
Disclaimer:  การเผยแพรขอมูลใน “สรุปขาวเดนรายสัปดาห” มวีัตถุประสงคเพ่ือเปนการใหขอมูลแกผูสนใจเทานั้น สํานกังานสงเสริมการคาฯ ณ กรุงนิวเดลี 

ประเทศอินเดีย จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนําขอมูลนี้ไปใช 

 

 
 

1. สหรัฐทบทวนการคว่ําบาตรอิหราน  อินเดียและจีนไดรับการผอนผันการนําเขาน้ํามัน 

US renews Iran sanctions; India, China get oil waiver 

สหรัฐอเมริกาไดดําเนินมาตรการควํ่าบาตรอีก

คร้ังเมื่อวันจันทรท่ีผานมาเพื่อกดดันอุตสาหกรรม

น้ํามันและการขนสงทางเรือของอิหราน  แตถึง

กระนั้นสหรัฐไดอนุญาตใหลูกคารายใหญของ

อิหราน เชน จีนและอินเดียซื้อน้ํามันดิบตอไปได 

หลังจากท่ีไดยกเลิกขอตกลงนิวเคลียรอิหรานป 

2558  Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐ 

กําลังพยายามท่ีจะตัดกําลังประเทศท่ีพ่ึงพาน้ํามันอยางอิหราน และกดดันใหกรุงเตหะรานยกเลิก

โครงการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร  และย่ิงไปกวานั้นตองการทําใหสูญส้ินซึ่งอิทธิพลของ

อิหรานในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

โดยกอนหนานี้ Hassan Rouhani ประธานาธิบดีอิหรานกลาววาอิหรานจะจําหนายน้ํามันตอไป แมวา

จะเผชิญกับสงครามทางการคากับกรุงวอชิงตันก็ตาม   ทางดานMohammad Javad Zarif 

Source: livemint 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศอิหรานกลาววา การขมเหงรังแกประเทศอ่ืนไดสงผลยอนกลับไป

หาสหรัฐเอง โดยทําใหกรุงวอชิงตันถูกโดดเดี่ยวมากขึ้น 

กรุงวอชิงตันไดตั้งปฏิญาณวาจะหยุดการซื้อน้ํามันดิบจากอิหรานโดยส้ินเชิง แตตอนนี้อนุญาตให 8 

ประเทศ ไดแก จีน อินเดีย เกาหลีใต ญี่ปุน อิตาลี กรีซ  ไตหวันและตุรกีนําเขาน้ํามันไดชั่วคราวโดยไม

มีบทลงโทษใดๆ  การสงออกน้ํามันดิบสรางรายได 1 ใน 3 ของรายไดรัฐบาลอิหรานท้ังหมด 

“ประเทศท่ีนําเขาน้ํามันดิบจากอิหรานกวา 20 ประเทศไดยกเลิกการนําเขาแลว ทําใหจํานวนน้ํามัน 1 

ลานบารเรลตอวันหายไปจากตลาดคาน้ํามัน”  Mike Pompeo รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศสหรัฐ

บอกกับผูส่ือขาว “นับตั้งแตเดือนพฤษภาคมท่ีผานมาจนถึงขณะนี้อิหรานไดสูญเสียรายไดจากการคา

น้ํามันกวา 2.5 พันลานเหรียญสหรัฐ” 

Pompeo กลาววาไดมีการผอนผันเร่ืองการนําเขาน้ํามันดิบใหกับประเทศท่ีระงับการนําเขาน้ํามันจาก

อิหรานเมื่อ 6 เดือนกอน และเปนไปเพ่ือเปนการรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ํามันดวยเชนกัน   ทวา

ไดมีการยกเวนดังกลาวเพียง 180 วันเทานั้น   

สวนTrump กลาววาเขาอยากดําเนินมาตรการควํ่าบาตรอิหรานแบบคอยเปนคอยไป เนื่องจากขอ

กังวลเร่ืองราคาน้ํามันโลกท่ีอาจพุงสูงขึ้นได  “ผมสามารถทําใหการคาน้ํามันของอิหรานเปนศูนยได

ทันที แตนั่นจะสงผลกระทบตอตลาดอยางมาก ผมไมอยากใหราคาน้ํามันสูงขึ้น”  เขากลาวกับ

ผูส่ือขาวกอนบินไปงานรณรงคหาเสียง  

การสงออกน้ํามันของอิหรานแตะสูงสุดท่ี 2.8 ลานบารเรลตอวันเม่ือเดือนเมษายนท่ีผานมา โดยรวม

ถึงน้ํามันประเภท condensate  รายงานของWood Mackenzie บริษัทท่ีปรึกษาดานพลังงานระบุ 

ยอดการสงออกน้ํามันของอิหรานไดลดลงมาท่ี 1.8 ลานบารเรลตอวัน  ซึ่งกอนหนานี้ทางบริษัทได

คาดการณวายอดจะตกมาท่ี 1 ลานบารเรลตอวัน 
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การกดดันอิหรานอยางหนัก 

ราคาน้ํามันในเดือนตุลาคมไดเพ่ิมสูงกวา 85 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเนื่องจากความกังวลเร่ืองการ

สงออกน้ํามันของอิหรานท่ีอาจจะลดลงอยางมาก แตหลังจากนั้นราคาไดลดลง  เนื่องจากมีการ

ประมาณการวาจะมีผูซื้อบางสวนไดรับการยกเวน และการขายน้ํามันจากผูผลิตรายใหญไดเพ่ิมขึ้น

เชนกัน 

Ellen Wald นักวิเคราะหดานน้ํามันและนักวิจัยจากสภาแอตแลนติก กลาววาราคาน้ํามันโลกจะยังคง

ท่ีเปนเวลา 180 วัน ตามท่ีไดมีการผอนผันการนําเขาใหกับ 8 ประเทศ   รัฐบาลTrumpหวังวาจะมี

การผลิตน้ํ ามั นมากขึ้ นจาก อิ รักและจากเขต เป นกลาง (neutral zone) ซึ่ งตั้ งอ ยู ระหวาง

ซาอุดิอาระเบียกับคูเวต ท้ังนี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อความขัดแยงระหวางสองประเทศในเร่ืองเขต

ดังกลาวคล่ีคลายแลว 

นอกจากนี้ การสงออกน้ํามันของสหรัฐในปนี้ถือวาสูงเชนกันประมาณ 11.3 ลานบารเรล โดยการ

สงออกน้ํามันท่ีสูงอยางตอเนื่องจะชวยลดผลกระทบจากการควํ่าบาตรอิหราน  เม่ือวันจันทรท่ีผานมา

ราคามาตรฐานของน้ํามันดิบโลก (Brent Crude Oil)ลดลงมาอยูท่ี 72.85 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 

ในขณะท่ีราคาน้ํามันดิบสหรัฐลดลงรอยละ 0.4 คิดเปน 62.87 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 

เมื่อเดือนตุลาคมท่ีผานมาการสงออกน้ํามันจากผูผลิตน้ํามันรายใหญของโลกอยางรัสเซีย สหรัฐ และ

ซาอุดีอาระเบียไดเพิ่มจํานวนขึ้น มากกวา 33 ลานบารเรลตอวันเปนคร้ังแรก เพ่ิมขึ้นมา 10 ลาน

บารเรลนับตั้งแตป 2553 

ทางการสหรัฐกลาววาประเทศท่ีไดรับการยกเวนชั่วคราวจะทําการชําระเงินผานบัญชีกลาง โดย

เตหะรานสามารถใชจายเงินดังกลาวทางดานมนุษยธรรมเทานั้น 
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แถลงการณของกระทรวงการคลังสหรัฐฯระบุการควํ่าบาตรในคร้ังนี้จะครอบคลุมธนาคารของอิหราน

และธนาคารในเครือจํานวน 50 แหง  อิหรานแอรซึ่งเปนสายการบินประจําชาติ และเคร่ืองบิน

มากกวา 65 ลํา   

“เราไดพูดมานานแลววาศูนยคือศูนย” John Bolton ท่ีปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติประจํา

ทําเนียบขาวบอกกับ Fox Business Network “นี่ไมใชการผอนผันถาวร เรากําลังทําทุกอยางท่ีเรา

สามารถทําไดเพื่อกดดันอิหรานอยางหนัก” 

                                                                Source: livemint November, 6 2018 

◻นโยบายภาครัฐ ◻เศรษฐกิจการลงทุน☑แนวโนมการตลาด◻รายงานสินคาและบริการ ◻อ่ืนๆ 
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2. อินเดียพายแพการพิพาทเร่ือง safeguard duty ของเหล็กรีดรอน ณ องคการการคาโลก 

India loses row over safeguard duty on hot-rolled steel at WTO 

กรุงเจนีวา: อินเดียไดพายแพขอพิพาททาง

การคาท่ีสําคัญในองคการการคาโลก (WTO) 

เมื่อวันอังคารหลังจากท่ีคณะกรรมการระงับ

ขอพิพาทโดยเสียงขางมากไดเห็นพองกับคํา

รองเรียนของญี่ปุนวาการกําหนดภาษีของกรุง

นิวเดลีใน  safeguard duty ตอการนําเขา

สินคาเหล็กแบนรีดรอนในชวงเดือนกันยายน

พ.ศ. 2558 และมีนาคมพ.ศ. 2561 นั้นละเมิด

หลักเกณฑการคาหลักของโลก 

คณะกรรมการสามคนตัดสินวา safeguard duties ท่ีกําหนดโดยอินเดียในชวงเวลาตาง ๆ

ในชวงป พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2561 ไมสอดคลองกับบทบัญญัติหลักของ WTO’s Safeguards 

Agreement 

 แมวาสมาชิกองคการการคาโลกจะไดรับสิทธ์ิกําหนด safeguard duties เพื่อควบคุม 

unforeseen surges ในการนําเขาซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมภายในประเทศของ

ตน แตก็ตองแสดงใหเห็นดวยหลักฐานท่ีเปนวัตถุวาทําใหมีการนําเขาอยางรวดเร็วและตอเนื่องซึ่ง

กอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนี้สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎอยาง

เครงครัดในระหวางการสืบสวนและการกําหนด safeguard duties เพิ่มเติม 

 ในชวงหลายปท่ีผานมาสมาชิกองคการการคาโลกไดมีการวิพากษวิจารณซ้ํา ๆ ในเร่ืองท่ี 

the office of the director general of the safeguards ในอินเดียไดดําเนินการสืบสวนตามขอ

รองเรียนของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

Source: livemint.com 
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 ในปท่ีผานมาญี่ปุนไดดําเนินการฟองรองอินเดียในการคัดคาน the definitive safeguard 

duties ในการนําเขาผลิตภัณฑเหล็กแบนรีดรอนโดยกรมสรรพากรของกระทรวงการคลังอินเดีย

ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และมีนาคม พ.ศ. 2561 

 โดยอางวา the definitive safeguard duties ท่ีคิดเปนรอยละ 20 ของภาษีตามมูลคาลบ

กับภาษีตอบโตการทุมตลาดท่ีกําหนดโดยกรมสรรพากรของอินเดียตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 

2558 ถึงวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2559 , รอยละ18 ของภาษีตามมูลคาตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 

2559 จนถึงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2560, รอยละ 15 ตั้งแตวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 13 

กันยายน พ.ศ. 2560 และรอยละ 10 ของภาษีตามมูลคาตั้งแตวันท่ี 14 กันยายนและ 13 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 ไมสอดคลองกับบทบัญญัติหลักหลายประการใน WTO’s Safeguards Agreement 

ญี่ปุนกลาววามาตรการปองกันท่ีชัดเจนของอินเดียไดละเมิดบทบัญญัติหลายประการใน 

World Trade Organization’s Agreement on Safeguards โตเกียวยังคงยืนยันวามาตรการของ

อินเดียยังละเมิด the most-favoured-nation agreement และกฎระเบียบเกี่ยวกับขอจํากัดเชิง

ปริมาณ หลายประเทศเชนสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย คาซัคสถาน 

เกาหลีใตและรัสเซียเขารวมเปนบุคคลท่ีสามในขอพิพาท 

คณะกรรมาธิการกลาววา safeguard duties ของอินเดียไมสอดคลองกับกฎหลักหลาย

ประการของการคาโลกเนื่องจากลมเหลวในการแสดงใหเห็นวาการพัฒนาท่ีไมคาดฝนและผลกระทบ

จากขอผูกพันของ GATT (ขอตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา) นั้นสงผลใหมีการนําเขา

เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑเหล็ก คณะกรรมาธิการยุโรปยังกลาววาอินเดียยังละเมิดบทบัญญัติอ่ืน ๆ อีก

หลายขอใน Safeguards Agreement 

 อยางไรก็ตามคณะกรรมการไดปฏิเสธขอรองเรียนบางประการจากญี่ปุน อินเดียสามารถย่ืน

อุทธรณคําตัดสินตอองคกรอุทธรณได มิเชนนั้นคําตัดสินจะถูกนํามาใชโดยองคกรระงับขอพิพาท

ภายใน 20 ถึง 60 วันนับจากวันท่ีมีการเผยแพร 



Disclaimer:  การเผยแพรขอมูลใน “สรุปขาวเดนรายสัปดาห” มวีัตถุประสงคเพ่ือเปนการใหขอมูลแกผูสนใจเทานั้น สํานกังานสงเสริมการคาฯ ณ กรุงนิวเดลี 

ประเทศอินเดีย จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนําขอมูลนี้ไปใช 

 

 

                                                                Source: livemint November, 7 2018 
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