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จัดเก็บจากผูที้�จําหนา่ยเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ และบุหรี�ทกุประเภท โดยจะทําการคํานวณ
ก่อนภาษีเฉพาะ (STCMS) และภาษีมลูค่าเพิ�ม (VAT)
 อัตรา ร้อยละ 3

จัดเก็บจากการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย ก่อตั�ง ควบรวม ยกเลิกกิจการ
จัดเก็บจากการโอนสนิทรัพย์
1 ล้านเรียล/ 1 กิจกรรม
รอ้ยละ 4 ของมลูค่าสินทรัพย ์(ที�ดิน บา้น รถ)

รายละเอียด/อัตรา

อัตราภาษีที�เกี�ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจในประเทศกัมพูชา

Resident คํานวณจากรายได้ในกัมพชูาและต่างประเทศ  
Non- Resident คํานวณจากรายได้ในกัมพชูาเท่านั�น
รอ้ยละ 20สาํหรบัธุรกิจทั�วไป
รอ้ยละ 30 สําหรบัธุรกิจน�ามนัป�โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รอ้ยละ 0 สําหรับโครงการที�ได้รบัการสง่เสรมิการลงทุน QIP จาก CDC
รอ้ยละ 0-20 สําหรบัธุรกิจที�ครอบครองโดยบุคคลธรรมดาเพยีงคนเดียว

ภาษีกําไรล่วงหน้า  
(Pre-Payment Tax on Profit)

คํานวณจากรายรบัรวมของธุรกิจรวมกับภาษีทุกประเภทยกเว้น VAT อัตรารอ้ยละ 1
สาํหรบัธุรกิจทุกประเภท

รอ้ยละ 15 สําหรบัการใหบ้ริการ การบรหิารจัดการ การใหคํ้าปรกึษา ค่าสทิธริวมถึง
ดอกเบี�ย (ไมร่วมดอกเบี�ยที�จ่ายโดยธนาคารหรอืสถาบนัการเงิน)
รอ้ยละ 10 สําหรบัการจ่ายค่าเชา่ทรพัยส์นิ ทั�งที�เคลื�อนยา้ยได้ และเคลื�อนยา้ยไมไ่ด้
รอ้ยละ 4 สําหรับการจ่ายดอกเบี�ยโดยธนาคารหรอืสถาบนัการเงินแก่บุคคลธรรมดาที�มี
บญัชีเงินฝากไมป่ระจํา
รอ้ยละ 6 สําหรับการจ่ายดอกเบี�ยโดยธนาคารหรอืสถาบนัการเงินแก่บุคคลธรรมดาที�มี
บญัชีเงินฝากประจํา
รอ้ยละ 14 สําหรบัการชาํระค่าบริการหรอืค่าใชจ่้ายแก่ผูที้�มิได้มีภมูลํิาเนาอยูใ่นประเทศ

คํานวณจากเงินเดือน โดยใชอั้ตราก้าวหน้า รอ้ยละ 0-20
       รอ้ยละ 0 , 0-5 แสนเรยีล ( 0 – 300 USD)
       รอ้ยละ 5, > 5 แสนเรยีล -1.25 ล้านเรียล ( 300.1 – 500 USD)
       รอ้ยละ 10, > 1.25 ล้านเรยีล – 8.5 ล้านเรยีล (500.1 – 2,125 USD)
       รอ้ยละ 15, > 8.5 ล้านเรยีล –12.5 ล้านเรยีล (2,125.1 – 3,125 USD)
       รอ้ยละ 20, มากกว่า 8.5 ล้านเรียล ( มากกว่า 3,125 USD)
       รอ้ยละ 20, เงินพเิศษ (fringe benefit)

จัดเก็บจากการพกัอาศยัในโรงแรม เกสท์เฮาส ์อพารท์เมนต์ คอนโดมิเนยีม หรอืที�พกั
ประเภทอื�นๆ ในอัตรา ร้อยละ 2 ของค่าห้องรวมกับภาษีทกุประเภทยกเว้น VAT

ประเภทภาษี

ภาษีกําไร นิติบุคคล 
(Tax on Profit)

ภาษีหัก ณ ที�จ่าย
(Withholding Taxes: WHT)

ภาษีเงินเดือน 
(Salary Tax)

ภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT) ภาษีที�ผูจํ้าหนา่ยสนิค้าหรือใหบ้ริการต้องเก็บจากลกูค้าในอัตรา รอ้ยละ 10 สาํหรบัการ
จําหนา่ยหรอืใหบ้รกิารในประเทศ และร้อยละ 0 สาํหรบัการสง่ออก

ภาษีที�พัก
(Tax on Accommodation: TOA)

ภาษีเฉพาะสาํหรับสินค้าและบริการ
บางชนิด 
(Specific Tax on Certain
Merchandises and Services:
STCMS)

ภาษีที�จัดเก็บสาํหรับ สนิค้าและบริการบางชนดิทั�งในประเทศ และที�นาํเขา้จากต่าง
ประเทศ โดยจะคํานวณก่อนภาษีมลูค่าเพิ�ม
รถยนต์ ร้อยละ 65, ไวน ์รอ้ยละ 35, อะไหล่รถยนต์ เบยีร ์รอ้ยละ 30,  รถมอเตอรไ์ซค์
น�ามนัป�โตรเลียม เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ บุหรี� รอ้ยละ 20, อะไหล่รถมอเตอรไ์ซค์ น�า
อัดลม การให้บริการทางด้านบนัเทิง การขนสง่ผูโ้ดยสารทางอากาศ รอ้ยละ 10, การให้
บรกิารโทรศพัท์ รอ้ยละ3

ภาษีเครื�องดื�ม แอลกอฮอล์และบุหรี� 
(Tax on Public Lighting: PLT)

ภาษีการจดทะเบียน 
(Registration Tax or 
Transfer Tax)
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รายละเอียด/อัตรา

อัตราภาษีที�เกี�ยวข้องกับการประกอบ
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ประเภทภาษี

ภาษีประกอบการธุรกิจเฉพาะ
(Patent Tax) (ต้องต่ออายุทุกป�)

ภาษีประจําป�ที�ธุรกิจต้องชาํระภายในเดือนมนีาคมของทกุป�ตามประเภทของธุรกิจ
และตามเขตจังหวัดที�ธุรกิจตั�งอยู่
อัตรา 4 แสนเรยีล (100 USD) สาํหรบัธุรกิจขนาดเล็ก รายรบัรวมต่อป�ตั�งแต่ 250 ล้าน

อัตรา 1.2 ล้านเรยีลต่อป� (300 USD) สาํหรบัธุรกิจขนาดกลาง รายรบัรวมต่อป�ตั�งแต่
700 ล้านเรยีล (175,000 USD) ถึง 2,000 ล้านเรยีล (500,000 USD)
อัตรา 3 ล้าน เรียลต่อป� (750 USD) สาํหรับธุรกิจขนาดใหญ ่รายรบัต่อป�ตั�งแต่ 2,000
ล้านเรยีล (500,000 USD) ถึง 10,000 ล้านเรยีล (2.5 ล้าน USD)
อัตรา 5 ล้าน เรียลต่อป� (1,250 USD) สาํหรบัธุรกิจขนาดใหญ ่รายรบัต่อป�มากกว่า
10,000 ล้านเรียล (2.5 ล้าน USD)

       เรียล (62,500 USD) ถึง 700 ล้านเรยีล (175,000 USD)

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Tax on
Immovable Properties)

อสงัหาริมทรพัยที์�มมีลูค่ามากกว่า 100 ล้านเรยีล (25,000 USD)
รอ้ยละ 0.1 ของมลูค่าที�ประเมนิโดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรพัยส์นิ
ผูเ้สียภาษีต้องชาํระภาษีภายในวันที� 30 กันยายน ของทุกป�

ภาษีจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ�
(Registration Tax)

จัดเก็บจากผูซื้�อหรอืผูไ้ด้รบัโอนกรรมสทิธิ�ในสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยอั์ตรา
รอ้ยละ 4 ของมลูค่าสงัหารมิทรัพยห์รืออสงัหารมิทรพัยน์ั�น

ภาษีนําเข้า ร้อยละ 0 – สินค้าที�ได้รับการยกเว้น เชน่ ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษาป�จจัย
การผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที�ได้สิทธิ�นําเข้าภายใต้โครงการที�ได้รับการสง่เสริม
การลงทุน 
ร้อยละ 7 – สินค้าขั�นต้นหรือวัตถุดิบ
ร้อยละ 15 – สินค้าที�จัดเป�นทุน, เครื�องจักรและอุปกรณ์การผลิต, วัตถุดิบที�มีใน
ประเทศ
ร้อยละ 35 – สินค้าสําเร็จรูป, เครื�องดื�มแอลกอฮอล์, ยานพาหนะ,อัญมณีและหิน
มีค่า
สามารถค้นหา และเปรียบเทียบอัตราภาษีในการนําเข้าสินค้าของประเทศ
กัมพูชา (ทั�งอัตราแบบทั�วไป MFN และอัตราพิเศษ AFTA)  ตามพิกัดของสินค้า
ได้ที� www.customs.gov.kh 

การยกเว้นการเก็บภาษีซ�าซ้อน
กับประเทศที�มีข้อตกลง

ยกเว้นภาษีรายได้บุคคล และนิติบุคคลที�ได้มีการชําระแล้วในประเทศใด
ประเทศหนึ�ง โดยการลดหยอ่นหรือเครดิตภาษีผา่นวิธีการคํานวนที�ระบุไว้
ในข้อตกลง
ลดอัตราภาษีหัก ณ ที�จ่าย จากร้อยละ 14 เหลือร้อยละ 10 สําหรับค่าบริการ
ทางเทคนิค เงินป�นผล ดอกเบี�ยที�จ่ายโดยสถาบันการเงิน และค่าสิทธิต่างๆ
ที�จ่ายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที�มีภูมิลําเนาอยูใ่นอีกประเทศหนึ�ง

AEC Business Support Center
Phnom Penh, Cambodia

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 
196, M.V. Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, 

Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, CAMBODIA
Office (Cambodia): +855 23 726 304-5

Email: thaicompnh@gmail.com  
Website: www.ditp.go.th

ศนูยพั์ฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน

*ขอ้มลู ณ เดือน ธันวาคม 2563
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