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น าเข้าผลไม้สด 
 

 
 
 
 
 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกการห้ามน าเข้าผลไม้สดและผักสดจาก
สาธารณรัฐโดมินิกัน โดยเห็นว่า สาธารณรัฐโดมินิกันได้ด าเนินการจริงจังโดยการจัดต้ัง
เครือข่ายการตรวจสอบครอบคลุมทั่วประเทศและโครงการก าจัดและปลอดแมลงในสินค้า
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา  

 สืบเนื่องจากการระบาดของแมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียนเมื่อเดือนมีนาคมปี 
2558 ในเขตจังหวัดลาแอลตากราเซียซึ่งปลูกผลไม้เมืองร้อนจ านวนมากและส่งเข้าไป
จ าหน่ายในสหรัฐฯ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จึงประกาศห้ามน าเข้าผักสดและผลไม้สดหลาย
ชนิดจากสาธารณรัฐโดมินิกันรีพับลิก 

 สาธารณรัฐโดมินิกันรีพับลิกสามารถส่งผลไม้และผักสดเข้าไปจ าหน่ายในสหรัฐฯ ได้
อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ผลไม้สดและผักสดที่สหรัฐฯ จะน าเข้าจาก
สาธารณรัฐโดมินิกัน ได้แก ่องุ่น ส้มชนิดต่างๆ อโวคาโด ส้มโอ มะม่วง ลิ้นจี่ ล าไย มะละกอ 
และ มะเขือเทศ เป็นต้น  

ข้อคิดเห็น 

 ผลไม้สดน ำเข้ำบำงชนิดจำกสำธำรณรัฐโดมินิกันจะมำแข่งขันกับผลไม้สดของไทย
โดยตรง เช่น ล ำไย ลิ้นจี่ มะม่วง และ ส้มโอ (อยู่ในระหว่ำงกำรขอนุญำตกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ ในน ำเข้ำ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำรน ำเข้ำผลไม้สดดังกล่ำวจำกไทย และเป็น
อุปสรรคต่อกำรขยำยตลำดกำรบริโภคผลไม้สดดังกล่ำวของไทยในสหรัฐฯ 

ที่มำ: Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report, December 15, 2017 
  

เศรษฐกิจ 
 

 
 ส านักงาน The Conference Board รายงานปรับปรุงคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ว่า ปัจจุบัน เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวต่อเนื่องด้วยแรงผลักดันจากการเพ่ิมการใช้จ่ายของ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไฟเขียวให้น าเข้าผักและผลไม้สดจากสาธารณรัฐโดมินิกัน 

คาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปี 2561 
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ผู้บริโภค การใช้จ่ายและการลงทุนของภาคธุรกิจ และ การเพ่ิมการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม) จะขยายตัวใน
อัตราเกินกว่าร้อยละ 3 ซึ่งเป็นการขยายตัวในช่วงหลังของปีติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และภาวะ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวในอัตราสูงดังกล่าวนี้ จะเป็นแรงผลักและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ในปี 2561 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวอยู่ที่อัตรา
ร้อยละ 2.8 

  แผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยเพ่ิมความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจการค้าซึ่ง
คาดว่าจะมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านอุปกรณ์และซอฟแวร์ในปี 2561 ในส่วนของผู้บริโภค
จะได้ลดหย่อนอัตราภาษี ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 
2543 อัตราการว่างงานต่ าอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ภาคการใช้จ่ายของผู้บริโภคขยายตัวในช่วง
เทศกาลคริสต์มาสไปจนถึงปี 2561  

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 4 ครั้งในปี 2561 จะ
ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์มีความแข็งแกร่งข้ึน โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2561 
จะเป็นปีแห่งการขยายตัวและเพ่ิมผลก าไรของภาคธุรกิจ 

 ส านักงานฯ ยังได้คาดการณ์ดัชนีเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ได้แก่ การขยายตัวการใช้จ่ายที่
แท้จริงของผู้บริโภคร้อยละ 2.6 การลงทุนด้านที่อยู่อาศัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 การใช้จ่าย
เงินทุนของภาคธุรกิจเพ่ิมร้อยละ 6.1 และ การส่งออกสินค้าจะเพ่ิมร้อยละ 3.5 ในปี 2561 

ที่มำ: The Conference Board วันท่ี 13 ธ.ค.60 
  

จีเอสพ ี
 

   สหรัฐฯ เริ่มโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ภายใต้พระราชบัญญัติ
การค้าปี 2517 ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนากว่า 120 ประเทศ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้สินค้าจากประเทศท่ีได้รับสิทธิจีเอสพีกว่า 3,500 รายการสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาด
สหรัฐฯ และในปี 2559 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าภายใต้โครงการจีเอสพีเป็นมูลค่าประมาณ 19 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 120 ประเทศท่ัวโลก และโครงการจีเอสจะหมดอายุลงในวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 และยังไม่ได้รับการพิจารณาการต่ออายุ 

 ผลกระทบของการไม่ต่ออายุจีเอสพี จะมีผลต่อการจ้างงานในสหรัฐฯ เป็นส าคัญ 
ตัวอย่าง เช่น จีเอสพีซึ่งหมดอายุในปี 2556 แต่ได้ต่ออายุในปี 2558 ซึ่งมีเวลาสูญญากาศ
เกือบ 2 ปี  ซ่ึง สมาคม American Apparel and Footwear Association รายงานว่า 
ผู้ประกอบการจีเอสพี ร้อยละ 40 ชะลอการเพ่ิมการจ้างงาน ร้อยละ 22 ไม่เพ่ิมการจ้างงาน
และการลงทุน และ ร้อยละ 13 ปลดคนงาน ลดชั่วโมงท างานและลดค่าจ้าง ในช่วงที่จีเอสพี
หมดอายุครั้งที่ผ่านมา 

 นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบต่อด้านการเงินของผู้น าเข้า ซึ่งจะต้องช าระภาษี

ผลกระทบหากจีเอสพีไม่ได้รับการต่ออายุ 
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สินค้าท่ีน าเข้า เงินทุนหมุนเวียนใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจไม่คล่องตัว ผู้น าเข้าขนาดย่อม
ไม่สามารถรับภาระด้านภาษีน าเข้า จะเผชิญปัญหาการขาดทุนและต้องเลิกกิจการ ผู้น าเข้า
ที่น าเข้าสินค้าจากแหล่งผลิตจีเอสพีซึ่งต้องมาแข่งขันกับสินค้าจีนในสหรัฐฯ จะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ยิ่งไปกว่านั้น จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การผลิตและรายได้ของแรงงานในประเทศจีเอสพีซึ่งเป็นประเทศยากจนหรือค่อนข้าง
ยากจน เนื่องจากผู้น าเข้าสหรัฐฯ ลดปริมาณการน าเข้าสินค้า และในท านองเดียวกัน 
ผู้บริโภคสหรัฐฯ ต้องรับภาระหรือซื้อสินค้าในราคาที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากผู้น าเข้าผลักภาระ
ภาษีน าเข้าไปยังผู้บริโภค 

ที่มำ:  The Washington Examiner Magazine, Digital Edition, December 15, 2017 

ข้อคิดเห็น 

ปัจจุบัน ยังไม่มีกำรน ำเสนอเรื่องกำรต่ออำยุจีเอสพีเข้ำสภำฯ คำดว่ำ จีเอสพีจะถูก
ปล่อยให้หมดอำยุลงไป ดังนั้น สินค้ำจีเอสพีน ำเข้ำผ่ำนศุลกำกรสหรัฐฯ นับตั้งแตว่ันที่ 1 
มกรำคม 2561 เป็นต้นไป จะต้องช ำระภำษีน ำเข้ำตำมอัตรำปรกตทิี่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ หำก  
จีเอสได้รับกำรต่ออำยุแล้ว ศุลกำกรฯ จะคืนภำษีที่เรียกเก็บไว้ให้แก่ผู้น ำเข้ำ 
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