
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิ ท าสถิติสูงสุดอีกครั้งที่ 1.43 แสน ลบ. (หลังจาก ม.ค.65 ท าสถิติสูงสุด 1.42 แสน ลบ.) 

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 จากกลุ่มความตกลงหลัก โดยเฉพาะ ATIGA สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
ASEAN-China (เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่น ลบ. +31.8%) และ JTEPA ส าหรับสัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวม
16.1% (ใกล้เคียงกับเดือนก่อน 16.3%) แต่ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 17.5%

 สินค้าที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 10 อันดับ ส่วนใหญ่ขยายตัวต่อเนื่อง และยังคงเป็นสินค้าในกลุ่มเหล็ก 
(แผ่นเหล็กรีดร้อน/รีดเย็น ไม่เจือไม่ชุบ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด) และกลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ง มูลค่า
สูงสุดในรอบ 28 เดือน รถตู้ +3.9 เท่า จากอาเซียน-เกาหลี และส่วนประกอบยานยนต์ สูงสุดในรอบ 
8 ปี) เป็นหลัก ซ่ึงมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 กลุ่มสินค้าอื่นที่สูงสุดเป็นประวตัิการณ์และขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มพืชผัก (ถั่วลันเตา/ถั่วเขียว +10.5 
เท่า) กลุ่มเครื่องจักร (ปั้นจั่น +12.7 เท่า ) และกลุ่มผลิตภัณฑ์นม (นมและครีมที่เติมน้ าตาล +84.8%) 

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. เมษายน 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ    5,232 ลบ.  (+31.9%)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ     5,157 ลบ.  (+13.6%)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด             4,655 ลบ.   (+9.5%)

• ส่วนประกอบยานยนต์       4,331 ลบ.   (+20.4%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 4,311 ลบ.  (+31.9%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ +1,266 ลบ. (31.9%) 
รถยนต์นั่ง                     +1,156 ลบ. (64.6%)
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ +1,042 ลบ. (31.9%)

หมากแห้ง         -241 ลบ. (58.0%)

ท่อนเหล็กไม่เจือรีดร้อน                          -360 ลบ. (32.5%) 

Feedstock/น้ ามันหล่อลื่น -518 ลบ. (38.2%)

 การใช้สิทธิยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 และ
มูลค่าใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ 4.8 หมื่น ลบ.

 สินค้าหลักสูงสุด 10 อันดับ (ในกลุ่มเหล็กและกลุ่มเครื่องจักร) 
ขยายตัวต่อเนื่องทั้งหมด โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ 
แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ  แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด 
ฟอยล์อะลูมิเนียม โดยเฉพาะปั้นจั่น และไดโอด ทรานซิสเตอร์ มี
มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึง สินค้าที่ขยายตัวเกินกว่า 3 
เท่า จากส้มสดหรือแห้ง ส าหรับรถยนต์นั่งเพิ่มขึ้น 356 ลบ. หรือ 
7.9 เท่า เกือบทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 331 ลบ. หรือ 36 เท่า 

 สินค้าที่หดตัวสูง ลวดทองแดง ปีนี้ 6 ลบ. ปีก่อน 214 ลบ.
และเครื่องจักรที่คัดแยกวัตถุ และยาปฏิชีวนะ หดตัว
ครั้งแรกในรอบ 8 เดือน มูลค่าต่ าสุดในรอบ 15 เดือน

 ข้อสังเกต ปลาต้มแช่แข็งขยายตัวสูงอย่างมีนัยส าคัญ
ตลอดช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา



 สินค้าที่ขยายตัวสูงสุดจากมันส าปะหลัง ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
กระดาษไม่เคลือบ สารแต่งกลิ่นผลิตเครื่องดื่ม 

 การใช้สิทธิลดลงต่อเน่ืองจากแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ
(มูลค่าต่ าสุดเป็นประวัติการณ์) และหมากแห้ง 

 ข้อสังเกต รถยนต์นั่ง สูงสุดในรอบ 28 เดือน ขยายตัวครั้งแรก
ในรอบ 5 เดือน (ขยายตัวจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย) และ
ส่วนประกอบยานยนต์ สูงสุดในรอบ 32เดือน (จากฟิลิปปินส์)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเปน็ประวัติการณ์ ขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 14

 คู่ค้าขยายตัวทั้ งหมด โดยเฉพาะอินโดนี เซีย 
ขยายตัวจากรถยนต์นั่ง สูงสุดในรอบ 29 เดือน ขณะที่
สิงคโปร์ และเมียนมาร์ หดตัวจากสิ่งสกัดจากมอลต์
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ

 มูลค่าใช้สิทธิขยายตัวทั้ง JTEPA (สูงสุดในรอบ 
7 เดือน ขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อน) 
และอาเซียน-ญี่ปุ่น (สูงสุดเป็นประวัติการณ)์

 สินค้าที่ขยายตัวได้ดี กลุ่มเหล็ก (แผ่นเหล็กรีดร้อน/
รีดเย็น ไม่เจือไม่ชุบ โดยเฉพาะท่อนเหล็ก มีมูลค่าสูงสุด
เป็นประวัติการณ์)  รวมถึง เครื่องยนต์ดีเซล (สูงสุดใน
รอบ  64 เดือน)  เครื่องยนต์เบนซิน และส่วนประกอบ
ยานยนต์ (สูงสุดในรอบ 36 เดือน)

 สินค้าที่หดตัวสูงจากเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (ใช้ใน
รถยนต)์ ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ และยารักษาโรค   

 ข้อสังเกต แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ 
ขยายตัวต่อเนื่อง 11 เดือน (JTEPA +630 ลบ. 
ขณะที่เดิมสิทธิหลักอาเซียน-เกาหลี -533 ลบ.) 
รวมถึง เครื่องสูบลม มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 

อาเซียน (ATIGA) 

• กลุ่มความตกลง RCEP ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ 1 ม.ค.65 ซ่ึงการใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 123 ลบ. ในเดือน ม.ค.65 เป็น 822 ลบ. ในเดือน มี.ค.65 (การใช้สิทธิน าเข้า
จากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สัดส่วนร้อยละ 82 10 และ 8 ตามล าดับ)

4.5 หมื่น ลบ.   12.1% YoY 3.0 หมื่น ลบ.    5.3% YoY4.9 หมื่น ลบ.    31.8% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

Feedstock/น้้ามันหล่อลื่น มูลค่าใช้สิทธิต่ าสุดในรอบ 15 เดือน หดตัวสูงสุดจาก 
อาเซียน-เกาหลี (เดิมสิทธิหลัก) และ ATIGAที่ร้อยละ 50.7 และ 26.7 ตามล าดับ

ท่อนเหล็กไม่เจือรีดร้อน หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 32.5% (จากสิทธิ
ATIGA JTEPA และอาเซียน-เกาหล)ี

แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ มูลค่าสูงสุดในรอบ 5 เดือน (เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
73.9%) โดย JTEPA (สัดส่วน 96%)  ขยายตัวสูงสุดที่ 32.6%

รถยนต์น่ัง สูงสุดในรอบ 28 เดือน (+1.7 พัน ลบ. หรือ 1.4 เท่า MoM) จาก ATIGA
(สัดส่วน 86%เดิม 97%)  ขยายตัว 46%ขณะที่ อาเซียน-จีน  (สัดส่วน 14%เดิม 3%)ขยายตัว 7.9 เท่า

(ขยายตัวหลังจาก
เดือนก่อนหดตัว)

(หดตัวครั้งแรก
รอบ 14 เดือน) 

(หดตัว 3 เดือน)

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงที่ขยายตัวต่อเน่ืองเกิน 10 เดือน ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี (รถตู้ +3.9 เท่า และแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์) ไทย-นิวซีแลนด์ 
(นมและครีมที่เติมน้ าตาล และเคซีอิน (ใช้ผลิตนมเปรี้ยว)) และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ถั่วลันเตา/ถั่วเขียว มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ 
นมและครีมที่เติมน้ าตาล) ขณะที่ อาเซียน-อินเดีย แม้จะหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน แต่มูลค่าสูงสุดในรอบ 11 เดือน (พริกแห้งบดหดตัว ส่วนประกอบยานยนต์ขยายตัว)

https://www.bangkokbiznews.com/business/980099

(หดตัว 2 เดือน)

(ขยายตัวหลังจาก
เดือนก่อนหดตัว)

(ขยายตัว 3 เดือน)


