
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกรกฎาคม 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิ 1.54 แสน ลบ. เพิ่มขึ้น 2.7 หมื่น ลบ. หรือ20.9% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 

ตามการขยายตัวของสินค้าในกลุ่มเหล็ก พลาสติก ยานยนต์ และอะลูมิเนียม ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้สิทธิ
ต่อมูลค่าน าเข้ารวมอยู่ที่ 15.9% ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 18.3%

 มูลค่าใช้สิทธิขยายตัวเกือบทั้งหมด (ASEAN-China ขยายตัวสูงสุด) ยกเว้น ไทย-จีน ไทย-นิวซีแลนด์ และ
ไทย-อินเดีย มูลค่าลดลงรวม 884 ลบ. โดยเฉพาะไทย-จีน หดตัวสูงสุด 843 ลบ.หรือ 98.2%

 สินค้าที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่  แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด เหล็กโครงสร้าง น้ ามันส าเร็จรูป 
(เพิ่มขึ้นตามมูลค่าและปริมาณ) และทุเรียนแช่แข็ง รวมถึง แผ่นอะลูมิเนียม มูลค่าสูงสุดในรอบกว่า 7 ปี ส าหรับสินค้า
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง แต่มูลค่าลดลงจากเดือนก่อน ได้แก่ แผ่นเหล็กรีดร้อน/รีดเย็น ไม่เจือไม่ชุบ ฟอยสอ์ะลูมิเนียม

 สินค้าที่หดตัวอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่  แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ ซ่ึงเป็นสินค้าหลัก หดตัวสูงสุด 2.2 พัน ลบ. 
หรือ 26.5% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เครื่องยนต์ดีเซล และรถตู้ หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. สิงหาคม 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด             8,479 ลบ.  (+58.9%)

• แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ     6,178 ลบ.  (-26.5%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ   5,898 ลบ.  (+38.6%)

• ส่วนประกอบยานยนต์           3,702 ลบ.  (+1.8%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 3,137 ลบ.  (-7.3%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                           +3,144 ลบ. (58.9%) 
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ                 +1,641 ลบ. (38.6%)
รถยนต์นั่ง                                       +1,564 ลบ. (4.2 เท่า)

ข้าวบาร์เลย์         -481 ลบ. (94.2%)

กากน้ าตาล                                        -582 ลบ. ปีน้ีไม่ใช้สิทธิ 

แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ                  -2,229 ลบ. (26.5%)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นอันดับ 2 รองจากเดือนก่อนที่มี
มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังคงขยายตัว
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 18 มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่น ลบ. 
(+23.8% YoY)แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อน -1.3 พัน ลบ. (-1.9%)

 สินค้าที่ขยายตัวสูงต่อเน่ือง ได้แก่ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด
องุ่นสด มูลค่า 528 ลบ.(ปีก่อน 4 ลบ.) ฟอยล์อะลูมิเนียม
โมโนโซเดียมกลูทาเมต รวมถึง สินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็น
ประวัติการณ์ ได้แก่ แผ่นอะลูมิเนียม เหล็กโครงสร้าง และพริกสด

 สินค้าที่หดตัวสูง ได้แก่ แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ 
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และเครื่องปรับอากาศ 
มูลค่าใช้สิทธิต่ าสุดในรอบ 43 เดือน  

 ข้อสังเกต ในช่วง ต.ค.64-ก.ค.65 ไทย-จีน มูลค่าใช้สิทธิ 157 ลบ.
จากเดิมปีก่อน มูลค่า 6,114 ลบ. หรือ -97.4% ลดลงจาก
ส้ม/องุ่น/กะหล่ าสด ขณะที่ใช้สิทธิอาเซียน-จีน แทนบางส่วน

 สินค้าขยายตัวสูงสุดจากรถยนต์นั่ง รวมถึง สินค้าที่มี
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
ทุเรียนแช่แข็ง ด้ายฝ้าย รองเท้าพื้นยางและรถจักรยานยนต์

 การใช้สิทธิลดลงจากกากน้ าตาล (ปีนี้ ไม่มีน าเข้า
ปีก่อน 343 ลบ.) และหมากแห้ง (หดตัวต่อเนื่อง 8 เดือน)

 ข้อสังเกต รถยนต์นั่ง มูลค่าเพิ่มขึ้น 1,475 ลบ. หรือ 
+5.9 เท่า [จากอินโดนีเซีย +885 ลบ. และมาเลเซีย 
+590 ลบ. (ปีก่อนไม่มีน าเข้า)] และส่วนประกอบยานยนต์ 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5

 มูลค่าใช้สิทธิยังคงขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 18 แต่
ลดลงจากเดือนก่อน 5.9 พัน ลบ. หรือ -13.4%

 คู่ค้าขยายตัวเกือบทั้ งหมด ขยายตัวสูงสุดที่
มาเลเซีย (ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ และรถยนต์นั่ง) 
และเวียดนาม (ทุเรียนแช่แข็ง และกาแฟ)

 การใช้สิทธิขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 แต่
มูลค่าลดลง 9.7% MoM เช่นเดียวกับอาเซียน-ญี่ปุ่น
ขยายตัวต่อเนื่อง 9 เดือน แต่มูลค่าลดลง 15.1% MoM

 สินค้าที่ขยายตัวสูง 10 อันดับ 6 อันดับแรก
เป็นสินค้าในกลุ่มเหล็ก (แผ่นเหล็กรีดร้อน/รีดเย็น
ไม่เจือไม่ชุบ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด แผ่นเหล็ก
ไม่เป็นสนิม และท่อนเหล็กไม่เจือ) 

 สินค้าที่หดตัวสูง ได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
ลดลง 1,352 ลบ. หรือ 43.1%ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6
ขณะที่ ATIGA และอาเซียน-ญี่ปุ่น +17.0 เท่า และ 
+4.1 เท่า ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และ 15 ตามล าดับ 

 ข้อสังเกต ส่วนประกอบยานยนต์ ขยายตัว
ต่อเนื่อง 3 เดือน แต่มูลค่าลดลงจากเดือนก่อน
467 ลบ. หรือ -20.7%

 

อาเซียน (ATIGA) 

• กลุ่มความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ เมื่อ 1 ม.ค.65 ช่วง ม.ค.-ก.ค. 65 มูลค่าใช้สิทธิรวม 7,198 ลบ. (ก.ค. มูลค่า 1,995 ลบ. เพิ่มขึ้น 15.2 เท่า จาก ม.ค. 
ซ่ึงมีมูลค่าเพียง 123 ลบ.) (ใช้สิทธิหลักจากจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม และญี่ปุ่น สัดส่วนร้อยละ 77 13 6 และ 4 ตามล าดับ)

3.8 หมื่น ลบ.    23.6% YoY 2.8 หมื่น ลบ.    9.3% YoY6.7 หมื่น ลบ.    23.8% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สิทธิหลักและหดตัวสูง
จาก ASEAN-China (สัดส่วน 77%) ขณะที่อาเซียน-เกาหลี และJTEPA ใช้สิทธิเพิ่มขึ้น
กากน้้าตาล หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ไม่มีน าเข้าตั้งแต่ มิ.ย.65 ปีก่อนใช้สิทธิ 
ATIGA และอาเซียน-อินเดีย มูลค่ารวม 582 ลบ.

แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 
สิทธิหลักจาก JTEPA และ ASEAN-China โดยเฉพาะ ASEAN-China ขยายตัว 1.2 เท่า
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แต่มูลค่าใช้สิทธิลดลง
จากเดือนก่อน 8.9% ขยายตัวสูงจากสิทธิหลัก JTEPA (สัดส่วน 98%) +45.4%

(หดตัว 12 เดือน)

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงที่ขยายตัวต่อเน่ือง ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี มูลค่าใช้สิทธิใกล้เคียงกับ เม.ย.65 ที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ (จากน้ ามันส าเร็จรูป แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ/ 
แผ่นเหล็กรีด ชุบ หรือเคลือบ และปั้นจั่น (มูลค่า 232 ลบ. ปีก่อนไม่มีน าเข้า)) และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (เนยที่ได้จากนม นมและครีมที่เติมน้ าตาล) 
ส าหรับ อาเซียน-อินเดีย ขยายตัวหลังจากเดือนก่อนหดตัว (พริกป่น และสิ่งสกัดจากมอลต์) ขณะที่ไทย-นิวซีแลนด์ หดตัวเล็กน้อย (จากเคซีอิน) 

(หดตัว 11 เดือน)

(ขยายตัว 5 เดือน)

(ขยายตัว 3 เดือน)

(ขยายตัว 3 เดือน)

(หดตัว 3 เดือน)


