
                                                       
 

 สถานการณก์ารระบาดของเชือ้ COVID-19 ในประเทศกมัพชูา 

ณ วนัที ่29 มนีาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. 

ลำดับ จงัหวัด/กรงุ ผูต้ดิเชือ้ ผูต้ดิเชือ้ใหม ่ รกัษาหาย เสยีชวีิต สญัชาต ิ สญัชาติที่
รกัษาหาย 

1 พนมเปญ 17  4+3 0 1. กัมพูชา 
(8)+4=12 

2. เบลเย่ียม (1)  

3. แคนาดา (1) 

4. ฝรั่งเศส (3) 

-กัมพูชา 
(4)+2 

-ฝรั่งเศส 
(1) 

2 พระสีหน ุ 36  1 0 1. จีน (1) 

2. ฝรั่งเศส (33) 

3. กัมพูชา (2) 

-จีน (1) 

3 เสียมราฐ 5  0 0 1. กัมพูชา (3) 

2. อินโดนิเซีย (2) 

 

4 กัมปงจาม 15  1+2 0 1. อังกฤษ (5)  

2. มาเลเซีย (7) 

3. กัมพูชา (1) 

4. อเมริกา (2) 

-อังกฤษ 
(1)+2 

5 พระตะบอง 8  2+1 0 1. กัมพูชา (8) -กัมพูชา 
(2)+1 

6 พระวิหาร 2  0 0 1. กัมพูชา (2)  

7 บันเตียเมียนเจย 3 +1 1 0 1. กัมพูชา (2)+1 -กัมพูชา (1) 

8 กัมปงชนัง 3  2 0 1. กัมพูชา (3) -กัมพูชา (2) 



                                                       
 

9 กัมปอต 2  0 0 1. มาเลเซีย (2)  

10 ตะโบงคมุม 4  3 0 1. กัมพูชา (4) -กัมพูชา (3) 

11 แกบ 4  0 0 1. กัมพูชา (1) 

2. มาเลเซีย (3) 

 

12 เกาะกง 2  1 0 1. กัมพูชา (2) -กัมพูชา (1) 

13 กันดาล 2  0 0 1.กัมพูชา (2)  

สรปุ 103 +1 21 0   

 

มาตรการของรฐับาลกมัพชูา 

1. ห้ามชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาจากประเทศ อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, ฝรั่งเศส, อเมริกา, อิหร่าน เข้าประเทศ
กัมพูชาเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ี ๑๗ มีนาคม เป็นต้นไป 

2. ส่ังปิดสถาบันการศึกษาทุกระดับท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ มีนาคม  2020 จนกว่าสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะคล่ีคลาย 

3. ส่ังปิดสถานบันเทิง KTV, PUB, BAR, โรงภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์ท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ มีนาคม 2020
จนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะคล่ีคลาย 

4. ห้ามมีการชุมนุมทางศาสนา (ทุกศาสนา) ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ มีนาคม 2020 จนกว่าสถานการณ์การระบาด
โรคติดต่อ Covid 19 จะคล่ีคลาย 

5. ห้ามจัดแสดงดนตรี ณ สถานท่ีสาธารณะท่ีมีคนจำนวนมากเข้าร่วม ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ มีนาคม 2020 จนกว่า
สถานการณ์ระบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะคล่ีคลาย 

6. ห้ามนักท่องเท่ียวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติเข้าชมพระราชวัง ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ มีนาคม 2020 จนกว่า
สถานการณ์การระบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะคล่ีคลาย 

7. รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศห้ามประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางไปเวียดนามและห้ามชาวเวียดนามเดินทางมา
กัมพูชาท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ต้ังแต่เท่ียงคืนของวันท่ี 20 มีนาคม  2563 เป็นต้นไป ส่วนการขนส่ง
สินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศท้ังสอง ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้งสองประเทศร่วมมือกันเพื่ออำนวยความสะดวก
และรับรองว่า การขนส่งสินค้าข้ามแดนประเทศท้ังสองสามารถทำได้โดยไม่มีอุปสรรค 



                                                       
 

8. กัมพูชาและไทยได้ปิดจุดผ่านแดนทุกแห่ง โดยอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกพร้อมพนักงานขับรถและ
เจ้าหน้าท่ีประจำรถ (รวมไม่เกิน 2 คน) เข้า-ออกได้ ณ ด่าน 

 (1) ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ. ศรีษะเกษ - ช่องจวม อ.อัลลงเวง จ. อุดรมีชัย 

 (2) ช่องจอม อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ - ช่องโอร์เสม็ด อ.สำโรง จ. อุดรมีชัย 

 (3) บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว - ปอยเปต อ.โอโจรว จ. บันเตียเมียนเจย 

 (4) บา้นแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี - บ้านตวง อ. กร็อมเรียง จ. พระตะบอง 

 (5) บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ. ตราด - บ้านจามเยียม อ.มณฑลสีมา จ. เกาะกง 

 ท้ังนี้ พนักงานขับรถและเจ้าหน้าท่ีประจำรถต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่าง
เข้มงวด 

9. ส่ังปิดร้านอาหารประเภท Beer Garden ท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2020 จนกว่าสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดต่อ Covid 19 จะคล่ีคลาย 

10. เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม  2563  รัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาตรการเข้มงวดสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ
กัมพูชาของชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 30 มีนาคม  2563 เวลา 23.59 น. โดยมีข้อความดังนี้ 

 (1) ยกเลิกช่ัวคราวนโยบายการยกเลิกวีซ่า การออกวีซ่าท่องเท่ียว การออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) 
และการออกวีซ่าเมื่อมาถึง (Visa on Arrival)  ให้แก่ชาวต่างชาติทุกคนในระยะเวลา 1 เดือน 

 (2) ชาวต่างชาติท่ีมีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาต้องมีเอกสารดังนี้ 

  (2.1) ยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตกัมพูชาท่ีต้ังอยู่ในต่างประเทศ  

  (2.2) มีใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้โดยหน่วยงานสาธารณสุขประเทศของตนก่อนการเดินทางไม่
เกิน 72 ช่ัวโมง ท่ียืนยันว่า มีการตรวจสุขภาพแล้วไม่พบเช้ือโรค COVID-19 

  (2.3) มีเอกสารยืนยันว่า ได้ซื้อประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ในช่วงท่ีอยู่อาศัยในประเทศกัมพูชา 

 (3) ชาวต่างชาติท่ีมีวีซ่านักการทูต (Visa Type A) หรือวีซ่าทางการ (Visa Type B) ของกัมพูชา ไม่
จำเป็นมีใบรับรองแพทย์และเอกสารยืนยันการซื้อประกันสุขภาพแต่อย่างใด 

 (4) ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ และ
จะมีการกักกัน ควบคุมไว้สังเกต หรือวิธีการอื่นใดตามการกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 



                                                       
 

 (5) มาตรการเข้มงวดดังกล่าวข้างต้น คือเป็นมาตรการช่ัวคราว และจะมีการทบทวนใหม่โดยรัฐบาล
กัมพูชาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดกระจายท่ัวโลกของเช้ือโรคนี้ 

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

     สำนักงานส่งเสิรมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 

      29  มีนาคม  2563 

 

 


