
รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-19 ในประเทศกัมพูชา 
                         และมาตรการของรัฐบาลกัมพูชา (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 

 
No. เมืองหลวง / 

จังหวัด 
ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อใหม่ รักษาหายแล้ว เสียชีวิต สัญชาติ 

1 พนมเปญ 11   0 1. กัมพูชา (2) 
2. กัมพูชามุสลิม (5) 
3. เบลเยียม (1)  
4. แคนาดา (1) 
5. ฝรั่งเศส (2) 

2 พระสีหน ุ 34 +31 1 0 1. จีน (1) 
2. ฝรั่งเศส 2+29 = 31 
3. กัมพูชา (2) 

3 เสียมราฐ 2  0 0 1. กัมพูชา (1) 
2. กัมพูชามุสลิม (1) 

4 กัมปงจาม 11 +1 1 0 1. อังกฤษ 3 - 1 = 2 
2. มาเลเซีย (7) 
3. กัมพูชา (1) 

5 พระตะบอง 8  0 0 1. กัมพูชามุสลิม (8) 
6 พระวิหาร 2  0 0 1. กัมพูชามุสลิม (2) 
7 บันเตียเมียนเจย 2  0 0 1. กัมพูชา (1) 

2. กัมพูชามุสลิม (1) 
8 กัมปงชนัง 3  0 0 1. กัมพูชามุสลิม (3) 
9 กัมปอต 2  0 0 1. มาเลเซีย (2) 
10 ตะโบงคมมุ 4  0 0 1. กัมพูชามุสลิม (4) 
11 แกบ 4  0 0 1. กัมพูชา (1) 

2. มาเลเซีย (3) 
12 เกาะกง  2  +1 0 0 1. กัมพูชามุสลิม (1) 

2. กัมพูชา (1) 
13 กันดาล 1  0 0 1. กัมพูชามุสลิม (1) 

สรุป 86 +33 2 0  
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มาตรการของรัฐบาลกัมพูชา 
1. ห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศ อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, ฝรั่งเศส, อเมริกา, อิหร่าน เข้า

มาในประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม เป็นต้นไป 
2. สั่งปิดสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์การ

ระบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะมีการคลี่คลายลง 
3. สั่งปิดสถานบันเทิง KTV, PUB, BAR, โรงภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม 

2563จนกว่าสถานการณก์ารระบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะมีการคลี่คลายลง 
4. ห้ามมีการชุมนุมทางศาสนา (ทุกศาสนา) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์การระบาด

โรคติดต่อ Covid 19 จะมีการคลี่คลายลง 
5. ห้ามจัดแสดงดนตรี ณ สถานที่สาธารณะที่มีคนจ านวนมากเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 

จนกว่าสถานการณร์ะบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะมีการคลี่คลายลง 
6. ห้ามนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติเข้าชมพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 

จนกว่าสถานการณก์ารระบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะมีการคลี่คลายลง 
7. รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางไปเวียดนามและห้ามชาว

เวียดนามเดินทางมากัมพูชาทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 20 มีนาคม  2563 เป็นต้น
ไป ส่วนการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้งสองประเทศร่วมมือกันเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและรับรองว่า การขนส่งสินค้าข้ามแดนระว่างประเทศท้ังสองสามารถท าได้โดยไม่มีอุปสรรค 

8. กัมพูชาและไทยได้ปิดจุดผ่านแดนทั้งหมดระหว่างกัน โดยอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกพร้อม
พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจ ารถ (รวมไม่เกิน 2 คน) เข้า-ออกได้ ณ ด่าน 
 (1) ช่องสะง า อ.ภูสิงห์ จ. ศรีษะเกษ - ช่องจวม อ.อัลลงเวง จ. อุดรมีชัย 
 (2) ช่องจอม อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ - ช่องโอร์เสม็ด อ.ส าโรง จ. อุดรมีชัย 
 (3) บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว - ปอยเปต อ.โอโจรว จ. บันเตียเมียนเจย 
 (4) บ้านแหลม อ.โป่งน้ าร้อน จ. จันทบุรี - บ้านตวง อ. กร็อมเรียง จ. พระตะบอง 
 (5) บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ. ตราด - บ้านจามเยียม อ.มณฑลสีมา จ. เกาะกง 
 ทั้งนี้ พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจ ารถต้องผ่านการตรวจสอบสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง
เข็มงวด 
 

************************************ 
     ส ำนักงำนส่งเสิรมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 

      23 มีนำคม 2563 
 


