
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤศจิกายน 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิ 1.54 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 2.3 หมื่นลบ. หรือ 17.1% YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 

กลุ่มความตกลงขยายตัวเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะ ASEAN-China ขยายตัวสูงสุด 1.2 หมื่นลบ. (+22.8%)
รองลงมา คือ ATIGA และ RCEP เพิ่มขึ้นรวม 8.5 พันลบ. (+24.8%)

 สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวมอยู่ที่ 17.0% ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 17.5%
 สินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่  กลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ ง ส่วนประกอบยานยนต์ แทรกเตอร์ และ

รถจักรยานยนต์) กลุ่มเครื่องจักรกล (ส่วนประกอบเครื่องยนต์ และคอมเพรสเซอร์) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 
(แมกนีโตจุดระเบิด) ขณะที่กลุ่มเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดหดตัวสูง (ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์) 

 สินค้าที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์และขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ เครื่องส าอาง 
แทรกเตอร์ และแมกนีโตจุดระเบิด ส าหรับกระเป๋า มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดในรอบ 34 เดือน

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. ธันวาคม 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ     5,555 ลบ.  (+51.4%)

• ส่วนประกอบยานยนต์           5,225 ลบ.  (+45.0%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ   4,653 ลบ.  (+1.9%)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด             4,453 ลบ.  (-6.0%)

• รถยนต์นั่ง                          4,217 ลบ. (+2.0 เท่า)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
รถยนต์นั่ง                                     +2,829 ลบ. (2.0 เท่า) 
แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ                 +1,885 ลบ. (51.4%)
ส่วนประกอบยานยนต์                       +1,623 ลบ. (45.0%)

แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชบุ                   -572 ลบ. (28.1%)

รถขุดดิน                                          -762 ลบ. (47.2%)
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ -1,883 ลบ. (37.9%)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงยังคงขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 22 
มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นลบ. (+22.8% YoY) และไทย-จีน 
กลับมาขยายตัวจากกระเทียมแห้ง

 สินค้าที่ขยายตัวสงู ได้แก่ รถยนต์นั่ง มูลค่าเพิ่มขึ้น 1,985 ลบ.
(+4.8 เท่า) ต่อเนื่อง 22 เดือน แผ่นเหล็กรีดชุบหรือเคลือบ 
และแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด มูลค่าเพิ่มขึ้นรวม 2,774 ลบ. (+95.5%)
รวมถึง กระเป๋าและรองเท้า มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์

 สินค้าที่หดตัวสูง ได้แก่ รถขุดดิน หดตัวหลังจากเดือนก่อน
ขยายตัว รวมถึง ฟอยล์อะลูมิเนียม โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์
เฟอร์นิเจอร์โลหะ/ไม้ และส้มสด ทั้งหมดหดตัวต่อเนื่อง

 ข้อสังเกต สินค้าที่ขยายตัวสูงอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 
แทรกเตอร์ เครื่องจักรส าหรับใช้เคลื่อนย้าย และรถกระบะ
ขยายตัว 47.2 เท่า 28.8 เท่า และ 13.0 เท่า ตามล าดับ 
โดยเฉพาะแทรกเตอร์และรถกระบะ สูงเป็นประวัติการณ์

 สินค้าที่ขยายตัวต่อเน่ืองจากกลุ่มยานยนต์ (รถยนต์นั่ง 
ส่วนประกอบยานยนต์ และรถจักรยานยนต์) ปลาปรุงแต่ง
และกากน้ าตาล (มูลค่าปีนี้ 338 ลบ. ปีก่อน 7 ลบ.) 

 การใช้สิทธิลดลงต่อเน่ืองจากจอมอนิเตอร์ (เวียดนาม, 
มาเลเซีย) และเมล็ดข้าวโพดบด (ส าหรับสัตว์) (เมียนมาร)์

 ข้อสังเกต ปลาปรุงแต่ง (เดือนก่อนที่ เคยสูงเป็น
ประวัติการณ์) แป้งข้าวกล้อง/ข้าวเจ้า (อาหารสัตว์) 
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์

 มูลค่าใช้สิทธิสูงขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 22 และ
และเพิ่มขึน้จากเดือนกอ่น +3.9 พันลบ. (10.6%)

 คู่ค้าขยายตัวเกือบทั้งหมด (ยกเวน้ มาเลเซีย เมียนมาร์
และฟิลิปปินส์) โดยขยายตัวสูงสุดที่อินโดนีเซีย 
(รถยนต์นั่ง และส่วนประกอบยานยนต์) รองลงมา 
คือ เวียดนาม  (รถจักรยานยนต์ และปลาปรุงแต่ง)

 การใช้สิทธิขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 แต่
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนลดลง 3.4% ส าหรับ 
อาเซียน-ญี่ปุ่น ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13

 สิ นค้ า ที่ ข ย า ยตั ว สู ง จ า ก ก ลุ่ ม ย า น ย น ต์ 
(ส่วนประกอบยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 
ส่วนประกอบเครื่องยนต)์ รวมถึง แผ่นเหล็กรีดเย็น/
รีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ 

 สินค้าที่หดตัวสูงจากตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
และกลุ่มสินค้าเหล็ก (แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด และ
ท่อนเหล็กไม่เจือ/ไม่เป็นสนิม) 

 ข้อสังเกต เครื ่องควบคุมอัตโนมัติ สูงเป ็น
ประวัติการณ์อีกครั้งหลังจากเดือนก่อนที่เคยสูง
เป็นประวตัิการณ์ คอมเพรสเซอร์ สูงเป็นอันดับสอง
รองจากเดือนก่อนที่เคยสูงเป็นประวัติการณ์



อาเซียน (ATIGA) 

• กลุ่มความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ม.ค.65 เดือนนี้ มูลค่าใช้สิทธิสูงสุด 2,183 ลบ. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 5.7% ช่วง ม.ค.-พ.ย.65 มูลค่าใช้สิทธิรวม 
15,424 ลบ. (จีนใช้สิทธิสูงสุด สัดส่วน 75% รองลงมา คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเวียดนาม สัดส่วนใช้สิทธิรวม 24%)

4.1 หมื่น ลบ.    18.4% YoY 2.9 หมื่น ลบ.    2.5% YoY6.6 หมื่น ลบ.    22.8% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ มูลค่าใช้สิทธิต่ าสุดในรอบ 7 เดือน หดตัวจากสิทธิ JTEPA 
(สัดส่วน 69%) (-43.9%) ATIGA (-36.9%) ขณะที่อาเซียน-ญี่ปุ่น ขยายตัวเล็กน้อย
รถขุดดิน มูลค่าใช้สิทธิต่ าสุดในรอบ 30 เดือน หดตัวจากสิทธิ ASEAN-China 
(สัดส่วน 39%) (-64.8%) ATIGA (สัดส่วน 10%) (-67.0%) ขณะที่ JTEPA ขยายตัว

รถยนต์น่ัง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 จากสิทธิหลัก ASEAN-China และ 
ATIGA 4.8 เท่า และ 87.7% ตามล าดับ
น้้ายาแอร์ เริ่มมีการน าเข้าตั้งแต่ ม.ค.65 โดยเดือนนี้มีมูลค่าใช้สิทธิสูงสุด 815 ลบ.
จากการใช้สิทธิ ASEAN-China เกือบทั้งหมด

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่มความตกลงที่ขยายตัวต่อเน่ือง ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย (ถ่านหิน 1.2 เท่า และไวน์) อาเซียน-อินเดีย (พริกแห้งบดหรือป่น 1.7 เท่า และมันฝรั่งแช่แข็ง) และ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (นมและครีมที่เติมน้ าตาล 1.0 เท่า และเนย ไขมันที่ได้จากนม) ขณะที่กลุ่มที่หดตัว ได้แก่ อาเซียน-เกาหลี หดตัวครั้งแรกในรอบ 22 เดือน
(แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ และแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด ขณะที่น้ ามันส าเร็จรูปขยายตัว) และไทย-นิวซีแลนด์ (หดตัวจากนมและครีมที่เติมน้ าตาล และสิ่งสกัดจากมอลต)์

(ขยายตัว 9 เดือน)

(ขยายตัวครั้งแรก
รอบ 3 เดือน)



(หดตัวหลังจาก
เดือนก่อนขยายตัว)

(หดตัว 2 เดือน)

(ขยายตัว 7 เดือน)

(หดตัวหลังจาก
เดือนก่อนขยายตัว)


