ขาวและผลิตภัณฑ
3. มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
1. ขอบเขตสินคา
ขาว (พิกัด 1006)
3.1 มาตรการสงออก
แปงขาวเจา (พิกัด 1102300105)
• นิติบุคคลทั่วไป ผูสงออกจะตองขอขึ้นทะเบียนเปน
แปงขาวเหนียว (พิกัด 1102300206)
ผูสงออกขาวไวักับกรมการคาตางประเทศและตองไดรับอนุญาตให
เสนหมี่/เสนกวยเตี๋ยว (พิกัด 1902190019)
เปนผูประกอบการคาขาวเพื่อสงไปจําหนายตางประเทศ
ซึ่งมี
ขนมปงกรอบ (พิกัด 190510)
คุณสมบัติตาม พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489 ของกรมการคาภายใน
แปงแผนทําจากขาว (พิกัด 1905900024)
โดยจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนที่ไดเรียกชําระแลวไมนอยกวา 5
ลานบาท รวมทั้งมีโรงเก็บขาวที่ไดรับอนุญาตจาก กรมศุลกากรให
2. การผลิต
เปนที่สําหรับตรวจเก็บ และบรรทุกขาวลงเรือเพื่อสงออกได ซึ่งเปน
2.1 ขาว ป 2544/45-2546/47 ผลผลิตขาวนาปเมื่อรวมขาว
กรรมสิทธิ์โดยถูกตองตามกฏหมาย และมีขาวสารเปนกรรมสิทธิ์
นาปรังแลว ผลผลิตขาวเฉลี่ยปละ 26.4 ลานตันขาวเปลือก แหลง
ไมนอยกวา 500 เมตริกตัน ภายใน 15 วันที่ไดรับหนังสืออนุญาต
เพาะปลูกขาวนาป ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร
• รัฐวิสาหกิจ สหกรณหรือกลุมเกษตรกร และผูสงออก
อุบลราชธานี ขาวนาปรัง ไดแก สุพรรณบุรี พิจิตร นครสวรรค
ขาวที่สงเฉพาะขาวสารบรรจุกลอง หรือหีบหอ น้ําหนักสุทธิไมเกิน
และพิษณุโลก ป 2546/47 ผลผลิตตอไรของขาวนาป 363 กก./ไร
12 กก. ไมตองมีคุณสมบัติดังกลาว ยกเวนแตจะตองจดทะเบียน
ขาวนาปรัง 676 กก./ไร
โดยมีวัตถุประสงคในการคาขาวไปตางประเทศ
ผลผลิตขา วของไทย
• การสงออกขาวภายใตโควตาภาษีของสหภาพยุโรป
26.6
ลานตันขาวเปลือก
26.5
จะตองมีการขอรับจัดสรรปริมาณการสงออก
26.6
26.5
3.2 มาตรการนําเขา
26.4
26.3
- ขาว กําหนดโควตาภายใต WTO
26.1
26.2
26.1
(1) ประเทศที่มิใชสมาชิก WTO (ยกเวนลาวและ
26
25.9
กัมพูชา) จะตองขอใบอนุญาตนําเขา แตในหลักการไมอนุญาตให
25.8
2544/45
2545/46
2546/47
นําเขาขาวทุกชนิด
(2) ประเทศที่เปนสมาชิก WTO ลาวและกัมพูชา
2.2 ผลิตภัณฑขาว
ตองขอหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณี
ผลิตภัณฑขาวที่สําคัญของไทย ไดแก แปงขาวเจา แปง
ภายใต WTO
ขาวเหนียว เสนหมี่หรือเสนกวยเตี๋ยว ขนมปงกรอบ และแปงแผน
- ผลิตภัณฑขาว ไมมีโควตาภาษี แตมีการเก็บอัตรา
ทําจากขาว ที่มีโรงงานที่ผลิตแปงจํานวนประมาณ 1,635 โรงงาน
ภาษีนําเขา ดังนี้
สวนอุตสาหกรรมขนมปงกรอบ เสนหมี่และเสนกวยเตี๋ยว มีโรงงาน
(1) ขนมปงกรอบและแปงแผนทําจากขาว เก็บใน
ทั้งสิ้นประมาณ 500 โรงงาน อุตสาห-กรรมเสนหมี่และเสน
อัตรารอยละ 30 หรือ 25 บาท/กก.
กวยเตี๋ยว ผลิตจากวัตถุดิบประเภทขาวหักหรือปลายขาว ซึ่งมี
(2) แปงขาวเหนียวและแปงขาวเจา เก็บในอัตรารอยละ
ผลผลิตประมาณ 250,000 – 300,000 ตัน/ป โดยรอยละ 80 ผลิตเปน
30 หรือ 2.25 บาท/กก.
เสนแหง สวนที่เหลือเปนเสนกึ่งสําเร็จรูป
(3) เสนหมี่หรือเสนกวยเตี๋ยว เก็บในอัตรารอยละ
30 หรือ 10 บาท/กก.
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4. การคา
4.1 ประเทศไทยเปน Net Exporter
4.2 ป 2544-2546 ไทยสงออกขาวเฉลี่ย ปละ 7.4 ลานตัน
มูลคาเฉลี่ย 72,259.6 ลานบาท
ตลาดสงออกขาวที่สําคัญของไทย ไดแก ไนจีเรีย อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา ฮองกง อิหราน จีน สิงคโปร และมาเลเซีย รวมกัน
คิดเปนรอยละเฉลี่ยประมาณ 53.2
การนําเขาขาวของไทย มีการนําเขานอยมากในแตละป โดย
นําเขาเฉลี่ยเพียงปละประมาณพันตัน
4.3 ป 2544-2546 ไทยสงออกผลิตภัณฑขาว ดังนี้
- แปงขาวเจา มูลคาสงออกเฉลี่ย 438.4 ลานบาท
- แปงขาวเหนียว มูลคาสงออกเฉลี่ย 1,414.9 ลานบาท
- ขนมปงกรอบ มูลคาสงออกเฉลี่ย 2,243.6 ลานบาท
- เสนหมี่กวยเตี๋ยว มูลคาสงออกเฉลี่ย 1,280.6 ลานบาท
- แปงแผนทําจากขาว มูลคาสงออกเฉลี่ย 79.3 ลานบาท
ตลาดสงออกผลิตภัณฑขาวที่สําคัญของไทย ไดแก ญี่ปุน
สหรัฐฯ มาเลเซีย ฮองกง และออสเตรเลีย โดยมีสัดสวนรอยละ
31.8 13.2 9.8 7.4 และ 7.3 ตามลําดับ
การนําเขาผลิตภัณฑขาวทั้ง 5 ประเภทดังกลาวมานี้ ไทยมีการ
นําเขาไมมากนัก เฉลี่ยรวมกันทั้ง 5 ประเภทระหวางป 2544-2546
ไมถึงพันตันตอป
การสงออกขา วของไทย
ลานบาท

76,678.1

78,000
76,000
74,000
72,000

70,004.2

70,095.2

70,000
68,000
66,000

2544

2545

2546

ตลาดสงออกขา วของไทยป 2546
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
8%
7%
ฮองกง
6%

อื่น ๆ
43%

เซเนกัล
5%

สิงคโปร
5%

อิรัก
5%

มาเลเซีย
5%

ไนจีเรีย
6%
อิหราน
5%
จีน
5%

การสงออกผลิตภัณฑขา วของไทย
ลานบาท

5,633.40

5,570.80

5,700
5,600
5,500
5,400
5,300

5,166.70

5,200
5,100
5,000
4,900

2544

2545

2546

การสงงออกผลิตภัณฑขา วของไทยป 2546
แปงขาวเจา
8%

แปงแผน
1%
ขนมปงกรอบ
42%

แปงขาวเหนีย ว
25%

เสนหมี่กวยเตี๋ย ว
24%

ตลาดสงออกผลิตภัณฑขา วของไทยป 2546
ญี่ปุน
29%

อื่นๆ
34%

ออสเตรเลีย
7%

มาเลเซีย
10%

ฮองกง
7%

สหรัฐอเมริกา
13%

4.4 สวนแบงตลาดขาวและผลิตภัณฑขาวของไทย
ในประเทศคูคาสําคัญ
(1) ขาว
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดขาวที่สําคัญของไทย ซึ่ง
สหรัฐอเมริกานําเขาขาวจากไทยในป 2546 คิดเปนรอยละ 62.3
รองลงมานําเขาจากอินเดีย จีน และปากีสถาน ตามลําดับ
(2) แปงขาว
ญี่ปุนเปนตลาดสําคัญของแปงขาวของไทย
ซึ่ง
ญี่ปุนนําเขาแปงขาวจากไทยในป 2546 คิดเปนรอยละ 99.6 นําเขา
จากไตหวันเล็กนอย
สวนแบงตลาดขาวไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาป 2546
จีน
11%

อินเดีย
18%

ปากีสถาน
5%

อื่นๆ
4%

ไทย
62%
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สว นแบงตลาดแปงขา วของไทยในตลาดญี่ปุนป 2546
ไตหวัน
0.4%

อื่นๆ
0.0%

ไทย
99.6%

5. กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489 ของกรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย
- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 ของกระทรวงพาณิชย
- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2490 ของกระทรวงพาณิชย
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการเรื่องการสงสินคาออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509
- ระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงขาวออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 11)
พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2546
- ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 76) พ.ศ.2539
- ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการกําหนดอัตราคา
ธรรมเนียมพิเศษในการสงขาวไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่3) พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงพาณิชยรื่องการจัดสรรปริมาณขาวสงออก
ภายใตโควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สําหรับป 2546 พ.ศ.2546
6. ปญหาที่ไทยประสบ
(1) มีการกีดกันทางการคาดวยมาตรการภาษีและไมใชภาษีใน
รูปแบบตางๆ เชน สหภาพยุโรปเก็บภาษีขาวขาวตางจากขาวกลอง
แตกตางกันเกือบ 3 เทา ซึ่งแตกตางในอัตราสวนมากกวาเดิม ทําให
ราคาขายขาวขาวในสหภาพยุโรปสูงกวาขาวกลองมากแขงขันได
ยาก นอกจากนี้การนําเขาขาวกลองในระบบเดิมของสหภาพยุโรป
ไมมีโควตา แตการนําเขาในระบบใหมมีการกําหนดโควตา ทําให
การสงออกถูกจํากัดดวยโควตา
สวนประเทศผูนําเขาขาวสําคัญ
ไดแก ไนจีเรีย ฟลิปปนส และ อินโดนีเซีย ตั้งกําแพงภาษีนําเขาขาว
ในอัตราสูง

(2) ขาวคุณภาพต่ําตองแขงขันกับประเทศผูสงออกที่มีตนทุน
ต่ํากวา
(3) การแทรกแซงตลาดขาวภายในประเทศ ทําใหกลไกตลาด
บิดเบือน ราคาสงออกเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขาวในตลาดโลก
ลดลง ผูสงออกไทยแขงขันไดนอยลง
(4) ขาดเทคโนโลยีในการโฆษณา และการประชาสัมพันธที่
ทันสมัย
(5) การแขงขันกันเองของผูสงออกขาวไทย และมีผูสงออก
จํานวนมาก
(6) ไทยตองลดการอุดหนุนการผลิตภายใน และไมสามารถ
ใหการอุดหนุนการสงออกทําใหเสียเปรียบคูแขงขัน
(7) ขาดเทคโนโลยีในการสีขาว ทําใหการสีขาวแตละครั้งได
ผลผลิตขาว 100% นอย และไดขาวหักมาก
(8) การเพาะปลูกใชวิธีการดั้งเดิม เปนสวนใหญ เปนผลให
ผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรของไทยต่ํา โดยเฉลี่ยทั้งประเทศไดเพียงกวา
300 กก./ไร มีเพีย งขาวที่ปลูกในเขตชลประทานที่ไดผลผลิต
ประมาณ 1,000 กก./ไร ในขณะที่จีน ซึ่งปจจุบันไดพัฒนาพันธุขาว
เทคโนโลยีการปลูก เก็บเกี่ยวและสีขาวจนทําใหไดผลผลิตถึง 8001,200 กก./ไร
(9) ราคาข า วของประเทศคู แ ข ง ในเอเซี ย ต่ํ า กว า ไทยมาก
โดยเฉพาะราคาขาวหอมของจีนต่ํากวาราคาขาวของไทยถึงครึ่งตอ
ครึ่ง
7. อัตราภาษี/คาธรรมเนียม
รายการ
ตาม พรก.
MFN Rate
ขาว (1006) 2.75 บาทตอกก. 2.75 บาทตอ
กก.

WTO Rate
ในโควตา 30 %
นอกโควตา 52
%
แปงขาว
40 % หรือ 2.75 30 % หรือ 2.25 30 % หรือ 2.06
(1102300)
บาทตอกก.
บาทตอกก.
บาทตอกก.
เสนหมี่หรือ 60 % หรือ 20 30 % หรือ 10 30 % หรือ 10
บาทตอกก.
บาทตอกก.
เสนกวยเตี๋ยว บาทตอกก.
(1902190019)
ขนมปงกรอบ 60 % หรือ 50 30 % หรือ 25 40 % หรือ 33.50
(190510)
บาทตอกก.
บาทตอกก.
บาทตอกก.
แปงแผนทํา 60 % หรือ 50 30 % หรือ 25 40 % หรือ 33.50
บาทตอกก.
บาทตอกก.
บาทตอกก
จากขาว
(1905900024)
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8. กฎระเบียบของประเทศคูเจรจา
(1) ออสเตรเลีย
สินคาขาวและผลิตภัณฑของออสเตรเลียมีภาษีนําเขาอยู
ในอัตรา 0 % อยูแลว ยกเวนเสนหมี่/กวยเตี๋ยวที่เก็บในอัตรา 4 %
แตจะลดลงเหลือ 0 ทันทีในวันที่ FTA มีผลบังคับใชกับไทย
(2) อินเดีย
ภาษี นํ า เข า ข า วจั ด เก็ บ ในอั ต ราร อ ยละ 70-80
ส ว น
ผลิตภัณฑขาวจัดเก็บในอัตรารอยละ 30
(3) นิวซีแลนด
ขาวมีภาษีนําเขาอยูในอัตรารอยละ 0 สวนผลิตภัณฑขาว
จัดเก็บในอัตรารอยละ 0-7 เชน แปงขาวเก็บในอัตรารอยละ 0
เสนหมี่/กวยเตี๋ยวรอยละ 6.5 ขนมปงกรอบรอยละ 7
(4) จีน
ขาวภาษีในโควตาเก็บในอัตรารอยละ 1 ภาษีนอกโควตา
เก็บในอัตรารอยละ 65 แปงขาวภาษีในโควตาเก็บในอัตรารอยละ 9
ภาษีนอกโควตาเก็บในอัตรารอยละ 40 สวนผลิตภัณฑขาว
อื่นๆ ไมมีโควตาภาษี กลาวคือ เสนหมี่/กวยเตี๋ยวเก็บภาษีในอัตรา
รอยละ 16.7 ขนมปงกรอบและแปงแผนทําจากขาวเก็บในอัตรา
รอยละ 20
(5) สหรัฐอเมริกา
ขาวและผลิตภัณฑขาวถูกเก็บในอัตราภาษีที่หลากหลาย
ตั้งแต 0.09- 2.1 เซนต/กก. นอกจากนี้บางสินคาจะเก็บเปนรอยละ
ของมูลคาการนําเขาในอัตรารอยละ 0-11.2

(6) บาหเรน
ขาวและแปงขาวเก็บในอัตรารอยละ 0 สวนเสนหมี่/
กวยเตี๋ยว ขนมปงกรอบและแปงแผนทําจากขาวเก็บในอัตรารอยละ
5
(7) เปรู
ขาวเก็บในอัตรารอยละ 20 +additional tax อีกรอยละ 5
ยกเวน 1006101000 เก็บในอัตรารอยละ 0 สวนแปงขาวเก็บใน
อัตรารอยละ 12 สวนผลิตภัณฑขาวอื่นๆ ไดแก เสนหมี่/กวยเตี๋ยว
ขนมปงกรอบ และแปงแผนทําจากขาวเก็บในอัตรารอยละ 20 +
additional tax อีกรอยละ 5
(8) ญี่ปุน
ข า วและผลิ ต ภั ณ ฑ ถู ก เก็ บ ภาษี ใ นอั ต ราที่ ห ลากหลาย
กลาวคือ
- ขาว ภาษีในโควตาเก็บในอัตรารอยละ 0 แตมีการเก็บ
mark up 292 เยน/กก. ภาษีนอกโควตาเก็บในอัตรา 351.17 เยน/กก.
- แปงขาว ภาษีในโควตาเก็บในอัตรารอยละ 25 + mark
up 321 เยน/กก. ภาษีนอกโควตาเก็บในอัตรา 351.17 เยน/กก.
- เสนหมี่/กวยเตี๋ยว เก็บในอัตรา 27.2, 30 และ 34 เยน/
กก.
- ขนมปงกรอบ และแปงแผนทําจากขาว เก็บในอัตรา
รอยละ 9 และ 6 ตามลําดับ

9. ทาทีการลดภาษีของไทย
ปที่ลดภาษีเปน 0
ทันที
2549
2553
ขาว
บาหเรน ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐ จีน
แปงขาว
ออสเตรเลีย
อินเดีย ญี่ปุน เปรู
สหรัฐ จีน บาหเรน
ขนมปงกรอบ
ออสเตรเลีย
อินเดีย ญี่ปุน เปรู
สหรัฐ จีน บาหเรน
เสนหมี่/กวยเตี๋ยว
ออสเตรเลีย
อินเดีย ญี่ปุน เปรู
สหรัฐ จีน บาหเรน
แปงแผนทําจากขาว
อินเดีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐ
จีน บาหเรน ออสเตรเลีย

หลังป 2553

5

10 ทาทีภาคเอกชน
ขาว
(1) ภาษี
เชิงรุก – เรียกรองใหประเทศคูเจรจาลดภาษีเปนศูนยทันทีในทุกพิกัดสินคา
เชิงรับ – เสนอลดภาษีเปนศูนยใหกับทุกประเทศคูเจรจาไดทันทีในทุกพิกัดสินคา
ยกเวนประเทศจีน - มีขอกังวลวาการลดภาษีเปนศูนยทันทีระหวางกัน อาจสงผลใหขาวจากจีนเขามาตีตลาดไทย จึง
เสนอใหมีระยะเวลาการปรับตัว โดยอาจใชวิธีการเปดตลาดใหจีนในรูปของปริมาณโควตาเฉพาะเปนทางเลือกหนึ่ง และในกรณี
ที่จีนไมลดภาษีเปนศูนยใหไทยทันที ก็เสนอใหจีนเปดตลาดขาวใหไทยโดยการกําหนดปริมาณโควตาเฉพาะใหไทยเปนทางเลือก
ดวยเชนกัน
(2) มาตรการมิใชภาษี
สหรัฐฯ ใหการอุดหนุนขาวทั้งในรูปการอุดหนุนที่บิดเบือนและไมบิดเบือนถึงปละ 1.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
จีน ญี่ปุน ใชมาตรการ SPS (สารปนเปอน สารตกคาง)
อินเดีย ใชมาตรการควบคุมการนําเขาโดยรัฐวิสาหกิจ เปนตน
เสนอใหเจรจาใหประเทศคูคายกเลิกมาตรการ NIM หรือมีความยืดหยุนมากขึ้น
(3) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ใชกฎ Wholly Obtained ได
ผลิตภัณฑขาว
(1) ภาษี
เชิงรุก – เรียกรองใหประเทศคูเจรจาลดภาษีเปนศูนยทันทีในทุกพิกัดสินคา และยกเลิกปริมาณโควตาภาษีในจีนและ
ญี่ปุน
เชิงรับ - เสนอลดภาษีเปนศูนยใหกับทุกระเทศคูเจรจาไดทันทีในทุกพิกัดสินคา
(2) มาตรการมิใชภาษี
สหรัฐฯ ใหปรับมาตรฐาน SPS ใหสอดคลองกับหลักการ MFN
จีน อํานวยความสะดวกและลดระยะเวลาการออกใบรับรับ มาตรฐานสุขอนามัยใหเร็วขึ้น เปนตน
(3) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ใชกฎ Wholly Obtained ได
------------------------------กลุมวิเคราะหผลกระทบการเจรจา
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