มาตรการการนาเข้า “กากถัว่ เหลือง” ภายใต้ WTO

เพื่ อ ใช้ ใ น
อุ ต สาหกรรม
ผลิ ต เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสั ต ว์
HS code
2304.00.90.001

เพื่ อ ใช้ ใ น
อุ ต สาหกรรม
การผลิ ต
เพื่ อ มนุ ษ ย์ บ ริโ ภค
HS code
2304.00.90.002
เพื่ออุตสาหกรรมอืน
่ ๆ
HS code
2304.00.90.090

ในโควตา
230,559 ตัน
(เปิดจริงไม่จากัดปริมาณ)
ภาษี 20 %
(เก็บจริง 2%)

ผู้มีสิทธิขอรับจัดสรร
1. เป็นสมาชิกของ (1) ชุมนุมสหกรณ์โคมนมแห่งประเทศไทย (2) สมาคมปศุสัตว์ไทย
(3) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย (4) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (5) สมาคมผู้เลี้ยงไก่
เนื้อเพื่อการส่งออก (6) สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก (7) สมาคมผู้เลี้ยง
สุกรแห่งชาติ (8) สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
(9) สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ (10) สมาคมพ่อค้าพืชผลไทย (11) สมาคมการค้า
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรู ป
2. ไม่ถูก ระงับการออกหนังสือรั บรองสาหรั บการนาเข้า
3. โอนสิทธิใ ห้ส มาชิก ได้โ ดยมีหนังสือแจ้งกรมการค้าต่างประเทศ

นอกโควตา นาเข้าได้ไม่จากัดปริมาณ
ภาษี 133% (เก็บจริง 119%)

ในโควตา
230,559 ตัน
ภาษี 20%
(เก็บจริง 10)

นอกโควตา
นาเข้าได้ไม่จากัดปริมาณ
ภาษี 133%

ผู้มส
ี ท
ิ ธิขอรับจัดสรร
1. บุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ุคคล
2. ไม่ถูกระงับการออกหนังสือรับรองฯ
ผู้มส
ี ท
ิ ธิขอรับจัดสรร
1. จดทะเบียนนิติบุคคล
2. เป็นโรงงานใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตและดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
3. ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมการค้า
ต่างประเทศ
ผู้มส
ี ท
ิ ธิขอรับจัดสรร
1. บุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ุคคล
2. ไม่ถูกระงับการออกหนังสือรับรองฯ

เอกสารหลักฐาน
1. สาเนา Invoice
2. สาเนา B/L หรือ ABW
3. สาเนา C/O
ขอหนังสือรับรอง
(ในโควตา ร.2/
นอกโควตา ร.4)
รายงานการนาเข้า
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันนาเข้าสินค้า
http://e-report.dft.go.th
ต้องนาเข้าให้เสร็จสิน
้ ภายใน
31 ธ.ค. ของปีทไี่ ด้รับจัดสรร

เอกสารหลักฐาน
1. สาเนา Invoice
2. สาเนา B/L หรือ ABW
3. สาเนา C/O
ขอหนังสือรับรอง
(ในโควตา ร.2/ นอกโคตา ร.4)

ต้องนาเข้า ณ ด่านศุลกากร ที่มีด่านตรวจพืช
และด่านอาหารและยา
รายงานการนาเข้า ภายใน 30 วันนับแต่วันนาเข้าสินค้า
http://e-report.dft.go.th

ต้องนาเข้าให้เสร็จสิน
้ ภายใน
31 ธ.ค. ของปีทไี่ ด้รับจัดสรร

มาตรการการนาเข้า “กากถัว่ เหลือง” ภายใต้ความตกลงอื่นๆ
เพื่ อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
ผลิ ต เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสั ต ว์
HS code
2304.00.90.001

JTEPA
AKFTA
TCFTA

AFTA
เพื่ อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
การผลิ ต
เพื่ อ มนุ ษ ย์ บ ริโ ภค
HS code
2304.00.90.002
เพื่ออุตสาหกรรมอืน
่ ๆ
HS code
2304.00.90.090

TAFTA
TNZCEP

ในโควตา
230,559 ตัน ภาษี 0%
นอกโควตา
นาเข้าได้ไม่จากัดปริมาณ
ภาษี 133% (เก็บจริง 119%)

ผู้มีสิทธินาเข้าต้องได้รับจัดสรร
ปริมาณในโควตา
ตามความตกลง WTO

นาเข้าไม่จากัดปริมาณ
ภาษี 0%

ได้รับการยกเว้นกาหนด
ปริมาณนาเข้า

ประเทศนอกความตกลง
WTO

ภาษีร้อยละ 6 และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนาเข้า
2,519 บาท/ตัน

เอกสารหลักฐาน
1. สาเนา Invoice
2. สาเนา B/L หรือ ABW
3. สาเนา C/O
ขอหนังสือรับรอง
(ในโควตา ต.2/ นอกโควตา ร.4)

ขอ Form D
เพื่อแสดงต่อกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง
ประกอบการนาเข้า
ไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
การบริหารการนาเข้า

เอกสารหลักฐาน
1. หลักฐานการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนาเข้า
2. สาเนา Invoice
หรือหลักฐานการซือ
้ ขาย

รายงานการนาเข้า
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันนาเข้าสินค้า
http://e-report.dft.go.th
ต้องนาเข้าให้เสร็จสิน
้ ภายใน
31 ธ.ค. ของปีทไี่ ด้รับจัดสรร

ขอหนังสือรับรองการชาระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการ
นาเข้าสินค้าวัตถุดบ
ิ อาหาร
เพื่อแสดงต่อกรมศุลกากร
ประกอบพิธก
ี ารนาเข้า

