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กฎระเบียบการน าเข้า-ส่งออกพื้นฐาน ประเทศกัมพูชา 
การค้าและภาษีศุลกากร 

กรอบระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับกิจกรรมทางการค้า 

ในเดือน มกราคม พ.ศ.2543 กระทรวงพาณิชย์ ประเทศกัมพูชา ได้ออกประกาศ (กฎกระทรวง) ว่าด้วยการ
ประกอบกิจกรรมทางการค้าของบริษัทพาณิชย์ ซึ่งท าให้ ทั้งบริษัทท้องถ่ินและบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ ได้รับอนุญาต ให้มีสิทธ์ิในการประกอบกิจกรรมทางการค้าได้อย่างเสรี 

อย่างไรก็ตาม การประกอบกิจกรรมทางการค้า การน าเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก และร้านค้าปลอดภาษี ถูก
ก าหนดให้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้อนุกฤษฎีกา ฉบับที่ 11 ว่าด้วย การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการลงทุน (ส่วนที่ 2, ภาคผนวก 1) 

กรอบระเบียบข้อบังคับส าหรับพิธีการศุลกากร 

กฎหมายว่าด้วยพิธีการศุลกากร1 ประกาศใช้ เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
(มาตรา 1) 

 เพ่ือให้สิทธ์ิในการบริหาร ควบคุม และจัดเก็บ ภาษี อากร และค่าธรรมเนียม จากสินค้าน าเข้า และส่งออก 
 เพ่ือใช้ส าหรับ การควบคุมและสั่งการ ในการเคลื่อนย้าย เก็บรักษา และการขนส่ง สินค้าเหล่าน้ัน 
 เพ่ือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการปลอมแปลง และลักลอบขนส่งสินค้า 
 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาล 
 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการควบคุมทางศุลกากรและการ

อ านวยความสะดวกทางการค้า 
๑. บทบัญญัติทั่วไป 

กรมศุลกากรและสรรพสามิต (The Customs and Excise Department) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
และบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี ภายใต้การก ากับดูแลโดยตรงของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (มาตรา 1) 

เขตแดนศุลกากร ประกอบด้วย เขตแดนทางพ้ืนดิน น่านน้ า และน่านฟ้า ตลอดจนเกาะต่างๆ ของประเทศกัมพูชา 
ทั้งน้ีรัฐบาลกัมพูชาอาจจัดต้ังเขตปลอดอากรซึ่งได้รับการยกเว้น จากพิธีการศุลกากรบางส่วนหรือทั้งหมด (มาตรา 2) 

กฎหมายฉบับน้ีจะต้องบังคับใช้ 
 อย่างเท่าเทียมกันทุกเขตแดนศุลกากร 
 อย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
 ไม่มีความคุ้มครองหรือข้อยกเว้นแก่สินค้าท่ีน าเข้าหรือส่งออก โดยรัฐบาลหรือในนามของรัฐบาล 

สินค้าน าเข้าและส่งออกทั้งหมด อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ี สินค้าที่เข้าสู่ หรือ ออกจากเขตแดน
ศุลกากร จะถูกเก็บภาษีอากรน าเข้า หรือภาษีอากรส่งออก ตามท่ีระบุไว้ในพิกัดศุลกากร ซึ่งพิกัดศุลกากรจะถูกก าหนดโดยอนุ
กฤษฎีกา (มาตรา 5) 

                                                             
1 Law on Customs: http://www.customs.gov.kh/lawoncustoms.html 

http://www.customs.gov.kh/lawoncustoms.html
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รัฐบาลสามารถใช้มาตรการในการปกป้องผู้ผลิตชาวกัมพูชา ผ่านอนุกฤษฎีกา โดยการปรับข้ึนอัตราภาษีศุลกากร ใน
กรณีที่ ผู้ผลิตภายในประเทศได้รับความเดือดร้อน อันเน่ืองมาจากปริมาณการน าเข้าสินค้าที่สูงข้ึน การให้เงินอุดหนุนของ
รัฐบาลประเทศอื่นๆในการส่งออกสินค้ามายังกัมพูชา หรือจากสินค้าท่ีมีการทุ่มตลาดในประเทศกัมพูชา (มาตรา 7)  

รัฐบาลอาจ ประกาศใช้อนุกฤษฎีกา ในการห้าม หรือจ ากัด การน าเข้าหรือส่งออกสินค้าบางอย่าง ภายใต้ข้อก าหนด 
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี (มาตรา 8) 

 เพ่ือความมั่งคงของชาติ 
 เพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 เพ่ือปกป้องคุ้มครอง สุขภาพและชีวิต ของบุคคล สัตว์ หรือพืชพรรณต่างๆ 
 เพ่ือปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติที่มีคุณค่า ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี 
 เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายทีก าลังมีการบังคับใช้ในประเทศกัมพูชา 
 เพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎบัตรของสหประชาชาติ 

เพ่ือต่อต้านการลักลอบน าเข้า และการปลอมแปลงสินค้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง อาจ
ก าหนดให้สินค้าท่ีมีความส าคัญ หรือสินค้าที่มีอัตราภาษีสูง เป็นสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายฉบับน้ี และอาจก าหนดมาตรการควบคุมและข้อจ ากัดเพ่ิมเติมในการขนส่ง จ าหน่าย เก็บรักษา หรือการมีไว้ใน
ครอบครอง 

๒. การน าเข้า 

การน าเข้าสินค้าทุกประเภทต้องมีการรายงานที่ส านักงานศุลกากร หรือสถานที่ซึ่งก าหนดโดยผู้อ านวยการส านักงาน
ศุลกากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง จะเป็นผู้ก าหนด ระยะเวลา ลักษณะ เอกสารที่จ าเป็น เหตุกรณีต่างๆ
และข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับการรายงานการน าเข้าสินค้า (มาตรา 10) 

การน าเข้าสินค้าทุกประเภทจะต้องรายงานต่อส านักงานศุลกากรที่ใกล้ที่สุด ตามวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ก. สินค้าที่อยู่ในความครอบครอง หรือเป็นส่วนหน่ึงของสัมภาระส่วนตัว ของบุคคลที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศกัมพูชา 

ข. สินค้าท่ีถูกน าเข้าในรูปแบบของพัสดุของหรือการส่งไปรษณีย์ โดยบุคคลซึ่งส่งออกสินค้าน้ันมายังกัมพูชา 
ค. สินค้า นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก. และ ข. ในย่อหน้าน้ี ที่อยู่บนยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาในประเทศ

กัมพูชา โดยบุคคลซึ่งครอบครองยานพาหนะน้ัน รวมถึงยานพาหนะทางทหาร 
ง. ในกรณีอื่น ที่สินค้าถูกน าเข้ามาโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง ในนามของบุคคลอื่น 

บุคคลที่รายงานสินค้าภายใต้มาตราน้ีจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

ก. ตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า ต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ตามความเป็นจริง 
ข. จัดเตรียมสินค้าให้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ เมื่อมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบที่ก าหนดโดย

ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร 

ห้ามมิให้ผู้ใดขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะ ที่เข้ามาในประเทศกัมพูชา จนกว่าจะมีการรายงงานสินค้า กับ
หน่วยงานศุลกากร ตามกฎหมายหมายฉบับน้ี (มาตรา 12) 
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หน่วยงานศุลกากรมีอ านาจในการน าสินค้า ที่กล่าวถึงในมาตรา 10 ออกจากบริเวณพิธีการศุลกากร ก่อนที่จะมีการ
ช าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม หลังจากที่ด าเนินการตามพิธีการศุลกากรเสร็จสิ้นแล้ว ภายใต้การควบคุมของ หน่วยงาน
ศุลกากร เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ 

 จัดเก็บไว้ในรูปแบบของการกักสินค้าชั่วคราว 
 จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
 เพ่ือขนส่งต่อภายในหรือผ่านเขตแดนศุลกากรไปยังจุดหมาย (มาตรา 13) 

สินค้าน าเข้า อาจได้รับการปล่อยจากด่านศุลกากร เพ่ือการน าเข้าชั่วคราว ถ้าสามารถชี้แจงในขณะที่น าเข้าสินค้าได้
ว่าสินค้าน้ันจะถูกน าไปส่งออกอีกครั้ง ท้ังน้ีการน าเข้าชั่วคราวจะอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากร จนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขใน
การน าเข้าชั่วคราว (มาตรา 15) 

๓. การส่งออก 

สินค้าทุกประเภทที่จะท าการส่งออกจะต้องมีการรายงาน ณ ส านักงานศุลกากรหรือ สถานที่อื่น ซึ่งก าหนดโดย 
ผู้อ านวยการศุลกากร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง จะออกประกาศ เพ่ือก าหนด ระยะเวลา ลักษณะ 
เอกสารที่จ าเป็น เหตุกรณี และข้อยกเว้นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และขนส่งสินค้า ที่จะท าการส่งออก (มาตรา 
16) 

๔. พิกัดศุลกากร แหล่งก าเนิด และมูลค่าศุลกากร 

พิกัดศุลกากร แหล่งก าเนิด และมูลค่าศุลกากร ของสินค้าน าเข้าท่ีระบุไว้ในการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร (Customs 
Declarations) จะต้องแจ้งตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี (มาตรา 18) 

ก. พิกัดศุลกากรและแหล่งก าเนิด (Tariff Classification and Origin) 
 บุคคลใด ผู้น าเข้า หรือตัวแทน ผู้ซึ่งท าการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร (Customs Declarations) จะต้อง

แจ้ง พิกัดศุลกากร แหล่งก าเนิดของสินค้า และมูลค่าศุลกากร ส าหรับค านวณ และประเมิน ภาษีอากร 
โดยหน่วยงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบ พิกัดศุลกากรและแหล่งก าเนิดของสินค้าน าเข้าน้ัน 

 บุคคลใด ผู้น าเข้า หรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบต่อการแจ้งมูลค่าศุลกากรที่ถูกต้องส าหรับการจ่ายภาษี
อากร และจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ใบแจ้งหน้ี และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานศุลกากร
สามารถตรวจสอบและก าหนดราคาศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ันได้อย่างถูกต้อง 

 หน่วยงานศุลกากรอาจร้องขอต่อ บุคคลใด ผู้น าเข้าหรือตัวแทน ให้ท าการชี้แจงหรือออกเอกสารที่จ าเป็น
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่แจ้งไว้ในการส าแดงสินค้า
ต่อศุลกากร และอาจปฏิเสธที่จะปล่อยสินค้าออกจากด่านศุลกากรจนกว่าจะมีการแสดงหลักฐานอย่าง
เหมาะสม 

 ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากการลงทะเบียนการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร หน่วยงานศุลกากร อาจท า
การ ตรวจสอบ สืบสวน หรือประเมินสินค้าน าเข้า และท าการพิจารณาพิกัดศุลกากรหรือแหล่งก าเนิด
สินค้าที่แจ้งไว้อีกครั้ง โดยการออกใบแจ้งเหตุ ซึ่งใบแจ้งเหตุจะต้องระบุเหตุผลในการพิจารณา พิกัด
ศุลกากรหรือแหล่งก าเนิดสินค้าน้ันอีกครั้ง  

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบใดตามมาตราน้ีและ ปรากฏว่ามีการปลอมแปลง หรือหลอกลวง หน่วยงาน
ศุลกากรสามารถออกใบแจ้งเหตุส าหรับสินค้าที่ถูกตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่
ลงทะเบียนการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร  

 ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ที่ค้างช าระ อันเป็นผลมาจากการตรวจสอบใหม่ตามใบแจ้งเหตุ ให้
ท าการจ่ายแก่หน่วยงานศุลกากร 
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 การขอคืน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าปรับที่ช าระเกิน โดยบุคคลใด ผู้น าเข้า หรือตัวแทน อันเป็นผล
มาจากการตรวจสอบใหม่ตามใบแจ้งเหตุ จะได้รับคืนจากหน่วยงานศุลกากร 

ข. มูลค่าศุลกากร (Customs Value) 
 บุคคลใด ผู้น าเข้า หรือตัวแทน ผู้ซึ่งท าการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร จะต้องแจ้งมูลค่าศุลกากรของสินค้า

น าเข้า ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 21 ของกฎหมายฉบับน้ี เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินภาษีอากร 
โดยเจ้าหน้าศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่าสินค้าน าเข้าท่ีได้แจ้งไว้ 

 บุคคลใด ผู้น าเข้า หรือตัวแทน ผู้ซึ่งลงทะเบียนส าแดงสินค้าต่อศุลกากร ของสินค้าน าเข้า จะต้องปฏิบัติ
ตาม บทบัญญัติ มาตราท่ี 51 และ 52 ของกฎหมายฉบับน้ี 

 บุคคลใด ผู้น าเข้า หรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบต่อการแจ้งมูลค่าศุลกากรที่ถูกต้องส าหรับการจ่ายภาษี
อากร และจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ใบแจ้งหน้ี และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานศุลกากร
สามารถตรวจสอบและก าหนดราคาศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ันได้อย่างถูกต้อง 

 ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากการลงทะเบียนการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร หน่วยงานศุลกากร อาจท า
การ ตรวจสอบ สืบสวน หรือประเมินสินค้าน าเข้า และท าการพิจารณามูลค่าศุลกากรของสินค้าที่แจ้งไว้
อีกครั้ง โดยการออกใบแจ้งเหตุ ซึ่งใบแจ้งจะต้องระบุเหตุผลในการพิจารณามูลค่าศุลกากรของสินค้าน้ันอีก
ครั้ง 

 หน่วยงานศุลกากรอาจท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าศุลกากรที่แจ้งไว้ หากมูลค่าศุลกากรน้ันไม่
สอดคล้องกับ บทบัญญัติ มาตราที่ 21 ของกฎหมายฉบับน้ี หรือมูลค่าศุลกากรน้ันไม่ถูกต้องด้วยเหตุผล
บางประการ 

 ในกรณีที่การตรวจสอบใดๆ ที่ด าเนินการภายใต้มาตราน้ี พบการกระท าที่มีการปลอมแปลง หรือ
หลอกลวง จะสามารถออกใบแจ้งเหตุส าหรับสินค้าที่ถูกตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับ
จากวันที่ลงทะเบียนการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร 

ค. การแจ้งช าระภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพ่ิมเติมโดยสมัครใจ  (Voluntary Declaration) 
 บุคคลใด ผู้น าเข้า หรือตัวแทน อาจแจ้งต่อหน่วยงานศุลกากร เพ่ือขอช าระ ภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียม 

ที่ค้างช าระด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากบทลงโทษ หรือค่าปรับ หากด าเนินการแจ้งภายในหน่ึงปี นับ
จากวันที่ลงทะเบียนการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร 

ง. ผู้ส่งออกและสินค้าส่งออก 
 บทบัญญัติในย่อหน้า ก. และ ค. ในมาตราน้ี มีผลบังคับใช้กับสินค้าส่งออกเช่นเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของการจ าแนกสินค้าน าเข้าและส่งออก ก็เพ่ือค านวณภาษีอากรตามพิกัดศุลกากร เว้นแต่จะได้รับการ
ยกเว้นโดยกฎหมายฉบับน้ี หรือ กฎหมายอื่นๆในราชอาณาจักรกัมพูชา (มาตรา 19) 

ส าหรับการน าเข้า ภาษีอากรจะถูกจัดเก็บตามแหล่งก าเนิดของสินค้าโดยแหล่งก าเนิดของสินค้าทางธรรมชาติ คือ
ประเทศที่สินค้าน้ันๆได้รับการเก็บเกี่ยวหรือถูกแยกออกมาจากพ้ืนดิน ส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตภายในประเทศ
เดียวและเริ่มต้นกระผลิตในประเทศน้ัน โดยปราศวัสดุจากประเทศอื่น จะถือว่าประเทศต้นก าเนิดของสินค้าคือประเทศที่ ส่ง
สินค้าไปยังเขตแดนศุลกากรโดยตรง (มาตรา 20) 

มูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี (มาตรา 21) 
ก. มูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าจะต้องเป็นมูลค่าในการท าธุรกรรม ซึ่งเป็นราคาที่จ่าย หรือมีการช าระจริง

ส าหรับสินค้า เมื่อท าการขายเพ่ือส่งออกมากยังกัมพูชา 
ข. ถ้ามูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ัน ไม่สามารถพิจารณาได้ภายใต้บทบัญญัติ ย่อหน้า ก. ในมาตราน้ี 

มูลค่าศุลกากรควรเป็นมูลค่าการธุรกรรมของสินค้าท่ีเหมือนกัน  
ค. ถ้ามูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ัน ไม่สามารถพิจารณาได้ภายใต้บทบัญญัติ ย่อหน้า ก. และ ข. ใน

มาตราน้ี มูลค่าศุลกากรควรเป็นมูลค่าการธุรกรรมของสินค้าท่ีคล้ายคลึงกัน  
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ง. ถ้ามูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ัน ไม่สามารถพิจารณาได้ภายใต้บทบัญญัติ ย่อหน้า ก. ข. และ ค. ใน
มาตราน้ี มูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ัน จะใช้วิธีการอนุมาน 

จ. ถ้ามลูค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ัน ไม่สามารถพิจารณาได้ภายใต้บทบัญญัติ ย่อหน้า ก. ข. ค. และ ง. 
ในมาตราน้ี มูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ัน จะใช้วิธีการค านวณ 

ฉ. ค าสั่งในการบังคับใช้ ย่อหน้า ง. และ จ. อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการขอของผู้น าเข้า 
ช. ถ้ามูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าน้ัน ไม่สามารถพิจารณาได้ภายใต้บทบัญญัติ ย่อหน้า ก. ข. ค. ง. และ จ. 

ในมาตราน้ี มูลค่าศุลกากรจะพิจารณาโดยใช้วิธีการที่มีเหตุผลและสอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติที่
กล่าวถึง ในย่อหน้า ก. ข. ค. ง. และ จ.ในมาตราน้ี ข้ึนอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในเขตแดนศุลกากรน้ี ภายใต้
ข้อจ ากัดบางประการ 

ซ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง อาจออกประกาศเพ่ือใช้ในการพิจารณา ทุกเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการพิจารณามูลค่าศุลกากร 

มูลค่าศุลกากรของสินค้าส่งออก คือมูลค่าของสินค้า ณ จุดที่ท าการส่งออก ซึ่งจะพิจารณาโดยการ บวกเพ่ิมค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการส่งสินค้าไปถึงชายแดน ซึ่งผู้ส่งออกได้รับใบเสร็จรับเงิน โดยไม่รวมภาษี
ส่งออกท่ีช าระเมื่อส่งออกและภาษีท้องถ่ินภายในประเทศ (มาตรา 22) 

๕. ข้อยกเว้น ข้อยกเว้นบางส่วน และเงินคืนภาษีอากร 

มูลค่าศุลกากรของสินค้าน าเข้าและส่งออกจะต้องแจ้งเป็นสกุลเงินเรียล (KHR) ในกรณีที่มีการแสดงมูลค่าเป็นเงิน
สกุลอื่น ให้น าอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) มาบังคับใช้ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนของสกุล
เงินน้ันไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีของธนาคารแห่งชาติ ให้หน่วยงานศุลกากรเป็นผู้พิจารณา อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะต้องเป็นอัตราที่
ใช้ ณ วันที่ลงทะเบียนการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องแสดงต่อสาธารณะ โดยหน่วยงานศุลกากร 
(มาตรา 23) 

บุคคลใด ผู้น าเข้า หรือตัวแทน ซึ่งไม่เห็นด้วยกับเหตุผลในการขอพิจารณาความถูกต้อง ของพิกัดศุลกากร 
แหล่งก าเนิดสินค้า หรือมูลค่าศุลกากร ใหม่อีกครั้ง ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งเหตุ ภายใต้บทบัญญัติ ย่อหน้า ก. หรือ ข. มาตราที่ 
18 ของกฎหมายฉบับน้ี สามารถย่ืนคัดค้านค าตัดสินได้ โดยย่ืนหนังสือแจ้งต่อผู้อ านวยการศุลกากร ภายใน 30 วัน นับจาก
วันได้รับ ใบแจ้งเหตุ 

ในกรณีที่มูลค่าศุลกากรอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ สินค้าเหล่าน้ันจะถูกปล่อยออกจากศุลกากรโดยไม่ต้องท าการช าระ
ภาษีอากร ก็ต่อเมื่อผู้น าเข้าได้วางหลักประกันซึ่งครอบคลุมมูลค่าของภาษีอากร  ผู้อ านวยการศุลกากรจะต้องท าการตัดสินข้อ
คัดค้าน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อคัดค้าน หากเกินกว่าน้ัน จะเสมือนว่าให้การยอมรับข้อคัดค้านน้ัน และ
จะต้องคืนหลักประประกันตามความเหมาะสม บุคคลใดซึ่งคัดค้านการตัดสินของผู้อ านวยการศุลกากร ภายใต้ย่อหน้าแรกของ
มาตราน้ี สามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิกัดศุลกากรได้ โดยรูปแบบและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิกัดศุลกากร 
จะก าหนดโดย กฎหมาย (Anukret) นอกจากน้ันผู้น าเข้าหรือส่งออกยังสามารถ อุทธรณ์คัดค้านค าตัดสินของคณะกรรมการฯ 
ต่อศาลที่มีอ านาจได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งค าตัดสิน (มาตรา 24) 

จะไม่มีการจัดเก็บ ภาษีอากรน าเข้า ส าหรับสินค้าท่ีเข้าสู่เขตแดนศุลกากร เพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล า (Transit 
or Transhipment) (มาตรา 25) 

ภาษีอากรในการน าเข้าสินค้าจะถูกยกเว้น แก่สินค้าน าเข้าท่ีได้รับการยกเว้นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ของ
ประเทศกัมพูชา อาทิ สินค้าส าหรับ นักการทูตต่างประเทศ หรือ ภารกิจทางการกงสุล , องค์กรระหว่ างประเทศ และ
หน่วยงานความร่วมมือของรัฐบาลประเทศอื่นๆ ฯลฯ (มาตรา 26) 

จะมีการยกเว้นภาษีอากรบางส่วน แก่ การน าเข้าเมล็ดพันธ์ุ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์เพ่ือการเกษตร สินค้าที่ผ่านเข้า
มาชั่วคราว สินค้าและวัสดุที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายอื่นๆนประเทศกัมพูชา ฯลฯ (มาตรา 27) 
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๖. การส าแดงสินค้าต่อศุลกากร และความรับผิดชอบต่อภาษีอากร 

สินค้าน าเข้าและส่งออกทุกชนิด ไม่ว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรหรือไม่ จะต้องอยู่ภายใต้การส าแดงสินค้าต่อ
ศุลกากร (มาตรา 29) 

สินค้าน าเข้า และส่งออก จะต้องท าการแจ้งโดยเจ้าของ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระท าการในนามของเจ้าของ 
(มาตรา 31) 

บุคคลใดก็ตาม สามารถท าการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร ให้กับธุรกิจของตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านนายหน้า
ศุลกากร (มาตรา 33) 

ผู้น าเข้า หรือ เจ้าของสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อ ภาษีอากรในการน าเข้า ในกรณีที่ผู้น าเข้า หรือ เจ้าของไม่สามารถ
รับผิดชอบได้ ให้นายหน้าของบุคคลน้ันเป็นผู้รับผิดชอบแทน กรณีของการกักสินค้าชั่วคราว หรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน 
เจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการ จะต้องรับผิดชอบต่อภาษีอากร และค่าธรรมเนียม โดยไม่ค านึงถึงบทลงโทษที่จะเกิดข้ึน จนกว่าสินค้า
น้ันจะได้รับการปล่อยออกมา เพ่ือส่งออก หรือน าเข้าเป็นการชั่วคราว น าเข้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่
จัดเก็บอื่น หรือท าลายทิ้งตามการอนุญาตของหน่วยงานศุลกากร (มาตรา 35) 

๗. การกักสินค้าชั่วคราว(Customs Temporary Storage) และคลังสินค้าทัณฑ์บน (Customs Bonded 
Warehouses) 

การกักสินค้าชั่วคราว หมายถึง การจัดเก็บสินค้าภายใต้การควบคุมศุลกากรในพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างที่รอ
การให้การด าเนินพิธีการศุลกากรเสร็จสิ้น โดยใบอนุญาตในการด าเนินการจัดเก็บสินค้าชั่วคราว จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (มาตรา 43) 

คลังสินค้าทัณฑ์บน คือ สถานที่ที่ใช้จัดเก็บสินค้าไว้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงภายใต้การควบคุมทางศุลกากร การเก็บ
สินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน จะเป็นการระงับการจัดเก็บภาษีอากร และข้อจ ากัดต่าง ที่ต้องรับผิดชอบ คลังสินค้าทัณฑ์บนมี
สามประเภท ได้แก่ 

ก. คลังสินค้าสาธารณะที่ได้รับอนุญาตจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  จะด าเนินการ
โดยตัวแทนของรัฐบาลหรือบุคคลใดก็ตาม จะเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปมิสิทธ์ิในการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้าน้ัน 

ข. คลังสินค้าเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการศุลกากร จะสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้ โดยจะใช้
เก็บสินค้าเพ่ือประโยชน์ของบุคคลน้ัน รวมถึงการใช้เพ่ือจัดต้ังร้านค้าปลอดภาษี 

ค. คลังสินค้าพิเศษ ท่ีได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการศุลกากร จะใช้ส าหรับจัดเก็บสินค้า ที่อาจเป็นอันตราย 
หรือส่งผลกระทบต่อสินค้าประเภทอื่นๆ หรือจ าเป็นต้องได้รับการอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บเป็น
พิเศษ 

ใบอนุญาตส าหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนจะก าหนดเงื่อนไข ส าหรับเจ้าของ และผู้ด าเนินการ รวมถึง ต าแหน่งที่ต้ัง การ
ก่อสร้าง รูปแบบของอาคาร และกระบวนการส าหรับควบคุมและจัดการกับสินค้า (มาตรา 44) 

สินค้าอาจอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้เป็นระยะเวลานานถึง 2 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียน (มาตรา 46) 

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง อาจอนุญาตให้มีการจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงงานผลิตสินค้า เพ่ือ
ด าเนินการแปรรูป หรือผลิตสินค้า โดยที่สินค้าท่ีอยู่ในคลังสินค้าประเภทน้ีจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรในการน าเข้า (มาตรา 
49) 
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การด าเนินการเก่ียวกับการแปรรูปหรือการกลั่น น้ ามันดิบหรือแร่บิทูนิมัส เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะต้องอยู่
ภายใต้ ระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงงานผลิตสินค้า (มาตรา 50) 

ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการน าเช้าและส่งออก 

๑. SAD และ ASYCUDA 

การอ านวยความสะดวกทางการค้าได้ถูกน ามาใช้เพ่ือ ลดความซับซ้อนและปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีหลักที่ส าคัญคือ การปฏิบัติใช้ เอกสารในด้านการบริหารแบบเดียวกัน (Single Administrative Documents : SAD) , 
การส าแดงสินค้าต่อศุลกากร แบบใหม่ ตามระบบ  Automated System for Customs Data: ASYCUDA หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับพิธีการศุลกากรแบบครบวงจร, ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการค้า พิธี
การศุลกากร และการตรวจสอบ ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการประกาศใช้ “อนุกฤษฎีกา หมายเลข 21 ว่าด้วยเรื่อง การอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ผ่านการบริหารความเสี่ยง” และ “กฎกระทรวง หมายเลข 607  ว่าด้วยการจัดต้ังและเริ่มด าเนินการ 
ส านักงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ ทางศุลกากรและสรรพาสามิต” ใน พ.ศ. 2549 

ระบบ SAD ถูกน ามาใช้ต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2551 และมีการเริ่มทดลองใช้ระบบ “ASYCUDA world”ที่
ท่าเรือสีหนุวิลล์ ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551  ปัจจุบันมีการน าระบบ SAD มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการด าเนินพิธีการ
ศุลกากร 

ส่วนระบบ ASYCUDA น้ัน ได้ถูกน ามาใช้ในส านักงานศุลกากรประมาณ 20 แห่ง เช่น ที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ โดย
มากกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าที่ผ่านจุดตรวจด้วยระบบ ASYCUDA น้ัน จะได้รับการปล่อยออกจากด่านศุลกากรภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีมีการส าแดงสินค้าต่อศุลกากร 

กรมศุลกากรและสรรพาสามิต ได้น าระบบ การตรวจสอบหลังการปล่อย (Post Clearance Audit: PCA) มาใช้
ปฏิบัติเมื่อ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 โดย PCA คือการด าเนินการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของผู้น าเข้า หลังจากที่
สินค้าได้รับการปล่อยโดยศุลกากร เพ่ือที่จะตรวจสอบว่าผู้น าเข้าได้ปฏิบัติถูกต้องเกี่ยวกับการ ช าระภาษีอากร โดยการ
ตรวจสอบ เอกสารการส่งสินค้า เช่น ใบก ากับสินค้า สัญญาการน าเข้า เอกสารการช าระบัญชี 

PCA นับเป็นระบบทั่วไปที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆทั่วโลก และมีการคาดการณ์ว่า กรมศุลกากรและ
สรรพาสามิต จะขยายขอบเขตให้มีการน าระบบน้ีไปใช้มากข้ึน 

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการน าเข้า 

ตามที่ระบุไว้ใน เว็บไซต์ ของกรมศุลกากรและสรรพาสามิต การน าเข้าสินค้า ณ ท่าเรือสีหนุวิลล์ มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

๑) เมื่อเรือขนสิ่งสินค้ามาถึง KAMSAB (หน่วยงานจัดส่งสินค้าส าหรับการขนส่งทางน้ า ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ) 
จะท าการแจ้งต่อ หน่วยงานศุลกากร, CAMCONTROL และต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

๒) หัวหน้าศุลกากรจะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากร 2 นาย เข้าร่วมกับ คณะกรรมการ หรือทีมพิธีการ ซึ่ง
ประกอบด้วย KAMSAB, CAMCONTROL, เจ้าหน้าที่ท่าเรือ, ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง และ หน่วยกักกัน 
โดยบุคคลในทีมแต่ละคน จะแยกกันไปปฏิบัติหน้าท่ีของตนในการตรวจสอบเรือและลูกเรือ 

๓) เมื่อเสร็จพิธีการศุลกากรทางเรือ ศุลกากรจะอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้า โดยจะมีทีมงานซึ่งประกอบด้วย 
KABSAB และเจ้าหน้าที่ท่าเรือ ท าการเฝ้าดูการขนถ่าย ตรวจสอบตู้สินค้า และสภาพของการปิดผนึก 
(Seal) 

๔) ตู้สินค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าซึ่งรับช่วงต่อโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ โดยระหว่างที่รอผู้น าเข้ามารับ
สินค้า สินค้าจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด าเนินงานคลังสินค้า และทีมคลังสินค้า การ
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ลงทะเบียนตู้สินค้าทางคอมพิวเตอร์จะถูกจัดเก็บไว้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานศุลกากร 
สินค้าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในคลังสินค้าได้ไม่เกิน 45 วัน โดยถ้าเกินกว่าท่ีก าหนดจะมีค่าปรับ วันละ 1% 
ของมูลค่าสินค้า และหากเกินกว่า 3 เดือน จะถูกเคลื่อนย้ายไปยัง คลังสินค้าศุลกากร 

๕) ผู้น าเข้าย่ืนใบส าแดงสินค้าต่อศุลกากร 3 ชุด พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบก ากับสินค้า (Commercial 
Invoice),  ใบแสดงการบรรจุหีบห่อ (Packing List), ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading), ใบอนุญาตน าเข้า 
(Import License) ถ้าจ าเป็น, รายงานการสืบค้น (Report of Finding : ROF) หากมูลค่าการน าเข้า
สินค้าแบบ FOB มากกว่า 4,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และเอกสารอื่นๆถ้ามี 

๖) ณ จุด ที่ท าการปล่อยสินค้า ใบส าแดงสินค้าต่อศุลกากร จะได้รับการลงทะเบียนพร้อมกับล าดับหมายเลข
ซึ่งจะไม่ซ้ ากันในแต่ละข้ันตอน ส าเนาเอกสารทั้ง 3 ชุด จะถูกส่งไปยังจุด ปล่อยสินค้า พร้อมกับใบก ากับ
สินค้า ใบตราส่งสินค้า ใบแสดงการบรรจุหีบห่อ โดยข้อมูลศุลกากรจะถูกตรวจสอบและพิจารณา 
นอกจากน้ันยังมีแบบฟอร์มของ CAMCONTROL แนบมาด้วย 

๗) หลังจากการประเมิน ผู้น าเข้าจะท าการจ่ายภาษี ในรูปแบบ ของเงินสด หรือ หนังสือค้ าประกันจาก
ธนาคาร ท้ังการจ่ายเข้าฝ่ายบัญชีหรือ การคลังในพนมเปญ ซึ่งทั้งสองฝ่ายน้ันจะท าการออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ นอกจากน้ียังต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บสินค้าอีกด้วย 

๘)  ทีมตรวจสอบศุลกากรด าเนินการตรวจสอบสินค้าร่วมกับ CAMCONTROL โดยในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการ
ติดต้ังเครื่อง TC-Scan เพ่ือลดข้ันตอนในการตรวจสอบ 

๙) เมื่อสินค้าได้รับการปล่อย ตู้คอนเทนเนอร์ถูกขนถ่ายข้ึนบนรถบรรทุก เพ่ือขนส่งออกไปนอกท่าเรือ ทีม
ควบคุมทางเข้าออกศุลกากร จะท าการตรวจสอบ เอกสารและใบเสร็จรับเงิน เพ่ือตรวจสอบการช าระเงิน 
และเปรียบเทียบจ านวนตู้คอนเทนเนอร์กับจ านวนที่แสดงบนเรือ 

ผู้น ำเข้ำหรือนำยหน้ำย่ืนเอกสำรกำรน ำเข้ำ 

ลงทะเบียนรำยกำรขำเข้ำ ใบส าแดงสินค้าต่อศุลกากร และเอกสำรประกอบ 

ตรวจสอบใบส าแดงสินค้าต่อศุลกากร และเอกสำรประกอบ 

เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงพิจำรณำว่ำจ ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบทำงกำยภำพหรือไม่ 

ค ำนวณและช ำระภำษีอำกร 

จ ำเป็น ไม่จ ำเป็น 

กำรตรวจสอบรำยละเอียดจะกระท ำต่อหน้ำผู้น ำเข้ำหรือนำยหน้ำ 

พบควำมผิดปกติ ไม่พบควำมผิดปกติ 

สินค้ำถูกกักไว้เพื่อตรวจสอบ สินค้ำได้รับกำรปล่อย 

                                   

ที่มำ : http://www.customs.gov.kh/ProImports.html 
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๓. ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการส่งออก 

การส่งออกสินค้า ณ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ส่วนมากจะเป็นการส่งออกเสื้อผ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจสอบจาก
ส านักงานส่งออก ในกรุงพนมเปญ และตู้คอนเทนเนอร์จะถูกประทับตราปิดผนึกมาจากที่น่ัน หน่วยงานศุลกากรที่ ท่าเรือ สี
หนุวิลล์ จะไม่ท าการเปิดตู้  คอนเทนเนอร์เพ่ือตรวจสอบ แต่จะท าการตรวจสอบเพียงเอกสารที่เกี่ยวข้องและสภาพของการปิด
ผนึกตู้คอนเทนเนอร์ หากทุกอย่างเรียบร้อยก็จะอนุญาตให้มีการขนตู้คอนเทนเนอร์ข้ึนเรือเพ่ือท าการส่งออก มีสินค้าบาง
ประเภทที่จะต้องได้รับการตรวจสอบเพ่ือท าการส่งออกท่ีท่าเรือสีหนุวิลล์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ และเสื้อผ้าจากโรงงานที่ต้ังอยู่
ใน จังหวัด พระสีหนุ โดยหัวหน้าศุลกากรประจ าท่าเรือสีหนุวิลล์ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการพิธีการศุลกากรและท าการ
ตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของผู้ส่งออก 

สินค้าส่งออกทุกประเภท ต้องได้รับการตรวจสอบโดย กรมศุลกากรและสรรพสามิต (GDCE) ณ จุดตรวจ ไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบข้ันต้นหรือการตรวจสอบรายละเอียด โดยสินค้าจะถูกปล่อย เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ มีการช าระภาษี
ส่งออกในกรณีที่มีการจัดเก็บ และการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์  ส านักงานส่งออก ณ กรมศุลกากรและสรรพสามิตส านักงาน
ใหญ่ มีหน้าท่ีรับผิดชอบการส่งออกเสื้อผ้าโดยการตรวจสอบและปิดผนึกตู้สินค้าด้วยการประทับตราปิดผนึกกลอนตู้คอนเทน
เนอร์ (ที่โรงงาน) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เมื่อสินค้ามาถึงยังท่าเรือ เอกสารและตราประทับปิดผนึกตู้คอนเทนเนอร์จะ
ถูกตรวจสอบโดย GDCE และขนย้ายข้ึนเรือ สินค้าอื่นจะต้องได้รับการตรวจสอบที่ ท่าเรือสีหนุวิลล์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
จะต้องผ่านพิธีการศุลกากร และการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ ท่ีต้ังอยู่ใน จังหวัดพระสีหนุ โดยเจ้าหน้าท่ีจาก GDCE 

MFN และ GSP 

 กัมพูชาได้รับสถานะ Most Favoured Nation: MFN  หรือ ชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างย่ิง จาก สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และประเทศที่พัฒนาแล้วอีกหลายประเทศ นอกจากน้ัน กัมพูชายังได้รับการอนุมัติการยกเว้นภาษีและโควตาใน
การน าสินค้าเข้าสู่สหภาพยุโรป ภายใต้ โครงการ Everything-But-Arms หรือ EBA ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ EU’s Generalized 

ผู้ส่งออกย่ืนใบส าแดงสินค้าต่อศุลกากร และเอกสำรประกอบ 

ลงทะเบียน ใบส าแดงสินค้าต่อศุลกากร 

ตรวจสอบใบส าแดงสินค้าต่อศุลกากร และเอกสำรประกอบ 

เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงพิจำรณำว่ำจ ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบทำงกำยภำพหรือไม่ 

ค ำนวณและช ำระภำษีส่งออก 

จ ำเป็น ไม่จ ำเป็น 

กำรตรวจสอบรำยละเอียดจะกระท ำต่อหน้ำผู้ส่งออกหรือตัวแทน 

พบควำมผิดปกติ ไม่พบควำมผิดปกติ 

สินค้ำถูกกักไว้เพื่อตรวจสอบ สินค้ำได้รับกำรปล่อยเพื่อส่งออก 

ที่มำ : http://www.customs.gov.kh/ProExports.html  

                            ่ง    
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System of Preference (GSP)2 หรือ ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ท่ีสหภาพยุโรปมอบให้แก่ประเทศด้อย
พัฒนา(LDCs) โดยโครงการ EBA น้ันเริ่มต้นน ามาใช้กับกัมพูชาเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 นอกจากน้ัน กัมพูชายัง
ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ โครงการ GSP ของสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น 

 ผู้ส่งออกในประเทศกัมพูชาควรท าการส ารวจ กฎของแหล่งก าเนิด (ROO) ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับการส่งออกภายใต้
โครงการ GSP รวมทั้ง EBA โดยปกติแล้วสินค้าทุกประเภท (ยกเว้นอาวุธและลูกกระสุน) จะอยู่ภายใต้โครงการ EBA ซึ่งได้รับ
สิทธ์ิในการยกเว้นภาษีขาเข้าจากสหภาพยุโรป หากเป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับ กฎของแหล่งก าเนิด 

 สินค้าส่งออกภายใต้ระบบ GSP จะต้องถูกผลิตข้ึนในประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (Beneficiary Country) ซึ่งการ
ทีส่ินค้าจะได้รับการพิจารณาว่ามีการผลิตในประเทศที่ท าการส่งออก สินค้าจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน 
กฎของแหล่งก าเนิด (Rule of Origin: ROO) โดยสินค้าซึ่งใช้วัสดุและมีข้ันตอนการผลิตทั้งหมดในประเทศที่ท าการส่งออกจะ
ถือว่าประเทศน้ันเป็นประเทศต้นก าเนิด ขณะที่สินค้าที่มีการใช้วัสดุในการผลิตจากประเทศอื่น ก็มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณา หาก
มีสัดส่วนในการผลิตหรือการแปรรูปสินค้าน้ันผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิกัดศุลกากรของสินค้าข้ันสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงตาม
วัสดุที่มีการน าเข้า 

 ข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน ROO อาจอ้างอิงถึงกฎเกณฑ์ทางเทคนิคอื่นๆ อาทิ มูลค่าเพ่ิม หรือ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น 
กฎ “De Minimis” ที่ระบุว่าสัดส่วน หรือปริมาณของวัสดุจากภายนอกประเทศที่ประกอบอยู่ในสินค้าข้ันสุดท้าย จะถูกน ามา
ค านวณ หากวัสดุจากภายนอกประเทศที่ประกอบอยู่ในสินค้าข้ันสุดท้าย มีมูลค่า น้ าหนัก หรือสัดส่วน ไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
จะพิจารณาให้ประเทศที่ท าการผลิตสินค้าเป็นประเทศต้นก าเนิด เช่นในกรณีของประเทศญ่ีปุ่น  หากน้ าหนักของวัสดุหรือ
ส่วนประกอบของเสื้อผ้าจากภายนอกประเทศ มีน้ าหนักไม่เกิน 10% ของเสื้อผ้าส าเร็จรูป วัสดุเหล่าน้ันจะไม่ถูกน ามา
พิจารณาแหล่งก าเนิดของสินค้าข้ันสุดท้าย นอกจากน้ันแล้วแหล่งก าเนิดของวัสดุหรือส่วนประกอบของสินค้าที่มิใช่เสื้อผ้า ก็มี
สิทธ์ิที่จะไม่ถูกน ามาพิจารณาแหล่งก าเนิดสินค้า เช่นในกรณีของ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ หากวัสดุจากภายนอก
ประเทศมีมูลค่า FOB ไม่เกิน 5% ของมูลค่าสินค้าข้ันสุดท้าย วัสดุน้ันจะไม่ถูกน ามาพิจารณาแหล่งก าเนิดของสินค้า 

 ROO ก าหนดว่าสินค้าจะต้องมาพร้อมกับใบรับรองแหล่งก าเนิด (Certificate of Origin: C/O) Form A (ออกโดย
หน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศที่ท าการส่งออกซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศผู้น าเข้า ซึ่งหมายถึง กระทรวงพาณิชย์ ในกรณี
ของกัมพูชา) หรือ ต้องมีการแสดงใบก ากับสินค้า เพ่ือพิสูจน์แหล่งก าเนิดของวัสดุที่มีการน าเข้าในประเทศที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ และจะต้องเป็นการขนส่งโดยตรงไปยังประเทศผู้น าเข้า (ส าหรับ EU มีการแก้ไข โดยไม่ต้องส่งตรงไปยังประเทศผู้
น าเข้า แต่ก าหนดว่าจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าระหว่างที่ขนส่งผ่านประเทศอื่น) 

 ในกรณีของการผลิตเสื้อผ้าในกัมพูชา ซึ่งมีการใช้ผ้าที่ผลิตและน าเข้ามาจากญ่ีปุ่น แล้วท าการส่งออกกลับไปยัง
ประเทศญ่ีปุ่น จะต้องมีใบรับรองการน าเข้าวัสดุจากประเทศญ่ีปุ่น (Certificate of Materials Imports from Japan หรือที่
เรียกว่า “Annex”) ที่ออกโดยรัฐบาลกัมพูชา แนบไปกับ Form A เพ่ือยืนยันว่าผ้าเหล่าน้ันถูกน าเข้าจากญ่ีปุ่น 

 ROO ภายใต้โครงการ EBA น้ัน ก าหนดว่า ส่วนประกอบของสินค้าส่งออกอย่างน้อย 40%-70% (ข้ึนอยู่กับ
ประเภทของสินค้า) จะต้องมาจากภายในประเทศ แต่ภายใต้ข้อผ่อนผันบางประการ สินค้าประเภทสิ่งทอจากกัมพูชา ได้รับ
อนุญาตให้สามารถสะสมแหล่งก าเนิดภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียใต้ (SAARC) หรือสหภาพ
ยุโรป รวมถึง นอร์เวย์ ตุรกี สวิซเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆซึ่งมีข้อตกลง FTA กับ EU เข้าด้วยกันได้ และเพ่ือพิสูจน์ว่าผ้า
เหล่าน้ันมาจากกลุ่มประเทศที่ก าหนด ผู้ส่งออกเสื้อผ้าในกัมพูชาจะต้องแสดงใบรับรองสิทธิ GSP ของผู้จ าหน่ายผ้าในประเทศ
เหล่าน้ัน แต่เน่ืองจากผู้ผลิตเสื้อผ้าในกัมพูชามีการใช้ผ้าและส่วนประกอบจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศที่ก าหนดจ านวน
มาก อัตราการใช้ประโยชน์จากระบบ GSP จึงยังอยู่ในระดับต่ า ในกรณีที่มีการน าเข้าผ้าจากประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศที่
ก าหนด ผู้ผลิตเสื้อผ้าจะต้องท าความเข้าใจกฎ “Full Makeup” และในกรณีต่างๆเหล่าน้ี รัฐบาลได้มีการก าหนดให้ผู้ส่งออก
แสดงหลักฐานว่าวัสดุในท้องถ่ินมีราคาสูงกว่าต้นทุนการน าเข้าผ้าและเส้นด้ายจากต่างประเทศ 
                                                             
2 EU’s Generalized System of Preferences : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_781_en.htm 
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 ส าหรับการส่งออกจากกัมพูชาไปยังสหรัฐอเมริกา ภายใต้ระบบ GSP น้ัน กฎของแหล่งก าเนิดสินค้า มีการก าหนด
มูลค่าข้ันต่ าของส่วนประกอบในประเทศเท่ากับ 35% ของราคาที่ท าการขายเพ่ือส่งออกไปยัง สหรัฐฯ โดยมีประเทศสมาชิก
อาเซียน 4 ประเทศ ที่ได้รับการพิจารณาเสมือนว่าเป็นหน่ึงประเทศ ภายใต้ข้อก าหนด ROO ของสหรัฐฯ ได้แก่ กัมพูชา ไทย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  

ส่วนประกอบในประเทศส าหรับการส่งออก 

 ปัจจุบัน ยังไม่มีการก าหนดส่วนประกอบข้ันต่ าจากในประเทศในกัมพูชา ซึ่งหมายถึงไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ วัสดุ 
ชิ้นส่วน และส่วนประกอบ ทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือผลิตสินค้า หากสิ่งเหล่าน้ันมิได้เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม 

การส่งเสริม ข้อจ ากัด และภาษี เก่ียวกับการส่งออก 

 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือการส่งออก (Export QIPs) ภายใต้กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมว่าด้วยการ
ลงทุน (the Amendment Law on Investment)จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรในการน าเข้า เครื่องมือการผลิต วัสดุก่อสร้าง 
วัตถุดิบการผลิต สินค้าข้ันกลางและส่วนประกอบ หากโครงการน้ันมิได้อยู่ในระบบคลังสินค้าทัณฑ์บน  ส่วนโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนประเภท เสื้อผ้า และรองเท้า จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ในการน าเข้า เครื่องมือการผลิต วัสดุ
ก่อสร้าง วัตถุดิบการผลิต สินค้าข้ันกลางและส่วนประกอบ นอกจากน้ันการได้รับอนุมัติให้เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนยังมีสิทธ์ิได้รับการงดเว้นภาษีก าไร ในช่วงเวลาที่ก าหนด (สูงสุดไม่เกิน 9 ปี)  หรือ การค านวณค่าเสื่อมราคาใบอัตรา
พิเศษ และส าหรับการส่งออกน้ันจะได้รับการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออก 

 สินค้าบางประเภท เป็นสินค้าท่ีห้ามส่งออก หรือมีข้อจ ากัดในการส่งออก เช่น วัตถุโบราณ สารเสพติดและสารพิษ 
โลหะและอัญมณี อาวุธ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก “ภาคผนวก 13 และ 24 ของ อนุกฤษฎีกา#209 ANK.BK” ลง
วันที ่31 ธันวาคม 2550 (บัญชีต้องห้ามและข้อจ ากัด ในการน าเข้าและส่งออก) 

มีการเรียกเก็บภาษีส่งออก จากสินค้าบางรายการ ดังน้ี 
 ยางจากธรรมชาติ (2%, 5% และ 10% ข้ึนอยู่กับระดับและประเภทของการแปรรูป) 
 อัญมณทีี่ยังไม่ได้เจียรนัย (10%) 
 ไม้แปรรูป (5% และ 10%) 
 ปลา กุ้ง หอย และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าอื่นๆ (10%) 

กระทรวงพาณิชย์ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการส่ งออกสินค้าบางประเภทโดย ซึ่งได้ริเริ่มโดยการออก 
ประกาศ หมายเลข 285 MOC/GSP ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการการส่งออก เมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ.2548 
หลังจากน้ันมีการปรับลด 10% ส าหรับการส่งออกเสื้อผ้าบางชนิดไปทุกประเทศ ด้วยการ ออก ประกาศ (Inter-Ministerial 
Prakas) หมายเลข 044 MOC/SM 2007 ว่าด้วย การแก้ไขค่าธรรมเนียมการจัดการการส่งออกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ซึ่งในเวลาเดียวกันก็ได้มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการด าเนินการในการออกใบรับรองแหล่งก าเนิด 
ส าหรับการส่งออกรองเท้า และ รถจักรยาน ในอัตรา 50 เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับ ฟอร์ม A และ 30 เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับ 
ฟอร์ม N และต่อมา ประกาศ (Inter-Ministerial Prakas) หมายเลข 097 MOC/SM 2007 ว่าด้วย การแก้ไขและก าหนด
ค่าธรรมเนียมใหม่ส าหรับการจัดการการส่งออก ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2550 ได้ปรับลดค่าธรรมเนียม ส าหรับการ
ส่งออก จักรยานไปทุกประเทศ เหลือ 350 เรียล ต่อ 1 คัน และ ค่าธรรมเนียม 2,000 เรียล/ตัน ส าหรับ  สกรูและนอต  
ค่าธรรมเนียมในการจัดการการส่งออก ส าหรับสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้ า มีการปรับลดอีก 10% โดย ประกาศ (Inter-

                                                             
3Annex 1 to Sub-Decree# 209 http://www.customs.gov.kh/SubDegreeEN/SubDegree209Annex1EN.pdf 
4Annex 2 to Sub-Decree# 209 http://www.customs.gov.kh/SubDegreeEN/SubDegree209Annex2EN.pdf 

http://www.customs.gov.kh/SubDegreeEN/SubDegree209Annex1EN.pdf
http://www.customs.gov.kh/SubDegreeEN/SubDegree209Annex2EN.pdf
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Ministerial Prakas) หมายเลข 247 MOC/SM 2008 ว่าด้วย การแก้ไขค่าธรรมเนียมส าหรับการจัดการการส่งออก ลงวันที่ 
9 ธันวาคม พ.ศ.2551 

ผู้ส่งออกสินค้าทุกประเภทภายใต้ระบบ MFN และ GSP จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ใบรับรองแหล่งก าเนิด (C/O) และ
ช าระค่าธรรมเนียมการจัดการการส่งออก ภายใน 30 วันหลังจาก สินค้าได้รับการส่งออก (ประกาศ หมายเลข 176 MOC ว่า
ด้วย มาตรการที่ส าคัญภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางการค้า ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2549)  โดยข้ันตอนของการได้รับ 
ใบรับรองแหล่งก าเนิด ส าหรับ การส่งออกเสื้อผ้า มีข้ันตอนตามแผนภาพ ต่อไปน้ี 

 
การงดเว้นภาษีน าเข้า 
(A Master List) 

 โ ค ร ง ก า ร ที่
ไ ด้รั บการส่ง เสริ มการ
ลงทุน ภายใต้กฎหมาย
แก้ไขเพ่ิมเติมว่าด้วยการ
ลงทุน จะได้รับสิทธิพิเศษ
ในการงดเว้นภาษีอากร 
ส า ห รั บ ก า ร น า เ ข้ า 
เครื่องมือการผลิต วัสดุ
ก่อสร้าง วัตถุดิบการผลิต 
สิ น ค้ า ข้ั น ก ล า ง แ ล ะ

ส่วนประกอบ ตามประเภทของโครงการ  โดยบริษัทที่ท าการน าเข้าจะต้องย่ืน “Master List”ประจ าปี ต่อคณะกรรมการการ
ลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board: CIB) หรือคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา (Cambodian 
Special Economic Zone Board: CSEZB) เพ่ือขอรับการอนุมัติการงดเว้นภาษีน าเข้าดังกล่าว ซึ่ง Master List จะต้อง
ประกอบด้วย ปริมาณ ประเภท และมูลค่าของสินค่าที่มีแผนจะน าเข้า โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 
วันท าการ 

 นอกจากน้ัน โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้ังอยู่ใน เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ของสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต วัสดุก่อสร้างโรงงาน และปัจจัยการผลิต ที่มีการน าเข้า ทั้งน้ีขอบเขตของการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมน้ัน จะแตกต่างกันตามประเภทของโครงการ5  

 และยังมีการปรับลด หรือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม และน าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม Government-Borne (งดเว้นภาษี) 
มาใช้ กับสินค้าทางเกษตรหลายชนิด ตามท่ีระบุไว้ในมาตรการส่งเสริมเฉพาะสาขา6 

พิกัดศุลกากรทั่วไป (General Tariff Rates) 

 ภาษีน าเข้าจะถูกจัดเก็บจากการน าเช้าสินค้าทุกประเภท เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นภายใต้ กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมว่า
ด้วยการลงทุน ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือกฎระเบียบพิเศษอื่นๆ โดยทั่วไปประเทศกัมพูชา จะใช้ระบบภาษี แบบ Ad 
Volorem กับการน าเข้าสินค้า ซึ่งมี 4 อัตรา ดังน้ี 0%, 7%, 15%, และ 35% ขณะที่จะมีการเลือกใช้ระบบภาษีแบบ Ad 
Valorem หรือ Specific Duty กับสินค้าบางประเภท โดยจะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) จากสินค้าน าเข้าทุก

                                                             
5 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Incentive in the SEZ) :  

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-scheme/investment-incentives.html 
6 มาตรการส่งเสริมเฉพาะสาขา ( Incentives Entitled to Specific Fields)  

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-scheme/investment-incentives.html 

 สหรัฐฯ: ใบรับรองใบก ากับสินค้า 
 EU: ใบรับรองแหล่งก าเนิด (C/O) 
 Form A ส าหรับการส่งออกไปยัง 

EU  ตามข้อก าหนด ROO ภายใต้
สถานะ GSP 

 Form N ส าหรับการส่งออกไปยัง 
EU  ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
ROO ซึ่งจะได้รับอัตรา MFN  

  

ผู้ส่งออก เสื้อผ้า: 
ย่ืนเอกสารทั้งหมด : ข้อมูลต้นทุน/ราคา ส าเนาใบรับรอง 
GSP ของผู้จ าหน่ายผ้าใน ASEAN และเอกสารอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 
  

หน่วยงาน GSP ณ กระทรวงพาณิชย:์ 
จะท าการออกเอกสารทางซ้ายมือ โดยพิจารณาตาม 
เอกสารที่จ าเป็นส าหรับกฎแหล่งก าเนิดสินค้า ของ
ประเทศปลายทาง 
  

แผนภาพ : แสดงกระบวนการส าหรับการขอรับใบรบัรองแหล่งก าเนิดของเสื้อผ้าส่งออก: JICA Project Team 
 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-scheme/investment-incentives.html
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-scheme/investment-incentives.html
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ประเภท ซึ่งมีข้อยกเว้นตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้าน้ี ส าหรับอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าแต่ละชนิด จะมีอัตราตา มตาราง
ต่อไปน้ี 

อัตราภาษี สินค้าหลัก 
0% ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม(HS Code 30), สินแร่ ตะกรันและเถ้า (HS Code 26), ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซในกลุ่ม

ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ (HS Code 2711), หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม (HS Code 4901) 
7% ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ (HS Code 8 ), ไขมันหรือน้ ามันจากพืชและสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมัน

และน้ ามันดังกล่าว (HS Code 15), น้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล(HS Code 17), หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) 
และหนังฟอก (HS Code 41), เครื่องประดับและส่วนประกอบ ของโลหะมีค่า หรือโลหะที่หุ้มด้วยโลหะมีค่า (HS 
Code 7713), จักรยานสองล้อและจักรยานอื่นๆ(รวมถึงรถสามล้อส่งของ)ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (HS Code 
8712), เครื่องดนตรี (HS Code 92) 

15% เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์(ที่มิใช่เบียร์)(HS code 22), รถมอเตอร์ไซค์(HS Code 78711), นาฬิกาชนิดคล็อกและ
ชนิดวอทช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว(HS Code 91)  

35% ผลิตภัณฑ์ท าด้วยฟาง ท าด้วยเอสพาร์โต หรือวัตถุถักสานอื่นๆ(HS Code 46), เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ตาม
บ้านเรือน (HS Code 8509), รถยนต์และยานยนต์อื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งบุคคลเป็นหลัก (HS Code 
8703) 

พิกัดศุลกากรพิเศษภายใต้ AFTA 

 ภายใต้ ระบบ พิกัดศุลกากรร่วม (Common Effective Preferential Tariff: CEPT) ส าหรับข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade  Agreement: AFTA) จะมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่ต่ ากว่า ส าหรับการน าเข้า
สินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อก าหนด ตามกฎของแหล่งก าเนิดสินค้า (ROO)  

 

อัตราภาษีภายใต้ CEPT ส าหรับสินค้าบางชนิด มีอัตราตามท่ีแสดงไว้ในตาราง ต่อไปน้ี 

พิกัดศุลกากร ค าอธิบาย อัตรา MFN 
CEPT 

2009 2010 
2203.00.10 เบียร์ด ารสเข้ม(Stout) และ เบียร์ด าขม (Porter) 35% GE* GE* 
2709.00.10 น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 7% 5% 5% 

2710.11.11 น้ ามันเติมสารตะกั่วชนิดพิเศษ 
35% 

+0.02 
เรียล/ลิตร 

GE GE 

3816.00.00 ซีเมนต์ มอร์ทาร์ และคอนกรีต ที่ทนไฟ 7% 7% 5% 
5208.11.00 ผ้าทอท าด้วยฝ้าย (ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร) 7% 5% 5% 

5407.10.11 
ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์ อ่ืน ๆ หรือโพลิเอสเทอร์ 
(ผ้าทอใช้ผลิตยางนอก ผ้าทอใช้ทาสายพานล าเลียง) 

7% 5% 5% 

5501.10.00 กลุ่มใยยาวสังเคราะห์ (ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืน ๆ) 7% 5% 5% 
6001.21.10 ผ้ามีขนแบบไพล์ชนิดลูปท าด้วยฝ้าย 7% 5% 5% 
6001.22.10 ผ้ามีขนแบบไพล์ชนิดลูปท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 7% 5% 5% 
7208.10.10 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  7% 5% 5% 
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7308.30.00 ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู 7% 7% 5% 
8701.90.91 แทรกเตอร์ส าหรับใช้ท าการเกษตร (มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,100 ซีซี 15% 5% 5% 
8703.23.15 รถยนต์ (ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ CKD มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี) 35% 10% 5% 

8703.23.22 
รถยนต์ (ประกอบเสร็จสมบูรณ์ CBU ความจุกระบอกสูบต้ังแต่1,800 ซีซี แต่ไม่เกิน
2,000 ซีซี) 

35% 20% 5% 

8711.20.31 รถจักรยานยนต์ (ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ CKD มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 125 ซีซี) 15% 5% 5% 
*GE คือ รายการยกเว้นทั่วไปของระบบ CEPT 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์ เลขาธิการอาเซียน – http://www.asean.org/  
 
กรอบเวลาในการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรอย่างรอบด้านของประเทศสมาชิกอาเซียน และกัมพูชา ภายใต้ระบบ CEPT จะ
แสดงไว้ในแผนภาพ ต่อไปน้ี 

ข้อตกลงการค้าเสรีของอาเซียน (Free Trade Agreement of ASEAN)  

 

กัมพูชา ในฐานะประเทศสมาชิกของอาเซียน จะต้องมีการปรับลดอัตราภาษีศุลกากร ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อตกลง
การค้าเสรี ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆ โดยข้อตกลงการค้าเสรี 5 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
ที่ผ่านมา ตามข้อสรุปที่แสดงในตาราง 

ข้อสรุป (ข้อตกลงการค้าเสรีของอาเซียนกบัประเทศอื่นๆ) 

จีน 
ปี 2002: ลงนามในกรอบความตกลง 
ปี 2010: อัตราภาษีศุลกากรระหว่างจีน และอาเซียน6 ลดลงเหลือ 0 
ปี 2015: อัตราภาษีศุลกากรของสมาชิกใหม่อาเซียน รวมถึงกัมพูชาลดลงเหลือ 0 

อินเดีย 
ปี 2003: ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน 
ปี 2013: อัตราภาษีศุลกากรระหว่างจีน และอาเซียน 5 ประเทศ ต่อไปน้ีลดลงเหลือ 0 (สิงคโปร์, ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, 
บรูไน) 

อาเซียน 6: 
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส ์

ปี 2002 : 0-5% (ยกเว้นบาง
ผลิตภัณฑ์) 
ปี 2003 : 0-5% (ทุกผลิตภัณฑ์) 

ปี 2010: 0% (ทุกผลิตภัณฑ์ 
โดยมีข้อยกเว้นบางประการ) 

ปี 2006 : 0-5% (ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์) 
  

เวียดนาม 

พม่าและลาว 

กัมพูชา 

ปี 2015: 0% (ทุก
ผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อยกเว้น
บางประการ ภายในปี 
2018) 

ปี 2010 : 0-5% (ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์) 
  

ปี 2008 : 0-5% (ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์) 
  

ภาพแสดง: กรอบเวลาในการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรอย่างรอบด้านของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ระบบ CEPT  

http://www.asean.org/
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ปี 2016: อัตราภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 5 ประเทศ ลดลงเหลือ 0  

เกาหลีใต ้

ปี 2006: ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (ยกเว้นประเทศไทย) 
ปี 2010: อัตราภาษีศุลกากรระหว่างเกาหลีใต้ และอาเซียน 6 ลดลงเหลือ 0 
ปี 2016: อัตราภาษีศุลกากรของเวียดนามลดลงเหลือ 0 
ปี 2018: อัตราภาษีศุลกากรของ กัมพูชา ลาว และพม่า ลดลงเหลือ 0 

ญี่ปุ่น 

ปี 2008: ลงนามในข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน 
ปี 2018: อัตราภาษีศุลกากรระหว่างญี่ปุ่น และอาเซียน6 ลดลงเหลือ 0 ส าหรับ 90% ของรายการสินค้า 
ปี 2023: อัตราภาษีศุลกากรของเวียดนามลดลงเหลือ 0 ส าหรับ 90% ของรายการสินค้า 
ปี 2028: อัตราภาษีศุลกากรของ กัมพูชา ลาว และพม่า ลดลงเหลือ 0 ส าหรับ 85% ของรายการสินค้า 

ออสเตรเลีย
และ 

นิวซีแลนด ์

ปี 2009: ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
ปี 2009: อัตราภาษีศุลกากรของสิงคโปร์ ลดลงเหลือ 0 
ปี 2020: อัตราภาษีศุลกากรของ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ลดลงเหลือ 0, อัตราภาษีศุลกากรของบรูไน มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ 
ลดลงเหลือ 0 จ านวนมากกว่า 90% ของรายการสินค้า, , อัตราภาษีศุลกากรของเวียดนาม ลดลงเหลือ 0 จ านวนใกล้เคียง 
90% ของรายการสินค้า  
ปี 2023: อัตราภาษีศุลกากรของลาว ลดลงเหลือ 0 จ านวน 88% ของรายการสินค้า  
ปี 2024: อัตราภาษีศุลกากรของกัมพูชา และพม่าลดลงเหลือ 0 จ านวนมากกว่า 85% ของรายการสินค้า  
ปี 2025: อัตราภาษีศุลกากรของอินโดนีเซีย ลดลงเหลือ 0 จ านวน 93.2% ของรายการสินค้า  

แหล่งที่มา : MOFA (Japan), JETRO and Department of Foreign Affairs and Trade(Australia),ASEAN Secretariat 

ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) 

 

 AJCEP คือข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระหว่างญ่ีปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ที่
ประเทศญ่ีปุ่น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2551 ที่กัมพูชาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ปีถัดมา และมีผลบังคับใช้กับทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียน ยกเว้นอินโดนีเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 ซึ่งส่งผลให้ ญ่ีปุ่นยกเลิกการเก็บภาษีน าเข้าประมาณ 
90% ของรายการสินค้าท้ังหมด ในขณะที่กัมพูชาก็มีการยกเลิกภาษีน าเข้าเช่นเดียวกัน ส าหรับกลุ่มสินค้าในหมวดหมู่ A 

 ตามข้อก าหนดเก่ียวกับกฎของแหล่งก าเนิดสินค้า สินค้าที่มีการผลิตโดยใช้วัสดุจากภายนอกประเทศ จะต้องปฏิบัติ
ตาม กฎการเปลี่ยนแปลงรายการภาษี (Change of Tariff Heading Rule: CTC) หรือ กฎภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือที่จะได้รับสิทธิ
พิเศษจากประเทศผู้น าเข้า ซึ่งการบังคับใช้กฎแหล่งก าเนิดสินค้าน้ัน จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสินค้า (กฎเฉพาะสินค้า – 
Product Specific Rule: PSR) 

 กฎ CTC น้ันใช้ส าหรับการพิจารณาสินค้าที่มีการผลิตโดยใช้วัสดุจากนอกประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเลข ใน
รหัสพิกัดศุลกากร ซึ่งจะใช้เฉพาะกับวัสดุจากนอกประเทศ โดยมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การเปลี่ยนหมวด (Change in Chapter : 
CC – การเปลี่ยนรหัสสองตัว), การเปลี่ยนหัวข้อพิกัด (Change in Tariff Heading: CTH – การเปลี่ยนรหัสสี่ตัว), การเปลี่ยน
หัวข้อย่อยพิกัด (Change in Tariff Sub-Heading: CTSH - การเปลี่ยนรหัสพิกัดหกตัว) ทั้งน้ี กฎ CTC น้ันใช้ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องหนัง 

 กฎมูลค่าเพ่ิม (Value Added) น้ัน ใช้ส าหรับการพิจารณาสินค้าที่มีการผลิตโดยใช้วัสดุจากนอกประเทศ เมื่อวัสดุ
น้ันมีมูลค่าเพ่ิมในสินค้าข้ันสุดท้าย (Regional Value Contents: RVC) เกินกว่าที่ระดับที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง คือเกินกว่า 
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40% อย่างไรก็ตามกฎน้ีไม่ได้มีการบังคับใช้กับสินค้าทางการเกษตร สิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้า โดยการค านวณมูลค่า 
RVC มีวิธีการค านวณ ดังน้ี 

RVC = (FOB – VNM) / FOB, 
FOB หมายถึงราคาของสินค้าข้ันสุดท้ายค านวณแบบ Free on Board 
VNM หมายถึง มูลค่ารวมวัสดุทั้งหมดจากนอกประเทศ 

 AJCEP ยังมีการใช้กฎ De Minimis ดังต่อไปน้ี 

๑) สินค้าที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร จะได้รับการพิจารณาว่ามีแหล่งก าเนิดจากประเทศที่ท าการ
ผลิต ก็ต่อเมื่อวัสดุจากภายนอกประเทศที่ใช้ท าการผลิต มีมูลค่ารวมไม่เกิน 10% ของมูลค่า FOB ของ
สินค้าข้ันสุดท้าย ในกรณีที่สินค้าอยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร ต่อไปน้ี 
 16: “ของปรุงแต่งจากเน้ือสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า ฯลฯ” 
 1803.10 และ 1803.20: “โกโก้เพสต์” “ผงโกโก้” 
 19: “ธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือ นม” 
 20: “ผัก ผลไม้ ลูกนัต ฯลฯ” 
 22: “เครื่องด่ืม สุรา และน้ าส้มสายชู” 
 23: “กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และ   อาหารสัตว์” 
 28-49: “เคมีภัณฑ์ และสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม”, “หนัง หนังฟอก และหนังเฟอร์”, “ไม้และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้” 
 64-97: “รองเท้า/หมวก”, “หิน/แก้ว,โลหะ”, “เครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้า”, “ยานพาหนะ” และ 

“เบ็ดเตล็ด” 
๒) สินค้าที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร จะได้รับการพิจารณาว่ามีแหล่งก าเนิดจากประเทศที่ท าการ

ผลิต ก็ต่อเมื่อวัสดุจากภายนอกประเทศที่ใช้ท าการผลิต มีมูลค่ารวมไม่เกิน 7% ของมูลค่า FOB ของ
สินค้าที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร ต่อไปน้ี 
 2103.90: “ซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรส ของผสมที่ใช้ชูรส” 

๓) สินค้าที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร จะได้รับการพิจารณาว่ามีแหล่งก าเนิดจากประเทศที่ท าการ
ผลิต ก็ต่อเมื่อวัสดุจากภายนอกประเทศที่ใช้ท าการผลิต มีน้ าหนักรวมไม่เกิน 10% ของน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร ต่อไปน้ี 
 50-63: “สิ่งทอ” 

นอกจากน้ัน AJCEP ยังมีการก าหนดกฎ การส่งสินค้าโดยตรง (Direct Consignment) ซึ่งภายใต้กฎน้ีการส่งสินค้า 
จะต้องเป็นการส่งโดยตรงจากประเทศผู้ส่งออกมายังประเทศผู้น าเข้า หรือ หากมีการขนส่งผ่านประเทศอื่น จะต้องด าเนินการ
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 

การใช้ระบบ AJCEP น้ัน ผู้ส่งออกในกัมพูชาจะต้องได้รับ Form AJ เพ่ือใช้เป็นใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า จาก
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา 

 

  

 


