
การใช้สิทธิพิเศษ FTA ปีงบประมาณ 2564 
 มูลค่าน าเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวม 14 ความตกลง

จากที่ขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี งปม. 58-62 และหดตัวเล็กน้อยในปี งปม. 63 จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยปี 64 มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.39 ล้าน ลบ. 
ขยายตัว 22.1% (YoY) ตามการใช้สิทธิพิเศษของกลุ่มความตกลงที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ 

 เมื่อ 1 ม.ค.64 การปรับลดอัตราอากรของ 4 กลุ่ม ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ 
ไทย-ชิลี และอาเซียน-ฮ่องกง (รวม 22,447 รายการ) มูลค่าใช้สิทธิรวมเพิ่มขึ้น 3,115 ลบ. หรือ 
10.1% คิดเป็นอากรสูญเสีย (ม.ค.-ก.ย.) 171 ล้านบาท

 การใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าเหล็ก ส่วนหนึ่งจากราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง 
เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น1 (ใช้สิทธิหลัก JTEPA และ ASEAN-China)

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. ตุลาคม 2564

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)
• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ   55,659 ลบ. (+18.1%)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด            50,456 ลบ. (+80.7%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ   46,261 ลบ. (+80.4%)

• สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ 39,469 ลบ. (+1.0 เท่า)

• ส่วนประกอบยานยนต์           38,487 ลบ. (+27.5%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด              + 22,539 ลบ. (80.7%)
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ    + 20,622 ลบ. (80.4%)
สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ + 20,131 ลบ. (1.0 เท่า)

สิ่งสกัดจากมอลต์ - 1,994 ลบ. (23.1%)

เครื่องรีดโลหะ                       - 2,325 ลบ. (84.8%)

รถยนต์นั่ง                            - 5,163 ลบ. (28.2%)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเปน็ประวัติการณ์ และขยายตัว
ต่อเนื่อง 9 ปี (เว้น ปี 63 หดตัวเล็กน้อย) รวมทั้งไทย-จีน 
มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
คาดว่า มูลค่าใช้สิทธิอาจจะปรับตัวเพิ่มขึน้จากสินค้าหลัก 
โดยเฉพาะสินค้าเหล็ก ที่มีแนวโน้มยงัคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

 การใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ รถขุดดิน 
ฟอยล์อะลูมิเนียม และโพลอิะซิทัล (ใช้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์) ทั้งหมดมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ รวมทั้ง
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 

 สินค้าที่หดตัวสูง เครื่องรีดโลหะหดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี 
เนื่องจากปีก่อนฐานสูง เห็ดหอมแห้ง มูลค่าต่ าสุดในรอบ 5 ปี

 ข้อสังเกต สินค้าที่ขยายตัวสูงและมมีูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ 
ได้แก่ หน้ากากอนามัย เฟอร์นิเจอร์ ขณะที่เหล็กโครงสร้าง หดตัว

 สินค้าที่ขยายตัวสงูและมีมลูค่าสูงเป็นประวตัิการณ์
ลวดทองแดง +4.6 เท่า (เวียดนาม) ข้าวโพด (เมียนมา) 
หมากแห้ง +7.0  เท่า (อินโดนีเซีย) และรถจักรยานยนต์
(ขยายตัวจากเวียดนาม) 

 การใช้สิทธิลดลงจากรถยนต์นั่ง มูลค่าต่ าสุดในรอบ 4 ปี
สิ่งสกัดจากมอลต์ (สิงคโปร)์ ซีเมนต์ (ลาว) นอกจากนี้
เครื่องควบคุมอัตโนมัติ มูลค่าต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ 

 ข้อสังเกต ส่วนประกอบยานยนต์ ขยายตัว 19.1% 
ขณะที่ทองแดงบริสุทธิ์ มูลค่าต่ าสุดเป็นประวัติการณ์

 มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 7 ปี (เว้น ปี 63หดตัวเล็กน้อย)

 ประเทศคู่ค้าหลัก ขยายตัวทั้งหมด ยกเว้น ฟิลิปปินส์ 
และบรูไน โดยอินโดนีเซีย ขยายตัวสูงสุด

 มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเปน็ประวัติการณ์ และ
ขยายตัวสูง (ฐานต่่าปีก่อน) และอาเซียน-
ญี่ปุ่น มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ คาดว่า การใช้
สิทธิจากญี่ปุ่น มีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 สินค้าที่ขยายตัวไดด้ี จากสินค้าหลักทั้งหมด ได้แก่
แผ่นเหล็กรีดร้อนไมเ่จอืไม่ชบุ สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด เครื่องสูบลม และเครื่องควบคุม
อัตโนมัติ มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ รวมทั้ง
ส่วนประกอบยานยนต์ เพิ่มขึ้น 4,738 ลบ.(+38.2%)

 การใช้สิทธิลดลง รถตู้ หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี
สวนทางกับรถตู้ที่ใช้สิทธิอาเซียน-เกาหลี 
ขยายตัว 4.8 เท่า 

 ข้อสังเกต เครื่องยนต์ดีเซล มูลค่าสูงสุดในรอบ 4 ปี



ประเด็นที่น่าสนใจ :



อาเซียน (ATIGA) 

• การใช้สิทธิ ไทย-เปรู (หดตัวสูงจากองุ่นสดหรือแห้งซ่ึงเป็นสินค้าหลัก และควินัว) และไทย-อินเดีย 
(หดตัวสูงจากเกลือ ทับทิมสด และองุ่นสดหรือแห้ง) มูลค่าต่ าสุดเป็นประวตัิการณ์

ปี งปม.64
1.39 ล้าน ลบ.

ปี งปม. 63
1.14 ล้าน ลบ.

3.8 แสน ลบ.    12.1% YoY 2.9 แสน ลบ.    48.8% YoY5.5 แสน ลบ.    18.7% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

รถยนต์น่ัง มูลค่าใช้สิทธิต่ าสุดในรอบ 4 ปี และหดตัวสูงต่อเนื่องจากปีก่อน สิทธิ
หลักจาก ATIGA น าเข้าที่ส าคัญ คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมาเลเซียหดตัวสูงสุด 

เครื่องรีดโลหะ มูลค่าหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เนื่องจากปกี่อนฐานสูง ใช้
สิทธิจาก ASEAN-China เป็นหลัก

แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ  
มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวสูงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 
สิทธิหลักและขยายตัวสูงอยู่ที่ JTEPA เพิ่มขึ้น 1.6 หมื่น ลบ. หรือ 1.2 เท่า  
และเพิ่มขึ้น 2.0 หมื่น ลบ. หรือ 89.9% ตามล าดับ

หมายเหต : 1ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

• ทิศทางการใช้สิทธิขยายตัวต่อเนื่องจากอตุสาหกรรมกลุ่มเหล็ก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มยานยนต์
และส่วนประกอบ สะท้อนให้เห็นถึงภาคการผลิตของไทยที่ยงัคงเติบโตได้ดี

ปี งปม. 62
1.27 ล้าน ลบ.

กลุ่มความตกลงอื่น


