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ระเบียบกำรลงทุนพืน้ฐำน 

1. ช่องทำงกำรลงทุน 

นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในประเทศอินเดียผ่านช่องทางการลงทุน 2 ช่องทาง คือ 

 1. กำรลงทุนผ่ำนช่องทำงอัตโนมัติ (Automatic Route) อยู่ในความรับผิดชอบของ
ธนาคารกลางของอินเดีย (Reserve Bank of India) โดยนักลงทุนต่างชาติจะต้องแจ้งให้ธนาคารกลางของ
อินเดียทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่น าเงินเข้ามาลงทุนหรือวันที่ออกหุ้นของบริษัท  

 2. กำรลงทุนโดยขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 
(Foreign Investment Promotion Board) เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่มีกฎหมายก าหนด
ประเภทเอาไว้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

2.1 การจัดต้ังบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1956 (Companies Act  
1956) ก าหนดว่า บริษัทจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ า 1 แสนรูปีและมีจ านวนผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 50 คน 
ทั้งนี้ การจัดต้ังบริษัทมี 2 รูปแบบ คือ 

  1.) การลงทุนร่วมกับนักลงทุนท้องถ่ิน (Joint Venture) รัฐบาลอินเดียได้
ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นตามประเภทของอุตสาหกรรม แต่หากอุตสาหกรรมใดไม่มีกฎระเบียบก าหนด นัก
ลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ตามความต้องการของนักลงทุนทั้งสองฝ่าย (โดยทั่วไปรัฐบาลอินเดียจะเปิด
โอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ถึง 100 % ยกเว้นในกิจการบางประเภทที่ได้มีการก าหนดสัดส่วน
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไว้  

   2.) การลงทุ นต่ างชาติ  100% (100% Wholly-owned Subsidiary) 
รัฐบาลอินเดียได้ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้มีการลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 100 

2.2 กิจการที่รฐับาลอินเดียส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ 
  1.) การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

2.) การลงทุนทีม่ีศักยภาพในการสร้างรายได้จากการส่งออก 
3.) การลงทุนทีม่ีการจ้างงานจ านวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในเขตชนบท 
4.) การลงทุนทีม่ีความเช่ือมโยงกบัการเพาะปลูกและธุรกิจการเกษตร 
5.) การลงทุนในธุรกจิทีก่่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมหรอืธุรกจิที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
6.) การลงทุนทีส่่งเสริมให้มีการน าเข้าเทคโนโลย ี

2.3 กิจการที่ไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทนุ เช่น พลังงานปรมาณู สลาก 
กินแบ่ง และการพนัน เป็นต้น 
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2. ข้อก ำหนดในกำรลงทุนต่ำงชำติ 
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเทศอินเดียจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการจัดการเงินตราระหว่างประเทศ ค.ศ.1999  (Foreign Exchange Management Act 1999) ของ
รัฐบาลอินเดียควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ธนาคารกลางของอินเดียได้ก าหนดไว้ใน Notification 
No. FEMA 20/2000-RB ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 โดยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะมี
การทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

กล่าวโดยรวมแล้ว นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในกิจการต่างๆในประเทศอินเดียได้เกือบทุก
ประเภทกิจการ โดยมีช่องทางการลงทุน 2 ช่องทางคือ 1. แบบอัตโนมัติ (Automatic Route) และ 2. แบบที่
ต้องขออนุญาต (Government Route) ข้ึนอยู่กับประเภทของกิจการที่ต้องการลงทุน 

ในช่องทางแบบอัตโนมัติ นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อหุ้นจากบริษัทอินเดียหรือเข้ามาลงทุนโดยตรง
ไดแ้ต่ต้องแจ้งข้อมูลให้กับธนาคารกลางของอินเดียทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นของบริษัท 

ส าหรับช่องทางแบบที่ต้องขออนุญาต นักลงทุนต่างชาติจะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลอินเดียก่อนจงึจะ
สามารถด าเนินการได้ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวคือ คณะกรรมการส่งเสริมกา ร
ลงทุนจากต่างประเทศสังกัดกระทรวงการคลัง  

ตามปกติแล้ว หากไม่มีการก าหนดไว้ นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนผ่านช่องทางแบบอัตโนมัติและ
สามารถถือครองหุ้นในสัดส่วนสูงสุดได้ถึงร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียได้ก าหนดประเภทของ
กิจการที่นักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุนผ่านช่องทางแบบที่ต้องขออนุญาตเท่านั้นและได้ก าหนดสัดส่วนการถือ
หุ้นไว้อย่างจ ากัด นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังก าหนดให้กจิการบางประเภทเป็นกิจการที่สงวนไว้ไม่ให้นักลงทุน
ต่างชาติลงทุน ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในเอกสารแนบที่ใน 1 บทที่ 6 และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ของกรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Policy & Promotion) 
http://dipp.nic.in/English/Investor/FDI_Policies/FDI_policy.aspx  

3. นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน  

นโยบายส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment Policy) ของ
ประเทศอินเดียมีลักษณะที่ค่อนข้างเสรี โดยผ่อนปรนกฎเกณฑ์ ระเบียบ และมาตรการส าหรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการน าเข้าและถ่ายโอนเทคโนโลยี  เพิ่มเงินทุนส ารองระหว่าง
ประเทศ และกระตุ้นให้ธุรกิจของประเทศอินเดียสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลอินเดียชุดใหม่ที่น าโดยนายนเรนทรา โมดียังมีแนวโน้มว่าจะเปิดอุตสาหกรรม
ต่างๆที่ไม่เคยอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนเพิ่มข้ึนอีกด้วย 

นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังจูงใจให้ชาวอินเดียที่มีถ่ินพ านักต่างประเทศ (Non-resident Indians) เข้า
มาลงทุนในประเทศอินเดียด้วยการให้สิทธิการถือครองหุ้นสูงกว่านักลงทุนต่างชาติอีกด้วย 
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ระบบภำษ ี

1. โครงสร้ำงภำษี 

ภาษีของประเทศอินเดียจะถูกจัดเก็บ โดยรัฐบาล 3 ระดับ  คือ 1. รัฐบาลกลาง (Central 
Government) 2. รัฐบาลของรัฐ (State Government) และ 3. รัฐบาลท้องถ่ิน (Local Government) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รัฐบำลกลำง จะเก็บภาษีผ่านกระทรวงการคลัง โดยจะเก็บภาษีทางตรงทั้งหมดและภาษีทางอ้อม
บางชนิดผ่านหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

 Central Board of District Taxts (CBDT) ท าหน้าที่เก็บภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีทรัพย์สิน/
ภาษีความมั่นคง (Wealth Tax) ภาษีดอกเบี้ย (Interest Tax) ภาษีของขวัญ (Gift Tax) ภาษีก าไรจากส่วนทุน 
(Capital Gain Tax) และภาษีค่าใช้จ่าย (Expenditure Tax) เป็นต้น 

 Central Board of Excise and Custom (CBEC) ท าหน้าที่เก็บภาษีทางอ้อม เช่น 
ภาษีสรรพสามิตส่วนกลาง (Central Excise Tax) ภาษีการบริการ (Service Tax) และค่าอากรศุลกากร 
(Customs Duties) เป็นต้น 

2. รัฐบำลของรัฐ ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีในระดับรัฐ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ภาษี
ขาย (Sales Tax) ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) ภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าแอลกอฮอล์ (State Excise 
Tax) และอากรแสตมป์ซึ่งเก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Stamp Duty) เป็นต้น 

3. รัฐบำลท้องถิ่น ท าหน้าที่เก็บภาษีในระดับท้องถ่ิน เช่น ภาษีสินค้าผ่านแดน/เข้าเมือง (Octroi/Entry 
Tax) และค่าธรรมเนียมการใช้สาธารณูปโภค (Utility Tax) เป็นต้น 

2. ภำษีท่ีส ำคัญ 

 2.1 ภำษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) โดยจะเรียกเก็บจาก 

 บริษัทท้องถ่ิน (Resident Companies) คือ บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย 
(Indian Company) โดยฐานภาษีจะคิดจากเงินได้ที่เกิดข้ึนโดยใช้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ทั้งในและ
นอกประเทศอินเดีย 

 บริษัทต่างชาติ (Non-resident Companies) คือ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ 
อินเดีย โดยฐานภาษีจะคิดจากเงินได้ที่เกิดข้ึนในประเทศอินเดียเท่านั้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ. 
1961 (Income Tax Act 1961) ไม่ได้ก าหนดอัตราภาษีไว้โดยเฉพาะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทุก
ปีโดยกระทรวงการคลัง (ในแผนงบประมาณประจ าปี ซึ่งออก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในปัจจุบัน (ปี
ประเมินภาษี 2013-2014) มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ 
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ประเภทบริษัท 

 
อัตราภาษีเงินได้นิติ

บุคคล 

ค่าธรรมเนียม (Surcharge) 
หากรายไดสุ้ทธิมากกว่า 10 

ล้านรปู ี

ค่าธรรมเนียม  
(Surcharge) 

หากรายไดสุ้ทธิมากกว่า 
100 ล้านรปู ี

บริษัททอ้งถ่ิน (Resident) 30% 5% 10% 
บริษัทต่างชาติ (Non-
resident) 

40% 2% 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
ประเทศตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการเงินตราระหว่างประเทศ 
 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ. 1961 (Income Tax Act 1961) ไม่ได้ก าหนดอัตรา
ภาษีไว้โดยเฉพาะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทุกปีโดยกระทรวงการคลัง โดยสามารถอ่านรายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์ http://www.incometaxindiapr.gov.in/incometaxindiacr/home_individual.jsp?id=1 

2.3 ภำษีสรรพสำมิตส่วนกลำง (Central Excise Duty) 

 ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือประกอบในประเทศอินเดียและเป็น
ภาษีที่รัฐบาลอินเดียใช้เป็นเครือ่งมือในการจดัการกับอปุทานของสินค้า ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจขนาดย่อม และเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอินเดีย ทั้งนี้ อัตราภาษีสรรพสามิตมีหลาย
อัตรา ข้ึนอยู่กับประเภทของสินค้า โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก Central Excise Tariff 2013-2014 
หรื อ เข้ าไปที่ เว็บ ไซต์  http://www.cbec.gov.in/excise/cxt2013-14/cxt-1314-idx.htm ส าห รับ สิ น ค้ า
ฟุ่มเฟือยบางประเภท  รัฐบาลของแต่ละรัฐจะเป็นผู้จัดเก็บซึ่ งจัดเก็บทั้ งจากการน าเข้าและการผลิต
ภายในประเทศ 
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2.4 ภำษีศุลกำกร (Customs Duty) 

      การเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าน าเข้าจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร ค.ศ. 1957 
(Customs Tariff Act 1975) และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ 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 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (Value Added Tax: VAT) 

   ประเทศอินเดียเริ่มใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2005 แทนการเก็บ
ภาษีการขาย (Central Sales Tax: CST) เพื ่อแก้ไขปัญหาการเก็บภาษีซ้ าซ้อนซึ ่งท าให ้ราคาสินค้าขั้น
สุดท้ายแพงเกินจริง โดยภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าที่เพิ่มข้ึนในแต่ละข้ันตอนการผลิตและการ
ขนส่งสินค้าและบริการ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค  

อัตราภาษี ประเภทสินค้า 
0% สินค้าจ าเป็นหรือสินค้าที่มีความส าคัญ 
1% โลหะมีค่าต่างๆ เช่น ทองค า และเงิน เป็นต้น 
4% สินค้าที่เป็นปจัจัยพื้นฐาน เช่น ยา เวชภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการเกษตรและ

อุตสาหกรรม และสินค้าทุน เป็นต้น 
12.5% สินค้าอื่นๆ 
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กำรจัดตั้งบริษทั 

รูปแบบกำรจัดตั้งบริษัทต่ำงๆ 

หลงัจากที่อินเดียได้เปลี่ยนมาใช้ พ.ร.บ.บริษัท 2013 (Companies Act 2013) บางส่วนของเนื้อหาใน พ.ร.บ. 
ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้แก่นกัลงทุนชาวต่างชาติที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารมากนัก   

ประเภทกิจกำรลงทุน  

  นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนในอินเดียไดหลายรูปแบบ ดงันี้ 

1. บริษัทจดทะเบียนในอินเดีย 

บริษัททีจ่ดทะเบียนในอินเดียตองปฏิบัติตามกฎหมายของอนิเดียเทาเทียมกับบริษัททองถ่ิน โดยขอจด
ทะเบียนบริษัทที่ Registrar of Companies (ROC) มี 2 รูปแบบหลกั คือ บริษัทเอกชนจ ากัด และ
บริษัทมหาชนจ ากัด  

1.1 บริษัทเอกชนจ ากัด (Private Limited Company)  
 นักลงทุนตางชาติสามารถจดทะเบียนกิจการในอินเดียได้ภายใตกฎหมาย Companies Act 

2013 นักลงทุนต่างชาติอาจลงทุนเองทั้งหมด หรือรวมทุนกับชาวอินเดียก็ได้บริษัทเอกชนจ ากัด
ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน และมีสูงสุดได้ไม่เกิน 200 คน และต้องมทีุนจดทะเบียนอย่างน้อย 
100,00 รูป ี

 บริษัทเอกชนได้รับอนุญาตใหม้ีการจัดต้ังบริษัทคนเดียวแต่ต้องมีช่ือผูร้่วมหุ้นอีกคนเผื่อในกรณีทีผู่้
ถือหุ้นคนแรกตายหรือพกิาร  หัวจดหมายของบริษัทตอ้งใช้ a One-person-company  

 ต้นทุนในการจัดต้ังบริษัทจะต้องดจูากทุนจดทะเบียนและรฐัที่ได้เข้าไปตั้งส านักงาน ตาราง
ข้างล่างนี้แสดงใหเ้ห็นถึงทุนจัดต้ังบริษัทเอกชนจ ากัดด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านรปูี 10 ล้านรูปี 
100 ล้านรปูี และ 1,000 ล้านรูปี ในเมืองเดลี มหาราษฏระ คุชราต และมัธยประเทศ  

ทุนจดทะเบียน 
ต้นทุนกำรจัดตั้งบริษัทเอกชนจ ำกัด 

เดล ี มหาราษฏระ คุชราต มัธยประเทศ 
หน่วย : รูป ี

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 

-การจัดต้ังบริษัทมหาชนจ ากัดจะสูงกว่าบริษัทเอกชนจ ากัดประมาณ < 5,000 รูป ี
-เวลาในการก่อตัง้บริษัทส าหรบัชาวอินเดียจะน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ในกรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาติ จะต้องใช้
เวลาในการลงทะเบียนเพือ่เสียภาษีเงินได้และส่งเอกสารที่ได้ลงรายมือช่ือของผู้ถือหุ้นและคณะ
กรรมการบรหิาร โดยจะต้องใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห ์
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-ชาวต่างชาติสามารถที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ หรือสามารถมี
เฉพาะพนักงานต่างชาติในบริษัทก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมาย 149(3) ของ พ.ร.บ. บริษัท 2013 ได้
ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะต้องมีกรรมการบริษัทที่พ านักในประเทศอินเดียอย่างนอ้ย 182 วัน ในรอบ
ปฏิทินปีก่อน 
 ชาวต่างชาติอาจจะใช้บริการของผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย (legal professional) หรอืสมาคม

ธุรกิจทอ้งถ่ิน (local business associate) ในปีแรกของการลงทุนที่อินเดียและหลังจากที่พกั
อาศัยในอนิเดียเกิน 182 วันในรอบปปีฏิทินแล้ว ปีต่อมาก็ไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องใช้บริการจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายและสมาคมธุรกจิท้องถ่ินอีก 

 ชาวต่างชาติที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทสญัชาติอินเดียไม่จ าเป็นต้องพ านักใน
ประเทศอินเดียเนื่องจากสามารถบรหิารงานได้เมื่ออยู่ต่างประเทศ แต่ต้องได้รับอนญุาตจาก
รัฐบาลอินเดียเสียก่อน 

1.2 บริษัทมหาชนจ ากัด (Public Limited Company)  

 บริษัทมหาชนจ ากัดต้องมผีู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 คน และไม่มจี ากัดจ านวนคน  โดยจะต้องมีทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วข้ันต่ า  500,000  รูป ี

 บริษัทเอกชนจ ากัดที่อยู่ในเครือของบริษัทมหาชนจ ากัด จัดว่าเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดต้องปฏิบัติ
ตามกฎของมหาชนจ ากัดด้วย 

 ทุนจดทะเบียนข้ันต่ าต้องช าระทันทีที่ก่อตัง้บริษัท 

ทุนกำรถือหุ้น 
พระราชบัญญัตบิริษัท ป ี1956 อนุญาตใหบ้ริษัทออกหุน้สองชนิดให้แก่ผู้ถือหุ้น : หุ้นผู้ถือหุ้น (หุ้น
สามัญ) และหุ้นบุรมิสทิธ์ิทุนจดทะเบียนที่ออกโดยบริษัททีจ่ดทะเบียนเป็นมหาชนต้องสอดคล้องกบั
หลักเกณฑท์ี่ออกโดยSEBI ที่ควบคุมบริษัท ที่มผีลประโยชน์ของประชาชนและท างานในตลาดหุ้น
อินเดีย 

 
 

2. บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ (ข้อมูลจากฝายวิจัย ธนาคารกรงุเทพจ ากัด (มหาชน)) 

บริษัททีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศอาจด าเนินธุรกิจในอินเดยีไดหลายรปูแบบตามขอก าหนดใน 
Foreign Exchange Management  

(Establishment in India of Branch Office of Other Place of Business) Regulations, 2000 
โดยขออนุมัติจาก Reserve Bank of India ดังนี ้

- ส านักงานสาขา (Branch Office) บริษัทต่างชาติสามารถเขมาตั้งส านักงานสาขาในอินเดีย เพื่อ
ด าเนินกิจการสงออกน าเข้าใหบ้ริการทีป่รกึษา ศึกษาวิจัยให้บริษัทแม่สนับสนุนความร่วมมือมือทาง
เทคนิคและการเงินระหว่างบริษัทท้องถ่ินและบริษัทแม่เป็นตัวแทนของบริษัทแมใ่นการซื้อขายสินค้า
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ในอินเดียใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันาซอฟร์แวร์ในอินเดีย ใหบริการทางเทคนิคส าหรบั
สินคที่ผลิตโดยบริษัทแม่ สายการบินต่างชาติและชิปปิ้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ส านักงานสาขา ไมสามารถ 
ด าเนินกิจการกจิการผลิตเองได แต่อนุญาตให้จ้างบริษัทท้องถ่ินรับช่วงการผลิตต่อไดส้ านักงานสาขา
สามารถหารายไดและโอนก าไรออกนอกประเทศได หลังจากช าระภาษีครบถ้วนแลว  

- ส านักงานตัวแทน (Representative Office) ส านักงานตวัแทนท าหนาที่เสมอืนเปนผูแทนของ
บริษัทแมในการด าเนินกิจการในอินเดีย แตไมสามารถมรีายไดจากการด าเนินกิจการได ไมวาโดยตรง
หรือโดยออม ค่าใช้จ่ายของส านักงานตัวแทนตองมาจากเงินโอนเขาจากตางประเทศเท่านั้น  

- ส านักงานโครงการ (Project Office) บริษัทตางชาติที่ด าเนินโครงการช่ัวคราวในอินเดีย สามารถขอ
จัดต้ังส านักงานโครงการเพือ่ด าเนินกจิกรรมในอินเดียได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้และสามารถด าเนิน
กิจการได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นเท่านั้น ส านักงานโครงการอาจมรีายไดจากการด าเนิน
โครงการและโอนกาไรออกนอกประเทศได้เมื่อสิ้นสุดโครงการและช าระภาษีครบถ้วนแลว 

ขั้นตอนและค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดตั้งบริษัทในประเทศอินเดีย 

ส าหรับข้ันตอนการลงทุนในอินเดียหลังจากที่นกัลงทุนได้รบัการอนุมัตกิารลงทุนแล้ว ทั้งโดยผ่านช่อ
ทางการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Routs) หรือ ไดใบอนมุัติจากรัฐบาลแล้ว การจัดต้ังบริษัทจ ากัด นักลงทุน
ต้องขอเลขประจ าตัวนักลงทุน (Director Identification Number) จดทะเบียนช่ือบริษัทที่ Registrar of 
Companies (ROC) และจัดการด้านเอกสารต่างๆร่วมถึง Permanent Account Number (PAN) และ Tax 
Account Number (TAN) นอกจากนี้ตองจดทะเบียนกบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคมดวย 
และต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี ้

1. กลุ่มผู้เริ่มกอ่ตั้งบริษัทและกรรมการบริษัทแต่ละคนจะต้องมรีหสัประจ าตัว  Director Identification 
Number (DIN)  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มออฟไลน์ได้ที่ 
http://www.mca.gov.in/MCA21/dca/din/DIN.html  โดยมีค่าธรรมเนียม 500 รูปี  
2. ขอใบรับรองลายมอืช่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 
http://www.mca.gov.in/MCA21/Rolecheck.html การท าลายมือช่ืออิเล็กทรอนกิสจ์ะสามารถท าได้กับ
บริษัทตัวแทนทัง้ 7 บริษัท ราคาโดยประมาณ 400 – 3,000  รูปี 
3. ข้ันตอนการจดทะเบียนบริษัท 
-การจดทะเบียนช่ือบริษัทจะต้องท าการตรวจสอบช่ือบริษัทเสียกอ่นซึ่งสามารถตรวจสอบไดจ้าก
http://www.mca.gov.in/DCAPortalWeb/dca/MyMCALogin.do?method=setDefaultProperty&mo
de=16  
-จัดเตรียมเอกสาร INC-1 โดยจะต้องแนบ หลกัฐานว่าสามารถใช้ช่ือบริษัทที่ตัง้ได้ และลงลายมอืช่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ จากนั้นอัพโหลดเอกสาร INC-1 ในเว็บไซต์ของ MCA21 โดยจะเสียค่าธรรมเนียม 1,000 รูปี 
(ผ่านทาง internet banking หรือ ผ่านบัตรเครดิต) ซึง่หลังจากได้รับการอนมุัติ INC-1 แล้ว ช่ือบริษัทจะ
สามารถให้ยื่นค าร้องออนไลน์ได้ โดยการตรวจสอบว่าช่ือบรษัิทสามารถใช้ได้จะใช้เวลาประมาณ 60 วัน
หลงัจากวันทีส่่งฟอรม์ INC-1 
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-เอกสารที่ต้องกรอกสง่ทุกปีหลังจากลงทะเบียนบริษัทแล้ว คืองบดุล ผลประกอบการบริษัท เงินปันผล (Form 
No. Pas-3) การแจ้งย้ายส านักงาน (Form No. INC-22) การเปลี่ยนกรรมการบริษัท (Form No. DIR-12) 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ (Form No. CHG- 1, 9, 4)   
-สามารถท าการยื่นเอกสารต่างๆไดท้ี่ Facilitation Centers/ Registrar’s Front Offices ซึ่งมีทัง้หมด 53 
สาขาทั่วประเทศโดยจะเสียค่าบริการดังนี ้
 

S.No Service Charge Rates/Charges 

1 Data Entry (Filling-up of e-Forms) Rs. 150/- per Form 

2 
Scanning of Documents and conversion to  
PDF format 

Rs. 7.50/- per page 

3 Laser Printing (B&W) Rs. 7.50/- per page 

4 Filing e-Form with MCA21 portal Rs. 150/- per Form 

5 Filing attachments with e-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 

10 
Services other than those listed above  
may also be offered by the CFC 

At market-driven rates 

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. 

ที่มา: http://www.mca.gov.in/MCA21/ApprovedService.html 
* หมายเหต:ุ การอัพโหลดเอกสารควรเป็นไฟล์ .PDF สี ขาว-ด า, โหมด 200 dpi resolution และมี
ขนาดไม่เกิน 2.5 MB.  

4. จ่ายค่าอากรแสตมป์ (stamp duty) ในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ทางเลือกคือ การซื้อแสตมป์ติดที่เอกสาร
ช าระออนไลนผ์่านทางระบบ  electronic secured bank treasury receipt (eSBTR) กับธนาคารที่ได้รบั
อนุญาตให้ใช้ระบบนี้  และช าระผ่านทางเครือ่ง franking machine ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ข้ึนอยู่กบัทุน
จดทะเบียนของบริษัท 
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-100,000 รูปี หรอืต่ ากว่า ต้องช าระอากรแสตมป์ 4,000 รูปี  
-ทุกๆ 10,000 ของมลูค่าทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มข้ึนหลังจาก 100,000 จนถึง 500,000 รูปี ต้องช าระอากรแสตมป์
เพิ่ม 300 รูป ี
-ทุกๆ 10,000 ของมลูค่าทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มข้ึนหลังจาก 500,000 จนถึง 5,000,000 รูปี ต้องช าระอากรแสตมป์
เพิ่ม 200 รูป ี
-ทุกๆ 10,000 ของมลูค่าทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มข้ึนหลังจาก 5,000,000 จนถึง 10,000,000 รูปี ต้องช าระอากร
แสตมปเ์พิ่ม 100 รูป ี
-ทุกๆ 10,000 ของมลูค่าทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มข้ึนหลังจาก 10,000,000 รูปีข้ึนไป ต้องช าระอากรแสตมป์เพิ่ม 50 
รูป ี
* หมายเหต:ุ หลงัจากช าระอากรแสตมปผ์่านระบบออนไลนแ์ล้วเอกสารจะอัพโหลดในระบบทันทีและไม่
สามารถท าการแก้ไขได้อีก 
5. รับหนังสือรบัรองจัดต้ังบริษัทจาก Ministry of Corporate Affairs (National)  
6. จัดท าตราประท าของบริษัท ซึง่ต้องใช้ในการออกเอกสารแกผู่้ถือหุ้นและเอกสารอื่นๆ 
7. ขอ Permanent Account Number ( PAN) หรอืเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีตามกฎหมาย 10 หลกั 
โดยสามารถดรูายละเอียดได้ที่ https://www.tin-nsdl.com วิธีการยื่นขอจะมีทั้งที่สามารถไปติดต่อกบั TIN 
Facilitation Centers โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถยื่นขอ Pan Account ได้ที่สถานเอกอัคราชฑูตอินเดีย
ประจ าประเทศไทย ซึ่งค่าธรรมเนียมในการสมัคร อยู่ที่ 105 รูปีส าหรบัจัดส่งบัตรในประเทศอินเดีย และ 971 
รูปส าหรับจัดสง่บัตรนอกประเทศอินเดีย 
วิธีการยื่นขอหมายเลข PAN สามารถด าเนินได้โดยการยื่นค าขอด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีที่จอ้งการยื่น ณ ประเทศ
ไทย ให้ยื่นได้ที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย ซึ่งการยื่นค าขอหมายเลข PAN จะต้อง
แนบเอกสารส าคัญมาเพื่อพสิจูน์สถานะสองประการ คือ 

7.1 เอกสารแสดงสถานะขอผู้ยื่น (Proof of Identity) จะต้องใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ในกรณีผู้ยื่นเป็นเอกชน และส าหนาหนังสอืจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้
ยื่นเป็นนิติบุคคล 
7.2 เอกสารแสดงที่ตั้งของถ่ินที่อยู่ (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 ที่หนวยงานตรวจสอบของทองถ่ินซึง่มีค่าธรรมเนียม 6,500 รูป ี
10. จดทะเบียน VAT ที่หนวยงานภาษีของทองถ่ิน (the Commercial Tax Office (State))ใช้เวลา 12 
วัน และค่าธรรมเนียม 5,100 รูป ี
11. จดทะเบียน Profession Tax ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย 
12. จดทะเบียนกบัEPF ( Employees Provident Funds) 
13. จดทะเบียนกบั ESIC (the Employees’ State Insurance Corporation ) เพื่อรับบัตร ESI ซึ่งเป็น
บัตรประกันสังคมส าหรบัพนักงาน  
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ต้นทนุในกำรด ำเนนิธุรกิจ 
ข้อมูลจาก: ASA & Associates LLP 

1. เงินเดือนแยกตำมต ำแหน่ง (ต่อปี) 

(หน่วย: ดอลลารส์หรัฐฯ) 
 สูงสุด ต่ ำสุด 
ต ำแหน่งผู้จัดกำร 
Senior 260,000 50,000 
Middle  50,000 22,000 
Junior  30,000 12,000 
พนักงำนโรงงำน 
Supervisor 8,900 5,000 
Skilled workers 3,700 2,210 
Non skilled workers  
(ค่ำจ้ำงขั้นต่ ำจะขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ) 

1,290   968 

กำรตลำด 
Senior 100,000 15,000 
Middle  40,000 14,000 
Junior  16,000  3,200 
พนักงำนท่ัวไป 
เลขำผู้บริหำร 12,100 3,300 
เสมียน  6,480 3,300 
พนักงำนบัญชี 11,000 3,300 
คนขับรถ  3,150 1,850 
Service Technician   5,000 2,750 
อ่ืนๆ 
คนขับรถ 2,600 1,600 
คนท ำอำหำร 2,100 1,000 
แม่บ้ำน 1,000   665 
*ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าประกันสังคม ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
*ผู้จัดการสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้, พนักงานทั่วไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
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2. ค่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ (ต่อเดือน)  

(หน่วย: ดอลลารส์หรัฐฯ) 
 สูงสุด ต่ ำสุด 
ผู้สอบบัญชี 3,120 620 
ทนำย 2,600 520 
แพทย์และทันตแพทย์ (ตรวจ 2-
3 ครั้งต่อสัปดำห์)  

  204  73 

เจ้ำหน้ำท่ีศุลกำกร  น้อยกว่า 1%  
วิศวกร ช่ำงซ่อม และชำ่ง
คอมพิวเตอร์  

310  15 

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  
(รวมภำษีแล้ว) 

260 155 

 
 
3. ค่ำเช่ำ (ต่อเดือน) 

(หน่วย: ดอลลารส์หรัฐฯ) 
 สูงสุด ต่ ำสุด 
พ้ืนท่ีส ำนักงำน 
เดล ี 6.48 ต่อตารางฟุต 2.5 ต่อตารางฟุต 
มุมไบ 14.4 ต่อตารางฟุต   4 ต่อตารางฟุต 
บังกำลอร์  5.3 ต่อตารางฟุต 1.9 ต่อตารางฟุต 
เจนไน  3.2 ต่อตารางฟุต 1.6 ต่อตารางฟุต 
เขตนอกเมือง  3.2 ต่อตารางฟุต   1 ต่อตารางฟุต 
Export processing zones 
(เขตอุตสำหกรรมส่งออก) 

 2.4 ต่อตารางฟุต         0.72 ต่อตารางฟุต 

พ้ืนท่ีอยู่อำศัย 
เดล ี 2.7 ต่อตารางฟุต 0.6 ต่อตารางฟุต 
มุมไบ 8.1 ต่อตารางฟุต 4.1 ต่อตารางฟุต 
บังกำลอร์ 3.5 ต่อตารางฟุต 0.6 ต่อตารางฟุต 
เจนไน 2.7 ต่อตารางฟุต         0.48 ต่อตารางฟุต 
เขตนอกเมือง 2.7 ต่อตารางฟุต 0.2 ต่อตารางฟุต 
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4. ค่ำสำธำรณูปโภค  

(หน่วย: ดอลลารส์หรัฐฯ) 
ต้นทุนกำรติดตั้ง  

ไฟฟ้ำ  
ค่ำติดตั้ง (ส ำหรับกำรพำณิชย์และส ำนักงำน) 65 (บริการติดตัง้สาย) +40 ต่อกิโลวัตต์ 
ระดับอุตสำหกรรม สูงสุด 10 กิโลวัตต์ / 0.15 ต่อกิโลวัตต์ 
ระดับกำรพำณิชย ์ สงูสุด 10 กิโลวัตต์ / 0.16 ต่อกิโลวัตต์ 
ระดับท่ีพักอำศัย สงูสุด 200 ยูนิต / 0.06 ต่อกิโลวัตต์ 
น้ ำ  
ค่ำติดตั้งขึ้นอยู่กับพ้ืนท่ี 110-2,225 

ระดับกำรบริโภค 
ส ำหรับท่ีพักอำศัย 

การบริโภคต่อ
เดือน (กิโลลิตร) 

ค่าบริการ 
(ดอลลาร์
สหรัฐฯ) 

ค่าน้ าต่อ
ปริมาตร (ต่อ 
กิโลลิตร)* 

   0-10 1.3 0.05 
 10-20 2.7 0.07 
 20-30 3.8        0.3 
 >30 5        0.5 
ระดับกำรพำณิชย ์
(กำรพำณิชยแ์ละอุตสำหกรรม) 
 

การบริโภคต่อ
เดือน (กิโลลิตร) 

ค่าบริการ 
 

ค่าน้ าต่อ
ปริมาตร (ต่อ 
กิโลลิตร)* 

 0-10 10 0.2 
 10-25 14.6 0.5 
 25-50 18.7 1.1 
 50-100 21.5 1.8 
 >100 26 2.2 
โทรศัพท์  
ค่ำติดตั้ง 11-33 
ค่ำบริกำรรำยเดือน (ข้ึนอยู่กับจ านวนการใช้งาน) 40-500 
ภำยในประเทศ   (ข้ึนอยู่กับจ านวนการใช้งาน) 100-200 
ระหว่ำงประเทศ (ข้ึนอยู่กับจ านวนการใช้งาน) 200-50 
อินเตอร์เน็ต  
ค่ำธรรมเนียมกำรติดตั้ง 19-1,000 
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ข้อมูลเมืองเศรษฐกิจส ำคัญ 

 ปัจจุบันประเทศอินเดียมีเมืองเศรษฐกิจส าคัญทั้งหมด 10 เมือง ประกอบด้วย มุมไบ นิวเดลี 
โกลกัตตา บังกะลอร์ เจนไน ไฮเดอราบัด อาห์เมดาบัด ปูเน่ สุรัติ และกานปูร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มหำนครมุมไบ (Mumbai) 

มุมไบเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็นเมืองที่มี GDP มากที่สุดใน
ประเทศอินเดีย ทั้งยังเป็นเมืองที่ติดอันดับ 10 เมืองธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย นอกจากนี้ เมืองมุมไบยังมี
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25 ของภาคการผลิตทั้งหมดในประเทศอินเดีย 
ปัจจุบัน รัฐบาลมีการพัฒนาเมืองคู่แฝด Navi Mumbai และ Thane ให้เจริญทัดเทียมกบัเมอืงมุมไบ ท าให้เกิด
โครงการก่อสร้างมากมายในเมืองทั้ง 3 นี้ อย่างไรก็ดี เมืองมุมไบเป็นเมืองที่มีค่าเช่าส านักงานแพงเป็นอันดับ 4 
ของโลก และเป็นเมืองที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากที่สุดในประเทศอินเดียด้วย 

 

2. กรุงนิวเดลี (New Delhi) 
กรุงนิวเดลีเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย และเป็นเมืองที่ภาคบริการมีการเติบโตมากที่สุดเมือง

หนึ่ง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างมาก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมส าคัญในกรุงเดลีได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม โรงแรม ธนาคาร สื่อสาร สินค้าอุปโภคบริโภค การก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องหนงั 
ไฟฟ้า โทรคมนาคม บริการด้านสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว  

 

3. กัลกัตตำ (Kolkata) 
เมืองกัลกัตตาเป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค

ตะวันออกและอีสานของประเทศอินเดีย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุตสาหกรรม IT มีการเติบโตกว่า 70% ต่อปี ทั้งนี้ เมือง
กัลกัตตามีนิคมอุตสาหกรรมหลักคือ Saltlake Sector 5 นอกจากนี้ เมืองกัลกัตตายังมี China Town แห่ง
เดียวในประเทศอินเดียด้วย 

 

4. บังกะลอร์ (Bangalore)  
เมืองบังกะลอร์เป็นเมืองหลวงของรัฐกรณาฏกะ และเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงด้าน IT ของประเทศอินเดีย

จนได้รับฉายาว่า Silicon Valley of India โดยอุตสาหกรรมหลักของเมืองบงักะลอร์คือ IT และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ธุรกิจรับจ้างบริการระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ดังนั้น การจ้างงานส่วนใหญ่ใน
เมืองบังกะลอร์จึงมากจากบริษัทซอฟแวร์ ทั้งนี้ เมือง  บังกะลอร์มีนิคมธุรกิจซอฟแวร์ทั้งหมด 3 แห่ง คือ 
Software Technology Parks of India (STPI),  International Tech Park, Bangalore (ITPB) แ ล ะ 
Electronics City นอกจากนี้ เมืองบังกะลอร์ยังเปน็เมืองที่มีจ านวนครัวเรือนที่มีรายได้เกิน 1 ล้านรูปีมากที่สุด
ในประเทศอินเดียอีกด้วย อย่างไรก็ดี เมืองบังกะลอร์เป็นเมืองี่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศอินเดีย 
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5. เจนไน (Chennai) 
เมืองเจนไนเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมส าคัญ ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ (มี

สัดส่วนเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในประเทศอินเดีย) อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับ IT (Software & Hardware) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกจากนี้ เมืองเจนไนยังมีท่าเรอืที่ทนัสมัยและทางหลวงสุวรรณจตุร
พักตร์ที่สามารถเช่ือมโยงกับเมืองเศรษฐกิจอื่นๆได้ 

6. ไฮเดอรำบัด (Hyderabad)  
 เมืองไฮเดอราบัดตั้งอยู่บนที่ราบสูงเดคคาน และเป็นศูนย์กระจายสินค้าสู่รัฐโอริสา ฉัตติสครห์ ฌาร์
ขัณฑ์ และมหาราษฏระ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกิจของรัฐอานธรประเทศด้วย ทั้งนี้ เมืองไฮ
เดอราบัดมีอุตสหกรรมหลักคือ อุตสาหกรรม IT ซึ่งใช้แรงงานเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของแรงงานทั้งหมด 
นอกจากนีร้ายได้ส่วนหนึ่งของไฮเดอราบัดมาจากจากแรงงานชาวอินเดียที่ไปท างานที่เมืองดูไบอีกด้วย  
 
7. อำห์เมดำบัด (Ahmedabad) 

เมืองอาห์เมดาบัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของรัฐคุชราต 
เนื่องจากที่ท าเลตั้งที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองสุรัต ทั้งยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าสินค้าให้กับเมืองอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกล
จากทะเลในฝั่งตะวันตกด้วย ทั้ งนี้  เมืองอาห์ เมดาบัดมี  อุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม IT 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม Software อุตสาหกรรม BPO อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ เป็น
ต้น  

 
8. ปูเน่ (Pune) 
 เมืองปูเนเ่ป็นเมืองบริวารของเมืองมุมไบที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 150 กิโลเมตร 
และเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมืองปูเน่ยังเป็นเมือง
ที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภท ทั้งยังเป็นเมืองแห่งเครือ่งจักรกล, เครื่องใช้ไฟฟ้า, IT, Software และ BPO 
ด้วย ทั้งนี้ เมืองปูเน่มีนิคมอุตสาหกรรม IT หลายแห่ง เช่น Rajiv Gandhi IT Park, Magarpatta Cybercity, 
MIDC Software Technology Park, Marisoft IT Park  
 
9. สุรัต ิ(Surat) 

เมืองสุรัตเิป็นเมืองที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัฐคุชราต และเป็นเมืองที่มกีารเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงมากในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นเมืองที่มีการจ้างงานสูงมากและมีการปล่อยสินเช่ือรายย่อยต่อหัวสูงที่สุดใน
อินเดียด้วย ทั้งนี้ เมืองสุรัติเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงด้านสิ่งทอและอุตสาหกรรมเพชรจนได้รับฉายาว่า 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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เขตเศรษฐกิจพเิศษ (SEZ: Special Economic Zones)  

 ประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มองเห็นความส าคัญของเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก (EPZ: Export Processing Zone) ในฐานะกลไกส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการส่งออกของประเทศให้
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกดังกล่าวจะสามารถขจัดปัญหาต่างๆที่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าของอินเดียได้ เช่น ปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานโลก 
ปัญหาความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล ปัญหาเรื่องพิธีการทางศุลกากร เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดีย
ยังเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศจ านวนมหาศาลที่จะเข้าไปลงทุนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกอีกด้วย เขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของอินเดียจึงได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่ง
แรกในทวีปเอเชียที่เมืองกันดลา (Kandla) ในรัฐคุชราต (Gujarat) ซึ่งตั้งอยู่ด้านเหนือของรัฐมหาราษฏระ 
(Maharashtra) ในปี 2508 ตามมาด้วยเขตนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกันภายใต้ช่ือที่แตกต่างกัน
ไปอีกหลายแห่ง เช่น Software Technology Park (STP), Export Oriented Unit (EOU) เป็นต้น แต่
ปรากฏว่าการด าเนินการในการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 
ไม่ได้ช่วยให้การส่งออกของอินเดียดีข้ึนและไม่ได้ช่วยให้มีการจ้างงานเพิ่มข้ึนตามที่คาดหวัง รวมทั้งไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายอื่นๆที่ตั้งไว้ด้วย 

รัฐบาลอินเดียได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวในการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆของตนเองมาหลายปี และได้เห็นความส าเร็จในการจัดต้ังเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครบวงจรที่
เรียกว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zone)” ในต่างประเทศหลายประเทศที่เน้นสร้าง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการลงทุนโดยภาคเอกชน (Private Investment-Led Economic 
Growth) ก็ได้ข้อสรุปว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะท าให้อินเดียประสบ
ความส าเร็จทั้งด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการสร้างงานและการแก้ปัญหาสังคมด้านอื่นๆด้วย รัฐบาล
อินดียจึงได้ประกาศนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone Policy) ในเดือนเมษายน ปี 
2543 ด้วยความคาดหวังว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญที่จะท าให้ประเทศอินเดียมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับ
รัฐ คือ การจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับโลก (World-Class Infrastructure) การให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีต่างๆ รวมทั้งการลดข้ันตอนที่ยุ่งยากของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZ) อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศอินเดียจึงเริ่มถือก าเนิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นมา 
จนกระทั่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2548 (Special Economic Zone Act 2005) ผ่าน
ความเห็นชอบจากรัฐสภาในเดือนพฤษภาคม 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้น
มา รวมทั้งมีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2549 (Special Economic Zone Rule 
2006) โดยกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียมารองรับอีกด้วย ท าให้การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
อินเดียมีกฎหมายรองรับและด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการของอินเดีย 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
4. เพื่อเป็นการสร้างงานภายในประเทศ 
5. เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
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ทั้งนี้ รัฐบาลมีความคาดหวังว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนทั้งจาก 
ภายในและต่างประเทศได้อย่างมหาศาล โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพใน
การท างานของคนอินเดียจะได้รับการพฒันา และมีการจ้างงานเพิ่มข้ึน ซึ่งทั้งหมดนี้จะสง่ผลใหเ้กิดกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอันจะเป็นผลท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเพิ่มข้ึนอย่างยั่งยืน 

ในส่วนของกฎกระทรวงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2549 (Special Economic Zone Rule 
2006) มีไว้เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะข้ันตอนต่างๆในการพัฒนา การบริหาร และการดูแลรักษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งข้ันตอนในการ
จัดตั้งบริษัทและการด าเนินธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีการปรับให้มีความง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน
ด้วยการลดข้ันตอนให้ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในจุดเดียว (Single Window)  

ขั้นตอนในกำรขออนุญำตจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย 

  การขออนุญาตจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดียสามารถด าเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ 

ช่องทางที่ 1 บริษัทที่จะขอจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Developer) จะต้องยื่นค าขอ  
(Proposal) ต่อรัฐบาลของรัฐที่บริษัทสนใจจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อรับค าขอแล้วรัฐบาลของรัฐนั้นๆ
จะต้องส่งค าขอดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการอนุมัติ (Board of Approval) ภายใน 45 วัน
นับจากวันที่รับค าขอจากบริษัทผู้ยื่นค าขอ คณะกรรมการอนุมัติจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน ก่อน
แจ้งผลให้รัฐบาลกลางทราบ โดยรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ออกหนังสืออนุมัติให้แก่บริษัทผู้ยื่นค าขอ หลังจากนั้น
บริษัทผู้ยื่นค าขอจะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่จ าเป็นแก่รัฐบาลกลางก่อนที่รัฐบาลกลางจะประกาศ 
(Notification) ให้พื้นที่ที่ยื่นขอได้รับสถานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ    

ช่องทางที่ 2 บริษัทที่จะขอจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Developer) สามารถยื่นค าขอ  
(Proposal) ผ่านคณะกรรมการอนุมัติ (Board of Approval) ได้โดยตรง โดยคณะกรรมการฯ จะต้องขอความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของรัฐนั้นๆก่อนภายใน 6 เดือนนับจากวันที่รับค าขอจากบริษัทผู้ยื่นค าขอ หลังจากนั้นก็
จะพิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นข้ันตอนเดียวกับช่องทางแรก 

ช่องทางที่ 3 รัฐบาลกลางสามารถจัดต้ังและประกาศให้พื้นที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ก็ได้แต่จะต้องหารือกับรัฐบาลของรัฐนั้นๆเสียก่อน 

ส าหรับคณะกรรมการอนุมัติ (Board of Approval) จัดต้ังข้ึนโดยรัฐบาลกลางให้มีอ านาจ 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2548 มีองค์ประกอบคณะจากกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 19 คน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นประธาน 
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แผนผังแสดงช่องทำงในกำรขออนุญำตจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  

   

  
 

 

     

(ภายใน 6 เดือน) 

           (ภายใน 45 วัน) 

 

 

 

        (ภายใน 30 วัน) 

 

 

 

 

 

 

รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว (Formal Approval SEZs) จ านวน 
589 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจากจ านวนที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการทั้งหมด 589 แห่งดังกล่าว มีพื้นที่ที่ได้รับ
การประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว (Notified SEZs) จ านวน 389 แห่ง (รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
รัฐบาลกลาง 7 แห่งกับของรัฐ/เอกชน 12 แห่ง) แต่เปิดด าเนินการแล้วเพียง 153 แห่งเท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 
25.98 ของจ านวนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกลางซึ่งถือว่ายังอยู่ใน
สัดส่วนที่น้อยมาก  

 

 

 

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รัฐบาลกลางออกประกาศพื้นที่ตามค าขอให้เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

ยื่นค าขอต่อรัฐบาลของรัฐ ยื่นค าขอตรงไปยัง
คณะกรรมการอนมุัต ิ

รัฐบาลกลางจัดต้ังและประกาศ
พื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษ
ได้เลยแต่ต้องผ่านการหารอืกับ

รัฐบาลของรัฐก่อน 

คณะกรรมการอนมุัติขอความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของรัฐ 

คณะกรรมการอนมุัติพิจารณาค าขอแล้วแจ้งรัฐบาลกลาง 

รัฐบาลกลางออกหนงัสือแจ้งการอนุมัติแก่ผู้ยื่นค าขอ 

ผู้ยื่นค าขอจัดสง่ข้อมลูรายละเอียดให้แกร่ัฐบาลกลาง 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ (Formal Approval SEZs) มีพื้นที่ 71,502 
เฮกตาร์ (ประมาณ 446,887.5 ไร่) เท่ากับใช้พื้นที่เฉลี่ยแห่งละประมาณ 758.72 ไร่ แต่ที่ได้รับการประกาศ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว (Notified SEZs) มีพื้นที่ 47,190 เฮกตาร์ (ประมาณ 294,937.5 ไร่) ใช้พื้นที่
เฉลี่ยแห่งละประมาณ 758.19 ไร่ ในด้านการจ้างงานคาดว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็น
ทางการแล้วจ านวน 589 แห่งจะสามารถจ้างแรงงานได้จ านวน 844,916 คน มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 
40.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ค านวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 50 รูปี) 

ที่มำ: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce 

 
รัฐที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุด คือ รัฐ Andhra Pradesh จ านวน 109 แห่ง 

รองลงมา คือ รัฐ Maharashtra จ านวน 103 แห่ง รัฐ Tamil Nadu จ านวน 69 แห่ง รัฐ Karnataka จ านวน 
62 แห่ง และรัฐ Gujarat จ านวน 47 แห่งตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิ เศษที่ได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาลกลางมีการเปิดด าเนินการจริงน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนที่ได้รับอนุมัติ โดยในรัฐ Andhra Pradesh 
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปิดด าเนินการจริงมากที่สุด จ านวน 37 แห่ง รองลงมา คือ รัฐ Tamil Nadu จ านวน 
33 แห่ง รัฐ Karnataka จ านวน 20 แห่ง รัฐ Maharashtra จ านวน 18 แห่ง และรัฐ Gujarat จ านวน 13 แห่ง 
สาเหตุที่ท าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดียเปิดด าเนินการจริงน้อยกว่าที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง
เนื่องจากโครงการเหล่าน้ีได้รับการต่อต้านอย่างมากจากเกษตรกรอินเดีย ท าให้การรวบรวมที่ดินเพื่อน ามา
จัดท าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท าได้ยากมาก 

 
 
 

สถิติส ำคัญในกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของอินเดีย ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2555  
 

 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท่ีได้รับอนุมัติอย่ำง

เป็นทำงกำร 

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีได้รับกำร

ประกำศแล้ว 
จ านวน (แห่ง) 589 389 
พื้นที่ (เฮกตาร์) 71,502.0 47,190.0 
เงินลงทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)   

- SEZs ที่จัดต้ังตาม พ.ร.บ. 2548 36.55 36.55 
- SEZs ของรัฐ/เอกชนที่จัดต้ังก่อนมี พ.ร.บ. 2548 1.53 1.18 
- SEZs ที่จัดต้ังโดยรัฐบาลกลาง 2.30 1.84 

รวม 40.38 39.57 
การจ้างงาน (คน)   

- SEZs ที่จัดต้ังตาม พ.ร.บ. 2548 552,048 552,048 
- SEZs ของรัฐ/เอกชนที่จัดต้ังก่อนมี พ.ร.บ. 2548 79,015 66,547 
- SEZs ที่จัดต้ังโดยรัฐบาลกลาง 213,853 91,617 

รวม 844,916 710,212 
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 ในการขออนุญาตจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศอินเดีย ผู้ยื่นค าขอจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะ
จัดต้ังข้ึนส าหรับอุตสาหกรรมใด เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละอุตสาหกรรมจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
เช่น ถ้าเป็นอุตสาหกรรมส าหรับสินค้าทั่วไป (Multi Products) มีข้อก าหนดว่าต้องมีพื้นที่อย่างต่ า 1,000 
เฮกตาร์ (ประมาณ 6,250 ไร่) แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมประเภท Electronics/Hardware/Software มีการ
ก าหนดพื้นที่ข้ันต่ าเพียง 10 เฮกตาร์ (ประมาณ 62.5 ไร่) แต่มีข้อก าหนดเพิ่มเติมว่าต้องมีการจัดสรรพื้นที่
ส าหรับก่อสร้างอาคารไม่ต่ ากว่า 1 แสนตารางเมตร เป็นต้น  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษของอินเดียที่เปิดด าเนินการแล้วจ านวน 158 แห่งทั่วประเทศ เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษส าหรับอุตสาหกรรมด้าน Information Technology (IT)/Electrical & Electronics Products (E&E) 
เป็นส่วนใหญ่ถึง 95 แห่ง หรือประมาณ 60% ของจ านวนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปิดด าเนินการแล้ว โดยส่วน
ใหญ่จะตั้งอยู่ในรัฐ Andhra Pradesh 21 แห่ง รัฐ Tamil Nadu 18 แห่ง รัฐ Karnataka 15 แห่ง และรัฐ 
Maharashtra 14 แห่ง รองลงมาจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมสินค้าทั่วไป จ านวน 19 แห่ง 
(รวมอุตสาหกรรมบริการทั่วไปด้วย) ส าหรับอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 9 แห่ง ส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ ที่รัฐ Tamil Nadu จ านวน 2 
แห่ง และที่รัฐ Rajasthan อีก 1 แห่ง ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจ านวน 6 แห่งในรัฐ Gujarat จ านวน 2 แห่ง รัฐ Tamil Nadu  จ านวน 2 แห่ง รัฐ Andhra Pradesh 
และรัฐ Karnataka รัฐละ 1 แห่ง แต่ที่น่าสนใจคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับมีเพียง 4 แห่งเท่าน้ันในรัฐ Andhra Pradesh รัฐ Maharashtra รัฐ Rajasthan และรัฐ West 
Bengal รัฐละ 1 แห่ง โดยในรัฐ Gujarat ซึ่งมีเมือง Surat เป็นศูนย์กลางในการผลิตและการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ (ที่ท าจากเพชร) ของอินเดียกลับไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมนี้ 
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      ที่มำ: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce 

จ ำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ของอินเดียแยกตำมรฐั ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2555 

รัฐ 
จ ำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แห่ง) 

ได้รับอนุมัต ิ
อย่างเป็นทางการ 

ประกาศเป็น SEZs ด าเนินการแล้ว 

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 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนและประเภทอุตสำหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ในรัฐต่ำงๆท่ีเปิดด ำเนินกำรแล้ว 

รัฐ 
IT/ITES 

E&E 
Telecom. 

Gems& 
Jewelry 

Textile/ 
Apparel 

Pharma/ 
Bio-Tech 

Auto Aviation 
Engineering 
Products 

 
Food 

 

Power 
Sector 

Foot-
wear 

Handi-
craft 

Multi- 
Products 

Andhra Pradesh 21 - 1 1 5 - 2 - 1 - 1 - 5 
Chandigarh 2 - - - - - - - - - - - - 
Gujarat 5 - - 2 2 - - 2 - 1 - - 5 
Haryana 3 - - - - - - - - - - - - 
Karnataka 15 - - 1 1 - - 2 1 - - - - 
Kerala 6 - - - - - - - - - - - 1 
Madhya Pradesh - - - - - - - - - - - - 1 
Maharashtra 14 - 1* - 1 - - - - 1 - - 1 
Orissa 1 - - - - - - - - - - - - 
Rajasthan 1 - 1 - - 1 - - - - - 2 - 
Tamil Nadu 18 2 - 2 - 2 - 3 1 - 1 - 4 
Uttar Pradesh 5 - - - - - - - - 1 - 1 1 
West Bengal 4 - 1 - - - - - - - - - 1 

รวม 95 2 4 6 9 3 2 7 3 3 2 3 19 
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กำรขอวีซ่ำ 

1. วีซ่ำธุรกิจ (Business Visa) 

วีซ่าธุรกิจจะมอบให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศอินเดียด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

1. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อรว่มลงทุนทางธุรกิจหรือเพื่อส ารวจหาโอกาสใน
การร่วมลงทุนทางธุรกิจในประเทศอินเดีย  

2. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อซือ้ขายสินค้าอุสาหกรรม สินค้าเพื่อการพาณิชย์ 
หรือสินค้าคงทน 

3. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางเทคนิค เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือเข้าร่วมการประชุมทั่วไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านธุรกิจ 

4. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อสรรหาบุคลากร 
5. ชาวต่างชาติที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจและ/หรือผู้บริหารของบริษัท 
6. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหรือเพื่อเข้า

ร่วมนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า เป็นต้น 
7. ผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อท าธุรกิจกับผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ที่มี

ศักยภาพที่จะเป็นผู้จัดจ าหน่ายที่อยู่ในประอินเดีย เพื่อประเมินหรือควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งค า
สั่งซื้อ หรือเพื่อต่อรองกับผู้จัดจ าหน่าย เป็นต้น  

8. ผู้ผู้เชียวชาญเฉพาะทางที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อประสานงานกับ
โครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อจัดการการประชุมกับลูกค้า
ชาวอินเดียและ/หรือเพื่อให้ค าแนะน าทางเทคนิค 

9. ชาวต่างชาติที่ที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อให้บริการก่อนการขายหรือหลังการขาย  
10. เจ้าหน้าที่ฝึกหัดจากบริษัทข้ามชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อฝีกงานในบริษัทนั้นๆซึ่ง

เป็นบริษัทศูนย์กลางของภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย  
11. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อเป็นผู้น าทัวร์และ/หรือผู้ท าธุรกิจเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวส าหรับชาวต่างชาติหรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการขอวีซ่าธุรกิจ 

1. เอกสารการเดินทางที่ยังสามารถใช้ได้  
2. หลักฐานที่แสดงถึงสถานะทางการเงินและความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะเข้าไป

ด าเนินงาน 
3. เอกสาร/ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรมทางธุรกิจ เช่น หลักฐานการจด

ทะเบียนภายใต้บัญญัติบริษัท หรือหลักฐานการลงทะเบียนของบริษัทกับคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการส่งออกหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
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ระยะเวลาของวีซ่าธุรกิจ 

- สูงสุด 5 ป ี

การต่อวีซ่าธุรกิจ 

  - สามารถต่อได้ 

2. วีซ่ำอนุญำตให้ท ำงำน (Employment Visa) 
วีซ่าอนุญาตให้ท างานจะมอบให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อท างาน โดยมี

ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะและ/หรือความสามารถเฉพาะด้าน และมีการท าสัญญากับบริษัทที่

ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย 
2. ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในประเทศอินเดียเพื่อหางานกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย 
3. ชาวต่างชาติที่ได้รับ วีซ่าอนุญาตให้ท างานจะต้องได้รับเงินเดือนเป็นจ านวนอย่างน้อย 25,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี  

เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการขอวีซ่าอนุญาตให้ท างาน 

1. เอกสารการเดินทางที่ยังสามารถใช้ได้  
2. สัญญาจ้างงานจากบริษัทที่อยู่ในประเทศอินเดีย 
3. เอกสารพิสูจน์วุฒิการศึกษาหรือใบประกอบวิชาชีพ 

ระยะเวลาของวีซ่าอนุญาตให้ท างาน 

- 5 ปีส าหรับผู้ที่มคีวามช านาญเฉพาะด้านที่เข้ามายังประเทศอินเดียผ่านข้อตกลงของรัฐบาลของทั้ง
สองประเทศ 
- 3 ปีส าหรับผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้านที่ได้รับการว่าจ้างในแผนกซอฟท์แวร์ไอทีและการ
ให้บริการไอที  
- 2 ปีหรือน้อยกว่าส าหรับกรณีอื่นๆ  
 
*ในกรณีที่ วีซ่าอนุญาตให้ท างานมีระยะเวลามากกว่า 180 วัน ผู้ วีซ่าจะต้องไปลงทะเบียนกับ
Foreigners Registration Officer (FRO) แ ล ะ  Foreigners Regional Registration Officer 
(FRRO) ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มาถึง แล้วจะได้รับใบอนุญาตที่พักอาศัยเพื่อใช้หาที่อยู่ใน
ประเทศอินเดียต่อไป หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ ผู้ขอวีซ่าจะต้องแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย 

*ในกรณีที่วีซ่าอนุญาตให้ท างานมีระยะเวลา 180 วันหรือน้อยกว่า ผู้ขอวีซ่าไม่จ าเป็นต้องไป
ลงทะเบียนกับ FRO และ FRRO 
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การต่อวีซ่าอนุญาตให้ท างาน 

  - สามารถต่อได้ 
  

3. วีซ่ำส ำหรับสมำชิกครอบครัว 
 สมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่ได้ยื่นขอวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าอนุญาตให้ท างานจะได้รับ   
วีซ่า X โดยมีระยะเวลาเท่ากับวีซ่าของผู้ที่เป็นเจ้าของวีซ่าทั้งสองชนิดหรือเป็นเวลาสั้นกว่าตามการพิจารณาของ 
รัฐบาลอินเดีย  
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กำรธนำคำร 

1. สถำบันกำรเงิน 

1) ธนำคำรกลำง (Reserve Bank of India-RBI) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการเงินของประเทศ  
2) กำรควบคุมเงินตรำต่ำงประเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการเงินตราต่างประเทศของประเทศ

อินเดียมีข้ออนญุาต ดังนี้       
          • ส าหรับธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศโดยทั่วไปสามารถ    
โอนเงินเข้าออกประเทศได้โดยเสรี (Fully Convertibility on Current Account) 
      • ส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติสามารถโอนเงินลงทุน (Investment 
Capital) และผลก าไรจากเงินลงทุนออกนอกประเทศได้โดยเสรี แต่ต้องสอดคล้องกับนโยบายทีร่ัฐบาลอินเดีย
ก าหนดไว้ส าหรับแตล่ะอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถโอนเงินปันผลออกนอกประเทศได้โดยผ่าน 
Authorized Dealer 
                            • การน าเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศในบางกรณี จะต้องไดร้ับการอนุมัตจิาก
ธนาคารกลางอินเดียก่อน อาทิ การถือเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 25,000 เหรียญสหรัฐฯ/คน 

3) ธนำคำรต่ำงชำต ิประกอบธุรกิจในอินเดียเป็นจ านวนมาก เช่น ABN Amro, Bank of Nava Scotia, 
Citibank, DBS Bank , HSBC, Standard Chartered Bank รวมถึงธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีส านักงานที่เมือง
มุมไบด้วย 

4) ธนำคำรอินเดีย มีธนาคารพาณิชย์หลายรายทั้งของรัฐ เช่น State Bank of India และของเอกชน เช่น
ICICI Bank 
 

2. กำรโอนเงินตรำออกนอกประเทศ 

                1. ผูล้งทุนสามารถโอนเงินรายได้กลับประเทศได้ทั้งหมดผ่านทางระบบบัญชีธนาคาร แต่ทั้งนี้จะตอ้ง
เป็นรายไดสุ้ทธิที่คงเหลือหลงัจากเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใหก้ับทางการอินเดียเรียบร้อยแล้ว (ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับกจิการต่างชาติร้อยละ 40) 

                2. บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างในประเทศอินเดีย หลงัจากเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว (ประมาณ
ร้อยละ 30) สามารถโอนเงินรายได้กลบัประเทศได้ทั้งหมดเช่นกัน 
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มำรยำททำงธุรกิจและวัฒนธรรม 

- การทักทาย – กล่าวสวัสดีด้วยค าว่า “นมัสเต” พร้อมทั้งยกมือไหว้ การทักทายแบบนี้ใช้ได้ทั่วไป
ทางอินเดียตอนเหนือ เช่น รัฐอุตรประเทศ ราชาสถาน ปันจาบ และพิหาร แต่หากเป็นตอนใต้จะไม่นิยมการยกมือ
ไหว้ แต่จะใช้ธรรมเนียมแบบอังกฤษคือ การจับมือ (Check hand) และค าทักทายจะต่างกันไปตามภาษาแต่ละ
ท้องถ่ินในแต่ละรัฐ เช่น ในรัฐทมิฬนาดูจะทักทายด้วยค าว่า “วานักก า” ส าหรับในกลุ่มชาวมุสลิมจะทักทายว่า  “ซาลาม 
มุอลายกุม” 

- ผู้ชายจะไม่จับมือทักทายกับผู้หญิงเว้นแต่ผู้หญิงจะยื่นมือให้สัมผัสก่อน แต่ก็จับแค่ครึ่งมือ คือ
สัมผัสเฉพาะส่วนที่เป็นน้ิวเท่านั้น อุ้งมือจะไม่สัมผัสกัน 

- คนอินเดียไม่นิยมปฏิเสธโดยตรง แต่จะพูดว่า “จะพยายาม ” (I will try) ซึ่งหมายถึง  “No”  
ดังนั้น หากเจรจาธุรกิจกับชาวอินเดียแล้วได้ยินค าน้ี 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
อาหารไทยอยูด่้วยเพื่อเชิดหน้าชูตาเจ้าภาพ เครื่องแกงอินเดียคล้ายของไทยและใส่กะทิด้วย แต่รสชาติอ่อนกว่าไทย
มาก คนอินเดียหลายคนเคร่งเรื่องความบริสุทธ์ของอาหารมังสะวิรัตมาก หลายร้านถึงกับข้ึนป้ายว่า “Pure 
Vegetarian Food” ซึ่งแม่ครัวไทยถนัดเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรลืมพิมพ์ค าว่า “Pure Vegetarian Food” 
ไว้บนฉลากเช่นกัน   

- สาเหตุที่คนอินเดียรับประทานมังสะวิรัติสันนิษฐานว่าเป็นอิทธิพลของศาสนาพุทธสายมหายาน
ช่วงท้ายๆ ในอินเดียซึ่งรุ่งเรืองมาก ท าให้ศาสนาพราหมที่แข่งกันดึงคนเข้าวัดกับศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 
ได้รับเอาธรรมเนียมนี้ไปปฏิบัติเพื่ออวดเคร่ง (เริ่มในสมัยหัวหน้าพราหมที่ช่ือสังฆราจารย์) พร้อมกับรับเอาค าสอน
และแนวปฏิบัติหลายๆ อย่างไปใช้ด้วย เช่น เริ่มมีนักบวชเหมือนชาวพุทธ มีธรรมเนียมโกนหัวบวช 1 วันเหมือนชาวพุทธ 
ไม่ฆ่าและกินเนื้อสัตว์ใหญ่เพราะถือเป็นบาป (ทั้งที่เดิมนิยมการบูชายัน) และการกินเจเหมือนชาวพุทธ เป็นต้น 

- หากเห็นชามเล็กๆใส่น้ าและมะนาวฝานบางๆวางอยู่บนโต๊ะอาหาร ห้ามดื่มเด็ดขาดเพราะเอาไว้
ใช้ส าหรับล้างมือหลังรับประธานอาหาร 

- คนไทยที่ไม่ชอบรับประทานอาหารอินเดีย หากมาประเทศอินเดียใหม่ๆ ควรเลือกรับประทาน 
Biriyani “บิริยานี่” หรือข้าวหมกไก่เป็นหลักจะท าให้ชีวิตในอินเดียมีรสชาติข้ึนเยอะ แม้ว่าข้าวหมกไก่ไทยจะอร่อย
กว่าก็ตาม  
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- ชาวอินเดียมีวัฒนธรรมการกินที่ เรียกว่า “Dabba” (ดั๊บบา) หมายถึงปิ่นโต การน าปิ่นโตอาหาร
กลางวันไปรับประทานที่ท างานเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ระดับนักเรียน คนงาน พนักงานบริษัท ไปถึงระดับ 
นายกรัฐมนตรี ดังนั้นหากจะเชิญใครไปรับประทานอาหารกลางวัน ต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์          
เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องน าปิ่นโตไปจากบ้านในวันนั้น วัฒนธรรมดั๊บบาของอินเดียนี้แข็งแกร่งมาก แม้แต่นักการทูต
อินเดียในต่างประเทศก็ยังพกปิ่นโตไปที่ท างานด้วย 

- ในเมืองมุมไบมีธุรกิจที่เรยีกว่า “Dabbawala” (ดั๊บบาวาลา) หมายถึงนักขนปิ่นโต เป็นธุรกิจที่ท า
เงินมหาศาล โดยทุกเช้าจะมีพนักงานของดั๊บบาวาลาไปรวบรวมอาหารปิ่นโตจากแม่บ้านของสมาชิกทุกบ้าน แล้ว
ขนข้ึนซาเล้ง ถีบไปที่สถานีรถไฟ ส่งต่อให้พนักงานที่รอรับอยู่บนรถไฟ ก่อนเดินทางไปส่งให้กับสมาชิกถึงโต๊ะท างาน
ก่อนเที่ยงของทุกวัน เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากที่ว่า ไม่เคยมีการส่งผิดที่เลยแม้แต่ครั้งเดียว ตลอดร้อยกว่าปีที่
ด าเนินธุรกิจมา นอกจากนี้ ธุรกิจดั๊บบาวาลายังให้บริการผูกปิ่นโตด้วย คือบริษัทท าอาหารปิ่นโตให้เองเลย ไม่ต้อง
ไปรับที่บ้าน  

- คนอินเดียรับประทานอาหารเย็นดึกมาก ประมาณ 3-4 ทุ่ม ดังนั้นหากได้รับเชิญไป Dinner        
ที่บ้านของเพื่อนชาวอินเดีย ก็ควรรับประทานรองท้องไปก่อน ส่วนจะมีของติดไม้ติดมือไปก็ไม่ผิดกติกา อาจเป็น
ไวน์สักขวด หรือ ขนมไทยๆที่แม่บ้านคุณท าเองก็จะได้รับการช่ืนชมจากเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่ง 

- งานเลี้ยงแต่งงานไม่มีการให้ “เงินช่วย” กับเจ้าภาพ แต่นิยมเป็นของขวัญมากกว่า โดยแขกแต่ละคน
จะข้ึนไปมอบให้กับมือเจ้าสาวเองบนเวที ขณะเดียวกันวงมโหรีก็จะบรรเลงเพลงตลอดทั้งงาน  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
แต่งงานจึงตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าสาวเป็นหลัก ดังนั้นหากใครมีลูกสาวจะต้องเตรียมตัวเก็บเงินไว้ตั้งแต่วันที่ลูก
สาวเกิด ซึ่งเจ้าสาวส่วนใหญ่จะแต่งงานก่อนวัย 20 

- รูปติดบัตรใครว่าไม่ส าคัญ หากคุณเดินทางไปประเทศอินเดียไม่ว่าไปเที่ยวหรือไปท างาน ควร
ถ่ายรูปส าหรับติดบัตรไปสักสองโหลเป็นอย่างน้อย เพราะต้องใช้บ่อยมาก ตัวอย่างเช่น ท าใบขับข่ีต้องใช้รูป 6 ใบ
เป็นอย่างน้อย 

- ชาวซิกข์ใช้นามสกุลซิงห์หมด ทั้งที่อาจไม่ใช่ญาติกันก็ได้ แต่ผู้หญิงชาวซิกข์ จะมีค าเรียก “คอร์”
ต่อท้ายช่ือตัวเสมอ 

- อย่ายืนใกล้กับชาวอินเดียเกินไป (ไม่ต่ ากว่า 1 ช่วงแขน) มิฉะนั้นจะถือเป็นการรุกล้ าเขตส่วนตัว 
- คนฮินดูส่วนใหญ่ไม่ดื่มเหล้าในที่สาธารณะ  ดื่มเฉพาะในบ้าน คนอินเดียไม่นิยมสวมรองเท้าในบ้าน 

เช่นเดียวกับคนไทย 
- คนฮินดูไม่ฆ่าวัว และไม่ท าร้ายวัว จึงเห็นวัวเดินเต็มถนนไปหมดทั้ งในเมืองและในชนบท       

หากเห็นวัวยืนขวางถนนห้ามบีบแตรไล่ ให้ขับช้าๆ  
- การว่ิงถือเป็นกิริยาที่ไม่งามมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังนั้นเราจะไม่เห็นใครว่ิงจ๊อกกิ้งในตอนเช้า

นอกจากเดินเร็วๆ ออกก าลังเท่านั้น ยกเว้นต ารวจจะว่ิงออกก าลังกันตอนเช้าเป็นหมู่เท่านั้น อุปกรณ์กีฬาเกี่ยวกับ
การว่ิงไม่น่าจะมีลู่ทางในตลาดนี้ 

- ชุดบิกินีหาซื้อยากมากในอินเดีย การใส่สายเดี่ยวก็ถือว่าโป๊และอุจาดตาแก่ชาวภารตะส่วนใหญ่
แถมอาจถูกรุมประชาทัณฑ์ 
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- การนั่งสามล้อเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงส าหรับคนต่างชาติ เพราะส่วนใหญ่คนขับไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนั้น ยังอาจมีการขอข้ึนราคาหลายเท่าตัว แนะน าให้ใช้รถเช่าของโรงแรมหรือของ
สนามบิน 

- พยายามเจรจาธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะท าได้ตั้งแต่ตอนแรก แล้ววันต่อๆ มาค่อย
ตามเรื่องกับผู้บริหารระดับรองลงมา   

- ยกย่อง ชมเชย ช่ืนชมกับวัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี และอาหารอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปีของ
ประเทศอินเดีย ห้ามวิจารณ์เด็ดขาด 

- นักท่องเที่ยวควรระวังตัวที่สถานีรถไฟ หากคุณถามใครสักคนเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องเวลาออกของ
เที่ยวรถไฟ และอื่นๆ ให้ถามกับพนักงานการรถไฟในเครื่องแบบเท่านั้น หากคุณไปถามคนอื่น คุณจะเป็นเหยื่อของ
นักต้มตุ๋นค่อนข้างแน่นอน 

- ในแหล่งท่องเที่ยว ถ้าคุณบอกสามลอ้ไปสง่ทีโ่รงแรมที่คุณจองไว้แล้ว เขาจะบอกว่าโรงแรมเจ๊งไปแล้ว 
พร้อมทั้งคะยั้นคะยอให้คุณไปพักที่โรงแรมที่เขาแนะน า ให้ลงจากรถทันที แล้วหาคันใหม่ 

- การท านัดหมายกับนักธุรกิจอินเดียต้องท าใจ เนื่องจากอาจมาสาย 1-2 ช่ัวโมง หรือไม่มาเลย  แต่
คุณไม่ควรไปสายถ้าเขานัดให้คุณไปพบ  

- การตื้อเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับได้ในอินเดีย เป็นธรรมดาที่จะพบเห็นพ่อค้าเดินตื้อขายของให้คุณ 
ท านองเดียวกัน คุณก็มีสิทธิตื้อเขาเช่นกันในการเจรจาธุรกิจ อย่าพึ่งหัวเสียหากคู่เจรจาของคุณบอกว่า “ท าไม่ได้” 
คุณควรขอร้องเขาแล้ว ขอร้องเขาอีก พร้อมรอยย้ิมและเจรจาไปเรื่อยๆ ถามว่าควรปรับปรุงข้อตกลงอย่างไร ขอ
ค าแนะน า ความเห็นของเขา หลีกเลี่ยงข้อจ ากัด ใช้ท่าทีเป็นมิตร เน้นให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระยะยาวและ  
ให้เห็นประโยชน์ของการท าธุรกิจของคุณกับของเขาต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติ  

- การเจรจาธุรกิจเป็นการ Give & Take ส าหรับอินเดีย คุณอย่ารีบเปิดไพ่เร็วนัก แต่ควรค่อยๆ เปิด   
ทีละ 5% ถึง 10% เช่น หากคุณจะให้ใครเป็นตัวแทนจ าหน่ายในอินเดีย เริ่มต้นอย่างไปให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้
เดียวในอินเดียเลยในตอนแรก ควรเสนอไปว่าให้เป็นตัวแทนในมลรัฐหนึ่งก่อน และให้ลองส่งของไปในปริมาณ
น้อยๆในช่วงแรก ในปีต่อมาอาจขยับเป็น 2 มลรัฐ และเพิ่มปริมาณการส่งของไปอีกสักนิด เพื่อศึกษาความสามารถ 
และความน่าเช่ือถือก่อน แต่หากคุณเปิดไพ่ 100% แต่ทีแรก คุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว จะหาตัวแทนจ าหน่ายราย
ใหม่ก็ไม่ได้เพราะคุณถูกเขาผูกมัดเต็มตัวเสียแล้ว และท าให้คุณเสียตลาดไปอย่างน่าเสียดาย 

- เทศกาลหรือประเพณีที่ส าคัญของอินเดียมีจ านวนมากและส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา 
ต่างๆ โดยเฉพาะศาสนาฮินดู ซึ่งในแต่ละเทศกาลมักมีระยะเวลาของการเฉลิมฉลองมากกว่า 1 วัน และชาวอินเดีย
นิยมซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่กัน เทศกาลของชาวอินเดียที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
 
 
 
 



31 

 

 

วันส ำคัญ1/ เทศกำล / ประเพณี 

1 มกราคม วันปีใหม่สากล   

26 มกราคม วันชาติ (Republic Day) เป็นวันที่ประเทศอินเดียประกาศใช้รัฐธรรมนญู โดยทหาร     
ทั้ง 3 เหล่าทัพจัดเดินขบวนพาเหรดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 

กุมภาพันธ์/มีนาคม2/ พิธีมหาศิวาราตรี (Mahashivratri) เป็นวันส าคัญของศาสนาฮินดู เพื่อแสดงการ
สักการะบูชาพระศิวะ 

มีนาคม2/ เทศกาล Holi หรือเทศกาลแห่งสสีัน เป็นเทศกาลเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิและเทศกาล   
แห่งความรัก 

มีนาคม2/ Milad-Un-Nabi เป็นวันประสูติของศาสดามฮูัมหมัด  

มีนาคม/ เมษายน2/ Mahavir Jayanthi วันประสูติของศาสดามาหาวีร์ ยายันติ (บุตรพระพุทธเจ้า)  

10 เมษายน Good Friday เป็นเทศกาลของชาวครสิต์ เพื่อร าลึกถงึการเสียสละของพระเยซู  

13 เมษายน วันอีสเตอร ์เป็นเทศกาลของชาวคริสต์ เพือ่เฉลิมฉลองการฟืน้พระชนม์ของพระเยซู  

เมษายน2/ Guru Nanak's Birthday วันเกิดพระศาสดาคุรุนานัก ถือเป็นวันส าคัญทางศาสนาที่ส าคัญ
ที่สุดของชาวซิกข์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าวัดเพื่อฟงัธรรมะและใหท้าน 

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
และแห่ไปรอบเมอืง 

กันยายน2/ วันอิดิลฟิตรีย ์(Aidilfitri) หรือวันอีด (Eid) เป็นวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือน
รอมดอนของชาวมุสลมิ  

กันยายน/ ตุลาคม2/ Dussehra (Vijaya Dashami) เทศกาลบวงสรวงพระแม่อุมาเทวี ซึ่งมีการเฉลิมฉลองพระแม่
ทั้ง 9 ปางใน 9 คืน เทศกาลนี้ถือเป็นการเริ่มต้นฤดเูกี่ยวข้าวด้วย   
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วันส าคัญ1/ เทศกาล / ประเพณี 

2 ตุลาคม วันเกิดของมหาตมะ คานธี ซึ่งเป็นผูเ้รียกร้องเอกราชให้กบัชาวอินเดีย ในวันน้ีทั้งประเทศ
จะไม่มีการจ าหน่ายและดื่มสรุาเพื่อเป็นการให้เกียรติแกท่่าน 

ตุลาคม/ 
พฤศจิกายน2/ 

เทศกาลดิวาลี (Diwali) หรอื ดีปาวาล ี(Deepavali) เป็นเทศกาลแห่งไฟ/แสงสว่าง ชาวอินเดีย
จะมีการประดับไฟบ้านเรือนอย่างสว่างไสว มีการจุดประทัดดอกไม้ไฟและพลุจ านวนมาก 
เทศกาลนีเ้ปรียบเสมือนกบัวันข้ึนปีใหม่ ซึง่ชาวอินเดียถือว่าเป็นวันที่เริม่ต้นสิง่ใหม่ๆ     
โดยจะมอบของขวัญ หรือส่งการ์ดอวยพรให้แก่กัน เพื่อความเจริญก้าวหน้า และหลังวัน Diwali 
1 วัน จะมีพิธีรับขวัญพี่ชาย (Bhai Duj) ซึ่งน้องสาวจะเจิมหนา้ผากให้พี่ชายเพื่อให้มีความสุข 
อายุยืน มีความเจริญก้าวหน้า ฝ่ายพี่ชายก็จะมอบของขวัญและสัญญาว่าจะปกป้องน้องสาว
เป็นการตอบแทน 

พฤศจิกายน/
ธันวาคม2/ 

วันตรุษอีดิลอัดฮา (Aidil-Adha) วันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม โดยการเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน 
และร่วมละหมาดอีด 

ธันวาคม2/ วันปีใหม่ของอิสลาม (Muharram) ซึ่งชาวมุสลิมบางส่วนจะถือศีลอด และงดการทะเลาะวิวาท 

25 ธันวาคม วันคริสต์มาส วันประสูติของพระเยซ ู

หมายเหตุ: 1/ วันหยุดราชการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ 

 2/ วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการนับตามจันทรคติ 
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สภำพแวดล้อมในกำรด ำรงชีวิต 

1) การด ารงชีวิต  

 เนื่องด้วยบุคลิกของคนอินเดียแตกต่างกบัไทย ทั้งอาหารการกินที่ค่อนข้างจ ากัด อาจท าให้มปีัญหาส าหรบั
คนที่ปรบัตัวได้ยาก และความเป็นอยู่ในแตล่ะเมืองก็ค่อนข้างแตกต่างกัน 
 อินเดียเป็นประเทศที่ยังไมเ่ปิดรับการลงทุนร้านค้าปลกีจากต่างชาติท าให้ในอินเดียไม่มรี้านสะดวกซื้อที่
เปิดตลอด 24 ชม. ดังนั้นส่วนใหญ่เราจะสามารถซื้อของได้จากร้านโชว์ห่วยแบบอินเดียเท่านั้น 
 ในเมืองใหญ่ๆ ร้านค้าอาจจะปิดสัก 4-5 ทุ่ม แต่ในเมืองเลก็ๆ ร้านค้าจะปิดเร็วมาก ดังนั้นถ้ามีของที่
จ าเป็นต้องซือ้ เมื่อเจอร้านแล้วใหซ้ื้อทันที 

2) ที่พักอาศัย  
คุณภาพที่อยู่อาศัยข้ึนอยู่กับงบประมาณที่ม ี 

3) อาหาร  
ในเมืองใหญ่ๆ เช่น มุมไบ เดลี หาร้านอาหารได้ง่าย  

ร้านอาหารไทยมักมีในเมืองใหญ่ๆ และเป็นร้านระดบั Hi-End  

 ในอินเดียเนื้อสัตว์ที่หาง่ายที่สุดคือ ไก่ ถ้าอยากกินเนื้อชนิดอืน่ๆ ราคาค่อนข้างแพง หรือหาไม่ได้เลย แนะน า
ให้น าเนื้อแหง้มากจากไทย เพราะสะอาดและปลอดภัยกว่า 

4) สถานพยาบาล  
เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง หมอส่วนใหญพู่ดภาษาอังกฤษได้  

เลือกเข้าโรงพยาบาลเอกชนจะดีกว่า เพื่อไม่ต้องเสียเวลานาน 

5) ความปลอดภัย  
ความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับไมเ่ลวร้าย แต่ควรหลีกเลี่ยงการเดินเพียงล าพงัในยามวิกาลและในสถานที่
เปลี่ยว ตามสถิติตัวเลขอาชญากรรมเกิดข้ึนบ่อย ห้ามชะล่าใจ 
 การขับรถในอินเดียถือว่าอันตรายมาก เนื่องจากคนอินเดียมกัไม่ค่อยเคารพกฎจราจร 

6) สิ่งบันเทงิเริงรมย ์ 
ในหัวเมืองใหญ่มอียู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงร้านกาแฟ และร้านให้เช่าวีดิโอ แต่ตามชนบทจะไม่มีเลย  

ในเมืองใหญ่ๆ มสีปาไทย แต่ไม่ใช่ไทยแท ้

 
7) การดูแลสุขภาพ  
หากจะมาอยู่ที่อินเดียนานควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ  

น้ าประปาที่อินเดียมีตะกอนเยอะมาก น้ าที่ใช้บริโภคควรเป็นน้ าขวดจะดีกว่า  
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อากาศในประเทศอินเดียแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ควรเช็คสภาพอากาศให้ดีก่อนเดินทาง และเตรียม
หน้ากากอนามัยให้พร้อมเนื่องจากประเทศอินเดียมีฝุ่นละอองเยอะมาก 

8) การสื่อสารกับคนอินเดีย  
การถามทางคนอินเดียถือเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะคนอินเดียถึงไม่รูท้างแต่จะมีน้ าใจบอกทางเราเสมอ 

คนอินเดียที่มีการศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ถ้าเดินตามท้องถนนบางคนก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย 

วันอาทิตย์ถือเป็นวันหยุดของคนอินเดีย หากจะติดต่อกับบริษัทหรือราชการ ควรท าก่อนเที่ยงของวันเสารจ์ะ
ดีที่สุด 
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กฎหมำยแรงงำน 

Industrial Safety and Health กฎหมายอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 บทบัญญัติ 
คือ  

1. ความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน 
2. ความปลอดภัยในทรพัย์สิน 
3. ความปลอดภัยในกิจกรรม 
1. กฎหมายโรงงาน Factory Act, 1948 
เป็นการวางระเบียบความปลอดภัย อนามัย สวัสดิการ และเงื่อนไขการท างานของลูกจ้างในโรงงาน กฎหมาย
นี้ถูกบังคับใช้โดยรฐัผ่านทางผู้ตรวจสอบโรงงาน 

2. กฎหมายเหมืองแร่ Mines Act, 1952  
ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิการส าหรับคนงานในเหมืองถ่าน เหมือง
แร่ และบ่อน้ ามัน ก าหนดหน้าที่ของเจ้าของในการจัดการเหมือง ความปลอดภัยและสุขอนามัย ทั้งยงั
ก าหนดเวลาในการท างาน ค่าแรงข้ันต่ าและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

Directorate General of Mines Safety มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบความสามารถของคนงานในการส่งไป
ประจ าจุดต่างๆ ในเหมือง และจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับความปลอดภัยของคนงาน  

Courts of Inquiry ถูกจัดตั้งข้ึนโดยรัฐบาลกลางท าหน้าทีส่ืบสวนอุบัติเหตุทีเ่ป็นเหตุให้คนงานเหมืองเสียชีวิต 
10 คนข้ึนไป โดยจะลงโทษทัง้จ าและปรับจากการฝ่าฝืนหนา้ที่ภายใต้กฎหมายน้ี 

3. กฎหมายคนงานท่าเรือ Dock Workers Act, 1986 

ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิการส าหรับคนงานที่ท างานในท่าเรือ ซึ่ง
ถูกจัดการโดย Director General Factory Advice Service and Labour Institutes, Directorate 
General FASLI as the Chief Inspector มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ความปลอดภัยทีท่่าเรือ 10 ท่าเรือ
หลักในอินเดีย ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่กจิกรรมที่ก่อให้เกิดอบุัติเหตุและจ านวนการเกิดอุบัตเิหตุในแต่ละท่าเรือ 
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4. ประกันสังคม 

นายจ้างจะต้องสมทบค่าประกันสังคม 12% ของเงินเดอืนลกูจ้าง โดย 8.33% จะน าเข้ากองทุนบ านาญ และ
ส่วนที่เหลือจะแบ่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนลูกจ้างจะจ่ายค่าประกันสังคม 12% เพื่อน าเข้ากองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

กฎหมายประกันสถานภาพลูกจ้าง The Employees’ State Insurance Act, 1948 (ESI Act) กฎหมายน้ีจะ
ครอบคลมุโรงงานหรอืองค์กรที่มลีูกจ้างตัง้แต่ 10 คนข้ึนไป โดยจะเตรียมเรื่องการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม
ให้กับลูกจ้างและครอบครัว และการได้รับรายได้ในขณะที่พกัรักษาตัวจากอาการป่วยและคลอดบุตร และเงิน
ตอบแทนรายเดือนในกรณีที่ตายหรือพิการ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและบทบญัญัติอื่นๆ The Employees’ Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (EPF & MP Act) ใช้กับโรงงานที่มตีารางการท างานที่แน่นอน และมลีูกจ้าง20 คนข้ึน
ไป ซึ่งจะให้เงินชดเชยในช่วงบั้นปลาย เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงินบ านาญ และในกรณีที่เสียชีวิตระหว่าง
การท างานครอบครัวจะเป็นผู้ได้รับเงินบ านาญ ส าหรบัลกูจา้งในเหมืองและไร่ชาจะมีสทิธิประโยชน์ที่แตกต่าง
กันออกไป 

- กฎหมายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง The Employees' Compensation Act, 1923 (WC Act), ที่ซึง่จะตอ้ง
จ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างหรอืครอบครัวของเขา ในกรณีที่ลกูจ้างได้รบับาดเจ็บหรอืเสียชีวิต 

-  เงินชดเชยเพื่อการคลอดบุตรThe Maternity Benefit Act, 1961 (M.B. Act), โดยให้ค่าจ้าง 12 สัปดาห์
ในระหว่างลาเพือ่คลอดบุตรและในกรณีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

- กฎหมายเงินตอบแทนพิเศษ The Payment of Gratuity Act, 1972 (P.G. Act), โดยจัดเงินตอบแทน
พิเศษเป็นค่าจ้าง 15 วันในแต่ละปี ส าหรับลูกจ้างทีท่ างานกบับริษัทมาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ในบริษัทที่
มีลูกจ้างอย่างน้อย 10 คนข้ึนไป 

5. กฎหมายส าหรบัช่วงทดลองงาน Apprentice Act 
- วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะให้แรงงานใหม่ และฝึกฝนทกัษะที่มีอยู่แล้ว  
ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในช่วงทดลองงานต้องเป็นผู้ที่อายุไม่ต่ ากว่า 14 ปี มีระดับความรู้และสมรรถภาพทางร่างกายที่
บริษัทก าหนดไว้  

ช่วงเวลาการทดลองงาน: 6 เดือน ถึง 4 ป ีข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกจิ 

ผู้ทดลองงานตอ้งเรียนรู้งานตั้งใจและเข้าร่วมการฝกึอย่างเปน็ประจ า ต้องท างานสปัดาหล์ะ 42 -48 ชม. และ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานระหว่าง 22.00 – 06.00 น. เว้นแต่จะได้รับการอนญุาตจากผู้ดูแล 

หน้าที่ของนายจ้างภายใต้กฎหมายน้ี คือ  
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การท าสัญญาทดลองงาน หากช่วงเวลาการทดลองงานมากกว่า 1 ปีข้ึนไป นายจ้างจะต้องใหผู้้ฝึกงานสามารถ
ลากิจได้ 12 วัน ลาป่วยได ้15 วัน และ ลาหยุดพิเศษได้ 10 วันต่อปี 

นายจ้างต้องเตรียมการฝึกในขอบเขตทีเ่หมาะสมเพื่อใหผู้้ฝึกมีคุณสมบัตเิพียงพอ 

การจ่ายค่าจ้างแกผู่้ฝึกในช่วงทดลองงานต่อเดือน 

-ระดับปรญิญา: 3,560 รูป ี 

-การเรียนโดยรวมเวลาฝกึงานกบัเวลาเรียนเข้าด้วยกัน Sandwich course (ระดับปรญิญา) :  
2,530 รูป ี

-ระดับช่างเทคนิค: 2,530 รูป ี

-การเรียนโดยรวมเวลาฝกึงานกบัเวลาเรียนเข้าด้วยกัน Sandwich course (ระดับ
อนุปรญิญา): 2,070 รูป ี

-เทคนิคอาชีวะ: 1,970 รูป ี 

6.   กฎหมายค่าแรง Wages Act 1936 
-จุดประสงค์ การจ่ายค่าแรงตามปกติแก่ลูกจ้าง ลกูจ้างที่อยูภ่ายใต้กฎหมายน้ีจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับค่าจ้าง
เฉลี่ย 10,000 รูปีตอ่เดือน 
-เวลาการจ่ายค่าจ้าง: 
- หากมีจ านวนลูกจ้างน้อยกว่า 1000 คน ค่าจ้างจะจ่ายก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

- หากมีจ านวนลูกจ้างมากกว่า 1000 คน ค่าจ้างจะจ่ายก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

- การเลิกจ้างจากนายจ้างจะตอ้งจ่ายค่าจ้างกอ่นถึงวันยุติการท างาน 2 วัน 

- การหักค่าจ้าง สามารถหักได้สงูสุด 50% ต่อเดือน แต่สามารถหักได้ถึง 75% ในกรณีที่หกัค่าใช้จ่ายบางส่วน
เข้ากองทุน co-operative society  

-รูปแบบของการจ่ายค่าจ้าง : จ่ายโดยธนบัตรและเหรียญ 
-สามารถทีจ่ะจ่ายโดยเช็ค หรือโอนผ่านธนาคารโดยได้รบัการลงลายมอืช่ือยินยอมจากลกูจ้าง  

-สามารถจ่ายค่าจ้างได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรอืทุกเดือนแตห่้ามเกินกว่า 1 เดือน  

-ถ้าไม่จ่ายตามก าหนดเวลาหรือฝ่าฝืนกฎหมายน้ี มีโทษจ าคุกไม่ต่ ากว่า 1 เดือน สูงสุด 6 เดือน และมีค่าปรบั
ไม่ต่ ากว่า 2,000 รูปี สงูสุด 15,000 รูป ี

7.  กฎหมายเงินทดแทน 
- จุดประสงค์: เป็นกฎหมายคุ้มครองลกูจ้างหรือผูท้ี่อยู่ในอปุการะของลูกจ้างด้วยการก าหนดให้นายจ้าง 
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จ่ายเงินให้บุคคลดงักล่าวเมื่อลูกจ้างได้รบัภยันตรายหรือเจบ็ป่วยหรือตายอันมีสามเหตุมาจากการท างาน
ให้แก่นายจ้างและก าหนดให้มกีองทุนเงินทดแทนข้ึนโดยใหน้ายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพื่อ
เป็นหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนแกลู่กจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างแทนนายจ้างช่ือ 

- นายจ้างอาจจะไม่ต้องรบัผิดชอบเนื่องจาก 
การได้รับบาดเจ็บของลกูจ้างที่ไม่ท าให้ต้องหยุดงานเกิน 3 วัน 
การได้รับบาดเจ็บที่ไม่ถึงแก่ความตายหรือพิการเป็นสาเหตจุากการเกิดอุบัตเิหตทุี่ซึ่งเนื่องมาจากลูกจ้างมี
อาการมึนเมา ไม่เช่ือฟงัค าสั่ง หรือประมาทเลินเล่อในขณะท างาน 

- จ านวนที่ต้องเงินทดแทน: 
ในกรณีที่เสียชีวิตจากการท างานนายจ้างจะต้องจ่ายทดแทนอย่างต่ า 120,000 รูปี หรอื 50% ของเงิน
ค่าจ้างรายเดือนคูณด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

ในกรณีที่เกิดการพกิารจะต้องจ่ายเงินทดแทนอย่างน้อย 140,000 หรือ 60% ของเงินค่าจ้างรายเดอืนคูณด้วย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

8. กฎหมายข้อโต้แย้งในอุตสาหกรรม Industrial Disputes Act, 1947 
- จุดประสงค์: เพื่อสร้างบทบัญญัติในการตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งในอุตสาหกรรมระหว่าง

นายจ้างและลูกจ้าง 
- ระยะเวลาในการจัดการข้อโต้แย้งและการตัดสิน โดยได้รับความเห็นชอบจากทกุฝ่าย มรีะยะเวลา 6 เดือน  
- การเลิกจ้างและการจ่ายเงินชดเชย: ล้มเหลว ปฏิเสธ หรอืไรค้วามสามารถของนายจ้างเนื่องจากการขาด

แคลนพลังงาน หรือวัตถุดิบ 
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9. กฎหมายของเงินโบนัส Bonus Act 1965 
- จุดประสงค์ : เพื่อจัดโบนสัใหก้ับบุคคลที่ได้รบัการว่าจ้างในสถานที่ประกอบการที่แน่นอน 

- การน าไปใช้ : มีการน าไปใช้กับโรงงานต่างๆที่มีการว่าจ้างลูกจ้างเป็นจ านวน 10 คนข้ึนไป ที่ซึ่งมีการ
ด าเนินการใดๆเป็นที่ส าเรจ็หรือในที่อื่นๆทีมกีารว่าจ้างลกูจ้างเป็นจ านวน 20 คนหรอืมากกว่า 

- ผู้มีคุณสมบัตรในการรับเงินโบนัสคือลูกจ้างที่ไดร้ับเงินเดอืนเป็นจ านวน 10,000 รูปีจะได้รบัโบนัสก็ตอ่เมือ่
มียอดของวันที่เข้ามาท างานอย่างต่ าเป็น 20 วันในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 

- บัญญัติของเงินโบนสัส าหรบัผูท้ี่ไม่มีคุณสมบัติ :  ส าหรบัผูท้ี่ไม่มาท างานจะถูกนบัเป็นผู้ที่ไมม่ีคุณสมบัต ิ

- อัตราการจ่ายเงินโบนสั : อย่างต่ าเป็นร้อยละ 8.33 ไปจนถึงร้อยละ 20 จากเงินเดือนที่ได้รบั  
- สิทธิของลูกจ้าง : สิทธิในการอ้างสทิธ์ิในการได้รบัเงินโบนสัภายใต้บัญญัติต่อไปนี ้

 ลูกจ้างมสีิทธิในการโต้แย้งในข้อพิพาทใดๆต่อคณะกรรมการแรงงาน 

 ลูกจ้างมสีิทธิทีจ่ะได้รับการอธิบายหรือได้รับข้อมูลจากสถาบนัน้ันๆ 
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10. กฎหมายประกันสถานะภาพของลูกจ้าง Employee State Insurance Act 1948 

- จุดประสงค์ : เป็นการผสมผสานของ Measure Of Social Insurance Towards Employees ซึ่งได้รบั
การออกแบบเพื่อเติมเตม็ในส่วนของการปกป้องลกูจ้างจากอันตรายและการเจบ็ไข้ได้ป่วย การให้ก าเนิด 
ความพิการ หรอื การเสียชีวิตเนื่องมาจากงานที่ได้รบัการว่าจ้าง 

- การน าไปใช้  
- ใช้กับโรงงานในทุกๆที่ทีม่ีการว่าจ้างลูกจ้างเป็นจ านวน 10 คนหรือมากกว่า 
- กฎหมายน้ีครอบคลมุไปถึงร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ การขนสง่ทางยานยนตร์ แพทย์

เอกชน และสถาบันทางการศึกษา และ หนงัสอืพิมพ์ ทีม่ีการว่าจ้างลูกจ้างเป็นจ านวน 20 คนหรือมากกว่า 
- วงเงินจ ากัดของค่าจ้างที่อยู่ภายใต้กฎหมายน้ีคือ 15,000 รูปีต่อเดือน 

หน้าที่ของนายจ้าง: 

1. นายจ้างต้องน าเงินเข้า ESI ทุกเดือน 
2. ออกบัตร smart card ให้ลกูจ้าง 
3. ส่งรายงานเรื่องอุบัตเิหต ุ

 

11. กฎหมายประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร The Maternity Benefit Act – 1961 
วัตถุประสงค์: กฎหมายการลาคลอดและประโยชน์ทดแทนมีเพื่อปกปอ้งสิทธิและรักษาสุขอนามัยของผู้คลอด
บุตร  

ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาคลอดได้ 80 วันใน 12 เดือน ก่อนวันครบก าหนดคลอด ซึ่งจะต้องแจ้งให้นายจ้าง
ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันก าหนดคลอด 10 สัปดาห ์ 

สิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายน้ี: 

1. ลาคลอดโดยยงัได้รับเงินค่าจ้างเป็นเวลาเฉลี่ย 12 สัปดาห ์โดยสามารถขอรับค่าจ้างก่อนคลอด 6 สัปดาห์
และหลังคลอด 6 สัปดาหห์ากมกีารยื่นเรื่องแก่นายจ้าง 

2. ได้รับการสงเคราะห์ค่ายา 3,500 รูป ี
3. ได้ลาเพิ่มเติมถึงหนึ่งเดือนโดยยังได้รับค่าจ้างหากแสดงหลกัฐานว่าป่วยจริง 
4. ไม่มีการหักคา่จ้างส าหรบัวันลา 
5. นายจ้างต้องมอบหมายงานระดบัเบาก่อนก าหนดถึงวันก าหนดคลอด 10 สัปดาห ์
6. มีช่วงพักดูแลลูก 2 ครั้งต่อวันจนกว่าเด็กจะอายุ 15 เดือน 
 

โดยสามารถอ่านรายละเอียดกฎหมายแรงงานเพิ่มเติมได้ที่ 
http://labour.nic.in/content/innerpage/acts.php 
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