
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 แม้ว่ามูลค่าการใช้สิทธิจะขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 แต่เป็นการขยายตัวในอัตราต่่าสุด

เช่นกัน โดยมีมูลค่า 1.27 แสน ลบ. เพิ่มขึ้น 1.3  หมื่น ลบ. หรือ 11.0% YoY จาก ASEAN-China
(เพิ่มขึ้น 8.7 พัน ลบ. +21.9%) ATIGA และอาเซียน-เกาหลี ขณะที่ JTEPA ลดลง 2.1 พัน ลบ. (-8.5%)
สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน่าเข้ารวม อยู่ที่ 16.3% ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 18.9%

 มูลค่าใช้สิทธิขยายตัวสูงต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มเครื่องจักร (รถขุดดิน และเครื่องปรับอากาศ) 
กลุ่มเหล็ก ตามราคาตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน่าเข้าเฉลี่ยสูงเป็น
ประวัติการณ์ แม้ว่าปริมาณจะลดลงจากปีก่อน (-32.0%) (แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด แผ่นเหล็กรีดเย็น 
ไม่เจือไม่ชุบ และท่อนเหล็ก) นอกจากนี้ โมโนโซเดียมกลูทาเมต และแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ 
มีมูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. มีนาคม 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• มันส่าปะหลัง                      4,195 ลบ.  (+30.1%)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด              3,703 ลบ.  (+36.3%)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ     3,520 ลบ.   (+9.7%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 3,387 ลบ.   (+6.7%)

• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                  3,322 ลบ.  (+62.9%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                         +1,282 ลบ. (62.9%)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                      +986 ลบ. (36.3%)
มันส่าปะหลัง                                +971 ลบ. (30.1%)

สไตรีน โมโนเมอร์                          -386 ลบ. (77.5%)

รถยนต์นั่ง                                    -449 ลบ. (26.8%) 

แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ              -807 ลบ. (21.1%)

 มูลค่าใช้สิทธิยังคงขยายตวัตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 13 แต่
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน มูลค่าลดลง 1.6 หมื่น ลบ. (-25.3%) 

 สินค้าที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงสุด 10 อันดับ ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าหลัก ขยายตัวต่อเนื่องทั้งหมด ได้แก่ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด
ฟอยล์อะลูมิเนียม แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ ท่อทองแดง และ
แผ่นอะลูมิเนียม โดยเฉพาะโมโนโซเดียมกลูทาเมต  
มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึง รถยนต์นั่ ง 
ขยายตัว 2.2 เท่า YoY หดตัว 59.3% MoM

 สินค้าที่หดตัวสูง แอปเปิ้ล แพร์สด มูลค่าต่่าสุดในรอบ 
8 เดือน โพลิเมอรข์องไวนิลคลอไรด์ และไดโอด ทรานซิสเตอร์
นอกจากนี้ ลวดทองแดง มูลค่าใช้สิทธิต่่าสุดในรอบ 38 เดือน 

 ข้อสังเกต สินค้าส้มและองุ่นสดหรือแห้ง มีการใช้สิทธิ
อาเซียน-จีน เพิ่มขึ้น ขณะที่ปีก่อนมีการน่าเข้าโดยใช้สิทธิ
ไทย-จีน เป็นหลัก



 สินค้าที่ขยายตัวสูงต่อเน่ือง ได้แก่ มันส่าปะหลัง 
จอมอนิเตอร์ สารแต่งกลิ่นผลิตเครื่องดื่ม และรถขุดดิน 
นอกจากนี้ อาหารปรุงแต่ง ขยายตัว 4 เดือน 

 การใช้สิทธิลดลงจากแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ 
ท่อนเหล็กไม่เจือรีดร้อน และสไตรีน โมโนเมอร์

 ข้อสังเกต รถยนต์นั่ง ยังคงหดตัวต่อเนื่อง แม้ว่าจะขยายตัว
372 ลบ. (+73.5% MoM) และส่วนประกอบยานยนต์
หดตัวครั้งแรกในรอบ 12 เดือน ขณะที่มะขามเปียก 
+13.8 เท่า ปีนี้ 162 ลบ. (ปีก่อน 11 ลบ.)

 มูลค่าใช้สิทธิขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 13 แต่
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย 

 ทุกประเทศขยายตัว ยกเว้น อินโดนีเซีย (จากรถยนต์นั่ง) 
และกัมพูชา (จากพริกสด) ที่หดตัว ขณะที่เมียนมา 
ขยายตัวสูงสุดจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 การใช้สิทธิหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน
แม้ว่ามูลค่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย
ขณะที่อาเซียน-ญี่ปุ่น ขยายตัวต่อเนื่องเปน็เดือนที่ 4

 กลุ่มสินค้าหลักสูงสุด 10 อันดับ หดตัวทั้งหมด 
โดยเฉพาะส่วนประกอบยานยนต์ และแผ่นเหล็กรีดร้อน
ไม่เจือไม่ชุบ รวมถึง เครื ่องควบคุมอัตโนมัติ 
(ใช้ในรถยนต์) และเครื่องสูบลม 

 สินค้าที่ขยายตัวสูงต่อเน่ืองจากแผ่นเหล็กรีดเย็น
ไม่เจือไม่ชุบ ท่อนเหล็กกล้า เครื่องยนต์ดีเซล
(มูลค่าสูงสุดในรอบ 58 เดือน)   

 ข้อสังเกต ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ หดตัวสูง 
(JTEPA ลดลง 204 ลบ. อาเซียน-ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 
311 ลบ.) และแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด หดตัวเป็น
ครั้งแรกในรอบ 16 เดือน 





อาเซียน (ATIGA) 

• การใช้สิทธิ RCEP (ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาค) เมื่อ 1 ม.ค.65 เดือนนี้มีมูลค่าใช้สิทธิ 371 ลบ. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 248 ลบ. (+2.0 เท่า) ส่าหรับ 
ช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 มูลค่าใช้สิทธิ 494 ลบ. (สัดส่วนการใช้สิทธิ 87% น่าเข้าจากจีน นอกจากนี้ น่าเข้าจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ สัดส่วนร้อยละ 10 และ 3 ตามล่าดับ)

3.8 หมื่น ลบ.    7.7% YoY 2.3 หมื่น ลบ.    8.5% YoY4.8 หมื่น ลบ.    21.9% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ มูลค่าต่่าสุดในรอบ 13 เดือน หดตัวเป็นครั้งแรกใน
รอบ 15 เดือน ใช้สิทธิหลักและหดตัวสูงสุดจาก JTEPA

รถยนต์น่ัง หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ตามการใช้สิทธิ ATIGA (สัดส่วน 72%)
ที่ลดลง แม้ว่าการใช้สิทธ ิASEAN-China (สัดส่วน 26%) จะขยายตัวสูงถึง 2.2 เท่า ก็ตาม

มันส าปะหลัง การใช้สิทธิขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 (เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพื่อแปรรูปส่งออก)1 สิทธิหลัก ATIGA (ลาวและกัมพูชา)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ (ส่วนหนึ่งจากราคาตลาดโลกที่สูงขึ้น และ
กระทรวงพาณิชย์ประกาศก่าหนดให้น่าเข้าภายใต้โควต้าช่วง ก.พ.-ส.ค. 65) ใช้สิทธิ ATIGA ทั้งหมด

(สูงสุดเปน็ประวัติการณ์)

(16 เดือน)

(ขยายตัว 6 เดือน)

(หดตัวครั้งแรก
รอบ 15 เดือน)

(หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน)

(หดตัว 3 เดือน)

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงที่ขยายตัว ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี (น้่ามันส่าเร็จรูป มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ และรถตู้ +3.5 เท่า) อาเซียน-อินเดีย (ส่วนประกอบยานยนต์ +3.3 เท่า และ
ด้ายฝ้าย +1.8 เท่า) และไทย-ชิลี (กุ้ง กั้ง +1.0 เท่า แอปริคอต เชอร์รี่ +73.1%) ขยายตัวต่อเนื่อง แต่มูลค่าปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน รวมถึง ไทย-ออสเตรเลีย 
(สูงสุดในรอบ 9 เดือน : ถ่านหิน หมากแห้ง ไวน์) และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (สูงสุดในรอบ 6 เดือน : นมและครีมที่เติมน้่าตาล เนื้อโคกระบือแช่แข็ง) 

https://www.bangkokbiznews.com/business/980099

แหล่งท่ีมา : 1 กรุงเทพธุรกิจ


