
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมิถุนายน 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิท าสถิติ New High ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากเดือนก่อนที่ 1.62 แสน ลบ. 

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ที่ +21.3% หรือ เพิ่มขึ้น 2.8 หมื่น ลบ. ตามการขยายตัวของ
สินค้าในกลุ่มเหล็ก ยานยนต์ และอะลูมิเนียม ทั้งนี้ การใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวมมีสัดส่วนอยู่ที่ 16.7%
ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 18.8%

 มูลค่าใช้สิทธิ 12 กลุ่ม (จาก 15 กลุ่ม) ขยายตัว มีเพียง 3 กลุ่มที่หดตัว ได้แก่ อาเซียน-อินเดีย (-1.5%)
ไทย-นิวซีแลนด์ (-4.5%) และ ไทย-จีน ที่หดตัวสูง (-96.1% โดยมีการใช้สิทธิอาเซียน-จีน แทนบางส่วน) 

 กลุ่มสินค้าที่ขยายตัวสูงและมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่  กลุ่มเหล็ก (แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด แผ่นเหล็กรีดร้อน/
รีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ และท่อนเหล็กไม่เจือ) และกลุ่มอะลูมิเนียม (ฟอยล์อะลูมิเนียม) ส าหรับรถยนต์นั่ง ขยายตัวทั้ง 
ATIGA (+48.2%) และอาเซียน-จีน (+2.2 เท่า) ขณะที่ส่วนประกอบยานยนต์ มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดในรอบ 9 ปี

 สินค้าที่ขยายตัวเกินกว่า 1 เท่า ได้แก่ มันส าปะหลัง กระดาษไม่เคลือบ ทุเรียนแช่แข็ง และแบตเตอรี่

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจดัเก็บภาษีอากร ศปข. กรกฎาคม 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด           8,389 ลบ.  (+65.9%)

• แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ 7,078 ลบ. (-3.0%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ   6,477 ลบ.  (+53.9%)

• ส่วนประกอบยานยนต์           4,850 ลบ.  (+25.1%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 3,236 ลบ.  (-35.2%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                           +3,334 ลบ. (65.9%) 
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ                 +2,268 ลบ. (53.9%)
ฟอยส์อะลูมิเนียม                             +1,291 ลบ. (1.1 เท่า)

จอมอนิเตอร์  -396 ลบ. (19.6%)

สไตรนีโมโนเมอร์                                  -541 ลบ. (62.2%) 

ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ -1,758 ลบ. (35.2%)

 การใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังคงขยายตัว
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 17 มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5 หมื่น ลบ. 
(+28.7% YoY) และ 9.3 พัน ลบ. (+15.8% MoM)

 สินค้าที่ขยายตัวสูงและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ได้แก่ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด ฟอยล์อะลูมิเนียม รถฟอร์กลิฟต์ 
แบตเตอรี่ และส่วนประกอบเครื่องชักรอก นอกจากนี้ 
สินค้าที ่ขยายตัวต่อเนื ่อง ได้แก่ แผ่นอะลูม ิเนียม 
อาหารสัตว์ และรถยนต์นั่ง

 สินค้าที่หดตัวสูง ได้แก่ แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ 
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 แต่มูลค่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
และสูงสุดในรอบ 9 เดือน

 ข้อสังเกต สินค้าที่มีการใช้สิทธิไทย-จีนในปัจจุบัน คือ 
กระเทียมแห้ง เป็นหลัก ส าหรับ ส้มสด องุ่นสด และกะหล่ าสด
ใช้สิทธิไทย-จีนลดลง ขณะที่ใช้สิทธิอาเซียน-จีนเพิ่มขึ้น

 สินค้าขยายตัวสูงสุดจากข้าวโพด (เมียนมาร์) รวมถึง
สินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ ท่อนเหล็ก
ไม่เจือรีดร้อน อาหารปรุงแต่ง และกระดาษไม่เคลือบ 

 การใช้สิทธิลดลงต่อเน่ืองจากสไตรีนโมโนเมอร์
จอมอนิเตอร์ (มูลค่าต่ าสุดในรอบ 10 เดือน) หมากแห้ง 
แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ และถุงมือยาง  

 ข้อสังเกต รถยนตน์ั่ง ขยายตัวสูงที่มาเลเซีย +9.5 เท่า
และส่วนประกอบยานยนต์ มูลค่าใช้สิทธิสูงสุด
ในรอบ 35 เดือน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย +46.6%

 มูลค่าใช้สิทธิยังคงขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 17 
และเพิ่มขึ้นจากเดือนกอ่น 5,303 ลบ. หรือ +13.7%

 คู่ค้าขยายตัวทั้งหมด ขยายตัวสูงสุดที่เวียดนาม 
(ทุเรียนแช่แข็งและรถจักรยานยนต์) และมาเลเซีย 
(ท่อนเหล็กไม่เจือรีดร้อน และรถยนต์นั่ง)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดในรอบ 10 เดือน ขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และเพิ่มขึ้น 12.5% MoM
ส าหรับอาเซียน-ญี่ปุ่น ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน

 สินค้าที่ขยายตัวสูงและมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์
ยังคงเป็นสินค้าในกลุ่มเหล็ก (แผ่นเหล็กรีดร้อน
ไม่เจือไม่ชุบ) อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างส าหรับ
รถจักรยานหรือยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 
แบตเตอรี่ และซิลิโคน

 สินค้าที่หดตัวสูง ได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
ลดลง 2,341 ลบ. หรือ 52.5%ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5
ขณะที่อาเซียน-ญี่ปุ่น +359 ลบ. หรือ +5.9 เท่า 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14

 ข้อสังเกต ส่วนประกอบยานยนต์ มีมูลค่าใช้สิทธิ
สูงสุดในรอบกว่า 8 ปี

 

อาเซียน (ATIGA) 

• กลุ่มความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ม.ค.65 ช่วง ม.ค.-มิ.ย. 65 มูลค่าใช้สิทธิรวม 5,203 ลบ. (โดย มิ.ย. มูลค่า 1,410 ลบ. เพิ่มขึ้น 10.5 เท่า จาก ม.ค. ซ่ึงมีมูลค่าเพียง 123 ลบ.)
(ใช้สิทธิหลักจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สัดส่วนร้อยละ 78 14 และ 5 ตามล าดับ) ส าหรับ มิ.ย.65 มีการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากมาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

4.4 หมื่น ลบ.    23.5% YoY 3.1 หมื่น ลบ.    7.5% YoY6.8 หมื่น ลบ.    28.7% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ หดตัวสูงจากสิทธหิลัก JTEPA (สัดส่วน 66%) -52.5%
ขณะที่ ATIGA และ อาเซียน-ญี่ปุ่น ขยายตัว 29.4% และ 5.9 เท่า ตามล าดับ

สไตรีนโมโนเมอร์ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จากสิทธิหลัก ATIGA 
แต่มูลค่าใช้สิทธิเดือนนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.5 เท่า

กระดาษไม่เคลือบ ขยายตัว 2.0 เท่า ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 จากสิทธิหลัก 
ATIGA (+4.1 เท่า มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวสูงที่อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย)

ทุเรียนแช่แข็ง มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัว 2.9 เท่า ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 13 สิทธิหลัก ATIGA (สัดส่วน 89%) +3.5 เท่า จากเวียดนาม

(หดตัว 2 เดือน)

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงที่ขยายตัวต่อเนื่องกว่า 15 เดือน ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี (จากแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ/ แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ รวมมูลค่า 901 ลบ.หรือ
67.3% และรถตู้ +1.1 เท่า ขยายตัว 13 เดือน) และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (เนื้อโคกระบือแช่แข็ง และนมและครีมที่เติมน้ าตาล) ขณะที่กลุ่มที่หดตัว
เล็กน้อย ได้แก่ อาเซียน-อินเดีย (กากน้ าตาล ปีนี้ไม่น าเข้า ปีก่อน 220 ลบ.) และ ไทย-นิวซีแลนด์ (กระดาษเคลือบ ปีนี้ไม่น าเข้า ปีก่อน 200 ลบ.)

(หดตัว 7 เดือน)

(ขยายตัว 17 เดือน)

(ขยายตัว 2 เดือน)

(ขยายตัว 2 เดือน)

(หดตัวหลังจาก
เดือนก่อนขยายตัว)


