
 
 

๑. ภาพรวม 
การด าเนนินโยบายการค้าของสหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๗ ยังคงมุ่งเน้นการด าเนินการต่อเนื่องจากป ี๒๕๕๖ ใน 

การส่งเสริมการเปิดตลาดการส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในสหรัฐฯ และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งตัวเลขสถิติจากปี ๒๕๕๖ ชี้ให้เห็นว่า ทุก ๑ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออก
สินค้าของสหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนการจ้างงานในสหรัฐฯ จ านวน ๕,๔๐๐ คน และทุก ๑ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ได้จาก
การส่งออกบริการของสหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนการจ้างงานในสหรัฐฯ จ านวน ๕,๙๐๐ คน      
 

๒. การส่งเสริมการจ้างงานผ่านการค้า  
๒.๑ Trans-Pacific Partnership (TPP) สหรัฐฯ จะผลักดันให้การสรุปผลการเจรจาความตกลง TPP  

ประสบผลส าเร็จภายในสิ้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารสหรฐัฯ จะยังคงด าเนินการหารือร่วมกับประเทศต่างๆ ที่ได้แสดง
ความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ิมเติมของความตกลงฯ ซึ่งสหรัฐฯ และประเทศสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดได้เน้นย้ า
ว่า ประเทศที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกใหม่จะต้องสามารถรับข้อก าหนดที่มีมาตรฐานสูงที่ได้เจรจาไปแล้ว 

๒.๒ Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) สหรัฐฯ คาดว่าการเจรจาความตกลง  
TTIP ในปี ๒๕๕๗ จะมีความคืบหน้าในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ จะยังคงมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานที่สูงใน
การเจรจาเรื่องสิทธิแรงงาน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยฝ่ายบริหารสหรัฐฯ จะด าเนินการ
หารือร่วมกับรัฐสภาสหรัฐฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสียตลอดระยะเวลาการเจรจา 

๒.๓ Trade in Services Agreement (TiSA) ในการเจรจาความตกลงเพ่ือส่งเสริมการค้าบริการ 
ระหว่างประเทศ (TiSA) สหรัฐฯ จะผลักดันเรื่อง (๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้
ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพและความสามารถมากกว่าการจ ากัดเป็นประเทศ (๒) การเสริมสร้างความโปร่งใส
ด้านกฎระเบียบและนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการ และ (๓) การรองรับประเด็นใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงต่อวิธีการด าเนินธุรกิจการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

๒.๔ Information Technology Agreement (ITA) สหรัฐฯ จะรักษาบทบาทผู้น าในการ 
ขยายความตกลงว่าด้วยสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และผลักดันให้การ
เจรจาสรุปผลส าเร็จ 

๒.๕ BITs: ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ จะเดินหน้าต่อไปในการเจรจาสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคี  
(Bilateral Investment Treaty: BIT) กับอินเดีย จีน และมอริเชียส และศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการ
เจรจาจัดท าสนธิสัญญา BIT กับประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ เช่น รัสเซีย กัมพูชา กานา กาบอง และกลุ่มประเทศ East 
African Community (EAC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการด าเนนินโยบายการค้าสหรัฐฯ ในปี ทิศทางการด าเนนินโยบายการค้าสหรัฐฯ ในปี ทิศทางการด าเนนินโยบายการค้าสหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๗๗๗   
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๓. การติดตามและบังคับใช้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ 
๓.๑ สหรัฐฯ จะเดินหน้าต่อไปในการติดตามและบังคับใช้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ รวมถึงการผลักดันให้ 

ประเทศคู่ค้ายกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ ผ่านหน่วยงาน International Trade Enforcement 
Center (ITEC) และจะยังคงใช้แนวทางการหารือ และ/หรือ กระบวนการยุติข้อพิพาทภายใต้องค์การการค้าโลก 
(WTO) ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่อง (๑) การควบคุมจ ากัดการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีน (๒) การห้ามน าเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ 
บางรายการ รวมถึง สินค้าสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ และไข่ไก่ ของอินเดีย (๓) ข้อจ ากัดของอินโดนีเซียในการน าเข้าสินค้า
พืชสวนและสินค้าที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ และ (๔) การด าเนินมาตรการเยียวยาทางการค้าของสหรัฐฯ     

๓.๒ สหรัฐฯ จะยังคงด าเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป 
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามการคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้า
ภายใต้มาตรา ๓๐๑ พิเศษ 
 

๔. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน 
๔.๑ จีน สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น และ 

ผลักดันการมีส่วนในการร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและการเจริญทางเศรษฐกิจโลกของจีน สหรัฐฯ จะด าเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการค้า และติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของจีนต่อไปผ่านเวทีการหารือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเปิดตลาดสินค้าเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม อุปกรณ์การแพทย์ 
สินค้าอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความโปร่งใส นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะผลักดันการเจรจาสนธิสัญญา BIT ให้มีความ
คืบหน้าที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และใช้การเจรจาในการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ 
(Government Procurement Agreement: GPA) ภายใต้ WTO ของจีน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องรัฐวิสาหกิจ (State-
Owned Enterprise: SOEs) ของจีน 

๔.๒ รัสเซีย สหรัฐฯ จะติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัสเซียภายใต้ WTO และมุ่งเน้นเรื่องการ 
แก้ไขปัญหาที่เป็น systemic issues ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน 

๔.๓ อินเดีย สหรัฐฯ จะยังคงเดินหน้าต่อไปในการเจรจาสนธิสัญญา BIT กับอินเดีย และจะยังคงใช้เวที 
การประชุม US-India Trade Policy Forum ในการหารือในประเด็นการค้าและการลงทุนที่สหรัฐฯ ยังมีข้อกังวล ได้แก่ 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายว่าด้วยการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 

๔.๔ เอเปค สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นการเจรจาเรื่อง (๑) supply chain performance (๒) หลักปฏิบัติที่ดีใน 
การออกกฎระเบียบ (๓) global value chain (๔) สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม (๕) นวัตกรรมและนโยบายการค้า 

๔.๕ อาเซียน สหรัฐฯ จะท างานร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนและผลักดันการสรุปผลการเจรจา         
ภายใต ้Expanded Economic Engagement หรือ E3 Initiative และกรอบความตกลงการค้าการลงทุนระหว่าง
สหรัฐฯ-อาเซียน (US-ASEAN TIFA)  
 

๕. การขจัดปัญหาความยากจนและเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก         
๕.๑ GSP ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ จะท างานร่วมกับรัฐสภาสหรัฐฯ ในการพิจารณาการต่ออายุ 

โครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแบบทั่วไป (GSP) ที่ได้หมดอายุลงในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดย
พิจารณาถึงบทบาทของโครงการ GSP ต่อการช่วยเหลือผู้ผลิตสหรัฐฯ ให้สามารถน าเข้าปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูก
ลงเพื่อน ามาใช้ในการผลิตภายในประเทศต่อไป รวมถึงการปฏิรูปโครงการ GSP โดยทบทวนถึงขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนของประเทศที่ได้รับสิทธิ และการติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ในการรับสิทธิ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแรงงานในประเทศผู้รับสิทธิ เช่น บังกลาเทศ ซึ่งสสหรัฐฯ จะติดตามการบังคับใช้
แผนการด าเนินการ (action plan) ของบังกลาเทศเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคืนสิทธิ GSP  

๕.๒ AGOA ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ จะท างานร่วมกับรัฐสภาสหรัฐฯ ในการทบทวนสิทธิประโยชน์ 
ภายใตโ้ครงการสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้กฎหมาย African Growth and Opportunity Act (AGOA) เพ่ือให้
ได้รับการพิจารณาต่ออายุออกไปอีกหลังจากปี ๒๕๕๘  
 

๖. การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการค้าอื่นๆ 
๖.๑ แรงงาน สหรัฐฯ จะติดตามการบังคับใช้แผนการด าเนินการ (Action Plan) ของโคลอมเบีย 

ภายใต้ความตกลง FTA สหรฐัฯ-โคลอมเบียในเรื่องการป้องกันความรุนแรงต่อผู้น าสหภาพแรงงาน การด าเนินคดี
ต่อผู้กระท าผิด และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะติดตาม (๑) การด าเนินการของกัวเตมาลาใน
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้น าสหภาพแรงงานภายใต้ Labor Enforcement Plan ที่ทั้งสองประเทศได้ลง
นามร่วมกันในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (๒) การด าเนินการของบาห์เรนในการแก้ไขปัญหาเรื่องเสรีภาพในการชุมนุม
และสิทธิในการเจรจาต่อรองและการเลือกปฏิบัติการจ้างงาน (๓) การบังคับใช้กฎหมายแรงงานในอุตสาหกรรม
น้ าตาลของสาธารณรัฐ Dominican และ (๔) การด าเนินการของฮอนดูรัสในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใน
อุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม และการบริหารจัดการท่าเรือ จากการยื่นฟ้องของสมาพันธ์สหภาพแรงงาน 
AFL-CIO กลุ่มสหภาพแรงงานของฮอนดูรัส และองค์กร NGO ต่างๆ   

๖.๒ สิ่งแวดล้อม สหรัฐฯ จะติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า รวมถึง 
การออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ความตกลงสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (Multilateral Environmental 
Agreements: MEAs) และผลักดันให้ข้อก าหนดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมภายใต้ความตกลง FTA ของสหรัฐฯ อยู่ภายใต้
กระบวนการยุติข้อพิพาท และกลไกบังคับอ่ืนๆ 
 

 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน 
มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 


