กี่ต าแหน่ง ไล่ ตั้งแต่
ตาแหน่งงานในระดับบนสุดไปจนถึงตาแหน่งงานในระดับล่างสุด และ
กาหนดสายงานรับผิดชอบและหน้าที่ต่างๆ ของกระทรวงและสถาบันต่างๆ ในเรื่องการบริหารจัดการ
การจัดระเบียบและการแต่งตั้งภายในโครงสร้างการบริหารจัดการของกระทรวง สถาบันระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น

อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับโครงสร้างการบริหารจัดการและตาแหน่งงานในระดับบริหารทั้งหมดของ
หน่วยงานข้ าราชการพลเรือ นภายใต้บังคับแห่ งกฎหมายว่ าด้วยสถานะทั่วไปของข้าราชการพลเรื อนแห่ ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Law on Common Status of Civil Servants of Cambodia)74 รวมถึงหัวหน้าและ
รองหั ว หน้ า หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ๆ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ที่ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานย่ อ ยที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
ควบคุมดูแลของกระทรวง สถาบันระดับชาติและระดับท้องถิ่น อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ไม่มีผลบังคับกับโครงสร้าง
การจัดการและตาแหน่งงานในระดับบริหารของสถาบันตารวจแห่งชาติ กองทัพกัมพูชา (Royal Cambodian
Armed Forces) สานักงานผู้แทนของกัมพูชาในต่างประเทศ ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการและตาแหน่ง
งานในระดับบริหารของกระทรวง สถาบันระดับชาติและระดับท้องถิ่นประกอบไปด้วย
 โครงสร้างงานบริหารและงานอื่นๆ ในระดับเดียวกัน
 ตาแหน่งงานในระดับบริหารและตาแหน่งอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 โครงสร้างการบริหารจัดการในระดับเทศบาล/จังหวัด
 ตาแหน่งในระดับบริหารในระดับเทศบาล/จังหวัดและตาแหน่งอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 โครงสร้างการบริหารจัดการในระดับเมือง/อาเภอ/คาน
 ตาแหน่งงานในระดับบริหารของเมือง/อาเภอ/คาน รวมทั้งตาแหน่งอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 โครงสร้างการบริหารจัดการ รวมทั้งตาแหน่งงานและตาแหน่งอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของหน่วยงาน
ในระดับคอมมูน/สังกัด

73

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศกัมพูชาแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ การบริหารราชการในส่วนกลาง และการบริหารราชการในส่วนท้องถิ่น
การบริหารราชการในส่วนกลางได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานของกระทรวงและองค์กรอิสระ
ส่วนการบริหารราชการในส่วนท้องถิ่นเป็นผลพวงมาจากการใช้
นโยบายของรัฐบาลกลางกัมพูชา เรื่องการกระจายอานาจออกจากศูนย์กลาง (decentralization)
74
โปรดดูขอ้ (6) ของบทนี้ด้านล่าง
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ภายใต้อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ การกาหนดโครงสร้างและจานวนตาแหน่งงานในระดับบริหารของกระทรวง สถาบัน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของงาน งบประมาณ และจานวนพนักงานในแต่ละ
กระทรวง สถาบันระดับชาติและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้การแต่งตั้งให้ผู้ใดดารงตาแหน่งงานในระดับบริหาร
ในกระทรวง สถาบันระดับชาติและระดับท้องถิ่นใดๆ ก็ตาม ให้พิจารณาจากการมีตาแหน่งงานว่าง คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ขอบเขตของงาน ความมีประสิทธิภาพในการผลิตผลงาน (productivity) งบประมาณที่มีอยู่ และ
การยืนยันจากผู้ที่จะเข้ารับตาแหน่งว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
9.

กฎหมายเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และความรับผิดในการกระทา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
ประเทศกัมพูชาต่างกับประเทศอื่นๆ ตรงที่ยังไม่ได้พัฒนาหลักการปกครอง รวมทั้งกรอบทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
หลักการปกครอง เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางการปกครอง และกฎหมายที่จะใช้บังคับกรณีทางปกครอง อาทิ
เช่น พระราชบัญญั ติการปกครอง เพื่อพิจารณาว่าคาวินิจฉัยของหน่วยงานทางการปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ การไม่มีกฎหมายปกครองดังกล่าวถือเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่มีผลกระทบสาคัญ เพราะความคุ้มครองทาง
กฎหมายต่อกรณีคาวินิจฉัยของฝ่ายปกครอง หรือการบังคับใช้มาตรการทางปกครองที่ไม่เป็นธรรม และความรับผิด
ของรัฐต่อคาวินิจฉัยหรือการดาเนินการทางปกครองที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวล้วนขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าคาวินิจฉัยของ
ฝ่ายปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากไม่มีกฎหมายปกครองที่จะกาหนดหลักการปกครองหรือทาให้
กระบวนการปกครองมีมาตรฐาน ดังนั้น จึงไม่มีหลักเกณฑ์กาหนดความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการปกครอง และ
ไม่มีกระบวนการที่จะกาหนดความชอบด้วยกฎหมายของคาวินิจฉัยของฝ่ายปกครอง อาทิเช่น พระราชบัญญัติการ
ปกครอง นอกจากนี้ ยังไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนร้องเรียนกรณีคาวินิจฉัยของฝ่ายปกครองที่ไม่เป็น
ธรรม ประชาชนไม่มีช่องทางในการเข้าถึงความยุติธรรมในทางการปกครอง และไม่มีกฎระเบียบที่กาหนดขึ้นมาเพื่อ
กาหนดความรับผิดของรัฐในเรื่องนี้
ขั้นตอนในการวินิจฉัยกรณีปกครองนั้น จะอยู่ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ กล่าวคือจะกาหนดไว้ในกฎหมาย
เฉพาะหรือพิจารณาตามกระบวนการปกครองโดยทั่วไป โดยกระบวนการในการวินิจฉัยกรณีปกครองดังกล่าวมักรวมถึง
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ การยื่นคาร้อง การพิจารณาคดี การวินิจฉัย และการใช้มาตรการทางปกครองตามลาดับ (เช่น
พระราชบัญญัติทางการปกครอง) การปฏิบัติตามคาวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายต่างๆ การประกาศแจ้งคาวินิจฉัย และการบังคับ
ตามคาวินิจฉัย รัฐธรรมนูญของกัมพูชากาหนดกรอบความคุ้มครองตามกฎหมายต่อคาวินิจฉัยของฝ่ายปกครอง อาทิ
สิทธิในการร้องเรียน (มาตรา 39 (1) และสิทธิในการขอให้ศาลตรวจสอบคาวินิจฉัยของหน่วยงานปกครอง (judicial
review) (มาตรา 39 (2) และ 128 (3)) ระบบความคุ้มครองตามที่กาหนดในรัฐธรรมนูญดังกล่าวทาให้ประชาชนมีสทิ ธิ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อมาตรการทางการปกครองที่ไม่เป็นธรรม และควบคุมอานาจบริหาร/การปกครอง
ผ่านศาลยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระ ระบบความคุ้มครองนี้ถือเป็นหลักการใหม่ในประวัติศาสตร์กัมพูชา เนื่องจากเป็น
ระบบทาให้สิทธิขั้นพื้นฐาน (fundamental rights) ของประชาชนเป็นสิทธิขั้นสูงสุด ซึ่งหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญกาหนดให้บุคคลธรรมดาเป็นบุคคลตามกฎหมายที่มีสิทธิขั้นพื้นฐาน และยัง
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ได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดระบบที่ จ ะคุ้ ม ครองสิ ท ธิ พื้ น ฐานซึ่ งเป็ น สิ ท ธิ ข องประชาชนทุ ก คนอี ก ด้ ว ย โดยมาตรา 39 ของ
รัฐธรรมนูญได้ให้รายละเอียดหลักการทางกฎหมายของระบบดังกล่าวนี้ ซึ่งกาหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าประชาชนสามารถ
ร้องเรียน กรณีที่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการปกครองได้ โดยมีข้อความว่า “ประชาชนกัมพูชามีสิทธิ (…) ในการ
ร้องเรียน”
ผู้วิจัยสังเกตว่าแผนปฏิบัติการในการดาเนินการตามกลยุทธ์ในการปฏิรูปทางกฎหมายและตุลาการ (ค.ศ. 2005) (Plan
of Action for Implementing the Legal and Judicial Reform Strategy (2005)) เป็นแผนที่คาดกันว่าจะ
ก่อ ให้ เกิ ดระบบกฎหมายปกครองที่ สมบูร ณ์ ซึ่ งรวมถึงการบั งคั บ ใช้ กฎหมายและการก่ อตั้ งสถาบั นทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้เป็นครั้งแรก: กฎหมายปกครอง กลไกการร้องเรียน ความรับผิดของรัฐ กฎหมายพื้นฐานของรัฐที่ใช้ในการ
จัดระบบและองค์กรของรัฐ (organic law) ว่าด้วยสถาบันปกครองและสถาบันยุติธรรม ตัวอย่างเช่น ศาลปกครอง ศาล
อุทธรณ์สาหรับคดีปกครอง กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง แต่
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชายังไม่ประกาศใช้กฎหมาย หรือประกาศจัดตั้งหน่วยงานทางกฎหมายดังกล่าวจนถึงทุกวันนี้
10.

กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ประเทศกัมพูชายังไม่ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้แทรกซึมเข้าไปในกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ.
1996
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ประกาศจัดตั้งกระทรวงมหาดไทย หรือ Ministry of lnterior “MOI”
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1996 รัฐบาลกัมพูชา หรือ Royal Government of Cambodia
“RGC” ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการเป็นผู้นาและควบคุมดูแลการบริหารราชการใน
ประเทศ นโยบายระดับชาติ ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของสังคมในทุกระดับของ
กัมพูชา รัฐมนตรีร่วม75 หรือรัฐมนตรีเป็นผู้นาในการบริหารงานของกระทรวง MOI โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง และ/หรือปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยเหลือตามความจาเป็น อนุกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่กาหนดการจัด
ระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวง MOI
ณ วันที่ระบุในรายงานฉบับนี้ รัฐมนตรีกระทรวง MOI คือ His Excellency Sar Kheng
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กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งกระทรวงกลาโหม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ.
1996
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ประกาศจัดตั้งกระทรวงกลาโหม หรือ Ministry of National Defense
“MND” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1996 รัฐบาลกัมพูชาได้มอบหมายให้กระทรวง MND เป็น
ผู้นาและควบคุมดูแลกิจการในภาคกลาโหมในกัมพูชา ผู้นากระทรวง MND อาจจะเป็นรัฐมนตรีร่วม76 หรือ
รัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ/หรือ ปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยเหลือตามความจาเป็น อนุ
กฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่กาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวง MND
ณ วันที่ระบุในรายงานฉบับนี้ รัฐมนตรีกระทรวง MND คือ His Excellency Tea Banh

3.

กฎหมายว่าด้วยการจัดการอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน ค.ศ. 2005
กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2005 วัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ
กาหนดการจัดการอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนทุกประเภทในประเทศกัมพูชา กฎหมายฉบับนี้มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นเรื่อ งการควบคุ ม การจั ด หา การครอบครอง การพกติ ดตั ว การใช้ การซื้ อ การขาย การ
แลกเปลี่ยน การให้ยืม การโอน การจัดจาหน่าย การให้เช่ า การผลิต การประดิษฐ์ การซ่อมแซม การขนส่ง
การพักระหว่างขนส่ง การนาเข้า การส่งออก และการกักตุนซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนทุกประเภท
ในประเทศกัมพูชา ห้ามมิให้ประชาชนดาเนินการตามที่กล่าวมา แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้รับอนุญาตให้
ใช้ปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดบางประเภทตามที่กฎหมายฉบับนี้มิได้บัญญัติห้ามไว้
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังกาหนดให้กระทรวงกลาโหม (Ministry of National Defense (“MND”)) และ
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior (“MOI”)) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มีสโมสรและสนามในการซ้อม
ยิงเป้า กระทรวงทั้งสองมีอานาจในการขึ้นทะเบียนอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนทุกประเภทในประเทศ
กัมพูชา กระทรวง MND และกระทรวง MOI ได้รับการมอบอานาจที่แยกเป็นต่างหากออกจากกันในเรื่องการ
จัดการอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนทุกประเภท โดยกระทรวง MND นอกจากหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว ยังมีหน้าที่ในการจัดหา ควบคุม และจัดการอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนทุกประเภท
ของกองทัพกัมพูชา (Royal Cambodian Armed Forces (“RCAF”)) รวมถึงออกใบอนุญาตให้ RCAF ใช้
อาวุ ธ วัตถุ ระเบิ ด และเครื่องกระสุน ทุก ประเภท ส่วนกระทรวง MOI นอกจากหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมายแล้ว ยังมีหน้าที่ในการจัดหา ควบคุม และจัดการอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนทุกประเภท
ของกองกาลังตารวจแห่งชาติ (National Police Forces) หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน และ
ออกใบอนุญาตให้กองกาลังตารวจแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนใช้อาวุธ วัตถุ
ระเบิด และเครื่องกระสุนทุกประเภท
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ตามกฎหมายฉบับนี้ ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิครองครอบหรือใช้อาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนทุกประเภทใน
ประเทศกัมพูชา ยกเว้นชาวต่างชาติที่เป็นผู้คุ้มกันของผู้นาประเทศต่างๆที่เดินทางมาเยือนประเทศกัมพูชา
4.

กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อป้องกันอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธ
กัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2006
สถาบันแห่งชาติเพื่อการป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี
ที่มีชื่อว่า “สถาบันอาวุธเคมีแห่งชาติ (National Authority for Chemical Weapon)” หรือ สถาบัน
“NACW” ก่อตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในระดับประเทศในการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
กับองค์กรหรือรัฐอื่นๆ และเพื่อทาหน้าที่ควบคุมและป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ
ชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี สถาบัน NCAW นี้มีสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยประธาน 1 คน รองประธาน 4
(สี่) คน และสมาชิกอีก 12 (สิบสอง) คน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดให้สถาบัน NACW มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
 ควบคุมการดาเนินการต่างๆ ทั้งหมดในการยับยั้งและควบคุมการแพร่ขยายอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์
อาวุธชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี รวมทั้งสารเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธดังกล่าว
 ดาเนินการเป็นสถาบันระดับประเทศเพีย งแห่งเดียวที่เป็นผู้แทนรัฐบาลกัมพูชาในการประชุมระดับ
นานาชาติต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการยับยั้งและควบคุมการแพร่ขยายอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ
ชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี
 ดาเนินการในนามรัฐบาลกัมพูชาในการเจรจาต่อรองและลงนามกับองค์กรระหว่างประเทศหรือรัฐ
อื่นๆ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารหรือความตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ
ชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี ทั้งนี้ สถาบัน NACW ได้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวจาก
หัวหน้ารัฐบาลกัมพูชาอย่างสมบูรณ์
 ดาเนินการในนามรัฐบาลกัมพูชาเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ สัญญา งานโครงการความช่วยเหลือ
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ารัฐบาลกัมพูชา เพื่อยับยั้งและควบคุมการ
แพร่ขยายอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี
 ออกแบบนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการและยับยั้ งควบคุมการแพร่ขยายของอาวุธ
เคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี
 เผยแพร่ และยืนยันว่านโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งหมดที่รัฐบาลกัมพูชาได้กาหนดขึ้นนั้น
ได้รับการปฏิบัติตาม ตรวจสอบ และทบทวนอยู่เสมอ
 ประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติหรือรัฐภาคีอื่นๆ เพื่อปฏิบัติ
ตามสนธิ สั ญ ญาหรื อ ความตกลงที่ เ กี่ ย วกั บ อาวุ ธ เคมี อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ อาวุ ธ ชี ว ภาพ และอาวุ ธ
กัมมันตรังสี
 ดาเนิน การตามมาตรการต่างๆ เพื่อ ควบคุม และยั บยั้งการแพร่ ขยายของอาวุธเคมี อาวุธนิว เคลีย ร์
อาวุธชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี
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ประสานความร่วมมือกับกระทรวง สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่มีอานาจ หน่วยงานต่างๆ
ของภาครัฐที่ให้บริการประชาชน รวมทั้งสถานประกอบการ และบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อกาหนด
ข้อจากัดด้านการส่งออก นาเข้า และขนส่งสารเคมีและสารชีวภาพ และสารอื่นๆที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์
และกัมมันตรังสี
ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและอนุสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวกับการยับยั้งและควบคุมการแพร่
ขยายอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา

กฎหมายว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธกัมมันตรังสี ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2009
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้น โดยมีเป้าหมายในการห้ามการผลิต การดาเนินการกับการรับ การโอน การจัดเก็บ
การขนส่ง และการใช้อาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธกัมมันตรังสี และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตอาวุธดังกล่าวในประเทศกัมพูชาโดยเด็ดขาด ยกเว้นสารเคมี สารที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ สารชีวภาพ และสาร
กัมมันตรังสีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้องและมีอานาจในการดาเนินการกับสารต่างๆ
ดังกล่าวเพื่อนามาใช้งานเฉพาะในบางสาขา อาทิเช่น สุขภาพ อุตสาหกรรม เหมือง พลังงาน เกษตรกรรม และ
การวิจัย กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การรักษา
สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของประชาชน ตลอดจนรักษาความปลอดภัยและสันติภาพ ทั้งในระดั บภูมิภาคและ
ในระดับโลก
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับกับ
- ชาวกัมพูชา ทั้งที่อาศัยอยู่ในและนอกประเทศ
- ชาวต่างชาติที่เข้ามาหรืออาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา
- สถาบัน หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ และกองกาลังติดอาวุธของกัมพูชา
- บริษัทหรือบรรษัท หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา และมีสาขาหรือบริษัทย่อยทั้งในหรือ
นอกประเทศ
- เรือ เครื่องบิน และยานพาหนะเพื่อการคมนาคมทุกประเภท ที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา โดยไม่
พิจารณาว่ายานพาหนะดังกล่าวจะเดินทางไปยังที่ใด และ
- เรือ เครื่องบิน และยานพาหนะเพื่อการคมนาคมทุกประเภท ที่จดทะเบียนในประเทศอื่น แต่เดินทางเข้า
มายังประเทศกัมพูชาเพื่อดาเนินการขนส่ง

6.

กฎหมายว่าด้วยการประท้วงอย่างสันติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2009
กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการกาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินการประท้วงอย่างสันติในประเทศ
กัมพูชา กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนกัมพูชา โดยการประท้วง
ด้วยแนวทางอย่างสันติ แต่กฎหมายห้ามมิให้ใช้สิทธินี้โดยมิชอบ โดยไปกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และเกียรติยศ
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ของผู้อื่น ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศกัมพูชา ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความ
มั่นคงของชาติ ตามกฎหมายฉบับนี้ การประท้วงอย่างสันติหมายถึงการชุมนุมกันหรือการเดินขบวนของกลุ่ม
บุคคลเพื่อเรียกร้อง ประท้วง หรือแสดงออกซึ่งความรู้สึก ความคิดเห็นหรือเจตจานงต่อสาธารณะ ในรูปแบบ
หรือแนวทางต่างๆ อย่างสันติ
บุคคลใดก็ตามที่ประสงค์จะประท้วงอย่ างสันติในที่สาธารณะใดๆ ก็ตามจาเป็นต้องแจ้งให้หน่วยงานราชการ
ท้องถิ่นที่มีอานาจทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ไม่ได้แจ้ง นอกเหนือจากมาตรการลงโทษอื่นๆ แล้ว
หน่วยงานราชการดังกล่าวอาจพิจารณาส่งหนังสือเตือนไปยังผู้นาการประท้วง หรือยึดทรัพย์ หรือควบคุมตัว
ผู้นาการประท้วงดังกล่าว
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับกับการชุมนุมหรือการเดินขบวนอย่างสันติต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการประท้วง/การชุมนุมในประเทศกัมพูชา แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับกับ
 การประชุม การชุมนุม หรือการเดินขบวนในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
 การชุ ม นุ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ า งในหรื อ ข้ า งนอก หรื อ ติ ด รั้ ว ของโรงงาน หรื อ องค์ ก ร หรื อ สถาบั น อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และ
 การเดิ น ขบวน ขบวนแห่ ศ พ และการชุ ม นุ ม ของประชาชนที่ ร วมตั ว กั น เพื่ อ ประกอบกิ จ กรรมด้ า น
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของประเทศกัมพูชา รวมทั้งเพื่อกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เพื่อประโยชน์ของสังคม
7.

กฎหมายว่าด้วยสมาคมและองค์กรที่ทางานโดยไม่แสวงหาผลกาไร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
12 สิงหาคม ค.ศ. 2015
กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการรับรองสิทธิและเสรีภาพในการก่อตั้งสมาคมและองค์กรที่ทางานโดยไม่
แสวงหาผลกาไร (non-governmental organizations (“NGOs”)) ในประเทศกัมพูชา เพื่อปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ต่างๆ อันเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์กรดังกล่าว ปกป้องรักษาผลประโยชน์
สาธารณะ รวมทั้งยกระดั บ ความเป็ น หุ้ นส่ ว นและพั ฒนาความร่ วมมื อ ระหว่ างสมาคมและองค์ก ร NGOs
ดังกล่าวกับหน่วยงานราชการ กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขั้นตอนในการดาเนินการต่างๆ เพื่อรับรองสมาคมและ
องค์กร NGOs อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมและองค์กร NGOs กับ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศกัมพูชา กฎหมายฉบับนี้ได้ขยายขอบเขตการมีผลบังคับไปยังสมาคมและ
องค์กร NGOs ที่กาลังดาเนินการในประเทศกัมพูชาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ยกเว้นตามที่มีบทบัญญัติอื่นของ
กฎหมายกาหนดไว้
กฎหมายฉบับนี้กาหนดว่า ในการก่อตั้งสมาคมหรือองค์กร NGOs ท้องถิ่นต้องมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นบุคคล
ตามกฎหมายที่มีสัญชาติกัมพูชา และบุคคลอีกอย่างน้อย 3 คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยสมาคมหรือ
องค์กร NGOs ท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ Ministry of lnterior “MoI”
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กฎระเบียบของสมาคมหรือองค์กร NGOs ท้องถิ่นนั้นจะต้องมีสาระสาคัญที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่นๆ ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน โดยกระทรวง Mol จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารคาขอจัดตั้งของสมาคมหรือ
องค์กร NGOs ท้องถิ่น และภายในระยะเวลา 45 วันทาการ กระทรวง MoI จะแจ้งผลการพิจารณาว่าจะ
อนุญาตให้สมาคมหรือองค์กร NGOs ท้องถิ่นดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งหรือไม่ ทั้งนี้ กระทรวง Mol อาจ
ปฏิเสธไม่พิจารณาคาขอจดทะเบียนจัดตั้งของสมาคมหรือองค์กร NGOs ท้องถิ่นได้ ในกรณีที่พบว่าสมาคมหรือ
องค์กรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินการที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคง เสถียรภาพ และ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติ ความสามัคคีของประชาชน
ในประเทศ วัฒ นธรรม หรือจารี ตประเพณีอั นดีงามของประเทศกั มพูชา ทั้ งนี้ สมาคมหรื อองค์ก ร NGOs
ท้องถิ่นใดๆ ก็ตามที่ถูกกระทรวง MoI พิจารณาไม่อนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้ง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลได้
สมาคมหรือองค์กร NGOs ท้องถิ่นที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการในประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้ สมาคมหรือองค์กร NGOs ท้องถิ่นจะต้องทาหนังสือชี้แจงข้อมูลบัญชีทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารใน
กัมพูชาให้กระทรวง Mol และกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Ministry of Economic and Finance) ทราบ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวง MoI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับเงื่อนไข รูปแบบ
และขั้นตอนต่างๆ ในการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมหรือองค์กร NGOs ท้องถิ่นสาหรับนิติบุคคลและ
ชาวต่างชาตินั้น ให้เป็นไปตามประกาศของ Mol สมาคมหรือองค์กร NGOs ต่างประเทศใดๆ ที่ประสงค์ที่จะ
เริ่มดาเนินโครงการในประเทศกัมพูชาจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) ในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจ
ตามกฎหมายฉบับนี้ องค์กร NGOs องค์กร NGOs จากต่างประเทศ และสมาคมจากต่างประเทศทั้งหมด ต้อง
รักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้ากับพรรคการเมืองใดๆ ของประเทศกัมพูชา สมาคมหรือองค์กร
NGOs ใดๆ ก็ตามที่ดาเนินกิจกรรมที่กระทบหรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติ หรือมีส่วนร่วมในการ
ฟอกเงิน การให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย หรือความผิดฐานก่อการร้าย หรือความผิดทาง
อาญาอื่นใด จะต้องรับโทษตามกฎหมายอาญาของประเทศกัมพูชาที่มีสามารถนามาใช้บังคับแก่กรณีได้
8.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2015
ก่อนที่อนุกฤษฎีกาฉบับนี้จะได้รับการบัญญัติขึ้น อนุกฤษฎีกาฉบับอื่นๆ ได้กาหนดการจัดระเบียบและการ
ดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยหรือ Ministry of Interior “MoI” ไว้ ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกอนุกฤษฎีกา
ฉบับอื่นๆ ดังกล่าว อนุกฤษฎีกาฉบับที่ 109 นี้จึงเป็นกฎหมายที่ปรับปรุงและกาหนดการจัดระเบียบและการ
ดาเนินการของกระทรวง MoI
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ กระทรวง MoI ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา หรือ Royal Government of
Cambodia หรือ RGC ให้เป็นผู้นาและบริหารจัดการเขตการปกครอง การเมืองในเชิงการปกครอง ตารวจ
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แห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และความปลอดภัยในประเทศกัมพูชาในทุก
ระดับ อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีเป้าหมายในการกาหนดบทบาท หน้าที่และโครงสร้างของกระทรวง MoI และมีผล
บังคับกับหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดที่ขึ้นตรงต่อกระทรวง MoI
กระทรวง Mol ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารของรัฐบาล และได้รับมอบอานาจจากรัฐบาลให้มีบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
 เป็นผู้นา ประสานงานกับ และช่วยเหลือหน่วยงานปกครองระดับท้ องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารการปกครองเทศบาล จังหวัด อาเภอและคาน กฎหมายว่าด้วยการ
บริหารการปกครองคอมมูนและสังกัด และข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกาหนด
 สั่งการและเป็นผู้นากองกาลังตารวจแห่งชาติ คณะกรรมการในระดับเทศบาลและในระดับจั งหวั ด
ตลอดจนร่ วมมือ และประสานงานกั บหน่ว ยงานราชการอื่นๆที่ เกี่ย วข้อ งในการรั กษาความมั่นคง
แห่งชาติ ทาให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น และรับประกันความปลอดภัยของสังคมใน
ประเทศกัมพูชา
 สั่งการและเป็นผู้นาทีมงานที่มีทักษะความสามารถในการดาเนินการเรื่องการพิสู จน์อัตลักษณ์และ
เรื่องสัญชาติ
 สั่งการและเป็นผู้นาทีมงานที่มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องการอพยพและผู้ลี้ภัย
 จดทะเบียนพรรคการเมือง สมาคม และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร และติดตามและตรวจสอบให้มี
การบังคับใช้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ตามลาดับ อย่างเหมาะสม
 สั่งการ เป็นผู้นา และบริหารจัดการเรือนจาต่างๆ ในกัมพูชา
 เสนอหลักการ มาตรการ และการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลลับของรัฐบาล โดยดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
 ถวายการอารักขาคุ้มครองความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ ผู้นาระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นผู้นาใน
ประเทศหรือผู้นาจากต่างประเทศก็ตาม และรักษาความปลอดภัยให้แก่สถาบันทางการเมือง การทูต
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การค้า และการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยให้กับงาน
สาคัญๆ ไม่ว่าจะในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา
 เป็ น ผู้ น าในการจั ด การอาวุ ธ วั ต ถุ ร ะเบิ ด และดิ น ปื น ของกองก าลั งต ารวจแห่ งชาติ องค์ ก รของรั ฐ
เจ้าหน้าที่ราชการ และพลเรือน รวมทั้งเป็นผู้นาในการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง การกู้ภัย การ
ระบุตาแหน่งบุคคลสุญหาย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการรักษาความปลอดภัย
ให้กับเส้นทางจราจรบนท้องถนน เส้นทางสัญจรทางน้า และการสัญจรทางรถไฟตามที่กฎหมาย
กาหนด
 กาหนดมาตรการในการเป็นผู้นาและบริหารจัดการตารวจชายแดน การมีส่วนร่วมในการรักษาความ
เป็นปึกแผ่นและอธิปไตยของประเทศกัมพูชาตามที่กฎหมายทั้งกฎหมายในประเทศและกฎหมาย
ต่างประเทศกาหนด ตลอดจนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน และ
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ปฏิบัติตามหน้าที่และสิทธิอื่นๆ ตามที่รัฐบาลกลางมอบหมาย

กรุณาศึกษารายละเอียดแผนผังองค์กรของกระทรวง MoI ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 10
9.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานกระทรวงกลาโหม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2000
นับตั้งแต่ที่กระทรวงกลาโหมหรือ Ministry of Nationa Defense “MND” ได้รับการก่อตั้งขึ้น การจัด
ระเบียบและการดาเนินงานของกระทรวงได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยเป็นไปตามขอบข่ายงานของ
กระทรวง ในปี ค.ศ. 1995 มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและกรมต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลกิจการกลาโหม ในปี
ค.ศ. 1999 โครงสร้างองค์กรของกระทรวงได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยก่อตั้งกองงานและกรมงานทั่วไป
เพิ่มขึ้น
เนื่องจากกระทรวงกลาโหมมีความจาเป็นในการควบคุมงานด้านกลาโหมเพิ่มมากขึ้น และเพื่อจัดให้มีการจัด
ระเบียบ ตลอดจนการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวง MND ที่ชัดเจน กระทรวงกลาโหมจึงได้
บัญญัติอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อกาหนดการจัดระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของกระทรวง MND ซึ่งรวมถึงกรมงานทั่วไปและกรมต่างๆ ตลอดจนภารกิจต่างๆ ของกระทรวง ภายใต้อนุ
กฤษฎีกาฉบับนี้ กระทรวง MND ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา ให้เป็นผู้นาและควบคุมกิจการด้าน
กลาโหมในประเทศกัมพูชา
กระทรวง MND ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหาร (Etat-Major) ของรัฐบาลกัมพูชา และนอกจากหน้าที่อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวง MND ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 เป็นผู้นา บริหารจัดการ และนานโยบายด้านกลาโหมของรัฐบาลกัมพูชามาปฏิบัติ
 เสนอชื่อ เกณฑ์กาลังพล และควบคุมจานวนทหารในกองทัพ RACให้มีความเหมาะสม
 บริหารจัดการ จัดหา ควบคุมวัสดุ เครื่องมือทางเทคนิค สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง
งบประมาณในการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพและสาธารณสุขของทหารในกองทัพ RAC
 ฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะให้ทหารในกองทัพ RAC
 ปฏิบัติตามสนธิสัญญาและความร่วมมือทางทหารต่างๆ ทั้งหมดกับประเทศที่เป็นคู่สัญญากับรัฐบาล
กัมพูชา และ
 ปฏิบัติตามหน้าที่/บทบาทอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา
กรุณาศึกษารายละเอียดโครงสร้างองค์กรของกระทรวง MND ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 11

หน้า 175

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง
10.

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานของศูนย์แห่งชาติเพื่อการบริหารจัดการกองกาลัง
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การกวาดล้างทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2009
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงานของศูนย์แห่งชาติเพื่อการบริหาร
จัดการกองกาลังปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การกวาดล้างทุ่นระเบิด และขจัดวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม
(The National Center For Peace Keeping Force, Mine and Explosive Remnants of War
Clearance (“NPMEC”)) ศูนย์ NPMEC เป็นศูนย์แห่งชาติเพียงแห่งเดียวที่มีบทบาทในการส่งกองกาลังไปเพื่อ
ร่วมปฏิบัติภารกิจในการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ นอกเหนือจากหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ยังกาหนดให้ศูนย์ NPMEC มีหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
















จัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นของศูนย์ NPMEC สาหรับการกวาดล้างทุ่น
ระเบิด และวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม และการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพในระดับโลก
จัดทาแผนในการปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดและการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพในระดับโลก ซึ่งรวมถึง
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การสังเกตการณ์ทางการทหาร กิจการด้านการปกครอง
กิจ การด้ า นภัย พิ บั ติ และงานอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ ภารกิ จ ปฏิบั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติภ าพขององค์ ก าร
สหประชาชาติ
กาหนดขั้นตอนการดาเนินการ หลักการและข้อบังคับทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการในการ
รักษาสันติภาพและการกวาดล้างทุ่นระเบิด
จัดทาโครงสร้างองค์กรสาหรับกองกาลังพิเศษ จัดทาเอกสาร วัสดุ กาหนดวิธีการ และสร้างอุปกรณ์
ต่างๆ ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติให้กับกองกาลังทั้งหมดที่ร่วมปฏิบัติภารกิจการรักษา
สันติภาพขององค์การสหประชาชาติ
ศึกษาวิจัยในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศที่องค์การสหประชาชาติร้องขอให้
เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพ และคัดเลือกประเทศที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่
เหมาะสมกับประเทศกัมพูชา และส่งรายงานการวิจัยและชื่อประเทศที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพให้คณะกรรมการแห่งชาติและกระทรวง MND
ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (Mine Authority of Cambodia (“MAC”))
หน่วยงานบริหารอื่นๆ และองค์การสหประชาชาติในการศึกษาวิจัย จัดเตรียมเอกสาร บริหารจัดการ
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลและที่ตั้งของบริเวณที่มีทุ่นระเบิด วัตถุร ะเบิดที่ตกค้างจากสงคราม
และดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่
ตกค้างจากสงครามทั้งในประเทศกัมพูชา และในประเทศที่ครอบครองทุ่นระเบิด
ศึกษาประเด็นต่างๆ ทางกฎหมาย ศึกษาอนุสัญญา และบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจในการรักษา
สันติภาพขององค์การสหประชาชาติ
ประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ หน่วยงานพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ
สถาบัน ของรั ฐ เจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ และสถาบั น เอกชนที่ เ กี่ย วข้ องเพื่ ออ านวยความสะดวก รวมทั้ ง
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จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และอุปกรณ์ที่
ใช้สาหรับการติดตั้ง งบประมาณ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมาย
เพื่อการรักษาสันติภาพและกวาดล้างทุ่นระเบิด
ดาเนินการตามข้อตกลง/สนธิสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้าม การใช้ การกักตุน และการผลิตทุ่น
ระเบิดสังหารบุคคล (anti-personal mine) ซึ่งเป็นบทบาทที่สาคัญยิ่งบทบาทหนึ่งของกองทัพ
กัมพูชาในการกวาดล้างทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
การดาเนินการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ รวมถึงการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อสร้างถนนและเพื่อให้
ประชาชนสามารถกลับมาอยู่อาศัย ตั้งรกรากอย่างถาวรได้อีกครั้ง
ดาเนินมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวด ติดตามงาน และรับรองความปลอดภัยในระดับสูงให้กับกองกาลังทุก
กองของ RCAF ที่ปฏิบัติภารกิจกวาดล้างทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม และภารกิจ
รักษาสันติภาพ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่มีอานาจสูงกว่า
จัดการวัตถุระเบิดและอาวุธทุกประเภทที่ตนมีอยู่ เพื่อใช้ในภารกิจการรักษาสันติภาพและกวาดล้าง
ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม ซึ่งเป็นภารกิจของ RCAF และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง MND และ/หรือคณะกรรมการแห่งชาติ

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สาระสาคัญของบทสรุปกฎหมายและข้อบังคับทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการ
ก่อการร้ายประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2007
กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2007 และมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการในการ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ก่อการร้าย ตลอดจนจัดระเบียบและติดตามการ
บังคับใช้มาตรการดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับกับบุคคลและบุคคลที่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ (ซึ่งเรียก
ต่อไปนี้ว่า “บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องรายงาน”):
(ก.) ธนาคาร รวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศ (ข.) สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร รวมถึงบริษัทนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัย (ค.) สถาบันการเงินขนาดเล็ก (micro-finance institutions) (ง.)
สหกรณ์สินเชื่อ (จ.) บริษัทลีสซิ่ง กองทุนบาเหน็จบานาญ และบริษัทลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (ฉ.) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา (ช.) ผู้ให้บริการโอนเงิน (ซ.) ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ อาคาร และ
ที่ดิน (ฌ.) ผู้ค้าโลหะและหินมีค่า (ญ.) ที่ทาการไปรษณีย์ที่ให้บริการรับชาระเงิน (ฎ.) ทนายความ โนตารี พับ
ลิค นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการลงทุน และผู้ควบคุมทรัพย์สิน ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวจัดเตรียม
หรือดาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าหรือลูกความของตน (ฏ.) คาสิโนและบ่อนการพนัน (ฐ.) องค์กรไม่
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แสวงหาผลกาไรและองค์กรระดมทุน (ฑ.) บุคคลหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ตามที่หน่วยข่าวกรองทาง
การเงินของกัมพูชา (Cambodia Financial Intelligence Unit หรือ CAFIU) กาหนดไว้ตามขอบเขตของ
กฎหมาย
ตามกฎหมายฉบับนี้ นอกเหนือจากการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องยังหมายความ
รวมถึง การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการเงินสด หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆของ
ลูกค้า การจัดตั้ง การดาเนินงาน หรือการบริหารจัดการนิติบุคคล หรือการประสานงานและการซื้อขายองค์กร
ธุรกิจ ทรัสต์ หรือบริษัทที่ให้บริการต่างๆ ในกรณีที่บริษัทต่างๆ ดังกล่าวมีแผนที่จะดาเนินการหรือดาเนิน
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า อาทิ ทาหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อก่อตั้งนิติบุคคล ทาหน้าที่หรือให้บุคคลใดๆก็ตาม
ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการบริษัททรัสต์ ทาหน้าที่หรือให้บุคคลใดๆก็ตามทาหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งมาเพื่อแทนที่
อีกบุคคลหนึ่ง ฯลฯ
นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังห้ามมิให้ให้บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานใช้ข้อมูล
ลับในทางธนาคารและในทางอาชีพเพื่อป้องกันมิให้มีการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธ
ไม่ให้ข้อมูลแก่ CAFIU หน่วยงานกากับดูแล77 หรือศาล และห้ามมิให้เปิดหรือคงไว้ซึ่งบัญชีธนาคารที่ไม่ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีหรือผลิตภัณฑ์ทางธนาคารในลักษณะเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากการดาเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังกาหนดให้บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานต้องปฏิบัติตามมาตรการรู้จักตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Customer measures) เพื่อระบุตัวตนของลูกค้าที่ประกอบธุรกรรมทางการเงิน ภายใต้
วงเงินที่จากัดไม่ว่าจะเท่าใดก็ตาม รวมทั้งเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินบางธุรกรรมอีกด้วย
ตามกฎหมายฉบับนี้ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของกัมพูชา (Cambodia Financial Intelligence Unit
(“CAFIU”)) จะต้ อ งได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของธนาคารแห่ ง ชาติ กั ม พู ช า (the
National Bank of Cambodia (“NBC”)) และหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีทรัพยากรทางการเงินและอานาจที่
เพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานใดๆ ก็ตามที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนได้อย่างเป็นอิสระ CAFIU
สามารถร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของต่างประเทศ โดยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกระทาตามข้อกาหนดในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวบุคคลใดๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืน
บทบัญ ญัติใดๆ ก็ต ามของกฎหมายฉบับนี้ จะต้อ งรับโทษ เช่น การเตือน การต าหนิ โทษ การสั่ งห้ามไม่ใ ห้
ประกอบธุรกรรมใดๆ การขอให้เลิกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงาน
เสียค่าปรับ และ/หรือจาคุก
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ตามกฎหมายฉบับนี้ หน่วยงานกากับดูแลหมายถึงธนาคารแห่งชาติกัมพูชา คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งกัมพูชา (Securities and
Exchange Commission of Cambodia) และสถาบันอืน่ ๆ ที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลบุคคลที่มีหน้าที่ตอ้ งรายงาน
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กฎหมายฉบับนี้บางมาตราได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2013
2.

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศกัมพูชา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.
2009
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาในปี ค.ศ. 2009 ประมวล
กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ระบุการกระทาผิดในลักษณะต่างๆ กาหนดรายละเอียดของบุคคลที่สามารถระบุ
ได้ว่าต้องรับผิดชอบต่อการกระทาความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งกาหนดบทลงโทษ ตลอดจนวิธีการในการ
บังคับตามบทลงโทษ ประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้แบ่งการกระทาความผิดออกเป็น 2 ประเภทตามความ
รุนแรงของความผิด โดยแบ่งออกเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ หรือ felonies และความผิดอาญาประเภทลหุ
โทษ หรือ misdemeanors และ petty crimes
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้กาหนดความผิดฐานทุจริตบางประการและบทลงโทษที่มีผลบังคับกับการกระทา
ผิดฐานทุจริตดังกล่าว เช่น การทุจริตของลูกจ้าง การติดสินบนลูกจ้าง และการทุจริตของกรรมการ การฟอก
เงิน การทุจริตของผู้พิพากษา การติดสินบนผู้พิพากษา การที่พยานรับสินบนเพื่อเบิกความเท็จ การติดสินบน
พยาน การตกลงกันที่มีผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง (influential deal) ทั้งทางตรงและทางอ้อม การรับ
สินบนของบุคคลที่ได้รับมอบอานาจเพื่อปลอมแปลงเอกสาร การติดสินบนบุคคลที่ได้รับมอบอานาจเพื่อปลอม
แปลงเอกสาร การรับ สินบนของเจ้า หน้าที่ส าธารณสุขเพื่อปลอมแปลงใบรั บรอง การติด สินบนเจ้าหน้า ที่
สาธารณสุขเพื่อปลอมแปลงใบรับรอง การทุจริตของล่าม/นักแปล การติดสินบนล่าม/นักแปล การทุจริตของ
ผู้เชี่ยวชาญ และการติดสินบนผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
บุค คลใดๆ ก็ ต ามที่ กระท าความผิ ดดั งกล่ าวข้ างต้ นจะต้ อ งถู ก ลงโทษทั้งจาคุ กและปรับ ส่ ว นค่ าปรั บและ
ระยะเวลาจาคุกจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความผิดที่ได้กระทาและความรุนแรงของความผิดที่ได้กระทา

3.

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 201078
กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการทุกรูปแบบ และเสริมสร้างหลักธรรมาภิ
บาล (good governance) และหลักนิติธรรม (rule of law) ในด้านภาวะผู้นา (leadership) และหลักธรร
มาภิบาลของรัฐ ให้มีความแข็งแกร่ง ตลอดจนคงไว้ ซึ่งหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์ (integrity) และความ
ยุติธรรม (justice) ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน
กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการปราบปรามการทุจริต โดยการให้การศึกษาแก่ประชาชน การป้องกัน และ
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กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้ตราขึน้ หลังจากทีก่ ัมพูชาได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2005) (UN
Convention on Corruption (2005)) ซึ่งกาหนดให้รฐั บาลวางกรอบทางกฎหมายและจัดตัง้ สถาบันเพื่อต่อต้านการทุจริต การประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริตและการจัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการทุจริตถือเป็นการตอบรับที่สาคัญของประเทศกัมพูชาที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนในระดับนานาชาติที่
กาหนดไว้ในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ประเทศกัมพูชาได้ลงนามในอนุสญ
ั ญานี้เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2007
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การบังคับใช้กฎหมาย โดยการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือจากต่างประเทศ
กฎหมายฉบั บนี้มีผลบังคั บกับการทุ จริตในทุกรู ปแบบที่เกิด ขึ้นในทุกภาคส่วนและในทุกระดับ ทั่วประเทศ
กัมพูชา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับ
เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการดาเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริต กฎหมายฉบับนี้จึงได้จัดตั้งสภาการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (National Council Against Corruption (“NCAC”)) และหน่วยงานต่อต้านการทุจริต (AntiCorruption Unit (“ACU”)) ขึ้น (เรียกรวมกันตามกฎหมายฉบับนี้ว่า สถาบันต่อต้านการทุจริต (AntiCorruption Institution (“ACI”))) กฎหมายฉบับนี้กาหนดพื้นฐานทางกฎหมายในการก่อตั้งหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาการทุจริตที่มีตาแหน่งทาง
ราชการและอนุญาตให้ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีความผิดทางอาญา วิธีการต่างๆ เหล่านี้ มีขึ้น
เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมในการดาเนินคดีต่อบุคคลที่กระทาผิดอาญาที่มีตาแหน่งทางราชการ
ตลอดจนปรามมิให้ข้าราชการใช้อานาจในตาแหน่งราชการโดยมิชอบ และใช้เงินของรัฐบาลไปในทางมิชอบ
NCAC ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้แนวทาง คาปรึกษา และคาแนะนาด้านการต่อต้านการทุจ ริต NCAC ประกอบด้วย
สมาชิก 11 คน และสมาชิกดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายฉบับนี้กาหนด การดาเนินงานของ ACU
อยู่ภายใต้การนาของประธานหนึ่งคน และรองประธานอีกจานวนหนึ่ง
กฎหมายฉบับนี้กาหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ต้องแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ไม่ว่าทรัพย์สินหรือหนี้สินดังกล่าวจะ
อยู่ภายในหรือนอกประเทศ และจะต้องยื่นแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กาหนดให้แก่ ACU (ACI จะเป็นผู้กาหนดพิธี
การและขั้นตอนในการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน) ด้วยตนเอง ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวทั้งตอน
ที่เข้ารับตาแหน่งและลาออกจากตาแหน่ง
1. สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาแห่งชาติ และสมาชิกรัฐบาล
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีอานาจที่ได้รับมอบหมายที่เฉพาะเจาะจง
3. สมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต ประธาน รองประธานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตทั้งหมด
4. ข้าราชการพลเรือน ตารวจ และบุคลากรทหาร และข้าราชการอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาหรืออนุกฤษฎีกา
5. เจ้าหน้าที่ราชการอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศ และได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากแบบ
บัญชีแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต โดยได้รับคัดเลือกหลังจาก
การหารือกับสภาแห่งชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริตแล้ว
6. ผู้พิพากษาศาล พนักงานอัยการ โนตารี พับลิค (notary public) เสมียนศาล จ่าศาล (bailiff)
และ
7. ผู้นาของประชาสังคม
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นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังบัญญัติความผิดบางประการ ซึ่งถือเป็นความผิดฐานทุจริตตามกฎหมายฉบับนี้
และขั้นตอนในการดาเนินการกับความผิดฐานทุจริตดังกล่าว สาหรับขั้นตอนในการดาเนินการนั้น เจ้าหน้าที่
ของ ACU ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตารวจตามกฎหมาย จะต้องดาเนินการสืบสวนความผิดฐานทุจริตตามที่
กาหนดในบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับนี้ ยิ่งไป
กว่านั้น เพื่อให้ ACU สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานทุจริต ACU จะมีสิทธิ
พิเศษบางประการ เช่นสิทธิพิเศษในการติดตามตรวจสอบ การเสนอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสั่งระงับ
การดาเนินงานของบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การอายัดทรัพย์สิน และการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาล
กฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าว
ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้ ACI และหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ ย วข้ อ งที่ มี อ านาจมี ห น้า ที่ ที่ จะต้ องจั ด ให้ มี ความความร่ ว มมื อ ระหว่ างประเทศและความช่ ว ยเหลือ ทาง
กฎหมายร่วมกันระหว่างประเทศกัมพูชาและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะของทรัพย์สินของชาวกัมพูชาที่
มีสัญชาติมากกว่าหนึ่งสัญชาติ ขั้นตอนในการประสานความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันดังกล่าว จะต้อง
เป็นไปตามหลักการที่กาหนดไว้ในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคี และเป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศกัมพูชาที่ผลบังคับใช้
4.

กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2011
กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2010) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.
2011 (“กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม ”) กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ได้แก้ไข ยกเลิก และ
เพิ่มเติมข้อความในบางมาตราที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2010) โดยข้อความที่ได้รับ
การแก้ไข ยกเลิก และเพิ่มเติมดังกล่าว นอกเหนือจากเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาในทางปกครองของประธาน NCAC โดยที่ประธานคนดังกล่าวมีสิทธิในการออกประกาศเพื่อจัดระเบียบ
โครงสร้างของ ACU ในระดับใต้บังคับบัญชา และกาหนด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกหน้าที่ของ ACI ในระดับใต้
บังคับบัญชา ตามที่ประธาน ACU ร้องขอ และเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและทรัพยากรของ ACI
โดย ACI จะมีงบประมาณแยกเป็นต่างหากสาหรับการดาเนินงานของตน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวรวมอยู่ใน
งบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ACI ได้รับทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานจากรัฐบาลกัมพูชา

5.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการก่อตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29
มกราคม ค.ศ. 2008
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศกัมพูชา หรือ Cambodia
Financial Intelligence Unit “CAFIU” โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2008 และอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา หรื อ the National Bank of Cambodia “NBC” CAFIU

หน้า 181

DFDL (Thailand) Ltd.

บริษัท ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) จากัด

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

No. 3 Rajanakarn Building, AA Floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
t: +662 059 4090
f: +662 059 4099
www.dfdl.com
e: thailand@dfdl.com

บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย (1) ผู้แทนของ NBC (2) ผู้แทนของกระทรวง
ยุติธรรม (3) ผู้แทนของสานักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี (4) ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย และ (5) ผู้แทน
ของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน อนุกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดให้ CAFIU ต้องมีสานักงานเลขาธิการถาวร
โดยมีเลขาธิการใหญ่เป็นผู้นาในการบริหารงานของสานักงานเลขาธิการดังกล่าว
กรุณาศึกษารายละเอียดโครงสร้างองค์กรของ CAFIU ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 13
6.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศกัมพูชา ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2010
ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ สมาชิกของคณะกรรมการที่ทาหน้าที่เป็นผู้นาในการบริหารงานของหน่วยข่าวกรอง
ทางการเงินของกัมพูชาหรือ CAFIU จะต้องประกอบไปด้วย (1) ผู้อานวยการธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา
(ประธานคณะกรรมการ) (2) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (สมาชิกคณะกรรมการ) (3) ผู้แทนสานักงาน
คณะรัฐมนตรี หรือ Office of the Council of Ministers “OCM” (สมาชิกคณะกรรมการ) (4) ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย (สมาชิกคณะกรรมการ) และ (5) ผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (สมาชิก
คณะกรรมการ)

7.

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดเตรียมและการบริหารจัดการงบประมาณของสถาบันต่อต้านการทุจริต ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2011
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดการจัดเตรียมและการบริหารจัดการงบประมาณของสถาบันต่อต้าน
การทุจริต หรือ Anti-Corruption Institution “ACI” ตามอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ ACI จะมีงบประมาณของ
ตนเองแยกเป็นต่างหากเพื่อดาเนินกิจกรรม/งานต่างๆ ของตน โดยงบประมาณดังกล่าวมีจานวนเท่ากับ 0.2% 0.3% ของรายจ่ายประจาทั้งหมดที่ระบุในงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้จะได้รับการแก้ไขทุกๆสามปี
และ ACI สามารถของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลกัมพูชาได้ตามความจาเป็น
นอกจากนี้ อนุกฤษฎีกาฉบับนี้ยังกาหนดให้หน่วยงานต่อต้านการทุจริต หรือ Anti-Corruption Unit “ACU”
เป็นผู้ตรวจสอบและเสนองบประมาณรายปีให้แก่กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ข้าราชการพลเรือนและ
หัวหน้าฝ่ายบริหารของสภาต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ National Council Against Corruption
“NCAC” และ ACU จะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง เพื่อดาเนินงานต่อต้านการทุจริต ซึ่งเรียกกันว่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งจ่ายเป็น
ต่างหากสาหรับการดาเนินงาน ซึ่งเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนพื้นฐานและค่าตอบแทนรายเดือนอื่นๆ
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อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบและการดาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อฉบับวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2011
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้มีเป้าหมายในการกาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
หรือ Anti-Corruption Unit “ACU” ACU มีภารกิจในการต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ ที่เกิดขึ้นในทุกภาค
ส่วนและทุกระดับในประเทศกัมพูชา โดยกระทาผ่านทางการให้การศึกษาแก่ประชาชน การป้องกัน การ
ควบคุม และการบังคับใช้กฎหมายต่ อต้านการกระทาทุจริต โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและความ
ร่วมมือจากนานาชาติ
ACU มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 บังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่มีผลบังคับ กรณีความผิดฐานทุจริต
 จัด ทาแผนปฏิ บั ติก ารเพื่อ ต่อ สู้ กับ การทุจ ริต ตามกลยุ ทธ์ และนโยบายของสภาต่อ ต้ านการทุจ ริ ต
แห่งชาติ หรือ National Council for Anti-Corruption “NCAC”
 บริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 เฝ้าตรวจสอบ สื บสวน ตรวจสอบในเชิ งลึก และวิ จัย ตลอดจนนาเสนอมาตรการที่เ กี่ยวข้ องกั บ
ความผิดฐานทุจริตในทุกกระทรวง หน่วยงานของรัฐและเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยเป็นไปตาม
ขั้นตอนการดาเนินงานที่มีผลบังคับใช้
 รับ และตรวจสอบค าร้ อ งเรี ย นทั้ งหมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และด าเนิ น การตามขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้
 รับและตรวจสอบคาร้องเรีย นทั้งหมดที่ เกี่ย วข้อ งกับการไม่ใช้ ข้อมูล ที่เกี่ ยวข้ องกับ การให้บ ริการ
สาธารณะ
 ค้นหา ตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
 ดาเนินมาตรการที่จาเป็นในการรักษาความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
 บริหารจัดการระบบรายงานทรัพย์สินและหนี้สินตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายต่อต้านการทุจริต
 เป็นผู้นาแคมเปญให้ความรู้เพื่อทาให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและกาจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไป
 ประสานความร่วมมือกับองค์การในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติในการต่อสู้
กับการทุจริตระหว่างประเทศ และ
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกัมพูชา และตามกฎหมายที่มีผลบังคับ
กรุณาศึกษาโครงสร้างองค์กรของ ACU ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 12
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อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิ นเพื่อการก่อการร้าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12
มิถุนายน ค.ศ. 2015
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย หรือ National Coordination
Committee for Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism หรือ NCC
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2015 เพื่อทาหน้าที่เป็นกลไกในการประสานงานที่ถาวรและในระดับ
อาวุโส เพื่อป้องกันและควบคุมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินให้ แก่ผู้ก่อการร้ายในประเทศกัมพูชา
คณะกรรมการ NCC นี้มีอานาจในการตัดสินใจผ่านทางเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ในเรื่องการเตรียม
กลไกในการประสานงาน การป้องกันและควบคุมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย
ในประเทศกัมพูชา
มาตรา 1 ของอนุกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ NCC ซึ่งต่อมาได้รับการแก้ไขโดยอนุ
กฤษฎีกาฉบับที่ 63 ANK.BK ว่าด้วยการแก้ไขมาตรา 1 ของอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยอนุกฤษฎีกาฉบับที่ 63
ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2016 อนุกฤษฎีกาฉบับที่ 63 กาหนดให้
คณะกรรมการ NCC ต้องมีสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผู้อานวยการธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา หรือ
National Bank of Cambodia “NBC” (2) ผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (3) ผู้แทนคณะกรรมการ
ป้องกันการก่อการร้ายแห่งชาติ (4) สมาชิกคณะกรรมการของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของกัมพูชาหรือ
Cambodia Financial Intelligence Unit “CAFIU” ที่เป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหม (5) สมาชิก
คณะกรรมการ CAFIU ที่เป็นผู้แทนของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (6) สมาชิกคณะกรรมการ CAFIU ที่
เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม (7) สมาชิกคณะกรรมการ CAFIU ที่เป็นผู้แทนของคณะรัฐมนตรี (8) ผู้แทน
ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (9) เลขาธิการใหญ่ของ CAFIU
อนุกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดให้คณะกรรมการ NCC มีหน้าที่และการดาเนินงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 พัฒนานโยบายแห่งชาติในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย
 ประสานความร่วมมือในเรื่องนโยบายแห่งชาติ โดยใช้แผนดาเนินงานใหม่ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ
 รับรองว่ามีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 รับ รองว่ า ประเทศกั มพู ชาปฏิ บั ติต ามค าแนะน าของคณะทางานเฉพาะกิ จเพื่ อด าเนิน มาตรการทาง
การเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ข้อกาหนดต่างๆ ของกลุ่มความร่วมมือเพื่อการ
ต่อต้านการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และตามอนุสัญญา มติ คาแถลง และแผนปฏิบัติ การของ
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย
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ให้คาแนะนาในเรื่องมาตรการและโครงสร้างทางกฎหมายและทางปกครอง เพื่อที่จะใช้มาตรการในด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้ายได้
อย่างเหมาะสม
จั ด ท าระบบเพื่ อ ด าเนิ น การในเรื่ อ งการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการ
สนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย และ
ติดตามการใช้มาตรการในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย โดยติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศเรื่องการจัดระเบียบและการดาเนินงานของสานักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2011
ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดการจัดระเบียบและการดาเนินงานของสานักงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
การบริหารของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต หรือ Anti-Corruption Unit หรือ ACU สาหรับโครงสร้างองค์กร
ของ ACU นั้น ACU ประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ จานวน 8 (แปด) แผนก โดยแต่ละแผนกจะประกอบด้วย
สานักงานใต้สังกัด จานวนหนึ่ง โดยในแต่ละสานักงานก็จะมีหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้า แผนกอีกจานวน
หนึ่งเป็นผู้นาในการดาเนินงาน
แผนกงานจานวน 8 (แปด) แผนกตามประกาศฉบับนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) แผนกธุรการและการเงิน (ประกอบด้วยสานักงาน 4 (สี่) แห่ง)
2) แผนกงานบุคคลและการฝึกอบรม (ประกอบด้วยสานักงาน 3 (สาม) แห่ง)
3) แผนกรักษาความปลอดภัย (ประกอบด้วยสานักงาน 4 (สี่) แห่ง)
4) แผนกแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน (ประกอบด้วยสานักงาน 3 (สาม) แห่ง)
5) แผนกกิจ การด้ า นเขตอานาจ คาร้ องเรี ย น และกิจ การต่ า งประเทศ (ประกอบด้ วยส านักงาน
3 (สาม) แห่ง)
6) แผนกการศึกษา การคุ้มครองและการป้องกัน (ประกอบด้วยสานักงาน 3 (สาม) แห่ง)
7) แผนกข้อมูลทางเทคนิคและคาให้การ (ประกอบด้วยสานักงาน 4 (สี่) แห่ง)
8) แผนกการสอบสวนและจารกรรม (มีสานักงาน 6 (หก) แห่ง)
ตามประกาศฉบับนี้ สานักงานแต่ละแห่งจะต้องร่วมมือกับสานักงานพิเศษอื่นๆ เพื่อทาให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่ า งราบรื่ น ทั้ งนี้ ส านั ก งานทุ ก แห่ งที่ ขึ้ น ตรงต่ อ แผนกของ ACU จะต้ อ งประชุ ม กั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
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กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2012 กฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย
ในการรับรองว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานก่อสร้าง บริการต่างๆ รวมทั้งบริการในการให้คาปรึกษานั้น
ดาเนินไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ประหยัด
งบประมาณ และทั น กาล รวมทั้ ง รั บ รองว่ า มี ก ารใช้ ร ะบบเพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของภาครั ฐ ที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั่ ว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติ และโครงสร้างในการควบคุมและการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครั ฐนี้มีผลบังคับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ประเทศกัมพูชา โดยที่ไม่พิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ยกเว้น





การจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ก็ตามที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ก็
ตามที่ต้องดาเนินการตามคาแนะนาและขั้นตอนตามที่กาหนดในสัญญาการให้เงินทุน ในกรณีที่สัญญาการ
ให้เงินทุนดังกล่าวมิได้กาหนดคาแนะนาหรือขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ก็ตามที่ส่ งผลกระทบต่อข้อมูลลับของกิจการกลาโหมและความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี
การที่รัฐบาลให้สัมปทาน ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบฉบับอื่นเป็นต่างหาก

อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2006
บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานก่อสร้าง และบริการต่างๆ จะต้องดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับมูลค่าของโครงการ:

การแข่งประมูลราคาจากต่างชาติ : วิธีการนี้จะใช้กับโครงการขนาดใหญ่พิเศษ (mega project) ซึ่งหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐสาหรับโครงการดังกล่าวจะถูกกาหนดไว้ในอนุกฤษฎีกา
โดยวิธีการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลจากต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการประมูล ผู้ประมูลจากต่างชาติสามารถ
เสนอรายละเอียดจาเพาะในด้านเทคนิค เพื่อที่จะเลือกข้อเสนอในการประมูลที่คุ้มทุนและเป็นประโยชน์มาก
ที่สุด

การแข่งประมูลราคาในประเทศ : วิธีการนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ผลิตในประเทศมีความสามารถในการผลิตสินค้าและ
ศักยภาพในการก่อสร้างอย่างเพียงพอ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประมาณการไว้มีจานวนไม่มาก เพื่อดึงดูดผู้จัดหา
สินค้าหรือบริการหรือผู้รับจ้างจากต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกข้อเสนอในการประมูลที่คุ้มทุนและเป็นประโยชน์
มากที่สุด
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การสอบถามราคา : วิธีการนี้จะใช้สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานก่อสร้าง และบริการต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาด
ในประเทศ การสอบถามราคานี้อาจใช้กับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่อยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ และ
การสารวจราคา : วิธีการนี้จะใช้สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ไม่ได้มีความสาคัญและมีราคาไม่สูง

นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินและเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจในการควบคุมการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อาจใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างนอกเหนือไปจากที่กล่าวมาข้างต้นได้ เช่น การว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
โดยตรง การว่าจ้างกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ของชุมชน
13.

กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ
ณ วันที่ส่งรายงานฉบับนี้ ประเทศกัมพูชายังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเหตุฉุกเฉินของประเทศเป็นการเฉพาะ ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าว มาตรา 22 (ใหม่) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ.
1999 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ประเทศประสบภยั นตราย พระมหากษัตริย์จะทรงประกาศให้ประเทศอยู่ในสภาวะ
ฉุกเฉิน หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ประธานสภาแห่งชาติ และประธานวุฒิสภามีมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ มาตรา 86
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาบัญญัติไว้ว่า ภายใต้สภาวะที่ประเทศตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสภา
แห่ งชาติ จ ะต้ อ งเรี ย กประชุ ม เป็ น รายวั น ทั้ งนี้ สภาแห่ งชาติ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะประกาศยุ ติ ส ภาวะฉุ ก เฉิ น ดั งกล่ า ว เมื่ อ
สถานการณ์สงบลง ในกรณีที่สภาแห่งชาติไม่สามารถเรียกประชุมได้ เนื่องจากมีเหตุจาเป็นบังคับ โดยเฉพาะในกรณีที่
ประเทศถูกรุกรานจากกองกาลังต่างชาติ สภาวะฉุกเฉินของประเทศจะถูกขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ และใน
ระหว่างที่ประเทศตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่สามารถยุบสภาแห่งชาติได้ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
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กองตารวจท้องถิ่น/เมือง

- กรมการฝึกอบรม
- กรมการทางานและ
ทรัพยากร

- กรมธุรกำร

กรมราชภัณฑ์

กองกลางตารวจชายแดน
- กรมตารวจอาญา
- กรมตารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
- กรมตารวจลักษณะทางเทคนิคและ
วิทยาศาสตร์
- กรมตารวจต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครอง
ผู้เยาว์
- สานักงานต่อต้านยาเสพติด (มีศักดิเ์ ท่ากรม)

- กรมรักษาความปลอดภัยภายใน
- กรมต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชายแดน
- กรมการคุ้มกัน
- กรมจารกรรม
- กรมสืบสวนต่างประเทศและทางเทคนิค
- กรมต่อต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

- กรมตารวจจราจรและคาสัง่ ทางสาธารณะ
- กรมตารวจท่องเที่ยว
- กรมตารวจด้านการคุ้มกันทางวัฒนธรรม
- กรมการจัดการวัตถุระเบิด
- กรมตารวจด้านการป้องกัน ผจญไฟ และช่วยเหลือจาก
ไฟ

กองกลางคาสั่งสาธารณ

- หน่วยอานวยการ
- กรมธุรการ
- สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิจัยเรื่องเขตอานาจ
ของตารวจ
ของตารวจ
- สถาบันฝึกอบรมทางวิชาชีพ
กลุ่มวิจัยเรื่องเขตอานาจ
ตารวจ
- สถาบันผู้นาและการบัญชาการ ของการจัดการทางพล
- สถาบันภาษาต่างประเทศและ เรือน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มวิจัยเรื่องเขตอานาจ
- สถาบันการศึกษาระดับสูง
ของกระทรวงและสถาบัน
- ศูนย์กลางการฝึกอบรมวิชาชีพ - กลุ่มวิจัยเรื่องเขตอานาจ
การป้องกันเรือนจา
ระหว่างประเทศ
- กรมฝึกอบรม
- โรงเรียนระดับสูงสาหรับวิชาชีพ
ตารวจ
- โรงเรียนระดับสูงทางเทคนิค

คณะกรรมการว่าด้วย
กฎระเบียบ

- คณะรัฐมนตรี
- กรมการปกครอง
- กรมการประเมินผลและสถิติ
- กรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เลขาธิการที่ปรึกษา

สถาบันตารวจแห่งกัมพูชา

- กรมความปลอดภัยสาธารณะ
และการวางแผนทางเศรษฐกิจ
และการเงิน
- กรมการวางแผนและบริหาร
ทางเศรษฐกิจและการเงิน และ
การบริหารจัดการทั่วไป
- กรมเครื่องมือทางเทคนิคและ
การขนส่ง
- กรมสิง่ พิมพ์ทางการศึกษา
- กรมสุขภาพ
- กรมวิศวกรรมและการก่อสร้าง
- กรมวิจัยเครื่องมืทางเทคนิค
ของตารวจ (มีศักดิเ์ ท่ากรม)
- สถานีโทรทัศน์และวิทยุภายใน

- กรมธุรการ

กรมการขนส่งและ
การเงิน

สานักเลขาธิการ
กลาง

กองกลางการรักษาความ
ปลอดภัย

- กรมธุรกำร
- กรมทะเบียนพล
เรื อน
- กรมบัตรประชำชน
- กรมหนังสือ
เดินทำง
- กรมสัญชำติ
- กรมสถิติพลเรื อน
-กรมกำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ

- กรมธุรการ
- กรมเทคโนโลยีและ
การเข้าเมืองชั่วคราว
ของคนต่างด้าว
- กรมการเข้าเมืองถาวร
ของคนต่างด้าว
- กรมการเข้าเมืองถาวร
ของผูล้ งทุนต่างด้าว
- กรมของแผนกที่ 1
- กรมของแผนกที่ 2
- กรมการสืบสวนและ
ดาเนินการตาม
กระบวนการ
- กรมการลี้ภัย

กองกลางตารวจฝ่ายยุติธรรม

กรมการพิสูจน์
ตัวตน

ปลัดกระทรวง

กรมการตรวจคน
เข้าเมือง

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง

กระทรวงมหาดไทย

- กรมธุรการ
- กรมการตรวจสอบและบริหาร - กรมปฏิบตั ิกำร
- กรมกำรแก้ ไขและ
จัดการ
- กรมการรับงานบริหารจัดการ ฟื น้ ฟู
การสืบสวน
- กรมกำรฝึ กอบรม
- กรมการตรวจสอบตารวจ
อำชีพ
ระดับกลาง
- กรมรั กษำควำม
- กรมการตรวจสอบตารวจ
ปลอดภัยเรื อนจำ
ท้องถิ่นจังหวัด
- กรมการรับงานตารวจสืบสวน

ฝ่ายตรวจสอบ

- กรมตารวจเพื่อการป้องกันชายแดนทางบก
- กรมตารวจเพื่อการป้องกันชายแดนทางน้า
- กรมตารวจเพื่อลักษณะพิเศษทางชายแดน

- กรมธุรการ
- กรมการประเมินผลและ
วางแผน
- กรมวิทยุสอื่ สาร
- กรมเอกสารลับ
- หน่วยสอดแนม (มีศักดิ์เท่า
กรม)
- กองการเงินและขนส่ง (มี
ศักดิ์เท่ากรม)
- หน่วยคาสั่งตารวจ
- กรมตารวจป้องกัน
- กรมการบริหารสถานีตารวจ

กรมบุคลากร

กรมบุคลากร

กรมตารวจแห่งชาติ

กรมการตรวจสอบ
ภายในทั่วไป

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

กรมบุคคล

- กรมธุรการ
- กรมการจัดการเทศบาล
อาเภอ ตาบล สังกัด
-กรมเมือง คาน จังหวัด)
-กรมสมาคมและพรรรค
การเมือง

กรมธุรการ

กรมการจัดการและประเมินผล
กรมการตรวจสอบ 1
กรมการตรวจสอบ 2
กรมการปกครองและธรรมาภิบาล
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กรมข้อมูล
(Dept. of
Information)

(Dept. of
International
Relations)

กรมการสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

กรมการบานาญ
(Dept. of Pension)

กรมการสุขภาพ
(Dept. of Health)

กรมปิโตรเลียม
(Dept. of
Petroleum)

กรมวัสดุ
(Dept. of Supply)

กรมการเงิน
(Dept. of Finance)

กรมการวิศวกรรม
(Dept. of
Engineering)

กรมการขนส่งและการเงิน
(General Department of
Logistics and Finance)

กรมเครื่องมือทาง
ทหาร
(Dept. of Military
Equipment)

กรมเนื้อหาทางเทคนิค
(Dept. of
Technical Affairs)

โรงเรียนฝึกทักษะ
ทั่วไป
(School of General
Skills)

กรมการส่งผ่าน
(Dept. of
Transmission)

กรมเครื่องมือรบ
(Dept. of
Armored
Equipment)

กรมเครื่องมือทางเทคนิคทั่วไป
(General Department
of Technical Equipment)

อัยการทหาร
(Martial Prosecutor)

อัยการทหาร
(Martial Prosecutor)

ศาลทหาร (Martial Court)

กรมการภูมิศาสตร์
(Dept. of Geography)

กรมบุคลากร
(Dept. of Personnel)

กรมการตรวจสอบ
(Dept. of Inspection)

กรมกฎหมาย
(Dept. of Legal Affairs)

กรมการเมืองและการวางแผน
(Dept. of Politics and
Planning)

คณะรัฐมนตรี
(Cabinet of the Minister)

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

กรมการพลเรือนทหาร
(Dept. of
Civil Military)

กรมการศึกษา
(Dept. of
Education)

กรมการบริการทางทหารทั่วไป
(General Department of
Military Services)

ที่ปรึกษา (Advisors)

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of National Defense)
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หัวหน้าแผนก (Head)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
(Deputy Head)
แผนกปฏิบัติการทั่วไป
(General Department of
Operation)

แผนกเขตอานาจ การร้องทุกข์
และเรื่องราวระหว่างประเทศ
(Dept. of Jurisdiction,
Complaint, and
International Affairs)

กลุ่มต่อต้านการทุจริต
กลาง
(Anti-Corruption
Central Group)

หน่วยสืบสวนสอบสวน
ภายใน
(Internal Investigation
Section)

แผนกการศึกษา การป้องกัน
และการควบคุม
(Dept. of Education,
Prevention, and Control)

สานักงานต่อต้านการทุจริต
เทศบาล/จังหวัด
(Municipal/Provincial AntiCorruption Office)

แผนกลักษณะทางเทคนิค
และการประเมินผล
(Dept. of Technicalities
and Assessment)
แผนกการสืบสวน และการ
จารกรรม
(Dept. of Investigation
and Espionage)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 13
โครงสร้างองค์กรหน่วยข่าวกรองทางการเงินกัมพูชา
(Organizational Chart of the Cambodia Financial Intelligence Unit)
คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ
(National Coordination Committee)
คณะกรรมการหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
(CAFIU Board of Directors)
เลขาธิการหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
(Secretary General of CAFIU)
รองเลขาธิการหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
(Deputy Secretary General of CAFIU)

แผนก (Departments)

แผนกกฎหมาย การจัดการ และ
สารสนเทศ
(Legal, Administration and IT
Division)
หน่วยกฎหมาย
(Legal Section)
หน่วยการจัดการ
(Administration Section)
หน่วยสารสนเทศ
(IT Section)

แผนก (Departments)

แผนกวิเคราะห์
(Analysis Division)
หน่วยรับข้อมูล
และวิเคราะห์
(Receive and Analysis
Section)

หน่วยแจกจ่ายและรับฟัง
ความคิดเห็น
(Dissemination and
Receive Feedback
Section)

แผนกความร่วมมือ
(Cooperation Division)
หน่วยความร่วมมือ
ภายในประเทศ
(Domestic Cooperation
Section)
หน่วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
(International Cooperation
Section)

แผนกปฏิบัติงาน
(Compliance Division)

หน่วยปฏิบัติงาน
(Compliance Section)

หน่วยฝึกอบรมและยกระดับ
การรับรู้
(Training and Awareness
Raising Section)

หน้า 191

