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สหรัฐฯ ผอนคลายมาตรการภาษีนำเขาสินคาจากประเทศจีนท่ีกำหนดข้ึนในสมัยประธานาธิบดีทรัมป 

 

เนื้อหาสาระขาว: รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนมีแผนที่จะรื้อฟนการยกเวนมาตรการดานภาษี

นำเขาในสมัยประธานาธิบดีทรัมปใหแกสินคาจีนถึงสองในสามของสินคาที่เคยไดรับการบรรเทาภาษีมากอน ซ่ึง

สวนใหญมาตรการบรรเทาภาษีไดสิ้นสุดลงไปตั้งแตปลายป 2020 

ตามที่สำนักงานผูแทนทางการคาแหงสหรัฐฯ ไดแถลงขาวในวันพุธที่ผานมาเกี่ยวกับการยกเวน

ภาษีนำเขาสำหรับสินคาท่ีเขาขายตองเสียภาษีตามกฎหมายการคาป 1974 มาตรา 301 จะมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ี 

12 ตุลาคม 2021 และจะยังมีผลตอเนื่องไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคมในปนี้  

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 

(Weekly News from USA) 
Thai Trade Center – Miami 

6100 Blue Lagoon Dr., Ste. 100, Miami FL 33126 

T. 786-388-7888 F. 786-388-7999 

Email. ttcmiami@gmail.com 

  วันท่ี 21-25 มีนาคม 2565 
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สำนักงานผูแทนฯ ไดทำประชาพิจารณวาควรจะคืนสิทธิ์การไดรับการยกเวนภาษีใหแกสินคาจาก

จีนจำนวน 549 รายการหรือไม เม่ือชวงปลายปท่ีผานมา และจากคำแถลงการณครั้งนี้ สำนักงานผูแทนฯ กำลังจะ

พิจารณาคืนสิทธิ์ดังกลาวใหกับสินคาจากจีนถึง 352 รายการจากจำนวนท้ังหมดขางตน 

การคืนสิทธิ์ยกเวนภาษีครั้งนี้จะมีผลตอสินคาในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและสินคาอุปโภคบรโิภค

หลายรายการ ตั้งแตชิ้นสวนจอทีวี ไปจนถึงเปสะพายหลัง จักรยาน และหมอน เปนตน 

ระบบเศรษฐกิจยักษใหญของโลกท้ังสองไดกอสงครามทางการคากันมาตั้งแตป 2018 โดยสหรัฐฯ 

ไดเรียกเก็บภาษีนำเขาจากสินคาจีนที่มีมูลคานำเขารวมถึง 3 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ตั้งแตสินคาเสื้อผารองเทา

ไปจนถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและจักรยาน แมแตอาหารสัตวก็ไดรับผลกระทบจากมาตรการทางภาษี ภายหลัง

จากการสอบสวนท่ีมีผลสรุปออกมาวา จีนไดทำจารกรรมกับทรัพยสินทางปญญาของผูประกอบการสัญชาติสหรัฐฯ 

และบังคับใหตองถายทอดเทคโนโลยี 

มาตรการภาษีนำเขาของสหรัฐฯ และจีน - ภาษีนำเขาในอัตรารอยละ ที่สหรัฐฯ และจีนเรียกเก็บจากกันและกันนับจากเดือนมีนาคม 2018 

 ภาษีนำเขาสหรัฐฯ  ภาษีนำเขาจีน 

มีนาคม/เมษายน 2018 

 
ผลิตภัณฑเหล็กกลาและอลูมิเนียมจากประเทศ

อื่นสวนใหญ (10% อลูมิเนียม/25% เหล็ก) 

อลูมิเนียมรีไซเคิล ไวน เนื้อสุกร ถั่ว ทอเหล็ก 

(15-25%) 

กรกฎาคม 2018 

 
ชิ ้นสวนอากาศยาน เซมิคอนดักเตอร กลอง

จุลทรรศน (25%) 

ถั ่วเหลือง ขาวสาลี ยานยนตพลังไฟฟา สุรา 

อาหารทะเล ซิการ (25%) 

สิงหาคม 2018 

 
จักรยานยนต เคร่ืองจักรไอน้ำ ตูโดยสารรถไฟ 

(25%) 

เน ื ้ อว ัว เน ื ้ อส ัตว ป ก สายเคเบ ิลไยแกว 

จักรยานยนต (25%) 

กันยายน 2018 

 
ผา โมเด็ม สารเคมี เฟอรนิเจอร อาหารทะเล (10% 

แลวขึ้นอีกเปน 25% ในเดือนพฤษภาคม 2019) 

เครื่องสำอาง วอดกา สัตวเลื้อยคลาน ผมปลอม เพชร 

เกมวิดิโอ (5-10% และขึ ้นอีกเปน 5-25% ในเดือน

พฤษภาคม 2019) 

กันยายน 2019 

 
สินคาเกษตรกรรม วัตถุโบราณ เส้ือผา เคร่ืองครัว รองเทา (15% แลวลดลงมาเปน 7.5% 

ภายใตขอตกลงที่ประกาศในวันที่ 13 ธันวาคม 2019 ซึ่งจีนสัญญาวาจะลดภาษีนำเขาลง

ในสัดสวนที่ “สอดคลองกัน”) 

สินคาเกษตรกรรม (เพิ่มขึ้นอีก 5-10% จากอัตราภาษีนำเขาที่เก็บอยูเดิมใหเปน 25%) 

น้ำมันดิบ (5%) 

ที่มา: สำนักงานผูแทนทางการคาแหงสหรัฐฯ และ Bloomberg 
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ฝายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ไดแสดงความไมพอใจกันมาตั้งแตเดือนที่แลววาขอบเขตของการยกเวน

ภาษีนำเขาที่กำลังพิจารณากันอยูนี ้ตีความไดแคบเกินไป โดยสภาหอการคาแหงสหรัฐฯ ก็ไดเรียกรองใหรื ้อฟน

ขอยกเวนเหลานั้นขึ้นมาใหมและก็ควรที่จะขยายขอบเขตในกระบวนการยกเวนใหกวางขึ้นดวย ซึ่งแตเดิมนั้น รัฐบาล

ประธานาธิบดีทรัมปเองยังใหการยกเวนมากกวา 2,200 รายการ 

ขอพิจารณาหลักในการฟนคืนการยกเวนภาษีนำเขาสินคาเหลานี้ จะพิจารณาวาสินคาดังกลาวหรือ

สินคาอื่นที่เทียบเคียงกันไดนั้นสามารถหามาไดจากแหลงผลิตในสหรัฐฯ เองหรือในประเทศที่สามหรือไม และการ

เปลี่ยนแปลงไปของหวงโซอุปทานของโลกท่ีมีข้ึนนับจากป 2018 รวมถึงความพยายามของผูนำเขาและผูซ้ือในสหรัฐฯ 

ในการเสาะหาสินคาจากภายในประเทศและประเทศท่ีสาม และกำลังการผลิตภายในประเทศท่ีจะผลิตสินคาเหลานั้นดวย 

ผูแทนการคาฯ ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอผลประโยชนของสหรัฐฯ เอง รวมถึงผูประกอบการ

รายยอย การจางงาน ผลผลิตทางอุตสาหกรรม และหวงโซอุปทาน นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอ

เปาหมายของสหรัฐฯ ในการกดดันใหจีนยุติพฤติกรรมทางการคาท่ีไมเปนธรรม ควบคูกันไปดวย 

บทวิเคราะห: สงครามการคาระหวางจีนท่ีถูกจุดชนวนข้ึนในสมัยประธานาธิบดีทรัมป มีแนวโนมจะ

คอย ๆ ลดความรุนแรงลง ท้ังนี้ นักวิเคราะหหลายทานเชื่อวานโยบายดานตางประเทศของประธานาธิบดีไบเดนจะไม

ใชวิธีการท่ีแข็งกราวเชนแตกอน แตเม่ือสมัยท่ีหาเสียงเลือกตั้งอยูนั้น มีการปลุกเราใหชาวสหรัฐฯ รูสึกถึงความเปนอริ

กับจีนในวงกวางมากจนไมอาจที่จะหักดามพราดวยเขา เขาไปปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายของ ปธน. ทรัมปแบบ

ทันทีทันใด แตดวยเศรษฐกิจสหรัฐฯ นั้นยังตองพึ่งพาแหลงสินคาจากจีนในปริมาณมากและครอบคลุมไปในหลาย ๆ 

ประเภทสินคา โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคซ่ึงจะกระทบประชาชนทุกระดับชนชั้นในท่ีสุด 

เปนท่ีทราบกันดีวา ดวยตนทุนคาแรงท่ีสูงกวาหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก ผูประกอบการในสหรัฐฯ เอง

นั้นไมสามารถหาจุดคุมทุนไดหากจะยายฐานการผลิตสินคาหลาย ๆ ประเภทเขามาผลิตในประเทศ จำเปนตองหาจาก

แหลงอ่ืน ๆ ภายนอกประเทศ ซ่ึงจีนนั้น เปนฐานการผลิตสินคาขนาดใหญ ท่ีสามารถผลิตสินคาในปริมาณมากพอท่ีจะ

ทำใหเกิดความประหยัดอันเนื ่องมาจากขนาด (Economy of Scale) ชวงชิงสวนแบงในตลาดโลกไดในสินคา

หลากหลายชนิด ยากที่ใครจะมาทดแทนได แมคุณภาพอาจจะไลทันกันได แตปริมาณการผลิตที่มีขนาดใหญ ยอมทำ

ใหตนทุนผันแปรต่ำลงกวาท่ีผูผลิตรายเล็ก ๆ จะเอ้ือมถึง 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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อยางไรก็ตามในฐานะมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลก การจะยอมจำนนตอคูอริ ก็ใชวาจะทำได

งาย ๆ แมจะหนีความเปนจริงไมพนที่ในที่สุดจะตองพึ่งพาแหลงสินคาจากจีน เพราะสินคาหลายรายการนั้นหา

ทดแทนไมไดท้ังจากแหลงผลิตภายในประเทศและจากประเทศอ่ืน ๆ ในท่ีสุด สินคาท่ีทำประชาพิจารณแลวผลสรุปวา 

ตองซ้ือจากจีน ก็จะไดรับการผอนคลายมาตรการกีดกัน ไมเชนนั้น ผูท่ีจะตองตกเปนเหยื่อของสงครามการคาจะกลับ

กลายเปนผูประกอบการชาวสหรัฐฯ และสงตอมาท่ีประชาชนชาวอเมริกันท้ังประเทศในท่ีสุด 

หากพิจารณาถึงมูลคาการนำเขาสินคาของสหรัฐฯ ที่มาจากจีนแลว จะพบวานาจะมีผลกระทบ

อยูไมนอย เพราะมูลคาการนำเขาจากจีนลดลงถึงรอยละ 16.3 ในป 2019 ที่มีมาตรการทั้งหมดของสหรัฐฯ ถูก

นำมาบังคับใชครบแลว และยังลดลงอีกรอยละ 3.55 ในป 2020 ซ่ึงนาจะมีผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส

โควิด-19 และปญหาดานโลจิสติกสโลกมาซ้ำเติมอีกดวย แตเปนที่ทราบกันดีวาในชวงดังกลาว คาเงินหยวน ตอ 1 

ดอลลารสหรัฐฯ ก็ออนตัวลงในสัดสวนใกลเคียงกัน (จากวันที่มาตรการแรกของสหรัฐฯ ประกาศใช คาเงินหยวน

ออนตัวลงมารอยละ 8-16) ดังนั้น มูลคาการนำเขาเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ลดลงจึงไมไดสงผลใหเงินหยวนท่ี

ผูประกอบการจีนปลายทางไดรับลดนอยลงสักเทาไร นอกจากนี้ ในระหวางที่ผูแทนการคาสหรัฐฯ เริ่มทำประชา

พิจารณ การสั่งซื้อสินคาจากจีนก็พุงสูงขึ้นอีกดวย เพราะผูนำเขากังวลวาหากมีมาตรการออกมาแลวจะสงผล

กระทบกับหวงโซอุปทานของสินคาตน หลังจากนี้ เชื่อไดวานาจะคอย ๆ ลดความรุนแรงลงตามลำดับ 

 
ยอดการนำเขาและสงออกระหวางสหรัฐฯ และจีน คาเงินหยวนตอดอลลารสหรัฐ 

(คำแถลงการณของผูแทนการคาแหงสหรัฐฯ ดูเพ่ิมเติมไดท่ี USTR Issues Determination of Reinstatement of 

Certain Exclusions from China Section 301 Tariffs | United States Trade Representative และ เอกสาร

ประกอบท่ี FRN for Notice of Reinstatement.pdf (ustr.gov)) 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/march/ustr-issues-determination-reinstatement-certain-exclusions-china-section-301-tariffs
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/march/ustr-issues-determination-reinstatement-certain-exclusions-china-section-301-tariffs
https://ustr.gov/sites/default/files/notices/FRN%20for%20Notice%20of%20Reinstatement.pdf
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ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ชวงที่เกิดสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนนั้น ตองยอมรับวาใน

ชวงแรกๆ ที่ผูประกอบการที่มีตลาดหลักในสหรัฐฯ เกิดอาการช็อค แลววิ่งพลานไปทั่วโลกเพื่อหาแหลงผลิตสินคา

แหลงใหมๆ ทดแทนสินคาจากประเทศจีน และประเทศไทย ก็เปนหนึ่งในเปาหมายหลักๆ ที่ทุกคนตางหันมามอง 

สำหรับผูประกอบการและนักลงทุนไทยท่ีมีความพรอม และไดเจรจาเสร็จสิ้นจนไดเปนแหลงผลิตทดแทนสินคาจีน

บางรายการไปบางแลว ก็เชื่อไดวาผูประกอบการสหรัฐฯ ท่ีหาแหลงผลิตสำรองนอกประเทศจีน ก็จะยังคงตองมีไว 

เพราะไมมีใครทราบวานโยบายผอนปรนครั้งนี้จะยาวนานแคไหน สวนรายท่ียังไมสรุปผล ก็จะตองใชความพยายาม

มากข้ึน เพราะดูเหมือนวาชวงเวลาแสวงหาแหลงผลิตทดแทนใกลจะหมดลงในไมชา 

ดูเหมือนจะเปนขาวราย แตในความเปนจริงนั้น ก็ไมไดรายเสียทีเดียว ขาวดีก็คือ สหรัฐฯ จะตอง

เนนพิจารณาเฉพาะสินคาท่ีไมสามารถผลิตไดเองและไมมีประเทศอ่ืนใดทดแทนไดจริง ๆ เปนหลัก เพราะยังจะตอง

คงแรงกดดันตอจีนอยูตอไป เพ่ือรักษาอำนาจตอรองเอาไว กลุมสินคาเหลานี้ท่ีจะไดรับการผอนปรนมาตรการกีดกัน 

ก็จะเปนรายการที่แทบจะไมมีใครแขงขันกับจีนไดแลวจริง ๆ เทานั้น สวนสินคาอื่น ๆ ที่ผูประกอบการไทยเรามี

ศักยภาพพอสูไดอยูแลว ก็จะยังมีกำแพงภาษีนำเขามาชวยผอนแรงตอไปอยูดี อีกทั้งจีนซ่ึงกำลังจะเดินหนาเต็มตัว

กับนโยบาย “Made in China 2025” เปลี่ยนสถานะจากผูขายที่ชิงความไดเปรียบจากตนทุนคาแรงต่ำเปนฐาน

การผลิตสินคาราคาถูก ใหกลายเปนมหาอำนาจดานเทคโนโลยีแหงใหมของโลก จะหันไปมุงเนนสินคาแนวท่ี

แตกตางไปจากสิ่งท่ีผูประกอบการไทยมีศักยภาพแขงขันได 

ประเด็นสำคัญคือ ผูประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพพอจะแขงขันไดในตลาดระดับโลก ควรจะมีการ

วางแผนการตลาดเชิงรุก เชนที่ผูประกอบการจีนทำ โดยเฉพาะเมื่อมาตรการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 

เริ่มผอนคลายลง งานแสดงสินคาระดับนานาชาติก็จะกลับมาเปนชองทางหลักๆ ของบรรดาผูซ้ือจากท่ัวโลกในการ

เสาะหาสินคาใหม ๆ หรือสินคาเดิมท่ีมีขอเสนอท่ีดีข้ึนอีกครั้ง กอนนี้ในงานแสดงสินคาในสหรัฐฯ แทบทุกงาน ลวน

แตอัดแนนไปดวยคูหาที่นำสินคาและแหลงผลิตจากจีนมานำเสนอแทบทั้งสิ้น ความสำเร็จของผูผลิตจีนสวนหนึ่งก็

มาจากความขยันในการออกไปขายสินคานี่ดวย และจากท่ีเคยพูดคุยกับผูผลิตเหลานี้ ก็ไดรับทราบมาวา มีแนวคิด

ท่ีจะหาลูกคาใหมเขามาเพ่ิมเสมอ ไมกลัวท่ีจะรับงานใหญ ๆ กลาเสี่ยงแบบคิดคำนวณผลไดผลเสียกอน กลาลงทุน 

และมีการติดตามผลอยางใกลชิด ซึ่งสำหรับผูประกอบการไทยก็มีโครงการ SME Pro-Active คอยสนับสนุนอยู 

และหากผูประกอบการในวงการเดียวกันรวมตัวกันไปแสดงสินคาพรอม ๆ กันก็ยิ่งจะทำใหแหลงผลิตของไทยไดรับ

ความสนใจมากข้ึนไดอีกดวย 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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สินคาอุปโภคบริโภคหลายๆ อยาง แมจะเปนท่ีสนใจของผูซ้ือในสหรัฐฯ แตก็มักมีการสะดุดตรงท่ี

ยังไมไดรับการอนุมัติจาก USFDA / USDA (แลวแตกรณีสินคาแตละประเภท) จริงอยูที่ผูประกอบการไทยหลาย

ราย ไมสนใจท่ีจะจดทะเบียนใหเรียบรอยกอน จนกวาจะมีผูซื้อเสียกอน ซึ่งก็ไมผิด เพราะสำหรับผูผลิตไทยที่มี

มาตรฐานระดับสากลอยูแลว การจดทะเบียนดังกลาวก็ไมไดยุงยากสักเทาไร เมื่อมีผูซื้อแลวคอยขอ ในหลายๆ 

กรณีก็ไมไดมีปญหาอะไร แตท่ีสำคัญคือ ผูประกอบการไทยท่ีสินคามีศักยภาพพอท่ีจะนำมาจำหนายในสหรัฐฯ ควร

จะศึกษาขั้นตอนตางๆ ใหพรอมไวกอนลวงหนา เพื่อที่จะสามารถยื่นจดทะเบียนขออนุมัติไดทันที และในหลายๆ 

กรณี ผูนำเขาบางรายก็ยินดีรับเปนผูดำเนินเรื่องการจดทะเบียนกับ USFDA/ USDA ใหกับผูสงออก หรือในบาง

กรณีมีการแบงคาใขจายระหวางผูนำเขากับผูสงออก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความตองการสินคาดังกลาวของผูซื้อเองและ

การเจรจาตอรองท่ีดีหากมีการเตรียมความพรอมกอนการเจรจา 

********************************************************* 

ท่ีมา: Bloomberg 

เร่ือง: “U.S. Restores Waivers for Some Chinese Goods Hit by Tariffs” 

โดย: Eric Martin 

สคต. ไมอามี /วันท่ี 23 มีนาคม 2564 
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