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ภาษีน าเข้า  
 

 
  

  คณะท างานของรัฐบาลทรัมป์มีแนวโน้มที่จะยืดเวลาการประกาศเรียกเก็บ
ภาษีน าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศออกไป โดยสาเหตุการเลื่อนการตัดสินใจเป็นผล
มาจากรายงานความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติและภาคอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ของสหรัฐฯ คัดค้านอย่างหนักหน่วงต่อการเรียกเก็บภาษีน าเข้า  

 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์สหรัฐฯ คัดค้านการเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์ โดย
ให้เหตุผลว่า ภาษีน าเข้าจะส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมขึ้นของราคาขายรถยนต์ รวมไป
ถึงการลดการจ้างงานในประเทศ 

 กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเอกสารและข้อมูลจ านวนมากมหาศาลจาก
ภาคเอกชนที่คัดค้านการเก็บภาษี จึงต้องใช้เวลามากข้ึนในการวิเคราะห์ ผนวกกับ 
สหรัฐฯ จะเริ่มเจรจาแก้ไขนาฟต้าและอียูรอบใหม่ก าลังจะเริ่มขึ้น จึงไม่ต้องการให้เป็น
อุปสรรค จึงต้องขยายเวลาแจ้งผลออกไป 

 ตามก าหนดเวลาปัจจุบัน สหรัฐฯ จะแจ้งรายงานผลข้อมูลจากการให้การของ
ประชาพิจารณ์และข้อเสนอในเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์เดือนก่อนสิ้นสิงหาคม นายวิล
เบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การประกาศผลอาจจะยืดไปถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ ต้องการที่จะเรียกเก็บภาษีน าเข้า
รถยนต์จากต่างประเทศในอัตราร้อยละ 20-25 

ที่มา: www.foxbusiness.com, August 21, 2018 
 

E-Commerce 
 
 
 

 
 บริษัท Amazon ยักษ์ใหญ่ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซก าลังพิจารณาคัดเลือกท่ีตั้ง
ส านักงานใหญ่แห่งที่ 2 รองจากส านักงานใหญ่ที่ 1 ที่นครซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ Crain's Chicago Business ระบุว่า นครชิคาโก
อาจจะเป็นตัวเลือกท่ีดีที่สุดของบริษัท Amazon ถึงแม้ค่าจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยต่อปี
เมื่อเทียบกับจ านวน 17 เมืองที่เข้ารอบ นครชิคาโกมีค่าจ้างแรงงานต่ าติดอันดับที่ 8 
อยู่ที่ปีละ 54,160 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่นครไมอามี่ติดอันดับต่ าสุดอยู่ที่ปีละ 

ประธานาธิบดีทรัมป์ชะลอการตัดสินใจเรียกเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์ 

ตลาดแรงงานนครชิคาโกท้าทายเป็นส านักงานใหญ่แห่งที่ 2 ของ Amazon 

  
.....ประธานาธิบดีทรัมป์ชะลอการตัดสินใจเรียกเกบ็ภาษีน าเข้ารถยนต์  .....1 

.....ตลาดแรงงานนครชิคาโกทา้ทายเป็นส านักงานใหญ่แห่งที ่2 ของ Amazon  .....1-3 
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46,860 เหรียญฯ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากประเภทของงานต่างๆ ที่บริษัท 
Amazon จะว่าจ้างงานถึง 50,000 ต าแหน่งภายในระยะเวลา 15 ปี  นครชิคาโก 
สามารถเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจ ในขณะที่นครแอตแลนต้า นครดัลลัส ไม่ได้มีค่าแรง
ถูกอย่างที่คิด และเมื่อเทียบกับนครอินเดียนาโปลิส นครแนชวิลล์ รฐัเทนเนสซี และ
นครโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ้ ซึ่งมีค่าแรงงานในระดับต่ ากว่า แต่ล้วนเป็นเมืองนขนาดเล็กที่
ไม่อาจจะรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท Amazon ได ้  

 จากข้อมูลสถิติของกรมแรงงานสหรัฐฯ หนังสือพิมพ์ Crain's ได้เปรียบเทียบ
ประเภทกลุ่มงานจ านวน 16 ต าแหน่งจากจ านวน 17 เมืองที่เข้ารอบ ซึ่งมีตั้งแต่
ต าแหน่งนักการตลาด นักบัญชี ไปจนถึง นักบริหารจัดการระบบไอที และโปรแกรม 
พบข้อมูลว่า  
    นครชิคาโกอยู่ในอันดับ 2 ที่มีอัตราค่าจ้างถูกที่สุดส าหรับต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด อัตราค่าจ้างเฉลี่ยปีละ 62,880 เหรียญฯ 
    นครชิคาโกอยู่ในอันดับ 3 ที่มีอัตราค่าจ้างถูกที่สุดส าหรับต าแหน่ง 
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า ซึ่ง
ได้เปรียบกว่าเมืองโคลัมบัส แอตแลนต้า รอลีย์ รัฐนอร์ทแคโรไลน่า และ นครดัลลัส  
    นครชิคาโกอยู่ในอันดับ 4 ส าหรับอัตราค่าจ้างถูกที่สุดในต าแหน่ง 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ซึ่งค่าจ้าง     ถูกกว่านครพิสเบอร์ก เดนเวอร์และฟิลาเดเฟีย  
    นครชิคาโกอยู่ในอันดับ 5 ส าหรับอัตราค่าจ้างแรงงานถูกท่ีสุดในต าแหน่ง 
ผู้จัดการวิเคราะห์ระบบข้อมูลและในกลุ่มงานช่างระดับแถวหน้า 

 นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ของนายคริส แฟร์ ประธานบริษัท Resonance 
บริษัทที่ปรึกษาในนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระบุว่า มีเพียงจ านวนเพียง 7 
เมืองในสหรัฐฯ นอกเหนือนครซีแอตเติ้ล ที่มีแรงงานฝีมือที่เท่าเทียมหรือมีจ านวน
แรงงานทักษะที่มีจ านวนมากกว่านครซีแอตเติ้ล ซึ่งนครชิคาโกได้รับจัดอันดับเป็นหนึ่ง
ในตัวเลือกท่ีน่าจะเป็นจริงที่สุดส าหรับบริษัท Amazon  

ปัจจัยหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะมองข้ามกล่าวคือ บริษัท Amazon จะไม่คัดเลือก
พนักงานจ านวน 50,000 คนจากตลาดแรงงานที่มีอยู่ 100,000 คน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
เมืองราเลย์ แนชวิลล์ โคลัมบัส อินเดียนาโปลิส พิสเบอร์ก หรือออสติน รัฐเท็กซัส 
เพราะเมืองดังกล่าวไม่ได้เป็นคู่แข่งขันด้านจ านวนตลาดแรงงาน ในชณะที่นครชิคาโก
เป็นนครใหญ่อันดับ 3 ของสหรัฐฯ ที่มีตลาดแรงงานถึง 4.6 ล้านคน  

อีกท้ัง บริษัท Amazon ค านึงถึงค่าใช้จ่ายมากกว่าบริษัทเทคโนโลยี่อ่ืนๆ เห็น
ได้จากการก าหนดเพดานเงินเดือนซึ่งประมาณ 175,000 เหรียญฯ ต่อปี  ในขณะที่
นครนิวยอร์กติดอันดับที่เหมาะสมที่สุดแต่มีค่าใช้จ่ายแพง ส่วนนครโตรอนโตติด
อันดับแถวหน้าเช่นกันแต่ไม่เข้าข่ายเนื่องจากเมืองในประเทศแคนาดาไม่ได้เสนอ
แรงจูงใจทางด้านภาษี  

 นครนิวยอร์กมีตลาดแรงงานมากท่ีสุดถึง 9.3 ล้านคน แต่เป็นมหานครที่มี
ค่าแรงแพงที่สุด ส่วนเมืองนิวอาร์ก รัฐนิวเจอร์ซี่ เสนอแรงจูงใจทางด้านภาษีแต่มี
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ตลาดแรงงานเพียง 1.2 ล้านคนและมีค่าแรงแพงอันดับ 2 ส่วนกรุงวอชิงตัน ดีซี ติด
อันดับต้นๆ นายเฟย์ให้ความเห็นว่า ม้าสองตัวที่ก าลังแข่งกัน คือ นครวอชิงตันและ
นครชิคาโก ส่วนเมืองอ่ืนๆ ทางด้านเทคโนโลยี่ อาทิ ออสติน และเดนเวอร์ ซึ่งมี
บรรยากาศและประชากรศาสตร์เช่นเดียวกันกับนครซีแอตเติ้ลต่างมีข้อเสียเปรียบ
ทางด้านจ านวนแรงงานทักษะที่มีอยู่ในตลาดแรงงานประกอบกับมีค่าจ้างแรงงานแพง 
ส่วนเมืองราเล่ย์ เป็นฐานของผู้ผลิตซอฟแวร์บริษัท Red Hat และ IBM และ Cisco 
และเป็นเมืองที่มีค่าจา้งโปรแกรมเมอร์แพงอันดับ 2 รองจากกรุงวอชิงตัน ดีซีและมี
ตลาดแรงงานเพียง 1 ใน 3 ของนครซีแอตเติ้ล 

 นอกจากนี้ จากข้อมูลของกรมแรงงานสหรัฐฯ เมื่อเทียบข้อมูลต าแหน่งนัก
โปรแกรมเมอร์ในตลาดแรงงาน พบว่า ในเมืองออสติน และนครชิคาโก มีอัตราค่าจ้าง
ประมาณปีละ 90,000 เหรียญฯ ซ่ึงอัตราถูกกว่าที่นครซีแอตเติ้ลซึ่งมีอัตราค่าจ้าง
ประมาณปีละ 124,000 เหรียญฯ แต่ทั้งนี้ นครชิคาโก มีข้อได้เปรียบกว่าเมืองออสติน
แต่มีระดับเท่าเทียมกับนครชีแอตเติ้ล กล่าวคือ ในจ านวนตลาดแรงงาน 1 ล้านคน 
เมืองออสตินมีโปรแกรมเมอร์ 3,490 คน ในขณะที่นครชิคาโกมีนักโปรแกรมเมอร์ 
9,860 คน อีกท้ังข้อเสียเปรียบของเมืองออสตินที่มีจ านวนตลาดแรงงานขนาดเล็กจะ
ท าให้อัตราค่าจ้างของต าแหน่งงานอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี่ แพงไปด้วย เช่น 
ต าแหน่งฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด หรือพนักงานขาย ในเมืองออสตินจะมีค่าจ้าง
แรงงานแพงกว่านครชิคาโก 10 ถึง 19 เซนต์ พนักงานขายทางด้านเทคโนโลยี่ในเมือง
ออสตินจะมีอัตราค่าจ้างแพงกว่า 50 เซนต์ และต าแหน่งวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดจะ
มีอัตราค่าจ้างแพงกว่า 35 เซนต์  

 นครชิคาโกมีอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าเมืองอ่ืนๆ ในปีที่ผ่านมา
อัตราค่าจ้างแรงงานต่อปีในนครชิคาโกเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 1.6 เป็นอัตราครึ่งเดียวของ
นครซีแอตเติ้ล ในช่วงระหว่างปี 2557-2560 นครซีแอตเติ้ลมีค่าจ้างแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเมืองอ่ืนๆ ในสหรัฐฯ เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 10 ปัจจุบันบริษัท 
Amazon ได้มีการจ้างงานในรัฐอิลลินอยส์อยู่แล้วถึง 10,000 ต าแหน่งซึ่งส่วนใหญ่
เป็นงานทางด้านคลังสินค้าและบางส่วนในนครชิคาโกซึ่งเป็นต าแหน่งงานฝ่ายขาย  

  ที่มา: Crain's Chicago Business วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 
 

 


