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ระเบียบกำรลงทุนพืน้ ฐำน
1. ช่องทำงกำรลงทุน
นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในประเทศอินเดียผ่านช่องทางการลงทุน 2 ช่องทาง คือ
1. กำรลงทุ น ผ่ ำ นช่ องทำงอัต โนมัติ (Automatic Route) อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของ
ธนาคารกลางของอินเดีย (Reserve Bank of India) โดยนักลงทุนต่างชาติจ ะต้องแจ้งให้ธนาคารกลางของ
อินเดียทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่นาเงินเข้ามาลงทุนหรือวันที่ออกหุ้นของบริษัท
2. กำรลงทุ น โดยขออนุ มั ติ จ ำกคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น จำกต่ ำ งประเทศ
(Foreign Investment Promotion Board) เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่มีกฎหมายกาหนด
ประเภทเอาไว้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ ดังนี้
2.1 การจัดตั้งบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1956 (Companies Act
1956) กาหนดว่า บริษัทจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่า 1 แสนรูปีและมีจานวนผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 50 คน
ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทมี 2 รูปแบบ คือ
1.) การลงทุนร่วมกับนักลงทุนท้องถิ่น (Joint Venture) รัฐบาลอินเดียได้
กาหนดสัดส่วนการถือหุ้นตามประเภทของอุตสาหกรรม แต่หากอุตสาหกรรมใดไม่มีกฎระเบียบกาหนด นัก
ลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ตามความต้องการของนักลงทุนทั้งสองฝ่าย (โดยทั่วไปรัฐบาลอินเดีย จะเปิด
โอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ถึง 100 % ยกเว้นในกิจการบางประเภทที่ได้มีการกาหนดสัดส่วน
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไว้
2.) การลงทุ น ต่ า งชาติ 100 % (100% Wholly-owned Subsidiary)
รัฐบาลอินเดียได้กาหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้มีการลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 100
2.2 กิจการที่รฐั บาลอินเดียส่งเสริมการลงทุน ได้แก่
1.) การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.) การลงทุนทีม่ ีศักยภาพในการสร้างรายได้จากการส่งออก
3.) การลงทุนทีม่ ีการจ้างงานจานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในเขตชนบท
4.) การลงทุนทีม่ ีความเชื่อมโยงกับการเพาะปลูกและธุรกิจการเกษตร
5.) การลงทุนในธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือธุรกิจที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6.) การลงทุนทีส่ ่งเสริมให้มีการนาเข้าเทคโนโลยี
2.3 กิจการที่ไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน เช่น พลังงานปรมาณู สลาก
กินแบ่ง และการพนัน เป็นต้น
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2. ข้อกำหนดในกำรลงทุนต่ำงชำติ
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเทศอินเดียจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการจัดการเงินตราระหว่างประเทศ ค.ศ.1999 (Foreign Exchange Management Act 1999) ของ
รัฐบาลอินเดียควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ธนาคารกลางของอินเดียได้กาหนดไว้ใน Notification
No. FEMA 20/2000-RB ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 โดยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะมี
การทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
กล่าวโดยรวมแล้ว นัก ลงทุ นต่างชาติส ามารถลงทุ นในกิ จ การต่างๆในประเทศอินเดียได้เกื อบทุ ก
ประเภทกิจการ โดยมีช่องทางการลงทุน 2 ช่องทางคือ 1. แบบอัตโนมัติ (Automatic Route) และ 2. แบบที่
ต้องขออนุญาต (Government Route) ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการที่ต้องการลงทุน
ในช่องทางแบบอัตโนมัติ นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อหุ้นจากบริษัทอินเดียหรือเข้ามาลงทุนโดยตรง
ได้แต่ต้องแจ้งข้อมูลให้กับธนาคารกลางของอินเดียทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นของบริษัท
สาหรับช่องทางแบบที่ต้องขออนุญาต นักลงทุนต่างชาติจะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลอินเดียก่อนจึงจะ
สามารถดาเนินการได้ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวคือ คณะกรรมการส่งเสริมกา ร
ลงทุนจากต่างประเทศสังกัดกระทรวงการคลัง
ตามปกติแล้ว หากไม่มีการกาหนดไว้ นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนผ่านช่องทางแบบอัตโนมัติและ
สามารถถือครองหุ้นในสัดส่วนสูงสุดได้ถึงร้ อยละ 100 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียได้กาหนดประเภทของ
กิจการที่นักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุนผ่านช่องทางแบบที่ต้องขออนุญาตเท่านั้นและได้กาหนดสัดส่วนการถือ
หุ้นไว้อย่างจากัด นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังกาหนดให้กจิ การบางประเภทเป็นกิจการที่สงวนไว้ไม่ให้นักลงทุน
ต่างชาติล งทุ น ซึ่งรายละเอี ยดจะปรากฏในเอกสารแนบที่ ใน 1 บทที่ 6 และสามารถศึก ษาเพิ่ม เติมได้จาก
เว็บ ไซต์ของกรมนโยบายและส่ง เสริม อุ ตสาหกรรม (Department of Industrial Policy & Promotion)
http://dipp.nic.in/English/Investor/FDI_Policies/FDI_policy.aspx
3. นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน
นโยบายส่ง เสริม การลงทุ นทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment Policy) ของ
ประเทศอินเดียมีลักษณะที่ค่อนข้างเสรี โดยผ่อนปรนกฎเกณฑ์ ระเบียบ และมาตรการสาหรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศอย่างต่อ เนื่อง เพื่ อส่งเสริม ให้มี ก ารนาเข้าและถ่ายโอนเทคโนโลยี เพิ่มเงินทุ นส ารองระหว่าง
ประเทศ และกระตุ้นให้ธุรกิจของประเทศอินเดียสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลอินเดียชุดใหม่ที่นาโดยนายนเรนทรา โมดี ยังมีแนวโน้ม ว่าจะเปิดอุตสาหกรรม
ต่างๆที่ไม่เคยอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังจูงใจให้ชาวอินเดียที่มีถิ่นพานักต่างประเทศ (Non-resident Indians) เข้า
มาลงทุนในประเทศอินเดียด้วยการให้สิทธิการถือครองหุ้นสูงกว่านักลงทุนต่างชาติอีกด้วย
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ระบบภำษี
1. โครงสร้ำงภำษี
ภาษี ข องประเทศอิ น เดี ย จะถู ก จั ด เก็ บ โดยรั ฐ บาล 3 ระดั บ คื อ 1. รั ฐ บาลกลาง (Central
Government) 2. รัฐบาลของรัฐ (State Government) และ 3. รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. รัฐบำลกลำง จะเก็บภาษีผ่านกระทรวงการคลัง โดยจะเก็บภาษีทางตรงทั้งหมดและภาษีทางอ้อม
บางชนิดผ่านหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ดังนี้
Central Board of District Taxts (CBDT) ทาหน้าที่เก็บภาษีท างตรง เช่น ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีทรัพย์สิน/
ภาษีความมั่นคง (Wealth Tax) ภาษีดอกเบี้ย (Interest Tax) ภาษีของขวัญ (Gift Tax) ภาษีกาไรจากส่วนทุน
(Capital Gain Tax) และภาษีค่าใช้จ่าย (Expenditure Tax) เป็นต้น
 Central Board of Excise and Custom (CBEC) ท าหน้ า ที่ เ ก็ บ ภาษี ท างอ้ อ ม เช่ น
ภาษีส รรพสามิ ตส่ วนกลาง (Central Excise Tax) ภาษี ก ารบริก าร (Service Tax) และค่ าอากรศุล กากร
(Customs Duties) เป็นต้น
2. รัฐบำลของรัฐ ทาหน้าที่จัดเก็บ ภาษีในระดับรัฐ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ภาษี
ขาย (Sales Tax) ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) ภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้าแอลกอฮอล์ (State Excise
Tax) และอากรแสตมป์ซึ่งเก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Stamp Duty) เป็นต้น


3. รัฐบำลท้องถิ่น ทาหน้าที่เก็บภาษีในระดับท้องถิ่น เช่น ภาษีสินค้าผ่านแดน/เข้าเมือง (Octroi/Entry
Tax) และค่าธรรมเนียมการใช้สาธารณูปโภค (Utility Tax) เป็นต้น
2. ภำษีที่สำคัญ
2.1 ภำษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) โดยจะเรียกเก็บจาก
บริษัทท้องถิ่น (Resident Companies) คือ บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย
(Indian Company) โดยฐานภาษีจะคิดจากเงินได้ที่ เกิดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ คงค้าง (Accrual Basis) ทั้ งในและ
นอกประเทศอินเดีย
 บริษัทต่างชาติ (Non-resident Companies) คือ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ
อินเดีย โดยฐานภาษีจะคิดจากเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเท่านั้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.
1961 (Income Tax Act 1961) ไม่ได้กาหนดอัตราภาษีไว้โดยเฉพาะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทุก
ปีโดยกระทรวงการคลัง (ในแผนงบประมาณประจาปี ซึ่งออก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในปัจจุบัน (ปี
ประเมินภาษี 2013-2014) มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
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ค่าธรรมเนียม (Surcharge)
อัตราภาษีเงินได้นิติ หากรายได้สุทธิมากกว่า 10
บุคคล
ล้านรูปี

ประเภทบริษัท
บริษัทท้องถิ่น (Resident)
บริษัทต่างชาติ (Nonresident)

30%
40%

5%
2%

ค่าธรรมเนียม
(Surcharge)
หากรายได้สุทธิมากกว่า
100 ล้านรูปี
10%
5%

หมายเหตุ: ปีภาษีเริ่มจาก 1 เมษายนของทุกปี และสิ้นสุดที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป


นิติบุคคลทุกประเภทต้องเสียภาษีเพื่อการศึกษา (Education Cess) อีกร้อยละ 3 ของ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (Personal Income Tax) โดยจะเรียกเก็บจาก
ผู้อาศัยในประเทศ (Resident Individuals) ได้แก่ บุคคลที่อยู่ในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า
182 วันหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า 60 วันในปีภาษีนั้นและอยู่ในประเทศอินเดียไม่น้อย
กว่า 365 วันในรอบ 4 ปีก่อนหน้าปีภาษีนั้นๆ โดยผู้พักอาศัยในประเทศจะต้องเสียภาษีจากรายได้ที่มาจากทั้ง
ในและนอกประเทศอินเดีย
 ผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยในประเทศอินเดีย (Non-resident Individuals) ได้แก่ บุคคลที่ไม่เข้า
ข่ายผู้พักอาศัยในอินเดียข้างต้น และจะเสียภาษีจากรายได้ที่มาจากในประเทศอินเดียเท่านั้นแต่หากมีรายได้
เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศอินเดีย บุคคลดังกล่าวจะต้องเสียภาษีในลักษณะเดียวกับผู้พักอาศัยใน
ประเทศตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการเงินตราระหว่างประเทศ
พระราชบัญ ญั ติภาษีเงินได้ ค.ศ. 1961 (Income Tax Act 1961) ไม่ ได้ก าหนดอัตรา
ภาษีไว้โดยเฉพาะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทุกปีโดยกระทรวงการคลัง โดยสามารถอ่านรายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์ http://www.incometaxindiapr.gov.in/incometaxindiacr/home_individual.jsp?id=1


2.3 ภำษีสรรพสำมิตส่วนกลำง (Central Excise Duty)
ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือประกอบในประเทศอินเดียและเป็น
ภาษีที่รัฐบาลอินเดียใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดการกับอุปทานของสินค้า ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
วิส าหกิจขนาดย่อม และเป็นแหล่งรายได้ที่ ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอินเดีย ทั้ งนี้ อัตราภาษีสรรพสามิตมีหลาย
อัตรา ขึ้นอยู่กับ ประเภทของสินค้า โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก Central Excise Tariff 2013-2014
หรื อ เข้ าไปที่ เว็ บ ไซต์ http://www.cbec.gov.in/excise/cxt2013-14/cxt-1314-idx.htm ส าห รั บ สิ น ค้ า
ฟุ่ ม เฟื อ ยบางประเภท รัฐ บาลของแต่ ล ะรั ฐ จะเป็ น ผู้ จั ด เก็ บ ซึ่ ง จั ด เก็ บ ทั้ ง จากการน าเข้ า และการผลิ ต
ภายในประเทศ
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2.4 ภำษีศุลกำกร (Customs Duty)
การเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้านาเข้าจะเป็นไปตามพระราชบัญ ญัติศุลกากร ค.ศ. 1957
(Customs Tariff Act 1975) และอยู่ ภายใต้ความรับ ผิดชอบของ The Central Board of Excise Customs
(CBEC) โดยอัตราภาษีศุลกากรจะมีการปรับปรุงเป็นระยะๆและฉบับล่าสุดคือ Customs Tariff 2013-2014 ซึ่ง
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.cbec.gov.in/customs/cst2013-14/cst1314-idx.htm
2.5 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Value Added Tax: VAT)
ประเทศอินเดียเริ่มใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2005 แทนการเก็บ
ภาษีก ารขาย (Central Sales Tax: CST) เพื่อ แก้ไ ขปัญ หาการเก็บ ภาษีซ้าซ้อ นซึ่ง ท าให้ร าคาสิน ค้า ขั้น
สุดท้ายแพงเกินจริง โดยภาษีมูลค่าเพิ่ มเป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการ
ขนส่งสินค้าและบริการ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค
อัตราภาษี
0%
1%
4%
12.5%

ประเภทสินค้า
สินค้าจาเป็นหรือสินค้าที่มีความสาคัญ
โลหะมีค่าต่างๆ เช่น ทองคา และเงิน เป็นต้น
สินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน เช่น ยา เวชภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการเกษตรและ
อุตสาหกรรม และสินค้าทุน เป็นต้น
สินค้าอื่นๆ
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กำรจัดตั้งบริษทั
รูปแบบกำรจัดตั้งบริษัทต่ำงๆ
หลังจากที่อินเดียได้เปลี่ยนมาใช้ พ.ร.บ.บริษัท 2013 (Companies Act 2013) บางส่วนของเนื้อหาใน พ.ร.บ.
ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้แก่นกั ลงทุนชาวต่างชาติที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารมากนัก
ประเภทกิจกำรลงทุน
นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนในอินเดียไดหลายรูปแบบ ดังนี้
1. บริษัทจดทะเบียนในอินเดีย
บริษัททีจ่ ดทะเบียนในอินเดียตองปฏิบัติตามกฎหมายของอินเดียเทาเทียมกับบริษัททองถิ่น โดยขอจด
ทะเบียนบริษัทที่ Registrar of Companies (ROC) มี 2 รูปแบบหลัก คือ บริษัทเอกชนจากัด และ
บริษัทมหาชนจากัด
1.1 บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company)
 นักลงทุนตางชาติสามารถจดทะเบียนกิจการในอินเดียได้ภายใตกฎหมาย Companies Act
2013 นักลงทุนต่างชาติอาจลงทุนเองทั้งหมด หรือรวมทุนกับชาวอินเดียก็ได้บริษัทเอกชนจากัด
ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน และมีสูงสุดได้ไม่เกิน 200 คน และต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย
100,00 รูปี
 บริษัทเอกชนได้รับอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัทคนเดียวแต่ต้องมีชื่อผูร้ ่วมหุ้นอีกคนเผื่อในกรณีทผี่ ู้
ถือหุ้นคนแรกตายหรือพิการ หัวจดหมายของบริษัทต้องใช้ a One-person-company
 ต้นทุนในการจัดตัง้ บริษัทจะต้องดูจากทุนจดทะเบียนและรัฐที่ได้เข้าไปตั้งสานักงาน ตาราง
ข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงทุนจัดตัง้ บริษัทเอกชนจากัดด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านรูปี 10 ล้านรูปี
100 ล้านรูปี และ 1,000 ล้านรูปี ในเมืองเดลี มหาราษฏระ คุชราต และมัธยประเทศ
ต้นทุนกำรจัดตั้งบริษัทเอกชนจำกัด
ทุนจดทะเบียน
เดลี
มหาราษฏระ
คุชราต
มัธยประเทศ
หน่วย : รูปี
1 ล้ำนรูปี
51,310
51,900
54,720
51,610
10 ล้ำนรูปี
200,410
205,500
235,320
200,710
100 ล้ำนรูปี
810,410
860,500
1,160,320
810,710
1,000 ล้ำนรูปี
6,660,410
7,160,500
5,660,320
5,660,710
-การจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัดจะสูงกว่าบริษัทเอกชนจากัดประมาณ < 5,000 รูปี
-เวลาในการก่อตัง้ บริษัทสาหรับชาวอินเดียจะน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ในกรณีทเี่ ป็นชาวต่างชาติ จะต้องใช้
เวลาในการลงทะเบียนเพือ่ เสียภาษีเงินได้และส่งเอกสารที่ได้ลงรายมือชื่อของผู้ถือหุ้นและคณะ
กรรมการบริหาร โดยจะต้องใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์
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-ชาวต่างชาติสามารถที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ หรือสามารถมี
เฉพาะพนักงานต่างชาติในบริษัทก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมาย 149(3) ของ พ.ร.บ. บริษัท 2013 ได้
กาหนดไว้ว่า บริษัทจะต้องมีกรรมการบริษัทที่พานักในประเทศอินเดียอย่างน้อย 182 วัน ในรอบ
ปฏิทินปีก่อน
 ชาวต่างชาติอาจจะใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (legal professional) หรือสมาคม
ธุรกิจท้องถิ่น (local business associate) ในปีแรกของการลงทุนที่อินเดียและหลังจากที่พกั
อาศัยในอินเดียเกิน 182 วันในรอบปีปฏิทินแล้ว ปีต่อมาก็ไม่จาเป็นทีจ่ ะต้องใช้บริการจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสมาคมธุรกิจท้องถิ่นอีก
 ชาวต่างชาติที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทสัญชาติอินเดียไม่จาเป็นต้องพานักใน
ประเทศอินเดียเนื่องจากสามารถบริหารงานได้เมื่ออยู่ต่างประเทศ แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลอินเดียเสียก่อน
1.2 บริษัทมหาชนจากัด (Public Limited Company)
 บริษัทมหาชนจากัดต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 คน และไม่มจี ากัดจานวนคน โดยจะต้องมีทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วขั้นต่า 500,000 รูปี
 บริษัทเอกชนจากัดที่อยู่ในเครือของบริษัทมหาชนจากัด จัดว่าเป็นบริษัทมหาชนจากัดต้องปฏิบัติ
ตามกฎของมหาชนจากัดด้วย
 ทุนจดทะเบียนขั้นต่าต้องชาระทันทีที่ก่อตัง้ บริษัท
ทุนกำรถือหุ้น
พระราชบัญญัตบิ ริษัท ปี 1956 อนุญาตให้บริษัทออกหุน้ สองชนิดให้แก่ผู้ถือหุ้น : หุ้นผู้ถือหุ้น (หุ้น
สามัญ) และหุ้นบุรมิ สิทธิ์ทุนจดทะเบียนที่ออกโดยบริษัททีจ่ ดทะเบียนเป็นมหาชนต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ออกโดยSEBI ที่ควบคุมบริษัท ที่มผี ลประโยชน์ของประชาชนและทางานในตลาดหุ้น
อินเดีย
2.

บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ (ข้อมูลจากฝายวิจัย ธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาชน))

บริษัททีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศอาจดาเนินธุรกิจในอินเดียไดหลายรูปแบบตามขอกาหนดใน
Foreign Exchange Management
(Establishment in India of Branch Office of Other Place of Business) Regulations, 2000
โดยขออนุมัติจาก Reserve Bank of India ดังนี้
- สานักงานสาขา (Branch Office) บริษัทต่างชาติสามารถเขมาตั้งสานักงานสาขาในอินเดีย เพื่อ
ดาเนินกิจการสงออกนาเข้าให้บริการทีป่ รึกษา ศึกษาวิจัยให้บริษัทแม่สนับสนุนความร่วมมือมือทาง
เทคนิคและการเงินระหว่างบริษัทท้องถิ่นและบริษัทแม่เป็นตัวแทนของบริษัทแม่ในการซื้อขายสินค้า

8
ในอินเดียให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟร์แวร์ในอินเดีย ใหบริการทางเทคนิคสาหรับ
สินคที่ผลิตโดยบริษัทแม่ สายการบินต่างชาติและชิปปิ้ง เป็นต้น ทั้งนี้ สานักงานสาขา ไมสามารถ
ดาเนินกิจการกิจการผลิตเองได แต่อนุญาตให้จ้างบริษัทท้องถิ่นรับช่วงการผลิตต่อได้สานักงานสาขา
สามารถหารายไดและโอนกาไรออกนอกประเทศได หลังจากชาระภาษีครบถ้วนแลว
- สานักงานตัวแทน (Representative Office) สานักงานตัวแทนทาหนาที่เสมือนเปนผูแทนของ
บริษัทแมในการดาเนินกิจการในอินเดีย แตไมสามารถมีรายไดจากการดาเนินกิจการได ไมวาโดยตรง
หรือโดยออม ค่าใช้จ่ายของสานักงานตัวแทนตองมาจากเงินโอนเขาจากตางประเทศเท่านั้น
- สานักงานโครงการ (Project Office) บริษัทตางชาติที่ดาเนินโครงการชั่วคราวในอินเดีย สามารถขอ
จัดตั้งสานักงานโครงการเพือ่ ดาเนินกิจกรรมในอินเดียได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้และสามารถดาเนิน
กิจการได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นเท่านั้น สานักงานโครงการอาจมีรายไดจากการดาเนิน
โครงการและโอนกาไรออกนอกประเทศได้เมื่อสิ้นสุดโครงการและชาระภาษีครบถ้วนแลว
ขั้นตอนและค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดตั้งบริษัทในประเทศอินเดีย
สาหรับขั้นตอนการลงทุนในอินเดียหลังจากที่นกั ลงทุนได้รบั การอนุมัตกิ ารลงทุนแล้ว ทั้งโดยผ่านช่อ
ทางการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Routs) หรือ ไดใบอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว การจัดตั้งบริษัทจากัด นักลงทุน
ต้องขอเลขประจาตัวนักลงทุน (Director Identification Number) จดทะเบียนชื่อบริษัทที่ Registrar of
Companies (ROC) และจัดการด้านเอกสารต่างๆร่วมถึง Permanent Account Number (PAN) และ Tax
Account Number (TAN) นอกจากนี้ตองจดทะเบียนกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคมดวย
และต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้
1.
กลุ่มผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทและกรรมการบริษัทแต่ละคนจะต้องมีรหัสประจาตัว Director Identification
Number (DIN) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มออฟไลน์ได้ที่
http://www.mca.gov.in/MCA21/dca/din/DIN.html โดยมีค่าธรรมเนียม 500 รูปี
2.
ขอใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก
http://www.mca.gov.in/MCA21/Rolecheck.html การทาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถทาได้กับ
บริษัทตัวแทนทัง้ 7 บริษัท ราคาโดยประมาณ 400 – 3,000 รูปี
3.
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
-การจดทะเบียนชื่อบริษัทจะต้องทาการตรวจสอบชื่อบริษัทเสียก่อนซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
http://www.mca.gov.in/DCAPortalWeb/dca/MyMCALogin.do?method=setDefaultProperty&mo
de=16
-จัดเตรียมเอกสาร INC-1 โดยจะต้องแนบ หลักฐานว่าสามารถใช้ชื่อบริษัทที่ตงั้ ได้ และลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นอัพโหลดเอกสาร INC-1 ในเว็บไซต์ของ MCA21 โดยจะเสียค่าธรรมเนียม 1,000 รูปี
(ผ่านทาง internet banking หรือ ผ่านบัตรเครดิต) ซึง่ หลังจากได้รับการอนุมัติ INC-1 แล้ว ชื่อบริษัทจะ
สามารถให้ยื่นคาร้องออนไลน์ได้ โดยการตรวจสอบว่าชื่อบริษัทสามารถใช้ได้จะใช้เวลาประมาณ 60 วัน
หลังจากวันทีส่ ่งฟอร์ม INC-1
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-เอกสารที่ต้องกรอกส่งทุกปีหลังจากลงทะเบียนบริษัทแล้ว คืองบดุล ผลประกอบการบริษัท เงินปันผล (Form
No. Pas-3) การแจ้งย้ายสานักงาน (Form No. INC-22) การเปลี่ยนกรรมการบริษัท (Form No. DIR-12)
และค่าใช้จ่ายต่างๆ (Form No. CHG- 1, 9, 4)
-สามารถทาการยื่นเอกสารต่างๆได้ที่ Facilitation Centers/ Registrar’s Front Offices ซึ่งมีทงั้ หมด 53
สาขาทั่วประเทศโดยจะเสียค่าบริการดังนี้
S.No

Service Charge

1 Data Entry (Filling-up of e-Forms)
Scanning of Documents and conversion to
PDF format
3 Laser Printing (B&W)
4 Filing e-Form with MCA21 portal
5 Filing attachments with e-Form
2

Rates/Charges
Rs. 150/- per Form
Rs. 7.50/- per page
Rs. 7.50/- per page
Rs. 150/- per Form
Re. 1.50/- per page

6 View Public Documents

Rs. 75/- per 30 minutes

7 Apply for Certified Copy of Documents

Rs. 75/- per application

8 Apply for DIN

Rs. 75/- per application

9 Apply for and procurement of DSC for users Rs. 150/- per DSC
Services other than those listed above
At market-driven rates
may also be offered by the CFC
Note: For services such as data entry, scanning, e-Form uploading etc. the CFC
would not be responsible for accuracy of data though it would be responsible for
correct entry of the data made available to him. The responsibility for accuracy
of the data content would always rest with the person signing the Form/
Document using her/ his DSC.
Service Tax, if any, payable to the Government shall be chargeable extra on the
basis of actuals.
10

ที่มา: http://www.mca.gov.in/MCA21/ApprovedService.html

* หมายเหตุ: การอัพโหลดเอกสารควรเป็นไฟล์ .PDF สี ขาว-ดา, โหมด 200 dpi resolution และมี
ขนาดไม่เกิน 2.5 MB.
4.
จ่ายค่าอากรแสตมป์ (stamp duty) ในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ทางเลือกคือ การซื้อแสตมป์ติดที่เอกสาร
ชาระออนไลน์ผ่านทางระบบ electronic secured bank treasury receipt (eSBTR) กับธนาคารที่ได้รบั
อนุญาตให้ใช้ระบบนี้ และชาระผ่านทางเครือ่ ง franking machine ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ขึ้นอยู่กบั ทุน
จดทะเบียนของบริษทั
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-100,000 รูปี หรือต่ากว่า ต้องชาระอากรแสตมป์ 4,000 รูปี
-ทุกๆ 10,000 ของมูลค่าทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 100,000 จนถึง 500,000 รูปี ต้องชาระอากรแสตมป์
เพิ่ม 300 รูปี
-ทุกๆ 10,000 ของมูลค่าทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 500,000 จนถึง 5,000,000 รูปี ต้องชาระอากรแสตมป์
เพิ่ม 200 รูปี
-ทุกๆ 10,000 ของมูลค่าทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 5,000,000 จนถึง 10,000,000 รูปี ต้องชาระอากร
แสตมป์เพิ่ม 100 รูปี
-ทุกๆ 10,000 ของมูลค่าทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้นหลังจาก 10,000,000 รูปีขึ้นไป ต้องชาระอากรแสตมป์เพิ่ม 50
รูปี
* หมายเหตุ: หลังจากชาระอากรแสตมป์ผ่านระบบออนไลน์แล้วเอกสารจะอัพโหลดในระบบทันทีและไม่
สามารถทาการแก้ไขได้อีก
5.
รับหนังสือรับรองจัดตัง้ บริษัทจาก Ministry of Corporate Affairs (National)
6.
จัดทาตราประทาของบริษัท ซึง่ ต้องใช้ในการออกเอกสารแก่ผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นๆ
7.
ขอ Permanent Account Number ( PAN) หรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษีตามกฎหมาย 10 หลัก
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tin-nsdl.com วิธีการยื่นขอจะมีทั้งที่สามารถไปติดต่อกับ TIN
Facilitation Centers โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถยื่นขอ Pan Account ได้ที่สถานเอกอัคราชฑูตอินเดีย
ประจาประเทศไทย ซึ่งค่าธรรมเนียมในการสมัคร อยู่ที่ 105 รูปีสาหรับจัดส่งบัตรในประเทศอินเดีย และ 971
รูปสาหรับจัดส่งบัตรนอกประเทศอินเดีย
วิธีการยื่นขอหมายเลข PAN สามารถดาเนินได้โดยการยื่นคาขอด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีที่จอ้ งการยื่น ณ ประเทศ
ไทย ให้ยื่นได้ที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจาประเทศไทย ซึ่งการยื่นคาขอหมายเลข PAN จะต้อง
แนบเอกสารสาคัญมาเพื่อพิสจู น์สถานะสองประการ คือ
7.1 เอกสารแสดงสถานะขอผู้ยื่น (Proof of Identity) จะต้องใช้สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน ในกรณีผู้ยื่นเป็นเอกชน และสาหนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้
ยื่นเป็นนิติบุคคล
7.2 เอกสารแสดงที่ตั้งของถิ่นที่อยู่ (Proof of Address) ใช้เอกสารแสดงภูมลิ าเนาของผู้ยื่น ในกรณีผู้
ยื่นเป็นเอกชน หรือเอกสารแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการในกรณีผู้ยืนเป็นนิติบุคคล
8.
ขอรับ Tax Account Number (TAN) ที่กรมภาษีเงินได้ (the Assessing Office in the Mumbai
Income Tax Department)
9.
จดทะเบียนตาม MSEA ที่หนวยงานตรวจสอบของทองถิ่นซึง่ มีค่าธรรมเนียม 6,500 รูปี
10. จดทะเบียน VAT ที่หนวยงานภาษีของทองถิ่น (the Commercial Tax Office (State))ใช้เวลา 12
วัน และค่าธรรมเนียม 5,100 รูปี
11. จดทะเบียน Profession Tax ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
12. จดทะเบียนกับEPF ( Employees Provident Funds)
13. จดทะเบียนกับ ESIC (the Employees’ State Insurance Corporation ) เพื่อรับบัตร ESI ซึ่งเป็น
บัตรประกันสังคมสาหรับพนักงาน
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ต้นทุนในกำรดำเนินธุรกิจ
ข้อมูลจาก: ASA & Associates LLP

1. เงินเดือนแยกตำมตำแหน่ง (ต่อปี)
สูงสุด
ตำแหน่งผู้จัดกำร
Senior
Middle
Junior
พนักงำนโรงงำน
Supervisor
Skilled workers
Non skilled workers

(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)
ต่ำสุด

260,000
50,000
30,000

50,000
22,000
12,000

8,900
3,700
1,290

5,000
2,210
968

(ค่ำจ้ำงขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ)

กำรตลำด
Senior
100,000
Middle
40,000
Junior
16,000
พนักงำนทั่วไป
เลขำผู้บริหำร
12,100
เสมียน
6,480
พนักงำนบัญชี
11,000
คนขับรถ
3,150
Service Technician
5,000
อื่นๆ
คนขับรถ
2,600
คนทำอำหำร
2,100
แม่บ้ำน
1,000
*ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าประกันสังคม ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
*ผู้จัดการสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้, พนักงานทั่วไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

15,000
14,000
3,200
3,300
3,300
3,300
1,850
2,750
1,600
1,000
665
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2. ค่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ (ต่อเดือน)

ผู้สอบบัญชี
ทนำย
แพทย์และทันตแพทย์ (ตรวจ 23 ครั้งต่อสัปดำห์)
เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร
วิศวกร ช่ำงซ่อม และช่ำง
คอมพิวเตอร์
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
(รวมภำษีแล้ว)

สูงสุด
3,120
2,600
204

(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)
ต่ำสุด
620
520
73

น้อยกว่า 1%
310

15

260

155

3. ค่ำเช่ำ (ต่อเดือน)
สูงสุด
พื้นที่สำนักงำน
เดลี
มุมไบ
บังกำลอร์
เจนไน
เขตนอกเมือง
Export processing zones
(เขตอุตสำหกรรมส่งออก)
พื้นที่อยู่อำศัย
เดลี
มุมไบ
บังกำลอร์
เจนไน
เขตนอกเมือง

(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)
ต่ำสุด

6.48 ต่อตารางฟุต
14.4 ต่อตารางฟุต
5.3 ต่อตารางฟุต
3.2 ต่อตารางฟุต
3.2 ต่อตารางฟุต
2.4 ต่อตารางฟุต

2.5 ต่อตารางฟุต
4 ต่อตารางฟุต
1.9 ต่อตารางฟุต
1.6 ต่อตารางฟุต
1 ต่อตารางฟุต
0.72 ต่อตารางฟุต

2.7 ต่อตารางฟุต
8.1 ต่อตารางฟุต
3.5 ต่อตารางฟุต
2.7 ต่อตารางฟุต
2.7 ต่อตารางฟุต

0.6 ต่อตารางฟุต
4.1 ต่อตารางฟุต
0.6 ต่อตารางฟุต
0.48 ต่อตารางฟุต
0.2 ต่อตารางฟุต
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4. ค่ำสำธำรณูปโภค
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)
ต้นทุนกำรติดตั้ง
ไฟฟ้ำ
ค่ำติดตั้ง (สำหรับกำรพำณิชย์และสำนักงำน)
ระดับอุตสำหกรรม
ระดับกำรพำณิชย์
ระดับที่พักอำศัย
น้ำ
ค่ำติดตั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่
ระดับกำรบริโภค
สำหรับที่พักอำศัย

65 (บริการติดตัง้ สาย) +40 ต่อกิโลวัตต์
สูงสุด 10 กิโลวัตต์ / 0.15 ต่อกิโลวัตต์
สูงสุด 10 กิโลวัตต์ / 0.16 ต่อกิโลวัตต์
สูงสุด 200 ยูนิต / 0.06 ต่อกิโลวัตต์

การบริโภคต่อ
เดือน (กิโลลิตร)
0-10
10-20
20-30
>30

ระดับกำรพำณิชย์
(กำรพำณิชย์และอุตสำหกรรม)

โทรศัพท์
ค่ำติดตั้ง
ค่ำบริกำรรำยเดือน
ภำยในประเทศ
ระหว่ำงประเทศ
อินเตอร์เน็ต
ค่ำธรรมเนียมกำรติดตั้ง

110-2,225
ค่าบริการ
(ดอลลาร์
สหรัฐฯ)
1.3
2.7
3.8
5

การบริโภคต่อ
เดือน (กิโลลิตร)

ค่าบริการ

0-10
10-25
25-50
50-100
>100

10
14.6
18.7
21.5
26

ค่าน้าต่อ
ปริมาตร (ต่อ
กิโลลิตร)*
0.05
0.07
0.3
0.5
ค่าน้าต่อ
ปริมาตร (ต่อ
กิโลลิตร)*
0.2
0.5
1.1
1.8
2.2

11-33
(ขึ้นอยู่กับจานวนการใช้งาน) 40-500
(ขึ้นอยู่กับจานวนการใช้งาน) 100-200
(ขึ้นอยู่กับจานวนการใช้งาน) 200-50
19-1,000

14

ข้อมูลเมืองเศรษฐกิจสำคัญ
ปัจจุบันประเทศอิ นเดียมี เมืองเศรษฐกิจส าคัญ ทั้ งหมด 10 เมือง ประกอบด้วย มุ มไบ นิวเดลี
โกลกัตตา บังกะลอร์ เจนไน ไฮเดอราบัด อาห์เมดาบัด ปูเน่ สุรัติ และกานปูร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มหำนครมุมไบ (Mumbai)
มุมไบเป็นเมื องเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ ที่ สุดของประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็ นเมื องที่ มี GDP มากที่ สุดใน
ประเทศอินเดีย ทั้งยังเป็นเมืองที่ติดอันดับ 10 เมืองธุรกิจที่ใหญ่ ที่สุดในโลกอีกด้วย นอกจากนี้ เมืองมุมไบยังมี
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ โดยมี สัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 25 ของภาคการผลิตทั้งหมดในประเทศอินเดีย
ปัจจุบัน รัฐบาลมีการพัฒนาเมืองคู่แฝด Navi Mumbai และ Thane ให้เจริญทัดเทียมกับเมืองมุมไบ ทาให้เกิด
โครงการก่อสร้างมากมายในเมืองทั้ง 3 นี้ อย่างไรก็ดี เมืองมุมไบเป็นเมืองที่มีค่าเช่าสานักงานแพงเป็นอันดับ 4
ของโลก และเป็นเมืองที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากที่สุดในประเทศอินเดียด้วย
2. กรุงนิวเดลี (New Delhi)
กรุงนิวเดลีเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย และเป็นเมืองที่ภาคบริการมีการเติบโตมากที่สุดเมือง
หนึ่ง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างมาก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสาคัญ ในกรุงเดลี ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม โรงแรม ธนาคาร สื่อสาร สินค้าอุปโภคบริโภค การก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องหนัง
ไฟฟ้า โทรคมนาคม บริการด้านสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว
3. กัลกัตตำ (Kolkata)
เมืองกัลกั ตตาเป็นเมือ งหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภูมิ ภาค
ตะวันออกและอีสานของประเทศอินเดีย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุตสาหกรรม IT มีการเติบโตกว่า 70% ต่อปี ทั้งนี้ เมือง
กัลกัตตามีนิคมอุตสาหกรรมหลัก คือ Saltlake Sector 5 นอกจากนี้ เมื องกัลกั ตตายังมี China Town แห่ง
เดียวในประเทศอินเดียด้วย
4. บังกะลอร์ (Bangalore)
เมืองบังกะลอร์เป็นเมืองหลวงของรัฐกรณาฏกะ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้าน IT ของประเทศอินเดีย
จนได้รับฉายาว่า Silicon Valley of India โดยอุตสาหกรรมหลักของเมืองบังกะลอร์คือ IT และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เช่น ธุรกิจรับจ้างบริการระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ดังนั้น การจ้างงานส่วนใหญ่ใน
เมื องบังกะลอร์จึง มากจากบริษัทซอฟแวร์ ทั้ งนี้ เมื อง บัง กะลอร์มี นิคมธุรกิ จ ซอฟแวร์ ทั้ ง หมด 3 แห่ง คือ
Software Technology Parks of India (STPI), International Tech Park, Bangalore (ITPB) แ ล ะ
Electronics City นอกจากนี้ เมืองบังกะลอร์ยังเป็นเมืองที่มีจานวนครัวเรือนที่มีรายได้เกิน 1 ล้านรูปีมากที่สุด
ในประเทศอินเดียอีกด้วย อย่างไรก็ดี เมือ งบังกะลอร์เป็นเมืองี่มีป ระชากรหนาแน่นมากที่ สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศอินเดีย
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5. เจนไน (Chennai)
เมื องเจนไนเป็นเมื องอุ ตสาหกรรม โดยมี อุตสาหกรรมส าคัญ ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ (มี
สัดส่วนเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในประเทศอินเดีย) อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับ IT (Software & Hardware) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกจากนี้ เมืองเจนไนยังมีท่าเรือที่ทนั สมัยและทางหลวงสุวรรณจตุร
พักตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับเมืองเศรษฐกิจอื่นๆได้
6. ไฮเดอรำบัด (Hyderabad)
เมืองไฮเดอราบัดตั้งอยู่บนที่ราบสูงเดคคาน และเป็นศูนย์กระจายสินค้าสู่รัฐโอริสา ฉัตติสครห์ ฌาร์
ขัณฑ์ และมหาราษฏระ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกิจของรัฐอานธรประเทศด้วย ทั้งนี้ เมืองไฮ
เดอราบั ดมีอุตสหกรรมหลักคือ อุ ตสาหกรรม IT ซึ่งใช้แรงงานเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของแรงงานทั้ งหมด
นอกจากนีร้ ายได้ส่วนหนึ่งของไฮเดอราบัดมาจากจากแรงงานชาวอินเดียที่ไปทางานที่เมืองดูไบอีกด้วย
7. อำห์เมดำบัด (Ahmedabad)
เมื องอาห์เมดาบัดเป็น เมื อ งศูนย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ และอุตสาหกรรมที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของรัฐคุชราต
เนื่องจากที่ทาเลตั้งที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองสุรัต ทั้งยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าสินค้าให้กับเมืองอื่ นๆ ที่อยู่ห่างไกล
จากทะเลในฝั่ ง ตะวั น ตกด้ ว ย ทั้ ง นี้ เมื อ งอาห์ เ มดาบั ด มี อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรม IT
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม Software อุตสาหกรรม BPO อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ เป็น
ต้น
8. ปูเน่ (Pune)
เมืองปูเน่เป็นเมืองบริวารของเมืองมุมไบที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 150 กิโลเมตร
และเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมืองปูเน่ยังเป็นเมือง
ที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภท ทั้งยังเป็นเมืองแห่งเครือ่ งจักรกล, เครื่องใช้ไฟฟ้า, IT, Software และ BPO
ด้วย ทั้ งนี้ เมื องปูเน่มี นิ คมอุ ตสาหกรรม IT หลายแห่ ง เช่น Rajiv Gandhi IT Park, Magarpatta Cybercity,
MIDC Software Technology Park, Marisoft IT Park
9. สุรัติ (Surat)
เมืองสุรัตเิ ป็นเมืองที่มขี นาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัฐคุชราต และเป็นเมืองที่มกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงมากในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นเมืองที่มีการจ้างงานสูงมากและมีการปล่อยสินเชื่อรายย่อยต่อหัวสูงที่สุดใน
อินเดียด้วย ทั้งนี้ เมืองสุรัติเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและอุตสาหกรรมเพชรจนได้รับฉายาว่า Diamond
Capital of the World หรืออาจกล่าวได้ว่ากว่าร้อยละ 90 ของเพชรในตลาดโลกผ่านการตัดและเจียรนัยที่
เมืองสุรัติแห่งนี้ อย่างไรก็ดี เมืองสุรัติเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
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10. กำนปูร์ (Kanpur)
เมืองกานปูร์ตั้งอยู่ในรัฐอุตรประเทศ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ
ของอินเดีย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนัง (ส่งออกรองเท้ามากที่สุดของอินเดีย) และ
สิ่งทอของประเทศอินเดีย นอกจากนี้ เมืองการปูร์ยังเป็นแหล่งผลิตของอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็ก เคมีภัณฑ์
จักรยานยนต์ เครื่องยนต์ และปุ๋ย และยังเป็นเมืองที่มี SMEs มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดียด้วย
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zones)
ประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มองเห็นความสาคัญของเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก (EPZ: Export Processing Zone) ในฐานะกลไกสาคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมการส่งออกของประเทศให้
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกดังกล่าวจะสามารถขจัดปั ญ หาต่างๆที่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าของอินเดียได้ เช่น ปัญ หาการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานโลก
ปัญหาความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล ปัญหาเรื่องพิธีการทางศุลกากร เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย
ยัง เล็ ง เห็น ถึ ง โอกาสที่ จ ะดึ ง ดู ดเงินลงทุ น จากต่ างประเทศจ านวนม หาศาลที่ จ ะเข้ าไปลงทุ น ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกอีกด้วย เขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของอินเดียจึงได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่ง
แรกในทวีปเอเชียที่เมื อ งกันดลา (Kandla) ในรัฐคุชราต (Gujarat) ซึ่งตั้งอยู่ด้านเหนือของรัฐมหาราษฏระ
(Maharashtra) ในปี 2508 ตามมาด้วยเขตนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกันภายใต้ชื่อที่แตกต่างกัน
ไปอี ก หลายแห่ ง เช่ น Software Technology Park (STP), Export Oriented Unit (EOU) เป็ น ต้ น แต่
ปรากฏว่าการดาเนินการในการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ได้บ รรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
ไม่ได้ช่วยให้การส่งออกของอินเดียดีขึ้นและไม่ได้ช่วยให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นตามที่คาดหวัง รวมทั้งไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายอื่นๆที่ตั้งไว้ด้วย
รัฐบาลอินเดียได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวในการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆของตนเองมาหลายปี และได้เห็นความสาเร็ จในการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครบวงจรที่
เรียกว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zone)” ในต่างประเทศหลายประเทศที่เน้นสร้าง
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยการลงทุ น โดยภาคเอกชน (Private Investment-Led Economic
Growth) ก็ ได้ข้อสรุปว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จ ะท าให้อินเดียประสบ
ความสาเร็จทั้งด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการสร้างงานและการแก้ปัญหาสังคมด้านอื่นๆด้วย รัฐบาล
อินดียจึงได้ป ระกาศนโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิเศษ (Special Economic Zone Policy) ในเดือนเมษายน ปี
2543 ด้วยความคาดหวังว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญที่จะทาให้ประเทศอินเดียมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับ
รัฐ คือ การจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับโลก (World-Class Infrastructure) การให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีต่างๆ รวมทั้งการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) อย่างเป็ นรูป ธรรมในประเทศอิ นเดี ยจึง เริ่ม ถือก าเนิด ตั้ง แต่วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2543 เป็ นต้ นมา
จนกระทั่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิ จพิเศษ ปี 2548 (Special Economic Zone Act 2005) ผ่าน
ความเห็นชอบจากรัฐสภาในเดือนพฤษภาคม 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้น
มา รวมทั้ งมี ก ารออกกฎกระทรวงว่าด้วยเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ ปี 2549 (Special Economic Zone Rule
2006) โดยกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียมารองรับอีกด้วย ทาให้การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
อินเดียมี ก ฎหมายรองรับ และดาเนินการอย่างเป็น ระบบโดยสมบู รณ์ ทั้ ง นี้ พระราชบั ญ ญั ติฯ ดัง กล่าวมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการของอินเดีย
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อเป็นการสร้างงานภายในประเทศ
5. เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
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ทั้งนี้ รัฐบาลมีความคาดหวังว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนทั้งจาก
ภายในและต่างประเทศได้อย่างมหาศาล โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพใน
การทางานของคนอินเดียจะได้รับการพัฒนา และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอันจะเป็นผลทาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
ในส่ ว นของกฎกระทรวงว่ าด้ วยเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ปี 2549 (Special Economic Zone Rule
2006) มี ไว้เ พื่ อ ก าหนดแนวทางในการดาเนิน งานของเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษให้ มี ค วามคล่ องตัว มากยิ่ง ขึ้ น
โดยเฉพาะขั้นตอนต่างๆในการพัฒนา การบริหาร และการดูแลรักษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งขั้นตอนในการ
จัดตั้งบริษัทและการดาเนินธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีการปรับให้มีความง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
ด้วยการลดขั้นตอนให้ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในจุดเดียว (Single Window)
ขั้นตอนในกำรขออนุญำตจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย
การขออนุญาตจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดียสามารถดาเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 บริษัทที่จะขอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Developer) จะต้องยื่นคาขอ
(Proposal) ต่อรัฐบาลของรัฐที่บริษัทสนใจจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อรับคาขอแล้วรัฐบาลของรัฐนั้นๆ
จะต้องส่งคาขอดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการอนุมัติ (Board of Approval) ภายใน 45 วัน
นับจากวันที่รับคาขอจากบริษัทผู้ยื่นคาขอ คณะกรรมการอนุมัติจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน ก่อน
แจ้งผลให้รัฐบาลกลางทราบ โดยรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ออกหนังสืออนุมัติให้แก่บริษัทผู้ยื่น คาขอ หลังจากนั้น
บริษั ท ผู้ยื่ น ค าขอจะต้อ งแจ้ง ข้ อ มู ล รายละเอี ยดที่ จ าเป็ นแก่ รัฐบาลกลางก่ อนที่ รัฐ บาลกลางจะประกาศ
(Notification) ให้พื้นที่ที่ยื่นขอได้รับสถานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ช่องทางที่ 2 บริษัทที่จะขอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Developer) สามารถยื่นคาขอ
(Proposal) ผ่านคณะกรรมการอนุมัติ (Board of Approval) ได้โดยตรง โดยคณะกรรมการฯ จะต้องขอความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของรัฐนั้นๆก่อนภายใน 6 เดือนนับจากวันที่รับคาขอจากบริษัทผู้ยื่นคาขอ หลังจากนั้นก็
จะพิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนเดียวกับช่องทางแรก
ช่องทางที่ 3 รัฐบาลกลางสามารถจัดตั้งและประกาศให้พื้นที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ก็ได้แต่จะต้องหารือกับรัฐบาลของรัฐนั้นๆเสียก่อน
สาหรับคณะกรรมการอนุมัติ (Board of Approval) จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางให้มีอานาจ
ตามที่ ก าหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติ เขตเศรษฐกิ จ พิเศษ ปี 2548 มี องค์ป ระกอบคณะจากกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 19 คน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นประธาน

19
แผนผังแสดงช่องทำงในกำรขออนุญำตจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยื่นคาขอต่อรัฐบาลของรัฐ

ยื่นคาขอตรงไปยัง
คณะกรรมการอนุมัติ
(ภายใน 6 เดือน)

(ภายใน 45 วัน)

รัฐบาลกลางจัดตัง้ และประกาศ
พื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ได้เลยแต่ต้องผ่านการหารือกับ
รัฐบาลของรัฐก่อน

คณะกรรมการอนุมัติขอความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของรัฐ

คณะกรรมการอนุมัติพิจารณาคาขอแล้วแจ้งรัฐบาลกลาง
(ภายใน 30 วัน)
รัฐบาลกลางออกหนังสือแจ้งการอนุมัติแก่ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอจัดส่งข้อมูลรายละเอียดให้แก่รัฐบาลกลาง
รัฐบาลกลางออกประกาศพื้นที่ตามคาขอให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รัฐบาลอิ นเดียได้อนุมั ติให้มี ก ารจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จ พิเศษแล้ว (Formal Approval SEZs) จ านวน
589 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจากจานวนที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการทั้งหมด 589 แห่งดังกล่าว มีพื้นที่ที่ได้รับ
การประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว (Notified SEZs) จานวน 389 แห่ง (รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
รัฐบาลกลาง 7 แห่งกับของรัฐ/เอกชน 12 แห่ง) แต่เปิดดาเนินการแล้วเพียง 153 แห่งเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ
25.98 ของจานวนเขตเศรษฐกิจพิ เศษที่ได้รับการอนุ มัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกลางซึ่งถือว่ายังอยู่ใน
สัดส่วนที่น้อยมาก
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เขตเศรษฐกิจ พิเศษที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ (Formal Approval SEZs) มีพื้นที่ 71,502
เฮกตาร์ (ประมาณ 446,887.5 ไร่) เท่ากับใช้พื้นที่เฉลี่ยแห่งละประมาณ 758.72 ไร่ แต่ที่ได้รับการประกาศ
เป็นเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษแล้ว (Notified SEZs) มี พื้นที่ 47,190 เฮกตาร์ (ประมาณ 294,937.5 ไร่) ใช้พื้นที่
เฉลี่ยแห่งละประมาณ 758.19 ไร่ ในด้านการจ้างงานคาดว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็น
ทางการแล้วจานวน 589 แห่งจะสามารถจ้างแรงงานได้จานวน 844,916 คน มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ
40.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คานวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 50 รูปี)
สถิติสำคัญในกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของอินเดีย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ได้รับอนุมัติอย่ำง
เป็นทำงกำร
จานวน (แห่ง)
589
พื้นที่ (เฮกตาร์)
71,502.0
เงินลงทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)
- SEZs ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. 2548
36.55
- SEZs ของรัฐ/เอกชนที่จัดตั้งก่อนมี พ.ร.บ. 2548
1.53
- SEZs ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลกลาง
2.30
รวม
40.38
การจ้างงาน (คน)
- SEZs ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. 2548
552,048
- SEZs ของรัฐ/เอกชนที่จัดตั้งก่อนมี พ.ร.บ. 2548
79,015
- SEZs ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลกลาง
213,853
รวม
844,916

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่ได้รับกำร
ประกำศแล้ว
389
47,190.0
36.55
1.18
1.84
39.57
552,048
66,547
91,617
710,212
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รัฐที่ได้รับ อนุมัติให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุด คือ รัฐ Andhra Pradesh จานวน 109 แห่ง
รองลงมา คือ รัฐ Maharashtra จานวน 103 แห่ง รัฐ Tamil Nadu จานวน 69 แห่ง รัฐ Karnataka จานวน
62 แห่ง และรัฐ Gujarat จานวน 47 แห่งตามล าดับ อย่างไรก็ ตาม เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษที่ ได้รับ อนุมั ติจ าก
รัฐบาลกลางมีการเปิดดาเนินการจริงน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนที่ได้รับอนุมัติ โดยในรัฐ Andhra Pradesh
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปิดดาเนินการจริงมากที่สุด จานวน 37 แห่ง รองลงมา คือ รัฐ Tamil Nadu จานวน
33 แห่ง รัฐ Karnataka จานวน 20 แห่ง รัฐ Maharashtra จานวน 18 แห่ง และรัฐ Gujarat จานวน 13 แห่ง
สาเหตุที่ท าให้เขตเศรษฐกิจ พิเศษในอิ นเดียเปิดดาเนินการจริงน้อยกว่าที่ ได้รับ การอนุมัติจ ากรัฐบาลกลาง
เนื่องจากโครงการเหล่านี้ได้รับการต่อต้านอย่างมากจากเกษตรกรอินเดีย ทาให้การรวบรวมที่ดินเพื่อนามา
จัดทาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทาได้ยากมาก
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ในการขออนุญาตจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศอินเดีย ผู้ยื่นคาขอจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะ
จัดตั้งขึ้นสาหรับอุตสาหกรรมใด เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละอุตสาหกรรมจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
เช่น ถ้าเป็นอุตสาหกรรมส าหรับ สินค้าทั่ วไป (Multi Products) มีข้อก าหนดว่ าต้องมี พื้นที่ อย่างต่า 1,000
เฮกตาร์ (ประมาณ 6,250 ไร่) แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมประเภท Electronics/Hardware/Software มี การ
กาหนดพื้นที่ขั้นต่าเพียง 10 เฮกตาร์ (ประมาณ 62.5 ไร่) แต่มีข้อก าหนดเพิ่มเติมว่าต้องมีก ารจัดสรรพื้นที่
สาหรับก่อสร้างอาคารไม่ต่ากว่า 1 แสนตารางเมตร เป็นต้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษของอินเดียที่เปิดดาเนินการแล้วจานวน 158 แห่งทั่วประเทศ เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสาหรับอุตสาหกรรมด้าน Information Technology (IT)/Electrical & Electronics Products (E&E)
เป็นส่วนใหญ่ถึง 95 แห่ง หรือประมาณ 60% ของจานวนเขตเศรษฐกิจ พิเศษที่เปิดดาเนินการแล้ว โดยส่วน
ใหญ่ จ ะตั้ง อยู่ในรัฐ Andhra Pradesh 21 แห่ง รัฐ Tamil Nadu 18 แห่ ง รัฐ Karnataka 15 แห่ ง และรัฐ
Maharashtra 14 แห่ง รองลงมาจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมสินค้าทั่วไป จานวน 19 แห่ง
(รวมอุตสาหกรรมบริก ารทั่ วไปด้วย) ส าหรั บ อุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 9 แห่ง ส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ ที่รัฐ Tamil Nadu จานวน 2
แห่ง และที่รัฐ Rajasthan อีก 1 แห่ง สาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสาเร็จรูปมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจานวน 6 แห่งในรัฐ Gujarat จานวน 2 แห่ง รัฐ Tamil Nadu จานวน 2 แห่ง รัฐ Andhra Pradesh
และรัฐ Karnataka รัฐละ 1 แห่ ง แต่ที่ น่ าสนใจคือ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษส าหรับ อุตสาหกรรมอั ญ มณี และ
เครื่องประดับมีเพียง 4 แห่งเท่านั้นในรัฐ Andhra Pradesh รัฐ Maharashtra รัฐ Rajasthan และรัฐ West
Bengal รัฐละ 1 แห่ง โดยในรัฐ Gujarat ซึ่งมีเมือง Surat เป็นศูนย์กลางในการผลิตและการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ (ที่ทาจากเพชร) ของอินเดียกลับไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมนี้
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จำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ของอินเดียแยกตำมรัฐ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555
จำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แห่ง)
รัฐ
ได้รับอนุมัติ
ประกาศเป็น SEZs ดาเนินการแล้ว
อย่างเป็นทางการ
Andhra Pradesh
109
75
37
Chandigarh
2
2
2
Chattisgarh
2
1
0
Delhi
3
0
0
Dadra & Nagar Haveli
2
2
0
Goa
7
3
0
Gujarat
47
30
17
Haryana
46
36
3
Himachal Pradesh
0
0
0
Jharkhand
1
1
0
Karnataka
62
36
20
Kerala
29
20
6
Madhya Pradesh
19
6
1
Maharashtra
103
63
18
Nagaland
2
1
0
Orissa
10
5
1
Pondicherry
1
0
0
Punjab
8
2
1
Rajasthan
10
9
5
Tamil Nadu
69
57
33
Uttar Pradesh
34
21
8
Uttarakhand
2
1
0
West Bengal
20
11
6
ข้อมูลไม่ได้ระบุรัฐ
1
7
รวม
589
389
158
ที่มำ: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce
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ตำรำงแสดงจำนวนและประเภทอุตสำหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ในรัฐต่ำงๆที่เปิดดำเนินกำรแล้ว
รัฐ

Andhra Pradesh
Chandigarh
Gujarat
Haryana
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Orissa
Rajasthan
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
West Bengal
รวม

IT/ITES
Telecom.
E&E

21
2
5
3
15
6
14
1
1
18
5
4
95

2
2

Gems&
Jewelry

Textile/
Apparel

Pharma/
Bio-Tech

Auto

Aviation

1
1*
1
1
4

1
2
1
2
6

5
2
1
1
9

1
2
3

2
2

Engineering
Power
Food
Products
Sector

2
2
3
7

1
1
1
3

1
1
1
3

Footwear

Handicraft

MultiProducts

1
1
2

2
1
3

5
5
1
1
1
4
1
1
19
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กำรขอวีซ่ำ
1. วีซ่ำธุรกิจ (Business Visa)
วีซ่าธุรกิจจะมอบให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศอินเดียด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อร่วมลงทุนทางธุรกิจหรือเพื่อสารวจหาโอกาสใน
การร่วมลงทุนทางธุรกิจในประเทศอินเดีย
2. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อซือ้ ขายสินค้าอุสาหกรรม สินค้าเพื่อการพาณิชย์
หรือสินค้าคงทน
3. ชาวต่างชาติที่ต้อ งการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางเทคนิค เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือเข้าร่วมการประชุมทั่วไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านธุรกิจ
4. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อสรรหาบุคลากร
5. ชาวต่างชาติที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจและ/หรือผู้บริหารของบริษัท
6. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหรือ เพื่อเข้า
ร่วมนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า เป็นต้น
7. ผู้ซื้อ ชาวต่ างชาติ ที่ ต้ อ งการเข้ า มาในประเทศอิ นเดีย เพื่ อ ท าธุร กิ จ กั บ ผู้ จัด จ าหน่ ายหรือผู้ ที่ มี
ศักยภาพที่จะเป็นผู้จัดจาหน่ายที่อยู่ในประอินเดีย เพื่อประเมิน หรือควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งคา
สั่งซื้อ หรือเพื่อต่อรองกับผู้จัดจาหน่าย เป็นต้น
8. ผู้ผู้เชียวชาญเฉพาะทางที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อประสานงานกับ
โครงการที่กาลังดาเนินการอยู่เพื่อ ติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อจัดการการประชุมกับลูกค้า
ชาวอินเดียและ/หรือเพื่อให้คาแนะนาทางเทคนิค
9. ชาวต่างชาติที่ที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อให้บริการก่อนการขายหรือหลังการขาย
10. เจ้าหน้าที่ฝึกหัดจากบริษัทข้ามชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อฝีกงานในบริษัทนั้นๆซึ่ง
เป็นบริษัทศูนย์กลางของภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย
11. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อเป็นผู้นาทัวร์และ/หรือผู้ทาธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติหรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่จาเป็นสาหรับการขอวีซ่าธุรกิจ
1. เอกสารการเดินทางที่ยังสามารถใช้ได้
2. หลักฐานที่แสดงถึงสถานะทางการเงินและความรู้ความสามารถที่ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่จะเข้าไป
ดาเนินงาน
3. เอกสาร/ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการทากิจกรรมทางธุรกิจ เช่น หลักฐานการจด
ทะเบียนภายใต้บัญ ญัติ บ ริษัท หรือ หลัก ฐานการลงทะเบียนของบริษัท กั บ คณะกรรมการการ
ส่งเสริมการส่งออกหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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ระยะเวลาของวีซ่าธุรกิจ
- สูงสุด 5 ปี
การต่อวีซ่าธุรกิจ
- สามารถต่อได้
2. วีซ่ำอนุญำตให้ทำงำน (Employment Visa)
วีซ่าอนุญ าตให้ท างานจะมอบให้กั บ ชาวต่างชาติที่ ต้องการเข้า มาในประเทศอินเดียเพื่อท างาน โดยมี
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะและ/หรือความสามารถเฉพาะด้าน และมีการทาสัญญากับบริษัทที่
ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย
2. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อหางานกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย
3. ชาวต่างชาติ ที่ ได้รับ วีซ่า อนุ ญ าตให้ท างานจะต้องได้รับ เงิน เดือนเป็ นจ านวนอย่างน้อย 25,000
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี
เอกสารที่จาเป็นสาหรับการขอวีซ่าอนุญาตให้ทางาน
1. เอกสารการเดินทางที่ยังสามารถใช้ได้
2. สัญญาจ้างงานจากบริษัทที่อยู่ในประเทศอินเดีย
3. เอกสารพิสูจน์วฒ
ุ ิการศึกษาหรือใบประกอบวิชาชีพ
ระยะเวลาของวีซ่าอนุญาตให้ทางาน
- 5 ปีสาหรับผู้ที่มคี วามชานาญเฉพาะด้านที่เข้ามายังประเทศอินเดียผ่านข้อตกลงของรัฐบาลของทั้ง
สองประเทศ
- 3 ปี ส าหรับ ผู้ ที่ มี ค วามชานาญเฉพาะด้านที่ ได้รับ การว่าจ้างในแผนกซอฟท์ แวร์ไอที และการ
ให้บริการไอที
- 2 ปีหรือน้อยกว่าสาหรับกรณีอื่นๆ
*ในกรณี ที่ วีซ่า อนุ ญ าตให้ ท างานมี ร ะยะเวลามากกว่า 180 วัน ผู้ วีซ่าจะต้อ งไปลงทะเบีย นกั บ
Foreigners Registration Officer (FRO) แ ล ะ Foreigners Regional Registration Officer
(FRRO) ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ ม าถึง แล้วจะได้รับ ใบอนุญ าตที่ พัก อาศัยเพื่ อใช้ห าที่ อยู่ใน
ประเทศอินเดียต่อไป หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ ผู้ขอวีซ่าจะต้องแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย
*ในกรณี ที่ วีซ่ า อนุ ญ าตให้ ท างานมี ร ะยะเวลา 180 วัน หรือน้ อยกว่า ผู้ ขอวีซ่า ไม่ จ าเป็ นต้ องไป
ลงทะเบียนกับ FRO และ FRRO
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การต่อวีซ่าอนุญาตให้ทางาน
- สามารถต่อได้
3. วีซ่ำสำหรับสมำชิกครอบครัว
สมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่ได้ยื่นขอวีซ่าธุรกิจหรือ วีซ่าอนุญาตให้ทางานจะได้รับ
วีซ่า X โดยมีระยะเวลาเท่ากับวีซ่าของผู้ที่เป็นเจ้าของวีซ่าทั้งสองชนิดหรือเป็นเวลาสั้นกว่าตามการพิจารณาของ
รัฐบาลอินเดีย
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กำรธนำคำร
1. สถำบันกำรเงิน
1) ธนำคำรกลำง (Reserve Bank of India-RBI) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการเงินของประเทศ
2) กำรควบคุมเงินตรำต่ำงประเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการเงินตราต่างประเทศของประเทศ
อินเดียมีข้ออนุญาต ดังนี้
• สาหรับธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศโดยทั่วไปสามารถ
โอนเงินเข้าออกประเทศได้โดยเสรี (Fully Convertibility on Current Account)
• สาหรับการลงทุนจากต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติสามารถโอนเงินลงทุน (Investment
Capital) และผลกาไรจากเงินลงทุนออกนอกประเทศได้โดยเสรี แต่ต้องสอดคล้องกับนโยบายทีร่ ัฐบาลอินเดีย
กาหนดไว้สาหรับแต่ละอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถโอนเงินปันผลออกนอกประเทศได้โดยผ่าน
Authorized Dealer
• การนาเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศในบางกรณี จะต้องได้รับการอนุมัตจิ าก
ธนาคารกลางอินเดียก่อน อาทิ การถือเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 25,000 เหรียญสหรัฐฯ/คน
3) ธนำคำรต่ำงชำติ ประกอบธุรกิจในอินเดียเป็นจานวนมาก เช่น ABN Amro, Bank of Nava Scotia,
Citibank, DBS Bank , HSBC, Standard Chartered Bank รวมถึงธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีสานักงานที่เมือง
มุมไบด้วย
4) ธนำคำรอินเดีย มีธนาคารพาณิชย์หลายรายทั้งของรัฐ เช่น State Bank of India และของเอกชน เช่น
ICICI Bank
2. กำรโอนเงินตรำออกนอกประเทศ
1. ผูล้ งทุนสามารถโอนเงินรายได้กลับประเทศได้ทั้งหมดผ่านทางระบบบัญชีธนาคาร แต่ทั้งนี้จะต้อง
เป็นรายได้สุทธิที่คงเหลือหลังจากเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับทางการอินเดียเรียบร้อยแล้ว (ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกิจการต่างชาติร้อยละ 40)
2. บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างในประเทศอินเดีย หลังจากเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว (ประมาณ
ร้อยละ 30) สามารถโอนเงินรายได้กลับประเทศได้ทั้งหมดเช่นกัน
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มำรยำททำงธุรกิจและวัฒนธรรม
- การทักทาย – กล่าวสวัสดีด้วยคาว่า “นมัสเต” พร้อมทั้งยกมือไหว้ การทักทายแบบนี้ใช้ได้ทั่วไป
ทางอินเดียตอนเหนือ เช่น รัฐอุตรประเทศ ราชาสถาน ปันจาบ และพิหาร แต่หากเป็นตอนใต้ จะไม่นิยมการยกมือ
ไหว้ แต่จะใช้ธรรมเนียมแบบอังกฤษคือ การจับมือ (Check hand) และคาทักทายจะต่างกันไปตามภาษาแต่ละ
ท้องถิ่นในแต่ละรัฐ เช่น ในรัฐทมิฬนาดูจะทักทายด้วยคาว่า “วานักกา” สาหรับในกลุ่มชาวมุสลิมจะทักทายว่า “ซาลาม
มุอลายกุม”
- ผู้ชายจะไม่ จับมือทักทายกับผู้หญิง เว้นแต่ผู้หญิงจะยื่นมื อให้สัมผัสก่อน แต่ก็จับ แค่ครึ่งมือ คือ
สัมผัสเฉพาะส่วนที่เป็นนิ้วเท่านั้น อุ้งมือจะไม่สัมผัสกัน
- คนอิ นเดียไม่นิยมปฏิเสธโดยตรง แต่จะพูดว่า “จะพยายาม ” (I will try) ซึ่งหมายถึง “No”
ดังนั้น หากเจรจาธุรกิจกับชาวอินเดียแล้วได้ยินคานี้ แสดงว่า ไม่ตกลงแน่นอน
- การพยักหน้าของไทยใช้ผงกหัว “ด้านหน้า” แต่อินเดียจะผงกหัวไป “ซ้าย-ขวา”(มองดูคล้ายกับ
การส่ายหน้า ต้องสังเกตให้ดี) แต่มีความหมายเหมือนกันคือ “Yes”
- การเปิบอาหารด้วยมือถือเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมอินเดีย ดังนั้นไม่ควรแสดงอาการตกใจหรือ
ตื่นเต้นเมื่อพบกับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ก็สามารถขอช้อนได้ถ้าไม่ถนัดที่จะเปิบ
- คนอินเดียโดยเฉลี่ยร้อยละ 50 เป็นมังสะวิรัต หรือประมาณกว่า 600 ล้านคน แต่ในตอนเหนือ เช่น
รัฐอุตรประเทศ ราชาสถาน ปันจาบ และพิหาร มีมากถึงร้อยละ 70 คนอินเดียนิยมอาหารไทย งานแต่งงานจะต้องมี
อาหารไทยอยูด่ ้วยเพื่อเชิดหน้าชูตาเจ้าภาพ เครื่องแกงอินเดียคล้ายของไทยและใส่กะทิด้วย แต่รสชาติอ่อนกว่าไทย
มาก คนอินเดี ยหลายคนเคร่งเรื่องความบริสุ ทธ์ ข องอาหารมั ง สะวิรัตมาก หลายร้านถึง กั บ ขึ้ นป้ ายว่า “Pure
Vegetarian Food” ซึ่งแม่ครัวไทยถนัดเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรลืมพิมพ์คาว่า “Pure Vegetarian Food”
ไว้บนฉลากเช่นกัน
- สาเหตุที่คนอินเดียรับประทานมังสะวิรัติสันนิษฐานว่าเป็นอิทธิพลของศาสนาพุทธสายมหายาน
ช่วงท้ายๆ ในอินเดียซึ่งรุ่งเรืองมาก ทาให้ศาสนาพราหมที่แข่งกันดึงคนเข้าวัดกับศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัย พุทธกาล
ได้รับเอาธรรมเนียมนี้ไปปฏิบัติเพื่ออวดเคร่ง (เริ่มในสมัยหัวหน้าพราหมที่ชื่อสังฆราจารย์) พร้อมกับรับเอาคาสอน
และแนวปฏิบัติหลายๆ อย่างไปใช้ด้วย เช่น เริ่มมีนักบวชเหมือนชาวพุทธ มีธรรมเนียมโกนหัวบวช 1 วันเหมือนชาวพุทธ
ไม่ฆ่าและกินเนื้อสัตว์ใหญ่เพราะถือเป็นบาป (ทั้งที่เดิมนิยมการบูชายัน) และการกินเจเหมือนชาวพุทธ เป็นต้น
- หากเห็นชามเล็กๆใส่น้าและมะนาวฝานบางๆวางอยู่บนโต๊ะอาหาร ห้ามดื่มเด็ดขาดเพราะเอาไว้
ใช้สาหรับล้างมือหลังรับประธานอาหาร
- คนไทยที่ ไม่ ชอบรับประทานอาหารอินเดีย หากมาประเทศอินเดียใหม่ๆ ควรเลือกรับประทาน
Biriyani “บิริยานี่” หรือข้าวหมกไก่เป็นหลักจะทาให้ชีวิตในอินเดียมีรสชาติขึ้นเยอะ แม้ว่าข้าวหมกไก่ไทยจะอร่อย
กว่าก็ตาม
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- ชาวอิ นเดียมี วัฒ นธรรมการกิ นที่ เรียกว่า “Dabba” (ดั๊บบา) หมายถึ งปิ่ นโต การน าปิ่ นโตอาหาร
กลางวั นไปรั บ ประทานที่ ท างานเป็ น เรื่ อ งปกติ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ นั ก เรีย น คนงาน พนั ก งานบริ ษั ท ไปถึ ง ระดั บ
นายกรั ฐมนตรี ดัง นั้ น หากจะเชิญ ใครไปรับ ประทานอาหารกลางวัน ต้ อ งนัด ล่ วงหน้าอย่ างน้อ ย 1 สั ป ดาห์
เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องนาปิ่นโตไปจากบ้านในวันนั้น วัฒนธรรมดั๊บบาของอินเดียนี้แข็งแกร่งมาก แม้แต่นักการทูต
อินเดียในต่างประเทศก็ยังพกปิ่นโตไปที่ทางานด้วย
- ในเมืองมุมไบมีธุรกิจที่เรียกว่า “Dabbawala” (ดั๊บบาวาลา) หมายถึงนักขนปิ่นโต เป็นธุรกิจที่ทา
เงินมหาศาล โดยทุกเช้าจะมีพนักงานของดั๊บบาวาลาไปรวบรวมอาหารปิ่นโตจากแม่บ้านของสมาชิกทุกบ้าน แล้ว
ขนขึ้นซาเล้ง ถีบไปที่สถานีรถไฟ ส่งต่อให้พนักงานที่รอรับอยู่บนรถไฟ ก่อนเดินทางไปส่งให้กับสมาชิกถึงโต๊ะทางาน
ก่อนเที่ ยงของทุ กวัน เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากที่ว่า ไม่ เคยมี การส่งผิดที่เลยแม้ แต่ครั้งเดียว ตลอดร้อยกว่าปีที่
ดาเนินธุรกิจมา นอกจากนี้ ธุรกิจดั๊บบาวาลายังให้บริการผูกปิ่นโตด้วย คือบริษัททาอาหารปิ่นโตให้เองเลย ไม่ต้อง
ไปรับที่บ้าน
- คนอิ นเดียรับ ประทานอาหารเย็นดึกมาก ประมาณ 3-4 ทุ่ ม ดังนั้นหากได้รับ เชิญ ไป Dinner
ที่บ้านของเพื่อนชาวอินเดีย ก็ควรรับประทานรองท้องไปก่อน ส่วนจะมีของติดไม้ติดมือไปก็ไม่ผิดกติกา อาจเป็น
ไวน์สักขวด หรือ ขนมไทยๆที่แม่บ้านคุณทาเองก็จะได้รับการชื่นชมจากเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่ง
- งานเลี้ยงแต่งงานไม่มีการให้ “เงินช่วย” กับเจ้าภาพ แต่นิยมเป็นของขวัญมากกว่า โดยแขกแต่ละคน
จะขึ้นไปมอบให้กับมือเจ้าสาวเองบนเวที ขณะเดียวกันวงมโหรีก็จะบรรเลงเพลงตลอดทั้งงาน สาหรับค่าใช้จ่ายในการ
แต่งงานจึงตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าสาวเป็นหลัก ดังนั้นหากใครมีลูกสาวจะต้องเตรียมตัวเก็บเงินไว้ตั้ งแต่วันที่ลูก
สาวเกิด ซึ่งเจ้าสาวส่วนใหญ่จะแต่งงานก่อนวัย 20
- รูป ติดบัตรใครว่าไม่สาคัญ หากคุณเดินทางไปประเทศอินเดียไม่ ว่าไปเที่ยวหรือไปทางาน ควร
ถ่ายรูปสาหรับติดบัตรไปสักสองโหลเป็นอย่างน้อย เพราะต้องใช้บ่อยมาก ตัวอย่างเช่น ทาใบขับขี่ต้องใช้รูป 6 ใบ
เป็นอย่างน้อย
- ชาวซิกข์ใช้นามสกุลซิงห์หมด ทั้งที่อาจไม่ใช่ญาติกันก็ได้ แต่ผู้หญิงชาวซิกข์ จะมีคาเรียก “คอร์”
ต่อท้ายชื่อตัวเสมอ
- อย่ายืนใกล้กับชาวอินเดียเกินไป (ไม่ต่ากว่า 1 ช่วงแขน) มิฉะนั้นจะถือเป็นการรุกล้าเขตส่วนตัว
- คนฮินดูส่วนใหญ่ไม่ดื่มเหล้าในที่สาธารณะ ดื่มเฉพาะในบ้าน คนอินเดียไม่ นิยมสวมรองเท้ าในบ้าน
เช่นเดียวกับคนไทย
- คนฮิ น ดู ไม่ ฆ่ าวั ว และไม่ ท าร้ ายวัว จึ ง เห็ น วัว เดิ น เต็ ม ถนนไปหมดทั้ ง ในเมื อ งและในชนบท
หากเห็นวัวยืนขวางถนนห้ามบีบแตรไล่ ให้ขับช้าๆ
- การวิ่งถือเป็นกิริยาที่ไม่งามมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังนั้นเราจะไม่เห็นใครวิ่งจ๊อกกิ้งในตอนเช้า
นอกจากเดินเร็วๆ ออกกาลังเท่านั้น ยกเว้นตารวจจะวิ่งออกกาลังกันตอนเช้าเป็นหมู่เท่านั้น อุปกรณ์กีฬาเกี่ยวกับ
การวิ่งไม่น่าจะมีลู่ทางในตลาดนี้
- ชุดบิกินีหาซื้อยากมากในอินเดีย การใส่สายเดี่ยวก็ถือว่าโป๊และอุจาดตาแก่ชาวภารตะส่วนใหญ่
แถมอาจถูกรุมประชาทัณฑ์
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- การนั่งสามล้อเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงสาหรับคนต่างชาติ เพราะส่วนใหญ่ คนขับไม่สามารถพูด
ภาษาอั งกฤษได้ นอกจากนั้น ยัง อาจมี ก ารขอขึ้นราคาหลายเท่ าตัว แนะนาให้ใช้ร ถเช่าของโรงแรมหรือของ
สนามบิน
- พยายามเจรจาธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงสุ ดเท่าที่จะทาได้ตั้งแต่ตอนแรก แล้ว วันต่อๆ มาค่อย
ตามเรื่องกับผู้บริหารระดับรองลงมา
- ยกย่อง ชมเชย ชื่นชมกับวัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี และอาหารอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี ของ
ประเทศอินเดีย ห้ามวิจารณ์เด็ดขาด
- นักท่องเที่ยวควรระวังตัวที่สถานีรถไฟ หากคุณถามใครสักคนเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องเวลาออกของ
เที่ยวรถไฟ และอื่นๆ ให้ถามกับพนักงานการรถไฟในเครื่องแบบเท่านั้น หากคุณไปถามคนอื่น คุณจะเป็นเหยื่อของ
นักต้มตุ๋นค่อนข้างแน่นอน
- ในแหล่งท่องเที่ยว ถ้าคุณบอกสามล้อไปส่งทีโ่ รงแรมที่คุณจองไว้แล้ว เขาจะบอกว่าโรงแรมเจ๊งไปแล้ว
พร้อมทั้งคะยั้นคะยอให้คุณไปพักที่โรงแรมที่เขาแนะนา ให้ลงจากรถทันที แล้วหาคันใหม่
- การทานัดหมายกับนักธุรกิจอินเดียต้องทาใจ เนื่องจากอาจมาสาย 1-2 ชั่วโมง หรือไม่มาเลย แต่
คุณไม่ควรไปสายถ้าเขานัดให้คุณไปพบ
- การตื้อเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับได้ในอินเดีย เป็นธรรมดาที่จะพบเห็นพ่อค้าเดินตื้อขายของให้คุณ
ทานองเดียวกัน คุณก็มีสิทธิตื้อเขาเช่นกันในการเจรจาธุรกิจ อย่าพึ่งหัวเสียหากคู่เจรจาของคุณบอกว่า “ทาไม่ได้”
คุณควรขอร้องเขาแล้ว ขอร้องเขาอีก พร้อมรอยยิ้ม และเจรจาไปเรื่อยๆ ถามว่าควรปรับปรุงข้อตกลงอย่างไร ขอ
คาแนะนา ความเห็นของเขา หลีกเลี่ยงข้อจากัด ใช้ท่าทีเป็นมิตร เน้นให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระยะยาวและ
ให้เห็นประโยชน์ของการทาธุรกิจของคุณกับของเขาต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติ
- การเจรจาธุรกิจเป็นการ Give & Take สาหรับอินเดีย คุณอย่ารีบเปิดไพ่เร็วนัก แต่ควรค่อยๆ เปิด
ทีละ 5% ถึง 10% เช่น หากคุณจะให้ใครเป็นตัวแทนจาหน่ายในอินเดีย เริ่มต้นอย่างไปให้เป็นตัวแทนจาหน่ายแต่ผู้
เดียวในอินเดียเลยในตอนแรก ควรเสนอไปว่าให้เป็นตัวแทนในมลรัฐหนึ่งก่อน และให้ล องส่งของไปในปริม าณ
น้อยๆในช่วงแรก ในปีต่อมาอาจขยับเป็น 2 มลรัฐ และเพิ่มปริมาณการส่งของไปอีกสักนิด เพื่อศึกษาความสามารถ
และความน่าเชื่อถือก่อน แต่หากคุณเปิดไพ่ 100% แต่ทีแรก คุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว จะหาตัวแทนจาหน่ายราย
ใหม่ก็ไม่ได้เพราะคุณถูกเขาผูกมัดเต็มตัวเสียแล้ว และทาให้คุณเสียตลาดไปอย่างน่าเสียดาย
- เทศกาลหรือประเพณีที่สาคัญของอินเดียมีจานวนมากและส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา
ต่างๆ โดยเฉพาะศาสนาฮินดู ซึ่งในแต่ละเทศกาลมักมีระยะเวลาของการเฉลิมฉลองมากกว่า 1 วัน และชาวอินเดีย
นิยมซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่กัน เทศกาลของชาวอินเดียที่สาคัญๆ ได้แก่
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วันสำคัญ1/

เทศกำล / ประเพณี

1 มกราคม

วันปีใหม่สากล

26 มกราคม

วันชาติ (Republic Day) เป็นวันที่ประเทศอินเดียประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยทหาร
ทั้ง 3 เหล่าทัพจัดเดินขบวนพาเหรดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

กุมภาพันธ์/มีนาคม2/ พิธีมหาศิวาราตรี (Mahashivratri) เป็นวันสาคัญของศาสนาฮินดู เพื่อแสดงการ
สักการะบูชาพระศิวะ
มีนาคม2/

เทศกาล Holi หรือเทศกาลแห่งสีสัน เป็นเทศกาลเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิและเทศกาล
แห่งความรัก

มีนาคม2/

Milad-Un-Nabi เป็นวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด

มีนาคม/ เมษายน2/ Mahavir Jayanthi วันประสูติของศาสดามาหาวีร์ ยายันติ (บุตรพระพุทธเจ้า)
10 เมษายน

Good Friday เป็นเทศกาลของชาวคริสต์ เพื่อราลึกถึงการเสียสละของพระเยซู

13 เมษายน

วันอีสเตอร์ เป็นเทศกาลของชาวคริสต์ เพือ่ เฉลิมฉลองการฟืน้ พระชนม์ของพระเยซู

เมษายน2/

Guru Nanak's Birthday วันเกิดพระศาสดาคุรุนานัก ถือเป็นวันสาคัญทางศาสนาที่สาคัญ
ที่สุดของชาวซิกข์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าวัดเพื่อฟังธรรมะและให้ทาน

เมษายน/
พฤษภาคม2/

วิสาขบูชา คือ วันประสูติของพระพุทธเจ้า

สิงหาคม/
กันยายน2/

Janmashtami เป็นวันประสูติของพระกฤษณะ

15 สิงหาคม

วันเอกราช (Independence Day) หรือวันสิ้นสุดการปกครองจากสหราชอาณาจักร

สิงหาคม-กันยายน2/ เทศกาล Ganesh Chaturthi เป็นเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ ซึ่งชาวอินเดียมีการเฉลิมฉลอง
อย่างยิ่งใหญ่ประมาณ 10 วัน และมีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาดต่างๆ เพื่อเข้าพิธีบูชา
และแห่ไปรอบเมือง
กันยายน2/

วันอิดิลฟิตรีย์ (Aidilfitri) หรือวันอีด (Eid) เป็นวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือน
รอมดอนของชาวมุสลิม

กันยายน/ ตุลาคม2/ Dussehra (Vijaya Dashami) เทศกาลบวงสรวงพระแม่อุมาเทวี ซึ่งมีการเฉลิมฉลองพระแม่
ทั้ง 9 ปางใน 9 คืน เทศกาลนี้ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูเกี่ยวข้าวด้วย
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วันสาคัญ1/

เทศกาล / ประเพณี

2 ตุลาคม

วันเกิดของมหาตมะ คานธี ซึ่งเป็นผูเ้ รียกร้องเอกราชให้กบั ชาวอินเดีย ในวันนี้ทั้งประเทศ
จะไม่มีการจาหน่ายและดื่มสุราเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ท่าน

ตุลาคม/
พฤศจิกายน2/

เทศกาลดิวาลี (Diwali) หรือ ดีปาวาลี (Deepavali) เป็นเทศกาลแห่งไฟ/แสงสว่าง ชาวอินเดีย
จะมีการประดับไฟบ้านเรือนอย่างสว่างไสว มีการจุดประทัดดอกไม้ไฟและพลุจานวนมาก
เทศกาลนีเ้ ปรียบเสมือนกับวันขึ้นปีใหม่ ซึง่ ชาวอินเดียถือว่าเป็นวันที่เริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ
โดยจะมอบของขวัญ หรือส่งการ์ดอวยพรให้แก่กัน เพื่อความเจริญก้าวหน้า และหลังวัน Diwali
1 วัน จะมีพิธีรับขวัญพี่ชาย (Bhai Duj) ซึ่งน้องสาวจะเจิมหน้าผากให้พี่ชายเพื่อให้มีความสุข
อายุยืน มีความเจริญก้าวหน้า ฝ่ายพี่ชายก็จะมอบของขวัญและสัญญาว่าจะปกป้องน้องสาว
เป็นการตอบแทน

พฤศจิกายน/
ธันวาคม2/

วันตรุษอีดิลอัดฮา (Aidil-Adha) วันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม โดยการเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน
และร่วมละหมาดอีด

ธันวาคม2/

วันปีใหม่ของอิสลาม (Muharram) ซึ่งชาวมุสลิมบางส่วนจะถือศีลอด และงดการทะเลาะวิวาท

25 ธันวาคม

วันคริสต์มาส วันประสูติของพระเยซู

หมายเหตุ: 1/ วันหยุดราชการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ
2/ วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการนับตามจันทรคติ
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สภำพแวดล้อมในกำรดำรงชีวิต
1) การดารงชีวิต

เนื่องด้วยบุคลิกของคนอินเดียแตกต่างกับไทย ทั้งอาหารการกินที่ค่อนข้างจากัด อาจทาให้มปี ัญหาสาหรับ
คนที่ปรับตัวได้ยาก และความเป็นอยู่ในแต่ละเมืองก็ค่อนข้างแตกต่างกัน

อินเดียเป็นประเทศที่ยังไม่เปิดรับการลงทุนร้านค้าปลีกจากต่างชาติทาให้ในอินเดียไม่มรี ้านสะดวกซื้อที่
เปิดตลอด 24 ชม. ดังนั้นส่วนใหญ่เราจะสามารถซื้อของได้จากร้านโชว์ห่วยแบบอินเดียเท่านั้น

ในเมืองใหญ่ๆร้านค้าอาจจะปิดสัก 4-5 ทุ่ม แต่ในเมืองเล็กๆ ร้านค้าจะปิดเร็วมาก ดังนั้นถ้ามีของที่
จาเป็นต้องซือ้ เมื่อเจอร้านแล้วให้ซื้อทันที
2) ที่พักอาศัย
คุณภาพที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มี
3) อาหาร
ในเมืองใหญ่ๆ เช่น มุมไบ เดลี หาร้านอาหารได้ง่าย
ร้านอาหารไทยมักมีในเมืองใหญ่ๆ และเป็นร้านระดับ Hi-End
 ในอินเดียเนื้อสัตว์ที่หาง่ายที่สุดคือ ไก่ ถ้าอยากกินเนื้อชนิดอืน่ ๆ ราคาค่อนข้างแพง หรือหาไม่ได้เลย แนะนา
ให้นาเนื้อแห้งมากจากไทย เพราะสะอาดและปลอดภัยกว่า
4) สถานพยาบาล
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง หมอส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้
เลือกเข้าโรงพยาบาลเอกชนจะดีกว่า เพื่อไม่ต้องเสียเวลานาน
5) ความปลอดภัย
ความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับไม่เลวร้าย แต่ควรหลีกเลี่ยงการเดินเพียงลาพังในยามวิกาลและในสถานที่
เปลี่ยว ตามสถิติตัวเลขอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อย ห้ามชะล่าใจ
 การขับรถในอินเดียถือว่าอันตรายมาก เนื่องจากคนอินเดียมักไม่ค่อยเคารพกฎจราจร
6) สิ่งบันเทิงเริงรมย์
ในหัวเมืองใหญ่มอี ยู่เป็นจานวนมาก รวมถึงร้านกาแฟ และร้านให้เช่าวีดิโอ แต่ตามชนบทจะไม่มีเลย
ในเมืองใหญ่ๆ มีสปาไทย แต่ไม่ใช่ไทยแท้
7) การดูแลสุขภาพ
หากจะมาอยู่ที่อินเดียนานควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ
น้าประปาที่อินเดียมีตะกอนเยอะมาก น้าที่ใช้บริโภคควรเป็นน้าขวดจะดีกว่า
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อากาศในประเทศอินเดียแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ควรเช็คสภาพอากาศให้ดีก่อนเดินทาง และเตรียม
หน้ากากอนามัยให้พร้อมเนื่องจากประเทศอินเดียมีฝุ่นละอองเยอะมาก
8) การสื่อสารกับคนอินเดีย
การถามทางคนอินเดียถือเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะคนอินเดียถึงไม่รทู้ างแต่จะมีน้าใจบอกทางเราเสมอ
คนอินเดียที่มีการศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ถ้าเดินตามท้องถนนบางคนก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย
วันอาทิตย์ถือเป็นวันหยุดของคนอินเดีย หากจะติดต่อกับบริษัทหรือราชการ ควรทาก่อนเที่ยงของวันเสาร์จะ
ดีที่สุด
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กฎหมำยแรงงำน
Industrial Safety and Health กฎหมายอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 บทบัญญัติ
คือ
1. ความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน
2. ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
3. ความปลอดภัยในกิจกรรม
1. กฎหมายโรงงาน Factory Act, 1948
เป็นการวางระเบียบความปลอดภัย อนามัย สวัสดิการ และเงื่อนไขการทางานของลูกจ้างในโรงงาน กฎหมาย
นี้ถูกบังคับใช้โดยรัฐผ่านทางผู้ตรวจสอบโรงงาน
2. กฎหมายเหมืองแร่ Mines Act, 1952
ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิการสาหรับคนงานในเหมืองถ่าน เหมือง
แร่ และบ่อน้ามัน กาหนดหน้าที่ของเจ้าของในการจัดการเหมือง ความปลอดภัยและสุขอนามัย ทั้งยัง
กาหนดเวลาในการทางาน ค่าแรงขั้นต่าและอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
Directorate General of Mines Safety มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบความสามารถของคนงานในการส่งไป
ประจาจุดต่างๆ ในเหมือง และจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับความปลอดภัยของคนงาน
Courts of Inquiry ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางทาหน้าทีส่ ืบสวนอุบัติเหตุทเี่ ป็นเหตุให้คนงานเหมืองเสียชีวิต
10 คนขึ้นไป โดยจะลงโทษทัง้ จาและปรับจากการฝ่าฝืนหน้าที่ภายใต้กฎหมายนี้
3. กฎหมายคนงานท่าเรือ Dock Workers Act, 1986
ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิการสาหรับคนงานที่ทางานในท่าเรือ ซึ่ง
ถูกจัดการโดย Director General Factory Advice Service and Labour Institutes, Directorate
General FASLI as the Chief Inspector มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ความปลอดภัยทีท่ ่าเรือ 10 ท่าเรือ
หลักในอินเดีย ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่กจิ กรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและจานวนการเกิดอุบัตเิ หตุในแต่ละท่าเรือ
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4. ประกันสังคม
นายจ้างจะต้องสมทบค่าประกันสังคม 12% ของเงินเดือนลูกจ้าง โดย 8.33% จะนาเข้ากองทุนบานาญ และ
ส่วนที่เหลือจะแบ่งเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ส่วนลูกจ้างจะจ่ายค่าประกันสังคม 12% เพื่อนาเข้ากองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
กฎหมายประกันสถานภาพลูกจ้าง The Employees’ State Insurance Act, 1948 (ESI Act) กฎหมายนีจ้ ะ
ครอบคลุมโรงงานหรือองค์กรที่มลี ูกจ้างตัง้ แต่ 10 คนขึ้นไป โดยจะเตรียมเรื่องการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม
ให้กับลูกจ้างและครอบครัว และการได้รับรายได้ในขณะที่พกั รักษาตัวจากอาการป่วยและคลอดบุตร และเงิน
ตอบแทนรายเดือนในกรณีที่ตายหรือพิการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพและบทบัญญัติอื่นๆ The Employees’ Provident Funds & Miscellaneous
Provisions Act, 1952 (EPF & MP Act) ใช้กับโรงงานที่มตี ารางการทางานที่แน่นอน และมีลูกจ้าง20 คนขึ้น
ไป ซึ่งจะให้เงินชดเชยในช่วงบั้นปลาย เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เงินบานาญ และในกรณีที่เสียชีวิตระหว่าง
การทางานครอบครัวจะเป็นผู้ได้รับเงินบานาญ สาหรับลูกจ้างในเหมืองและไร่ชาจะมีสทิ ธิประโยชน์ที่แตกต่าง
กันออกไป
- กฎหมายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง The Employees' Compensation Act, 1923 (WC Act), ที่ซงึ่ จะต้อง
จ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างหรือครอบครัวของเขา ในกรณีที่ลกู จ้างได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- เงินชดเชยเพื่อการคลอดบุตรThe Maternity Benefit Act, 1961 (M.B. Act), โดยให้ค่าจ้าง 12 สัปดาห์
ในระหว่างลาเพือ่ คลอดบุตรและในกรณีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- กฎหมายเงินตอบแทนพิเศษ The Payment of Gratuity Act, 1972 (P.G. Act), โดยจัดเงินตอบแทน
พิเศษเป็นค่าจ้าง 15 วันในแต่ละปี สาหรับลูกจ้างทีท่ างานกับบริษทั มาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ในบริษัทที่
มีลูกจ้างอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป
5. กฎหมายสาหรับช่วงทดลองงาน Apprentice Act
- วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะให้แรงงานใหม่ และฝึกฝนทักษะที่มีอยู่แล้ว
ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในช่วงทดลองงานต้องเป็นผู้ที่อายุไม่ต่ากว่า 14 ปี มีระดับความรู้และสมรรถภาพทางร่างกายที่
บริษัทกาหนดไว้
ช่วงเวลาการทดลองงาน: 6 เดือน ถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ
ผู้ทดลองงานต้องเรียนรู้งานตั้งใจและเข้าร่วมการฝึกอย่างเป็นประจา ต้องทางานสัปดาห์ละ 42 -48 ชม. และ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานระหว่าง 22.00 – 06.00 น. เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแล
หน้าที่ของนายจ้างภายใต้กฎหมายนี้ คือ
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การทาสัญญาทดลองงาน หากช่วงเวลาการทดลองงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป นายจ้างจะต้องให้ผู้ฝึกงานสามารถ
ลากิจได้ 12 วัน ลาป่วยได้ 15 วัน และ ลาหยุดพิเศษได้ 10 วันต่อปี
นายจ้างต้องเตรียมการฝึกในขอบเขตทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ผู้ฝึกมีคุณสมบัตเิ พียงพอ
การจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ฝึกในช่วงทดลองงานต่อเดือน
-ระดับปริญญา: 3,560 รูปี
-การเรียนโดยรวมเวลาฝึกงานกับเวลาเรียนเข้าด้วยกัน Sandwich course (ระดับปริญญา) :
2,530 รูปี
-ระดับช่างเทคนิค: 2,530 รูปี
-การเรียนโดยรวมเวลาฝึกงานกับเวลาเรียนเข้าด้วยกัน Sandwich course (ระดับ
อนุปริญญา): 2,070 รูปี
-เทคนิคอาชีวะ: 1,970 รูปี
6. กฎหมายค่าแรง Wages Act 1936
-จุดประสงค์ การจ่ายค่าแรงตามปกติแก่ลูกจ้าง ลูกจ้างที่อยูภ่ ายใต้กฎหมายนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับค่าจ้าง
เฉลี่ย 10,000 รูปีตอ่ เดือน
-เวลาการจ่ายค่าจ้าง:
- หากมีจานวนลูกจ้างน้อยกว่า 1000 คน ค่าจ้างจะจ่ายก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
- หากมีจานวนลูกจ้างมากกว่า 1000 คน ค่าจ้างจะจ่ายก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- การเลิกจ้างจากนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างก่อนถึงวันยุติการทางาน 2 วัน
- การหักค่าจ้าง สามารถหักได้สงู สุด 50% ต่อเดือน แต่สามารถหักได้ถึง 75% ในกรณีที่หกั ค่าใช้จ่ายบางส่วน
เข้ากองทุน co-operative society
-รูปแบบของการจ่ายค่าจ้าง : จ่ายโดยธนบัตรและเหรียญ
-สามารถทีจ่ ะจ่ายโดยเช็ค หรือโอนผ่านธนาคารโดยได้รบั การลงลายมือชื่อยินยอมจากลูกจ้าง
-สามารถจ่ายค่าจ้างได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรือทุกเดือนแต่ห้ามเกินกว่า 1 เดือน
-ถ้าไม่จ่ายตามกาหนดเวลาหรือฝ่าฝืนกฎหมายนี้ มีโทษจาคุกไม่ต่ากว่า 1 เดือน สูงสุด 6 เดือน และมีค่าปรับ
ไม่ต่ากว่า 2,000 รูปี สูงสุด 15,000 รูปี
7. กฎหมายเงินทดแทน
- จุดประสงค์: เป็นกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างหรือผูท้ ี่อยู่ในอุปการะของลูกจ้างด้วยการกาหนดให้นายจ้าง
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จ่ายเงินให้บุคคลดังกล่าวเมื่อลูกจ้างได้รบั ภยันตรายหรือเจ็บป่วยหรือตายอันมีสามเหตุมาจากการทางาน
ให้แก่นายจ้างและกาหนดให้มกี องทุนเงินทดแทนขึ้นโดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพื่อ
เป็นหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างแทนนายจ้างชื่อ
- นายจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจาก
การได้รับบาดเจ็บของลูกจ้างที่ไม่ทาให้ต้องหยุดงานเกิน 3 วัน
การได้รับบาดเจ็บที่ไม่ถึงแก่ความตายหรือพิการเป็นสาเหตุจากการเกิดอุบัตเิ หตุที่ซึ่งเนื่องมาจากลูกจ้างมี
อาการมึนเมา ไม่เชื่อฟังคาสั่ง หรือประมาทเลินเล่อในขณะทางาน
- จานวนที่ต้องเงินทดแทน:
ในกรณีที่เสียชีวิตจากการทางานนายจ้างจะต้องจ่ายทดแทนอย่างต่า 120,000 รูปี หรือ 50% ของเงิน
ค่าจ้างรายเดือนคูณด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในกรณีที่เกิดการพิการจะต้องจ่ายเงินทดแทนอย่างน้อย 140,000 หรือ 60% ของเงินค่าจ้างรายเดือนคูณด้วย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
8. กฎหมายข้อโต้แย้งในอุตสาหกรรม Industrial Disputes Act, 1947
- จุดประสงค์: เพื่อสร้างบทบัญญัติในการตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งในอุตสาหกรรมระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง
- ระยะเวลาในการจัดการข้อโต้แย้งและการตัดสิน โดยได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย มีระยะเวลา 6 เดือน
- การเลิกจ้างและการจ่ายเงินชดเชย: ล้มเหลว ปฏิเสธ หรือไร้ความสามารถของนายจ้างเนื่องจากการขาด
แคลนพลังงาน หรือวัตถุดิบ
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9. กฎหมายของเงินโบนัส Bonus Act 1965
- จุดประสงค์ : เพื่อจัดโบนัสให้กับบุคคลที่ได้รบ
ั การว่าจ้างในสถานที่ประกอบการที่แน่นอน
- การนาไปใช้ : มีการนาไปใช้กับโรงงานต่างๆที่มีการว่าจ้างลูกจ้างเป็นจานวน 10 คนขึ้นไป ที่ซึ่งมีการ
ดาเนินการใดๆเป็นที่สาเร็จหรือในที่อื่นๆทีมกี ารว่าจ้างลูกจ้างเป็นจานวน 20 คนหรือมากกว่า
- ผู้มีคุณสมบัตรในการรับเงินโบนัสคือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเป็นจานวน 10,000 รูปีจะได้รบั โบนัสก็ตอ่ เมือ่
มียอดของวันที่เข้ามาทางานอย่างต่าเป็น 20 วันในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
- บัญญัติของเงินโบนัสสาหรับผูท
้ ี่ไม่มีคุณสมบัติ : สาหรับผูท้ ี่ไม่มาทางานจะถูกนับเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ
- อัตราการจ่ายเงินโบนัส : อย่างต่าเป็นร้อยละ 8.33 ไปจนถึงร้อยละ 20 จากเงินเดือนที่ได้รบ
ั
- สิทธิของลูกจ้าง : สิทธิในการอ้างสิทธิ์ในการได้รบ
ั เงินโบนัสภายใต้บัญญัติต่อไปนี้
 ลูกจ้างมีสิทธิในการโต้แย้งในข้อพิพาทใดๆต่อคณะกรรมการแรงงาน
 ลูกจ้างมีสิทธิทจ
ี่ ะได้รับการอธิบายหรือได้รับข้อมูลจากสถาบันนั้นๆ
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10. กฎหมายประกันสถานะภาพของลูกจ้าง Employee State Insurance Act 1948
- จุดประสงค์ : เป็นการผสมผสานของ Measure Of Social Insurance Towards Employees ซึ่งได้รบั
การออกแบบเพื่อเติมเต็มในส่วนของการปกป้องลูกจ้างจากอันตรายและการเจ็บไข้ได้ป่วย การให้กาเนิด
ความพิการ หรือ การเสียชีวิตเนื่องมาจากงานที่ได้รบั การว่าจ้าง
- การนาไปใช้
- ใช้กับโรงงานในทุกๆที่ทมี่ ีการว่าจ้างลูกจ้างเป็นจานวน 10 คนหรือมากกว่า
- กฎหมายนี้ครอบคลุมไปถึงร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ การขนส่งทางยานยนตร์ แพทย์
เอกชน และสถาบันทางการศึกษา และ หนังสือพิมพ์ ทีม่ ีการว่าจ้างลูกจ้างเป็นจานวน 20 คนหรือมากกว่า
- วงเงินจากัดของค่าจ้างที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้คือ 15,000 รูปีต่อเดือน
หน้าที่ของนายจ้าง:
1. นายจ้างต้องนาเงินเข้า ESI ทุกเดือน
2. ออกบัตร smart card ให้ลกู จ้าง
3. ส่งรายงานเรื่องอุบัตเิ หตุ
11. กฎหมายประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร The Maternity Benefit Act – 1961
วัตถุประสงค์: กฎหมายการลาคลอดและประโยชน์ทดแทนมีเพื่อปกป้องสิทธิและรักษาสุขอนามัยของผู้คลอด
บุตร
ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาคลอดได้ 80 วันใน 12 เดือน ก่อนวันครบกาหนดคลอด ซึ่งจะต้องแจ้งให้นายจ้าง
ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันกาหนดคลอด 10 สัปดาห์
สิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายนี:้
1. ลาคลอดโดยยังได้รับเงินค่าจ้างเป็นเวลาเฉลี่ย 12 สัปดาห์ โดยสามารถขอรับค่าจ้างก่อนคลอด 6 สัปดาห์
และหลังคลอด 6 สัปดาห์หากมีการยื่นเรื่องแก่นายจ้าง
2. ได้รับการสงเคราะห์ค่ายา 3,500 รูปี
3. ได้ลาเพิ่มเติมถึงหนึ่งเดือนโดยยังได้รับค่าจ้างหากแสดงหลักฐานว่าป่วยจริง
4. ไม่มีการหักค่าจ้างสาหรับวันลา
5. นายจ้างต้องมอบหมายงานระดับเบาก่อนกาหนดถึงวันกาหนดคลอด 10 สัปดาห์
6. มีช่วงพักดูแลลูก 2 ครั้งต่อวันจนกว่าเด็กจะอายุ 15 เดือน
โดยสามารถอ่านรายละเอียดกฎหมายแรงงานเพิ่มเติมได้ที่
http://labour.nic.in/content/innerpage/acts.php
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