
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤษภาคม 2564 
 มูลค่าการใชส้ิทธิท าสถิติ New High อีกครั้งที่ 123,048 ลบ. (+47.2% YoY และ +2.3% MoM)

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4  ตามการขยายตัวของการใช้สิทธิในทุกกลุ่มหลัก โดยเฉพาะ

ASEAN-China สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวม 17.6%

ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 18.8%

 สินค้าในกลุ่มวัตถุดิบ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเหล็ก มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงสินค้าเกษตร

ที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโพด (เป็นช่วงฤดูกาลน าเข้า

ที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากร ATIGA ตั้งแต่ ก.พ. – ส.ค.)

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. มิถุนายน 2564

อาเซียน (ATIGA) 

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (%YoY)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด         4,759 ลบ. (+97.1%)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ   7,185 ลบ. (+68.0%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อน ไม่เจือไม่ชุบ 4,194 ลบ. (+1.7 เท่า)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 3,124 ลบ. (+1 เท่า)

• ข้าวโพด                          2,952 ลบ. (+1.2 เท่า)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสุด (%YoY)
แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ                 2,908 ลบ.(68.0%)
แผ่นเหล็กรีดร้อน ไม่เจือไม่ชุบ               2,628 ลบ.(1.7 เท่า)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                          2,345 ลบ.(97.1%)

เครื่องกรองน้ าและไส้กรอง 174 ลบ.(30.1%)
รถตู้            291 ลบ.(72.2%)
สิ่งสกัดจากมอลต์ 311 ลบ.(39.2%)

 สินค้าที่หดตัวสูงจากหม้อสะสมไฟฟ้า หดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน ปลาปรุงแต่ง 
หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน รวมถึงเหล็กโครงสร้าง ซ่ึงเป็นสินค้าหลัก 
หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือน

 ข้อสังเกต สินค้าที่ขยายตัวสูงเกิน 1 เท่า และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ 
รถขุดดิน เครื่องซักผ้า ผ้าใบยางรถ ขยายตัว 1.0 เท่า  6.4 เท่า และ 3.1 เท่า (YoY)
ตามล าดับ ขณะที่เฟอร์นิเจอร์ และฟอยล์อะลูมิเนียม ซ่ึงเป็นสินค้าหลัก ขยายตัวสูง 

 มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 โดย
ขยายตัว 13.0% (MoM)

 สินค้าที ่ขยายตัวสูงจากสินค้าหลัก คือ แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ 
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด โพลิอะซีทัล และยางนอก มีมูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ โดยเฉพาะแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน
ส่วนโพลอิะซีทัลและยางนอก ขยายตัวสูง 2.1 และ 1.8 เท่า (YoY) ตามล าดับ

51,955 ลบ.  
36.1%(YoY)

20,522 ลบ.  
56.9%(YoY)

 การใช้สิทธิยังคงขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4 แม้จะปรับตัวลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย
 มูลค่าการใช้สิทธิทุกประเทศขยายตัว (ยกเว้น บรูไน) โดยเฉพาะเวียดนาม

ใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวสูงสุด 91.5% (YoY) รองลงมา คือ 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขยายตัว 45.5% และ 35.0% (YoY) ตามล าดับ

 การใช้สิทธิขยายตัวสูงจากข้าวโพดเป็นหลัก (เมียนมา) น าเข้าสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ จอมอนิเตอร์ สูงสุดในรอบ 16 เดือน (เวียดนามและอินโดนีเซีย) 
นอกจากนี้ลวดทองแดง แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ และหมากแห้ง ขยายตัว
เกินกว่า 5 เท่า (YoY) มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงแผ่นเหล็กรีด 
ชุบหรือเคลือบ ขยายตัวต่อเนื่อง 17 เดือน

 สินค้าที่หดตัวสูงจากสิ่งสกัดจากมอลต์ และตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
 ข้อสังเกต รถยนต์นั่ง (ขยายตัวสูงที่อินโดนีเซีย) และส่วนประกอบยานยนต์ 

(ขยายตัวสูงที่ฟิลิปปินส์) มูลค่าขยายตัว 88.4% และ 48.0% (YoY) ตามล าดับ 
แต่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน

 มูลค่าใช้สิทธิขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4 แม้จะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องทั้ง JTEPA และ อาเซียน-ญี่ปุ่น 

 สินค้าหลักขยายตัวสูงจากแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
และแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด ขยายตัวเกินกว่า 1 เท่า (YoY)

 สินค้าที่หดตัวสูงสุดจากรถตู้ มูลค่าต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ และหดตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 6 รวมถึงซิลิโคน หดตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 7

 ข้อสังเกต เครื่องยนต์ดีเซล ขยายตัวเกิน 1 เท่าในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา 
ขณะที่เดือนนี้หดตัว 60.9% (YoY)

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 










ประเด็นที่น่าสนใจ :



34,104 ลบ.  
53.1%(YoY)

 ข้าวบาร์เลย์ใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค่า 1,621 ลบ. (ปีก่อน 16 ลบ.) 
ส่วนหนึ่งจากการลดอัตราอากร (TAU) ตั้งแต่ ม.ค.64 และความต้องการใช้
เพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ท าให้มูลค่าใช้สิทธิ ไทย-ออสเตรเลีย มูลค่าสูงสุด
ในรอบ 6 ปี ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน และอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

 การปรับลดอัตราอากร 4 กลุ่มความตกลง เมื่อ ม.ค.64 ภาพรวมมูลค่าขยายตัว 
1,889 ลบ. (78.6%YoY) ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลียและอาเซียน-ฮ่องกง 
ขยายตัว ขณะที่ ไทย-นิวซีแลนด์ และไทย-ชิลี หดตัวจากกระดาษเคลือบ และ
ปลาป่นท าเป็นอาหารสัตว์ ตามล าดับ







(7 เดือน)
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(ครั้งแรกใน
รอบ 3 เดือน)

(3 เดือน)


