
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนสิงหาคม 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิท าสถิติ New High เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่ พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมูลค่าใช้สิทธิ

อยู่ที่ 1.7 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 3.6 หมื่นลบ. หรือ 27.2% จากการใช้สิทธิ ASEAN-China และ ATIGA
ที่ขยายตัวสูงถึง 3.3 หมื่นลบ. หรือ 40.5% 

 สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวมอยู่ที่ 16.6% ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 17.6% ทั้งนี้การใช้สิทธิ 
ASEAN-China ต่อการน าเข้าจากจีนมีสัดส่วน 30% เพิ่มขึ้นจาก 28% ในปีก่อน  

 สินค้าที่ขยายตัวสูงจากกลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ง (มูลค่าสูงสุดในรอบ 34 เดือน หลังจาก ต.ค.62 ซ่ึงมี
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์) ส่วนประกอบยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ (มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์)) 
กลุ่มเชื้อเพลิง (น้ ามันส าเร็จรูป (มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์) และถ่านหิน) รวมถึง ฟอยล์อะลูมิเนียม
ขยายตัว 19 เดือน ขณะที่สินค้าหลักที่หดตัว ได้แก่ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด และแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กันยายน 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด           5,988 ลบ.  (-17.7%)

• แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ 5,450 ลบ. (+17.7%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ   5,401 ลบ.  (-8.6%)

• ส่วนประกอบยานยนต์           4,786 ลบ.  (+20.5%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 4,406 ลบ.  (-19.3%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
รถยนต์นั่ง                                     +3,207 ลบ. (11.1 เท่า) 
น้ ามันส าเร็จรูป                               +1,112 ลบ. (66.7%)
ฟอยล์อะลูมิเนียม +982 ลบ. (79.0%)

แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ                  -508 ลบ. (8.6%)

ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ -1,052 ลบ. (19.3%)

แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                         -1,292 ลบ. (17.7%)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง หลังจาก 
มิ.ย.65 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ และยังคงขยายตัว
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 19 มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.8 หมื่น ลบ. 
(+33.8% YoY) และ +4.8 พัน ลบ. (+7.2% MoM)

 สินค้าที่ขยายตัวสูงต่อเน่ือง ได้แก่ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด
รถยนต์นั ่ง  ฟอยล์อะลูม ิเนียม รวมถึง  ส ินค้าที ่มี
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ เหล็กโครงสร้าง 
ลิฟต์ โมโนโซเดียมกลูทาเมต และโทรศัพท์

 สินค้าที่หดตัวสูงต่อเน่ือง ได้แก่ ลวดทองแดง เครื่องอุปกรณ์
ออกก าลังกาย และเครื่องฉีดพ่นของเหลว นอกจากนี้ 
รถขุดดิน หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 

 ข้อสังเกต ในช่วง ต.ค.64-ส.ค.65 ไทย-จีน มูลค่าใช้สิทธิ 176 ลบ.
จากเดิมปีก่อน มูลค่า 6,976 ลบ. หรือ -97.5% จากส้ม/
องุ่น/กะหล่ าสด ขณะที่ใช้สิทธิอาเซียน-จีน แทนบางส่วน



 สินค้าขยายตัวสูงสุดจากรถยนต์นั่ง +2,415 ลบ. 
(14.5 เท่า) สูงสุดในรอบ 33 เดือน รองลงมา คือ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ มูลค่า 625 ลบ. ปีก่อน 10 ลบ.

 การใช้สิทธิลดลงต่อเน่ืองจากสไตรนีโมโนเมอร์ แผ่นเหล็ก
รีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ และแผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ

 ข้อสังเกตส่วนประกอบยานยนต์ มูลค่าสูงสุดในรอบ 37 เดือน
และรถจักรยานยนต์ มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ 

 มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก มี.ค.65 ที่มี
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวต่อเน่ืองเป็น
เดือนที่ 19 และเพิ่มขึน้ 6.2 พัน ลบ. (+16.4% MoM)

 คู่ค้าขยายตัวเกือบทั้งหมด (ยกเว้น ฟิลิปปินส์ และ
เมียนมาร)์ เวียดนามขยายตัวสูงสุด (จอมอนิเตอร์ และกาแฟ) 
และมาเลเซีย (รถยนต์นั่ง มูลค่า 682 ลบ. ปีก่อนไม่น าเข้า 
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ ปีนี้ 614 ลบ. ปีก่อน 1 ลบ.)

 การใช้สิทธิหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน 
แตข่ยายตัวได้ที่ 8.6% MoM ขณะที่อาเซียน-ญี่ปุ่น
ขยายตัวต่อเนื่อง 10 เดือน (แต่มูลค่าใช้สิทธิทรงตัว) 

 สินค้าที ่หดตัวสูงจากแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด 
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ และตัว เร่ง
ปฏิกิริยาคะตะไลส์ (มูลค่าลดลง 1,720 ลบ.
(-33.3%) ต่อเนื่อง 7 เดือน แม้มีมูลค่าสูงสุด
ในรอบ 9 เดือน เนื่องจากฐานสูงปีก่อน)

 สินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ส่วนประกอบยานยนต์ 
(มูลค่าสูงสุดในรอบกว่า 8 ปี) เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
และแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไมชุ่บ (ขยายตัว 16 เดือน)

 ข้อสังเกต สินค้าขยายตัวเกิน 1 เท่า ได้แก่ หม้อแปลง
ไฟฟ้า และน้ ามันส าเร็จรูป รวมถึง เครื่องยนต์เบนซิน 
+1.2 เท่า ขณะที่เครื่องยนต์ดีเซล -77.3%



อาเซียน (ATIGA) 

• กลุ่มความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ม.ค.65 ช่วง ม.ค.-ส.ค. 65 มูลค่าใช้สิทธิรวม 9,302 ลบ. (ก.ค. มูลค่า 2,104 ลบ. เพิ่มขึ้น 16.1 เท่า จาก ม.ค. 
ซ่ึงมีมูลค่าเพียง 123 ลบ.) (โดยจีนใช้สิทธิสูงสุด สัดส่วน 76% รองลงมา คือ เกาหลีใต้ เวียดนาม และญี่ปุ่น)

4.4 หมื่น ลบ.    52.9% YoY 3.1 หมื่น ลบ.    6.8% YoY7.2 หมื่น ลบ.    33.8% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด หดตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน สิทธิหลักและหดตัวสูงจาก 
JTEPA (สัดส่วน 49%) ขณะที่ ASEAN-China (สัดส่วน 47%) ใช้สิทธิเพิ่มขึ้น 
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แต่มูลค่าใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 40.5%) จากสิทธิหลัก JTEPA (-33.3%) ขณะที่ ATIGA +64.1 เท่า

ถ่านหิน สูงสุดในรอบ 11 เดือน ขยายตัว 2.4 เท่า และขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 10 เป็นการใช้สิทธิจาก ไทย-ออสเตรเลียเพียงสิทธิเดียว
แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ขยายตัวสูงจาก
สิทธิหลักอาเซียน-เกาหลี และ ASEAN-China

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี (จากน้ ามันส าเร็จรูป แผ่นเหล็กรีด ชุบ หรือเคลือบ และแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ) และ
อาเซียน-อินเดีย (พริกป่น ยารักษาโรค และสิ่งสกัดจากมอลต)์ นอกจากนี้ กลุ่มที่ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (กากน้ าตาล ปีนี้มูลค่า 91 ลบ. 
ปีก่อนไม่น าเข้า) และไทย-ออสเตรเลีย (ถ่านหิน) ส าหรับ ไทย-นิวซีแลนด์ ขยายตัวหลังจากเดือนก่อนหดตัว (นมและครีมที่เติมน้ าตาล และเคซีอิน)

(หดตัว 3 เดือน)

(ขยายตัว 19 เดือน)

(ขยายตัว 6 เดือน)

(ขยายตัว 5 เดือน)

(หดตัวครั้งแรก
รอบ 4 เดือน)

(หดตัวครั้งแรก
รอบ 4 เดือน)


