
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนเมษายน 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิ 1.31 แสน ลบ. หรือ +7.3% ยังคงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 (ลดลงจากเดือนก่อน 8.4%)

สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวม 15.3% ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 18.8%
 กลุ่มความตกลงหลักที่ยงัคงขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ASEAN-China และ ATIGA ขณะที่ JTEPA มีสัญญาณ

ชะลอตัวอีกครั้งในเดือนนี้จากสินค้ากลุ่มเหล็ก (หลังจาก ก.พ.65 หดตัว) ส าหรับอาเซียน-เกาหลี 
มีสัญญาณขยายตัวการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนนี้มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 สินค้าที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากกลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถกระบะ) กลุ่มสินค้าเหล็ก 
(แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ) 
กลุ่มเครื่องจักร (รถขุดดิน และเครื่องยนต์ดีเซล) รวมถึง สินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน และน้ ามันส าเร็จรูป นอกจากนี้ สินค้าที่ขยายตัวเกินกว่า 1 เท่า ได้แก่ 
ของปรุงแต่งส าหรับเล้ียงสัตว์ กรดซัลฟิวริก (ใช้ผลิตปุ๋ย สีย้อม) และกระดาษไม่เคลือบ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. พฤษภาคม 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ    5,350 ลบ.  (+8.2%)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด             4,119 ลบ.  (-15.7%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ   4,112 ลบ.   (-2.5%)

• ส่วนประกอบยานยนต์           3,271 ลบ.   (-4.2%)

• แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชบุ     2,663 ลบ.  (+34.1%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
รถยนต์นั่ง                                        +789 ลบ. (66.6%) 
แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชบุ                  +678 ลบ. (34.1%)
รถตู้                                              +583 ลบ. (8.7 เท่า)

กากน้ าตาล          -690 ลบ. (99.2%)

แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                            -770 ลบ. (15.7%) 

ข้าวบาร์เลย์                                      -892 ลบ. (99.6%)

 การใช้สิทธิยังคงขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 15 ใน
อัตราชะลอตัวลง (+10.1% YoY และ +3.6% MoM)

 สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหลักที่
ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ รถขุดดิน แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด 
และฟอยล์อะลูมิเนียม ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และ
ชุดตรวจโรค

 สินค้าที่หดตัวสูงต่อเน่ือง ได้แก่ แอปเปิ้ล เครื่องเทศ 
(พริก) ท่อนเหล็ก ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ขณะที่ 
โมโนโซเดียมกลูทาเมต ลิฟต์ และเหล็กก่อสร้าง หดตัว
ครั้งแรกในรอบ 9, 5, และ 10 เดือน ตามล าดับ

 ข้อสังเกต การใช้สิทธิไทย-จีน หดตัวอย่างมีนัยยะ 
ตั้งแต่  ก .ย.64 และเปลี่ยนมาใช้สิทธิอาเซียน-จีน 
โดยเฉพาะ ส้มสดหรือแห้ง



 สินค้าขยายตัวสูงต่อเน่ืองจากรถยนต์นั่ง มันส าปะหลัง 
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ นอกจากนี้ ปุ๋ยเคมี ที่มี
ธาตุไนโตรเจน กระดาษไม่เคลือบ และแฟตตี้แอลกอฮอล์
(ผลิตผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน) มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์

 การใช้สิทธิลดลงต่อเน่ืองจากลวดทองแดง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ และหมากแห้ง

 ข้อสังเกต ส่วนประกอบยานยนต์ +11.3% แต่มูลค่า
ลดลงจากเดือนก่อน 20.3% (สิทธิหลัก JTEPA หดตัว 
ขณะที่ ATIGA ขยายตัว)

 มูลค่าใช้สิทธิขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 15 แต่เมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมาลดลง 6,398 ลบ. (-14.2%) 

 คู่ค้าขยายตัวต่อเน่ืองเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะ
อินโดนีเซียขยายตัวสูงสุด (รถยนต์นั่ง +1.9 เท่า) ยกเว้น
เมียนมาร์ที่หดตัว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

 มูลค่าใช้สิทธิลดลง 2,028 ลบ. (-8.1%)
หลังจากขยายตัวในเดือนกอ่น 

 สินค้าที่หดตัวสูงหลังจากเดือนก่อนขยายตัว 
ได้แก่ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด ส่วนประกอบยานยนต์
เครื่องฉีดพ่นของเหลว เครื่องสูบลม รวมถึง 
เครื่องควบคุมอัตโนมัติ (ใช้ในรถยนต์) หดตัว 8 เดือน

 สินค้าที่ขยายตัวสูงต่อเน่ืองจากเครื่องยนต์ดีเซล/
เบนซิน แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ และ
รถฟอร์กลิฟต์ ส าหรับลิฟต์ มูลค่า ใช้สิทธิ
สูงสุดในรอบ 54 เดือน 

 ข้อสังเกต กรดซัลฟิวริก (ใช้ผลิตปุ๋ย) มูลค่าสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตัวเร่งปฎิกิริยาคะตะไลส์
มูลค่าต่ าสุดในรอบ 21 เดือน (JTEPA -790 ลบ. 
ขณะที่อาเซียน-ญี่ปุ่น +425 ลบ.) 



อาเซียน (ATIGA) 

• กลุ่มความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ม.ค.65 ช่วง ม.ค.-เม.ย.65 มูลค่าการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (123 ลบ. 371 ลบ. 822 ลบ. และ 1,082 ลบ. ตามล าดับ) 
(น าเข้าหลักจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สัดส่วนร้อยละ 77 16 และ 7 ตามล าดับ) ส าหรับ เม.ย.65 สัดส่วนการใช้สิทธิจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น ขณะที่จีนและญี่ปุ่นลดลง

3.9 หมื่น ลบ.    10.7% YoY 2.3 หมื่น ลบ.    8.1% YoY5.1 หมื่น ลบ.    10.1% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

ข้าวบาร์เลย์ มูลค่าใช้สิทธิต่ าสุดในรอบ 89 เดือน ปีนี้น าเข้าเพียง 3 ลบ. 
จากเดิมปีก่อน 895 ลบ. หดตัวสูงจากการใช้สิทธิไทย-ออสเตรเลีย

แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด หดตัวครั้งแรกในรอบ 18 เดือน จากสิทธิหลัก JTEPA และ
อาเซียน-เกาหลี ขณะที่อาเซียน-จนี ขยายตัวสูงสุด

รถยนต์น่ัง ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน แต่มูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 972 ลบ.
-33.0% ใช้สิทธิ  ATIGA  (สัดส่วน 97%) +68.0% จากอินโดนีเซีย ขณะที่มาเลเซียหดตัว

แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ มูลค่าใช้สิทธิสุดสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวสูง
จากสิทธิหลัก อาเซียน-เกาหลี และ JTEPA สัดส่วนร้อยละ 58 และ 42 ตามล าดับ

(หดตัว 8 เดือน)

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงที่ขยายตัวต่อเน่ือง ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี (แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ และแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ) และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
(เนื้อโคกระบือแช่เข็ง มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ นมและครีมที่เติมน้ าตาล) ขณะที่กลุ่มที่หดตัวต่อเน่ือง ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย (ข้าวบาร์เลย์ ปีนี้มูลค่า 3 ลบ. ปีก่อน 858 ลบ.) 
และ อาเซียน-อินเดีย (กากน้ าตาล ปีนี้ไม่มีน าเข้า ปีก่อน 586 ลบ.) ส าหรับไทย-นิวซีแลนด์ หดตัวครั้งแรกในรอบ 11 เดือน (นมและครีมที่เติมน้ าตาล)

(หดตัวครั้งแรกใน
รอบ 18 เดือน)

(ขยายตัว 5 เดือน)

(ขยายตัว 2 เดือน)

(ขยายตัว 15 เดือน)

(หดตัว 9 เดือน)


