สินค้ากากถั่วเหลือง (พิกัด 2304 )
รายการ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
2557

2558

2559
การส่งออกและนาเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองของไทย

(ต.ต.59)

1. ผลผลิตและการใช้ (ล้านตัน)
1.1 ผลผลิตโลก
207.195 216.466 226.683
1.2 ผลผลิตในประเทศ
1.020
1.350
1.470
- เมล็ดในประเทศ
0.016
0.010
0.010
- เมล็ดนาเข้า
1.004
1.340
1.460
1.3 ความต้องการใช้
4.041
4.350
4.670
1.4 นาเข้า
2.888
2.695
2.669
2. ราคา (บาท/กก.)
2.1 ขายส่ง กทม.
2.1.1 กากถั่วเหลืองในประเทศ
- เมล็ดในโปรตีน 44-48%
18.37
20.50
20.50
- เมล็ดนาเข้าโปรตีน 42-45%
15.81
14.45
15.40
2.1.2 กากถั่วเหลืองนาเข้า
- โปรตีน 46-48%
15.60
14.45
15.31
2.2 ซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก
- บาท/กก.
12.12
11.87
12.27
- เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
353.17 337.13 345.84
ที่มา : กองส่งเสริมสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน

รายการ

ส่งออก

มูลค่า
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2557
2558
2559

2557

2558

2559

0.185

328

277

47

0.105

0.186

ปริมาณ (ตัน)

นาเข้า 1,675.302 1,235.165 1,041.291 2,889,222 2,696,193 2,579,156
ที่มา : www.trademap.org

ตลาดส่งออก/นาเข้า
สาคัญของไทย
2559
1) พม่า (87.63%)
2) ญี่ปุ่น (8.1%)
3) แอฟริกาใต้ (4.3%)
1) บราซิล (57.95%)
2) สหรัฐอเมริกา
(20.53%)
3) อาเจนตินา (16.3%)
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ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย
กากถั่วเหลืองเป็นเป็นผลพลอยได้จากการนาถั่วเหลืองมาสกัดเป็น
น้ามันถั่วเหลือง และผลพลอยได้จากถั่วเหลืองที่นามาเป็นอาหารสัตว์

ศักยภาพการผลิตของไทย
กากถั่ว เหลื องเป็น ผลพลอยได้จากถั่ วเหลือ ง ซึ่ งถั่ วเหลือ งเป็ นพื ช
เศรษฐกิจสาคัญชนิดหนึ่งของประเทศ แต่ผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ ทั้งการใช้ภายในประเทศและในอุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะที่ผลผลิต
ภายในประเทศมีอัตราลดลง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกากถั่วเหลือง
• คณะกรรมการนโยบายอาหาร
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- อธิบดีกรมการค้าภายใน

ประธาน
เลขานุการ
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ประเทศ
ไทย

1

ปัญหา/มาตรการต่างๆ ของไทย
ปัญหา/มาตรการ

ประเภทปัญหา/มาตรการ
1

ภายในประเทศ

การดาเนินการ/แนวทางแก้ไข

ผลผลิตกากถั่วเหลืองในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ต้องนาเข้า การกาหนดนโยบายและมาตรการนาเข้ากากถั่วเหลือง
จากต่างประเทศ 90% ทั้งในรูปของกากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลือง
เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายอาหาร ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ประธาน อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นเลขานุการ

ที่มา : สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน

สินค้า

WTO

กากถั่วเหลือง
-2304.00.90.001
[อาหารสัตว์]
-2304.00.90.002
[มนุษย์บริโภค]

[อาหารสัตว์]
- อัตราภาษีในโควตา 20%
- อัตราภาษีนอกโควตา 133%
[มนุษย์บริโภค และอื่นๆ]
- อัตราภาษีในโควตา 10%
- อัตราภาษีนอกโควตา 133%

พันธกรณีการเปิดตลาดสินค้าสินค้ากากถั่วเหลือง ภายใต้ความตกลงต่างๆ ของไทย
ASEAN
TAFTA
TNZCEP
AKFTA
- อัตราภาษี 5%
- ปี 2553 ต้องลดอัตราภาษี
เหลือ 0%

- อัตราภาษี 0%

- อัตราภาษี 0%

- อัตราภาษีในโควตา
เป็น 0% ในปี 2559
การดาเนินการ
การดาเนินการ
- ปี 2552 อัตราภาษีใน
- อัตราภาษี 0%
- อัตราภาษี 0%
- นาเข้าไม่จากัดปริมาณ - นาเข้าไม่จากัดปริมาณ โควตา 7.78%
การดาเนินการ
และช่วงนาเข้า
- อัตราภาษีนอกโควตา
- อัตราภาษี 5% (ปี 2553 และช่วงนาเข้า
- ไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า - ไม่ต้องขออนุญาต
เป็น 119%
ลดอัตราภาษี เหลือ 0%)
การดาเนินการ
ไม่
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- ยกเลิกโควตาแล้ว
[อาหารสัตว์]
ตามมาตรการบริหาร
- นาเข้าไม่จากัดปริมาณและ มาตรการบริหารการ
- อัตราภาษีในโควตา 2%
ช่วงนาเข้า
นาเข้า
การนาเข้า
โควตา 230,559 ตัน
- อัตราภาษีนอกโควตา 119% - ต้องมีใบ CO (Form D)
- เฉพาะอาหารสัตว์ทนี่ าเข้าไม่
จากัดปริมาณและช่วงนาเข้า
- ต้องขอหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิชาระภาษีนาเข้า
โดยผู้มีสิทธินาเข้า 11 ราย

JTEPA
- อัตราภาษีในโควตา
เป็น 0% ตั้งแต่ 1 พ.ย.
2550
- อัตราภาษีนอกโควตา
เป็น 119%

ประเทศนอกความตก
ลงข้างต้น
- อัตราภาษีทั่วไป 6%
- ค่าธรรมเนียมพิเศษตัน
ละ 2,519 บาท
การดาเนินการ
- เสียค่าธรรมเนียม
พิเศษในการนาเข้า ตาม
ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ว่าด้วยการนา
สินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร(ฉบับที่
74) พ.ศ. 2533 และ
ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการ
กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษการ

-4สินค้า

WTO

ASEAN

TAFTA

TNZCEP

[มนุษย์บริโภค และอื่นๆ]
- โควตา 230,559 ตัน
- การนาเข้าอยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการพืชน้ามันและ
น้ามันพืชพิจารณา

AKFTA

JTEPA

ประเทศนอกความตก
ลงข้างต้น
นาเข้าข้าวโพด ปลาป่น
และกากถั่วเหลือง(ฉบับ
ที่ 19) พ.ศ. 2540
- ต้องมีหนังสือรับรอง
การชาระค่าธรรมเนียม
พิเศษในการนาเข้า
สินค้าวัตถุดิบอาหาร
สัตว์

หมายเหตุ : ภายใต้ ACFTA, JTEPA, AJCEP และ AKFTA เจรจาเฉพาะภาษีในโควตาเท่านั้น ยังไม่เจรจาภาษีนอกโควตา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สานักการค้าสินค้า
สิงหาคม 2560

