
                                                       
 

 สถานการณการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศกัมพชูา 

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. 

ลําดบั จังหวัด/กรุง ผูตดิเชื้อ 

รวม 

ผูตดิเชื้อใหม ผูที ่

รักษาหาย 

เสียชีวิต สญัชาตทิี ่

ตดิเชื้อ 

สญัชาตทิี่

รักษาหาย 

1 พนมเปญ 27  27 0 1. กัมพูชา (15) 

2. เบลเย่ียม (1)  

3. แคนาดา (2) 

4. ฝรั่งเศส (4) 

5. เวียดนาม (3) 

6. จีน (2) 

-กัมพูชา 15 

-ฝรั่งเศส 4 

-เบลเย่ียม 1 

-แคนาดา 2 

-เวียดนาม 3 

-จีน 2 

2 พระสีหนุ 40  40 0 1. จีน (1) 

2. ฝรั่งเศส (36) 

3. กัมพูชา (3) 

-จีน 1 

- ฝรั่งเศส 

36 

-กัมพูชา 3 

3 เสียมราฐ 7   7 0 1. กัมพูชา (5) 

2. อินโดนิเซีย (2) 

-กัมพูชา 5 

-อินโดนิเซีย 

2 

4 กัมปงจาม 17  17 0 1. อังกฤษ (5)  

2. มาเลเซีย (8) 

3. กัมพูชา (2) 

4. อเมริกา (2) 

-อังกฤษ 5 

-มาเลเซีย 8 

-กัมพูชา 2 

-อเมริกา 2 

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

6 พระวิหาร 2  2 0 1. กัมพูชา (2) -กัมพูชา 2 



                                                       
 

7 บันเตียเมียนเจย 4  3 0 1. กัมพูชา (4) -กัมพูชา 3 

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

9 กัมปอต 2  2 0 1. มาเลเซีย (2) -มาเลเซีย 2 

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

11 แกบ 4  4 0 1. กัมพูชา (1) 

2. มาเลเซีย (3) 

-กัมพูชา 1 

-มาเลเซีย 3 

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

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

สรปุ 122  +0 120 0   

 

มาตรการของรัฐบาลกัมพชูา 

1. หามชาวตางชาติที่เดินทางมาจากประเทศ อิตาล,ี เยอรมัน, สเปน, ฝรั่งเศส, อเมริกา, อิหราน เขา

ประเทศกัมพูชาเปนระยะเวลา ๓๐ วัน นับต้ังแตวันที่ ๑๗ มีนาคม เปนตนไป 

2. สั่งปดสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ต้ังแตวันที ่๑๔ มีนาคม  2020 จนกวาสถานการณ

การระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

3. สั่งปดสถานบันเทิง KTV, PUB, BAR, โรงภาพยนตร และพิพิธภัณฑทั่วประเทศ ต้ังแตวันที่ ๑๗ 

มีนาคม 2020จนกวาสถานการณการระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

4. หามมีการชุมนุมทางศาสนา (ทุกศาสนา) ต้ังแตวันที่ ๑๗ มีนาคม 2020 จนกวาสถานการณการ

ระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

5. หามจัดแสดงดนตรี ณ สถานที่สาธารณะที่มีคนจํานวนมากเขารวม ต้ังแตวันที่ ๑๗ มีนาคม 2020 

จนกวาสถานการณระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

6. หามนักทองเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวตางชาติเขาชมพระราชวัง ต้ังแตวันที่ ๑๘ มนีาคม 2020 

จนกวาสถานการณการระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

7. รัฐบาลกมัพูชาไดออกประกาศหามประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางไปเวียดนามและหามชาวเวียดนาม

เดินทางมากัมพูชาทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ต้ังแตเที่ยงคืนของวันที่ 20 มีนาคม  2563 เปน



                                                       
 

ตนไป สวนการขนสงสินคาขามแดนระหวางประเทศทั้งสอง ขอใหหนวยงานทองถิ่นทั้งสองประเทศ

รวมมือกันเพ่ืออํานวยความสะดวกและรับรองวา การขนสงสินคาขามแดนประเทศทั้งสองสามารถทําได

โดยไมมีอุปสรรค 

8. กัมพูชาและไทยไดปดจุดผานแดนทุกแหง โดยอนุญาตใหรถขนสงสนิคาผานเขาออกพรอมพนักงานขับ

รถและเจาหนาที่ประจํารถ (รวมไมเกิน 2 คน) เขา-ออกได ณ ดาน 

 (1) ชองสะงํา อ.ภูสิงห จ. ศรษีะเกษ - ชองจวม อ.อัลลงเวง จ. อุดรมีชัย 

 (2) ชองจอม อ.กาบเชิง จ. สุรินทร - ชองโอรเสม็ด อ.สําโรง จ. อุดรมีชัย 

 (3) บานคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ. สระแกว - ปอยเปต อ.โอโจรว จ. บันเตียเมียนเจย 

 (4) บานแหลม อ.โปงนํ้ารอน จ. จันทบุรี - บานตวง อ. กร็อมเรียง จ. พระตะบอง 

 (5) บานหาดเล็ก อ.คลองใหญ จ. ตราด - บานจามเยียม อ.มณฑลสีมา จ. เกาะกง 

 ทั้งน้ี พนักงานขับรถและเจาหนาที่ประจํารถตองผานการตรวจสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุข

อยางเขมงวด 

9. สั่งปดรานอาหารประเภท Beer Garden ทั่วประเทศ ต้ังแตวันที่ 25 มีนาคม 2020 จนกวา

สถานการณการระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

10. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2563  รฐับาลกัมพูชาไดออกมาตรการเขมงวดสําหรับการเดินทางเขา

ประเทศกัมพูชาของชาวตางชาติ ซึ่งจะมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 30 มีนาคม  2020 เวลา 23.59 น. 

โดยมีขอความดังน้ี 

 (1) ยกเลิกช่ัวคราวนโยบายการยกเลิกวีซา การออกวีซาทองเที่ยว การออกวีซาอิเล็กทรอนิกส 

(e-Visa) และการออกวีซาเมื่อมาถึง (Visa on Arrival)  ใหแกชาวตางชาติทุกคนในระยะเวลา 1 เดือน 

 (2) ชาวตางชาติที่มีความประสงคจะเดินทางเขาประเทศกัมพูชาตองมีเอกสารดังน้ี 

  (2.1) ย่ืนขอวีซา ณ สถานทตูกัมพูชาที่ต้ังอยูในตางประเทศ  

  (2.2) มีใบรับรองแพทยที่ออกใหโดยหนวยงานสาธารณสุขประเทศของตนกอนการ

เดินทางไมเกิน 72 ช่ัวโมง ทีย่ืนยันวา มีการตรวจสุขภาพแลวไมพบเช้ือโรค COVID-19 

  (2.3) มีเอกสารยืนยันวา ไดซื้อประกันสุขภาพในวงเงินไมนอยกวา 50,000 ดอลลาร

สหรัฐฯ ในชวงที่อยูอาศัยในประเทศกัมพูชา 



                                                       
 

 (3) ชาวตางชาติที่มีวีซานักการทูต (Visa Type A) หรือวีซาทางการ (Visa Type B) ของกัมพูชา 

ไมจําเปนมีใบรบัรองแพทยและเอกสารยืนยันการซื้อประกันสุขภาพแตอยางใด 

 (4) ชาวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศกัมพูชาตองผานการตรวจสุขภาพกอนอนุญาตใหเขา

ประเทศ และจะมีการกักกัน ควบคุมไวสังเกต หรือวิธีการอ่ืนใดตามการกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข

กัมพูชา เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

 (5) มาตรการเขมงวดดังกลาวขางตน คือเปนมาตรการช่ัวคราว และจะมกีารทบทวนใหมโดย

รัฐบาลกัมพูชาตามสถานการณการแพรระบาดกระจายทั่วโลกของเช้ือโรคน้ี 

11. สั่งปด CASINO ทั่วประเทศ ต้ังแตวันที ่๑  เมษายน  2020 เวลา 23.59 น. จนกวาสถานการณ

การระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

12. สั่งหามสงออกขาวเปลือกและขาวขาว ต้ังแตวันที่ 5 เมษายน 2020 โดยอนุญาตใหสงออกเฉพาะ

ขาวหอม จนกวาสถานการณการระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

13. สั่งปดธุรกิจที่เปนสถานทีอ่อกกําลังกายทั่วประเทศ ต้ังแตวันที่ 2 เมษายน 2020 จนกวา

สถานการณการระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

14. สั่งปดธุรกิจที่เปนสถานทีน่วดเพ่ือสุขภาพและสปาทั่วประเทศ ต้ังแตวันที่ 7 เมษายน 2020 จนกวา

จะมีการแจงใหทราบใหม 

15. เมื่อวันที่ 16 เมษายน  2020 รัฐบาลกัมพูชาไดขยายระยะเวลาการหามชาวตางชาติที่เดินทางมา

จากประเทศ อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, ฝรั่งเศส, อเมริกา, อิหราน เขาประเทศกัมพูชาตอไปอีก จนกวา

สถานการณการระบาดโรคติดตอ Covid 19 จะคลี่คลาย 

16. กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาไดออกคําสั่งวา คนงานทุกคนที่ไดลางานและเดินทางไปภูมิลําเนา

ในชวงงานปใหมของกัมพูชา เมื่อกลับเขามาทํางาน จะถูกกักตัวระยะเวลา 14 วัน เพ่ือติดตามอาการติด

เช้ือ COVID-19 

  

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

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 

3  พฤษภาคม  2563 

 

 


