
บทความทางวิชาการ

แนวทางการจัดการปัญหา
การน าเข้าสินค้าประเภทนม
จากความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)

โดย นายกรณช์ยั  ปัญญาวฒันพงศ์
นักวิชาการศุลกากรช านาญการพเิศษ

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศลุกากรพืน้ที่ภาคที่ 2

“การเลี้ยงโคนม” เป็นหนึ่งในอาชีพพระราชทานจาก “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร” โดยทรงมีพระราชด าริอยากให้ชาวไทยทุกคนเข้าถึงการดื่มนม เนื่องจากนมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ อีกทั้งการเลี้ยงโคนมสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังพระราชด ารัสตอน
หนึ่งที่ว่า“การเลีย้งโคนมกเ็ป็นอาชพีที่ดสี าหรบัคนไทย เหมาะกบัประเทศ และถา้ใชห้ลกัวชิาที่เหมาะสม ก็จะท าใหม้คีวามเจรญิและมีรายได้ดี”

ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่องของรัฐ ท าให้อาชีพการเล้ียงโคนมในประเทศไทยเริ่มแพร่หลายจนกลายเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ นอกจากนั้นยังมีมาตรการทางการค้าเพือ่ควบคมุการน าเข้าสินค้าประเภทนมและปกป้องอุตสาหกรรมนม
ภายในประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดให้ “นมสดชนิดที่มิได้ท าอย่างข้น ไม่ว่าจะท าให้หวานหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องดื่มประเภท
นมปรุงแต่ง และหางนมผง (นมผงขาดมันเนย)” เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
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ในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “องค์การการค้าโลก” (World Trade Organization: WTO) และได้ผูกพัน
สินค้าเกษตร 23 รายการไว้ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการเกษตร ท าให้ประเทศไทยต้องยกเลิก “มาตรการที่ไม่ใช่ภาษใีนการกีดกันทางการค้า” และ
เปลี่ยนมาใช้ “มาตรการโควตาอัตราภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ)” ซึ่งก าหนดอัตราภาษีน าเข้าไว้ 2 อัตรา คือ “อัตราในโควตา” (อัตราต ่าส าหรับการ
น าเข้าที่ไม่เกินโควตาที่ผูกพันไว้กับ WTO) และ “อัตรานอกโควตา” (อัตราสูงส าหรับการน าเข้าที่เกินจากโควตา) โดยก าหนดอัตราอากรในโควตาส าหรับนมและ
เครื่องดื่มนมเป็นอัตราร้อยละ 20 นมผงขาดมันเนยเป็นอัตราร้อยละ 5 ในขณะที่อัตราอากรนอกโควตาก าหนดเป็นร้อยละ 41 ร้อยละ 84 และร้อยละ 216
ตามล าดับ ซึ่งเห็นได้ว่าอัตราอากรนอกโควตานั้นสูงกว่าอัตราอากรในโควตาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ต้นทุนการน าเข้าสินค้าสูงขึ้นท าให้ผู้ผลิตนมภายในประเทศ
สามารถแข่งขันกับสินค้าน าเข้าได้มากขึ้น โดยเมื่อมีการน าเข้าสินค้าประเภทนม พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรวา่ตรงตามสินค้าท่ีน าเข้าหรือไม่
เนื่องจากมักจะมีการส าแดงประเภทพิกัดศุลกากรที่ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่ถูกควบคุมอันเป็นการส าแดงเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงอากร และตรวจสอบหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการช าระภาษีในและนอกโควตา เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมนมในประเทศและสอดคล้องกับพันธกิจของกรมศุลกากรในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร ดังนั้น มาตรการโควตาอัตราภาษีจึงถือเป็นมาตรการที่ท าให้ประเทศไทยยังคงควบคุมปริมาณการน าสินค้าประเภทนมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบจากความตกลงเขตการคา้เสรตีอ่อตุสาหกรรมนมภายในประเทศ

ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับหลายประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบโควตาการน าเข้าสินค้า
ประเภทนม รวมถึงการควบคุมการน าเข้าสินค้าดังกล่าวด้วย ซึ่งประเทศไทยมีการจัดท า FTA กับ 2 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ “ASEAN” และ “BIMSTEC” และ FTA 
กับ 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บาห์เรน เปรู เพ่ือเป็นการรักษาสถานภาพและศักยภาพในการส่งออกของ
ประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นในการขยายโอกาสส่งออกและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทยในตลาดโลก 
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ตารางแสดงการน าเข้าสินค้าประเภทนมระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 

สินค้า
2559 2560 2561 2562 2563

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นมและครมี 2,658 204.38 2,713 268.54 3,271 340.20 4,221 376.11 3,627 306.61 

นมผงขาดมันเนย 58,350 4,320.81 64,345 5,203.79 66,914 4,399.32 68,313 5,041.83 62,518 5,714.08 

เครื่องดืม่นม 10,885 367.54 6,835 293.93 8,151 287.85 13,544 435.93 39,415 1,385.24 

ที่มา : รายงานสารสนเทศศุลกากร กรมศุลกากร ปริมาณ : ตัน  มูลค่า : ล้านบาท

จากสถิติการน าเข้าย้อนหลัง 5 ปี การน าเข้าสินค้าประเภทนมในแต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีปริมาณการน าเข้าสินค้านมและครีม
รวม 16,490 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,496 ล้านบาท นมผงขาดมันเนยรวม 320,441 ตัน คิดเป็นมูลค่า 24,680 และเครื่องดื่มนมรวม 78,829 ตัน คิดเป็นมลูค่า
2,770 ล้านบาท ซึ่งนมผงขาดมันเนยเป็นสินค้าที่ประเทศไทยน าเข้ามากที่สุด เนื่องจากนมผงขาดมันเนยสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ได้
หลายประเภท เช่น นมเปรี้ยว ไอศกรีม และช็อคโกแลต เป็นต้น อีกท้ังการเข้าร่วมในความตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ ท าให้ประเทศไทยลดอัตราอากรของ
สินค้าประเภทนมเหลือร้อยละศูนย์เกือบท้ังหมด ยกเว้นประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตนมรายใหญ่ของโลกและมีต้นทนุการผลิตที่ต ่า
กว่าประเทศไทย โดยประเทศไทยมีแผนลดอัตราอากรเหลือร้อยละศูนย์ในปี 2564 และ 2568 ตามล าดับ การลดอัตราอากรดังกล่าวส่งผลให้การน าเข้าสินค้า
ประเภทนมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น การเข้าร่วมในความตกลงเขตการค้าเสรีจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ภายในประเทศและอาจท าให้เกิดภาวะของนมล้นตลาดได้



แนวทางในการจดัการปัญหาผลกระทบจากความตกลงเขตการคา้เสรี

นอกเหนือไปจากภารกิจหลักของกรมศุลกากรในการจัดเก็บภาษีอากรแล้ว ยังมีหน้าที่ในการควบคุมการน าเข้าสินค้าให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรกับประเทศนอกกลุ่มความตกลงการค้าเสรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบจากปัญหาสินค้านม
ล้นตลาด ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางด าเนินการดังนี้

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี ่ยวกับการตรวจสอบสินค้าประเภทนมโดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เ ช่น 
เชื่อมโยงข้อมูลกับองค์การอาหารและยาในส่วนของข้อมูลการจดทะเบียนอาหารหรือการแจ้งรายละเอียดอาหาร เพื่อใช้ตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าที่น าเข้า
ว่าเป็นสินค้าตรงตามท่ีส าแดงหรือไม่ และเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงพานิชย์เพื่อตรวจสอบการน าเข้าจากประเทศที่มาตรการโควตาอัตราภาษียั งคงบังคับใช้อยู่ 
โดยเปรียบเทียบปริมาณโควตาที่ผู้น าเข้าได้รับจัดสรรกับปริมาณท่ีน าเข้าจริงเพื่อเฝ้าระวังการส าแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร

2) เน้นการตรวจสอบกรณีของการส าแดงเมืองก าเนิดอันเป็นเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงอากร เนื่องจากอาจเกิดกรณีสินค้าจากประเทศนอกความ
ตกลงการค้าเสรีส าแดงถ่ินก าเนิดของสินค้าเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีเพื่อยกเว้นอากรและน าเข้ามาในปริมาณที่มาก ส่งผลเกิดการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรมและท าให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งกรณีนี้ กรมศุลกากรควรด าเนินการพัฒนาระบบเพื่อควบคุมการน าเข้าสินค้าตั้ งแต่ข้อมูลหนังสือ
แสดงถิ่นก าเนิดสินค้าจากประเทศคู่สัญญาจนถึงการน าเข้าในราชอาณาจักร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรี เพื่อให้
ด าเนินการป้องกันการน าเข้าสินค้าท่ีผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที 

3) ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการน าเข้าสินค้าประเภทนมตามข้อตกลงการค้าเสรี เพื่อตรวจสอบการน าเข้าว่าเป็นกรณีของการน า เข้า
สินค้าเพื ่อผลิตและบริโภคตามปกติ หรือเป็นการอาศัยช่องว่างของการยกเว้นภาษีและเข้าข่ายทุ ่มตลาดสินค้าภายในประเทศ ซึ ่ง “การทุ ่มตลาด 
(Anti-dumping)” เป็นกรณีที่ประเทศผู้ผลิตนมต่างประเทศก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศให้มีราคาต ่ากว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่จ าหน่ายเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศผู้ส่งออก กรมศุลกากรจึงควรเฝ้าระวังและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อป้องกันเกิดความเสียหายต่ออุตสาหก รรมนม
ภายในประเทศ 
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