
การใช้สิทธิพิเศษ FTA ปีงบประมาณ 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิ FTA ทั้ง 15 ความตกลง ในปี งปม.65 มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.7 ล้าน ลบ.

ขยายตัว 19.8% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวมอยู่ที่ 16.2% ลดลง
จากปีก่อนที่อยู่ที่ 18.1%

 กลุ่มความตกลงหลัก (สัดส่วนใช้สิทธิ 87%) ได้แก่  ASEAN-China ATIGAและ JTEPA มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์
 ส าหรับความตกลง RCEP ที่เริ่มใช้เมื่อเดือน ม.ค.65 นับได้ว่ามีการใช้สิทธิค่อนข้างสูง โดยในช่วง 9 เดือน

(ม.ค.-ก.ย.65) ใช้สิทธิ 10,969 ลบ. (คิดเป็นสัดส่วน 0.6%) ทั้งนี้ จีนใช้สิทธิสูงถึงร้อยละ 77.1 
รองลงมา คือ เกาหลีใต้ เวียดนาม และญี่ปุ่น ซ่ึงมีสัดส่วนรวมกัน 22.6%

 สินค้าที่ขยายตัวสูงสุด 10 อันดับ ส่วนใหญ่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะกลุ่มเหล็กขยายตัวสูงสุด 
(แผ่นเหล็กรีดร้อน/รีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ และแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด) ตามราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ปริมาณหดตัว 
และกลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ง และส่วนประกอบยานยนต์)

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. ตุลาคม 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด             61,591 ลบ.  (+20.0%)

• แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ     59,365 ลบ.  (+6.1%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ   59,024 ลบ. (+26.3%)

• ส่วนประกอบยานยนต์           46,708 ลบ.  (+12.8%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 42,251 ลบ.  (+6.5%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
รถยนต์นั่ง                                   +13,125 ลบ. (1.0 เท่า) 
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ             +12,305 ลบ. (26.3%)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                       +10,272 ลบ. (20.0%)

สไตรนีโมโนเมอร์            -1,966 ลบ. (40.3%)

กากน้ าตาล                                    -3,419 ลบ. (87.1%)

ข้าวบาร์เลย์                                   -6,493 ลบ. (87.6%)

 การใช้สิทธิมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปีน้ี
มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดย
มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5 แสน ลบ. (+26.8% YoY)

 สินค้าที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 10 อันดับ ทั้งหมดมีมูลค่าสูงเป็น
ประวัติการณ์ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหลัก ได้แก่  แผ่นเหล็กกล้า
เจือรีด ฟอยล์อะลูมิเนียม (ขยายตัวต่อเนื ่อง 9 ปี) 
รถยนต์นั่ง (+7.2 เท่า) รวมถึง สินค้าที่ขยายตัวเกิน 1 เท่า
ได้แก่ องุ่นสด ท่อนเหล็กไม่เจือ และอาหารสัตว์ 

 สินค้าที่หดตัวสูง จากลวดทองแดง มูลค่าต่ าสุดเป็น
ประวัติการณ์ เครื่องออกก าลังกาย หดตัวครั้งแรกในรอบ 9 ปี

 ข้อสังเกต มีการเปลี่ยนสิทธิจากไทย-จีน เป็นอาเซียน-จีน โดย
ไทย-จีน มูลค่า  187 ลบ. ลดลง 6,847 ลบ. (-97.4%) จากส้ม/
องุ่น/กะหล่ าสด ขณะที่มีการใช้สิทธิอาเซียน-จีน เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ องุ่นสดบางส่วน เริ่มมีการใช้สิทธิ RCEP 732 ลบ. 

 สินค้าขยายตัวสูงสุดจากรถยนต์นั่ง +6,230 ลบ.(51.2%)
รวมถึง สินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่  
มันส าปะหลัง และตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์

 การใช้สิทธิลดลงจากแผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ  
หมากแห้ง และแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ 

 ข้อสังเกต สินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 9 ปี ได้แก่ 
อาหารปรุงแต่ง ทุเรียนแช่แข็ง และสารแต่งกลิ่นผลิตเครื่องดื่ม

 มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหลังจาก
ปีก่อนเคยมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึน้ 
7.6 หมื่น ลบ. (+19.4% YoY)

 คู่ค้าขยายตัวทั้งหมด เกือบทั้งหมดมีมูลค่าสูงเป็น
ประวัติการณ์ (ยกเว้น ฟิลิปปินส์ ทรงตัว) ขยายตัวสูงสุด
ที่มาเลเซีย (ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์, รถยนต์นั่ง) เวียดนาม  
(รถจักรยานยนต,์ทุเรียนแช่แข็ง) และอินโดนีเซีย (รถยนต์นั่ง)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์เป็นปีที่ 2 
สัดส่วนใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้าจากญี่ปุ่น 27% ทรงตัว
นอกจากนี้อาเซียน-ญี่ปุ่นสูงเป็นประวัติการณ์เช่นกัน  

 สินค้าที่ขยายตัว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหลักใน
กลุ่มเหล็ก (แผ่นเหล็กรีดร้อน/รีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ 
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด ทั้งหมดมีมูลค่าสูงเป็น
ประวัติการณ์ รวมมูลค่า+20,501 ลบ. (24.1%) 
รวมถึง ส่วนประกอบยานยนต์ มูลค่าทรงตัว

 สินค้าที่หดตัวสูงสุด จากตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
หดตัวครั้งแรกในรอบ 6 ปี และรถตู้ มูลค่าต่ าสุด
เป็นประวัติการณ์ และหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

 ข้อสังเกต สินค้าที่มีมูลค่าใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ 
และแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม



อาเซียน (ATIGA) 

4.7 แสน ลบ.     19.4% YoY 3.2 แสน ลบ.     8.2% YoY7.0 แสน ลบ.    26.8% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

ข้าวบาร์เลย์ มูลค่าต่ าสุดในรอบ 5 ปี หดตัวสูงจากสิทธิหลัก ไทย-ออสเตรเลีย 
เกือบทั้งหมด และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ปีนี้ไม่น าเข้า ปีก่อนมูลค่า 646 ลบ. 
กากน้้าตาล หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี สิทธิหลักและหดตัวสูงสุดจากอาเซียน-อินเดีย
ATIGA และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ตามล าดับ

รถยนต์น่ัง มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี ใช้สิทธิ
ASEAN-China (สัดส่วน 30% เดิม 7%) +7.2 เท่า และ ATIGA (สัดส่วน 70%) +51.2%
แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 6 จากสิทธิหลัก ASEAN-China JTEPA และอาเซียน-เกาหลี

กลุ่มความตกลงอื่น
• กลุ่มความตกลงที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี (ขยายตัวจากแผ่นเหล็ก

รีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ น้ ามันส าเร็จรูป และแผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ) อาเซียน-อินเดีย (ผ้าทอท าด้วยฝ้าย 
และกระเบื้องปูพื้นเซรามิกไม่เคลือบ) อาเซียน-ญี่ปุ่น (ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ +5.9 เท่า) และ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (นมและครีมที่เติมน้ าตาล และเนื้อโคกระบือแช่แข็ง) ขณะที่กลุ่มหดตัว
ได้แก่ ไทย-จีน (องุ่นสด กระหล่ าสด และส้มสด) และไทย-ออสเตรเลีย (ข้าวบาร์เลย์)

(หดตัวหลังจากปีก่อนขยายตัว)

(ขยายตัว 2 ปี)

(ขยายตัวครั้งแรกรอบ 3 ปี)

(ขยายตัว 2 ปี)

(หดตัวครั้งแรกรอบ 5 ปี)

ปี งปม. 62
1.27 ล้าน ลบ.

ปี งปม. 63
1.14 ล้าน ลบ.

ปี งปม. 64
1.42 ล้าน ลบ.

ปี งปม. 65
1.70 ล้าน ลบ.

(หดตัวครั้งแรกรอบ 3 ปี)




