
 

เม็กซิโกประกาศโควตาอัตราภาษี (TRQ) สินค้า  “ข้าวเปลือก”  
 

  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ส านักเลขาธิการเศรษฐกิจ (Secretariat of 
Economy: SE) ของเม็กซิโกได้ประกาศในทะเบียนกลาง (Diario Oficial: 
DOF) ของเม็กซิโก เรื่อง ข้อตกลงการก าหนดบทบัญญัติเฉพาะกาลภายใต้
โควตาอัตราภาษีแบบสิทธิภาษีพิเศษฝ่ายเดียว (unilateral tariff rate 
quotas: TRQs) ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559  โดยก าหนด
โควตาอัตราภาษีใหม่ให้มีการน าเข้าข้าวจ านวน 105,000 ตัน จาก
แหล่งก าเนิดใดๆ ก็ตามเข้าสู่เม็กซิโกภายใต้ภาษีที่เป็นศูนย์ เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาการขาดแคลนอาหารภายในประเทศ สร้างความมั่นคงด้านอุปทาน

และหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านราคาต่อผู้บริโภค  

การน าเข้าแบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดแรก จ านวน 30,000 ตัน น าเข้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงวดที่ 2 จ านวน 75,000 ตัน น าเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับสินค้า “ข้าวเปลือก” หรือ “Paddy rice”  

ส าหรับเหตุผลความจ าเป็นในการประกาศปริมาณโควตาอัตราภาษีใน มีดังนี้ 
1. ผลผลิตข้าวภายในประเทศลดลง โดยผลผลิตข้าวเปลือกในประเทศปี 2562 ลดลงร้อยละ 13.6 

เมื่อเทียบกับปี 2561 (ลดลงจาก 283,762 ตัน เหลือ 245,217 ตัน) อันเป็นผลกระทบมาจากภาวะภัยแล้งใน
พ้ืนที่ผลิตข้าว  

2. ดัชนีราคาข้าวของผู้บริโภคเพิ่มข้ึน โดยในช่วงปี 2560 - 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.23 ในช่วงเดือน
มกราคม-กรกฎาคม 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และในเดือน
กรกฎาคม 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

3. ความผันผวนของค่าเงินเปโซ ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยในเดือน
กรกฎาคม 2563 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 22.40 เปโซเม็กซิกันต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่
แล้วร้อยละ 17.6 (เพ่ิมจาก 19.05 เป็น 22.40 เปโซเม็กซิกันต่อดอลลาร์สหรัฐ) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2561 
ร้อยละ 16.3 (เพ่ิมจาก 19.26 เป็น 22.40 เปโซเม็กซิกันต่อดอลลาร์สหรัฐ) 

4. ภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เม็กซิโกประกาศประกาศภาวะฉุกเฉิน
ด้านสุขภาพจากเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากไวรัส SARS-CoV2 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพทั่วไป
และสังคม กิจกรรมทางการศึกษาและเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเม็กซิโก 

5. ความต้องการข้าวเปลือกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่เกิดจาก COVID-19 ประกอบ
กับสภาวะความแห้งแล้งในปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเปโซต่อดอลลาร์สหรัฐ ท าให้
จ าเป็นต้องรักษาระดับความพร้อมของอุปทานข้าวภายในประเทศโดยการจัดหาจากประเทศที่สาม ซึ่งมีส่วนช่วยให้
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีเสถียรภาพ ตลอดจนส่งเสริมความมีเสถียรภาพของราคาและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ครอบครัวชาวเม็กซิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีฐานะยากจน 

6. ความส าคัญของข้าวต่อประเทศ เนื่องจากข้าวเป็นส่วนหนึ่งของอาหารขั้นพ้ืนฐานของชาวเม็กซิกัน 

หน่วยงาน SE ยังระบุด้วยว่าการก าหนด TRQ ส าหรับข้าวเป็นความพยายามที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตและ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อาหารเกษตร รักษาแหล่งการจ้างงาน และค่อยๆ 
ลดการพึ่งพาการน าเข้า  

นอกจากนี้ ยังระบุว่าขั้นตอนในการจัดสรร TRQ จะเป็นในรูปแบบ "มาก่อนได้ก่อน” หรือ "first-come, 
first serve” และมีการจัดสรรโควตาส าหรับผู้ร้องขอน าเข้าสูงสุดไม่เกิน 3,000 ตัน ในปี 2563 และ 7,500 ตัน 
ส าหรับปี 2564 ทั้งนี้ อัตราภาษีข้าวน าเข้าทีอ่ยู่นอกโควตาในปัจจุบันอยู่ทีร่้อยละ 9 

กฎระเบียบการด าเนินการ  

1. การก าหนดปริมาณการน าเข้าข้าวภายใต้ TRQ ทีป่ระกาศไว้เมื่อเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ดังนี้ 

พิกัดศุลกากร (HTS) ประเภทข้าว ปริมาณ (ตัน) ช่วงเวลาน าเข้า 
1006.1001 
 

ข้าวเปลือก (paddy rice) 30,000 1 กันยายน 2563 ถึง  
31 ธันวาคม 2563 

75,000 1 มกราคม - ธันวาคม 2564 

2. การจัดสรร TRQ ด าเนินการตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1) จ านวนใดๆ ที่น้อยกว่าจ านวนต่อไปนี้: 

ก) จ านวนที่ร้องขอ; 
ข) จ านวนที่ระบุไว้ในใบก ากับสินค้าและใบตราส่งสินค้า ใบตราส่งหรือใบตราส่งทางอากาศ 

แล้วแตก่รณี; 
ค) ร้อยละ 10 ของปริมาณโควตาต่อปีทั้งหมด หรือ 
ง) ยอดคงเหลือของโควตา 

2) หากผู้สมัครเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการจัดสรรโควตาสามครั้ง ในการอนุมัติการจัดสรรใน
ภายหลังบุคคลผู้นั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้สิทธิทั้งหมดที่ได้รับจากการจัดสรรก่อนหน้านี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลาที่ TRQ มีผลบังคับใช้ ผู้ไดร้ับจัดสรรโควตาต้องมีจ านวนการจัดสรรที่ยังไม่ไดใ้ช้สิทธิ์เหลือ
ไม่เกินสองครั้ง 

 ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อคิดเห็น 

1. การจัดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าข้าวนอกโควตาอัตราภาษีในปัจจุบัน ครอบคุลมสินค้าข้าวภายใต้พิกัด
ศุลกากร (HTS) ดังนี้  

พิกัดศุลกากร (HTS) ประเภทข้าว อัตราภาษี 
1006.10.01 ข้าวเปลือก (paddy rice) ร้อยละ 9 
1006.20.01 ข้าวกล้อง (husked brown) ร้อยละ 20 
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1006.30.01 ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม 
 (Semi Milled or Wholly Milled, Whether 
Or Not Polished or Glazed) 

ร้อยละ 20 

1006.30.99 อ่ืนๆ (Other) ร้อยละ 20 
1006.40.01 ปลายข้าว (Broken) ร้อยละ 20 

2. TRQ นี้ก าหนดขึ้นส าหรับประเทศที่ไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับเม็กซิโก 
3. แม้ว่าไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ TRQ ครั้งนี้ เพราะถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่มี

ข้อตกลงการค้าเสรีกับเม็กซิโก แต่เนื่องจาก TRQ นี้ก าหนดขึ้นเฉพาะส าหรับข้าวเปลือกซ่ึงไทยไม่อนุญาตให้ส่งออก
ไปต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ขยายตลาดข้าว
ระดับพรีเมียมในช่วงที่เม็กซิโกอยู่ในภาวการณ์ขาดแคลนอาหารและมีความต้องการน าเข้าข้าวเพ่ิมขึ้นได้  

  
ที่มา:  
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Mexico
%20Announces%20Unilateral%20Rice%20TRQs_Mexico%20City_Mexico_09-09-2020  
 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กันยายน 2563 
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