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ข้อมูลทั่วไป                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

   

สินค้าปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม 
(พิกัด 1511.10 น ้ามันปาล์มดิบ/ พิกัด 1511.90 น ้ามันปาล์มอ่ืนๆ/ พิกัด 1513.21 น ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์มดิบ/ พิกัด 1513.29 น ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์มอ่ืนๆ) 

ประวัติศาสตร์ปาล์มน ้ามัน 

 ปาล์มน ้ามันมีต้นก้าเนิดจากกาฬทวีปหรือทวีปแอฟริกาเมื่อ 199 ปี
ก่อน โดยมีการปลูกในประเทศต่างๆ บริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีป 
ต่อมาเริ่มมีผู้น้าเข้ามาปลูกในสวนพฤกษชาติโบกอร์ บนเกาะชวา
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นปาล์มน ้ามันพันธุ์ดูรา (ถือเป็นต้นก้าเนิดของ
พันธุ์ปาล์มในประเทศแถบอาเซียนในปัจจุบัน) 

พ.ศ. 2484 เกิดปาล์มน ้ามันพันธุ์เทเนอร่า (DxP) ซึ่งเป็นพันธ์ที่ผสมกัน
ระหว่างพันธุ์ดูรา (D) และพันธุ์พิสิเฟอร่า (P) และยังมีลูกผสมใหม่
เกิดขึ นระหว่างพันธุ์ดูรากับเทเนอร่า (DxT) แต่ปรากฎว่าพันธุ์เทเนอร่า
มีผลผลิตน ้ามันต่อขนาดพื นที่ปลูกสูงกว่าพันธุ์ลูกผสมดูรา x เทเนอร่า 
(DxT) จึงท้าให้พันธุ์เทเนอร่า (T) ได้รับความนิยมในประเทศแถบ
อาเซียนในปัจจุบัน (ที่มา: กรมวิชาการเกษตร) 

การปลูกปาล์มน ้ามันในไทย 

 ส้าหรับประเทศไทยนั น พบว่าตั งแต่ปี พ.ศ. 2472 ได้มีผู้น้าเข้ามาปลูกในประเทศไทยที่
สถานีทดลองยางจังหวัดสงขลา และสถานีกสิกรรมพลิ ว จังหวัดจันทบุรี โดยปลูกเป็นปาล์ม
ประดับ และเร่ิมปลูกเป็นการค้าครั งแรกโดยหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร ได้ปลูกใน
เนื อที่ 1,000 ไร่ ที่ต้าบลปริก อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้มี
โครงการปลูกปาล์มน ้ามันโดยกรมประชาสงเคราะห์ ในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 
อ้าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีพื นที่ปลูกประมาณ 20,000 ไร่ ในขณะเดียวกัน
ภาคเอกชนได้ด้าเนินการปลูกปาล์มน ้ามันจากการขอสัมปทานพื นที่ป่าเสื่อมโทรม โดย
เริ่มต้นที่ต้าบลปลายพระยา 2 อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พื นที่จ้านวน 16,262 ไร่ พันธุ์
ปาล์มที่ใช้ปลูกในช่วงนั นเป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา (DxP) จากประเทศมาเลเซีย ต่อมาได้มี
การขยายพื นที่ปลูกในนิคมต่างๆ มากขึ น โดยปัจจุบันประเทศไทยมีพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน
ทั่วประเทศมากกว่า 4 ล้านไร่ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร 
(ที่มา: กรมวิชาการเกษตร) 
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 อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันของไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันของไทย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

(1) เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน (การผลิตวัตถุดิบต้นน ้า) 
(2) โรงงานสกัดปาล์มน ้ามันดิบ (อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน ้า) ซึ่งเป็น
 แหล่งรองรับผลผลิตทะลายปาล์มน ้ามันที่ผลิตได้ทั งหมด 
(3) โรงงานกลั่นน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน ้า) 
 ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่รองรับน ้ามันปาลืมดิบที่ผลิตได้เกือบทั งหมดเพื่อ
 มาท้าการกลั่นให้บริสุทธิ์และจ้าหน่ายให้ผู้บริโภค 
(4) อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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สถานการณ์การผลิตปาล์มน ้ามัน และความต้องการบริโภคน ้ามันปาล์มดิบของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 สถานการณ์การผลิตปาล์มน ้ามันของไทย ปี 2564 มีเนื อที่ให้ผล 6.08 ล้านไร่ เพ่ิมขึ นจากในปี 2563 ร้อยละ 3.58 มีปริมาณผลผลิต 16.79 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ นจากปี 2563 ร้อยละ 3.51 และมีผลผลิตต่อไร่ 2,764 กิโลกรัม เพ่ิมขึ นจากปี 2564 ร้อยละ 0.04 เนื่องจากภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตทีส้าคัญของไทย มีปริมาณ
น ้าฝนมากขึ นในช่วงปลายปี 2563 รวมทั งในปี 2564 มีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลท้าให้ต้นปาล์มน ้ามันที่จะให้ผลผลิตในช่วงกลางถึงปลายปี 2564 ได้รับน ้าเพียงพอ และ
การพัฒนาของทะลายสมบูรณ์ดี ปี 2565 คาดว่าจะมีเนื อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ นจากในปี 2564 เนื่องจากสภาพอากาศเอื ออ้านวยประกอบกับการ
ดูแลจัดการที่ดีในปี 2563 - 2564 เพราะราคาปาล์มน ้ามันดีต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณน ้าฝนที่ตกต่อเนื่องตั งแต่ช่วงปลายปี 2563 ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเพ่ิมขึ น
ด้วย (ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
  ความต้องการใช้น ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศ เป็นไปเพ่ือการบริโภคและเพ่ือพลังงานทดแทน โดยในปี 2564 มีความต้องการใช้น ้ามันปาล์มดิบเพ่ือการ
บริโภค 1.24 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจากในปี 2563 ร้อยละ 20.38 และมีความต้องการใช้น ้ามันปาล์มดิบเพ่ือพลังงานทดแทน 1.14 ล้านตัน ลดลงจากในปี 2563 ร้อยละ 
24.00 ปี 2565 คาดว่าความต้องการใช้น ้ามันปาล์มเพ่ือการบริโภค 1.26 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจากในปี 2564 ร้อยละ 1.86 ในขณะที่ความต้องการใช้น ้ามันปาล์มเพ่ือ
พลังงานทดแทน 1.12 ล้านตัน ลดลงจากในปี 2564 ร้อยละ 2.01 เนื่องจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 จึงท้า
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยวและการเดินทางเพ่ิมมากขึ น ส่งผลให้ความต้องการใช้นน ้ามันปาล์มเพ่ือการบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น อย่างไรก็ตาม 
จากสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบและราคาน ้ามันปาล์มดิบที่น้ามาผลิตไบโอดีเซล (บี 100) อยู่ในระดับสูงในช่วงปลายปี 2564 ท้าให้ราคาน ้ามันดีเซลหมุนเร็วปรับตัว
สูงขึ น ภาครัฐจึงมีมาตรการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (บี 100) ในน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมมี 3 ชนิด คือ น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 บี10 และ บี20 เหลือ
เพียง 1 ชนิด คือ น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและราคาขายปลีกนน ้ามันดีเซลหมุนเร็วลง โดยเริ่มบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565 ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามันปาล์มเพ่ือพลังงานทดแทนมีแนวโน้มลดลง (ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
 

รายการ 2561 2562 2563 2564 2565* 
เนื อท่ีให้ผล (ล้านไร่) 5.34 5.67 5.87 6.08 6.20 
ผลผลติ (ล้านตัน) 15.48 16.42 16.22 16.79 17.39 
ผลผลติต่อไร่ (กก./ไร่) 2,902 2,895 2,763 2,764 2,804 
ความต้องการใช้น ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศ 
- บริโภค 1.23 1.36 1.03 1.24 1.26 
- พลังงานทดแทน 1.20 1.53 1.50 1.14 1.12 
ราคาปาล์มน ้ามันและน ้ามนัปาลม์ 
- ผลปาลม์สดที่เกษตรกรขายได้ 3.11 2.60 4.27 6.56 5.40 
- น ้ามันปาล์มดิบ ตลาดขายส่ง กทม. 19.57 18.23 28.10 37.20 30.00 
- น ้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ ตลาดขายสง่ กทม. 23.16 21.58 31.24 39.61 32.50 
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 ราคาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มดิบของไทย ปี 2564 ราคาผลปาล์มสดที่เกษตรกรขายได้ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.56 บาท เพ่ิมขึ นจากในปี 2563 ร้อย
ละ 53.59 ส้าหรับราคาน ้ามันปาล์มดิบ ตลาดขายส่ง กทม. ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.20 บาท เพ่ิมขึ นจากในปี 2563 ร้อยละ 32.39 ปี 2565 คาดว่า ราคาน ้ามัน
ปาล์มดิบของไทยจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.00 บาท และส่งผลให้ราคาปาล์มน ้ามันที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.40 บาท  เนื่องจากผลผลิตปาล์ม
น ้ามันของไทยจะมีปริมาณมากขึ น ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้น ้ามันปาล์มเพ่ือผลิตไบโอดีเซลมีแนวโน้มลดลง อาจท้าให้สต็อกน ้ามันปาล์มเพ่ิมสูงขึ น (ที่มา: ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร) 

สถานการณ์ผลผลิต การบริโภค และสต็อกคงเหลือ น ้ามันปาล์มโลก 
 

ประเทศ 2562 2563 2564 2565 

ผลผลิต      
โลก 74.17 72.97 72.87 76.54 
1. อินโดนีเซีย 41.50 42.50 43.50 44.50 
2. มาเลเซีย 20.80 19.26 17.85 19.70 
3. ไทย 3.03 2.65 2.80 3.12 
การบริโภค     
โลก 71.13 71.62 73.29 74.85 
1. อินโดนีเซีย 13.49 14.55 15.28 15.45 
2. อินเดีย 9.09 8.41 8.97 8.74 
3. จีน 7.01 6.43 6.85 7.12 
สต็อก
คงเหลือ 

    

โลก 13.68 13.80 12.97 13.07 
1. อินโดนีเซีย 2.91 4.63 5.98 5.53 
2. มาเลเซีย 2.50 1.79 1.71 1.72 
3. อื่นๆ 8.27 7.39 5.28 5.82 

 ปี 2564 ผลผลติน ้ามันปาล์มของโลกมีปรมิาณ 72.87 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.15 ในขณะทีม่ี
ปริมาณความต้องการใช้น ้ามันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ น ส่งผลท้าใหส้ต็อกน ้ามันปาลม์โลกมีแนวโน้ม
ลดลง โดย ณ สิ นปี 2564 มีสต็อกน ้ามันปาลม์โลก 12.97 ล้านตัน ลดลงจากในปี 2563 ร้อยละ 6.01 (ที่มา: 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
 ปี 2565 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่า โลกจะมีผลผลิตน า้มันปาล์มปรมิาณ 76.54 ล้านตัน 
เพิ่มขึ นจากในปี 2564 ร้อยละ 5.04 และมคีวามต้องการใช้น ้ามันปาล์ม 74.85 ล้านตัน เพิ่มขึ นจากในปี 2564 ร้อย
ละ 2.14 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 และตลาดโลก
ยังคงมีความต้องการใช้น ้ามันปาลม์อย่างต่อเนื่อง โดยประเทศผู้ใช้น ้ามันปาลม์ที่ส้าคญั ได้แก่ อินโดนีเซีย 15.45 
ล้านตัน อินเดยี 8.74 ล้านตัน จีน 7.12 ล้านตัน และสหภาพยโุรป 6.87 ล้านตัน ตามล้าดับ 
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การค้าสินค้าน า้มันปาล์มของโลก 
การส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์มของโลก 
 ในปี 2563 การส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์ม (พิกัด 1511.10 1511.90 1513.21 และ 1513.29) ของโลกมีปริมาณ 48.50 ล้านตัน มูลค่า 33,529.54 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณการส่งออกลดลงกว่าในปี 2562 ร้อยละ 7.86 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์ม ในปี 2563 เพ่ิมสูงขึ นกว่าปี 2562 ร้อยละ 
15.30 ประเทศผู้ส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์มของโลก 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) อินโดนีเซีย มีปริมาณการส่งออก 48,501,385.41 ตัน มูลค่า 33,529.54 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 55.76 ของมูลค่าการน้าเข้าของโลก) (2) มาเลเซีย (ร้อยละ 31.32) (3) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 3.43) (4) กัวเตมาลา (ร้อยละ 1.54) และ (5) 
โคลอมเบีย (ร้อยละ 1.37) ทั งนี  ในปี 2563 ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์มอันดับที่ 8 ของโลก (ร้อยละ 0.60)  

 

 
   
 

ปริมาณ

(ตนั)

มูลค่า 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)

ปริมาณ

(ตนั)

มูลค่า 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)

ปริมาณ

(ตนั)

มูลค่า 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)

โลก  50,454,143.54           32,521.37  52,640,828.10            29,079.29   48,501,385.41          33,529.54                    15.30 100.00

1 อินโดนีเซีย 29,666,570.48    18,229.38            30,055,438.75    15,895.99             27,638,876.79     18,696.23           17.62                     55.76

2 มาเลเซีย 14,475,045.00    9,333.00              16,423,321.00    9,027.14              15,425,130.00     10,502.45           16.34                     31.32

3 เนเธอร์แลนด์ 1,359,882.00     1,209.91              1,405,697.00      1,071.06              1,350,107.00      1,150.69             7.43 3.43

4 กัวเตมาลา 894,643.37        504.52                890,013.76        433.60                 821,340.96         516.91               19.21                     1.54

5 โคลอมเบีย 783,760.29        531.43                723,219.43        407.73                 691,186.85         460.10               12.85 1.37

อื่นๆ 3,274,242.40     2,713.14              3,143,138.15      2,243.76              2,574,743.81      2,203.15             -1.81 6.57

สว่นแบง่

การตลาดป ี2563
อันดบั

ประเทศ

ผู้สง่ออก

2561 2562 2563 %การเปลีย่นแปลง

มูลค่าการสง่ออก

2563/2562

 ที่มา : Global Trade Atlas 
 หมายเหตุ: ยังไม่สามารถน้าขอ้มูล ปี 2564 มาใช้อ้างอิงได้ เนื่องจากประเทศผู้ค้าน ้ามันปาล์ม

ของโลกที่ส้าคัญบางประเทศ อาทิ มาเลเซีย ยังไม่ส่งข้อมูลให้ Global Trade Atlas 
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การน้าเข้าสินค้าน ้ามันปาล์มของโลก 
 ปี 2563 การน้าเข้าสินค้าน ้ามันปาล์ม (พิกัด 1511.10 1511.90 1513.21 และ 1513.29) ของโลกปริมาณ 70.47 ล้านตัน มูลค่า 27,577.56 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  โดยปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสินค้าน ้ามันปาล์มของโลกลดลงกว่าในปี 2562 ร้อยละ 8.01 และ 0.13 ตามล้าดับ ประเทศผู้ส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์มของโลก 
5 อันดับแรก ได้แก่ (1) อินเดีย มีปริมาณการน้าเข้า 7,327,818.65 ตัน มูลค่า 5,212.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 18.90 ของมูลค่าการน้าเข้าของโลก) (2) 
จีน (ร้อยละ 17.02) (3) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 7.67) (4) ปากีสถาน (ร้อยละ 7.66) และ (5) สเปน (ร้อยละ 5.20) 

 
 

 
 
 
 
 

ปริมาณ

(ตนั)

มูลค่า 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)

ปริมาณ

(ตนั)

มูลค่า 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)

ปริมาณ

(ตนั)

มูลค่า 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)

โลก   70,491,925.72           29,735.76  76,603,887.17            27,614.07  70,471,652.11          27,577.56 -0.13 100.00

1 อินเดีย 8,943,796.32      5,632.93              9,908,327.77      5,530.24               7,327,818.65     5,212.70             -5.74 18.90

2 จนี 6,071,114.87      4,157.08              8,481,484.13      4,755.20               7,203,934.49     4,692.92             -1.31 17.02

3 เนเธอร์แลนด์ 2,899,472.00      2,095.86              3,024,096.00      1,861.44               3,000,597.00     2,116.57             13.71 7.67

4 ปากีสถาน 2,977,437.76      1,946.02              3,173,049.59      1,761.08               3,090,195.04     2,113.17             19.99                  7.66

5 สเปน 1,982,167.00      1,380.37              2,040,139.00      1,214.21               2,002,781.00     1,433.89             18.09 5.20

อื่นๆ 47,617,937.78     14,523.51            49,976,790.68    12,491.90             47,846,325.92   12,008.30            -3.87 43.54

สว่นแบง่

การตลาดป ี

2563

อันดบั
ประเทศ

ผู้น าเข้า

2561 2562 2563 %การเปลีย่นแปลง

มูลค่าการน าเข้า

2563/2562

 ที่มา : Global Trade Atlas 
 หมายเหตุ: ยังไม่สามารถน้าขอ้มูล ปี 2564 มาใช้อ้างอิงได้ เนื่องจากประเทศผู้ค้าน ้ามันปาล์ม

ของโลกที่ส้าคัญบางประเทศ อาทิ มาเลเซีย ยังไม่ส่งข้อมูลให้ Global Trade Atlas 
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 การค้าสินค้าน า้มันปาล์มของไทย 
 การส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์มของไทย 
 ในปี 2564 ไทยมีการส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์ม (พิกัดศุลกากร 1511.10 1511.90 1513.21 และ 1513.29) ปริมาณ 779,483.67 ตัน มูลค่า 929.98 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ นกว่าในปี 2563 ร้อยละ 172.67 และ 359.91 ตามล้าดับ เนื่องจากราคาน ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกยังคงทรง
ตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลท้าให้ไทยมีความสามารถในการส่งออกน ้ามันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ น ตลาดส่งออกสินค้าน ้ามันปาล์มที่ส้าคัญของไทย 5 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) อินเดีย (ร้อยละ 65.74 ของการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยไปโลก) (2) มาเลเซีย (ร้อยละ 22.22) (3) เมียนม่า (ร้อยละ 5.15) (4) เคนยา (ร้อยละ 
4.43) และ (5) จีน (ร้อยละ 1.25) 

หน่วย  ปริมาณ: ตัน, มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

 
 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

  โลก  424,277.06     348.07  462,045.97    332.01   370,641.51      205.97   285,873.55      202.21  779,483.67       929.98                359.91 100.00

1   อินเดีย 265,533.20    173.06      269,452.20   167.29     185,893.57    88.77         163,962.80     106.03       534,123.04    611.36        476.59                 65.74

2   มาเลเซีย 114,523.44    131.36      116,070.07   104.02     102,580.39    59.26         65,375.28      43.56         159,737.59    206.61        374.27                 22.22

3   เมยีนมา่ 28,681.12     28.25       34,647.31     29.61       37,595.55      30.72         32,294.52      32.80         33,371.87     47.92          46.11 5.15

4   เคนยา -              -          17,003.93     10.52       26,252.59      13.31         12,716.00      7.80          35,491.17     41.19          427.73                 4.43

5   จนี 7,528.52       7.80         9,970.16      9.16        5,529.75       4.21          3,276.79        3.27          8,944.34       11.66          256.11 1.25

  อื่นๆ 8,010.79       7.61         14,902.31     11.41       12,789.66      9.72          8,248.16        8.74          7,815.68       11.25          28.69 1.21

สว่นแบง่

การตลาด

ป ี2564

2560 2561

อันดบั
ตลาด

สง่ออกของไทย

2562 2563 2564 %การเปลีย่นแปลง

มูลค่าการสง่ออก

2564/2563

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม ศุลกากร 
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การน้าเข้าสินค้าน ้ามันปาล์มของไทย 
  ในปี 2564 ไทยมีการน้าเข้าสินค้าน ้ามันปาล์ม (พิกัดศุลกากร 1511.10 1511.90 1513.21 และ 1513.29) ปริมาณ 2,936.62 ตัน มูลค่า 3.45 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยปริมาณและมูลค่าน้าเข้าลดลงกว่าในปี 2563 ร้อยละ 91.28 และ 87.82 ตามล้าดับ โดยแหล่งน้าเข้าสินค้าน ้ามันปาล์มที่ส้าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 90.78 ของการน้าเข้าสินค้าดังกล่าวของไทยจากโลก) (2) มาเลเซีย (ร้อยละ 7.57) (3) ไทย (ร้อยละ 1.31) (4) บราซิล (ร้อยละ 0.34) และ 
(5) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 0.0004) โดยสินค้าที่มีมูลค่าน้าเข้าสูงที่สุดคือ สินค้าน ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์มอ่ืนๆ (พิกัด 1513.29) มีมูลค่าการน้าเข้า 3.04   ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

หน่วย  ปริมาณ: ตัน, มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

  โลก    30,198.94       31.60   14,739.39      12.93     19,451.27        13.09     33,687.88        28.28      2,936.62           3.45 -87.82 100.00

1   อินโดนีเซีย 26,524.95     28.67       12,766.89     11.59       15,151.57      10.61         30,785.86      26.37         2,582.67       3.13           -88.14 90.78

2   มาเลเซีย 3,670.66       2.90         1,970.18      1.32        4,298.72       2.47          2,901.01        1.90          323.08         0.26           -86.26 7.57

3   ไทย -              0.00         -             -          -              -            -               -            29.73           0.05           100.00 1.31

4   บราซิล 2.97             0.03         2.20            0.02        0.05             0.00          0.29             0.01          1.13            0.01           80.87 0.34

5   ฟลิิปปินส์ 0.00             0.00         -             -          0.02             0.00          0.01             0.00          0.00            0.00           -77.82 0.00

  อื่นๆ 0.36             0.00         0.13            0.00        0.90             0.01          0.72             0.01          -              0.00           -99.79 0.00

2564 %การเปลีย่นแปลง

มูลค่าการสง่ออก

2564/2563

สว่นแบง่

การตลาด

ป ี2564

อันดบั
แหลง่น าเข้า

ของไทย

2560 2561 2562 2563

  

  

  

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม ศุลกากร 
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SWOT ANALYSIS 
จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

 สภาพภูมิอากาศในภาคใต้เอื ออ้านวยในการปลูกปาล์มน ้ามัน เพราะมีฝนตกชุก
และสม่้าเสมอตลอดปี มีความชื นสูง และแสงแดด  

 โรงงานสกัดน ้ ามันปาล์มส่วนใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากน ้า เสียที่ ได้จาก
กระบวนการผลิต ท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีรายได้เพิ่มจากการจ้าหน่าย
กระแสไฟฟ้า  

 การผลิตน ้ามันปาล์มบริสุทธ์ของไทยถือได้ว่ามีมาตรฐานสูงในอาเซียน 
เนื่องจากน ้ามันมีลักษณะใส ไม่มีตะกอน และไม่เป็นไข   

 

 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ปี 2564 – 2565 วงเงิน 
7,660 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่้าแก่
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันทั่วประเทศประมาณ 3.8 แสนราย ให้มีรายได้ที่
เหมาะสมจากการขายผลปาล์มทะลาย (อัตราน ้ามันร้อยละ 18) ที่กิโลกรัมละ  
4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร ่ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา
เป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิง 

 การส่งเสริมการจัดท้ามาตรฐานในการผลิตปาล์มน ้ามันตามมาตรฐาน RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) ของไทยจะช่วยท้าให้น ้ามันปาล์มดิบ
ของไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรปเพิ่มขึ น 

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 
 เกษตรกรตัดผลปาล์มที่ยังไม่สุก (มีปริมาณอัตราน ้ามันไม่ถึงร้อยละ 18) มาขาย

ก่อนเวลาที่เหมาะสม 
 ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานสกัดมากกว่าผลผลิตปาล์มน ้ามันภายในประเทศ ท้าให้

โรงงานสกัดหลายโรงรับซื อผลผลิตปาล์มทั งที่มีปริมาณอัตราน ้ามันยังไม่ถึงร้อย
ละ 18 และรับซื อลูกร่วง ส่งผลให้ราคารับซื อปาล์มทั งทะลายตกต่้าลง 

 นโยบายการปรับลดอัตราภาษีการส่งออกน ้ามันปาล์มดิบของอินโดนีเซียและ
มาเลเซียเพื่อกระตุ้นการส่งออก ส่งผลให้ราคา น ้ามันปาล์มดิบของโลกมีแนวโน้ม
ลดลง รวมทั งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกน ้ามันปาล์มดิบของไทย 

 การใช้มาตรการจ้ากัดและการยุติการใช้เชื อเพลิงชีวภาพจากพืชปาล์มน ้ามันของ
สหภาพยุโรปอาจส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน ้ามันปาล์มหลักของสหภาพยุโรป อาทิ 
อินโดนีเซีย และมาเลเซียสูญเสียตลาดส่งออกที่ส้าคัญอย่างสหภาพยุโรป และมี
แนวโน้มที่อินโดนีเซียและมาเลเซียจะเปลี่ยนมาส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ทดแทน 
อาทิ อินเดีย และเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของน ้ามันปาล์มไทย จึงมีความ
เป็นไปได้ที่ไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดหลัก รวมทั งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
น ้ามันปาล์มในตลาดโลก (ที่มา: European Commission) 

 คณะกรรมาธิการยุโรปอยู่ระหว่างเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยสินค้าที่ปลอด
จากการท้าลายป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามจ้าหน่ายสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการตัดไม้
ท้าลายป่าในตลาดสหภาพยุโรป โดยครอบคลุมสินค้าควบคุม 6 ประเภท ได้แก่  
ถั่วเหลือง เนื อวัว น ้ามันปาล์ม ไม้ โกโก้ และกาแฟ รวมทั งผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ผลิต
จากสินค้า 6 ประเภทข้างต้น และคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 
2566 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าที่มีน ้ามันปาล์มเป็นส่วนประกอบ 

 
 



10 
 

สถิติการส่งออกน ้ามันปาล์มของไทย แยกรายพิกัดศุลกากร 
หน่วย  ปริมาณ: ตัน, มูลค่า: ดอลลาร์สหรัฐ 

 

 

 

 

 

พิกัดศุลกากรและ
ค้าอธิบาย 

2562 2563 2564 
เฉลี่ย 3 ปี  

(2562 – 2564) 
(เต็มป)ี 

อัตราการขยายตัว  
ปี 2564/2563 (%) 

 
ตลาดส่งออกส้าคัญ  
(เรียงตามมูลค่าการ
ส่งออก ปี 2564) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า  
 1511.10 

น ้ามันปาล์มดิบ 
217,248 104,672,518 177,184 114,342,122 548,002 627,395,091 314,145 282,136,577 209.28 448.70 1. อินเดีย (93.29%) 

2. เคนยา (6.56%) 
3. สปป.ลาว (0.15%)     

 

1511.90 
น ้ามันปาล์มอื่นๆ 

51,444 42,146,003 42,300 43,556,960 60,349 81,654,054 51,364 55,785,672 42.67 87.46 1. เมียนมา (58.68%) 
2. อินเดีย (23.20%) 
3. กัมพูชา (6.72%) 
4. จีน (5.47%) 
5. สปป.ลาว (4.82%)     

 

1513.21 
น ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม
ดิบ 

38,560 22,188,436 44,689 30,591,091 170,714 220,388,545 84,654 91,056,024 282.00 620.43 1. มาเลเซีย (93.75%) 
2. อินเดีย (3.23%) 
3. จีน  (3.01%) 
4. สิงคโปร์ (0.003%)     
5. เกาะมาเรียนาเหนือ 
(0.003%) 

 

1513.29 
น ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม
อื่นๆ 

63,390 36,963,733 21,701 13,719,283 419 544,324 28,503 17,075,780 -98.07 -96.03 1. จีน (99.81%) 
2. กัมพูชา (0.19%) 
3. ฮ่องกง (0.0002%) 

 

รวมพิกัดสินค้าน ้ามัน
ปาล์ม 

370,642 205,970,690 285,874 202,209,456 779,484 929,982,014 478,667 446,054,053 172.67 359.91 1. อินเดีย (65.74%) 
2. มาเลเซีย (22.22%) 
3. เมียนม่า (5.15%) 
4. เคนย่า (4.43%) 
5. จีน (1.25%) 

 

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
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สถิติการส่งออกน ้ามันปาล์มของไทย แยกรายพิกัดศุลกากร 

หน่วย  ปริมาณ: ตัน, มูลค่า: ดอลลาร์สหรัฐ 

ตลาดส่งออก
ส้าคัญ 

ของไทย 

2560 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 อัตราการ
ขยายตัว
ของมูลค่า  
(ร้อยละ) 
ปี64/63 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

น ้ามันปาล์มดิบ (พิกัด 1511.10) 

  โลก  242,248.33  157,246,958.83   257,017.17  156,747,512.26   217,247.90   104,672,518.21   177,183.84   114,342,121.56   548,001.84   627,395,090.81  448.70 

  อินเดีย  233,249.50   150,683,820.92   223,242.35   136,615,735.33   185,893.57   88,765,724.23   162,962.15   105,359,017.50   511,613.29   585,298,233.99  455.53 

  เคนยา  -     -     17,003.93   10,515,076.16   26,000.59   13,165,285.62   12,716.00   7,804,448.01   35,491.17   41,186,514.61  427.73 

  ลาว  138.00   72,261.82   386.11   233,954.18   390.22   178,518.04   721.64   582,325.82   897.38   910,342.21  56.33 

  ฝร่ังเศส  -     -     0.01   245.15   -     -     -     -     -     -    0.00 

  สิงคโปร์  -     -     0.00   19.99   -     -     -     -     -     -    0.00 

น ้ามันปาล์มอ่ืนๆ (พิกัด 1511.90) 

  โลก  71,685.10   59,883,599.08   90,294.39   67,457,793.84   51,444.38   42,146,003.20   42,299.92   43,556,960.28   60,348.84   81,654,053.98  87.46 

  เมียนม่า  28,466.48   27,985,049.14   34,644.78   29,608,516.92   37,593.86   30,717,917.80   32,290.15   32,795,036.95   33,370.58   47,917,788.15  46.11 

  อินเดีย  29,752.23   19,069,978.67   40,190.87   25,047,561.24   -     11.01   -     -     17,006.56   18,947,146.36  100.00 

  กัมพูชา  4,442.19   4,574,482.25   6,038.71   5,328,843.76   5,562.34   5,027,756.21   4,222.44   4,991,309.78   3,499.14   5,487,017.15  9.93 

  จีน  5,800.61   5,610,702.85   4,105.12   3,478,581.48   4,528.48   3,633,171.07   3,276.63   3,269,725.46   3,058.79   4,469,985.26  36.71 

  ลาว  3,195.96   2,608,321.08   2,922.37   2,343,091.09   2,874.87   2,262,815.39   2,221.14   2,235,642.00   2,700.68   3,934,386.71  75.98 
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ตลาดส่งออก
ส้าคัญ 

ของไทย 

2560 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 อัตราการ
ขยายตัว
ของมูลค่า  
(ร้อยละ) 
ปี64/63 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

น ้ามันเนื อในเมล็ดปาลม์ดบิ (พิกัด 1513.21) 

  โลก  86,464.68   102,989,787.68   60,878.84   59,237,429.68   38,559.57   22,188,435.54   44,689.18   30,591,090.88   170,714.34   220,388,545.30  620.43 

  มาเลเซีย  82,026.03   97,167,721.81   52,093.98   50,580,043.71   37,191.63   21,353,320.38   43,675.47   29,850,999.34   159,737.56   206,610,858.41  592.14 

  อินเดีย  2,531.47   3,306,766.99   3,003.48   2,910,717.14   -     -     1,000.65   670,435.52   5,503.19   7,114,243.82  961.14 

  จีน  1,727.92   2,190,172.71   5,664.96   5,597,803.21   1,001.28   574,253.95   0.16   2,699.70   5,467.62   6,642,711.07   245,953.66  

  สิงคโปร์  0.48   3,759.71   0.00   4.32   -     -     0.81   3,148.58   2.25   7,516.98  138.74 

  เกาะมาเรีย
นาเหนือ 

 2.40   6,529.97   -     -     1.92   5,732.05   -     -     1.92   7,000.00  100.00 

น ้ามันเนื อในเมล็ดปาลม์อื่นๆ (พิกัด 1513.29) 

  โลก  23,878.95   27,952,012.88   53,855.57   48,566,128.73   63,389.65   36,963,733.12   21,700.60   13,719,283.13   418.65   544,323.85  -96.03 

  จีน  -     -     200.07   83,825.33   -     -     0.00   700.01   417.93   543,278.01   77,510.00  

  กัมพูชา  -     -     0.36   280.94   0.90   652.28   0.77   1,017.03   0.72   1,044.83  2.73 

  ฮ่องกง  0.01   0.47   0.12   310.34   0.02   2.48   -     1.21   0.00   1.01  -16.13 

  ญี่ปุ่น  -     -     -     -     -     -     0.00   3.25   -     -    -100.00 

  สิงคโปร์  -     -     -     -     0.01   4.75   -     -     -     -    0.00 

 

 

 

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
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สถิติการน้าเข้าสินค้าน ้ามันปาล์มของไทย แยกรายพิกัดศุลกากร 
หน่วย  ปริมาณ: ตัน, มูลค่า: ดอลลาร์สหรัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

พิกัดศุลกากรและ
ค้าอธิบาย 

2562 2563 2564 
เฉลี่ย 3 ปี  

(2562 – 2564) 
(เต็มป)ี 

อัตราการขยายตัว  
ปี 2564/2563 (%) 

 
แหล่งน้าเข้าสา้คัญ  
(เรียงตามมูลค่าการ
น้าเข้า ปี 2564) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า  
 1511.10 

น ้ามันปาล์มดิบ 
0 44 0 313 - - 0 119 - -100.00 - 

 

1511.90 
น ้ามันปาล์มอื่นๆ 

4,509 2,585,027 3,111 2,073,563 458 407,926 2,693 1,688,839 -85.28 -80.33 1. มาเลเซีย (63.92%) 
2. อินโดนีเซีย (24.97%) 
3. ไทย (11.10%) 

 

1513.21 
น ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม
ดิบ 

- - - - - - - - - - - 

 

1513.29 
น ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม
อื่นๆ 

14,943 10,507,004 30,577 26,208,548 2,479 3,037,992 16,000 13,251,181 -91.89 -88.41 1. อินโดนีเซีย (99.62%) 
2. บราซิล (0.38%)  

รวมพิกัดสินค้าน ้ามัน
ปาล์ม 

19,452 13,092,075 33,688 28,282,424 2,937 3,445,918 18,692 14,940,139 -91.28 -87.82 1. อินโดนีเซีย (90.78%) 
2. มาเลเซีย (7.57%) 
3. ไทย (1.31%) 
4. บราซิล (0.34%) 
5. ฟิลิปปินส์ (0.0004%) 

 

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
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สถิติการน้าเข้าสินค้าน ้ามันปาล์มของไทย แยกรายพิกัดศุลกากร 
หน่วย  ปริมาณ: ตัน, มูลค่า: ดอลลาร์สหรัฐ 

แหล่งน้าเข้าสา้คัญ 
ของไทย 

2560 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 อัตราการขยายตัว
ของมูลค่า  
(ร้อยละ) 
ปี64/63 ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

น ้ามันปาล์มดิบ (พิกัด 1511.10) 

  โลก  0.00   142.73   -     -     0.01   43.79   0.03   313.20   -     -    -100.00 
 

  อินโดนีเซีย  -     -     -     -     -     -     0.02   233.03   -     -    -100.00 
 
   มาเลเซีย  -     -     -     -     0.01   43.79   0.01   80.17   -     -    -100.00 
 
   สหราชอาณาจกัร  0.00   142.73   -     -     -     -     -     -     -     -    - 
 

น ้ามันปาล์มอ่ืนๆ (พิกัด 1511.90) 

  โลก  457.81   407,925.89   2,285.19   1,527,961.74   4,508.72   2,585,026.84   3,111.02   2,073,562.64   457.81   407,925.89  -80.33 

  มาเลเซีย  323.08   260,759.23   1,970.18   1,320,188.06   4,298.70   2,471,913.10   2,901.00   1,897,215.30   323.08   260,759.23  -86.26 

  อินโดนีเซีย  105.00   101,850.00   315.01   207,773.68   210.01   112,984.44   210.01   176,185.94   105.00   101,850.00  -42.19 

  ไทย  29.73   45,289.32   -     -     -     -     -     -     29.73   45,289.32  100.00 

  ฟิลิปปินส ์  0.00   14.22   -     -     0.02   122.37   0.01   64.11   0.00   14.22  -77.82 

  ฝร่ังเศส  -     13.13   -     -     -     -     -     -     -     13.13  100.00 
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แหล่งน้าเข้าสา้คัญ 
ของไทย 

2560 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 อัตราการขยายตัว
ของมูลค่า  
(ร้อยละ) 
ปี64/63 ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

น ้ามันเนื อในเมล็ดปาลม์ดบิ (พิกัด 1513.21) 

  โลก  0.03   679.87   0.08   3,671.78   -     -     -     -     -     -     -    

  ไทย  -     8.23   -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  ฟิลิปปินส ์  0.00   49.91   -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  ฝร่ังเศส  0.03   613.42   0.03   2,019.87   -     -     -     -     -     -     -    

  เนเธอร์แลนด ์  -     -     0.05   1,651.90   -     -     -     -     -     -     -    

  สหราชอาณาจกัร  -     8.31   -     -     -     -     -     -    
 -     -     -    

น ้ามันเนื อในเมล็ดปาลม์อื่นๆ (พิกัด 1513.29) 

  โลก  14,671.12   19,665,923.38   12,454.13   11,402,244.73   14,942.54   10,507,004.40   30,576.83   26,208,548.44   2,478.81   3,037,992.01  -88.41 

  อินโดนีเซีย  14,668.02   19,634,546.83   12,451.88   11,381,881.08   14,941.57   10,497,263.78   30,575.82   26,195,928.46   2,477.67   3,026,325.68  -88.45 

  บราซิล  2.97   29,704.30   2.20   20,000.35   0.05   1,976.13   0.29   6,446.10   1.13   11,659.09  80.87 

  มาเลเซีย  -     -     -     -     0.02   77.98   -     -     0.00   7.24  100.00 

  เนเธอร์แลนด ์  0.10   972.98   0.03   182.03   0.90   7,686.51   0.72   6,173.88   -     -100.00 

  อิตาล ี  -     -     0.03   181.26   -     -     -     -     -     -     -    

 

 

 

 

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
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พันธกรณีการเปิดตลาดสินคาน ้ามันปาล์มของไทย 

รายการ
สินค้า 

WTO ATIGA ACFTA AJCEP AKFTA AIFTA AANZFTA TAFTA TNZCEP TIFTA JTEPA TCFTA TPCEP AHKFTA 

น ้ามันปาล์ม
ดิบ (พิกัด 
1511.10) 

 อัตราภาษีใน
โควตา 20%  
 อัตราภาษีนอก
โควตา 143% 
 ปริมาณเปิดตลาด
ปีละ 4,860  ตัน  
 อคส. น้าเข้าแต่
เพียงผู้เดียว 

 อัตราภาษ ี
0% 
 ปริมาณเปิด
ตลาด เปิดเสรี 
 อคส. น้าเข้า
แตเ่พียงผู้เดียว 

 อัตราภาษีใน
โควตา  
20 %  
 อัตราภาษี
นอกโควตา
144.6% 
(เป็น HSL) 

ไม่ผูกพัน
การลด
ภาษ ี

 อัตราภาษี
ในโควตา 0% 
 อัตราภาษี
นอกโควตา

143% 
 ปริมาณ

เปิดตลาดปีละ 
4,860  ตัน ตาม 

WTO 

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

0% 
ไม่จ้ากัด
ปริมาณ 

0% 
ไม่จ้ากัด
ปริมาณ 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

 อัตราภาษี
ในโควตา 0%  
 อัตราภาษี
นอกโควตา
143% 
 ปริมาณ
เปิดตลาด ปี
ละ 4,860  
ตัน ตาม 
WTO    

เช่นเดียวกับ 
WTO 

 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

น ้ามันปาล์ม
อ่ืนๆ  

(พิกัด 15 
11.90) 

 
 
 

 อัตราภาษีใน
โควตา 20%  
 อัตราภาษีนอก
โควตา 143% 
 ปริมาณเปิดตลาด
ปีละ 4,860  ตัน  
 อคส. น้าเข้าแต่
เพียงผู้เดียว 
 
 
 

 อัตราภาษ ี
0% 
 ปริมาณเปิด
ตลาด เปิดเสรี 
 อคส. น้าเข้า
แตเ่พียงผู้เดียว 

 อัตราภาษีใน
โควตา  
20 %  
 อัตราภาษี
นอกโควตา
144.6% 
(เป็น HSL) 

ไม่ผูกพัน
การลด
ภาษ ี

 อัตราภาษี
ในโควตา 0% 
 อัตราภาษี
นอกโควตา

143% 
ปริมาณเปิด
ตลาดปีละ 
4,860  ตัน 
ตาม WTO 

 
 
 
 
 

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

0% 
ไม่จ้ากัด
ปริมาณ 

0% 
ไม่จ้ากัด
ปริมาณ 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

 อัตราภาษี
ในโควตา 0%  
 อัตราภาษี
นอกโควตา
143% 
 ปริมาณ
เปิดตลาด ปี
ละ 4,860  
ตัน ตาม 
WTO    

เช่นเดียวกับ 
WTO 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี
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รายการ
สินค้า 

WTO ATIGA ACFTA AJCEP AKFTA AIFTA AANZFTA TAFTA TNZCEP TIFTA JTEPA TCFTA TPCEP AHKFTA 

น ้ามันเนื อใน
เมล็ดปาล์มดิบ 
(พิกัด 
1513.21) 

 อัตราภาษีใน
โควตา 20%  
 อัตราภาษีนอก
โควตา 143% 
 ปริมาณเปิดตลาด
ปีละ 4,860  ตัน  
 อคส. น้าเข้าแต่
เพียงผู้เดียว 

 อัตราภาษ ี
0% 
 ปริมาณเปิด
ตลาด เปิดเสรี 
 อคส. น้าเข้า
แตเ่พียงผู้เดียว 

 อัตราภาษีใน
โควตา  
20 %  
 อัตราภาษี
นอกโควตา
144.6% 
(เป็น HSL) 

 อัตรา
ภาษ ี
ในโควตา
1.8% 
 ภาษ ี
นอกโควตา 
143% 

 

 อัตราภาษี
ในโควตา 0% 
 อัตราภาษี
นอกโควตา
143% 

ปริมาณเปิด
ตลาดปีละ 
4,860  ตัน 
ตาม WTO       

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

0% 
ไม่จ้ากัด
ปริมาณ 

0% 
ไม่จ้ากัด
ปริมาณ 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

 อัตราภาษี
ในโควตา 0%  
 อัตราภาษี
นอกโควตา
143% 
 ปริมาณ
เปิดตลาด ปี
ละ 4,860  
ตัน ตาม 
WTO    

เช่นเดียวกับ 
WTO 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

น ้ามันเนื อใน
เมล็ดปาล์ม
อ่ืนๆ (พิกัด 
1513.29) 

 อัตราภาษีใน
โควตา 20%  
 อัตราภาษีนอก
โควตา 143% 
 ปริมาณเปิดตลาด
ปีละ 4,860  ตัน  
 อคส. น้าเข้าแต่
เพียงผู้เดียว 

 อัตราภาษ ี
0% 
 ปริมาณเปิด
ตลาด เปิดเสรี 
 อคส. น้าเข้า
แตเ่พียงผู้เดียว 

 อัตราภาษีใน
โควตา  
20 %  
 อัตราภาษี
นอกโควตา
144.6% 
(เป็น HSL) 

 อัตรา
ภาษ ี
ในโควตา
1.8% 
 ภาษ ี
นอกโควตา 
143% 

 อัตราภาษี
ในโควตา 0% 
 อัตราภาษี
นอกโควตา
143% 

ปริมาณเปิด
ตลาดปีละ 

4,860  ตัน ตาม 
WTO       

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

0% 
ไม่จ้ากัด
ปริมาณ 

0% 
ไม่จ้ากัด
ปริมาณ 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

 อัตราภาษี
ในโควตา 0%  
 อัตราภาษี
นอกโควตา
143% 
 ปริมาณ
เปิดตลาด ปี
ละ 4,860  
ตัน ตาม 
WTO    

เช่นเดียวกับ 
WTO 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

น ้ามันปาลม์และน ้ามนัเนื อในเมลด็ปาล์ม พิกัด 1511.90 1513.29 และ 1513.21 เป็นสินค้าโควตาภาษีของไทย (Tariff Rate Quota : TRQ) 
 ประเทศนอกความตกลงข้างต้น : ไทยเก็บอัตราภาษีตามสภาพ 2.50 บาท/ลิตร และไม่ก้าหนดปริมาณการน้าเข้า แต่มีเง่ือนไขการน้าเข้าคือ ต้องขออนุญาตน้าเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

ว่าด้วยการน้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2532 
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พันธกรณีการเปิดตลาดสินคาน ้ามันปาล์มของคู่ภาคี 
 

หมายเหตุ 
- ATIGA: ASEAN Trade in Goods Agreement                            - JTEPA: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement                  
- ACFTA: ASEAN-China Free Trade Agreement                                     - TNZCEP: Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership 
- AKFTA: ASEAN-Korea Free Trade Agreement    - TAFTA: Thailand-Australia Free Trade Agreement 
- AJCEP: ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership  - TCFTA: Thailand-Chile Free Trade Agreement 
- AANZFTA: ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area                     - TIFTA: Thailand-India Free Trade Agreement 
- AIFTA: ASEAN-India Free Trade Agreement                                          - TPCEP: Thailand-Peru Closer Economic Partnership 
- AHKFTA: ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement    
 
 
 
 

รายการสินค้า ATIGA ACFTA AJCEP AKFTA AIFTA AANZFTA TAFTA TNZCEP TIFTA JTEPA TCFTA TPCEP AHKFTA 

น ้ามันปาล์มดิบ 
(พิกัด 

1511.10) 
0% 

จีน 
8% - 9 % 

ญี่ปุ่น 
0% 

เกาหลีใต้ 
0% 

อินเดีย 
37.5% 

ออสเตรเลีย 
0% 

 
นิวซีแลนด์ 

 0% 

ออสเตรเลีย 
0% 

นิวซีแลนด์ 
0% 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ญี่ปุ่น 
0% 

ชิลี 
0% 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ฮ่องกง 
0% 

น ้ามันปาล์ม
อ่ืนๆ  
(พิกัด 

1511.90) 

0% 
จีน 

8% - 9 % 
ญี่ปุ่น 
0% 

เกาหลีใต้ 
0% 

อินเดีย 
45% 

ออสเตรเลีย 
0% 

 
นิวซีแลนด์ 

 0% 

ออสเตรเลีย 
0% 

นิวซีแลนด์ 
0% 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ญี่ปุ่น 
0% 

ชิลี 
0% 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ฮ่องกง 
0% 

น ้ามันเนื อใน
เมล็ดปาล์มดิบ 

(พิกัด 
1513.21) 

0% 
จีน 
0% 

ญี่ปุ่น 
0% 

เกาหลีใต้ 
0% 

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

ออสเตรเลีย 
0% 

 
นิวซีแลนด์ 

 0% 

ออสเตรเลีย 
0% 

นิวซีแลนด์ 
0% 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ญี่ปุ่น 
0% 

ชิลี 
0% 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ฮ่องกง 
0% 

น ้ามันเนื อใน
เมล็ดปาล์มอ่ืนๆ 

(พิกัด 
1513.29) 

0% 
จีน 
0% 

ญี่ปุ่น 
0% 

เกาหลีใต้ 
0% 

ไม่ผูกพัน
การลดภาษ ี

ออสเตรเลีย 
0% 

 
นิวซีแลนด์ 

 0% 

ออสเตรเลีย 
0% 

นิวซีแลนด์ 
0% 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ญี่ปุ่น 
0% 

ชิลี 
0% 

ไม่ผูกพันการ
ลดภาษ ี

ฮ่องกง 
0% 
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พันธกรณีการเปิดตลาดสินคาน ้ามันปาล์มของประเทศภาคี RCEP 

พิกัด อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

น ้ามันปาล์มดิบ (พิกัด 
1511.10) 

0% ทันที ยกเว้น 
- เมียนม่า 1% เหลือ 0% ในปีที่ 13 
- ฟิลิปปินส ์15% เหลือ 10% ในปีที่ 11 
 - สปป.ลาว 10% เหลือ 0% ในปีที่ 13 
- ไทย ไม่ผูกพันการลดภาษ ี

ไม่เปิดตลาด 0% ทันที 0% ทันที 0% ทันที 0% ทันที 

น ้ามันปาล์มอ่ืนๆ  
(พิกัด 1511.90) 

0% ทันที ยกเว้น 
- เมียนม่า 1% เหลือ 0% ในปีที่ 13 
- ฟิลิปปินส ์15% เหลือ 10% ในปีที่ 11 
- เวียดนาม 7% เหลือ 0% ในปีที่ 15 
- สปป.ลาว 10% เหลือ 0% ในปีที่ 15 
- ไทย ไม่ผูกพันการลดภาษ ี

ไม่เปิดตลาด 0% ทันที 0% ทันที 0% ทันที 0% ทันที 

น ้ามันเนื อในเมล็ดปาลม์ดบิ 
(พิกัด 1513.21) 

0% ทันที ยกเว้น 
- ฟิลิปปินส ์15% เหลือ 0% ในปีที่ 15 
- สปป.ลาว 10% เหลือ 0% ในปีที่ 13 
- ไทย ไม่ผูกพันการลดภาษ ี

ไม่เปิดตลาด 0% ทันที 0% ทันที 0% ทันที 0% ทันที 

น ้ามันเนื อในเมล็ดปาลม์อื่นๆ 
(พิกัด 1513.29) 

0% ทันที ยกเว้น 
- ฟิลิปปินส ์15% เหลือ 0% ในปีที่ 15 
- ไทย ไม่ผูกพันการลดภาษ ี
- สปป.ลาว 10% เหลือ 0% ในปีที่ 15 

ไม่เปิดตลาด 0% ทันที 0% ใน 10 ปี 0% ทันที 0% ทันที 

หมายเหตุ :  ความตกลง RCEP มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 กับสมาชิกจ้านวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม 
 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน และญี่ปุ่น โดยมีผลใช้บังคับกับเกาหลีใต้ และมาเลเซียเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และ 18 มีนาคม 2565 ตามล้าดับ  
 ส้าหรับประเทศที่เหลือ ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา และฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างด้าเนินการให้สัตยาบัน 

*************************** 

              ส้านักการค้าสินค้า 
              กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

                          มีนาคม 2565 


