
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤษภาคม 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิท าสถิติ New High อีกครั้งที่ 1.45 แสน ลบ. ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16

ที่ +14.9% หรือ เพิ่มขึ้น 1.9 หมื่น ลบ. ตามการขยายตัวของสินค้าในกลุ่มพลาสติกและของท าด้วย
พลาสติก รวมถึงกลุ่มยานยนต์ ในขณะที่สินค้าในกลุ่มเหล็กซ่ึงมีสัดส่วนสูงสุดขยายตัวเพียง 7.0%
ส าหรับสัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวม 15.6% ใกล้เคียงกับเดือนก่อน แต่ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 18.2%

 กลุ่มความตกลง ASEAN-China และ ATIGA ยังคงขยายตัวสูงต่อเนื่อง ในขณะที่ JTEPA กลับมาขยายตัวสูง
หลังจากหดตัวในเดือนก่อน ส าหรับ ไทย-นิวซีแลนด์ มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดในรอบ 39 เดือน 

 สินค้าที่ขยายตัวสูงจากกลุ่มเหล็ก (แผ่นเหล็กรีดร้อน/รีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ ท่อนเหล็กไม่เจือ และแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด) 
กลุ่มเชื้อเพลิง (น้ ามันส าเร็จรูป มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์) กลุ่มยานยนต์และเครื่องยนต์ (รถยนต์นั่ง ขยายตัว
ทั้ง ATIGA และอาเซียน-จีน รถตู้ (อาเซียน-เกาหลี) ส่วนประกอบยานยนต์ (JTEPA) และเครื่องยนต์ดีเซล (JTEPA))

 สินค้าที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ อาหารสัตว์ และกระดาษไม่เคลือบ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจดัเก็บภาษีอากร ศปข. มิถุนายน 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ   5,768 ลบ.  (+35.0%)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ 5,464 ลบ. (-24.1%)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด             5,123 ลบ.  (+6.3%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 3,641 ลบ. (+16.5%)

• ส่วนประกอบยานยนต์      3,565 ลบ.  (+22.8%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ                 +1,495 ลบ. (35.0%) 
น้ ามันส าเร็จรูป                                   +937 ลบ. (84.3%)
รถยนต์นั่ง                                         +742 ลบ. (86.3%)

กากน้ าตาล          -629 ลบ. (98.2%)

แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ                   -1,737 ลบ. (24.1%) 

ข้าวบาร์เลย์                                      -2,012 ลบ. (99.1%)

 การใช้สิทธิยังคงขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 16 ที่ 
+12.5% YoY และ +15.5% MoM

 สินค้าที่ขยายตัวสูงต่อเน่ือง ได้แก่ แผ่นอะลูมิเนียม 
(มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์) ฟอยล์อะลูมิเนียม รถยนต์
นั่ง ท่อนเหล็กไม่เจือ กะหล่ าสด ของท าด้วยเหล็ก และ
ท่ อทอ งแดง  ส าห รับสิ น ค้ าที่ มี มู ล ค่ าสู งสุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ ได้แก่ อาหารสัตว์ และปลาต้มแช่แข็ง  

 สินค้าที่หดตัวสูง ได้แก่ แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด หดตัวครั้งแรกในรอบ 13 เดือน
และ 16 เดือน ตามล าดับ

 ข้อสังเกต สินค้าที่มีการใช้สิทธิไทย-จีนลดลง และ
เปลี่ยนมาใช้สิทธิอาเซียน-จีน ได้แก่ ส้มสด องุ่นสด และ
กะหล่ าสด ขณะที่กระเทียมแห้ง มีการใช้สิทธิไทย-จีน
เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ม.ค.65

 สินค้าขยายตัวสูงจากมันส าปะหลัง กระดาษไม่เคลือบ 
(มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์) และอาหารปรุงแต่ง 
(ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน) 

 การใช้สิทธิลดลงต่อเน่ืองจากลวดทองแดง  หมากแห้ง 
(มูลค่าต่ าสุดในรอบ 19 เดือน) แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ
รวมถึงถุงมือยาง (ต่ าสุดในรอบ 30 เดือน)  

 ข้อสังเกต มูลค่าการใช้สิทธิจากรถยนต์นั่ง และ
ส่วนประกอบยานยนต์ ลดลงต่อเนื่องต้ังแต่ เม.ย.65

 มูลค่าใช้สิทธิ 38,633 ลบ. ขยายตัวต่อเนื่องเปน็เดือนที่ 
16 แต่หดตัวจากเดือนก่อนเล็กน้อยที่ 0.3%

 คู่ค้าขยายตัวเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะสิงคโปร์
ขยายตัวสูงสุด (น้ ามันส าเร็จรูปและอาหารปรุงแต่ง) 
ยกเว้น ฟิลิปปินส์ที่หดตัว (สายไฟรถยนต์)

 มูลค่าใช้สิทธิกลับมาขยายตวัอีกครั้งหลังจาก
หดตัวในเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 21.8% MoM
ส าหรับอาเซียน-ญี่ปุน่ ขยายตัวต่อเนือ่ง 7 เดือน

 สินค้าที่ขยายตัวสูง จากกลุ่มเหล็กเป็นหลัก 
(แผ ่น เหล ็กร ีดร ้อน /รีด เย ็น  ไม ่เจ ือ ไม ่ช ุบ
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด รวม +3,230 ลบ.หรือ 50.1%) 
เครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิน +9.3 เท่า และ +1.1 เท่า

 สินค้าที่หดตัวสูงต่อเน่ือง ได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยา
คะตะไลส์ (JTEPA -148 ลบ. ขณะที่อาเซียน-ญี่ปุ่น 
+486 ลบ.) แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 88.6%
เครื่องฉีดพ่นของเหลว เครื่องจักรใช้ในงานแปรรูปยาง
รถขุดดิน และยารักษาโรค

 ข้อสังเกต กรดซัลฟิวริก (ใช้ผลิตปุ๋ย) เดือนนี้ไม่มีน าเข้า 
ขณะที่เดือนก่อนมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 

อาเซียน (ATIGA) 

• กลุ่มความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ม.ค.65 ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มูลค่าการใช้สิทธิรวม 3,793 ลบ. โดย พ.ค.65 ขยายตัวจาก ม.ค.65 10.3 เท่า 
(น าเข้าหลักจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สัดส่วนร้อยละ 83 11 และ 3 ตามล าดับ) ส าหรับ พ.ค.65 มีการใช้สิทธิจากเวียดนาม และสิงคโปร์เพิ่มขึ้นรวมสัดส่วนร้อยละ 3

3.9 หมื่น ลบ.    10.1% YoY 2.8 หมื่น ลบ.    27.6% YoY5.9 หมื่น ลบ.    12.5% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

ข้าวบาร์เลย์ มูลค่าใช้สิทธิปีนี้ 18 ลบ. หดตัว 99.1% (ปีก่อนสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 2,030 ลบ.) หดตัวสูงจากสิทธิไทย-ออสเตรเลีย และ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ปีนี้ไม่มีน าเข้า ปีก่อน 408 ลบ.)

แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ ใช้สิทธิ JTEPA (สัดส่วน 97%) +55.8%
ขณะที่ ATIGA หดตัว 504 ลบ. (-72.0%) จากเวียดนามและอินโดนีเซีย

น้้ามันส้าเร็จรูป มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวสูงจากสิทธิหลัก 
อาเซียน-เกาหลี และ ATIGA +86.8% และ +63.8% ตามล าดับ

(หดตัว 9 เดือน)

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงที่ขยายตัว ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี (น้ ามันส าเร็จรูป +86.8% และรถตู้ (ปีนี้น าเข้า 330 ลบ. ปีก่อนไม่มีน าเข้า)) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
(นมและครีมที่เติมน้ าตาล +2.1 เท่า) และอาเซียน-อินเดีย (ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน จากผ้าทอท าด้วยฝ้าย) ขณะที่ ไทย-ออสเตรเลีย หดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน 
(จากข้าวบาร์เลย์ ปีนี้มูลค่า 18 ลบ. ปีก่อน 1,621 ลบ. ขณะที่องุ่นสด/แห้ง ขยายตัวสูงสุด) แต่มูลค่าใช้สิทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

(หดตัวครั้งแรกใน
รอบ 13 เดือน)

(ขยายตัว 3 เดือน)

(ขยายตัวหลังจาก
เดือนก่อนหดตัว)

(ขยายตัว 2 เดือน)

(หดตัว 10 เดือน)


