
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนตุลาคม 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิ 1.4 แสน ลบ. เพิ่มขึ้น 1.6 หมื่น ลบ. หรือ 13.3% (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  21

การใช้สิทธิขยายตัวจาก ASEAN-China ATIGA และ JTEPA (สัดส่วน 87%) เพิ่มขึ้นรวม 1.1 หมื่น ลบ.
หรือ 10.4% (YoY) โดย ATIGA ขยายตัวสูงสุด

 สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวมอยู่ที่ 16.4% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ 15.8%
 สินค้าที่ขยายตัวสูงจากกลุ่มยานยนต์ (รถยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์ แทรกเตอร์ และรถจักรยานยนต์) 

กลุ่มผลไม้ (องุ่นสดหรือแห้ง และแอปเปิ้ล แพร์สด) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์
ไฟฟ้า แบตเตอรี่) ขณะที่กลุ่มเหล็กหดตัวสูง (แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด และ
แผ่นเหล็กรีดร้อน/รีดเย็น ไม่เจือไม่ชุบ โดยแผ่นเหล็กรีดเย็นหดตัวครั้งแรกในรอบ 21 เดือน)

 สินค้าที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และแทรกเตอร์ 

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. พฤศจิกายน 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ    5,335 ลบ.  (-13.3%)

• ส่วนประกอบยานยนต์           4,826 ลบ.  (+41.3%)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด             4,705 ลบ.  (-19.0%)

• แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ     3,759 ลบ.  (-33.5%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 3,366 ลบ.  (+13.1%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
รถยนต์นั่ง                                     +1,839 ลบ. (1.3 เท่า) 
ส่วนประกอบยานยนต์                       +1,411 ลบ. (41.3%)
องุ่นสดหรือแห้ง                                +518 ลบ. (82.0%)

แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ                  -821 ลบ. (13.3%)

แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                         -1,100 ลบ. (19.0%)

แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ                 -1,898 ลบ. (33.5%)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงยังคงขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 21 
มูลค่าเพิ่มขึ้น 4.0 พัน ลบ. (+8.2% YoY) ขณะที่ไทย-จีน 
หดตัว 13 เดือน โดยเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่ไม่มีมูลค่าใช้สิทธิ

 สินค้าที่ขยายตัวสงูต่อเน่ือง ได้แก่ รถยนต์นั่ง (มูลค่าใช้สิทธิ
เพิ่มขึ้น 1,252 ลบ. ขยายตัวสูงสุด 5.6 เท่า) กระเป๋าและ
แอปเปิ้ล แพร์สด สินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ 
ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า และแทรกเตอร์

 สินค้าที่หดตัวสูงต่อเน่ือง ได้แก่ แผ่นเหล็กรีดชุบหรือ
เคลือบ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
โดยเฉพาะแผ่นเหล็กแม้จะหดตัวแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 ข้อสังเกต สินค้าที่ขยายตัวเกินกว่า 1 เท่า ได้แก่ 
แบตเตอรี่ โมโนโซเดียมกลูทาเมต (ผงชูรส) กะหล่ าสด
หรือแช่เย็น รวมถึง น้ ายาแอร์ เดือนนี้มูลค่า 128 ลบ. 
(ปีก่อนไม่น าเข้า)

 สินค้าที่ ใช้สิทธิ เพิ่มขึ้นต่อเ น่ืองจากรถยนต์นั่ ง 
อาหารปรุงแต่ง ทุเรียนแช่แข็ง สินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็น
ประวัติการณ์ ได้แก่ ปลาปรุงแต่ง, เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

 การใช้สิทธิลดลงจากลวดทองแดง และตัวเร่งปฏิกิริยา
คะตะไลส์ (ต่ าสุดในรอบ 14 เดือน)

 ข้อสังเกต  กลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ 
และรถจักรยานยนต์) แม้จะขยายตัวต่อเนื่อง แต่มี
มูลค่าใช้สิทธิลดลงจากเดือนก่อน

 มูลค่าใช้สิทธิสูงขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 21 และ
แต่เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนลดลง -4.2 พัน ลบ. (-10.4%)

 คู่ค้าเกือบทั้งหมดขยายตัว (ยกเว้น มาเลเซีย หดตัวครั้งแรก
ในรอบ 8 เดือน และเมียนมาร์) เวียดนามขยายตัวสูงสุด 
(ทุเรียนแช่แข็ง จอมอนิเตอร์) รองลงมา คือ อินโดนีเซีย 
(รถยนต์นั่ง กะลาปาล์ม มูลค่า 203 ลบ. (ปีก่อนไม่มีน าเข้า))

 การใช้สิทธิขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 
และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 12.3% นอกจากนี้ 
อาเซียน-ญี่ปุ่น ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12

 สินค้าที่ขยายตัวสูงจากกลุ่มยานยนต์ (ส่วนประกอบ
ยานยนต์ (มูลค่าสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี) เครื่องยนต์
เบนซิน/ดีเซล ส่วนประกอบเครื่องยนต์ และ
ยางรถยนต์) รวมถึง ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
(ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 9 เดือน)

 สินค้าที่หดตัวสูงจากกลุ่มสินค้าเหล็ก (แผ่นเหล็ก
รีดร้อน/รีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด 
และแผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ) 

 ข้อสังเกต สินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ 
คอมเพรสเซอร์และเครื่องควบคุมอัตโนมัติ ขณะที่
กรดซัลฟิวริก (ผลิตปุ๋ย) หดตัวครั้งแรกรอบ 5 เดือน



อาเซียน (ATIGA) 

• กลุ่มความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ม.ค.65 ส าหรับเดือนนี้ มูลค่าใช้สิทธิ 2,065 ลบ. แนวโน้มอยู่ในระดับทรงตัว ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 3 เดือนก่อน 
ช่วง ม.ค.-ต.ค. 65 มูลค่าใช้สิทธิรวม 13,034 ลบ. (โดยจีนใช้สิทธิสูงสุด สัดส่วน 76% รองลงมา คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเวียดนาม)

3.7 หมื่น ลบ.    16.9% YoY 3.0 หมื่น ลบ.    6.9% YoY5.3 หมื่น ลบ.    8.2% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ เดือนนีห้ดตัวจากสิทธิ ASEAN-China (สัดส่วน 49%)
JTEPA (สัดส่วน 21%) ขณะที่อาเซียน-เกาหลี +92.3%
แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ มูลค่าต่ าสุดในรอบ 5 เดือน และหดตัวครั้งแรกในรอบ
21 เดือน จากสิทธิหลัก JTEPA (-25.8%) และอาเซียน-เกาหลี (-17.8%) 

รถยนต์น่ัง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 จากสิทธิ ASEAN-China และ ATIGA 
5.6 เท่า และ 51.1% ตามล าดับ
โทรศัพท์และอุปกรณ์ มูลค่าใช้สิทธิ 373 ลบ. (ปีก่อน 17 ลบ.) ขยายตัวต่อเนื่อง 9 เดือน 
จากการใช้สิทธิ RCEP (เดิมใช้สิทธิหลัก ASEAN-China) และ ASEAN-China

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงทีข่ยายตัวต่อเน่ือง แต่มีแนวโน้มใชส้ิทธิลดลง ได้แก่ อาเซียน-เกาหล ี(จากแผ่นเหล็กรีด ชุบ หรือเคลือบ รถตู้และเครื่องส าอาง) ไทย-นิวซีแลนด์ (นมและครีม
ที่เติมน้ าตาล และบัตเตอร์มิลค์) และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (เนื้อโคกระบือแช่แข็ง และแอปเปิ้ล แพร์สด) ส าหรับไทย-ออสเตรเลีย (ไวน์ ถ่านหิน) และ
อาเซียน-อินเดีย (พริกแห้งบดหรือป่น และรถผสมคอนกรีต เดือนนี้มูลค่า 48 ลบ. จากเดิมปีก่อนไม่มีน าเข้า) กลับมาขยายตัว หลังจากหดตัวในเดือนก่อน

(หดตัว 3 เดือน)

(ขยายตัว 6 เดือน)

(ขยายตัว 8 เดือน)

(ขยายตัว 6 เดือน)



(หดตัว 2 เดือน)

(หดตัว 3 เดือน)


