การผลิต- ราคา
รายการ
2551
จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
22,251
เนือ้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว (ไร่ )
113,364
ผลผลิตชาสด (ตัน)
61,557
ผลผลิตต่ อไร่ (กก.)
- ชาอัสสัม
518
- ชาจีน
715
แหล่ งผลิตสําคัญ
- เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน
ต้ นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
- ต้ นทุนรวม
- ชาอัสสัม
6,328
- ชาจีน
30,306
ราคาทีเ่ กษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)
- ชาอัสสัม
14,000
- ชาจีน
50,000
ผลตอบแทนสุ ทธิ (บาท/ตัน)
- ชาอัสสัม
7,672
- ชาจีน
19,694
การค้ า
1. การค้าของโลก(ล้านตัน)1
1.50
2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)
0.32
2
ราคานําเข้ า-ส่ งออก
ราคาส่งออกชาแห้ง (บาท/กก.)
70.70
ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ชา (บาท/กก.)
56.90
ราคานําเข้าชาแห้ง (บาท/กก.)
63.00
ราคานําเข้าผลิตภัณฑ์ชา (บาท/กก.)
283.00
ใช้ ในประเทศ ชาและผลิตภัณฑ์ (ตัน)
8,594

สิ นค้ าชา (พิกดั 0902)
การส่ งออกและนําเข้ าสินค้ าชาของไทย

2552
2553
n.a.
n.a.
116,466 121,621
63,707 67,241
517
716

523
724

6,793
29,504

6,778
28,863

14,000
50,000

14,000
50,000

7,207
20,496

7,222
21,137

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

53.47
43.82
97.73
425.72
n.a.

29.97
59.07
149.60
671.28
n.a.

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : 1. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 2. กรมศุลกากร
อัตราแปลงนํ้าหนักชาสด ( 5 กก.) = ชาแห้ง (1 กก.)

ขยายตัว
มูลค่ า
มูลค่ า (ล้ านเหรีย�สหรัฐฯ)
(%)
2554 53/54
2552
2553 (ม.ค.- (ม.ค.พ.ค.) พ.ค.)

รายการ

ส่ งออก

4.7

4.9

2554
(ม.ค.พ.ค.)

ขยายตัว
ปริมาณ
(%)
53/54
(ม.ค.พ.ค.)

ปริมาณ (พันตัน)
2552

2553

1.9

-5.0

2.96

2.38

0.45

-70.1

นํา เข้ า

4.7

5.8

4.7

193.7

1.66

2.21

1.07

224.7

ดุลการค้ า

0.0

-0.9

- 2.8

-•

-

-

-

-

ที่มา : Information and Communication Technology Center with Cooperation of the Customs Department

ตลาดส่ งออก/
นํา เข้ า
สําคัญของไทย
2554(ม.ค.-พ.ค.)
1. ไต้หวัน 0.5
ล้าน$ (26.3%)
2. สหรัฐอเมริ กา
0.3 ล้าน$ (15.8%)
3. เนเธอร์แลนด์
0.2 ล้าน$ (10.5%)
1. สหรัฐอาหรับ
1.9 ล้าน$ (40.4%)
2. อเมริ กนั ซามัว
0.9 ล้าน$ (19.1%)
3. อินโดนีเซีย 0.4
ล้าน$ (8.5%)
-

คู่แข่ งขันของไทย ในตลาดส่ งออกสําคัญ ปี 2554
ตลาดส่ งออก
คู่แข่ งสําคัญ
1. ไต้หวัน(ม.ค.-เม.ย.)
1. เวียดนาม(45.9%) 2. จีน(25.5%) 3. ศรี ลงั กา(11.2%) 8. ไทย(1.3%)
2. สหรัฐอเมริ กา (ม.ค.- เม.ย.) 1. จีน(20.0%) 2. อาร์เจนติน่า (17.7%) 3. อินเดีย(11.6%) 19. ไทย (0.4 %)
3. เนเธอร์แลนด์ (ม.ค.- มี.ค.) 1. อินเดีย(20.3%) 2. ศรี ลงั กา(19.8%) 3. เยอรมนี(11.5%) 16.ไทย(0.7 %)
ที่มา : Global Trade Atlas
หมายเหตุ : n.a. ไม่มีขอ้ มูล

ประเทศ

WTO

ไทย

- อัตราภาษีในโควตา 30%
โควตา 625.0 ตัน
- อัตราภาษีนอกโควตา 90%
การดําเนินการ
- ปี 2553 อัตราภาษีในโควตา
30%
การนําเข้ า
- ต้องขออนุญาตนําเข้าต่อ
กรมการค้าต่างประเทศ โดยผูน้ าํ
เข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็ น
สมาชิกองค์การการค้าโลก(
WTO) จะต้องซื้อชาที่ผลิตภายใน
ประเทศจากองค์การคลังสิ นค้า
ชดเชยตามอัตราส่วนที่กาํ หนด
คือ ชาใบร้อยละ 60 และชาผง
ร้อยละ 50 ของปริ มาณที่ขอ
อนุญาตนําเข้า
- เฉพาะสิ นค้าที่มีถิ่นกําเนิดและ
ส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO
หรื อภาคีแกตต์ 1947 ประเทศ
ลาว หรื อกัมพูชา ต้องมีหนังสื อ
รับรองแสดงการได้รับสิ ทธิชาํ ระ
ภาษีตามพันธกรณี ตามความตก
ลงการเกษตรภายใต้ WTO และ
ไม่ตอ้ งขออนุญาตนําเข้าหรื อ
ชําระค่า ธรรมเนียมพิเศษในการ
นําเข้า
- ชาใบและชาผงที่นาํ เข้าจาก
ประเทศสมาชิก WTO ต้องมี
แหล่งกําเนิดจากประเทศสมาชิก
WTO ด้วย
- ผูไ้ ด้รับสิ ทธิในการนําเข้าชาใบ
และชาผงในโควตา ได้แก่

พันธกรณีการเปิ ดตลาดสินค้ าสินค้ าชา ภายใต้ ความตกลง WTO ASEAN และ FTA
ASEAN
ACFTA
TAFTA
(อาเซียน – จีน)
(ไทย – ออสเตรเลีย)
- ปี 2552 อัตราภาษี 5%
- เป็ นสิ นค้าอ่อนไหวสูง กําหนดให้ลด - ทยอยลดเป็ น 0% ภายในปี 2563 และ
- ปี 2553 ต้องลดอัตราภาษี เหลือ 0% ภาษีลงมาเหลือไม่เกิน50 % ภายในวันที่ เปิ ดตลาดเพิ่มขึ้นจาก WTO อีก 62.5 ตัน
และ ต้องยกเลิกมาตรการโควตาภาษี 1 ม.ค.2558
ในปี 2548 และเพิ่มเป็ น 123.7 ตัน ในปี
และยกเลิก NTB อื่น
- อัตราภาษีนอกโควตา 90% ยังไม่มี 2562
การเจรจาลดภาษีนอกโควตา
การดําเนินการ
การดําเนินการ
- ปี 2553 อัตราภาษี 0%
การดําเนินการ
- จัดเก็บอัตราภาษีตามที่ผกู พันไว้
- จัดเก็บอัตราภาษีและโควตาตามที่
- ยกเลิกมาตรการโควตาภาษี
- ต้องมีใบ CO
ผูกพันไว้
- ต้องมีใบ CO (Form D)
- ต้องมีใบ CO (Form E)

TNZCEP
(ไทย – นิวซีแลนด์ )
- อัตราภาษี 0% ทันที
- ยกเลิกโควตา
การดําเนินการ
- จัดเก็บอัตราภาษีตามที่ผกู พันไว้
- ยกเลิกโควตาแล้ว
- ระบุถิ่นกําเนิดสิ นค้าในใบ Invoice
หรื อเอกสารอื่น

ประเทศ

WTO

ASEAN

(1) นิติบุคคลผูค้ า้ ชาที่มีประวัติ
การนําเข้า 4 ปี ย้อนหลัง จํานวน
80% ของปริ มาณในโควตาของชา
แต่ละชนิด โดยจัดสรรตาม
สัดส่วนประวัติการนําเข้า
(2) นิติบุคคล(ผูค้ า้ ชารายใหม่)
ที่ไม่มีประวติการนําเข้า จํานวน
20% ของปริ มาณในโควตาของชา
แต่ละชนิด โดยจัดสรรตาม
สัดส่วนที่ยนื่ ขอ
ประเทศคู่
เจรจา

-

-

ACFTA
(อาเซียน – จีน)

- คงอัตราภาษีไว้ท่ี 15% จนถึงปี 2555

TAFTA
(ไทย – ออสเตรเลีย)

- อัตราภาษี 0% อยูแ่ ล้วก่อนจัดทํา FTA

TNZCEP
(ไทย – นิวซีแลนด์ )

- อัตราภาษี 0% อยูแ่ ล้วก่อนจัดทํา
FTA

พันธกรณีการเปิ ดตลาดสินค้ าชา ภายใต้ ความตกลง WTO ASEAN และ FTA (ต่ อ)
JTEPA
(ไทย –ญี่ปุ่น)
ไทย
- อัตราภาษี 60% ยกเว้น
- ทยอยลดภาษีเฉพาะภาษี
ชนิดที่ปรุ งกลิ่นรสเก็บ 30% ในโควตาลงโดยทยอย
ลดลงจาก 30% เป็ น 0% ใน
ปี 2559
ประเทศคู่เจรจา
- พิก ดั 0902.10 ทยอยลด
ภาษีลงมาเหลือ 0% ในปี ที่
16 (ปี 2564)
- พิก ดั 0902.20 มีท้ งั ลด
เป็ น 0% ทันทีและทยอยลด
ภาษีลงมาเหลือ 0% ในปี ที่
16(ปี 2564)
- พิก ดั 0902.30 มีท้ งั ที่
ทยอยลดเป็ น 0% ในปี ที่
11(ปี 2559) และในปี ที่ 16
- พิก ดั 0902.40 มีท้ งั ลด
เป็ น 0% ทันที และทยอย
ลดเป็ น 0% ในปี ที่ 16
ประเทศ

อัตราทั่วไป

AJCEP
(อาเซียน – ญี่ปุ่น)
- ไม่เปิ ดตลาด

AKFTA
(อาเซียน – เกาหลี)
- ทยอยลดภาษีเฉพาะใน
โควตาลงเหลือ 0% ในปี
2559

- พิก ดั 0902.10 ทยอยลด
- พิก ดั 0902.10 และ
ภาษีลงจาก 17% ลงมาเหลือ 0902.20 ไม่เปิ ดตลาด
5.3 % ในปี ที่ 11
พิก ดั 0902.30 และ
0902.40 ลดเป็ น 0% ในปี
- พิก ดั 0902.20 มีท้ งั ลด
เป็ น 0% ทันที และทยอย 2553
ลดภาษีลงจาก 17% ลงมา
เหลือ 5.3% ในปี ที่ 11
- พิก ดั 0902.30 มีท้ งั ทยอย
ลดภาษีลงจาก 17% ลงมา
เหลือ 5.3% ในปี ที่ 11 และ
ทยอยลดลงจาก 12% เหลือ
0% ในปี ที่ 11
- พิก ดั 0902.40 มีท้ งั
ทยอยลดภาษีลงจาก 17%
ลงมาเหลือ 5.3% ในปี ที่ 11
และลดเป็ น 0% ทันที

อาเซียน -อินเดีย
ไม่เปิ ดตลาด

ไม่เปิ ดตลาด ยกเว้นพิกดั
0902.40 (ชาดําอื่นๆ(หมัก
แล้ว) และชาอื่นๆ ที่หมัก
บ้างแล้ว) ทยอยลดภาษี
จากฐานเดิม 100% ลง
เหลือ 45% ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2562

สํานักยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มิถนุ ายน 2554

