
 

กัมพูชาผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดเตรียมเปิดประเทศเตม็รูปแบบ 

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ขอรายงานการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-๑๙ ของกัมพูชา ที่จะนำไปสู่การเปิดประเทศเร็ว ๆ นี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
 ๑. เมือ่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในนามประธานคณะกรรมการ

ระหว่างกระทรวงเพ่ือต่อต้านเชื้อโรคโควิด-๑๙ ได้ออกประกาศว่าด้วย  เงื่อนไขการเดินทาง การถือปฎิบัติตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุข และการกักตัวในกัมพูชาสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาประเทศกัมพูชาตามความปกติวิถใีหม(่New 
Normal) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

๒. กรณีพิเศษ สำหรับแขกของรัฐบาลกัมพูชาและผู้นำ/ข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาที่ 
กลับมาจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะถือปฏิบัติตามการอนุมัติของรัฐบาลในแต่ละกรณ(ีซึ่งอาจไม่ต้องกักตัว) 

๓. กักตัวเป็นเวลา ๓ วัน สำหรับผู้เดินทางที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ครบสองเข็ม ดังนี้ 
๓.๑ ข้าราชการและครอบครัวของกัมพูชาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังจากเสร็จสิ้น 

การปฏิบัติงาน 
๓.๒ เจ้าหน้าที่การทูตและครอบครัว 
๓.๒ เจ้าหน้าที่ต่างชาติที่เป็นผู้บริหารโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและครอบครัว 
๓.๓ นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติและครอบครัว 

๔. กักตัวเป็นเวลา ๗ วัน สำหรับผู้เดินทางที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ครบสองเข็ม ทั้งชาวกัมพูชา 
และชาวต่างชาติทั่วไป 

๕. การกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ หรือได้ฉีดวัคซีนโควิด- 
๑๙ ไม่ครบสองเข็ม ทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติทุกคน 
  (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้) 

โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย 

 การผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในการเดินทางมาเยี่ยมลูกค้า เจรจา

การค้า และเยี่ยมธุรกิจของตนเองที่ได้มาลงทุนไว้ในประเทศกัมพูชา 

        

 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 



 

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ) 

ประกาศ 

ว่าด้วย 

เงื่อนไขการเดินทาง การถือปฎิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และการกักตัวในกัมพูชาสำหรับ
ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาประเทศกัมพูชาตามความปกติวิถใีหม่ 

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

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2021  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในนามประธานคณะกรรมการระหว่าง
กระทรวงเพ่ือต่อต้านเชื้อโรคโควิด-19 ได้ออกประกาศว่าด้วย  เงื่อนไขการเดินทาง การถือปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สาธารณสุข และการกักตัวในกัมพูชาสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาประเทศกัมพูชาตามความปกติวิถใีหม่ ซึ่งจะมีผลใช้
บังคับตั้งแต่ วันที่ 18  ตุลาคม ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป โดยมีข้อความสรุป ดังนี้ 

• ระยะเวลาในการกักตัว 
o กรณีพิเศษ สำหรับแขกของรัฐบาลกัมพูชาและผู้นำ/ข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาที่ 

กลับมาจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะถือปฏิบัติตามการอนุมัติของรัฐบาลในแต่ละกรณี 

1. ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการการกักตัว ระยะเวลา 3 วัน สำหรับผู้โดยสารที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสองโดส 
ดังนี้ 
1.1 ข้าราชการและครอบครัวของกัมพูชาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
1.2  เจ้าหน้าที่การทูตและครอบครัว 
1.3  เจ้าหน้าที่ต่างชาติที่เป็นผู้บริหารโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและครอบครัว 
1.4  นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติและครอบครัว 

2. ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการการกักตัว ระยะเวลา 7 วัน สำหรับผู้โดยสารที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสองโดส 
ทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติทั่วไป 

3. ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการการกักตัว ระยะเวลา 14 วัน สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือได้
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ครบสองโดส ทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติทุกคน 

• เอกสารและเงื่อนไขท่ีต้องถือปฏิบัต ิ
1. สำหรับข้าราชการและครอบครัวของกัมพูชาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงาน 
1.1 การจัดเตรียมเอกสารก่อนเดินทางมาถึงกัมพูชา 
- หนังสือสั่งการที่อนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ที่ออกให้โดยทางการสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับ

โดยทางการของประเทศท่ีตนไปปฏิบัติงาน ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชม. 
ก่อนการเดินทาง 



- บัตรแสดงการฉีดวัคซีนครอบสองโดส โดยมีระบุประเภทวัคซีนและวันเวลาในการฉีดวัคซีน 
- เอกสารการจองห้องพักในกัมพูชา ในกรณีผู้โดยสารต้องการพักที่โรงแรมตามที่ตนต้องการ 

1.2 เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา 
- ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าหน้าที่ 
- ผู้โดยสารต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเครื่อง PCR 
- เมื่อผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ออกมาเป็นบวก ผู้โดยสารจะถูกนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
- เมื่อผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ออกมาเป็นลบ ผู้โดยสารจะต้องทำการกักตัวระยะเวลา 3 วัน 

2. สำหรับเจ้าหน้าการทูตและเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่เป็นผู้บริหารโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ครอบครัว ท่ีถือวีซ่านักการทูต (Visa A) และวีซ่าทางการ (Visa B) ต้องถือปฏิบัติดังนี้ 

- ต้องกักตัว 3 วัน ในกรณีได้ฉีดวัคซีครอบสองโดส หรือต้องกักตัว 14 ในกรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน 
หรือฉีดวัคซีนไม่ครบสองโดส 

- ต้องมีบัตรแสดงการฉีดวัคซีนครอบสองโดส โดยมีระบุประเภทวัคซีนและวันเวลาในการฉีด
วัคซีน 

- ต้องมีใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ที่ออกให้โดยทางการสาธารณสุขท่ีได้รับการ
ยอมรับโดยทางการของประเทศที่ตนอยู่อาศัย ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายในเวลา 72 
ชม. ก่อนการเดินทาง 

- ผู้โดยสารสามารถกักตัวที่สถานทูต หรือท่ีอยู่อาศัยส่วนตัว หรือท่ีโรงแรมตามการกำหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนโดยตนเอง 

- การเดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองไปยังสถานทูต หรือที่อยู่ส่วนตัวต้องใช้รถยนต์ของ
สถานทูต หรือขององค์กรระหว่างประเทศ  ส่วนการเดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองไปยัง
โรงแรมที่ได้จองไว้ต้องใช้รถยนต์ของโรงแรม 

- เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา ผู้โดยสารต้องตรวจหาชื้อโควิด-19 ณ สถานที่การมาถึง 
- หากผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก จะส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามข้อเสนอของสถานทูต 

หรือองค์กรระหว่างประเทศโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข 
3. สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เป็นนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และครอบคร้วที่ได้รับหนังสือค้ำ

ประกัน หรือหนังสือเชิญ 
3.1 ขั้นตอนในการขอหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือเชิญ 

ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เป็นนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และครอบครัว เพื่อได้รับ 
วีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ต้องได้รับการค้ำประกับ หรือการเชิญจากคู่ค้า (Partner) ที่เป็นนิติบุคคล
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศกัมพูชา 

ส่วนขั้นตอนในการขอหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือเชิญ ผู้โดยสารต้องยื่นขอตาม Website : 
www.registrationservices.gov.kh  ซึ่งทางการกัมพูชาจะใช้เวลาอย่างช้าภายใน 3 วันทำการ เพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติ 

http://www.registrationservices.gov.kh/


หากมีเอกสารครอบถ้วนและถูกต้อง ทางการกัมพูชาจะออกหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือเชิญ
ให้ผู้โดยสารตามคำขอ ดังตัวอย่างที่แนบ  

3.2  เงื่อนไขในการเดินทาง 
3.2.1 การจัดเตรียมเอกสารก่อนเดินทางมาถึงกัมพูชา 
- ต้องกักตัว 3 วัน ในกรณีได้ฉีดวัคซีครอบสองโดส หรือต้องกักตัว 14 ในกรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน 

หรือฉีดวัคซีนไม่ครบสองโดส 
- ในกรณีผู้โดยสารเป็นพนักงานของบริษัท ผู้ให้ค้ำประกัน หรือผู้เชิญต้องยื่นขอ Work Permit 

ให้ผู้โดยสารจากกระทรวงแรงงานตาม Website : www.fwcms.mlvt.gov.kh/ ก่อนยื่นขอ
หนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือเชิญ  

- ในกรณีต้องขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ผู้โดยสารต้องยื่นขอวี่ซ่าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของ
กัมพูชาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศก่อนเดินทางมากัมพูชา รัฐบาลกัมพูชายังไม่เปิดให้ขอ Visa on 
Arrival แต่อย่างใด  ส่วนผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเข้า
กัมพูชา  สามารถเดินทางมากัมพูชาได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

- ต้องขอหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือเชิญให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง 
- ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ที่ออกให้โดยทางการสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับ

โดยทางการของประเทศท่ีตนอยู่อาศัย ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชม. ก่อน
การเดินทาง 

- บัตรแสดงการฉีดวัคซีนครอบสองโดส โดยมีระบุประเภทวัคซีนและวันเวลาในการฉีดวัคซีน 
- เอกสารการจองห้องพักในโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งในกัมพูชาตามรายชื่อโรงแรมที่แนบ  หากไม่

มีเอกสารการจองห้องพัก ต้องวางเงินมัดจำจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อมาถึงกัมพูชาเพ่ือ
เป็นการค้ำประกันค่าใช้จ่ายในการกักตัวในกัมพูชา 

- ผู้โดยสารต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับการรักษาโรคโควิด-19 (Covid-19 Health Insurance 
Policy) กับบริษัท Forte Insurance ในกัมพูชาตาม Website : 
www.forteinsurance.com/covid-19-insurance/ 

3.2.2 เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา 
- ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่จะทำการ Scan QR Code บนหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือเชิญของผู้โดยสารเพื่อ

ยืนยันความถูกต้องของหนังสือดังกล่าว 
- เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา ผู้โดยสารต้องตรวจหาชื้อโควิด-19 ณ สถานที่การมาถึง 
- หากผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก จะส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามข้อเสนอของสถานทูต 

หรือองค์กรระหว่างประเทศโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข 
4. สำหรับผู้โดยสารทั่วไปท่ีเป็นชาวกัมพูชา หรือชาวต่างชาติ 
o ผู้โดยสารทั่วไปที่เป็นชาวกัมพูชา หมายถึงชาวกัมพูชาที่ถือหนังสือเดินทางกัมพูชา หรือถือหนังสือ

เดินทางต่างชาติแต่มีวีซ่าประเภท K 
(1) การจัดเตรียมเอกสารก่อนเดินทางมากัมพูชา 
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- ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ที่ออกให้โดยทางการสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับ
โดยทางการของประเทศท่ีตนอยู่อาศัย ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชม. ก่อน
การเดินทาง 

- บัตรแสดงการฉีดวัคซีนครอบสองโดส โดยมีระบุประเภทวัคซีนและวันเวลาในการฉีดวัคซีน 
- ในกรณีต้องขอวีซ่าประเภท K เข้าประเทศกัมพูชา ผู้โดยสารต้องยื่นขอวี่ซ่าที่สถานทูต หรือ

สถานกงสุลของกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศก่อนเดินทางมากัมพูชา รัฐบาลกัมพูชายังไม่เปิด
ให้ขอ Visa on Arrival แต่อย่างใด  ส่วนผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้รับ
ยกเว้นวีซ่าเข้ากัมพูชา  สามารถเดินทางมากัมพูชาได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

- เอกสารการจองห้องพักในโรงแรมที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (หากผู้โดยสารต้องการ) 
(2) เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา 
- ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าหน้าที่ 
- ต้องกักตัว 7 วัน ในกรณีได้ฉีดวัคซีครอบสองโดส  
- เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา ผู้โดยสารต้องตรวจหาชื้อโควิด-19 ณ สถานที่การมาถึง โดยใช้ 

Rapid Test และจะตรวจหาเชื้อครั้งที่สองในวันที่ 6 ของระยะเวลากักตัว โดยเครื่อง PCR  
o ผู้โดยสารทั่วไปที่เป็นชาวต่างชาติ หมายถึงผู้โดยสารชาวต่างชาติ รวมถึง นักท่องเที่ยว     นักลงทุน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และครอบครัวที่ไม่มีหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือเชิญ 
(1) การจัดเตรียมเอกสารก่อนเดินทางมากัมพูชา 
- ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ทีอ่อกให้โดยทางการสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับ

โดยทางการของประเทศท่ีตนอยู่อาศัย ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชม. ก่อน
การเดินทาง 

- บัตรแสดงการฉีดวัคซีนครอบสองโดส โดยมีระบุประเภทวัคซีนและวันเวลาในการฉีดวัคซีน 
- ในกรณีต้องขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ผู้โดยสารต้องยื่นขอวี่ซ่าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของ

กัมพูชาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศก่อนเดินทางมากัมพูชา รัฐบาลกัมพูชายังไม่เปิดให้ขอ Visa on 
Arrival แต่อย่างใด  ส่วนผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเข้า
กัมพูชา  สามารถเดินทางมากัมพูชาได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

- ในกรณีผู้โดยสารเป็นพนักงานของบริษัท ที่ต้องมาทำงานในบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา 
และยังไม่มี Work Permit หรือ Work Permit หมดอายุ  ผู้โดยสารต้องยื่นของ Work 
Permit จากกระทรวงแรงงานตาม Website : www.fwcms.mlvt.gov.kh/  

- เอกสารการจองห้องพักในโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งในกัมพูชาตามรายชื่อโรงแรมที่แนบ  หากไม่
มีเอกสารการจองห้องพัก ต้องวางเงินมัดจำจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อมาถึงกัมพูชา
เพ่ือเป็นการค้ำประกันค่าใช้จ่ายในการกักตัวในกัมพูชา 

- ผู้โดยสารต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับการรักษาโรคโควิด-19 (Covid-19 Health Insurance 
Policy) กับบริษัท Forte Insurance ในกัมพูชาตาม Website : 
www.forteinsurance.com/covid-19-insurance/ 

(2) เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา 
- ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าหน้าที่ 
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- ต้องกักตวั 7 วัน ในกรณีได้ฉีดวัคซีครอบสองโดส  
- เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา ผู้โดยสารต้องตรวจหาชื้อโควิด-19 ณ สถานที่การมาถึง โดยใช้ 

Rapid Test และจะตรวจหาเชื้อครั้งที่สองในวันที่ 6 ของระยะเวลากักตัว โดยเครื่อง PCR  
5. สำหรับผู้โดยสารทุกคนทั้งเป็นชาวกัมพูชา หรือชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือได้ฉีก

วัคซีนโควิด-19 ไม่ครบสองโดส 
(1) การจัดเตรียมเอกสารก่อนเดินทางมากัมพูชา 
- ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ที่ออกให้โดยทางการสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับ

โดยทางการของประเทศท่ีตนอยู่อาศัย ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชม. ก่อน
การเดินทาง 

- ในกรณีต้องขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ผู้โดยสารต้องยื่นขอวี่ซ่าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของ
กัมพูชาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศก่อนเดินทางมากัมพูชา รัฐบาลกัมพูชายังไม่เปิดให้ขอ Visa on 
Arrival แต่อย่างใด  ส่วนผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเข้า
กัมพูชา  สามารถเดินทางมากัมพูชาได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

- เอกสารการจองห้องพักในโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งในกัมพูชาตามรายชื่อโรงแรมที่แนบ  หากไม่
มีเอกสารการจองห้องพัก ต้องวางเงินมัดจำจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อมาถึงกัมพูชา
เพ่ือเป็นการค้ำประกันค่าใช้จ่ายในการกักตัวในกัมพูชา 

- ผู้โดยสารต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับการรักษาโรคโควิด-19 (Covid-19 Health Insurance 
Policy) กับบริษัท Forte Insurance ในกัมพูชาตาม Website : 
www.forteinsurance.com/covid-19-insurance/ 
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(2) เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา 
- ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าหน้าที่ 
- ต้องกักตัว 14 วัน ในกัมพูชา  
- เมื่อเดินทางมาถึงกัมพูชา ผู้โดยสารต้องตรวจหาชื้อโควิด-19 ณ สถานที่การมาถึง โดยใช้ 

Rapid Test และจะตรวจหาเชื้อครั้งที่สองในวันที่ 13 ของระยะเวลาในการกักตัว โดยเครื่อง 
PCR  

ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18  ตุลาคม  ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป  

ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงกัมพูชาก่อนวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2021 และกำลังกักตัวอยู่ ก็สามารถรับสิทธิตาม
ประกาศฉบับนี้ ในกรณีได้ฉีดวัคซีครบสองโดสและมีเอกสารครบถ้วนตามท่ีกำหนดในประกาศฉบับนี้ 

   จัดทำ ณ กรุงพนมเปญ วันที่ 16 ตุลาคม  ค.ศ. 2021 

                ลงลายมือชื่อและประทับตรา 

      H.E. Mr. Mom Bunheng 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

              และเป็นประธานคณะกรรมการระหว่างกระทรวง 

     เพื่อต่อต้านเชื้อโรคโควิด-19 


