สิ นค้ าข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ (พิกัด 1005.90.90)
รายการ
เนือ้ ทีเ่ พาะปลูก (ล้ านไร่ )
ผลผลิต (ล้ านตัน)
ผลผลิตต่ อไร่ (กก.)
ใช้ ในประเทศ (ล้ านตัน)
ต้ นทุนการผลิต (บาท/กก.)
ราคาทีเ่ กษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
- เกษตรกรขายได้
- ราคารับซื้อหน้าโรงงาน
ราคาส่ งออก
- ราคาโลก (ตลาดชิคาโก) (บาท/ตัน)
- ราคาส่งออก F.O.B. (บาท/ตัน)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : * ประมาณการ

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2557/58
2558/59
7.23
7.15
4.73
4.61
654
644
5.04
5.72

2559/60*
7.03
4.62
656
5.85

6.35

6.71

7.17

7.31

7.73

-

9.39

9.02

-

การส่ งออกและนําเข้ าสินค้ าข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ของไทย
ขยายตัว ขยายตัว ตลาดส่ งออก/
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่ า ปริมาณ
นําเข้ า
(%)
(%)
สําคัญของไทย
2557
2558
2559 58/59 58/59
2559
1. ฮ่องกง
2. ฟิ ลิปปิ นส์
3.พม่า
96,700 299
217.5 221.64 -27.25
4. บังคลาเทศ
5. เวียดนาม

4,925
9.7

5,313
9.44

-

1. แอฟริ กาใต้
และ 2. สหรัฐฯ

รายการ

มูลค่ า
(ล้ านเหรียญสหรัฐฯ)
2557

ส่ งออก

นําเข้ า

2558

2559

26.28
0.119 3.827
8

0.263 0.065 0.526

ที่มา : World Trade Atlas

206.6

2.16

701.3

706.17

1. ศักยภาพการผลิตของไทย
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูก
พืชไร่ ที่มีราคาสูงกว่าและมีนโยบายของรัฐในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ ขณะที่ความต้องการใช้โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์เชิง
พาณิ ชย์
2. คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้ องกับข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์
คณะกรรมการนโยบายอาหาร
- รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ ประธาน
- อธิบดีกรมการค้าภายใน
เลขานุการ
3. มาตรการภายใต้พนั ธกรณีสําคัญ
ความตกลง
WTO

AFTA

(อัตราภาษี%)

ปริมาณเปดตลาด

หลักเกณฑการนําเขา

ในโควตา

นอกโควตา

ในโควตา (ตัน)

20

73 และ
คาธรรมเนียม
พิเศษ /บาท 180
ตัน

54,700

ให อคส. เปนผูนําเขาในโควตาแตเพียง
ผูเดียว

0

ไมจํากัด

- อคส.นํ า เข า ได ทั้ ง ป โดยจั ด ทํ า
แผนการจั ด ซื้ อ ให ส อดคล อ งกั บ
ความตองการใช และเปนการนําเขา
เพื่อสงออก
- ผู นํ าเข าทั่ วไปกํ าหนดช วงเวลาการ
นําเขา 1 ก.พ. – 31 ส.ค. ในแต ละป
โดยตองขึ้นทะเบียนเปนผูนําเขากั บ
คต. และแสดงเอกสาร Form D
ประกอบการขอหนังสือรับรอง
- กําหนดใหตองนําเขาเฉพาะดาน
ศุลกากรที่มีดานตรวจพืชและดาน
กักสัตว

โครงสร้ างตลาดข้ าวโพดเลีย้ ง

โรงงานอาหาร
สัตว์

เกษตรกรผู้ปลูก
ข้ าวโพดเลีย้ ง

พ่ อค้ าท้ องถิน่

ผู้ส่งออก

• อาหารไก่ 64%
• อาหารสุ กร
34%
ผู้เลีย้ งสัตว์

• มาเลเซีย
• อินโดนีเซีย
• ไต้ หวัน

4. มาตรการส่ งออก/นําเข้ า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นสิ นค้ามาตรฐาน ผูส้ ่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็ นผูส้ ่งออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน และมี
หนังสื อรับรองประกอบการตรวจปล่อย หากส่งออกทางด่านท่าเรื อกรุ งเทพ แหลมฉบัง และมาบตาพุด

5. พันธกรณีการเปิ ดตลาดสินค้ าสินค้ าข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ภายใต้ ความตกลงต่ างๆ ของไทย ปี 2560
สินค้ า
ข้ าวโพด
เลีย้ งสัตว์
- 1005.90.90

- อัตราภาษี
ทัว่ ไป 2.75
บาท/กก.
- ค่าธรรมเนียม
พิเศษ 1,000
บาท/ตัน

WTO
- อัตราภาษีในโควตา 20%
โควตา 54,700 ตัน
- อัตราภาษีนอกโควตา
73% + ธรรมเนียมพิเศษ
180 บาทต่อตัน
การดําเนินการ
- จัดเก็บอัตราภาษีและ
โควตาตามที่ผกู พันไว้
- นําเข้านอกโควตา มี
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 180
บาทต่อตัน
- นําเข้าในโควตา ยกเว้น
ไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม
พิเศษ
- ให้ อคส. เป็ นผูน้ าํ เข้าใน
โควตาเพียงผูเ้ ดียว

AFTA
- อัตราภาษี 0%
การดําเนินการ
- อคส.นําเข้าได้ท้ งั ปี โดย
จัดทําแผนการจัดซื้อให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้และเป็ นการนําเข้าเพื่อ
การส่งออก
- ผูน้ าํ เข้าทัว่ ไปสามารถ
นําเข้าในระหว่าง 1 ก.พ. –
31 ส.ค. ในแต่ละปี โดย
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็ นผู ้
นําเข้ากับ คต.
- กําหนดให้นาํ เข้าเฉพาะ
ด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจ
พืชและด่านกักสัตว์

TAFTA
- อัตราภาษีในโควตา
6.67% โควตา 8,910.05
ตัน
- อัตราภาษีนอกโควตา
65.7%
(อัตราภาษี 0% และไม่
มีโควตาในปี 2563)
การดําเนินการ
- ให้ อคส. เป็ นผูน้ าํ เข้า
ในโควตาเพียงผูเ้ ดียว

TNZCEP
- อัตราภาษี 0%
- ยกเลิกโควตา
การดําเนินการ
- จัดเก็บอัตราภาษี
ตามที่ผกู พันไว้
- ยกเลิกโควตาแล้ว
- ระบุถ่ินกําเนิดสิ นค้า
ในใบ Invoice หรื อ
เอกสารอื่น

JTEPA

AKFTA

AJCEP

- อัตราภาษีในโควตา
เป็ น 0%
- อัตราภาษีนอกโควตา
73 %
-ใช้โควตารวมของ
WTO

- อัตราภาษีในโควตา
เป็ น 0%
- อัตราภาษีนอกโควตา
73 %
-ใช้โควตารวมของ
WTO

- อัตราภาษีในโควตา
เป็ น 5.5%
- อัตราภาษีนอกโควตา
73 %
-ใช้โควตารวมของ
WTO

สํานักการค้าสิ นค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มีนาคม 2560

