
รัฐบาลอินเดียประกาศขึ้นภาษีศุลกากรขาเข้าส าหรับทองค า 

  รัฐบาลอินเดียได้ประกาศเพ่ิมอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าส าหรับ
ทองค าขึ้นอีกจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 8 ซึ่งนับเป็นการขึ้นภาษีศุลกากรขาเข้า
ส าหรับทองค าเป็นครั้งที่สองในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ควบคุมการน าเข้าทองค าไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป เนื่องจากการน าเข้าทองค าใน
ปริมาณมากของอินเดียได้ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของอินเดียติดลบมาโดยตลอด
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

 คณะกรรมการกลางสรรพสามิตและศุลกากร (Central Board of Excise and Customs) ของ
อินเดียได้ประกาศอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าอัตราใหม่ โดยการน าเข้าทองค าแท่ง เหรียญทองและแพลตตินั่มจะถูกเก็บ
ภาษีศุลกากรทีอั่ตราร้อยละ 8 จากเดิมท่ีเคยเก็บทีร่้อยละ 6 ส่วนสินแร่ทองค า (Gold Ore) เก็บภาษีศุลกากรที่ร้อยละ 
6 และทองค าแท่งดิบ (Gold Dore Bar) เก็บภาษีสรรสามิตที่ร้อยละ 7 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการเก็บภาษีสรรพสามิต
ส าหรับทองค าแท่งดิบมีอัตราต่ ากว่าการเก็บภาษีศุลกากรทองค าแท่ง เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้บริษัทต่างๆน าเข้า
ทองค าแท่งดิบมาท าการถลุงเป็นทองค าเองภายในประเทศ 

 ส าหรับอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าส าหรับทองค าได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บจากเดิมก่อน
เดือนมกราคม 2555 ที่ก าหนดเป็นอัตราคงที่อยู่ที่ 300 รูปีต่อ 10 กรัม มาเป็นระบบการจัดเก็บเป็นอัตราร้อยละตั้งแต่
เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นมา โดยในเดือนมกราคม 2555 มีการปรับอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าส าหรับทองค าเป็น
ร้อยละ 2 แต่หลังจากนั้นเพียงเดือนเดียวในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 รัฐบาลอินเดียก็ได้ประกาศปรับอัตราภาษีศุลกากร

ขาเข้าอีกครั้งโดยปรับเพ่ิมเป็นร้อยละ 4 จนกระทั่งเดือนมกราคม 2556 รัฐบาล
อินเดียก็ได้ประกาศปรับอัตราภาษีศุลกากรอีกครั้งเป็นร้อยละ 6 และล่าสุดใน
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ก็ได้ประกาศปรับอีกครั้งเป็นครั้งที่สองในรอบ 6 เดือน 
เป็นร้อยละ 8 

  ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศอินเดียมีการ
น าเข้าทองค าทั้งสิ้นเป็นปริมาณ 162 ตัน โดยการขึ้นภาษีศุลกากรขาเข้าส าหรับ
ทองค าในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารกลางของอินเดีย (Reserve Bank 
of India: RBI) ประกาศให้การน าเข้าทองค าต้องท าผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้นและผู้ค้าทองค าที่ต้องซื้อทองค าจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว
จะต้องช าระค่าทองค าเต็มจ านวนทันที 
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 ทางด้านนาย Sudheesh Nambinath นักวิเคราะห์ของ GFMS Thomson-Reuters กล่าวว่า กลุ่ม
ผู้น าเข้าทองค าในอินเดียไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีดังกล่าว เนื่องจากจะท าให้เกิดการลักลอบน าเข้าที่ผิดกฎหมายมาก
ขึ้นและรัฐบาลได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์อ่ืนส าหรับการควบคุมปริมาณทองค าน าเข้าอยู่แล้ว การขึ้นภาษีไม่ใช่หนทางที่
จะสามารถลดปริมาณการน าเข้าทองค าได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อใดที่ราคาทองค าในตลาดโลกลดลง ความต้องการ
ทองค าภายในประเทศก็จะสูงขึ้นและจะต้องมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนทางด้านนักวิเคราะห์คาดว่า
หลังจากการขึ้นภาษีศุลกากรในครั้งนี้จะท าให้มีการลักลอบน าเข้าทองค าเพ่ิมขึ้นอีกกว่าร้อยละ 40 จากปีที่แล้วที่มี
ปริมาณทั้งหมดประมาณ 100 ตัน 

 นาย Mohit Kamboj นายกสมาคม Bombay Bullion Association แสดงความเห็นในทางตรงกัน
ข้ามกับรัฐบาลที่มองว่าการน าเข้าทองค าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประเทศขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งแท้จริง แล้ว
แนวคิดดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะการน าเข้าทองค าดังกล่าวได้สร้างรายได้ให้รัฐบาลมากมายจากการ
เก็บภาษ ีอย่างไรก็ตาม หลังการประกาศขึ้นอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าส าหรับทองค า ราคาทองค าในตลาด MCX Gold 
Future ส าหรับการซื้อขายในเดือนสิงหาคมได้ปรับตัวสูงขึ้น 600 รูปีต่อ 10 กรัม มาอยู่ที่ 27,700 รูปีต่อ 10 กรัมทันที 

 การน าเข้าทองค าในอินเดียมีสัดส่วนประมาณ 10% ของการน าเข้าสินค้าทั้งหมด โดยระหว่าง
ปีงบประมาณ 2555-2556 มีการน าเข้าทองค าทั้งสิ้น 1,015 ตัน ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าการน าเข้าทองค าในปริมาณสูงนี้เป็น
ที่มาของปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศที่มีสัดส่วนสูงถึง 6.7% ของ GDP ในช่วงไตรมาสที่สามของปีที่
แล้ว อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียได้ประมาณการว่าปริมาณการน าเข้าทองค าในปีนี้
น่าจะลดลงมาอยู่ที่ 900 ตัน หรือมีมูลค่าเท่ากับ 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ความคิดเห็นส านักงานฯ 

  การประกาศปรับอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าส าหรับทองค าของรัฐบาลอินเดียในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลอินเดียให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการน าเข้าทองค าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคา
ทองค าโลกลดลงอย่างมากในปัจจุบันนี้ ยิ่งจะท าให้ความต้องการทองค าของผู้บริโภคชาวอินเดียเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน 
รัฐบาลอินเดียจึงต้องอาศัยมาตรการในการสกัดกั้นการน าเข้า เริ่มตั้งแต่การก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้นที่จะน าเข้าได้ และการขึ้นภาษีศุลกากรขาเข้าดังกล่าว  

  ส าหรับประเทศไทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งมีมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือ รัฐบาลอินเดียเข้มงวดในการ
น าเข้าสินค้าเครื่องประดับทองค า พิกัดสินค้า 7113.19 ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีไทย -อินเดีย ซึ่งภาษี
ศุลกากรขาเข้าระหว่างกันอยู่ที่ร้อยละ 0 แต่ขณะนี้รัฐบาลอินเดียสกัดก้ันการน าเข้าด้วยการอ้างเรื่องความ 
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ไม่น่าเชื่อถือของใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศของไทย โดยโยงไปถึงเรื่องการแอบอ้าง
สิทธิแหล่งก าเนิดสินค้า (Circumvention) อีกด้วย ท าให้การน าเข้าสินค้าภายใต้พิกัดสินค้า 7113.19 ดังกล่าวจาก
ประเทศไทยต้องหยุดชะงักลง โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2556 มีการน าเข้าเป็นมูลค่าเพียง 947,679 เหรียญ
สหรัฐฯ เท่านั้น ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่เคยมีการน าเข้าจากประเทศไทยถึง 31.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยลดลงในอัตราร้อยละ 96.97 แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ สินค้าเครื่องประดับท าจากทองค าไม่มีมีอัญมณีประดับ 
(ทองค ารูปพรรณ) พิกัดสินค้า 7113.19.10 โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2556 ปรากฏว่ าไม่มีตัวเลขการน าเข้าจาก
ประเทศไทยเลย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่เคยมีการน าเข้าถึง 9.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ทั้งนี้ คาดว่า
รัฐบาลอินเดียจะยังคงเข้มงวดกับสินค้าพิกัด 7113.19 ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีไทย -อินเดียต่อไป ด้วย
เกรงว่าผู้น าเข้าอินเดียจะหาทางหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรขาเข้าอัตราใหม่ที่อยู่ในระดับสูง 
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