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ลําดับ ปญหา/ ผูไดรับผลกระทบ/ ขอเสนอแนะ หนวยงานรับผดิชอบ/ ผลการดําเนินงาน 

1.  การขอรับตรวจลงตราประเภททํางาน ( ซีพี อิตาเลียนไทย ธ. กรุงไทย พฤกษา ไทยซัมมิท) 

- เงื่อนไขเงินเดือนขั้นต่ํา 25,000 ดอลลารสหรัฐ/ป   

- ความลาชาในการพิจารณาของ สอท. อนิเดียประจาํประเทศไทย 

เมื่อ 28 ก.พ. นาย G.V. Venu Gopal  Sarma  อธิบดีกรมแรงงานตางชาติ  

กระทรวงมหาดไทยอินเดีย ชี้แจงกับ ออท. ณ กรุงนวิเดลี ดังนี้  

-  รัฐบาลอินเดียออกกฎเรื่องเงินเดือนขั้นต่ํา เพราะตองการพัฒนาแรงงาน

อินเดีย  

- กฎนี้มีขอยกเวนสาํหรับโครงการกอสรางที่เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมเหล็ก

และพลังงาน สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท project visa     ได

เฉพาะระยะเวลาทีม่ีการกอสราง 

-  ยินดีรับพิจารณาสาขาเพิ่มเติมที่ตองการยกเวน 
 

 เมื่อ 9 มี.ค. กองเอเชียใตไดพบ สอท. อนิเดีย ซึ่งแนะนําใหบริษทัไทย

ระบุจํานวนและประเภทแรงงานไทยที่ตองเขามาทาํงานในโครงการ

ตางๆ ตั้งแตตอนเขารวมประมูล  
 

อ. กรมเอเชียใตฯ กับ ออท. อนิเดยีประจําไทยเปนประธานรวมในกลไก

คณะทํางานเพื่อเรงรัดและแกไขปญหาความลาชาในการอนุมตัิตรวจลง

ตราใหนักธุรกิจไทย  
 

สอท. ทราบจาก บ. ซีพีวาปจจุบันไมมีกรณีพนักงานบริษัทตกคางแลว 

2.  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ซีพี อิตาเลียนไทย พฤกษา) 

- รัฐบาลอินเดียกําหนดใหแรงงานตางชาติตองจายเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของอินเดีย             

รอยละ 12.5 ของเงินเดือน และจะรับเงินคืนไดตอเมื่ออายุ 58 ป  ซึ่งเอกชนไทยเหน็วาเปนจํานวน

ที่สูงเกินไป  ตองการใหรัฐบาลไทยทํา คตล.กับรัฐบาลอินเดียเพื่อขอยกเวน  และ/หรือ สามารถ

รับเงินคืนไดเมื่องานเสร็จสิ้น ไมตองรอจนอายคุรบ 58 ป  

 

รัฐบาลอินเดียเสนอใหมีการเจรจาขอตกลงประกนัสังคม (Social 

Security Agreement - SSA) กับไทย เพื่อยกเวนการจายเงินเขา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ้ําซอนในประเทศเจาภาพและประเทศเจาบาน 

อยางไรก็ตาม ราง SSA ที่อนิเดียเสนอไมสอดคลองกับกฎหมายและ

ระบบประกันสังคมของไทย จึงยงัไมสามารถเจรจาได 

เมื่อ 22 ก.พ. กองเอเชียใตไดประชุม กับ 1) ก. แรงงาน 2) สํานักงาน

ประกันสังคม 3) กลต. (หนวยงานหลัก)  4) กรมเจรจาฯ 5) BOI          

6) กรมสนธิสัญญาฯ 7) บ. ซีพี 8) บ. ITD 9) บ. พฤกษา ไดขอสรุปวา  

- ไทยไมมีกฎหมายกําหนดใหลูกจาง ทั้งชาวไทยและตางชาติ 
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ตองฝากเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพแตลูกจางที่ทํางานในไทย

ทุกรายตองจายเงนิเขากองทุนประกันสังคมของไทย ซึ่ง สปส. 

เปนผูดูแล   ในขณะที่ กลต.เปนหนวยงานหลักเรือ่งกองทุน

สํารองเลีย้งชีพ                                      

- ก. แรงงานกําลงัยกรางแกไข พรบ. ประกันสังคม 2533     คาด

วาอีก 1 ป กระบวนการกฎหมายภายในของไทยจะแลวเสร็จ 

และสามารถเริ่มเจรจา SSA กับอินเดียได                                  

- ในชวงที่รอการแกไขกฎหมายของไทย หนวยราชการที่เกี่ยวของ

จะยกรางโตตอบรางขอตกลง SSA โดยปรึกษาบริษัทไทยใน

อินเดียที่ไดรับผลกระทบในเรื่องนี ้

3.   อัตราภาษีการนําเขาวัตถุดิบ และสินคา ซึ่งไมอยูในกรอบเจรจาการคาเสรีไทย-อินเดีย 82 รายการ  

(ศรีไทยฯ บ.  Lotus Arts de Vivre บ. Rockworth) 

 

 

สํานักงาน พณ ประจํากรุงนิวเดลีไดแจง HS Code สินคา 2 รายการ 

คือ Melamine Moulding Compound (INDIA : 3909.20.90) และ 

Melamine Tableware & Kitchenware (INDIA : 3924.10.90) ของ   

บ. ศรีไทยฯ ใหอธิบดีกรมเจรจาฯ หัวหนาคณะเจรจาของไทยแลว เมื่อ 

25 ก.พ.  

สถานทูตฯ ไดแจง HS Code สินคาตามคําขอของ บ. Lotus Art De 

Vivre ใหหัวหนาคณะเจรจาของไทยทราบแลว เมื่อ 30 มี.ค.  

การเจรจา FTA ไทย-อด. จะจบภายใน พ.ค. 55 ซึง่จะเปนรอบสุดทาย

และจัดที่ ปทท. ก. พาณิชย เปนเจาภาพ 

4. ความไมแนนอนของการประเมินภาษีรายไดของบริษัท อาทิ การประเมินภาษีรายไดโดยไมรวมภาษทีี่

ไดหักออก ณ ที่จาย ทําใหภาษทีี่ประเมินสูงกวาจริง  (ธ. กรุงไทย) 

สถานทูตฯ ประสานงานใหผูเชี่ยวชาญจากบริษัททีป่รึกษาที่จัดจางไว

ตามโครงการแกไขปญหาภาคเอกชนใหศึกษาและเสนอแนะทางออกให

ผูแทน ธ. กรุงไทย โดยตรงแลว  

5.  การอนุมตัิซื้อ-ขายที่ดินใหแกนักลงทุนตางชาติ   

- กฎหมายและขัน้ตอนในการขออนุญาตซือ้-ขายที่ดินมคีวามซับซอน ไมชัดเจน  

เปดโอกาสใหเจาพนักงานและผูมอีิทธิผลในพื้นที่ขูเข็ญ/ ขูดรีดนักลงทุน 

เมื่อ 29 ก.พ. นาย Talleen Kumar, Joint Secretary, Department of 

Industrial Policy and Promotion แจงกับ ออท. ณ กรุงนิวเดลี วา 

1) InvestIndia เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออํานวกความสะดวกนักลงทุน

ตางชาติโดยเฉพาะ พรอมจะประสานติดตามเรื่องการขอซือ้ที่ดินในรัฐ

ตางๆ  
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- การขาดแคลนที่ดินอุตสาหกรรม แมวานกัลงทุนจะมีความตองการและมีเงินซื้อ 

ขอเสนอแนะของภาคเอกชน 

- ใหรัฐบาลอินเดยีจัดทํา one-stop service licensing 

- ใหภาครัฐเจรจากับรัฐบาลอินเดียอํานวยความสะดวกใหเอกชนไทยเขามาพัฒนาที่ดินในรูปแบบ

นิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญครบวงจร โดยรวมกันมาหลายบริษัทในลักษณะ consortium  

2) ขอใหเอกชนรวมกลุมระบุขนาดที่ดินสาขาอุตสาหกรรมและรัฐที่

ตองการลงทุนแจงไปยัง investindia.gov.in (Dr. Anupam Srivastava, 

MD) 

 3) DIPP กําลังพัฒนา e-Biz ซึ่งเปน portal ชองทางเดียวในการขออนมุัติ

และจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตทาํธุรกิจตางๆ ในอนิเดีย      โดยจะเริ่ม

โครงการนํารองทีร่ัฐอานธรประเทศเปนรัฐแรก จากนัน้จะขยายไปยังรัฐ

อื่นๆ  รัฐบาลอินเดียไดตั้งเปาหมายไวสูงมาก 
 

วันที่ 27 เม.ย.55  สอท. ไดจัดสัมมนาใหอธิบดี Talleen Kumar และ

คณะมาชี้แจงตอบคําถามภาคเอกชนไทยโดยตรงที่กรุงนิวเดลี ซึ่ง

ภาคเอกชนไทยทีเ่ขารวมเห็นวาเปนประโยชน 
 

สอท. ยังไดแจงชือ่/ หมายเลขติดตอของบริษัทที่ปรึกษาที่จางไว ซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญสูงในการติดตอขอซื้อที่ดนิตั้งโรงงานใหบริษทัไทย 2 

บริษัท โดยตรงดวย 
 

วันที่ 14 ก.ย. 55 สอท. จัดสัมมนาใหผูบริหารภาคเอกชนไทยที่ กทม 

เรื่องการลงทุนในอินเดียและรัฐคุชราต โดยมี จนท. ระดับสูงจากอินเดีย

ไปเสนอรายงาน 2 คน 

 

วันที่ 27-29 ก.ย. 55 ออท. นํานักธุรกิจไทยเยือนรฐัคุชราต มีการพบปะ

นักธุรกิจรัฐคุชราต เยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมและไดพบมุขมนตรี โดยมี

ขอสรุปดังเอกสารแนบ 

6. 

 

การเก็บภาษีซ้ําซอนในการสงเงินปนผลกลับประเทศไทย (บ. เดลตา อิเล็คทรอนิกส) 

- เอกชนไทยตองเสียภาษีซ้ําซอนใหกับทั้งรัฐบาลอินดียและรัฐบาลไทย เมื่อสงผลกําไรกลับไทย  และ

ตองการใหรัฐบาลไทยพิจารณาลดอัตราภาษ ี

เปนเรื่องที่กระทรวงการคลังจะตองพิจารณา 

สรุป มีหนวยงานที่ขีดเสนใตทีจ่ะตองดําเนินการตอไป  

ฝายเศรษฐกิจ/ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 
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For the Kind Attention of the Honourable Chief Minister of Gujarat: 
Report of the Thai Business Mission to Gujarat 27‐29 September 2012 

 

  47 Thai business men and women of 23 companies, represented by SMEs as well as  
multinational and stock‐exchange listed corporations, had a fruitful visit to explore business 
opportunities in Gujarat. This visit was made at the invitation of the Honourable Chief Minister 
Gujarat Shri Narendra Modi to the Thai Ambassador Pisan Manawapat at their meeting in 
Gandhinagar on 18 May 2012.  
 

The Thai business mission wishes to submit the following:  
 

1. Direct flight between Bangkok and Ahmedabad 
  Thai Airways International has undertaken a route survey in Gujarat and held discussions 
with the airport authority representatives and met with Gujarati travel industry members.
  Adequate two‐way traffic is important. Therefore, it would be helpful if the government 
could promote Gujarat’s tourism in both Thailand and other countries that are Thai Airways’ hubs.   
 

2.  Poultry and Cattle Feed 
  Thailand’s largest agricultural and food conglomerate wishes to explore the possibility of 
establishing poultry farms in Gujarat.  
 

3.  Infrastructure and real estate 
  Southeast Asia’s largest construction company, ITD, has a long resume of public 
infrastructure projects all over India. The company is interested in upcoming public infrastructure 
projects in Gujarat.  
  Pruksa Real Estate (India) is interested in investing in middle‐income real estate projects, as 
well as any government‐supported projects for middle income housing in Gujarat.  
 

4.  Energy‐saving technology 
    PSJ Energy Save Co. Ltd. has the latest technology which could reduce the energy cost of 
light bulbs by 30%‐50%. They can supply this technology to street lights, government office 
buildings, airports, and other public projects all over Gujarat. 
 

5.  Deep sea port 
  Thai manufacturing companies wish to learn about the development of deep sea ports in 
Gujarat, since it would facilitate export of their manufactured products in Gujarat to West Asia and 
beyond India. 
 

6. Vibrant Gujarat Summit 2013 
  The Federation of Thai Industries is formulating a plan to participate in country exhibitions. 
All possible support from organizers will be appreciated.  


