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Country Profi le

1. ขอมูลพื้นฐาน

1.1  สภาพภูมิประเทศ
 อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

(Republic of Indonesia) เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก เปนหมูเกาะในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย และ

ระหวางทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำใหอินโดนีเซียสามารถควบคุมเสนทางการ

ติดตอระหวางมหาสมุทรทั้งสอง ผานชองแคบสำคัญตางๆ อาทิ ชองแคบมะละกา 

ชองแคบซุนดรา และชองแคบล็อมบ็อก ซึ่งลวนเปนเสนทางขนสงน้ำมันจาก

ตะวันออกกลาง มายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia)
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ตะวันออก อาณาเขต ทิศเหนือติดกับรัฐซาราวัคและซาบาหของมาเลเซีย

ทิศตะวันออกติดกับปาปวนิวกินี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจรดนานน้ำของสหพันธ

รัฐมาเลเซีย โดยมีชองแคบมะละกาเปนพรมแดนกั้นระหวางเกาะสุมาตรา 

ของอินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย

 อินโดนีเซียมีรูปรางคลายพระจันทรหงายคร่ึงซีก มีพ้ืนท่ี 5,193,250 

ตารางกิโลเมตร หรือใหญกวาประเทศไทยประมาณ 10 เทา เปนพื้นดิน 

2,027,087 ตารางกิโลเมตร และทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร อินโดนีเซีย

ประกอบดวยเกาะใหญนอยกวา 17,500 เกาะ แตมีประชากรอาศัยอยูเพียง

3,000 เกาะ รวมอยูในพื้นที่ 4 สวนคือ

 1) หมูเกาะซุนดาใหญ ประกอบดวย เกาะชวา สุมาตรา กะลิมันตัน 

และสุลาเวสี  

 2) หมูเกาะซุนดานอย ประกอบดวยเกาะเล็กๆ ทางตะวันออกของ

เกาะชวา มีเกาะบาหลี ล็อมบอก ซุมบาวา ฟอลเรส และติมอร

 3) หมูเกาะโมลุกกะ หรือหมูเกาะเคร่ืองเทศ อยูระหวางสุลาเวสีกับ

เกาะปาปว 

 4) ปาปว (Papua) อยูบนเกาะนิวกินีทางตะวันตกของประเทศ

ปาปวนิวกินี ในบรรดาหมูเกาะทั้งหมด มีเกาะขนาดใหญ 5 เกาะ ครอบคลุม

พื้นท่ีประมาณรอยละ 90 ของประเทศ คือ

  1) กะลิมันตัน มีพื้นที่คิดเปนรอยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมด และ

ครอบคลุมพื้นท่ี 2 ใน 3 ของเกาะบอรเนียว

  2) สุมาตรา มีพื้นที่คิดเปนรอยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด

  3) ปาปว มีพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 22 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และครอบคลุม

พื้นท่ีครึ่งหนึ่งดานตะวันตกของเกาะนิวกินี

  4) สุลาเวสี มีพื้นที่คิดเปนรอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

  5) ชวา และมาดูรา ครอบคลุมพื้นที่เพียงรอยละ 7 ของพื้นที่

ทั้งหมด แตมีประชากรอาศัยอยูถึงรอยละ 64 ของทั้งประเทศ
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1.2 สภาพภูมิอากาศ
 เนื่องจากอินโดนีเซียเปนหมูเกาะ ภูมิอากาศจึงมีลักษณะผสมผสาน

และเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีอากาศรอนชื้นแบบศูนยสูตร 

แบงเปน 2 ฤดู คือ

 1. ฤดูแลง ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

 2. ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน

1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองทา
 เมืองหลวง

 จาการตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปตตาเวีย” (Batavia) 

เปนเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของอินโดนีเซียต้ังอยูบริเวณชายฝงทะเลดาน

ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา มีพื้นท่ี 650 ตารางกิโลเมตร ประชากร 10

ลานคน เปนศูนยกลางดานการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ มีสนามบิน

นานาชาติ คือ Soekarno Hatta International Airport มีทาเรือใหญที่สุด

ของประเทศ คือ Tanjung  Priok

 เมืองใหญสำคัญ/เมืองทา  

  สุราบายา (Surabaya) เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศ อยู

บนเกาะชวา ประชากรประมาณ 2.5 ลานคน ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ

คือ หินชอลก ทำใหจังหวัดนี้มีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต อีกทั้งยังมี

หินออน น้ำมัน และเกลือ มีสนามบินนานาชาติคือ Juanda Airport และ

ทาเรือ Tanjung   Perak

 ยอกยาการตา (Yogyakarta) อยูบนเกาะชวา เปนศูนยกลางท้ังดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนั้นยอกยาการตา ยังเปนที่ตั้งของบุโรพุทโธ 

(Borobudur) พุทธสถานท่ีมีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งแหงหนึ่งในภูมิภาคน้ี รวมถึง

หมูวิหารโบราณฮินดู คือ ปรามบานัน (Pram-banan) มีสนามบินหลักคือ 

Adi Sucipto Airport

 เมดาน (Medan) เปนเมืองใหญท่ีสุดของเกาะสุมาตรา และใหญท่ีสุด

เปนอันดับ 3 ของอินโดนีเซีย มีประชากร 2.1 ลานคน เมดานเปนแหลงเพาะปลูก

ใหญที่สุดของอินโดนีเซีย ทั้งปาลมน้ำมัน ชา โกโก ยางพารา และยาสูบ 

นอกจากน้ัน ยังมีแรธาตุสำคัญ อาทิ น้ำมัน และกาซ มีสนามบินนานาชาติ 

คือ Polonia Airport และทาเรือ Belawan Port

 เรียว (Riau) อยูบนเกาะสุมาตรา  มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางกิโลเมตร

ประชากร 5.4 ลานคน พืชเศรษฐกิจสำคัญคือ มะพราว ยางพารา ชา และโกโก 

นอกจากน้ี ยังมีไมมีคาตางๆ และน้ำมันปโตรเลียม โดยสินคาสงออกสำคัญคือ 

น้ำมันปโตรเลียม ผลิตภัณฑไม มีสนามบินสำคัญคือ Sultan Syarif Kasim II 

Airport ทาเรือคือ Batu Ampar Port
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 แจมบี (Jambi) อยูบนเกาะสุมาตรา มีพ้ืนท่ี 4.5 หม่ืนตารางกิโลเมตร 

ประชากร 2.5 ลานคน พืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก มะพราว โกโก และชา 

นอกจากน้ันยังมีแรธาตุอื่นๆ อาทิ น้ำมันปโตรเลียม ถานหิน ทองแดง สินคา

สงออกสำคัญคือ ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑจากปา มีสนามบินหลัก คือ Sultan 

Thaha Airport

 ปาเลมบัง (Palembang) อยูบริเวณสุมาตราใต พืชเศรษฐกิจหลัก 

ไดแก มะพราว ปาลมน้ำมัน ยาง กาแฟ พริกไทย ชา สินคาสงออกสำคัญคือ 

ยาง กาแฟ สนามบินหลัก คือ Sultan Baharudin II Airport ทาเรือคือ

Boom Baru Port

 เดนปาซาร (Denpasar) เปนเมืองหลวงของเกาะบาหลี (Bali)

อันเปนแหลงทองเที่ยวมีชื่อเสียงดานความงดงามของธรรมชาติและชายหาดที่

สวยงามสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดปละกวา 1 ลานคน สนามบินนานาชาติ 

คือ Gusti Ngurah Rai International Airport

1.4 การแบงเขตการปกครอง
 การแบงเขตการปกครอง

 ปจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบงเขตการปกครองออกเปน 33 เขต   

ประกอบดวย 28 จังหวัด (provinces - propinsi - propinsi) และเขตปกครอง

สถานะพิเศษ 5 แหง ไดแก 

 1. เขตพิเศษเมืองหลวง (special capital city district) หรือ 

Daerah Khusus Ibukota : DKI) ไดแก กรุงจาการตา

 2. เขตปกครองพิเศษ (special regions) หรือ (Daerah-Daerah 

Istimewa : DDI) มี 4 แหง  ไดแก 

  1. เมืองยอกยาการตา มีอดีตสุลตานคนสุดทายของเมือง

ยอกยาการตาเปนผูวาราชการจังหวัด

  2. เมืองอาเจะห มีการปกครองแบบ Autonomy
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  3. เมืองปาปว มีการปกครองแบบ Autonomy

  4. เมืองปาปวตะวันตก โดยเมืองปาปว และปาปวตะวันตก จะได

รับงบประมาณเพ่ิมพิเศษจากคาภาคหลวง (Royalties) ของผลผลิตในทองถิ่น 

เชน รอยละ 80 จากการประมงและปาไม และรอยละ 70 จากน้ำมันและกาซ 

เปนตน

 การแบงจังหวัดตางๆ ของแตละเกาะท่ีสำคัญ

 1. เกาะสุมาตรา ประกอบดวย จังหวัดตางๆ ดังนี้ จังหวัดอาเจะห 

จังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราใต จังหวัดสุมาตราตะวันตก จังหวัดรีเยา 

จังหวัดเกาะรีเยา จังหวัดจัมบี จังหวัดลัมปุง จังหวัดบังกาเบลีตุง จังหวัดเบงกูลู    

 2. เกาะชวา ประกอบดวย จังหวัดตางๆ ดังนี้ กรุงจาการตา 

จังหวัดชวากลาง จังหวัดบันเตน จังหวัดชวาตะวันออก จังหวัดชวาตะวันตก 

จังหวัดยอกยาการตา

 3. หมูเกาะซุนดานอย ประกอบดวย จังหวัดตางๆ ดังนี้ จังหวัด

บาหลี จังหวดันูซาเต็งการาตะวันออก จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก

 4. เกาะบอรเนียว ประกอบดวย จังหวัดตางๆ ดังนี้ จังหวัด

กาลีมันตันกลาง จังหวัดกาลีมันตันใต จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก จังหวัด

กาลีมันตันตะวันตก

 5. เกาะสุลาเวสี ประกอบดวย จังหวัดตางๆ ดังนี้ จังหวัดโกรอนตาโล 

จังหวัดซูลาเวซีเหนือ จังหวัดซูลาเวซีกลาง จังหวัดซูลาเวซีใต จังหวัดซูลาเวซี

ตะวันออกเฉียงใต จังหวัดซูลาเวซีตะวันตก

 6. หมูเกาะโมลุกกะ ประกอบดวย จังหวัดตางๆ ดังนี้ จังหวัดมาลุกุ 

จังหวัดมาลุกุเหนือ

 7. เกาะปาปว ประกอบดวย จังหวัดตางๆ ดังนี้ จังหวัดปาปว 

จังหวัดอีเรียนจายาตะวันตก

1.5 ระบบการปกครอง
 อินโดนีเซียปกครองประเทศดวยระบอบประชาธิปไตยในระบบ

สาธารณรัฐแบบ Unitary Republic ซึ่งมีการปกครองตนเองในบางพ้ืนที่ 

(Provincial Autonomy) โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

เปนประมุข และหัวหนาฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญป 2488 ซึ่งไดกำหนดให

ใชหลักปญจศีลในการปกครองประเทศประกอบดวย

 1. นับถือพระเจาองคเดียว

 2. เปนมนุษยที่เจริญและคงไวซึ่งความเท่ียงธรรม 

 3. ความเปนเอกภาพของอินโดนีเซีย 

 4. เปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน

 5. ความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวล
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โครงสรางการเมืองการปกครองของอินโดนีเซียประกอบดวย 7 องคกร ไดแก

 1) สภาท่ีปรึกษาประชาชน (People’s Consultative Assembly 

: MPR) ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (People’s Representative 

Council : DPR) จำนวน 550 คน และสภาผูแทนระดับภูมิภาค (Regional 

Representative Council : DPD) จำนวน 128 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง 

สภาที่ปรึกษาประชาชน มีหนาที่สำคัญ 3 ประการคือ แกไขรัฐธรรมนูญ แตงตั้ง

ประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดีและถอดถอนประธานาธิบดี 

 2) สภาผูแทนราษฎร (House of People’s Representatives 

: DPR) ประกอบดวยสมาชิกจำนวน 550 คน มาจากการเลือกต้ัง มีหนาท่ีหลัก

ในการออกกฎหมาย อนุมัติงบประมาณ และกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาล 

มีวาระการทำงาน 5 ป อยางไรก็ตาม การพิจารณารางกฎหมายแตละฉบับ

ตองมีการหารือและไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวาง DPR กับประธานาธิบดี 

รางกฎหมายใดท่ีไมไดรับความเห็นชอบรวมจากประธานาธิบดี จะไมสามารถ

นำกลับมาพิจารณาใหมไดอีก ขณะเดียวกันรางกฎหมายท่ีไดรับความเห็นชอบ

รวมจากประธานาธิบดี และผานการลงคะแนนเสียงจาก DPR แลว แต

ประธานาธิบดีไมลงนามดวยเหตุใดก็ตาม ภายใน 30 วันใหถือวามีผลบังคับใช

เปนกฎหมายไดโดยสมบูรณ

 อน่ึง DPR ไมมีอำนาจในการขอเปดอภิปรายไมไววางใจประธานาธิบดี

หรือรองประธานาธิบดี การถอดถอนประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีตอง

ทำตามข้ันตอนของรัฐธรรมนูญคือ DPR ตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ

ผูรวมประชุม  (มีจำนวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก DPR ทั้งหมด)

เสนอเร่ืองการขอถอดถอนใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอ DPR จึงสามารถเสนอให MPR พิจารณาตอไป 

(อำนาจสุดทายในการถอดถอนประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดีอยูที่ MPR) 

 3) สภาผูแทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives 

Council : DPD) เปนสถาบันใหมที่มีการเลือกตั้งครั้งแรก เม่ือวันที่ 5 เมษายน 

2547 เพ่ือทดแทนผูแทนจากภูมิภาคและองคกรสังคม/กลุมอาชีพท่ีเคยมีอยูเดิม 

(ที่มาจากการแตงตั้ง) ทั้งนี้ สมาชิก DPD มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 4 คน 

รวมท้ังส้ิน 128 คน มีหนาท่ีเสนอแนะรางกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณของประเทศ

 4) สภาประชาชนระดับทองถิ่น (Regional People’s House 

of Representatives : DPRD) ตามบทบัญญัติในการแกไขรัฐธรรมนูญ

ป 2543 กำหนดใหแบงระดับการปกครองภูมิภาคออกเปนจังหวัด อำเภอ 

(Regency) และตำบล/เทศบาล (Kota) โดยจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิก DPRD 

ในทุกระดับ (พรอมกับการเลือกตั้ง DPR และ DPD) 

 5) ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญระบุ
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ใหประธานาธิบดีเปนหัวหนารัฐบาลและเปนผูบัญชาการกองทัพ โดยประธานาธิบดี

อยูในตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 สมัย (สมัยละ 5 ป) สำหรับประธานาธิบดี

คนปจจุบัน คือ นาย Susilo Bambang Yudhoyono และรองประธานาธิบดี

คือ นาย Muhammed JusufKalla 

 6) ศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญกำหนดใหอำนาจตุลาการอยูภายใต

การดูแลของศาลฎีกา และศาลระดับรองๆ ลงมา รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญใน

การแตงตั้งผูพิพากษาศาลฎีกา คณะกรรมาธิการตุลาการ (Judicial Commis-

sion) เปนผูเสนอช่ือให DPR รับรอง จากน้ันจึงเสนอตอใหประธานาธิบดีเปน

ผูแตงต้ังสมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการแตงต้ังและถอดถอนโดยประธานาธิบดี

ดวยความเห็นชอบของ DPR 

 7) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสูงสุด (Supreme Audit 

Board : BPK) มีหนาที่รายงานการใชงบประมาณตอ DPR, DPD และ 

DPRD สมาชิก BPK คัดเลือกโดย DPR โดยรับฟงความคิดเห็นของ DRD และ

แตงตั้งโดยประธานาธิบดี 

1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม
 ประชากร

 อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 225 ลานคน มากเปนอันดับ 4 

ของโลก รองจาก จีน อินเดีย และสหรัฐฯ อัตราเพ่ิมเฉล่ียของประชากร

ประมาณรอยละ 1.3 เปนประชากรในวัยแรงงานประมาณรอยละ 48 ของ

ประชากรท้ังหมด มีอัตราการวางงานประมาณรอยละ 12.3 แรงงานสวนใหญ

อยูในภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 42 ของแรงงานที่มีงานทำ อยูในภาค

อุตสาหกรรม รอยละ 12  เหมืองแร รอยละ 1 และอื่นๆ รอยละ 45

 ชาวอินโดนีเซียประกอบดวยเชื้อชาติตางๆ ดังนี้ ชาวชวา 41.7% 

ชาวซุนดา 15.4% ชาวมาเลย 3.4% ชาวมาดูรีส 3.3% ชาวบาตัก 3% 

ชาวมินังกะเบา 2.7% ชาวเบตาวี 2.5% ชาวบูกิน 2.5% ชาวบันเทน 2.1% 

ชาวบันจารี 1.7% ชาวบาหลี 1.5% ชาวซาซะก 1.3% ชาวมากัสซาร 1% 

ชาวเชรีบอน 0.9% ชาวจีน 0.9% อื่นๆ 16.1%
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ดานระบบการศึกษา พบวารอยละ 90 ของประชากรสามารถอานออกเขียนได 

อินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 49 แหง และเอกชนกวา 950 แหง 

ชาวอินโดนีเซียสวนใหญคือ รอยละ 88 นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา ไดแก 

คริสตนิกายโปแตสแตนท รอยละ 5 โรมันคาทอลิก รอยละ 3 ฮินดู รอยละ 

2 พุทธศาสนา รอยละ 1 และอื่นๆ อีกรอยละ 1 โดย 5 ศาสนาแรกไดรับการ

รับรองจากทางการ

 สังคม/วัฒนธรรม

  โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม ประชากรอินโดนีเซียประกอบ

ดวยหลายเช้ือชาติและเผาพันธุ แตละเผาพันธุตางก็มีมรดกทางวัฒนธรรม และ

ลักษณะทางสังคมของตนสืบทอดกันมา  

ตารางแสดง ประชากรและการจางงานของอินโดนีเซีย

หนวย : พันคน

ที่มา : Asian Development Bank, “Indonesia”, Asian Development Outlook, 2007, และ Bank Indonesia

   2538 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

 ประชากรรวม  194,800 205,800 208,600 211,400 214,300 217,100 219,900 222,051 224,904

   +, - % … … 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.3

 กำลังแรงงาน  86,361 95,661 98,812 100,779 102,631 103,973 105,802  106,390 108,130

 การจางงานท้ังหมด  80,110 89,838 90,807 91,647 92,811 93,722 94,948  95,457 97,580

  - ภาคเกษตรกรรม  35,233 40,677 39,744 40,634 43,042 40,608 41,814  40,136 42,610

  - ภาคอุตสาหกรรม  10,127 11,642 12,086 12,110 11,496 11,070 11,652  11,890 12,090

  - เหมืองแร  643 523 523 632 733 1,034 809  924 1,020

  -อื่นๆ  34,107 36,997 38,454 38,272 37,540 41,009 40,673  42,507 41,860

 อัตราการวางงาน(%) 7.2 6.1 8.1 9.1 9.6 9.9 11.2 10.3 12.3
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 จากการท่ีสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะ

แยกกันเปนหมูเกาะมากมาย และมีอาณาเขตกวางใหญไพศาล ประชากร

ติดตอกันไดยาก ทำใหแตละภูมิภาคมีรูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง จึงปรากฏ

ลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท่ีใชผิดแผกแตกตาง

กันไป ขนบธรรมเนียมประเพณี ประชากรกลุมตางๆ ของอินโดนีเซียมี

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตแตกตางกันไป ในแตละ

กลุมชน ชาวชนบทที่อาศัยอยูหางไกลจากตัวเมือง ยังยึดมั่นอยูกับประเพณี

เดิมอยูมาก สวนกลุมชนท่ีอาศัยอยูในตัวเมือง และไดรับการศึกษาแบบตะวันตก 

จะมีวิถีชวีิตแตกตางกันออกไป การแบงกลุมชนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

และพ้ืนที่ตั้ง สามารถแบงออกเปนสามกลุมใหญๆ ดวยกันคือ 

 กลุมแรก  เปนกลุมชนท่ีอาศัยอยูในเกาะชวา และบาหลี ผูคนที่อยู

ในแถบนี้จะยึดมั่นอยูในแนวทางของศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม

เนนหนักในเรื่องคุณคาของจิตใจและสังคม กอใหเกิดการพัฒนาศิลปะอยาง

มากมาย โดยเฉพาะนาฏศิลปและดุริยางคศิลปในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

ประชากรจะประพฤติตามหลักจริยธรรมมีการเคารพตอบุคคลตามฐานะของ

บุคคลนั้นๆ 

 กลุมที่สอง เปนกลุมชนท่ีอาศัยอยูตามบริเวณริมฝงทะเลของเกาะ

ตางๆ ดำเนินชีวิตอยูไดดวยการประกอบการคาขาย มีชีวิตทางวัฒนธรรมตาม

หลักของศาสนาอิสลามอยางเครงครัด และเปนนักธุรกิจของสังคมอินโดนีเซีย

ยุคใหม และไดรับการยกยองวาเปนผูมีความรูทางศาสนา และกฎหมาย 

 กลุมท่ีสาม เปนกลุมท่ีมีความลาหลังมาก อาศัยอยูตามบริเวณเทือก

เขาในสวนลึกของประเทศ ดำเนินชีวิตอยูดวยการลาสัตว และการเพาะปลูก

รัฐบาลอินโดนีเซียไดเขาไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนกลุมนี้แลว ในประเทศ

อินโดนีเซีย มีการกำหนดกฎหมายประเพณีในสังคมตามความเช่ือในศาสนา 

ซึ่งจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด และสืบทอดกันมานานแลว มีสาระที่สำคัญคือ 

ความผูกพันระหวางสามีกับภรรยา พอแมกับลูก และพลเมืองตอสังคมที่ตนอยู 

โดยยึดหลักการปฏิบัติที่เรียกเปนภาษาอินโดนีเซียวา โกตองโรยอง คือการ

ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในงานตางๆ เชน การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว              

การแตงงาน การสรางบานที่อยูอาศัย การใชที่ดินรวมกันภายใตขอตกลงและ

ขอแมพิเศษ

 การแตงกาย เนื่องจากประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

การแตงกายจึงโนมนาวไปตามประเพณีของศาสนา 

   ผูชาย จะนุงโสรง สวมเสื้อคอปด แขนยาว สวมหมวกรูปกลม 

หรือหมวกหนีบ ทำดวยสักหลาดสีดำ บางครั้งจะนุงโสรงทับกางเกง ประมาณ

ครึ่งตัว โดยปลอยใหเห็นขากางเกง ในกรณีที่ตองเขาพิธี อาจจะมีการเหน็บ

กริชดวย ปจจุบันผูชายอินโดนีเซียสวนใหญนิยม แตงกายแบบสากล แตยังคง

สวมหมวกแบบเดิม 
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    ผูหญิง จะใชผาไคนพันรอบตัว และใชนุงอยูกับบานเทาน้ัน 

ผาไคนจะมีลวดลายสวยงามมาก เนื้อดีและราคาแพง ซึ่งเปนที่นิยมเรียกกันอีก

ชื่อวา ผาปาติค (Patik) เวลานุงจะตองใหยาวกรอมเทา สวมเส้ือ เรียกวา 

เคบาจา (Kebaja) เปนเส้ือที่รัดติดกับตัว แขนยาว  สำหรับผูหญิงชาวเกาะ

สุมาตรา นิยมสวมเส้ือหลวม ลำตัวยาวเกือบถึงเขา เรียกวา บัตยูกรุง และ

ใชผาหมพาดไหลขางหนึ่งดวย ผูหญิงอินโดนีเซียไวผมยาว แลวเกลาเปนมวย 

และใชเครื่องประดับ เชน พลอย หรือดอกไมประดับศีรษะ รองเทาที่ใชเดิม

เปนรองเทาแตะ แตปจจุบันเปนรองเทามีสนและทาสี แกะสลักเปนรูปตางๆ

สายคาดทำดวยหนังทาสีเงิน หรือสีทอง สตรีที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช

ผาคลุมศีรษะ แตไมปดหนา ปจจุบันนิยมแตงกายแบบตะวันตกมากขึ้น 

การแตงกายแบบดังกลาว จะใชในโอกาสพิธีสำคัญๆ เทาน้ัน

 

 กิจกรรมทางศาสนา

 อินโดนีเซีย เปนรัฐอิสลามใหญที่สุดในโลก มีผูนับถือศาสนาอิสลาม

ประมาณรอยละ 88 ของประชากรท้ังประเทศ ศาสนาอิสลามจากรัฐคุชราตของ

อินเดียไดเผยแพรเขามาในอินโดนีเซียทางจังหวัดอาเจะหในคริสตศตวรรษที่ 8 

อยางไรก็ตาม ศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียไมเหมือนกับอิสลามท่ัวไปที่พบอยูใน

ประเทศอาหรับ หรืออินเดีย ความแตกตางที่เห็นชัดคือ สตรีมุสลิมในอินโดนีเซีย 

ไมตองแตงกายหรือคลุมรางกายทุกสวนเหมือนสตรีอาหรับ สำหรับเทศกาลทาง

ศาสนาอิสลามที่สำคัญไดแก

การแตงกายชุดประจำชาติ
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 - เดือนรอมฎอน (Romdon) คือ เดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอด 

ไมรับประทานอาหารหรือน้ำ ระหวางดวงอาทิตยขึ้นถึงดวงอาทิตยตก โดยจะ

รับประทานอาหารไดหลังดวงอาทิตยตกดินไปแลว

 - เทศกาลกาลุงงัน (Galungun)  เปนงานประจำปของชาวบาหลี 

เทศกาล 10 วันนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของเทพเจาที่มีตอวิญญาณราย และ

เชื่อวาวิญญาณบรรพบุรุษจะมารวมงานเฉลิมฉลองนี้ดวย ทั้งนี้ ในแตละป

จะจัดไมตรงกัน ในป 2554 ตรงกับวันท่ี 6 กรกฎาคม และป 2555 ตรงกับ

วนัที่ 1 กุมภาพันธ 

 - วันตรุษอิดุลฟตริ (Idul Fitri)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ฮารีรายา 

(Hari Raya) หรือวันขึ้นปใหม ตรงกับวันแรกของเดือนสิบในปฏิทินมุสลิมและ

เปนวันสิ้นสุดของการถือศีลอด (ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกป) 

โดยจะมีพิธีฉลองใหญ 2 วัน 2 คืน    

 - กาซาดา (Kasada) คืองานประจำปในชวงเดือนกุมภาพันธ หรือ

มีนาคมของทุกป โดยเปนการบวงสรวงภูเขาไฟโบรโม ทางตะวันออกของ

เกาะชวา เพ่ือมอบสิ่งของตางๆ ทั้งอาหาร และเครื่องใชตางๆ ใหแกภูเขาไฟ

 - อิดูอัฐฮา (Idul Adha) คืองานเฉลิมฉลองประจำป ซึ่งตรงกับ

ชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกป ทำพิธีฮัจยเสร็จสิ้น โดยชาวอินโดนีเซียที่นับถือ

ศาสนาอิสลามจะนิยมทำพิธีฆาสัตวใหญ เชน วัว ควาย แพะ แกะ เพื่อให

เนื้อสัตวแกคนยากจน

1.7 ภาษาราชการ   
 ภาษาราชการคือ Bahasa Indonesia หรือภาษาอินโดนีเซีย

 อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีชนกลุมตางๆ หลากหลายมาก ราว 

350 กลุม โดยประมาณ 180 กลุมอยูบนเกาะนิวกินี ขณะที่ภาษาทองถิ่นที่มี

ผูพูดไดเกิน 1 ลานคน มีถึง 13 ภาษา โดยภาษาชวามีมากที่สุด คือ รอยละ

45 ของจำนวนประชากรท้ังหมด รองลงมาคือ Sundanese รอยละ 14 

Madurese รอยละ 7.5 Coastal Malays รอยละ 7.5 และอื่นๆ รอยละ 26

1.8 สกุลเงิน
 สกุลเงินของอินโดนีเชีย คือ รูเปย โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ี 1 USD = 

8690.3602 IDR  หรือ  1 THB = 288.7445 IDR     

1.9 เวลา    
 ต้ังแต 1 มกราคม 2531 อินโดนีเซียแบงเขตเวลาออกเปน 3 เขต คือ

 1. Western Indonesia Standard Time (GMT + 7 ชั่วโมง)  

ครอบคลุมเกาะสุมาตรา และบางสวนของเกาะชวา ไดแก Jakarta, West 
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Java, Central Java, Yogyakarta และ East Java 

 2. Central Indonesia Standard Time (GMT + 8 ชั่วโมง) 

ครอบคลุม East and West Nusa Tenggara เกาะกะลิมันตัน จังหวัด

ทั้งหมดของเกาะสุลาเวสี และบาหลี 

 3. Eastern Indonesia Standard Time (GMT + 9 ชั่วโมง) 

ครอบคลุมทุกจังหวัดของเกาะโมลุกกะและปาปว

 สำหรับเวลาทำการของหนวยราชการ สำนักงาน และองคกรรัฐ  

สวนใหญจะเปดใหบริการตั้งแตวันจันทร - พฤหัสบดี เวลา 8.00 - 15.00 น. 

วันศุกร 8.00 - 13.00 น. วันเสาร 8.30 - 13.00 น. ธนาคารเปดทำการต้ังแต

วันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 8.00 - 16.00 น. วันเสาร 8.00 - 12.30 น. 

สำนักงานไปรณียโทรเลข เปดทำการวันจันทร - พฤหัส เวลา 8.00 - 14.00 น.

วันศุกร 8.00 - 11.00 น. วันเสาร 8.00 - 12.30 น. บริษัท รานคา โรงงาน

อุตสาหกรรม เปดทำการต้ังแตวันจันทร - ศุกร เวลา 8.00 - 17.00 น. และ

วันเสาร 9.00 - 13.00 น.

1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ
 วันหยุดราชการของอินโดนีเซียในป 2554 มีดังนี้ 

 1  มกราคม  New Year’s Day

 10 มกราคม  Islamic New Year 1429 H

 7 กุมภาพันธ  Chinese New Year

 7 มีนาคม  Hindu’s Nyepi Day 

 20 มีนาคม  Maulid of Prophet Muhammad SAW

 21 มีนาคม Good Friday 

 1 พฤษภาคม  Ascension Day of Jesus Christ

 20 พฤษภาคม  Buddha’s Vesak

 30 กรกฎาคม  Isra’ Mi’raj Prophet Muhammad SAW 

 17 สิงหาคม  Independence Day

 29-30 กันยายน  Idul Fitri 1429 H

 1-3 ตุลาคม  Idul Fitri 1429 H

 8 ธันวาคม  Idul Adha 1429 H 

 25 ธันวาคม  Christmas Day

 29 ธันวาคม  Islamic New Year 1430 H

ที่มา : ประกาศธนาคารกลางอินโดนีเซีย
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1.11 เสนทางคมนาคม
  โครงสรางพื้นฐานในอินโดนีเซีย ไมวาจะเปนทาเรือ ทาอากาศยาน 

ถนน หรือทางรถไฟ ยังไมพรอมเทาที่ควร โดยเฉพาะในสวนภูมิภาคท่ีหางไกล 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญของปญหานี้ และมีแผน

การกอสรางหลายโครงการ เชน การขยายถนน และสรางทางยกระดับอีกทั้ง

ไดจัดสรรงบประมาณ 10.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อแกปญหานี้ดวย 

สำหรับสถานภาพของโครงสรางพื้นฐานสำคัญในปจจุบนัพอสรุปไดดังนี้

 1. การคมนาคมทางบก

 อินโดนีเซียมีถนนยาว 391,009 กิโลเมตร สวนใหญอยูบนเกาะชวา 

นอกนั้นเปนโครงขายถนนบนเกาะสุลาเวสี และกะลิมันตัน ขณะที่เกาะอื่นๆ

ยังคอนขางจำกัด สภาพถนนเปนถนนลาดยาง (Asphalted Roads) ยาว 

216,714 กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 55 ของถนนทั้งหมดเทานั้น 

นอกนั้นเปนถนนไมไดลาดยาง (Non-asphalted Roads) 148,701 กิโลเมตร 

และถนนพื้นผิวอื่นๆ 25,594 กิโลเมตร 

 ในอินโดนีเซีย มีการเดินรถโดยสารปรับอากาศระหวางเมือง โดย

เสนทางเดินรถที่มีผูนิยมใชมากท่ีสุด คือ เสนทางบาหลี-บันดาอะเจห (Bali - 

Banda Aceh route) เปดบริการทุกวันท้ังกลางวันและกลางคืน นอกจากน้ัน

ยังมีบริการเดินรถโดยสารอีกหลายสาย วิ่งรับผูโดยสารระหวางเมืองสำคัญ

ตางๆ ในเกาะชวา

 2. การคมนาคมทาเรือ

 เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรที่เปนหมูเกาะจำนวนมาก ทำใหการ

เดินทางและขนสงสินคาทางน้ำเปนวิธีการสะดวกที่สุด ปจจุบันทั้งประเทศมี

ทาเรือพาณิชยมากกวา 300 แหง แตสวนใหญสรางมานานแลว และมีขนาด

เล็ก จึงยังตองการการพัฒนาอีกมาก ทาเรือสำคัญ ไดแก
 - ทาเรือ Tanjung Priok อยูในนครจาการตา เปนทาเรือใหญ
ที่สุดของประเทศ ปริมาณสินคาผานทาเรือปละประมาณ 2.1 ลานตัน
 - ทาเรือ Tanjung Perak อยูในเมืองสุราบายา ขนสงสินคาได
ปละ 1.2 ลานตัน
 - ทาเรือ Belawan อยูในเมืองเมดาน ขนสงสินคาได 2 แสนตัน
 - ทาเรือ Tanjung Emas อยูใน Semarang ปริมาณสินคาผาน
ทาเรือนี้ประมาณปละ 2.6 แสนตัน
 นอกจากน้ี ยังมีทาเรืออื่นๆ อีก อาทิ ทาเรือ Makassar ปริมาณ
สินคาผานทาเรือประมาณ 1.8 แสนตัน ทาเรือ Pontianak ปริมาณสินคา 
9.3 หมื่นตัน ทาเรือ Panjang ปริมาณสินคา 7.6 หมื่นตัน และทาเรือ 
Palembang ปริมาณสินคา 5 หมื่นตัน
 3. การคมนาคมทางอากาศยาน
 อินโดนีเซียมีทาอากาศยานท้ังในประเทศและสากลรวมเกือบ 150 
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แหง สาเหตุที่มีทาอากาศยานคอนขางมาก เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเปน
หมูเกาะ นอกจากการเดินทางทางน้ำแลวการเดินทางทางอากาศจะสะดวกท่ีสุด     
สำหรับทาอากาศยานนานาชาติสำคัญมี 7 แหง ไดแก
 - Soekarno Hatta International Airport อยูทางตะวันตก
เฉียงเหนือของนครจาการตา หางออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร
 - Halim Perdanakusuma International Airport อยูทาง
ตะวันออกเฉียงใตของนครจาการตา หางออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร
 - Polonia International Airport อยูในเขตเมืองเมดาน จังหวัด
สุมาตราเหนือ 
 - Ngurah Rai International Airport ตั้งอยูทางใตของ
เมืองเดนปาซาร จังหวัดบาหลี หางออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร
 - Juanda International Airport อยูในเขตเมืองสุราบายา 
จังหวัดชวาตะวันออก
 - Ratunkangi International Airport อยูในเขตเมืองมานาโด 
(Manado) จังหวัดสุลาเวสีเหนือ
 - Hasanuddin International Airport ในเขต Ujung 
Pandang ใน Makassar จังหวัดสุลาเวสีใต 
 สายการบินแหงชาติของอินโดนีเซียคือ Garuda Airline (GA) ให
บริการการบินท้ังภายในและระหวางประเทศ โดยสายการบินการูดา มีเที่ยวบิน
ไปกลับกรุงเทพฯ-สิงคโปร-จาการตาทุกวัน และเที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพฯ-
จาการตา-บาหลี ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร และเสาร ขณะที่การบินไทย (Thai 
Airways International) บินไปกลับ กรุงเทพฯ-จาการตา และกรุงเทพฯ-
บาหลี ทุกวันนอกจากน้ี อินโดนีเซียยังมีสายการบินในประเทศอีกหลายบริษัท
อาทิ Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Bouraq 
Indonesia Airlines, Lion Airlines, Star Air ทั้งนี้ Ministry of 
Culture and Tourism ของอินโดนีเซียไดคาดการณผูโดยสารเคร่ืองบินใน
ประเทศวาจะเพิ่มขึ้นจาก 29 ลานคนในป 2548 เปน 54 ลานคนในป 2553
สาเหตุหน่ึงท่ีทำใหผูโดยสารในประเทศเพ่ิมข้ึนมากคือ การท่ีรัฐบาลอินโดนีเซีย
ไมสงเสริมใหประชากรเดินทางออกไปทองเที่ยวในตางประเทศ โดยรัฐกำหนด
ใหชาวอินโดนีเซีย ที่ทำงานในอินโดนีเซียที่ตองการเดินทางออกนอกประเทศ 
จะตองเสียภาษีเดินทางถึง ลานรูเปยะ/ครั้ง ทั้งนี้หากมีบัตรผูเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา จะไดรับการยกเวนการเสียภาษีเดินทางในตางประเทศ
 4. การคมนาคมทางรถไฟ
 อินโดนีเซยีมีเสนทางรถไฟยาวประมาณ 6,482 กิโลเมตร เปน
เสนทางในเกาะชวา ยาว 4,684 กิโลเมตร ที่เหลืออยูบนเกาะสุมาตรา สวน
ใหญจะเปนการขนสงสินคาเทกอง (Bulk) หรือการขนสงผูโดยสารระยะไกล 
เสนทางรถไฟท่ีสำคัญ มีดังนี้ 
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 1. เสนทางรถไฟสายเหนือถึงตอนกลางของเกาะชวา 
 2. “Bima” เปนรถไฟตูนอน เชื่อมระหวาง Yogyakarta กับ Solo 
 3. “Mutiara” เปนรถไฟตูนอน ผานจังหวัดตางๆ ขึ้นไปทาง
ตอนเหนือของเกาะชวา 
 4. “Senja Utama” เปนรถดวนชวงกลางวันเชื่อม Yogyakarta 
กับ Solo 
 5. “Parahyangan” เชื่อมจาการตา-บันดุง ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ชั่วโมง 
 นอกจากน้ี ยังมีรถไฟอีกหลายสายใหบริการทุกวันระหวางจาการตา
กับสุราบายา รวมถึงรถไฟฟา “Jabo Tabek” ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
ใหบริการเสนทาง Jakarta - Bogor - Tangerang - Bekasi

1.12 อื่นๆ
 - ระบบการเงินการธนาคาร
 สถาบันการเงินในอินโดนีเซียอยูภายใตการกำกับดูแลของ “Bank 
Indonesia (BI)” ซึ่งเปนธนาคารกลางท่ีทำหนาที่กำหนดนโยบายการเงินของ
ประเทศ รวมถึงดูแล กำกับ และเปนแหลงเงินกูแกสถาบันการเงินอื่นๆ ใน
ประเทศ สถาบันการเงินในอินโดนีเซียแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กิจการ
ธนาคาร และกิจการที่มิใชธนาคาร
 1. กิจการธนาคารพาณิชย 
 ธนาคารพาณิชยสามารถประกอบธุรกรรมทางดานการเงิน อาทิ รับ
ฝากเงิน ปลอยสินเชื่อ ชำระคาสินคา ค้ำประกัน ลีสซ่ิง บัตรเครดิต และ

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2550 อินโดนีเซีย

มีธนาคารพาณิชย  128  แหง แบงเปน 

 1) ธนาคารของรัฐ 5 แหง ไดแก

  - Bank Negara Indonesia (BNI)

  - Bank Rakyat Indonesia (BRI)

  - Bank Mandiri 

  - Bank Tabungan Negara (BTN)

  - Bank Ekspor Indonesia (BEI)

 2) ธนาคารเอกชนทองถิ่น 69 แหง (ประกอบดวย Forex Banks 

33 แหง และ Non-forex Bank 36 แหง)

 3) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 26 แหง

 4) ธนาคารรวมทุนกับตางชาติ 17 แหง

 5) สาขาธนาคารตางชาติ  11 แหง

 อยางไรก็ตาม กิจการธนาคารพาณิชยในอินโดนีเซียจะตองมีการ

ปรับตัวคร้ังใหญในชวงอีก 5 ปขางหนา เมื่อธนาคารชาติอินโดนีเซีย ประกาศ
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แผนสรางความเขมแข็งใหกับภาคการธนาคาร โดยจะสงเสริมใหธนาคารขนาด
เล็ก ซึ่งมีประมาณ 50 ธนาคาร ตองเพิ่มทุนหรือควบรวมกิจการกับธนาคาร
ที่มั่นคงภายในป 2552 และจะนำมาตรฐาน Basel II มาใชในป 2551 
รวมถึงการจัดตั้งศูนยขอมูลเครดิตกลาง (Credit Bureau) เพื่อเปนศูนยกลาง
ขอมูลของผูกู การปฏิรูปสำคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การออกระเบียบของรัฐบาล
อินโดนีเซียที่จะคอยๆ ปรับลดการรับประกันเงินฝากของธนาคารที่ไดเริ่มมา
ตั้งแตในป 2549 โดยจะใหองคกรอิสระ ชื่อ “Indonesian Deposit
Insurance Agency” เปนผูรับผิดชอบ ทั้งนี้จะครอบคลุมเงินฝากของธนาคาร
ทั้งที่เปนธนาคารตางประเทศ ธนาคารพาณิชย ธนาคารของรัฐ ธนาคาร
ทองถิ่น ธนาคารรวมทุน และธนาคารอิสลาม อนึ่ง เม่ือวันที่ 28 กันยายน
2550 ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยจีน (ICBC) ซึ่งเปนธนาคารขนาดใหญ
อันดับ 2 ของเอเชีย จากการจัดอันดับธนาคารเอเชีย 300 อันดับแรกของ
นิตยสาร Hong Kong Asia Week ป 2550 ดวยสินทรพัยทั้งสิ้น 9.3 
แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ไดประกาศจะเขาไปลงทุนในธุรกิจการธนาคารใน
อินโดนีเซีย โดยจะเขาไปถือหุน Bank Halim Indonesia รอยละ 90 และ
ใหผูถือหุนเดิมเหลือรอยละ 10 จากนั้นจะเปล่ียนชื่อธนาคารเปน Bank ICBC  
Indonesia

  ธนาคารรวมทุนกับตางชาติ  สาขาธนาคารตางชาติ

 1. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 1.  Bangkok Bank

 2. Bank Mizuho Indonesia 2.  Bank of China

 3. Bank  Chinatrust  Indonesia 3.  Bank of America

 4. Bank UOB Indonesia 4.  Bank of Tokyo-Mitsubishi

 5. ANZ Panin Bank 5.  Citibank

 6. Rabobank International Indonesia 6.  Deutsche Bank

 7. Bank DBS Indonesia 7.  Hongkong & Shanghai Bank

 8. Bank Commonwealth 8.  ABN-AMRO Bank

 9. Bank OCBC Indonesia 9.  Standard Chartered Bank

 10. Bank Multicor 10. JP Morgan Chase Bank

 11. Bank Finconesia 11. American Express Bank

 12. Bank BNP Paribas Indonesia  

 13. Bank Maybank Indocorp  

 14. Bank Woori Indonesia  

 15. Bank Resona Perdania  

 16. Bank KEB Indonesia  

 17. Bank Capital Indonesia 

ตารางแสดงรายช่ือธนาคารตางชาติในอินโดนีเซีย

ที่มา : Bank Indonesia 
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 2. สถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร

 สำหรับสถาบันการเงินท่ีมิใชธนาคารที่สำคัญไดแก 

 1) Cooperatives/Credit Unions ประกอบดวย Credit 

Cooperatives, Rural Fund และ Credit Institutions  สามารถประกอบ

ธุรกรรมและบริการดานการเงิน จัดตั้งโดยองคกรหรือครัวเรือน ที่ตองมีสมาชิก

อยางนอย 20 คนขึ้นไป มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือในดานการเงินแกสมาชิก

 2) Finance Leasing Companies มีจำนวนทั้งสิ้น 199 แหง 

สวนใหญประกอบธุรกิจดานการปลอยสินเช่ือเพื่อการซื้อยานพาหนะ (รถยนต 

รถจักรยานยนต) เครื่องจักรกลในภาคอุตสาหกรรม ทำใหบริษทัลีสซ่ิงเหลาน้ี

มีความจำเปนตองมีความสัมพันธกับผูประกอบการรถยนตเปนพิเศษ

 3. ธุรกิจประกันภัย

 ธุรกิจประกันภัยอยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ใน

ป 2548 มีจำนวนบริษัทท้ังสิ้น 165 แหง

 4. ตลาดหลักทรัพย 

 อินโดนีเซียมีตลาดหลักทรัพย 2 แหงคือ The Jakarta Stock 

Exchange (JSX) และ The Surabaya Stock Exchange (SSX) อยู

ภายใตการดูแลของ The Capital Market Supervisory Agency 

(Bapepam) โดยมีผูรับประกันการจำหนาย (Underwriters) 117 แหง บริษัท

นายหนาซื้อขายหลักทรัพย 207 แหง และผูจัดการกองทุน (Investment 

Managers) 70 แหง
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2. เศรษฐกิจการคา

2.1 ภาวะเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียมีการเติบโตและขยายตัวอยาง

ตอเนื่อง แมในบางปจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงก็ตาม โดยใน 2551 GDP  

มีการขยายตัวที่รอยละ 6 ป 2552 ขยายตัวลดลงอยูที่รอยละ 4.5 ในป 

2553 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 6.1 และในป 2554 คาดวา GDP 

จะขยายตัวถึงรอยละ 6.2 อยางไรก็ตาม แมวาการขยายตัวของ GDP จะมี

การขยายตัวลดลงในบางปของชวง 3 ปที่ผานมา แตกลับพบวา รายไดตอหัว

ของชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใน 2551 - 2553 พบวามีรายได

ตอหัว 3,980.4 4,156.7 และ 4,379.6 เหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ และ

คาดวาในป 2554 รายไดตอหัวจะเพิ่มสูงขึ้นที่ 4,658.1 ดานเงินเฟอ พบวา

ในป 2551 มีอัตราเงินเฟอสูงถึงรอยละ 11.06 แตในป 2552 ลดลงมาอยูที่

รอยละ 2.78 และกลับเพิ่มขึ้นในป 2553 อยูที่รอยละ 6.96 สวนในป 2554 

คาดการณวาเงินเฟอจะอยูที่ระดับรอยละ 5.3 สวนอัตราการวางงานของ

ชาวอินโดนีเซียพบวา ไมแตกตางกันมากในชวงป 2551 ถึง 2553 โดย

อยูในชวงรอยละ 9.1- 8.1 โดยในป 2554 คาดวาจะอยูในระดับรอยละ 7.9

2.2 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ
 1. ขอมูลพื้นฐานของประเทศอินโดนีเซีย  

                   ป       2008 2009 2010 2011 (F)

 GDP Growth Rate 6.0  4.5 6.1 6.2

 GDP per capita (USD) 3,980.4 4,156.7 4,379.6 4,658.1

 อัตราเงินเฟอ (%) 11.06 2.78 6.96 5.3

 อัตราดอกเบ้ีย (BI Rate:%) 9.25 6.50 6.50 6.75

 อัตราแลกเปล่ียน (IDR/USD) 9,802 10,425 9,061 9,300

 อัตราการวางงาน (%) 9.1 8.4 8.1 7.9

แหลงขอมูล : Bank Indonesia, Central Statistic Agency, World Bank, Standard Chartered Bank Forecast 
                 (Central Bureau Statistics, Indonesia Economic Watch, 2011)

 แมวาการขยายตัวของ 
GDP จะมีการขยายตัวลดลงใน
บางปของชวง 3 ปที่ผานมา 
แตกลับพบวา รายไดตอหัวของ
ชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยใน 2551 - 2553 
พบวามีรายไดตอหัว 3,980.4 
4,156.7 และ 4,379.6 เหรียญ
สหรัฐฯ ตามลำดับ

‘

‘
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 ตารางแสดงเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดแสดงอัตราการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ รายไดตอหัว อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน 

และอัตราการวางงาน ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในการใชประกอบการคาดการณ

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงโดยภาพรวมแลวพบวาการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย

มีการเจริญเติบโตตอเน่ืองทุกป แตในขณะท่ีเศรษฐกิจมีการเติบโต พบวาอัตรา

เงินเฟอก็เพ่ิมสูงขึ้นเชนกัน รวมถึงอัตราการวางงานที่คงที่อยูในชวงระดับรอยละ 

8 - 9 ทำใหสามารถวิเคราะหไดวา แมวา GDP ของอินโดนีเซียมีอัตราการ

เจริญเติบโตอยางตอเน่ืองแตจะถูกเบียดบังผลของการเจริญเติบโตน้ีโดยอัตรา

เงินเฟอท่ีเกิดข้ึนน่ันเอง    ซ่ึงสถานการณดังกลาวน้ีจำเปนอยางย่ิงท่ีทางอินโดนีเซีย

จะตองหามาตรการเพ่ือชะลอการเพ่ิมขึ้นของอัตราเงินเฟอ อีกทั้งทำใหเงินเฟอ

อยูในระดับที่ลดลงกวาในชวงที่ผานมา  อันจะทำใหผูบริโภคมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น 

และสงผลดีตอภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศอันจะเกิดบรรยากาศท่ีดีตอ

การคาและการลงทุนตอไป

ตารางคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจอนิโดนีเซีย ป 2550 -55

 รายการ 2550  2551 2552 2553 2554 2555 

 การขยายตัวของ GDP (%) 6.3 6.4 5.4 5.9 5.8 5.6

 อัตราเงินเฟอ (%) 6.1 5.8 5.7 5.8 5.9 6.0

 ดุลการคลัง (% ของ GDP) -1.7 -1.8 -1.5 -0.9 -1.0 -1.2

 ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ของ GDP) 2.3 2.2 2.3 2.2 2.6 2.8

 อัตราแลกเปล่ียน (Rp/US$) 9,182 9,328 9,414 9,377 9,360 9,320

Bank Indonesia. “Economic Outlook”, Monetary Policy Report, Quarter 2-2007,  

2.3 นโยบายดานเศรษฐกิจการคา
 หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศแบบผูกขาดจาก

อดีตประธานาธิบดี ซูฮาโต ประเทศอินโดนีเซียไดปฏิรูประบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศของตนในทุกๆ ดาน เพ่ือสรางความเจริญเติบโตใหเกิดข้ึนภายใน

ประเทศและลดความเหล่ือมล้ำดานรายไดของประชาชน นอกจากน้ีแลวยังได

ปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศอยางตอเน่ืองอีกดวย เพ่ือรองรับตอการ

พัฒนาของประเทศ และเตรียมความพรอมในการเปล่ียนแปลงของภูมิภาค

 นโยบายดานเศรษฐกิจภายในประเทศ มุงเนนการขยายตัวของการ

บริโภคในประเทศ (Consumption) และการลงทุน (Investment) เปน

ปจจัยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมีการเจริญเติบโต นอกจากน้ี
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ยังดำเนินการสงออก โดยเฉพาะสินคาที่มิใชทรัพยากรธรรมชาติ (Non - Oil 

& Gas) รวมท้ังตองการขยายตลาดไปยังตลาดใหมๆดวย เชน ตะวันออกกลาง 

ยุโรปตะวันออก และแอฟริกา โดยจะเพิ่มสัดสวนใหมากขึ้นจากตลาดด้ังเดิม 

เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ เกาหลีใต เปนตน     

 อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีระบบการคาเสรี ท้ังการคาในประเทศและ

การคาระหวางประเทศ อยางไรก็ดี อินโดนีเซียมกีารหาม  การควบคุม  การจำกัด

ทางการคากับสินคาบางประเภท ซึ่งจะเปนไปตามกฎระเบียบของกระทรวง

การคา    

 สินคานำเขานั้น อาจเปนสินคาที่สามารถนำเขามาไดโดยผูนำเขา

ประเภทผูผลิต (Producing importer: IP) หรือโดยผูนำเขาจดทะเบียน 

(registered importer: IT) และยังมีสินคาบางประเภทท่ีหามนำเขา สำหรับ

สินคานำเขาที่ไมอยูในรายการหามนำเขาหรือรายการสินคาควบคุมจะสามารถ

นำเขาไดโดยผูนำเขาทั่วไปที่มีใบอนุญาตนำเขา (import license) หรือมีเลข

ทะเบียนนำเขา

 

2.4 การคาระหวางประเทศ  
 ภาพรวมการคาระหวางประเทศ

 มูลคาการคาระหวางประเทศของอินโดนีเซียมีแนวโนมสูงขึ้นตาม

ลำดับ และมีดุลการคาเกินดุลมาโดยตลอด โดยในป 2551 - 2554 มีมูลคา

การคาดังตอไปน้ีคือ 

แสดงมูลคาการคาของอินโดนีเซียกับตลาดโลก

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ

 ประเทศ 2551 2552 2553 2554 (ม.ค. - มิ.ย.)

 อินโดนีเซีย 266,217 213,339 293,442 182,197

 

 คูคาสำคัญของอินโดนีเซียคือ อาเซียน ญี่ปุน สิงคโปร สหรัฐฯ และ

จีน ทั้งนี้การคากับประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนลำดับ เปนผล

มาจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) โดยประเทศในอาเซียนที่มี

การคากับอินโดนีเซียมากที่สุด คือ สิงคโปร ในป 2553 อินโดนีเซีย สงออก

สินคาไปยังประเทศญ่ีปุนมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง โดยมีมูลคาสูงถึง 25,781 

ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาไดแก ประเทศจีน โดยมีมูลคา 15,692  

ลานเหรียญสหรัฐฯ และประเทศสหรัฐอเมริกา มูลคา 14,266 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ สวนประเทศไทยเปนตลาดสงออกอันดับ 9 ของอินโดนีเซีย มูลคา

สูงถึง 4,566 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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ตารางแสดง มูลคาสงออกของอินโดนีเซีย จำแนกรายประเทศ ป 2549-2554

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ

 ประเทศ  2551 2552 2553 ประเทศ 2554 (ม.ค.-มิ.ย.)

 1. ญี่ปุน  27,743 18,574 25,781 1. ญี่ปุน 17,149

 2. จีน  11,636 11,499 15,692 2. จีน 9,631

 3. สหรัฐฯ 13,036 10,850 14,266 3. สิงคโปร 8,428

 4. สิงคโปร  12,862 10,262 13,723 4. สหรัฐฯ 8,364

 5. เกาหลีใต  9,116 8,145 12,574 5. เกาหลีใต 7,580

 6. อินเดีย 7,163 7,432 9,915 6. อินเดีย 6,674

 7. มาเลเซีย 6,432 6,811 9,362 7. มาเลเซีย 5,822

 8. ไตหวัน  3,154 3,382 4,837 8. ไตหวัน 3,261

 9. ไทย  3,661 3,233 4,566 9. ไทย 3,184

 10. ออสเตรเลีย 4,110 3,264 4,244 10. เนเธอรแลนด 2,585

 รวม 137,020 116,510 157,779 รวม 72,677

ที่มา : World Trade Atlas 

 ในดานการนำเขาประเทศจีนถือวาเปนแหลงนำเขาสำคัญอันดับหนึ่ง

ของอินโดนีเซีย โดยในป 2553 มีการนำเขาสินคามีมูลคาสูงถึง 20,424

ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาไดแก ประเทศสิงคโปร มูลคา 20,240 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ญี่ปุน มูลคา 16,965 ลานเหรียญสหรัฐฯ และสหรัฐมีมูลคา 9,399 

ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนไทยเปนแหลงนำเขาสินคาอันดับ 7 ของอินโดนีเซีย 

มีมูลคา 7,470 ลานเหรียญสหรัฐฯ

 สินคาสงออกที่สำคัญของอินโดนีเซียในป 2553 คือ อันดับหนึ่ง

ไดแก น้ำมันเช้ือเพลิง มีมูลคา 46,765 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงคิดเปนสัดสวนถึง

รอยละ 29.6 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด ทั้งนี้ อนิโดนีเซียเปนผูสงออก

กาซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญที่สุดของโลก และเปนผูผลิตน้ำมันรายใหญ

อันดับ 17 ของโลก คิดเปนประมาณรอยละ 2 ของการผลิตน้ำมันของโลก 

แหลงน้ำมันสวนใหญของอินโดนีเซีย อยูที่ใจกลางเกาะสุมาตราและเกาะชวา 

รวมถึงบริเวณนอกชายฝง อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียยังคงตองนำเขาน้ำมัน

และผลิตภัณฑเชื้อเพลิงอื่นๆ เนื่องจากไมมีความสามารถในการกล่ัน รวมถึง

ขาดการสำรวจน้ำมันแหลงใหมๆ  สินคาสงออกรองลงมา ไดแก น้ำมันปรุงอาหาร 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส แรธาตุ และยางพารา สำหรับสินคานำเขาที่สำคัญ 

คือ น้ำมันและผลิตภัณฑเชื้อเพลิงอื่นๆ 27,530 ลานเหรียญสหรัฐฯ สัดสวน

ประมาณรอยละ 20.2 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมด สินคานำเขาอื่นๆ ไดแก  

เคร่ืองจักรกล เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เหล็กและผลิตภัณฑ 

ยานพาหนะ เปนตน 
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ตารางแสดงมูลคานำเขาของอินโดนีเซีย จำแนกรายประเทศ ป 2549-2553 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ

 ประเทศ 2551 2552 2553 ประเทศ 2554 (ม.ค. - มิ.ย.)

 1.  จีน 15,247 14,002 20,424 1. สิงคโปร 12,707

 2.  สิงคโปร 21,789 15,550 20,240 2.  จีน 12,414

 3.  ญี่ปุน 15,128 9,843 16,965 3.  ญี่ปุน 8,677

 4.  สหรัฐฯ 7,880 7,083 9,399 4. เกาหลีใต 5,926

 5.  มาเลเซีย 8,922 5,688 8,648 5. ไทย 5,231

 6.  เกาหลีใต 6,920 4,742 7,703 6.  สหรัฐฯ 5,078

 7.  ไทย 6,334 4,612 7,470 7.  มาเลเซีย 4,785

 8.  ซาอุดีอาระเบีย 4,804 3,135 4,360 8. ออสเตรเลีย 2,369

 9.  ออสเตรเลีย 3,997 3,436 4,099 9. ซาอุดิอาระเบีย 2,361

 10. อินเดีย 2,901 2,209 3,294 10. อินเดีย 2,305

 รวม 129,197 96,829 135,663 รวม 6,1853

ที่มา : World Trade Atlas

ตารางแสดง มูลคาสงออกของอินโดนีเซียจำแนกรายผลิตภัณฑ ป 2549-2553 

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ

 รายการ 2551 2552 2553 รายการ 2554 (ม.ค.-มิ.ย.)

 1. น้ำมันและผลิตภัณฑ 39,782 32,952 46,765 1. น้ำมันและผลิตภัณฑ 31,762

 2. น้ำมันปาลม 15,624 12,219 16,312 2. น้ำมันปาลม 10,341

 3. อิเล็กทรอนิกส/เครื่องใชไฟฟา 8,265 8,020 10,373 3. ยาง 7,593

 4. ยางพารา 7,637 4,912 9,373 4. อิเล็กทรอนิกส/เครื่องใชไฟฟา 5,401

 5. สินแร/เศษแร 4,295 5,804 8,148 5. สินแร/เศษแร 3,684

 6. เครื่องจักรกล 5,211 4,721 4986 6. เครื่องจักรกล 2,482

 7. กระดาษ 3,737 3,357 4,186 7. เครื่องนุงหม 2,142

 8. เครื่องนุงหม  3,399 3,132 3,611 8. กระดาษ 2,111

 9. นิกเกิล 2,202 2,367 3,305 9. ทองแดง 2,105

 10. ไม 2,879 2,341 2,935 10. เคมีภัณฑ 1,986

     รวม 137,020 116,510 157,779     รวม 69,607

 ที่มา : World Trade Atlas 
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ตารางแสดงมูลคานำเขาของอินโดนีเซียจำแนกรายผลิตภัณฑ ป 2549 - 53

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ

 รายการ 2551 2552 2553 รายการ 2554 (ม.ค.-มิ.ย.)

 1.น้ำมันและผลิตภัณฑ 30,682 19,090 27,530 1.น้ำมันและผลิตภัณฑ 19,307

 2.เครื่องจักรกล 18,300 14,623 20,019 2.เครื่องจักรกล 11,133

 3.อิเล็กทรอนิกส/ เครื่องใชไฟฟา 14,187 11,305 15,633 3.อิเล็กทรอนิกส/ เครื่องใชไฟฟา 8,562

 4.เหล็ก และเหล็กกลา 8,281 4,356 6,371 4.เหล็ก และเหล็กกลา 4,125

 5. ยานยนต  6,655 3,151 5,737 5. ยานยนต  3,398

 6. เคมีภัณฑอินทรีย 5,131 3,941 5,326 6. พลาสติกและผลิตภัณฑ 3,350

 7. พลาสติกและผลิตภัณฑ 3,949 3,210 4,817 7. เคมีภัณฑอินทรยี 3,349

 8.อากาศยานและช้ินสวน 2,036 3,241 3,528 8. ธัญพืช/ธัญญาหาร 2,533

 9.ผลิตภัณฑเหล็ก 3,335 2,784 3,451 9. ผาฝาย/ใยฝาย 1,785

 10. ผาฝาย/ใยฝาย 1,991 1,476 2,232 10. อากาศยานและช้ินสวน 1,611

 รวม 129,197 96,829 135,663 รวม 60,560

 ที่มา : World Trade Atlas

2.5 การคากับประเทศไทย
 การคาระหวางไทยกับอินโดนีเซีย

 มูลคาการคารวม ในป 2553 การคารวมระหวางไทยกับอินโดนีเซีย

มูลคา 13,024.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยไดดุลการคาอินโดนีเซียมูลคา 

1,668.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 92.48 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา  

สำหรับป 2554 การคาระหวางไทยกับมาเลซีย 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) 

มีมูลคา 13,756.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไทยไดเปรียบดุลการคาอินโดนีเซีย 

1,812.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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   ลานเหรียญสหรัฐฯ                การขยายตัว (%)

   การคา 2552 2553 2553  2554 2552 2553 2553 2554
    (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)   (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)

 การคารวม 8,467.79 13,024.37 9,639.88 13,756.62 -27.84 53.81 61.38 42.71

 การสงออก 4,667.33 7,346.43 5,499.02 7,784.39 -26.20 57.40 69.03 41.56

 การนำเขา 3,800.47 5,677.93 4,140.86 5,972.23 -29.74 49.40 52.23 44.23

 ดุลการคา 866.86 1,668.50 1,358.16 1,812.16 -5.26 92.48 154.82 33.43

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

 การสงออก ในป 2553 ไทยสงออกไปอินโดนีเซียมีมูลคา 7,346.43 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 49.40 เม่ือเทียบกับปกอนหนา สำหรับ

ป 2554 ไทยสงออกไปยังอินโดนีเซีย 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลคา 

7,784.39 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไทยไดเปรียบดุลการคาอินโดนีเซีย 1,812.16 

ลานเหรียญสหรัฐฯ

สินคาท่ีไทยสงออกไปยังอินโดนีเซีย 10 รายการแรก  มูลคา อัตราเพ่ิมข้ึน/ลดลง

และสวนแบงตลาด ดังนี้

   มูลคา ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน/ลดลง %

  สินคา 2553 2553 2554 2553 2553 2554
    (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)  (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)

 1. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 1,784.4 1,306.0 1,689.9 109.41 129.47 29.40

 2. น้ำตาลทราย 595.7 587.5 619.6 78.49 140.34 5.46

 3. เม็ดพลาสติก 400.4 266.2 613.0 92.81 74.94 130.29

 4. เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบของเคร่ือง 491.1 359.7 553.3 83.68 102.87 53.80

 5. เคมีภัณฑ 402.4 317.2 460.1 22.04 32.96 45.02

 6. เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ 373.6 267.3 333.5 53.90 59.82 24.75

 7. ขาว 146.0 63.6 332.0 95.07 13.56 421.85

 8. เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ 301.6 217.3 267.7 49.55 50.92 23.21

 9. เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ 203.6 161.3 188.6 43.53 46.52 16.94

 10. รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 190.3 141.5 180.9 9.14 11.25 27.80

 รวม 10 รายการ 4,889.1 3,687.8 5,238.7 73.00 85.67 42.06

 อื่นๆ  2,457.4 1,811.2 2,545.6 33.46 42.96 40.55

 รวมทั้งสิ้น 7,346.4 5,499.0 7,784.4 57.40 69.03 41.56
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 การนำเขา ในป 2553 ไทยนำเขาจากอินโดนีเซียมูลคา 5,677.93 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 49.40 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สำหรับ

ป 2554 ไทยนำเขาสินคาจากอินโดนีเซีย 8 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลคา 

5,972.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไทยไดเปรียบดุลการคาอินโดนีเซีย 1,812.16 

ลานเหรียญสหรัฐฯ

 สินคาที่อินโดนีเซียนำเขาจากไทย 10 รายการแรก มูลคา อัตรา

เพ่ิมขึ้น/ลดลง และสวนแบงตลาด ดังนี้

    มูลคา ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึน/ลดลง %

   สินคา 2553 2553 2554 2553 2553 2554
    (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)  (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)

 1. สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ 924.0 590.5 1,112.3 93.95 79.0 88.38

 2. เรือและส่ิงกอสรางลอยน้ำ 0.9 0.8 808.9 -98.20 -98.44 107,699.15

 3. ถานหิน  863.5 604.4 798.2 28.70 21.58 32.06

 4. เคมีภัณฑ  400.5 279.9 415.0 51.27 47.84 48.26

 5. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 450.4 339.2 359.3 52.47 72.60 5.95

 6. น้ำมันดิบ  579.1 481.3 291.2 7.25 24.84 -39.49

 7. สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 311.0 230.0 226.6 44.06 52.07 -1.49

 8. เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 223.1 162.1 197.5 26.53 31.25 21.84

 9. พืชและผลิตภัณฑจากพืช 115.0 68.1 150.3 65.32 34.86 120.66

 10. รถยนตนั่ง   188.8 140.7 134.2 573.46 849.54 -4.61

 รวม 10 รายการ  4,056.4 2,897.0 4,493.6 45.62 45.82 55.11

 อื่นๆ   1,621.6 1,243.9 1,478.6 59.77 69.57 18.87

 รวมทั้งส้ิน  5,677.9 4,140.9 5,972.2 49.40 52.23 44.23

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
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2.6 กฎระเบียบการนำเขาสินคา 
(กฎระเบียบใชเหมือนกันหมดทุกรัฐ เนื่องจากรัฐบาลกลางเปนผูออกใบอนุญาตในการนำเขา
ทุกเอกสาร)

 กฎระเบียบทางการคาของอินโดนีเซีย

 1) การขออนุญาตนำเขา

    - สินคาประเภท ขาว ไดแก ขาวขาว ขาวหักไมเกิน 25% จะตอง

ใหหนวยงาน BULOG เปนผูขออนุญาตนำเขาจากกระทรวงการคา ในกรณีที่

ปริมาณขาวภายในประเทศไมเพียงพอ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาขาว

ในประเทศ นอกจากน้ีขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนขาวชนิดพิเศษ (Special Rice) 

ขาวที่นำเขาเพื่อการรักษาโรค เชน Diabetic Rice เปนตน รวมทั้งแปงขาวเจา 

จะตองไดรับการ (Recommendation) นำเขาจากกระทรวงเกษตร และ

ผูนำเขาตองขออนุญาตนำเขาจากกระทรวงการคา น้ำมันหลอลื่น เคร่ืองดื่มที่มี

แอลกอฮอล เครื่องยนต แทรกเตอร เคร่ืองมือ (ใชงานดวยมือ) สารให

ความหวานสังเคราะห เคร่ืองยนตและปม ทอสงน้ำมัน จำกัดปริมาณการนำเขา     

ผูนำเขาตองผานการรับรอง/จดทะเบียนผูนำเขาที่เปนผูผลิต ผูขาย หรือ

รัฐวิสาหกิจ เชน DAHANA, PERTAMINA และ BULOG

 - อาหารทะเลสด และแปรรูปจะตองขออนุญาตนำเขา โดยขอ

ใบรับรองการนำเขา จากกระทรวงกิจการทางทะเล และ ประมง และ ไดรับ

ความเห็นจากรัฐมนตรีกระทรวงประมงกอน

   - เนื้อสัตว และสัตวมีชีวิต ขออนุญาตนำเขาเพ่ือปองกันโรค

    - ยาและผลิตภัณฑ ตองมีการจดทะเบียนและขออนุญาตนำเขา

   - เครื่อง/อุปกรณขุดเจาะน้ำมันและกาซ ตองขออนุญาต

    - รถยนตเพื่อการทองเที่ยวและกีฬา ตองขออนุญาต (ชั่วคราว)

    - อะลูมิเนียมไนเตรทที่ไมไดนำมาใชเปนสวนประกอบในการทำ

ระเบิด วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมนมและมิใชนม ผลิตภัณฑนมสำเร็จรูป ตอง

เปนผูนำเขาที่ไดรับการรับรอง (Approved Import: ID)

 - ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สารใหความ

หวานสังเคราะห อาหาร เคร่ืองดื่ม ผลไม และผลิตภัณฑสินคาเกษตร ผูนำเขา

จะตองจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือจดทะเบียนกับ 

Department of Health  (BPOM) ของอินโดนีเซีย และระบุหมายเลขทะเบียน 

(ML NO.) ลงในผลิตภัณฑดวย

 2) การหามนำเขา (Import Ban)

    - กุง  เน่ืองจากมีโรคระบาด จึงหามนำเขาเพ่ือมิใหโรคกระจายออกไป

    - เกลือ เพื่อเปนการปกปองผูผลิตภายในประเทศ

    -  ยาแผนโบราณ เนื่องจากพบวามีสารอันตราย

 3) ตองมีใบอนุญาต/นำเขาสินคาที่กำหนด 5 ประเภท (Certain 

Products)

 สินคาประเภท ขาว ไดแก 
ขาวขาว ขาวหักไมเกิน 25% 
จะตองใหหนวยงาน BULOG
เปนผูขออนุญาตนำเขาจาก
กระทรวงการคา ในกรณีที่
ปริมาณขาวภายในประเทศไม
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ พ่ื อ รั ก ษ า
เส ถียรภาพของราคาข าว
ในประเทศ

‘

‘
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 ป 2547 มีการออกกฎระเบียบในการขออนุญาตนำเขาสินคาหลาย

ชนิด ซ่ึงผูนำเขาจะตองมีใบอนุญาตนำเขาพิเศษในสินคาเคร่ืองใชไฟฟาและสวน

ประกอบ ของเด็กเลน เสื้อผาสำเร็จรูป ผาผืน สิ่งทอ เคร่ืองหนัง รองเทา 

ถั่วเหลือง ขาวโพด ขาว น้ำตาล

 4) การจดทะเบียน อย. (ML Registration)

 กำหนดใหสินคาอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ยาสมุนไพร 

และเคร่ืองมือแพทย ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงาน อย. ของอินโดนีเซีย 

หรือตองจดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย 

และตองระบุหมายเลขทะเบียน (ML No.)  ลงในผลิตภัณฑดวย  

 5) การกำหนดปริมาณการนำเขา

 - กำหนดใหผูนำเขาน้ำตาลทรายมี 2 ประเภท ไดแก ประเภท

ผูผลิต (Import Producers : IP) หรือผูนำเขาจดทะเบียน (Approaed/

Register Importers : IT) 

 - ตองขออนุญาตนำเขาภายใตโควตา

 - กำหนดการสงมอบระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม

 - เคร่ืองมือทางการเกษตร (ที่มิใชเครื่องจักร) เชน จอบ เสียม มีด 

จะตองนำเขาโดยบริษัทที่ไดรับการแตงตั้งในกระทรวงการคาอินโดนีเซียเทานั้น 

จึงจะนำเขาได 

 6) เอกสารประกอบการนำเขาสินคาทุกชนิด

 - Proforma Invoice/Commercial Invoice

 - เอกสารรับรองแหลงกำเนิด

 - Bill of Lading

   - ใบรับรองการประกันภัยและใบรับรองอื่นๆ

 7) ปองกันการคาแบบผูกขาดภายในประเทศ

 กำหนดใหสินคาที่วางจำหนายในประเทศทุกชนิดตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกบัการแขงขันทางการคา คือ Prohibition against 

Monopolistic Practices and Unfair Business Competition 

เพ่ือปองกันการผูกขาดการคา
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ตารางแสดง การสรุปสินคาที่มีการหามนำเขาหรือมีกฎระเบียบควบคุมการนำเขา

    ประเภท    ชนิดของสินคา

 I. สินคาสงออก 

 - สินคาที่อยูในบังคับของกฎระเบียบ Manioc โดยเฉพาะท่ีมีการสงออกไปยังยุโรป สินคา กาแฟ สิ่งทอ

     แผนไมวีเนียร   และไมอัด

 - สินคาควบคุม  วัว พอพันธุ/แมพันธุ และควาย ปลาท่ีมีชีวิต และลูกปลา Napoleon 

     Wrasse ปลา milk fi sh ปลามังกร (Arwana fi sh of Xclerophagess

     Pecies) กะลาปาลม น้ำมันและกาซ ปุยยูเรีย หนังจระเขในรูปของ  wet

     blue สัตวปาและพันธุพืชสงวนซ่ึงกำหนดใน appendix 2 ของ CITES 

     เงินและทองในรูปแบบตางๆ ยกเวนที่เปนเคร่ืองประดับ เศษหรือเหล็ก

     ที่ไดจากการถลุงเหล็ก เศษเหล็กที่ไดจากเหล็กกลา ทองแดง โลหะผสม

     บรอนส และอะลูมิเนียม

 - สินคาที่หามสงออก  - ปลามีชีวิต ปลามังกร  (Arwana fi sh of Sclerophages Formosus 

      species) Anguila SPP ที่มีขนาดต่ำกวา 5 มม. ปลาตูนำ้จืดชนิด 

       Botia macracanthus ที่มีขนาด 15 มม. ขึ้นไป กุงน้ำจืดขนาด 8 มม. 

      แมพันธุของกุง Penaeidae ยางพาราชนิด crumb วัตถุโบราณซึ่งมี

      คุณคาทางวัฒนธรรม สัตวปาและพันธุพืชสงวน วัตถุดิบประเภทแทง

      เหล็ก เศษเหล็ก ยางพาราชนิดแผนไมรมควัน และรมควันที่มีคุณภาพ

      ต่ำกวา Quality IV, Remilled 4 , Cutting C , Blanked  D. off  หนังดิบ 

      หนังประเภท Wet Blue ยกเวนหนังจระเข Wet Blue

 II.สินคานำเขา 

 - สินคานำเขาที่อยูในบังคับของกฎระเบียบ น้ำตาล  ขาว เกลือ Nitro Cellulose  วัตถุอันตรายบางประเภท สารหลอลื่น 

     optic discs สิ่งทอและผลิตภัณฑเซรามิกและวัตถุดิบที่เปนอันตรายตอ

     ชั้นบรรยากาศ เพชรดิบ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พลาสติก วัตถุระเบิด  

     สารใหความหวาน (saccharine) เคร่ืองมือเคร่ืองถายเอกสารสี สินคาทุน

     ที่ใชแลว และกาช LPG

 - สินคาที่หามนำเขา  สินคาที่ใชแลว (used goods) เคร่ืองพิมพภาษาอินโดนีเซีย pesticides 

     Ethylene Dibromide (EDB), B3 waste, Gombal, BPO (ที่เปน

     วัตถุดิบและสินคา), Derivatives of Halogenation, Sulfonation, 

     Nitration  ซึ่งประกอบดวย halogen  จากเกลือ  psychotropic ยาเสพติด 

     และวัตถุดิบสำหรับอาวุธเคมี

    ประเภท  ชนิดของสินคา

 - สินคาที่นำเขาไดเสรี  คือสินคานำเขาทุกประเภทซึ่งไมไดอยูในรายการของสินคาที่อยูในบังคับ

     ของกฎระเบียบ สินคาควบคุมหรือสินคาที่หามนำเขา
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2.7 ระบบโลจิสติกสและการขนสง
 โลจิสติกสมีความสำคัญมากเนื่องจากเปนตัวสะทอนภาพรวม

เศรษฐกิจของประเทศ สำหรับอินโดนีเซียซึ่งเปนประเทศหมูเกาะที่ใหญที่สุด

ในโลก และครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา 5,000 กิโลเมตร นั้น การจะทำใหการ

ขนสงและการจัดจำหนายสินคาหรือทรัพยากรในประเทศมีประสิทธิภาพ หรือ

ราคาถูกจึงถือเปนเรื่องทาทายมาก 

 นอกจากน้ัน ประชากรในประเทศกวา 240 ลานคน อาศัยกระจายกัน

ตามหมูเกาะ โดยประมาณรอยละ 60 อาศัยอยูบนเกาะชวา และที่เหลือ

รอยละ 40 อาศัยกระจายอยูบนกวา 6,000 เกาะ ทั้งนี้ เกาะชวาถือเปนจุด

ศูนยกลางของการผลิต ขณะท่ีแหลงทรัพยากรมีอยูทั่วไปตามหมูเกาะอื่นๆ 

 ถึงแมวาอินโดนีเซียมีทาเรือที่สำคัญถึง 25 แหง และสนามบิน

ระหวางประเทศ 27 แหง แตศูนยรวมการขนสงทั้งในประเทศและตางประเทศ

ก็ยังคงเปนเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งก็คือ กรุงจาการตา ที่ตั้งอยูบนเกาะชวา 

สำหรับการขนสงภายในระหวางเกาะอื่นๆ นั้น สามารถขนสง ผานทาเรือ

พาณิชยหรือที่ไมเชิงพาณิชยขนาดเล็ก รวมถึงสนามบินภายในประเทศขนาด

เล็กอีกกวา 100 แหงได

สภาพทั่วไปของอินโดนีเซีย

ระยะทาง มากกวา 5,000 กิโลเมตร จากตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต

ครอบคลุม 6,000 เกาะ

  ทาเรือยุทธศาสตร 25 แหง ทาเรือพาณิชย 111 แหง ทาเรือที่ไมเชิงพาณิชย 614 แหง

  สนามบินระหวางประเทศ 27 แหง สนามบินภายในประเทศมากกวา 100 แหง

ประชากร โดยรวม 240 ลานคน

  เกาะสุมาตรา: รอยละ 20

  เกาะกะลิมันตัน: รอยละ 10

  เกาะชวา: รอยละ 60

  เกาะสุราเวสี: รอยละ 8

  เกาะอิเรียน จายา: รอยละ 1

กิจกรรม แหลงการผลิต: เกาะชวา

  แหลงทรัพยากร: นอกเกาะชวา

 การขนสงระหวางภูมิภาคและประเภทสินคาที่แตกตางกันสงผล

กระทบตอราคาคาขนสงที่แตกตางกันมาก จากขอมูลของธนาคารโลก คาขนสง

ตูคอนเทนเนอร 40 ฟุต ระหวางเมืองปาดัง ซึ่งอยูที่เกาะสุมาตราตะวันตก

มายังกรุงจาการตานั้น คิดเปนมูลคา 600 ดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่คาขนสง

ตูคอนเทนเนอรดังกลาวจากกรุงจาการตาไปยังประเทศสิงคโปรนั้น ราคาเพียง 

185 ดอลลารสหรัฐฯ ทั้งๆ ที่การขนสงจากกรุงจาการตาไปยังสิงคโปรมีระยะ
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ทางที่ไกลกวา นอกจากน้ัน ดวยคาขนสงที่แพงนี้ สงผลใหราคาขาวในประเทศ

ในจังหวัดหนึ่งสูงกวาอีกจังหวัดหนึ่งถึงกวารอยละ 64

 การขนสงที่ไมมีประสิทธิภาพเชนนี้เปนปจจัยหลักที่ทำใหคาสินคา

ตางๆ ในประเทศ แตกตางกันมากอีกทั้งยังเกิดปญหาการขนสงที่ลาชา เชน

 - ราคาปูนซีเมนตถุงในเกาะปาปวแพงกวาเกาะชวาถึง 20 เทา 

 - ราคาน้ำหนึ่งแกลลอนในเมืองเมดานแพงกวาในกรุงจาการตาถึง

2 เทา 

 - สมจากประเทศจีนถูกกวาสมจากเกาะกาลิมันตัน

 - สับปะรดกระปองสงออกไปยังประเทศมาเลเซียถูกกวาสงมายัง

เกาะชวา

 - การสงออกจากทาเรือกวารอยละ 10 ลาชาและไมถึงทาเรือเปล่ียน

ผานไดตรงเวลา การขนสงภายในประเทศลาชาเสมอ

 - การขนสงทางรถบรรทุกประมาณรอยละ 70 ของการขนสง

ทั้งหมดในอินโดนีเซีย แตรถบรรทุกสวนใหญเกาและไมมีการบำรุงรักษา

 - การขนสงทางรถบรรทุกจากเมืองบันดุงถึงกรุงจาการตาจะเสีย

เวลากวารอยละ 75 ในการจอดรอเพ่ือผานกระบวนการศุลกากรและตรวจสอบ

สินคา

 - การขนสงยังคงใชระบบเอกสารกระดาษเปนหลัก ซึ่งมีราคาสูง

และยังคงมีการคิดคาธรรมเนียมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

 ปจจุบัน อินโดนีเซียพยายามผลักดันมาตรการใหมเพื่อแกปญหา

ดังกลาว เชน ตั้งกองทุน เพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานที่ดีขึ้น ตั้งศูนยอำนวย

ความสะดวกในการลงทุนออกมาตรการต้ังเขตเศรษฐกิจใหม ใชระบบ National 

Single Window และใหบริการที่ทาเรือ 24 ชั่วโมง เปนตน

 นอกจากนั้น การขนสงผูโดยสารทางอากาศก็เผชิญกับปญหาการ

รองรับผูโดยสารไมเพียงพอสนามบินอยางนอย 4 แหง ในอินโดนีเซียมีปญหา

‘
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การขนสงที่เกินขีดความสามารถ โดยสองในสี่แหงนี้ขนสงผูโดยสารเกินกวา 6 

เทาที่สนามบินมีศักยภาพเพียงพอ

 สนามบินระหวางประเทศซูการโน-ฮัตตา (Soekarno-Hatta) ใน

เขตตางเกราง (Tangerang) มีขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสาร 22 

ลานคนตอป แตในป 2553 ที่ผานมาสนามบิน ดังกลาว รองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 

40 ลานคน 

 สนามบินโพโลเนีย (Polonia) ในเมดาน (Medan) มีขีดความ

สามารถในการรองรับผูโดยสาร 900,000 คนตอป แตในปที่ผานมาสนามบิน

ดังกลาวรองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 4.9 ลานคน 

 สนามบินงูราห ไร (Ngurah Rai) ในบาหลี (Bali) มีขีดความสามารถ

ในการรองรับผูโดยสาร 1.5 ลานคนตอป แตในปที่ผานมาสนามบินดังกลาว

รองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 9.5 ลานคน 

 สนามบินจูอันดา (Juanda) ในสุราบายา (Surabaya) มีขีด

ความสามารถในการรองรับ ผูโดยสาร 6 ลานคนตอป แตในปที่ผานมาสนามบิน

ดังกลาวรองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 11 ลานคน

 การรองรับผูโดยสารเกินกวาขีดความสามารถของสนามบินทำใหเกิด

การลาชาทั้งในเที่ยวบินขาออกและขาเขา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเกิดปญหาใน

การควบคุมจราจรทางอากาศ เชน ระบบเรดารในการควบคุมจราจรทางอากาศ

ของสนามบินจูอันดาสามารถสืบคนเครื่องบินไดเพียง 21 ลำตอชั่วโมง แตใน

ปจจุบันมีเครื่องบินขึ้นลงในสนามบินดังกลาวถึง 40 - 45 ลำ นอกจากนั้น

การจราจรทางอากาศท่ีหนาแนนยังทำใหเกิดความเสียหายตอรันเวยสนามบินดวย

 อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหการจราจรทางอากาศไมดีเทาที่ควร คือ การที่

เจาหนาที่ของสนามบิน ไมมีอำนาจในการตอบโตสายการบนิที่ลาชาหรือมีการ

ยกเลิกเที่ยวบิน ตางจากเจาหนาที่สนามบินที่ประเทศสิงคโปรที่มีอำนาจใน

การเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินที่ลาชา หรือมีอำนาจลงโทษสายการบินที่ไม

สามารถปฏิบัติตามตารางการบินได 

 การรองรับผู โดยสาร
เกินกวาขีดความสามารถของ
สนามบิน ทำใหเกิดการลาชา
ทั้งในเที่ยวบินขาออกและขาเขา
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเกิด
ปญหาในการควบคุมจราจร
ทางอากาศ

‘

‘
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 การขนสงทางเรือ ไดรับ
ความนิยมในการขนสงสินคา
ระหวางประเทศไทยไปยังประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจากสามารถ
บรรทุกสินคาไดจำนวนมากและ
ยังประหยัดคาขนสงอีกดวย 
แมวาระยะเวลาในการขนสงจะ
นานกวาการขนสงทางอากาศ
ก็ตาม

 ปจจุบัน สนามบิน 13 แหงในประเทศอินโดนีเซียดำเนินการโดย

บริษัท Angkasa Pura I รองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 49 ลานคนในป 2553 ถึง

แมวาจะมีขีดความสามารถรองรับไดเพียง 30 ลานคน และสนามบินอีก 12 แหง 

ที่ดำเนินการโดยบริษัท Angkasa Pura II รองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 62 ลานคน 

เกินกวาขีดความสามารถท่ีจะรองรับไดรวมกันทั้งสิ้น 28 ลานคน 

 ทั้งนี้ บริษัท Angkasa Pura II มีแผนจะเพิ่มขดีความสามารถใน

การรองรับผูโดยสาร สำหรับสนามบินซูการโน-ฮัตตาเปน 62 ลานคนตอป 

นอกจากน้ัน ยังมีแผนที่จะสรางทางรถไฟเพ่ือ เชื่อมสถานีรถไฟแกมบีร (Gam-

bir) ไปยังสนามบิน

2.8 การขนสงระหวางประเทศไทยและอินโดนีเซีย (โลจิสติกส) 
 การขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังอินโดนีเซียนิยมมากที่สุด คือ 

การขนสงทางเรือ  สวนรองลงมาคือ การขนสงทางอากาศ  ซึ่งการขนสงทางเรือ

ไดรับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีความประหยัดมากกวาขนสงทางอากาศ

 

 ทางเรือ

 การขนสงทางเรือ ไดรับความนิยมในการขนสงสินคาระหวางประเทศ

ไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากสามารถบรรทุกสินคาไดจำนวนมาก 

และยังประหยัดคาขนสงอีกดวย แมวาระยะเวลาในการขนสงจะนานกวาการ

ขนสงทางอากาศก็ตาม อยางไรก็ตาม ระยะเวลาการขนสงทางเรือจะใชเวลา

ประมาณ 5-10 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูลักษณะและจำนวนบรรทุกของเรือ

 ทางอากาศ

 - สายการบินแหงชาติของอินโดนีเซียคือ Garuda Airline (GA)  

เที่ยวบนิไปกลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร-จาการตาทุกวัน  

เที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพฯ-จาการตา-บาหลี ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร และเสาร  

‘

‘
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 - การบินไทย 

กรุงเทพฯ-จาการตา ทุกวัน

กรุงเทพฯ-บาหลี ทุกวัน 

2.9 โอกาสทางการคาและปญหาอุปสรรค
 Strength

 (1) เปนตลาดใหญ มีจำนวนประชากรประมาณ 237.6  ลานคน หรือ

ครึ่งหนึ่งของประชากรท้ังหมดใน ASEAN 

 (2) ประชากรท่ีมีฐานะดี แมจะมีไมเกินรอยละ 10 ของประชากร

ทั้งหมด หรือประมาณ 20-30 ลานคน แตมีกำลังซื้อสูงมากและนิยมสินคาที่มี

คุณภาพ 

 (3) เปนประเทศท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ เชน น้ำมัน ถานหิน 

แรธาตุ และปาไม เปนตน 

 (4) มีจำนวนแรงงานมาก และคาแรงถูก

 Opportunity

 (1) ปริมาณความตองการสินคาและบริการสูง เนื่องจากมีจำนวน

ประชากรมาก สินคาท่ีผลิตไดในประเทศ บางประเภทไมเพียงพอตอความตองการ 

และตองนำเขา

 (2) อยูระหวางการพัฒนาประเทศ

 (3) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศอยางชัดเจน 

โดยเฉพาะบางสาขาธุรกิจ

 Weakness

 (1) ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน 

 (2) กฎหมายและกฎระเบียบบางอยาง ไมมีความชัดเจนและโปรงใส

 (3) ระบบราชการท่ีมีกระบวนการมาก ซับซอนและยุงยาก ยังมีปญหา

เรื่องการคอรรัปชั่นในระบบราชการ

 Threat

 (1) มีการกำหนดมาตรการทางการคา ในลักษณะที่เปนการกีดกัน

ทางการคา เชน มาตรการหามนำเขา ใบอนุญาตนำเขา มาตรการดานสุขอนามัย 

เปนตน

 (2) ตลาดอินโดนีเซีย มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะสินคาราคาถูกจาก

ตางประเทศ เชน จากจีน เวียดนาม และอินเดีย เปนตน
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 แมวารายได เฉลี่ยตอคน
ของอินโดนีเซียจะคอนขางต่ำ
แตก็มีกลุมคนท่ีมีรายไดระดับ
กลางถึงสูงประมาณรอยละ 
10-15 ของประชากรท้ังหมด 
หรือราว 20-30 ลานคน ซึ่ง
นับเปนจำนวนไมนอยเมื่อเทียบ
กับประเทศในกลุมอาเซียนดวย
กัน

3. รายงานภาวะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมท่ีสำคัญของอินโดนีเซีย

ขอนารูบางประการเก่ียวกับตลาดอินโดนีเซีย
 กลุมผูซื้อสำคัญ 

 แมวารายไดเฉลี่ยตอคนของอินโดนีเซียจะคอนขางต่ำ แตก็มีกลุมคน

ที่มีรายไดระดับกลางถึงสูงประมาณรอยละ 10-15 ของประชากรท้ังหมด หรือ

ราว 20-30 ลานคน ซึ่งนับเปนจำนวนไมนอยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุม

อาเซียนดวยกัน

 ความนิยมสินคา  

  คนที่มีรายไดระดับกลางและสูงขึ้นไป มีความนิยมบริโภคสินคาผลิต

จากตางประเทศ สำหรับสินคาไทยถือวาเปนสินคาที่มีภาพลักษณอยูในระดับดี 

คุณภาพสูง  โดยเฉพาะผลไมไทย ที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ ทุเรียนหมอนทอง  

รองลงมา ไดแก ขาวหอมมะลิ น้ำตาล ผลไมอ่ืนๆ ไดแก ชมพู ทับทิม มะละกอ 

ลำไย มะมวงเขียวเสวย นอยหนา รวมถึงรถจักรยานยนตไทย เปนที่นิยม

ของชาวอินโดนีเซียมากกวารถจักรยานยนตที่นำเขาจากจีน แมราคาของไทย

จะสูงกวาจีนถึง 2 เทาตัว อยางไรก็ตาม ปจจุบันอินโดนีเซียนิยมนำเขาช้ินสวน

รถจักรยานยนตของไทยเพ่ือนำไปประกอบเปนจักรยานยนตมากขึ้น

 รูปแบบสินคา 

 ปจจุบันสินคาในตลาดอินโดนีเซียทั้งสินคานำเขาและผลิตใน

ประเทศ มีรูปแบบหีบหอหลากหลาย สวยงาม สะดวกและทันสมัย สำหรับ

สินคาอาหาร หนวยงานอาหารและยาอินโดนีเซียกำหนดใหบรรจุภัณฑมีฉลาก

แสดงรายละเอียดสินคา สวนประกอบ คุณคาทางโภชนาการ รวมไปถึง

วันเวลาผลิตและหมดอายุ ขณะท่ีสินคาอาหารท่ีไดรับเคร่ืองหมายฮาลาล จะเปน

ปจจัยสำคัญอยางหน่ึงในการเลือกซ้ือของผูบริโภคท่ีเปนมุสลิมเครงครัด 

นอกจากนั้น คนอินโดนีเซียยังนิยมบริโภคอาหารรสจัด มีเครื่องเทศมาก 

คนมุสลิมไมนิยมบริโภคอาหารทะเล  เน่ืองจากเปนสัตวไมมีเลือด อาหารทะเล

จึงจำหนายไดเฉพาะในกลุมชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนและนักธุรกิจตางชาติ

 ราคาสินคา 

 เม่ือเปรียบเทียบราคาสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดอินโดนีเซียแลว 

สวนใหญจะมีราคาสูงกวาประเทศไทย โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคและ

อาหาร เนื่องจากตนทุนดานการขนสงอันเปนผลจากความไมเพียงพอของ

โครงสรางพื้นฐานตางๆ ทำใหคาครองชีพคอนขางสูง    

  ดังนั้น เนื่องจากอินโดนีเซียเปนประเทศกวางใหญ มีทรัพยากร

จำนวนมาก รวมถึงตลาดมีขนาดใหญ ขณะที่ไทยมีขอจำกัดในดานวัตถุดิบและ

แรงงาน ประเทศอินโดนีเซียจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการขยายธุรกิจ ภาค

‘

‘
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การผลิตที่นาสนใจและผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการลงทุนมี

หลายสาขา ดังนี้

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

 - น้ำมัน

 อินโดนีเซียเปนประเทศเดียวในเอเชียท่ีเปนสมาชิกกลุม

โอเปก (Organization of Petroleum Exporting Countries 

: OPEC) เปนผูผลิตน้ำมันรายใหญอันดับ 17 ของโลก โดยมีสวน

แบงตลาดประมาณรอยละ 3 ของปริมาณผลิตน้ำมันโลก สรางรายได

เงินตราตางประเทศกวา 1 ใน 4 ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด 

แตเนื่องจากอินโดนีเซียมีกำลังการกล่ันน้ำมันท่ีจำกัด คือ ไมถึง 

1 ลานบารเรลตอวัน ขณะที่ความตองการใชสูงถึง 1.15 ลาน

บารเรลตอวัน อีกทั้งยังขาดการลงทุนดานการสำรวจแหลงน้ำมัน

ใหมๆ  ทำใหอินโดนีเซียเปนประเทศเดียวในกลุมโอเปกท่ีนำเขาน้ำมัน

สุทธิ ทั้งนี้แหลงน้ำมันดิบสวนใหญอยูนอกชายฝง โดยเกาะสุมาตรา

ตอนกลางเปนแหลงผลิตน้ำมันท่ีใหญที่สุด   

 - กาซธรรมชาติ

 การผลิตกาซธรรมชาติของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ทุกป โดยนำมาเพื่อเปนพลังงานเพื่อใชภายในประเทศและเพ่ือการสงออก

โดยมีแหลงผลิตใหญอยูที่เมือง Arun ในจังหวัดอาเจะห และเมือง Bontang 

ในกะลิมันตันตะวันออก

  สำหรับผูประกอบการรายใหญคือ

 1) Total Fina ELF มีสัดสวนตลาดประมาณรอยละ 27.8  

 2) Exxon Mobil รอยละ 19.1 

 3) VICO รอยละ 12.4

 4) Pertamina รอยละ 10.7 

 5) Conoco Philips รอยละ 8.9

 6) BP รอยละ 7.8

 อินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตกาซธรรมชาติรายใหญอันดับ 6 ของ

โลก และเปนผูสงออกกาซธรรมชาติเหลว (Liquefi ed Natural Gas : LNG) 

รายใหญที่สุดของโลก ดวยสวนแบงตลาดโลกคิดเปนรอยละ 47.2 และ

มากกวารอยละ 90 ของปริมาณกาซธรรมชาติเหลวสงออกทั้งหมด เปนการ

สงออกภายใตสัญญาระยะยาวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ 

ญี่ปุน สหรัฐฯ สิงคโปร และจีน อินโดนีเซียสงออกกาซธรรมชาติไดมาก

จนสามารถชดเชยการขาดดุลในหมวดน้ำมันได

‘

‘
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 น้ำมันปาลม เปนหนึ่ง ใน
สิ นค า ส งออกสำคัญของ
อินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียเปน
ประเทศผูผลิตรายใหญอันดับ 
2 ของโลก รองจากมาเลเซีย
ผลผลิตน้ำมันปาลมดิบของ
ทั้ง 2 ประเทศรวมกันคิดเปน
สัดสวนไมต่ำกวารอยละ 90
ของผลผลิตโลก

 - ถานหิน

 อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีแหลงถานหินมากแหงหนึ่งของโลก ดวย

ปริมาณถานหินสำรอง ท่ีคาดวามีมากถึง 58 พันลานตัน และเปนถานหินคุณภาพ

ดี แหลงถานหินใหญที่สุดอยูที่เกาะกะลิมันตัน มีจำนวนกวาคร่ึงของปริมาณ

ถานหินสำรองทั้งหมด รองลงมา ไดแก สุมาตรา ปาปว และสุลาเวสีใต ป 2550

อนิโดนีเซียมีการผลิตถานหินทั้งสิ้น 203 ลานตัน คิดเปนเพียงรอยละ 0.3 

ของปริมาณถานหินสำรองทั้งหมดเทาน้ัน กวารอยละ 70 เปนการผลิตเพื่อ

การสงออก 

 2. น้ำมันปาลม

 น้ำมันปาลมเปนหนึ่งในสินคาสงออกสำคัญของอินโดนีเซีย โดย

อินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตรายใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากมาเลเซีย  

ผลผลิตน้ำมันปาลมดิบของทั้ง 2 ประเทศรวมกันคิดเปนสัดสวนไมต่ำกวา

รอยละ 90 ของผลผลิตโลก ปจจุบันอินโดนีเซียมีการปลูกปาลมน้ำมันใน 

17 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพื้นที่ที่ปลูกปาลมน้ำมันไดดีที่สุดในอินโดนีเซียอยูที่

บริเวณเกาะสุมาตรา นอกจากน้ันยังมีพื้นที่อื่นๆ อีกที่มีการปลูกปาลมน้ำมัน

กันมากคือ อะเจห  เรียว  แจมบี และกะลิมันตัน

 แมวาอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันมากกวามาเลเซีย แตได

ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียตอเฮกตารต่ำกวา เน่ืองจากมาเลเซียมีเทคโนโลยี

การผลิตท่ีดีกวา ขณะท่ีอัตราการสกัดน้ำมันปาลมของอินโดนีเซียสูงกวามาเลเซีย 

เนื่องจากเพ่ิงมีการลงทุนดานเคร่ืองจักรใหม นอกจากน้ี รัฐบาลอินโดนีเซียได

ขยายพื้นท่ีปลูกปาลมน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกจนถึง 9.9 ลานเฮกตาร  ซึ่งจะสงผลให

อินโดนีเซียสามารถแซงหนามาเลเซียข้ึนเปนผูผลิตปาลมน้ำมันรายใหญของโลก

ได   สำหรับพื้นท่ีที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีโครงการจะขยายเปนพื้นที่เพาะปลูกปาลม

ในอนาคต ไดแก เขตชายแดนกะลิมันตันติดกับมาเลเซีย พื้นที่ประมาณ 2 

ลานเฮกตาร คาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดย

ไดรับความสนใจจากนักลงทุนจีน นอกจากนั้นเปนการขยายพื้นที่ในจังหวัด

อื่นๆ ที่ไดมีการปลูกปาลมน้ำมันอยูแลว

แผนภาพ : สัดสวนตลาดผูประกอบการผลิตกาซธรรมชาติในอินโดนีเซีย

‘
‘
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‘

‘

 ผลผลิตสั ต ว น้ ำ ของ
อิ น โดนี เซี ย เป นที่ ต อ งก าร
อย า งม ากของตลาดต า ง
ประเทศ ทั้งในไทย จีน สหรัฐฯ 
และแคนาดา แมอินโดนีเซียจะมี
ทรัพยากรสัตวน้ำจำนวนมาก
แตผูประกอบการอินโดนี เซีย
ยังไมมีความชำนาญในธุรกิจ
นี้มากนัก โดยเฉพาะการประมง
น้ำลึก

  3. โกโก

   อินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตเมล็ดโกโก (Cocoa Bean) มากเปน

อันดับ 3 ของโลก รองจากไอวอร่ีโคสต (Ivory Coast) และกานา (Ghana)

ผลผลิตโกโกของอินโดนีเซียอยูที่ประมาณ 5 แสนตันตอป ผลผลิตสวนใหญ

มาจากสุลาเวสี สุมาตรา กาลิมันตันตะวันออก และปาปว ผลผลิตโกโก

ประมาณรอยละ 80 มาจากฟารมขนาดเล็ก (มีพื้นที่ประมาณ 1-5 เฮกตาร

ตอหนวยการผลิต) ทำใหผลผลิตตอไรต่ำ เมล็ดโกโกเปนวัตถุดิบสำคัญใน

การผลิตช็อกโกแลต ซึ่งช็อกโกแลตจะใชเปนสวนประกอบในการทำเค็ก    

ขนมปงกรอบ ลูกกวาด ขนมปง ไอศกรีม นม ฯลฯ นอกจากใชโกโกในการ

ประกอบอาหารแลว ยังสามารถใช Cocoa Butter เปนวัสดุในการผลิตเคร่ือง

สำอางประเภท  ลิปสติกและครีมบำรุงผิวตางๆ 

        ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑโกโกขนาดใหญในอินโดนีเซีย   ไดแก 

บริษัท PT. General Food Industry มีกำลังการผลิตจริงคิดเปนรอยละ 

22 ของกำลังการผลิตจริงทั้งประเทศ รองลงมาไดแก PT. Davomas Abadi 

รอยละ 17 และ PT. Bumitangerang Mesindotama รอยละ 17

 4. ผลิตภัณฑสัตวน้ำ

 กิจการประมงในอินโดนีเซียมีศักยภาพสูงท้ังดานการผลิตและสงออก

โดยเฉพาะกุงกุลาดำ พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงแหลงใหญที่สุดของอินโดนีเซียอยูที่

บริเวณเกาะกาลิมันตันกลาง (Central Kalimantan) สวนพื้นที่อื่นๆ ที่มี

ศักยภาพสูงเชนกัน ไดแก บริเวณ West Kotawaringin, East Kotawaringin, 

Seruyan, Katingan และ Sukamara ดานการสงออก อินโดนีเซียเปน

ผูสงออกรายใหญ 1 ใน 5 ของโลกดวยมูลคาสงออกมากกวา 900 

ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยประมาณคร่ึงหนึ่งสงออกไปญ่ีปุนรองลงมาไดแก

สหรัฐฯ สัดสวนตลาดรอยละ25

 อนึ่ง ป 2547 สหรัฐฯ ประกาศใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด

(Anti-dumping : AD) กุงจากไทย อินเดีย บราซิล จีน เวียดนาม และ

เอกวาดอร ขณะที่อินโดนีเซียกลับไมถูกตอบโตดังกลาว ทำใหสามารถสงออก

ไปสหรัฐฯ ไดเพ่ิมขึ้นมาก จนปจจุบันอินโดนีเซียกลายเปนประเทศผูสงออกกุง

รายใหญเปนอันดับ 3 ในตลาดสหรัฐฯ รองจากจีนและไทย สำหรับสัตวน้ำ

ประเภทอ่ืนๆ อาทิ ปลาทูนา ปู กุงมังกร ปลาหมึก มีการจับมากที่บริเวณ

ทะเลชวา และมหาสมุทรอินเดีย โดยมีศูนยกลางประมงอยูที่จังหวัดบันเต็น 

(Banten) ในแตละปจังหวัดนี้สามารถจับสัตวน้ำไดกวา 5.8 หมื่นตัน ผลผลิต

สัตวน้ำของอินโดนีเซียเปนท่ีตองการอยางมากของตลาดตางประเทศ ทั้งใน

ไทย จีน สหรัฐฯ และแคนาดา แมอินโดนีเซียจะมีทรัพยากรสัตวน้ำจำนวนมาก

แตผูประกอบการอินโดนีเซีย ยังไมมีความชำนาญในธุรกิจนี้มากนัก โดยเฉพาะ

การประมงน้ำลึก ยิ่งกวานั้นชาวอินโดนีเซียไมนิยมรับประทานอาหารทะเล 
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เน่ืองจากความเช่ือท่ีวาเปนสัตวท่ีไมมีเลือด รวมถึงความไมพรอมของทาเรือและ

ขาดโรงงานแปรรูปสัตวน้ำที่ไดมาตรฐาน ทำใหในระยะที่ผานมาผูประกอบการ

ไทย ที่ขอเขาไปทำสัมปทานจับสัตวน้ำในนานน้ำอินโดนีเซียจะสงสัตวน้ำกลับ

ประเทศไทยท้ังหมด

 อยางไรก็ตาม ตั้งแตเดือนกันยายน 2549 เปนตนไป รัฐบาล

อินโดนีเซียไดเปลี่ยนนโยบายในการประมงใหม (The New Policy on 

Capture Fisheries of Indonesia) เน่ืองจากตองการยกระดับและพัฒนา

การทำประมงภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาฝมือแรงงานและใหเกิดการ

จางงานมากข้ึน ขณะเดียวกันเพื่อใหการใชทรัพยากรสัตวน้ำภายในประเทศ

เกิดประโยชนสูงสุด หลังจากที่ผานมามีหลายประเทศไดเขามาใชประโยชนจาก

ทรัพยากรสัตวน้ำของอินโดนีเซียเปนจำนวนมาก โดยจะยกเลิกสัมปทานเดิม

ทั้งหมดและกำหนดเง่ือนไขสัมปทานใหมเปน 2 รูปแบบ คือ

 1) บริษัทเรือที่จะไดสิทธิ์ทำประมงตอจะตองรวมทุนกับบริษัท

ทองถิ่น เพื่อทำอุตสาหกรรมตอเนื่องบนบก จึงจะไดรับสัมปทานจับปลาตอ 

และเรือตองถอนสัญชาติเดิมไปใชธงอินโดนีเซีย

 2) อนุญาตใหบริษัทแปรรูปอาหารทะเลของอินโดนีเซีย เชาเรือไทย

ไปทำประมง แตมีเงื่อนไขบริษัทที่เชาเรือไดตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ำกวา 50 

ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเรือสามารถใชธงไทยตอไดอีก 2 ป ปจจุบัน

อินโดนีเซีย เปนแหลงทำการประมงนอกนานน้ำที่ใหญที่สุดของไทย โดยใน

แตละปเรือประมงไทยสงกลับปลาแชเยือกแข็งและสัตวน้ำอื่นๆ จากแหลงจับ

ในนานน้ำอินโดนีเซียมากกวา 1.5 แสนตัน

 5. รถยนต 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมรถยนตในอินโดนีเซียขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้ง

จากตลาดในประเทศและการสงออก โดยมีปริมาณจำหนายรถยนตในประเทศ

มีจำนวนสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยเฉล่ียในรอบ 5 ปที่ผานมา ปละ 

‘

‘
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 ในชวง 5 ปที่ผานมา 
การจำหนายรถจักรยานยนต
ในอินโดนีเซียขยายตัวอยาง
รวดเร็ว  โดยมียอดจำหนายสูง
เปนอันดับ 3 ของโลก รอง
จากจีน และอินเดีย เนื่องจาก
ขนาดตลาดที่ใหญจากจำนวน
ประชากรมากกวา 220 ลานคน

4.5 แสนคัน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตอินโดนีเซีย (Indonesian Automotive 

Manufacturers Association : Gaikindo) ระบุวาปริมาณจำหนายรถยนต

ในประเทศ มีแนวโนมท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีปริมาณการสงออก

ก็เพิ่มขึ้นในชวงเวลาเดียวของปที่ผานมาทั้งนี้เนื่องมาจาก การฟนตัวของ

เศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจภายในภูมิภาค หลังจากที่ประสบกับ

ภาวะตกต่ำในชวงป 2551 ที่ผานมา

 6. รถจักรยานยนต

 ในชวง 5 ปที่ผานมา การจำหนายรถจักรยานยนตในอินโดนีเซีย

ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยมียอดจำหนายสูงเปนอันดับ 3 ของโลก รองจาก

จีน และอินเดีย เนื่องจากขนาดตลาดท่ีใหญจากจำนวนประชากรมากกวา 

220 ลานคน รายงานสมาคมผูประกอบการจักรยานยนตของอินโดนีเซีย 

(Indonesia Motorcycle Industry Association : AISI) ระบุวายอด

จำหนายเฉล่ียของจักรยานยนตในประเทศในชวง 5 ปที่ผานมามีสูงถึง 4.5 

ลานคัน และมีการคาดการณวาอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและชิ้นสวน จะมี

การเติบโตอยางตอเน่ือง ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนผูมีรายได ปานกลาง และต่ำ 

ในประเทศมีจำนวนมากถึง กวารอยละ 85 ของประชากรในประเทศ ทำให

ความตองการของตลาดรถจักรยานยนตยังมีปริมาณมากและสูงขึ้นในแตละป

 7. อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา

 อิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมเปาหมายหนึ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซีย

มุงใหการสงเสริม และเปนท่ีสนใจของนักลงทุนตางประเทศ ประธานสมาคม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของ อินโดนีเซียกลาววา ผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศแตละปจะมีการลงทุนประมาณ 100 

- 200 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและซื้อเครื่องจักรใหมๆ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในอินโดนีเซีย สวนใหญจะเปนการรวมทุนกับนัก

‘

‘
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ลงทุนตางชาติโดยเฉพาะญ่ีปุน อาทิ  บริษัท Sanyo Electronic Cooperation 

of Japan อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการรวมทุนผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส

และเครื่องใชไฟฟาในอินโดนีเซียแลวหลายบริษัท อาทิ PT. Sanyo Java 

Component Indonesia, PT. Sanyo Electronic Indonesia, PT. Sanyo 

Indonesia และ PT. Sanyo Energy Indonesia  สินคาที่ผลิตไดจำหนายใน

ประเทศรอยละ 20  และสงออกรอยละ 80 

 8. สิ่งทอ 
 สิ่งทอเปนสินคาสงออกสำคัญของอินโดนีเซีย ดวยมูลคาสงออก

ประมาณปละกวา 5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตลาดสงออกหลัก ไดแก  สหรัฐฯ 

และสหภาพยุโรป ปจจุบันอินโดนีเซียเปนหน่ึงในผูผลิตเสนใยสังเคราะหรายใหญ

ที่สุดของโลก และเปนผูสงออกเส้ือผาสำเร็จรูปรายใหญ อันดบั 9 ของโลก 

ดวยสวนแบงตลาดรอยละ 4.5 ของมูลคาตลาดโลก ชวง 7 เดือนแรกของป 

2550 มีมูลคาสงออกทั้งสิ้น 5,587.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 5.4 อยางไรก็ตาม จุดออนสำคัญท่ีสุดในอุตสาหกรรม

สิ่งทอของอินโดนีเซียอยูที่การทอผา เน่ืองจากขาดการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร

ใหมๆ โดยกวารอยละ 80 ของเคร่ืองจักรที่ใชอยู มีอายกุารใชงานมากกวา 

20 ปข้ึนไป นอกจากน้ี อินโดนีเซียยังมีปญหาในเร่ืองของอุตสาหกรรมสนับสนุน 

อาทิ Viscose staple fi ber และ เสนใยธรรมชาติ (ฝาย) ทำใหตองนำเขา

วัตถุดิบจำนวนมากจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและจีน รวมไปถึงความไมพอเพียง

ในโครงสรางพ้ืนฐาน ไมวาจะเปนทาเรือหรือไฟฟาท่ีมักประสบปญหากระแสไฟตก 

ทำใหอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียยังตองการการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 

และการลงทุนใหมๆ จากตางประเทศ

 ปจจุบันอิน โดนี เซีย เปน
หนึ่งในผูผลิตเสนใยสังเคราะห
รายใหญที่สุดของโลก และเปน
ผูสงออกเสื้อผาสำเร็จรูปราย
ใหญอันดับ 9 ของโลก ดวย
สวนแบงตลาดรอยละ 4.5 ของ
มูลคาตลาดโลก

‘

‘



คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  41
สส

 เปนโอกาสท่ีไทยจะเขาไป
ลงทุน เชน การทำ Contract 
Farming และใหความรูแก
เกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิ
ภาพการผลิต โดยใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ การพัฒนา
การแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคาผล
ผลิตรวมถึงการบรรจุภัณฑ
และการตลาด ซึ่งรัฐบาล
อินโดนีเซียจะใหความสำคัญตอ
การแปรรูปผลิตภัณฑเหลานี้

 ประเภทธุรกิจท่ีไทยมีศักยภาพเขาไปลงทุนในอินโดนีเซีย การลงทุน

ในตางประเทศอาจเปนทางเลือกใหมสำหรับนักลงทุนไทยโดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมท่ีตองใชแรงงานมา หรือตองการวัตถุดิบท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ 

ซึ่งประเทศไทยเร่ิมขาดแคลน ขณะท่ีอินโดนีเซียนับเปนประเทศหน่ึงที่นาสนใจ 

ประเภทธุรกิจที่นักลงทุนไทยมีศักยภาพที่จะเขาไปลงทุนในอินโดนีเซีย ไดแก 

 1) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

 ดังที่ไดกลาวมาแลว อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนมาก ทั้งสวนที่ใชเปนเชื้อเพลิง เชน น้ำมัน ถานหิน และแรธาตุ

ตางๆ นับเปนโอกาสของนักลงทุนไทยท้ังในการขุดคน และการใชประโยชน

จากทรัพยากรเหลานี้ ทั้งนี้ในบรรดาเหมืองแรประเภทตางๆ พบวา ถานหิน

เปนทรัพยากรธรรมชาติที่อินโดนีเซียมีความโดดเดน โดยแหลงที่มีถานหิน

สำรองในปริมาณสูงคือ สุมาตราใต และกาลิมันตันตะวันออก ซึ่งปจจุบันมี

หลายบริษัทเขามาขุดคนแลว แตก็ยังมีพื้นท่ีเหลืออยูอีกมาก รวมทั้งอีกหลายแหง

ที่นาสนใจ เชน กาลิมันตันใต เรียว แจมบี และกาลิมันตันกลาง ซึ่งมีปริมาณ

ถานหินสำรองมากกวา 1 พันลานตัน สิ่งที่ตองระวังคือ การขอสัมปทาน

อยางถูกตอง หรือขอโดยตรงกับหนวยงานของรัฐบาล แตถาพื้นที่ไมถึง 5,000

เฮกตาร สามารถขอใบอนุญาตที่รัฐบาลทองถิ่นได นอกจากน้ียังเปนโอกาสของ

อุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เชน การกอสราง การขนสง การแปรรูปทรัพยากร

ธรรมชาติ และอุตสาหกรรมท่ีสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันได 

 2)  อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

 อินโดนีเซียนับเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชผล

การเกษตร พืชผลเกษตรสำคัญ ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ขาวโพด ปาลมน้ำมัน 

โกโก กาแฟ เปนตน แตก็ยังไมเพียงพอกับการบริโภคในประเทศ อีกทั้งยัง

ขาดการพัฒนาในดานการแปรรูป ขณะที่ไทยมีความชำนาญมากกวา ดังนั้น 

จึงเปนโอกาสที่ไทยจะเขาไปลงทุน เชน การทำ Contract Farming และให

ความรูแกเกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  การพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

รวมถึงการบรรจุภัณฑและการตลาด ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียจะใหความสำคัญ

ตอการแปรรูปผลิตภัณฑเหลานี้ มากกวาการสงออกในรูปวตัถุดิบเชนในอดีต  

นอกจากน้ีผลิตภัณฑอาหารฮาลาลเปนสินคาอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจ เน่ืองจาก

กวารอยละ 80 ของประชากรท้ังประเทศนับถือศาสนาอิสลาม

‘

‘
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 3) ผลิตภัณฑสัตวน้ำ 

 อินโดนีเซียนับเปนแหลงประมงนอกนานน้ำที่สำคัญที่สุดของไทย 

แตนับจากเดือนกันยายน 2549 เปนตนมา รัฐบาลอินโดนีเซียจะยกเลิกการ

ใหสัมปทานท้ังหมด ธุรกิจตางชาติที่จะทำการประมงไดตองรวมทุนกับทองถิ่น

เทานั้น อีกทั้งตองมีการสรางหองเย็นเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑในประเทศดวย 

สัตวน้ำที่จับไดตองจำหนายใหหองเย็นในประเทศสวนหน่ึงที่เหลือจึงจะสงออก

ได อยางไรก็ตาม ก็ยังเปนโอกาสของนักลงทุนไทยที่มีความชำนาญในธุรกิจนี้ 

เนื่องจากชาวอินโดนีเซียยังไมมีความเชี่ยวชาญมากนัก โดยเฉพาะการประมง

น้ำลึก และการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ำ นอกจากน้ี ยังมีแหลงท่ีเหมาะสมใน

การเพาะเล้ียงสัตวน้ำ เชน กุง ปลา ฯลฯ อีกท้ังยังไมถูกสหรัฐฯเก็บภาษีตอบโต

การทุมตลาด (Anti-dumping:AD) ดวย

 4) การกอสราง 

 อินโดนีเซียยังตองการการพัฒนาอีกมากท้ังในดานทาเรือ ทาอากาศยาน

ถนนหนทาง ซ่ึงสวนใหญสรางมานานแลวและตองการการปรับปรุงพัฒนา ใน

การประชุม “Indonesia Infrastructure Summit 2006” เม่ือปลายป 2549 

มีโครงการท่ีตองการการลงทุนอยางเรงดวนถึง 10 โครงการ เงินลงทุนกวา 

4.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ จนถึงปจจุบันยังมีอีกหลายโครงการท่ีรอการลงทุน 

จึงเปนโอกาสของนักลงทุนไทยท่ีจะประมูลหรือรับชวงสัมปทานได แตควรศึกษา

ใหรอบคอบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ

 5) โรงไฟฟา 

 นับเปนอีกสาขาหน่ึงท่ีมีโอกาสในการลงทุน เน่ืองจากปจจุบันมีเพียง

รอยละ 63 ของพื้นที่ทั้งประเทศท่ีมีไฟฟาใช สวนที่เหลือยังขาดแคลนอยูมาก 

แผนภาพ : สัดสวนผลผลิตเกษตรสำคัญของอินโดนีเซีย

ที่มา : Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia, 
        Agriculture Investment Opportunities in Indonesia.
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 อีกทางเลือกหนึ่งที่อาจ
เริ่มตนกอนไดคือ การสราง
พันธมิตรกับนักลงทุนทองถิ่น
ในอินโดนีเซีย เชน การรับซื้อ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑแปรรูป
ขั้นตน ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ
จากภาคเกษตรหรือทรัพยากร
ธรรมชาติ เพ่ือนำมาแปรรูปขั้น
สูงในไทย

รัฐบาลจึงต้ังเปาหมายท่ีจะใหท่ัวประเทศมีกระแสไฟฟาใชท้ังหมดภายในป 2563

แตดวยเหตุที่รัฐบาลมีงบประมาณจำกัด จึงเปดโอกาสใหเอกชนสามารถขอต้ัง

โรงไฟฟาไดเสรี โดยยื่นขออนุญาตที่ PLN (Perusahaan Listrik Negara)

ซึ่งเปนหนวยงานรัฐบาลท่ีดูแลดานการผลิตและการจายกระแสไฟฟาของ

ประเทศ แตทั้งนี้ PLN ยังคงผูกขาดในเร่ืองของสายสงและการจำหนายกระแส

ไฟฟา

 6) การขนสงทางน้ำและกิจการเกี่ยวเนื่อง

 อีกธุรกิจหนึ่งที่นาจะมีศักยภาพ ไดแก กิจการขนสงทางน้ำ รวมถึง

การตอเรือและซอมบำรุง น้ำมันเครื่อง อะไหลเครื่องยนต เปนตน เน่ืองจาก

ภูมิประเทศสวนใหญเปนหมูเกาะ การขนสงทางน้ำระหวางเกาะจึงเปนวิธีที่

สะดวกที่สุด แตสถานภาพของธุรกิจในปจจุบันยังขาดการพัฒนาอยูมาก 

 นอกจากน้ี ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่นาสนใจ และมีนักลงทนุไทยเขาไป

ลงทุนบางแลว เชน อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานมาก แมวาคาจางแรงงานจะ

ใกลเคียงกับไทย แตไมขาดแคลนเหมือนประเทศไทย เน่ืองจากอินโดนีเซียมี

ประชากรมาก และไมมีทางเลือกมากนัก นอกจากน้ี ธุรกิจคาปลีก โรงแรม 

และกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เปนสาขาที่นาสนใจเชนกัน สำหรับ

ผูประกอบการที่ยังไมมั่นใจในการลงทุนตางประเทศ อีกทางเลือกหนึ่งที่อาจ

เริ่มตนกอนไดคือ การสรางพันธมิตรกับนักลงทุนทองถิ่นในอินโดนีเซีย เชน 

การรับซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑแปรรูปข้ันตน ไมวาจะเปนผลิตภัณฑจากภาค

เกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำมาแปรรูปขั้นสูงในไทย เปนตน 

‘

‘
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4. รายงานตลาด (รายสินคา) ที่นาสนใจ
    ในตลาดอินโดนีเซีย

4.1 สินคาขาวในตลาดอินโดนีเซีย
 นโยบายการคาขาว
 นโยบายการคาขาวของประเทศอินโดนีเซียเนนการหามนำเขาขาว
จากผูคาขาวเอกชนต้ังแตป 2547 ทั้งนี้ เพื่อปองกันการลักลอบการนำเขา
ขาวอยางผิดกฎหมาย ซึ่งสงผลกระทบตอราคาขาวทองถิ่นโดยเฉพาะในชวงฤดู
เก็บเกี่ยว อยางไรก็ดี การนำเขาขาวสามารถทำได หากการนำเขามีขึ้นเพื่อ
การควบคุมราคา เม่ือเกิดภัยพิบัติและหากมีการขาดแคลนขาวในประเทศ โดย
ตองนำเขาหน่ึงเดือนกอนฤดูเก็บเก่ียวและสองเดือนหลังจากฤดูเก็บเก่ียว 
โดยหนวยงาน BULOG เปนเพียง หนวยงานเดียวที่มีสิทธิในการนำเขาขาวได 
 หนวยงาน BULOG เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการควบคุมคลังขาว
ของรัฐบาล และมีบทบาทสำคัญในการจัดการตลาด เชน เปนหนวยงานที่ทำ
การขายขาวเมื่อราคาขาวสูงมากเกินไป หรือเขารับซื้อขาวจากชาวนาหากราคา
เริ่มตกต่ำลง
 นโยบายดานการนำเขา : ผูคาขาวเอกชนสามารถนำเขาขาวบางชนิด
ได เชน ขาวขาวหัก 5% ขาวออรแกนิก ขาวเหนียว ขาวเพ่ือสุขภาพ หรือตนกลา 
หากไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล 
 นโยบายดานการสงออก : รัฐและผูคาขาวเอกชนสามารถทำไดหาก
การบริโภคภายใน ประเทศเพียงพอ โดยหนวยงาน BULOG ไดรับการอนุญาต
ใหทำการสงออกขาวทุกประเภทได แตผูคาขาวเอกชนสามารถสงออกไดเฉพาะ
ขาวขาวหัก 5% 
 ท้ังน้ี การนำเขาและการสงออกขาวตองไดรับการอนุมัติจากกระทรวง
พาณิชยดวย
 การผลิตขาวภายในประเทศ
 ประเทศอินโดนีเซียมีเปาหมายที่จะเปนประเทศที่มีการผลิตขาวเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศอยางเพียงพอ ดังเชนในป 2553 ที่ผานมา ตัวเลข
คาดการณการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกจาก สำนักงานสถิติอินโดนีเซียในปนี้
อยูที่ 67.31 ลานตัน ต่ำกวาการคาดการณของรัฐมนตรีการเกษตรฯ ที่ตั้งไว
ที่ 68.8 ลานตนั อยางไรก็ดี ตัวเลขดังกลาวเพ่ิมขึ้นจาก 66.41 ลานตัน ในป 
2553 ตัวเลข ดังกลาวจะสงผลใหมีการผลิตเพิ่มขึ้น 4.29 ลานตันในปนี้ 
โดยการผลิตสวนใหญอยูที่เกาะชวา เกาะสุมาตราเหนือ และเกาะสุราเวสีใต 
ซึ่งเปนแหลงการผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได 3 ครั้งตอป 
 รัฐบาลคาดหวังใหการผลิตขาวในประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมข้ึนถึง 75.7 

ลานตันตอป ในป 2557 โดยตองเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพื้นที่การผลิต รวมทั้งมี

มาตรการท่ีจะเปดพ้ืนท่ีบนเกาะปาปว สำหรับทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคผืนใหญ 



คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  45
สส

ที่มา :  Central Bureau of Statistics

การผลิตขาวในประเทศอินโดนีเซีย ป 2554 

         Province Harvested Area (Ha) Productivity (Qu/Ha) Production (Ton)

 Indonesia 13,258,693  50,76  67,307,324 
 Aceh 349,787  44,92  1,571,134 
 Sumatera Utara 741,511  47,74  3,540,316 
 Sumatera barat 461,220  49,16  2,267,358 
 Riau 154,089  36,91  568,679 
 Jambi 160,487  41,16  660,636 
 Sumatera Selatan 770,233  44,63  3,437,579 
 Bengkulu 132,167  38,82  513,102 
 Lampung 590,304  47,75  2,818,490 
 Bangka Belitung 11,126  26,07  29,011 
 Kepulauan Riau 407  31,60  1,286 
 DKI Jakarta 2,099  53,94  11,321 
 Jawa Barat 1,941,329  58,91  11,436,334 
 Jawa Tengah 1,876,514  56,53  10,607,094 
 DI Yogyakarta 147,163  56,18  826,752 
 Jawa Timur 1,964,098  59,04  11,596,930 
 Banten 382,995  51,01  1,953,505 
 Bali 150,936  57,37  865,853 
 Nusa Tenggara Barat 398,028  50,09  1,993,829 
 Nusa Tenggara Timur 181,389  30,85  559,518 
 Kalimantan Barat 425,262  31,78  1,351,450 
 Kalimantan Tengah 212,976  27,49  585,482 
 Kalimantan Selatan 493,133  39,85  1,964,982 
 Kalimantan Timur 157,934  39,16  618,492 
 Sulawesi Utara 121,382  48,82  592,527 
 Sulawesi Tengah 210,433  46,16  971,362 
 Sulawesi Selatan 902,776  50,26  4,537,741 
 Sulawesi Tenggara 111,140  41,82  464,768 
 Gorontalo 55,083  53,99  297,396 
 Sulawesi Barat 79,552  47,82  380,419 
 Maluku 17,963  43,50  78,134 
 Maluku Utara 16,370  34,48  56,442 
 Papua Barat 9,570  35,81  34,271 
 Papua 29,237  39,38  115,131 
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 การนำเขาขาว

 ถึงแมอินโดนีเซียจะผลิตขาวไดมากแตก็ยังไมเพียงพอตอการ

บริโภคภายในประเทศ ดังนั้น จึงอนุญาตใหมีการนำเขาขาวมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะในป 2541 อินโดนีเซียนำเขาขาวมากถึง 6 ลานตัน เน่ืองจากเปน

ปวิกฤตท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ

 อยางไรก็ดี รัฐบาลมีนโยบายจำกัดการนำเขาขาวและเพ่ิมผลผลิตใน

ประเทศมากข้ึน โดยเริ่มตั้งแตป 2547 โดยเห็นผลในป 2551 - 2552 เน่ืองจาก

รัฐบาลไมนำเขาขาวจากตางประเทศ  เพราะมีขาวในสตอกเพียงพอ 

 สำหรับปนี้ เพื่อคงสตอก 1.5 ลานตันในคลังขาวและเพื่อประกันราคา

ขาวในประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซีย อนุญาตใหมีการนำเขาขาวในปนี้ปริมาณทั้งสิ้

น 800,000 ตัน โดยนำเขา จากประเทศเวียดนาม 500,000 ตัน จากประเทศไทย 

300,000 ตัน และในป 2555 และ 2556 มีแนวโนมที่จะเพิ่มสตอกเปน 2 

ลานตัน 

 
DESCRIPTION

  2010                2011 (Jan-June)

   Kg US$ Kg US$ 

1006100000  Rice in the husk 
 (paddy or rough)        

 CHINA 3,637,382  12,728,524   1,368,012   4,678,370 

 INDIA  520,292   1,596,321   301,480   824,971 

 PHILIPPINES  54,280   454,154   52,341   423,425 

 PAKISTAN  30   168   -   - 

   Sub Total   4,211,984   14,779,167   1,721,833   5,926,766 
         

 1006301500  Thai hom mali rice        

 VIET NAM  3,400,000   1,625,200   4,500,000   2,205,000 

  Sub Total  3,400,000   1,625,200   4,500,000   2,205,000 
         

 1006301900  Fragrant rice, 
 broken > 25% semi-milled 
 or wholly milled rice        

 VIET NAM  161,000   148,790   6,106,000   2,958,558 

 UNITED STATES  1,119,335   1,370,540   500,736   630,355 

 KOREA, REPUBLIC OF  42,354   91,400   8,119   16,752

 INDIA  81,009   171,154   -   - 

 ITALY  5,572   14,738   -   - 

การนำเขาขาวของอินโดนีเซีย แบงตามประเทศผูนำเขา
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DESCRIPTION

 2010              2011 (Jan-June)

   Kg US$ Kg US$

 JAPAN 77,658   128,274   -   - 

 PAKISTAN  17,188   28,401   -   - 

 SINGAPORE  10,814   27,568   -   - 

 THAILAND  74,999   80,625   -   - 

  Sub Total  1,589,929   2,061,490   6,614,855   3,605,665 

 INDIA -   -   25,000   30,000 

 THAILAND  54,000   98,190   14,000   28,000 

  Sub Total  54,000   98,190   39,000   58,000 
           

 1006303000 Glutinous rice 

 (pulot), semi-milled or wholly 
 milled rice       

 THAILAND  94,198,644   61,554,232   43,976,254   35,724,175 

 VIET NAM  51,319,201   32,627,923   15,106,809   10,202,811 

 CHINA  -   -   500,000   401,500 

 MALAYSIA  18,297   11,872   4,624   3,940 

 UNITED STATES  524,780   375,000   -   - 

  Sub Total  146,060,922   94,569,027   59,587,687   46,332,426 
         

 1006309000 Other milled rice, 
 whether/not polished or glazed        

 VIET NAM  377,964,400   182,021,367   768,044,360   384,768,049 

 THAILAND  19,167,250   10,867,830   497,919,150   267,038,749 

 UNITED STATES  -   -   17,987   20,278 

  Sub Total  397,131,650   192,889,197   1,265,981,497   651,827,076 
        

 1006400000 Broken rice        

 THAILAND  95,632,874   36,532,789   89,480,742   41,832,523 

 VIET NAM  34,525,000   16,492,400   79,250,000   40,148,200 

 PAKISTAN  4,974,900   1,737,187   3,171,950   1,320,578 

 ITALY  242   351   -   - 

  Sub Total  135,133,016   54,762,727   171,902,692   83,301,301 
         

 Total of Import Rice  687,581,501   360,784,998   1,510,347,564   793,256,234 

ที่มา : Central Bureau of Statistics
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 ถึงแมอินโดนี เซียจะ ไมมี
ทักษะในการเก็บเกี่ยวออย มี
ปญหาดานการขนสงออย และ
เคร่ืองจักรท่ีลาสมัยในโรงงาน
ผลิตน้ำตาล อินโดนีเซียก็ยัง
คงต้ังเปาหมายท่ีจะเปนประเทศ 
ที่ผลิตน้ำตาลภายในประเทศได
อยางเพียงพอภายในป 2557

 สถานการณการคาขาวระหวางอินโดนีเซียและไทย

 รัฐบาลไทยและรัฐบาลอินโดนีเซีย ทำบันทึกความเขาใจ (MOU) ใน

การซื้อขายขาวระหวางกัน ตั้งแตป 2549 และจะตออายุบันทึกความเขาใจ

ดังกลาวอีกครั้งในสิ้นปนี้ 

 อยางไรก็ดี นอกจากการซ้ือขายระหวางรัฐบาล รัฐบาลอินโดนีเซีย

ยังเปดโอกาสใหเอกชน ไทยเขารวมประมูลการขายขาวแกรัฐบาลอีกดวย แต

การประมูลในแตละปไมมีการกำหนด วันเวลาท่ีชัดเจน ขึ้นอยูกับนโยบายใน

แตละป โดยในปนี้ เอกชนไทยชนะการประมูลขายขาวได 150,000 ตัน 

4.2 สินคาน้ำตาลในตลาดอินโดนีเซีย
 รัฐบาลอินโดนีเซียควบคุมการผลิตและการคาน้ำตาลในประเทศ

มาก ในป 2554 อินโดนีเซียคาดการณวาจะผลิตน้ำตาลทรายขาวได 1.77 

ลานตัน ซึ่งลดลงจากปกอนที่ผลิตไดถึง 1.91 ลานตัน หรือลดลงรอยละ 7.3 

ดังนั้น อินโดนีเซียคาดการณวาจะมีการนำเขาน้ำตาลทรายดิบเพิ่มขึ้นเปน 

2.84 ลานตัน จากป 2553 ที่นำเขาเพียง 2.6 ลานตัน ทั้งนี้ เน่ืองมาจากการ

ผลิตภายในประเทศลดลง และความตองการของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ันการนำเขาน้ำตาลรีไฟนคาดวาจะมีการ ลดปริมาณการนำเขาเหลือ

เพียง 160,000 ตัน ซึ่งลดลงจากปกอนที่นำเขาที่ 600,000 ตัน การนำเขา

ลดลงดังกลาว เนื่องจากราคาน้ำตาลรีไฟนที่สูงขึ้นในตลาดตางประเทศ

 การผลิตน้ำตาลในอินโดนีเซีย

 อินโดนีเซียผลิตน้ำตาลทรายขาวจากออย ซึ่งโดยหลักแลวก็เพื่อ

การบริโภคของประชากรภายในประเทศ และผลิตน้ำตาลรีไฟนจากน้ำตาลดิบ

ท่ีนำเขา ซ่ึงโดยท่ัวไปน้ำตาลรีไฟนจะใชในกระบวนการการผลิตของอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองดื่ม

 อินโดนีเซียผลิตออยในป 2553 ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น 335,000 เฮกเตอร 

ซึ่งลดลงจากปกอนประมาณ 15,000 เฮกเตอร ปจจัยหลักที่ทำใหพื้นที่การผลิต

ออยลดลง เนื่องมาจากการเวรคืนที่ดิน เพื่อสรางทางดวนหรือที่อยูอาศัย

นอกจากน้ัน ยังมีสาเหตุมาจากเกษตรกรตองการเปล่ียนพืช เพาะปลูกมาเปน

พืชจำพวกขาว ขาวโพด และถั่วเหลือง โดยเฉพาะในพ้ืนที่บนเกาะชวา ดังนั้น 

อินโดนีเซียจำเปนท่ีจะตองมีการสรางพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยเพ่ิมและใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย อยางไรก็ดี เกษตรกรยังขาดการสนับสนุนในดานโครงสรางพื้นฐาน 

และปญหาความเปนเจาของ ที่ดินในการเพาะปลูก

 ถึงแมอินโดนีเซียจะไมมีทักษะในการเก็บเกี่ยวออย มีปญหาดาน

การขนสงออย และเคร่ืองจักรที่ลาสมัยในโรงงานผลิตน้ำตาล อินโดนีเซียก็ยัง

คงตั้งเปาหมายที่จะเปนประเทศ ที่ผลิตน้ำตาลภายในประเทศไดอยางเพียงพอ

ภายในป 2557 

‘

‘
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 ในปจจุบัน อินโดนีเซียมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยูในเกาะชวาทั้งสิ้น

48 โรงงาน สามารถผลิตน้ำตาลทรายขาวไดทั้งสิ้นรอยละ 63 ของการผลิต

น้ำตาลทรายขาวท้ังหมด นอกจากน้ี ยังมีอีก 58 โรงงานตั้งอยูนอกเขตชวา 

โดยมากอยูที่เกาะสุมาตรา โดยกระทรวงเกษตรฯ ของอินโดนีเซียยังได ออก

ใบอนุญาตใหแกเกษตรกรท่ีตองการมีแหลงเพาะปลูกออยเพิ่มขึ้นอีก 215,000 

เฮกเตอร โดยเฉพาะในเขต Riau, Lampung, South Sulawesi, Central 

Java, East Java, West Kalimantan, และ Papau

 นอกจากน้ัน อนิโดนีเซียเพิ่งจะมีโรงงานน้ำตาลรีไฟน 3 แหงที่เปด

ทำการเม่ือป 2552 โดยผลผลิตที่ไดประมาณ 1 ลานตัน ซึ่งศักยภาพการผลิต

ยังไมเต็มที่ หากโรงงานบนเกาะชวามี การผลิตเต็มศักยภาพท้ังหมด จะทำให

การผลิตทั้งหมดเพ่ิมข้ึนเปนจำนวน 3.2 ลานตัน แตในป 2553 โรงงานผลิต

น้ำตาลรีไฟนทั้ง 8 แหงผลิตน้ำตาลรีไฟนไดเพียง 2.4 ลานตัน

 การบริโภคน้ำตาลในอินโดนีเซีย

 เนื่องจากความตองการใชน้ำตาลที่เพิ่มข้ึนของอุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ประกอบกับจำนวนประชากรเพ่ิมข้ึน สงผลใหปริมาณการบริโภค

น้ำตาลของประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเปน จำนวนท้ังสิ้น 5 ลานตันในป 2554 

และจะเพ่ิมมากขึ้นเปน 5.2 ลานตัน ในป 2555 ทั้งนี้ จะเปนปริมาณการ

บริโภคโดยตรงของประชากรประมาณ 2.8 ลานตัน โดยที่เหลือเปนการใช

ในอุตสาหกรรมท้ังสิ้น โดยปกติคนอินโดนีเซียบริโภคน้ำตาลตอคนจำนวน 19 

กิโลกรัมตอป 

 การนำเขาน้ำตาลในอินโดนีเซีย

 เนื่องจากน้ำตาลเปนสินคาควบคุมการนำเขาน้ำตาลทรายขาว

สามารถนำเขาผานบริษัทท่ีได รับการอนุญาตใหมีการนำเขา 4 แหง เทาน้ัน 

ซึ่งบริษัทนำเขาเหลานี้ก็เปนบริษัทที่รับซื้อออยจาก เกษตรกรเพื่อผลิตน้ำตาล

ทรายขาวเชนกัน สำหรับน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลรีไฟนสามารถนำเขา โดย

โรงงานที่ตองการใชน้ำตาลดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนั้น รัฐบาลยัง

สามารถอนุญาตเปนกรณีพิเศษ หากโรงงานจำเปนตองนำเขาเพิ่ม เนื่องจาก

การขาดแคลนการผลิตภายในประเทศ

 ในป 2553 รัฐมนตรีกระทรวงการคาอนุญาตให บริษัท IX, X, XI, 

บริษัท Rajawali Nusantara Indonesia, Perum Bulog และ Perusahan 

Perdagangan Indonesia นำเขาน้ำตาลทรายขาว ทั้งสิ้น 450,000 ตัน โดย

ตองนำเขากอนฤดูการสีในเดือนพฤษภาคม 2554

 โดยในป 2553 อินโดนีเซียนำเขาน้ำตาลรีไฟนทั้งสิ้น 177,000 ตัน 

และน้ำตาลทรายดิบท้ังสิ้น 1,318,000 ตัน ซึ่งผูผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม

จำนวน 27 แหง เปนผูนำเขาน้ำตาลรีไฟน โดยสวนใหญอินโดนีเซียนำเขา

จากประเทศดังตอไปน้ี 
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การนำเขาน้ำตาลรีไฟน

 ประเทศ เปอรเซ็นตการนำเขา

 ไทย 70

 มาเลเซีย 17

 ออสเตรเลีย 7

 เกาหลีใต 4

การนำเขาน้ำตาลดิบ

 ประเทศ เปอรเซ็นตการนำเขา

 ไทย 39

 บราซิล 21

 ออสเตรเลีย 16

 แอฟริกาใต 9

 อินโดนีเซียนำเขาน้ำตาลสวนใหญจากประเทศไทย เน่ืองจากการขนสง

สะดวก และ คุณภาพของน้ำตาลไทย โดยเฉพาะสี (ICUMSA) ตรงกับคุณภาพ

ที่อินโดนีเซียตองการ ซึ่งโดยปกติรัฐบาลอินโดนีเซียจะระบุคุณภาพน้ำตาลที่

ตองการนำเขา (Indospec) 

 ในป 2554 รัฐบาลลดการนำเขาน้ำตาลรีไฟนสำหรับอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองดื่ม เหลือเพียง 165,000 ตัน เนื่องจากรัฐบาลตองการให

บริษัทใชน้ำตาลรีไฟนภายในประเทศ  

 อยางไรก็ตาม หากบริษัทใดตองการน้ำตาลรีไฟนที่คุณภาพสูงกวา

น้ำตาลรีไฟนท่ีผลิต ภายในประเทศก็สามารถขออนุญาตจากรัฐบาลไดโดยรัฐบาล

จะพิจารณาทุกหกเดือน โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

 1. เปนบริษัทผูใชน้ำตาลที่มีการขยายการลงทุนใหมและจำเปนตอง

ใชน้ำตาลเพิ่มข้ึน

 2. มีหลักฐานยืนยันจากโรงงานน้ำตาลผูผลิตในประเทศวาไมสามารถ

ผลิตน้ำตาลตามท่ีลูกคาตองการไดจริงมาใชยืนยันเพื่อประกอบการนำเขา

 3. เปนบริษัทที่ผลิตสินคาในเขตอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก (EPZ)

 ราคาน้ำตาลในอินโดนีเซีย

 ในป 2553 ราคาต้ังของน้ำตาลทรายขาวอยูที่ 6,350 รูเปยห

ตอกิโลกรัม ($736 ตอตัน) เนื่องจากการขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ ราคา

ปลีกของน้ำตาลทรายขาวอยูที่ 10,875 รูเปยหตอ กิโลกรัม ($1,260 ตอตัน) 

ในเดือนพฤษภาคม 2553 และเพิ่มขึ้นเปน 11,050 รูเปยหตอกิโลกรัม ($1,281 

ตอตัน) ในเดือนเมษายน 2554
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 สถานการณการคาน้ำตาลระหวางไทยและอินโดนีเซียปจจุบัน

 กระทรวงพาณิชยของไทยและกระทรวงการคาของอินโดนีเซียได

ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกันไวในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 นับแตนั้นมา ก็ไดมีการหารือเรื่องการคา

น้ำตาลระหวางอินโดนีเซียและไทยท้ังส้ินสองคร้ัง คือ วันท่ี 12 ตุลาคม 2552

และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 โดยคร้ังที่สามจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 

พฤศจิกายน 2554 โดยความคืบหนาในการเจรจามีดังนี้ 

 1. อินโดนีเซียตองการซื้อขายน้ำตาลจากไทยผานผูผลิตโดยตรง 

ปจจุบันซื้อขายผานบริษัทเทรดเดอรที่สิงคโปร ดังนั้นในป 2555 ทั้งสองฝาย

ตองประสานกันเรื่องราคาโดยตรง

2009-2011 MONTHLY AVERAGE RETAIL WHITE SUGAR PRICES
In JAKARTA MARKETS (Rp./Kg)

    
Month

                      2009                              2010                  2011

   Local Imported Local Imported Local Imported

 January 6,594 6,768 11,200 11,000 11,150 11,050

 February 7,406 7,177 11,350 11,000 11,175 10,813

 March 7,713 7,404 11,050 11,000 11,050 10,500

 April 7,715 7,688 11,000 11,000 11,050 11,500

 May 7,900 7,888 10,875 11,000

 June 8,140 8,000 10,600 10,875

 July 8,225 8,100 10,400 11,000

 August 8,775 8,425 10,500 10,250

 September 9,900 9,375 10,650 10,500

 October 9,850 10,375 10,800 11,000

 November 9,700 9,375 11,000 11,188

 December 9,875 9,813 11,125 11,250

Source : Market Information Center (PIP), Ministry of Trade.
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 เนื่องจากอินโดนีเซียเปน
ตลาดใหญมีประชากรประมาณ 
240 ลานคน โดยมีรายไดเฉลี่ย
ตอหัว 2,900 เหรียญสหรัฐฯ 
และประชากรรอยละ 80 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ดังนั้นสินคา
อาหารฮาลาลทั้งที่อินโดนีเซีย
ผลิตเองได และนำเขาประมาณ
รอยละ 90 จะเปนสินคาอาหาร
ฮาลาล

 2. อัตราภาษีการนำเขาน้ำตาลทรายขาวอยูที่ 550 รูเปยหตอ

กิโลกรัม และภาษีนำเขาน้ำตาล ทรายดิบอยูที่ 790 รูเปยหตอกิโลกรัม ทั้งนี้ 

อัตราภาษีนำเขาน้ำตาลดังกลาวเปนอัตราที่ ใชกับทุกประเทศในอาเซียน

 3. อินโดนีเซียมีแผนท่ีจะเพิ่มผลผลิตน้ำตาล โดยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

ออยในโมลุกกะ (Merauke) จำนวน 1.2 ลานเฮกเตอร หรือ 7.5 ลานไร แตยัง

อยูระหวางการหารือกับกระทรวงปาไม ของอินโดนีเซีย 

 4. บริษัทตางชาติที่สนใจจะเขามาปลูกออยและต้ังโรงงานน้ำตาลใน

อินโดนีเซีย ตองมีคนชาติของอินโดนีเซียถือหุนดวยรอยละ 20 บริษัทตางชาติ

ไมสามารถถือหุนได รอยละ100 แตหากเปนพื้นที่โมลุกกะ บริษัทตางชาติตอง

รวมลงทุนกับคนชาติอินโดนีเซียรอยละ 10 

4.3 สินคาอาหารฮาลาลในตลาดอินโดนีเซีย
      สินคาอาหารฮาลาล หมายถึง อาหารท่ีไมมีสวนผสมขององคประกอบ

และวัตถุดิบตางๆ ที่เปนที่ตองหามหรือขัดกับหลักการและกฎหมายของ

อิสลาม (Islamic Law) หรือเรียกวา Haram Food/Material และไมเปน

อาหารที่เปนที่ตองหามของชาวมุสลิม (หมู แอลกอฮอล สัตวที่ตายแลว 

รางกายมนุษย) รวมทั้งไมเปนอาหารที่มีขบวนการและวิธีการผลิตที่ขัดกับ

หลักการและกฎหมายของอิสลาม เชน สัตวที่ มิไดผานการเชือด และสัตว

ที่ผานการเชือดอยางไมถูกตองตามหลักกฎหมายอิสลาม ทั้งนี้ สวนผสมท่ี

เปนสิ่งตองหามจะรวมถึงสารตางๆ ที่ไดจากสวนประกอบของสัตวตองหาม

โดยเฉพาะจากหมู เชน กระดูก เลือด ไขมัน หนัง เคร่ืองใน โดยมี

รายละเอียดของส่ิงตองหาม (Haram Food/Material - แผนผังที่ 1) เนื่องจาก

ปจจุบันมีการผลิตเจลลาตินจากหนังหมู เพื่อนำมาเปนสวนประกอบในการ

ผลิตกลิ่น และสวน ประกอบของไอศกรีม โยเกิรต ลูกอม เจลล่ี แคปซูลอาหาร

และยา เครื่องสำอาง ไสกรอก ซึ่งหากไมไดรับการรับรองจากหนวยงานอิสลาม

ก็ไมถือวาเปนอาหารฮาลาล

 โอกาสทางการตลาด  

 ขนาดของตลาดอาหารฮาลาล 

              ปจจุบันตลาดสินคาอาหารฮาลาลของอินโดนีเซียมีการขยายตัว

เพิ่มขึ้นมากไมต่ำกวารอยละ 20 ตอป ทั้งในดานการผลิตและการบริโภค 

เนื่องจากอินโดนีเซียเปนตลาดใหญมีประชากรประมาณ 240 ลานคน โดยมี

รายไดเฉลี่ยตอหัว 2,900 เหรียญสหรัฐฯ และประชากรรอยละ 80 นับถือ

ศาสนาอิสลาม ดังนั้นสินคาอาหารฮาลาลท้ังที่อินโดนีเซียผลิตเองได และนำเขา

ประมาณรอยละ 90 จะเปนสินคาอาหารฮาลาล นอกจากนี้กำลังซื้อของ

ผูบริโภคก็มีแนวโนมสูงขึ้น ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ป 2554 

อัตราการขยายตัวของ GDP รอยละ 6.5) ตลาดที่มีลูทางดีจะเปนกลุมผูบริโภค

‘

‘
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ที่มีรายไดสูง และรายไดปานกลาง-สูง (Upper Middle Class) โดยผูบริโภค

ที่มีกำลังซื้อสูงคิดเปนประมาณรอยละ 15 ของประชากรท้ังหมด โดยเฉพาะ

คนจีน-อินโด ซึ่งจะอาศัยอยูในเมืองจาการตา สุราบายา และเมืองเมดาน 

ที่เปนเมืองหลักทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย

             นอกจากน้ี อินโดนีเซียยังเปนตลาดที่สามารถรองรับกลุมผูบริโภค

ที่มีรายไดต่ำดวย โดยเปนตลาดขนาดใหญอันดับ 4 ของจีนที่ตองการนำสินคา

อาหารราคาถูกมาขยายตลาดน้ี รวมท้ังยังเปนตลาดที่มีศักยภาพในการลงทุน

ของบริษัทอาหารขามชาติรายใหญของโลก เชน Danone Group จากประเทศ

ฝรั่งเศส Nabisco International จากสหรัฐฯอเมริกา และ Arnott’s Biscuit 

จากประเทศออสเตรเลีย และยังเปนตลาดที่มีการนำเขาอาหารจากตางประเทศ

เขามาบริโภค และนำมาผลิตเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารดวย 

              การนำเขาและการบริโภค 

 ในป  2011 อินโดนีเซียมีการนำเขาสินคาหมวดอาหาร คิดเปนมูลคา

8,707.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.58 ของมูลคา

การนำเขาสินคาทั้งหมด ซึ่งมีมูลคา 114,863.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยแบง

เปนการนำเขา 2 ประเภท ไดแก

 1) วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร (Auxiliary Materials) มี

มูลคา 5,155.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนวัตถุดิบท่ียังไมแปรรูปมูลคา 2,925.8 

ลานเหรียญสหรัฐฯ และวัตถุดิบที่ผานการแปรรูปที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม

มูลคา 2,229.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยวัตถุดิบท่ีนำเขาสวใหญรอยละ 90-95 

เปนอาหารฮาลาล ไดแก ธัญพืช แปงสาลี ขาวโพด นม ถั่วเหลือง ทั้งนี้

เพราะกำลังการผลิตวัตถุดิบดังกลาวในประเทศยังไมเพียงพอที่จะนำไปผลิต

สินคาเพ่ือตอบสนองตอความตองการอาหารของผูบริโภค 

 ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเปนตองยกเลิกมาตรการหามนำเขาวัตถุดิบบาง

ประเภท เชน แปงสาลี ซึ่งยกเลิกมาตรการดังกลาวในป 2541 ทั้งนี้ ธัญพืช 

และแปงสาลี ถือเปนวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิต บะหมี่สด บะหมี่สำเร็จรูป 

ขนมปง และขนมอบกรอบ ซึ่งเปนอาหารท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคชาว

อินโดนีเซีย จึงถือเปนโอกาสที่นักลงทุนตางชาติจำนวนมากใหความสนใจใน

ตลาดอินโดนีเซีย รวมถึงบริษัทขามชาติ เชน โคคาโคลา เปปซี่ ดานอน ที่เขามา

มีอิทธิพลในตลาดอินโดนีเซยี 

 อยางไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมอาหารบางประเภท เชน อุตสาหกรรม

บะหมี่สำเร็จรูป ที่ยังครองตลาดโดยบริษัทผูผลิตทองถิ่น ที่สำคัญคือ กลุม

ผูผลิตอาหาร IndoFood Group ที่มีสวนแบงการตลาดของบะหม่ีสำเร็จรูป

สูงถึงรอยละ 70 ของมูลคาตลาดรวม 1.09 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 

ปริมาณการบริโภครวม 1 ลานตันตอป ขณะท่ีอุตสาหกรรมเบเกอร่ีและขนมอบ

(Bakery and Pastry Industry) แตเดิมเปนของผูผลิตทองถิ่นแบบด้ังเดิม
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รายเล็กๆ แตตอมามีบริษัทขามชาติจากสิงคโปร Breadtalk ที่เขามามี

บทบาทสำคัญในตลาดน้ี ท่ีสามารถขยายสาขาอยางรวดเร็วดวยระบบแฟรนไชส 

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเบเกอร่ียังคงเปนการผลิตในครัวเรือน รานคาสมัย

ใหมมีสวนแบงการตลาดเพียงรอยละ 4 ของตลาดในประเทศท้ังหมดที่มีขนาด

ของตลาดรวมท่ีมากถึง 1.3 ลานตันตอป 

 2) อาหารที่นำเขามาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน (Food for House-

holds) มีมูลคา 3,552 ลานเหรียญสหรัฐฯ แบงเปน อาหาร/เคร่ืองดื่ม

พื้นฐานในการบริโภคของครัวเรือนมูลคา 1,267.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ

อาหาร/เครื่องดื่มที่ใชในการผลิตของครัวเรือนมูลคา 2,284.2 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ทั้งนี้ อาหารสวนใหญที่นำเขาจะเปนอาหารที่สามารถผลิตไดใน

ประเทศแตยังไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการของผูบริโภคใน

ประเทศ หรือผลิตไดแตเสียเปรียบดานตนทุน การผลิต ดังนั้นจึงตองนำเขา

ทั้งสินคาอาหารสำเร็จรูป และปจจัยการผลิตบางสวนจากตางประเทศ เชน 

ขาว ขนมขบเค้ียว ขนมอบกรอบ ลูกกวาด บะหมี่สำเร็จรูป เปนตน โดยสินคา

อาหารสวนใหญเปนการนำเขาจากประเทศจีน ซึ่งมีความไดเปรียบในเรื่อง

ตนทุนการผลิตที่ต่ำ รวมถึงการนำเขาจากประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียนดวยกัน 

เชน มาเลเซีย ไทย สิงคโปร เปนตน อยางไรก็ตาม สินคานำเขาจากจีน

มักจะมีปญหาดานคุณภาพที่พบสารเคมี/สารอันตรายเจือปนอยูในอาหาร เชน 

สารฟอรมารีน ทำใหเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค

 พฤติกรรมผูบริโภคสินคาอาหารฮาลาล

 ดานผลิตภัณฑ

 เนื่องจากประชาชนสวนใหญกวารอยละ 80-85 ของอินโดนีเซีย 

นับถือศาสนาอิสลาม และมีรายไดนอย จึงนิยมบริโภคเน้ือสัตวประเภทไก ซึ่ง

เปนแหลงโปรตีนที่มีราคาถูก (จากขอมูลของบริษัท CP Group Indonesia

ชาวอนิโดนีเซียบริโภคเน้ือไกประมาณ 6 กิโลกรัม/คน/ป) ขณะที่เนื้อวัวมี

ราคาคอนขางแพง และอาหารทะเลก็มีราคาสูง นอกจากน้ี ผูบริโภคสวนใหญ

จะนิยมอาหารท่ีทำมาจากแปง โดยเฉพาะบะหม่ีสดและสำเร็จรูป กวยเตี๋ยว 

อาหารจำพวกเสน (Pasta) ขนมปง ขนมขบเค้ียว ขนมอบกรอบ โดยมีอัตรา

การบริโภคแปงสาลีสูงถึง 17.7 กิโลกรัม/คน/ป ทั้งนี้ อาหารสวนใหญที่

นิยมเปนอาหารประเภทผัดหรือทอด (Goreng) ที่ใชน้ำมันเปนสวนประกอบ

คอนขางมาก ทั้งขาวผัด หรือของทอดประเภททตางๆ เชน กลวยทอด 

ขาวโพด เผือก เตาหู รองลงไป คือ อาหารประเภทยาง (สะเตะ : Sate เชน 

ไกสะเตะ หรือ เนื้อสะเตะ) รวมถึงอาหารประเภทตม เชน SOTO ขาวตม 

เปนตน 

 สินคาอาหารของไทยจะไดรับการตอบรับจากผูบริโภคชาวอินโดนีเซีย

เปนอยางดี เนื่องจากผูบริโภคใหการยอมรับวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี เชน 
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 ผู บ ริ โ ภ ค ที่ เ ป น ก ลุ ม
มุสลิมจะ ใหความสำคัญกับ
เครื่องหมายฮาลาลท่ีติดบน
ผลิตภัณฑอาหาร เนื่องจาก
เกิดความมั่นใจวาจะไมมีสวน
ผสม/สารตองหาม (HARAM 
MATERIAL) ท่ีขัดกับหลักศาสนา 
โดยสินคาที่ผลิตในประเทศจะมี
เครื่องหมายฮาลาลที่ออกให
โดยหนวยงานรับรองฮาลาล
ของอินโดนีเซีย (MUI)

ผลไมสดและแปรรูป ขาวสาร ผลไมกระปอง ซอสปรุงรสตางๆ น้ำพริกเผา 

และของขบเค้ียว เปนตน

          ทั้งนี้ ผูบริโภคที่เปนกลุมมุสลิมจะใหความสำคัญกับเครื่องหมาย

ฮาลาลที่ติดบนผลิตภัณฑอาหาร เนื่องจากเกิดความมั่นใจวาจะไมมีสวนผสม/

สารตองหาม (HARAM MATERIAL) ที่ขัดกับหลักศาสนา โดยสินคาที่ผลิต

ในประเทศจะมีเครื่องหมายฮาลาลที่ออกใหโดยหนวยงานรับรองฮาลาลของ

อินโดนีเซีย (MUI) อยางไรก็ตาม สินคาอาหารนำเขาที่ติดเคร่ืองหมายฮาลาล

ที่ออกโดยหนวยงานรับรองฮาลาลของแตละประเทศ จะตองเปนหนวยงานที่ได

รับการรับรองการตรวจสอบ/การออกเคร่ืองหมายฮาลาลจากหนวยงานรับรอง

ฮาลาล ของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ในการนำเขาสินคาอาหารฮาลาลจะตองเปนไป

ตามขอบังคับตามกฎระเบียบของ หนวยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย 

(BPOM) ดวย กลาวคือ สินคาที่นำเขาไดจะตองมีหมายเลข ML เพื่อความ

ปลอดภัยของผูบริโภค สวนสินคานำเขาจะติดหรือไมติดเครื่องหมายฮาลาล

ก็ไมไดเปนกฎระเบียบ บังคับในการนำเขาแตอยางใด แตหากไมมีหมายเลข

ทะเบียนอาหารและเคร่ืองดื่ม จะไมสามารถนำเขามา จำหนายได

 ดานราคา

 ผูบริโภคสวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยดานราคาเปนหลัก 

เนื่องจากรายไดที่คอนขางนอย อัตราคาจางต่ำ  จึงมักเลือกซื้อสินคาที่มีราคา

ถูก หรือมีความคุมคาเมื่อเทียบกับราคา ขณะท่ีผูบริโภคที่มีรายไดสูงคิดเปน

สัดสวน 10-15% ของประชากรท้ังหมด มีอำนาจซื้อสูงมาก จะใหความสำคัญ

กับตัว ผลิตภัณฑ ไดแก ตราสินคา คุณภาพ รสชาติ ความแปลกใหม ความ

ทันสมัย การออกแบบของราน คุณประโยชนจากสินคามากกวาราคา ดังนั้น

สินคาอาหารฮาลาลของไทยจึงเปนที่ยอมรับ และมีรสชาติ ถูกปากของ

ผูบริโภคอินโดนีเซีย โดยสินคาอาหารฮาลาลของไทยสวนใหญจะวางจำหนาย

ในซูปเปอรมารเก็ต

 ดานการจัดจำหนาย

 ผูบริโภคที่เปนคนรุนใหม หรือกลุมท่ีมีรายไดสูง จะนิยมบริโภค

อาหารนอกบานที่เปน อาหารฮาลาลตามศูนยการคาและรานอาหาร ทั้งที่เปน

ของทองถิ่นและสาขาจากตางประเทศ ดังนั้นรานอาหารสวนใหญ แมแตราน

อาหารไทย ก็มักจะตองเปลี่ยนเมนูเปนอาหารฮาลาลท้ังหมด โดยไมมีอาหาร/

สิ่งปนเปอนที่มิใชอาหารฮาลาลอยูในราน ซึ่งหนารานจะติดคำวา “NO 

PORK” จึงจะเปนท่ียอมรับ และม่ันใจวาปลอดภัยจากการบริโภคอาหารในราน

ในขณะที่คนที่มีรายไดนอยจะนิยมบริโภคที่รานอาหาร ซุมอาหาร หรือรถเข็น

ขายอาหารขนาดเล็กตามทองถนน สำหรับผูที่มีรายไดปานกลางขึ้นไปจะนิยม

จับจายสินคาอาหารที่ ไฮเปอรมาเก็ต (คารฟูร, ลอตเต) และซูเปอรมารเก็ต 

(Hero, Food Hall, Diamond) 

‘

‘
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 ดานการสงเสริมการตลาด 

 ผูบริโภคสวนใหญชอบการสงเสริมการตลาดประเภทการลดราคา

โดยผูจำหนายมักนิยมลดราคา ในชวงวันหยุด เสาร อาทิตย โดยเฉพาะ

วันหยุดนักขัตฤกษ ที่มีผูบริโภคมาเลือกซื้อสินคาจำนวนมากรวมถึงการจัด

รายการซ้ือ 1แถม 1 หรือ ซื้อ 2 ชิ้นคิดราคา 1 ชิ้น 

 การนำเขาสินคาอาหารจากไทย

 สินคาอาหารฮาลาลท่ีอนิโดนีเซียนำเขาจากไทย 10 อันดับแรก ใน

ป 2553 ไดแก  

 1. น้ำตาลทราย นำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 333.70 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือรอยละ 7.15 ของการนำเขาน้ำตาลทรายท้ังหมด เน่ืองจากปริมาณ

การผลิตในประเทศไมเพียงพอตอความตองการ

 2. แปง (Strach) ตางๆ นำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 69.046 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 77.28 ของการนำเขาแปงสตารชทั้งหมด 

เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และปริมาณการผลิต

แปงในประเทศไมเพียงพอ

 3. ผลไมสด นำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 51.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รอยละ 1.09 หรือประมาณกวารอยละ 90 ของการนำเขาผลไมสดทั้งหมด ทั้งนี้ 

ผลไมไทยท่ีเปนท่ีนิยมไดแก ทุเรียน (หมอนทอง) ลำไย มะขามหวาน มะมวง 

(เขียวเสวย) ฝรั่ง ชมพู มะพราวน้ำหอม สมโอ เปนตน เนื่องจากความนิยมใน

ผลไมไทยท่ีมีคุณภาพดี และมีความหลากหลาย

 4. ขาว นำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 74.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ

รอยละ 1.6 ของการนำเขาขาวทั้งหมด เน่ืองจากนำเขามาแปรรูปในการผลิต

อาหารสำเร็จรูปตางๆ 

 5.  ขาวโพด นำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 30.625 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

หรือรอยละ 11.03  ของการนำเขาขาวโพดทั้งหมด

 6. หัวหอม กระเทียม สด/แชเย็น นำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 

16.691 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 11.50 ของการนำเขาหัวหอม กระเทียม 

สด/แชเย็นท้ังหมด
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 7. น้ำ / เครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีรสหวาน นำเขาจากไทย

คิดเปนมูลคา 13.086 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 33.17 

ของการนำเขาน้ำ / เครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีรสหวานท้ังหมด

 8. แปงที่ใชในอุตสาหกรรม นำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 

11.786 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ  10.08 ของการนำเขา

แปงที่ใชในอุตสาหกรรมท้ังหมด

 9. สารปรุงแตงในอาหารสัตวนำเขาจากไทยคิดเปน

มูลคา 9.253 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 5.06 ของการนำเขา

สารปรุงแตงในอาหารสัตวทั้งหมด

 10. นม และครีม นำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 7.316 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 1.82 ของการนำเขานมและครีมทั้งหมด     

 อาหารฮาลาลของไทยท่ีมีศักยภาพในการนำเขา

 เนื่องจากสินคาอาหารของไทยไดรับความเช่ือถือ และไววางใจจาก

ผูบริโภคของอินโดนีเซีย วาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี ดังนั้นสินคาอาหารจากไทย 

จึงถือเปนสินคาที่มีโอกาสในตลาดอินโดนีเซีย สำหรับสินคาไทยที่มีศักยภาพ

ในตลาดนี้ ไดแก น้ำตาล ผัก/ผลไมสด ผลไมแปรรูป เชน ผลไมกระปอง 

น้ำผลไม ทุเรียนกวน/อบกรอบ มะขาม บะหม่ีสำเร็จรูป ขนมขบเค้ียวตางๆ 

เคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และอาหารสำเร็จรูป  เปนตน

 กฎระเบียบสำคัญท่ีเกี่ยวของกับสินคาอาหารฮาลาล

 1. กฎระเบียบวาดวยการแตงตั้งสถาบันตรวจสอบอาหารฮาลาล 

ตามพระราชกฤษฎีกาของกระทรวง การศาสนา (Ministry of Religious 

Affairs) เลขที่ 519/2001 และเลขท่ี 518/2001 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2544 สาระสำคัญสรุปได ดังนี้ 

 แตงตั้งให The Indonesian Ulemas Council (MUI) เปน

หนวยงานตรวจสอบอาหารฮาลาล ทั้งที่ผลิตและนำเขามาเพ่ือการจำหนายใน

อินโดนีเซีย โดยจะมีการตรวจสอบต้ังแตขบวนการผลิต หองแล็บ/หองทดสอบ 

การบรรจุหีบหอ บรรจุภัณฑ การเก็บสตอค ระบบการขนสง การจัดจำหนาย

การตลาด ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ รวมท้ังการออกใบรับรองฮาลาล

(Halal Certifi cation) ทั้งนี้ ผูยื่นขอใบรับรองจะตองใชแบบฟอรมตามที่

หนวยงาน MUI กำหนด  

 ทั้งนี้ หนวยงาน MUI ไดกอตั้งสถาบันอาหาร ยา และเครื่องสำอาง

(Institute for Foods, Drugs and Cosmetics (LP.POM-MUI) เพื่อ

กำหนดนโยบาย กฎระเบียบ ขอแนะนำ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ

อาหาร ยา และเครื่องสำอางท่ีผูบริโภคมุสลิมตองบริโภค และใชใหถูกตอง

ตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการผลิตอาหาร การเชือดสัตว

เพ่ือการบริโภค และการไดรับการรับรองฮาลาล ดงัน้ัน บริษัทผูผลิตจะตอง
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สรางระบบความม่ันใจในการเปนฮาลาล อยางตอเน่ืองภายใตระบบ Halal 

Assurance System (HAS) ภายในโรงงานผลิตของตนเองดวย

 2. กฎระเบียบวาดวยการแตงบริษัทรับวิสาหกิจในการพิมพ

ฉลากเครื่องหมายฮาลาล ตามพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงการศาสนา 

(Ministry of Religious Affairs) เลขที่ 525/2001 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 

2544 สาระสำคัญสรุปได ดังนี้ 

 มีการแตงต้ังให State - Owned Money Printing Company

(PERUM PERURI) เปนผูจัดพิมพฉลากฮาลาลที่ติดอยูกับบรรจุภัณฑของ

อาหารฮาลาล ที่จำหนายในอินโดนีเซีย 

 3. กฎระบียบวาดวยรายชื่อหนวยงานรับรองมาตรฐานฮาลาล

ของตางประเทศท่ีไดรับการรับรอง ตามพระราชกฤษฎีกาของคณะกรรรมาธิการ

อิสลามอินโดนีเซีย (Indonesian Council of ULAMA (ICU) เลขที่ D-410/

MUI/X/2009 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 สาระสำคัญสรุปได ดังนี้ 

  3.1 หนวยงาน MUI ไดกำหนดรายช่ือหนวยงานรับรองมาตรฐาน

ฮาลาลของตางประเทศ ที่ไดรับการรับรองจาก MUI ซึ่งมีผลบังคับใช 2 ป 

นับตั้งแตวันท่ีออกพระราชกฤษฎีกา คือตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดย

หนวยงานดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดรวมท้ังขั้นตอน

การตรวจ สอบอาหารฮาลาลของ MUI 

  3.2 คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (CICOT) เปน

หนึ่งในรายชื่อของหนวยงาน ตามขอ 1 ที่ไดรับการรับรองจาก MUI โดย

ไดรับการรับรอง 2 กลุมเทาน้ัน คือ 1. การฆาสัตว (Slaughtering) และ 

2. อาหารที่ผานกระบวนการ (Processing Food) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมผลิต

กลิ่นอาหาร  (Flavor Industry) นั้น คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ของไทย

ยังมิไดมีรายชื่อที่ไดรับการรับรองจากหนวยงาน MUI โดยขณะนี้อยูในระหวาง

ขั้นตอนและกระบวนการตวจสอบ ซึ่งจะประกาศการรับรองตอไป

 4. กฎระเบียบวาดวยการขึ้นทะเบียนอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมทั้ง 

สวนผสมของอาหาร ตามกฎระเบียบของ The Minister of Health เลขที่ 

382/MENKES/PER/VI/1989 (เอกสารแนบ 5-6) โดยผูผลิตและผูนำเขา

จะตองยื่นขอหมายเลขทะเบียนอาหารและเคร่ืองดื่ม (Merk Luar : ML No.) 

จากหนวยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย (BPOM) สำหรับสินคาที่ผลิต/

นำเขาเพื่อการจำหนายในอินโดนีเซีย 

 5. มาตรการใบอนุญาตนำเขา (Special Import Licensing : 

NPIK) สำหรับสินคาเกษตร ไดแก น้ำตาล ถั่วเหลือง ขาวโพด เปนตน โดยผูนำเขา

จะตองไดรับอนุญาตใหนำเขา และตองจดทะเบียน/มีเลขทะเบียนของผูนำเขา 

ซึ่งมีหลายประเภท ไดแก PMDN หรือ PMA  หรือ PMAA

 6. มาตรการดานสุขอนามัย (Food Safety : SPS) เชน ผลไม
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ตองระบุในใบรับรองวาเพาะปลูกในบริเวณที่ปราศจากแมลงวันทองและปลอด

จากสารเคมี และโลหะหนัก เปนตน

 ทั้งนี้ หนวยงาน MUI แจงวา สินคาที่ผลิตและนำเขามาเพ่ือการ

จำหนายในอินโดนีเซียประมาณ 30,000 ชนิด หรือรอยละ 80 ยังไมมีใบรับรอง

ฮาลาล 

 ชองทางการกระจายสินคาและการจัดจำหนายสินคาอาหารฮาลาล

 1. สินคาอาหารกวารอยละ 90 จะนำเขาโดยผานผูนำเขาทั่วไป 

(General Importer) และบริษัทการคา (Trader)

 2. การจัดจำหนายของสินคาอาหารท่ีนำเขาจะขายผานตัวแทน

จำหนาย 3 ประเภท ไดแก

  1) ตัวแทนจำหนายแตพียงผูเดียว (Sole Distributor) 

  2) ตัวแทนจำหนายที่ไดรับการแตงตั้ง (Offi cial Appointed 

   Distributor)

  3) การขายผานตัวแทนการขาย (Sale Agent) 

 อนึ่ง ซูเปอรมารเก็ตสวนใหญของอินโดนีเซียมักจะไมนำเขาโดยตรง

จากผูผลิต/สงออกของตางประเทศ แตจะซ้ือผานผูนำเขา/ตัวแทนจำหนายใน

ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการเปนผูนำเขาเองตอง ยื่นขออนุญาตตามกฎ

ระเบียบดังกลาว ซึ่งผูบริหารของซูเปอรมารเก็ตไมตองการรับผิดชอบกับภาระ

ตนทุน และปญหาท่ีเกิดจากการนำเขาเองโดยตรง ดังน้ัน ขอใหผูสงออกไทยติดตอ

โดยตรงกับผูนำเขา/บริษัทการคา ในการเปดตลาดสินคาใหมๆ ในอินโดนีเซีย
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5. การลงทุน 
(กฎระเบียบใชเหมือนกันหมดทุกพื้นที่ เนื่องจากรัฐบาลกลางเปนผูกำกับดูแล และนักลงทุน
ตางชาติสามารถลงทุน 100% ไดในเกือบทุกธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่ยกเวนสามารถลงทุนใน
รูปแบบ Joint Venture ได)

 อินโดนีเซียมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ เนื่องจาก

ตองการใหการลงทุนจากตางประเทศผลักดันใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

โดยจะเนนสงเสริมการลงทุนที่กอใหเกิดประโยชนตอประเทศเปนสำคัญ ทั้งนี้

อินโดนีเซียไดปรับปรุงกฎหมายการลงทุน และไดออกกฎหมายการลงทุนฉบับ

ใหม โดยสรางบรรยากาศการลงทุนเพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ รวมท้ัง

ไดปรับปรุงกฎระเบียบใหมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมี

การขยายการลงทุนในการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ

โดยมีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP) หนวยงานที่รับผิดชอบ

เรื่องการลงทุน ตั้งแตการเสนอแนะ ดำเนินนโยบาย และสงเสริมการลงทุน 

คือ BKPM (Investment Coordinating Board) ซึ่งเปนหนวยงานที่ขึ้นตรง

ตอประธานาธิบดี และตำแหนงประธาน BKPM ก็เปนตำแหนงที่แตงตั้งโดย

ประธานาธิบดี

5.1 การลงทุนจากตางประเทศ
 สถิติการลงทุนของอินโดนีเซียในป 2553 และแนวโนมการลงทุน

ป 2554

 1. มูลคาการลงทุนในอินโดนีเซียในป 2553  สูงกวาป 2552 รอยละ 

54 คิดเปนมูลคา ประมาณ 2.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเกินกวาเปาหมาย

ที่กำหนดไว โดยมูลคาการลงทุนจากตางประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 52 ในขณะที่

มูลคาการลงทุนจากภายในประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 60.1 เนื่องจาก 

  (1) ภาวะเศรษฐกิจอินโดนีเซียที่ขยายตัวอยางตอเนื่องและ

ทัศนคติเชิงบวกของนักลงทนุ ซึ่ง International Credit Rating Agency 

หลายแหงไดจัดลำดับความนาเช่ือถือไวที่ระดับที่ดีขึ้น 

  (2) บริการทางการลงทุนโดย BKPM ซึ่งไดจัดตั้ง one stop 

investment service center ในหนวยงานบริหารสวนทองถิ่นซึ่งเปนการ

สงเสริมการลงทุนของนักลงทุนจากภายในประเทศ และจากตางประเทศใน

พื้นท่ีนอกเกาะชวาและบนเกาะชวา ซึ่งเปนเกาะที่มีการลงทุนมากที่สุด

 2. การลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศคิดเปนรอยละ 71 ของ

ยอดการลงทุนท้ังหมดหรือ 1.7 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ยอดการ

ลงทุนโดยนักลงทุนภายในประเทศ คิดเปนมลูคา 6.9 พันลานเหรียญ สำหรับ

สัดสวนการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมท่ีมาจากนักลงทุนภายในประเทศ ไดแก 
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สาขาอาหารและเคร่ืองดื่ม รอยละ 27.1 สาขาการขนสง การสื่อสาร และ

คลังสินคา รอยละ 22.7 และสาขาโรงงาน พันธุพืชและอาหาร รอยละ 14.4 

สำหรับสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมท่ีมาจากนักลงทุนตางประเทศ ไดแก ดาน

ขนสง การส่ือสาร และคลังสินคา รอยละ 31.1 โครงการเหมืองแร รอยละ 13.8 

และโครงการไฟฟา กาซ และน้ำประปา รอยละ 8.8

 3. ประเทศท่ีเขามาลงทุนในอินโดนีเซียมากที่สุดป 2553 ไดแก 

สิงคโปร คิดเปนรอยละ 30.9 มีมูลคา 5.01 พันลานดอลลารสหรัฐฯ รองลงมา 

คือ สหราชอาณาจักร รอยละ 11.7 คิดเปนมูลคา 1.89 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 

และสหรัฐฯ รอยละ 5.7 คิดเปนมูลคา 930 ลานดอลลารสหรัฐฯ สำหรับ

พื้นที่การลงทุนในอินโดนีเซียที่มีการลงทุนมากท่ีสุดในปจจุบัน ไดแก เขตชวา

ตะวันตก เขตชวาตะวันออก และเขตกาลิมันตันตะวันออก ในขณะที่เขต

การลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ ไดแก เขตจาการตา เขตชวาตะวันออก 

เขตชวาตะวันตกตามลำดับ  

 4. แนวโนมการลงทุนในป 2554 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 15 คิดเปน

มูลคา 240 ลานลานรูเปยห โดยเปนการลงทุนจากตางประเทศรอยละ 65 

และการลงทุน ในประเทศ รอยละ 35

5.2 สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน
 1. โทรคมนาคมส่ือสาร

 อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีระบบโทรคมนาคมส่ือสารดีประเทศหน่ึง 

โดยมีสายโทรศัพทครอบคลุมท่ัวประเทศ ผานโปรแกรมจานดาวเทียมปาลาปา 

(Palapa Satellite Program) เฉลี่ย 159 เครื่องตอประชากร 1,000 คน 

ขณะที่โทรศัพทเคลื่อนท่ีมีจำนวนสมาชิกประมาณ 81 ลานราย ณ เดือนมิถุนายน 

2550 เพ่ิมขึ้นจาก 32 ลานรายในป 2547 และคาดวาจะเกิน 110 ลานราย

ณ สิ้นป 2553 โดยมีผูใหบริการหลัก 3 รายคือ 

 1) PT Telkomsel เปนผูใหบริการหลกัทั้งระบบพื้นฐาน (Fixed 

Line) และบริการไรสายในอินโดนีเซีย รวมทั้งการใหบริการอินเตอรเน็ต และ

การติดตอสื่อสารอื่นๆ

 2) PT Indosat ใหบริการดานการติดตอกับตางประเทศทั้งใน

ลักษณะ Switching Telecommunication ของโทรศัพท โทรสาร โทรเลข 

Telex Datapocket เครือขายดิจิตอล และ Inmarsat Global System 

สวนบริการในลักษณะ Non-Switching Telecommunication ไดแก Leasing 

Circuit, International Video Conference และเครือขายในการถายทอด

สดทางโทรทัศน เปนตน นอกจากน้ียังมีบริการติดตอตางประเทศ คือ Direct 

International Connection โดยผานรหัส 001ดวย

 3) PT Excelcomindo Pratama เปนผูใหบริการไรสายในระบบ 
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GSM สวนใหญเปนการใหบริการในกรุงจาการตา เกาะบาหลี และล็อมบ็อก 

มีบริการใยแกวนำแสง (Fiber Optic) จากจาการตาไปยังสุราบายา ซึ่งเปน

เครือขายการเช่ือมตอที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย

 2.ไฟฟา

 อินโดนีเซียผลิตกระแสไฟฟาได 21.0 พันลานกิโลวัตต เปนการ

ผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังไอน้ำ รอยละ 33 โรงงานไฟฟาระบบผสม 

(Combine Cycle Power Plant) รอยละ 33 โรงไฟฟาพลังดีเซล รอยละ 

12 โรงไฟฟาพลังน้ำ รอยละ 15 โรงไฟฟาพลังกาซ รอยละ 6 และโรงไฟฟา

ประเภท Geothermal Power รอยละ 2 ซึ่งปริมาณไฟฟาดังกลาวเปน

ปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการใชพอดี หมายความวาไมมีปริมาณสำรอง

เหลือสำหรับกรณีฉุกเฉิน หรือโรงไฟฟาปดซอมเลยและอีกหลายแหงยังไมมี

กระแสไฟฟาใชคิดเปนประมาณรอยละ36ของพื้นที่ทั้งหมด

 ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมมีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดคิดเปนรอยละ 42

ของพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมดในประเทศ รองลงมาไดแก การใชไฟฟาของ

ครัวเรอืน คิดเปนรอยละ 39 ภาคธุรกิจรอยละ 13 และอื่นๆ อาทิ ภาครัฐ 

และสาธารณะ คิดเปนรอยละ 5 ของไฟฟาที่ใชทั้งหมดในประเทศ 

5.3 กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายสงเสริมการลงทุน
 กฎระเบียบและกฎหมายดานการลงทุน

 กฎหมายการลงทุน

 รัฐบาลอินโดนีเซียเห็นวากฎหมายการลงทุนฉบับใหมจะเปนเคร่ืองมือ

สำคัญท่ีจะนำไปสูการพัฒนาประเทศ และไดกำหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศดวย

 สำหรับเนื้อหาสาระท่ีสำคัญในกฎหมายการลงทุนฉบับนี้ ไดแก

 1. ความแนนอนทางกฎหมายโดยการรับหลักการที่สำคัญ เชน 

การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ (national treatment) ความโปรงใส และเช่ือถือได

 2. วางแนวทางในการแบงแยกอำนาจและความรับผิดชอบระหวาง

รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น โดยเปนไปตามหลักการปกครองตนเองสวน

ทองถิ่น

 3. ปรับกระบวนการในการลงทุนและการขอใบอนุญาตใหงายข้ึน 

โดยการวางระบบการบริการแบบ one-door integrated service mechanism

 4. ปรับปรุงการอำนวยความสะดวกดานการลงทุน เชน การอำนวย

ความสะดวกทางดานการคลัง การบริการสำหรับสิทธิในการใชประโยชนในท่ีดิน

การบริการดานคนเขาเมือง และการอำนวยความสะดวกดานใบอนุญาตนำเขา

เปนตน

 อินโดนีเซียพยายามเปดรับนักลงทุนจากตางประเทศมากข้ึน เพ่ือให
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เปนไปตามขอตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN) ในการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงมีเปาหมายในการเปดสาขาธุรกิจมากข้ึนในประเทศ

สมาชิกอาเซียน รวมทั้งเปนการใหบริการที่พักในภาคตะวันออกของอินโดนีเซีย  

ลดขอจำกัดตอการลงทุนจากตางประเทศในภูมิภาคตางๆ เชน การกอสราง 

การใหบริการทางการแพทยเฉพาะทาง  การผลิตไฟฟา  ซึ่งจะทำใหนักลงทุนจาก

ตางประเทศมีความม่ันใจเกี่ยวกับการลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้น  อยางไรก็ตาม 

การต้ังเสาสูงโทรคมนาคม ซ่ึงเปนภาคท่ีมีการดึงดูดการลงทุนอยางมาก ยังคงหาม

การลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศโดยเด็ดขาด ทั้งนี้คำส่ังของประธานาธิบดี

ดังกลาวจะอนุญาตใหนักลงทุนตางประเทศถือหุนในเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย

มากขึ้นแตก็ยังมีการจำกัดสัดสวนการถือหุน เชน อนุญาตใหนักลงทุนตาง

ประเทศเปนเจาของในธุรกิจกอสรางเพิ่มจากรอยละ 55 เปนรอยละ 67 เปนตน  

นอกจากน้ี ในบางอุตสาหกรรมนักลงทุนจากอาเซียนจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวา

นักลงทุนท่ีมาจากประเทศนอกภูมิภาค เชน อนุญาตใหนักลงทุนในอาเซียนถือหุน

ในกิจการใหบริการขนสงทางทะเลไดรอยละ 60 ขณะที่นักลงทุนจากนอก

ภูมิภาคจะถือหุนจำกัดไดเพียงรอยละ 49 เทานั้น 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการลงทุนคือ Investment 

Coordinating Board หรือ Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) ขึ้นตรงตอประธานาธิบดี แตงตั้งและถอดถอนโดยประธานาธิบดี 

ทำหนาท่ีรับผิดชอบดานการลงทุนต้ังแตการเสนอแนะ ดำเนินนโยบายและสงเสริม

การลงทุนรวมทั้งใหบริการในลักษณะ One-stop Services การเปล่ียนแปลง

ที่สำคัญในดานการลงทุน คือ การที่รัฐสภาอินโดนีเซียไดผานกฎหมาย “Law 

of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Concerning 

Investments” เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2550 กฎหมายฉบับนี้มีการกำหนด

นิยามของการลงทุนท่ีชัดเจนและเปนสากล ครอบคลุมทั้งการลงทุนของคนใน

ประเทศและตางชาติ แมการเขามาลงทุนของตางชาติบางกิจการมีเงื่อนไขที่

แตกตางจากทองถิ่น แตเมื่อเขามาลงทุนแลวจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน

ภายใตกฎหมายฉบับนี้ ตางจากในอดีตที่มีการแยกการลงทุนของตางชาติ

และทองถิ่นออกจากกันภายใตกฎหมายคนละฉบับ นอกจากน้ีกฎหมายใหมยัง

ระบุวาจะไมมีการยึดกิจการเปนของรัฐ ยกเวนกฎหมายใหอำนาจ ซึ่งหากเกิด

กรณีเชนนั้น รัฐบาลจะชดเชยใหในราคาตลาด และหากตกลงกันไมได หรือ

เกิดกรณีพิพาทระหวางรัฐและเอกชน ซึ่งเคยเปนปญหาสำคัญในอดีต จะใช

วิธีตั้งอนุญาโตตุลาการจากประเทศท่ีเปนท่ียอมรับของคูกรณี (Article 7 และ 

Article 32 Section 4) ตางจากในอดีตที่ตองขึ้นศาลอินโดนีเซียเทาน้ัน
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 ตอมาวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ไดมีประกาศของประธานาธิบดี 

ฉบับท่ี 77/2007 หรือ “Regulation of the President of the Republic 

of Indonesia Number 77 of 2007” และแกไขเพิ่มเติม โดยประกาศ

ประธานาธิบดี ฉบับที่ 111/2007 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ระบุชัดเจน

ถึงกิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุน (Investment Negative List) ทั้งที่หาม

ลงทุนหรือมีเงื่อนไขบางประการ สวนกิจการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุสามารถ

ลงทุนไดอยางเสรี

กิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุน  (Investment  Negative  List)
 ตามประกาศของประธานาธิบดีที่ 77/2007 ระบุประเภทกิจการ

ที่หามการลงทุน และกิจการที่อนุญาตใหลงทุนไดโดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1.) กิจการท่ีหามลงทุน  มี  25  ประเภท  

ตารางแสดง ประเภทกิจการที่หามการลงทุน

 สาขาธุรกิจ

 Culture and Tourism

 1. Gambling/casino

 2. Historical and archaeological remains (temples, Sultan’s palace, inscriptions, ruins, 

  ancient buildings, submarine fi ndings, etc.)

 3.  Museums

 4.  Customary dwellings/areas

 5.  Monuments

 6.  Objects of ziarah (places of worship, ruins, graves, etc.)

 Forestry

 7.  Utilization (collection) of natural coral

      Marine Affairs and Fisheries

 8.  Fishing of species of fi sh listed in Appendix 1 of CITES

      Communications and Informatics

 9.  Management and operation of radio frequency spectrum and satellite orbit monitoring stations

 10. Radio and television public broadcasters

 Transportation

 11. Supply and operation of terminals

 12. Installation and maintenance of road furniture

 13. Business and operations of weigh stations

 14. Business of type test of motor vehicles

 15. Business of periodic test of motor vehicles
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 2.) กิจการที่อนุญาตใหลงทุนไดโดยมีเงื่อนไข

 สำหรับกิจการที่กฎหมายอนุญาตใหลงทุนไดโดยมีเงื่อนไข อาจแบง

ออกไดเปน 7 กลุม ตามประกาศประธานาธิบดีฉบับที่ 77/2007 ดังนี้

 1) กิจการที่สงวนไวสำหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  

 2) กิจการที่ตองเปนหุนสวน 

 3) กิจการที่จำกัดเงินลงทุนของตางชาติ   

 4) กิจการที่มีขอกำหนดเร่ืองสถานที่ตั้ง

 5) กิจการที่ตองขอใบอนุญาตพิเศษ

 6) กิจการที่สงวนไวสำหรับชาวอินโดนีเซียเทาน้ัน

 7) กิจการที่มีเงื่อนไขทั้งเงินลงทุนและสถานที่ตั้ง 

 และประกาศประธานาธิบดี ฉบับท่ี 111/2007 ระบุวา ทั้ง 7 กลุม

ขางตน ตองตั้งกิจการในเขตพ้ืนท่ีที่กำหนดในกฎหมายรอง ซึ่งคาดวาจะมีการ

ประกาศตอไป

 3.) กิจการที่เปดเสรีในการลงทุน

นอกเหนือจากกิจการในขอขางตนแลว รัฐบาลอินโดนีเซียเปดโอกาสใหนักลงทุน

ตางชาติสามารถลงทุนไดอยางเสรี 

ที่มา : Attachment I of the Regulation of the President of the Republic of Indonesia  

 16. Telecommunications/aids to shipping navigation

 17. Vessel Traffi c Information System (VTIS)

 18. Air Traffi c System Providers

 Industry

 19. Industries of chemicals that can damage the environment, such as : Penta Chlorophenol, 

  Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro

  Flouro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, and the rest

 20. Industries of chemicals in Schedule I of the Chemical Weapons Convention (Sarin, Soman,

  Tabun, Mustard, Levisite, Ricine and Saxitoxin, etc) 

 21. Industries of beverages containing alcohol (hard liquor, wine and beverages containing malt)

 22. Manufacturing industries of Chloro-alkali with substance containing mercury

 23. Industries of cyclamates and saccharine

 24. Industries of non-ferrous metals (lead)

 Agriculture

 25. . Culture of marijuana
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สิทธิประโยชนในการลงทุน 
 สรุปสาระสำคัญของสิทธิประโยชนในการลงทุนในอินโดนีเซีย ดังนี้ 

 1) โครงการลงทุนท้ังของนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนตางชาติที่

ไดรับความเห็นชอบจาก BKPM หรือสำนักงานตัวแทนของภูมิภาค จะไดรับการ

ลดหยอนอากรขาเขา จนอัตราภาษีข้ันสุดทายเปนรอยละ 5 สำหรับกรณีท่ีอากร

ขาเขาท่ีกำหนดอยูใน Indonesian Customs Tariff Book อยูท่ีรอยละ 5 หรือ

ต่ำกวา ทั้งนี้หากนำเขาจากตางประเทศ ASEAN จะไดรับยกเวนภาษีนำเขา 0%

 2) การผลิตเพื่อสงออก ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้

 - การคืนอากร (Drawback) สำหรับการนำเขาสินคาและวัตถุดิบ

เพื่อนำมาผลิตเปนสินคาสำเร็จรูปสงออก

 - การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีการคาสำหรับสินคาฟุมเฟอย

ที่ซื้อในประเทศ เพื่อนำมาใชในการผลิตสินคาเพ่ือสงออก

 - สามารถนำเขาวัตถุดิบไดอยางเสรีในการผลิตสินคาเพื่อสงออก 

หากสินคา /วัตถุดิบ / เคร่ืองจักร ไมสามารถผลิตในประเทศได

 3) กิจการท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีเขต Bonded Zone จะไดรับสิทธิประโยชน 

ดังนี้

 - ยกเวนอากรขาเขา ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได และภาษีมูลคา

เพิ่มสำหรับสินคาฟุมเฟอยในการนำเขาสินคาทุน และเคร่ืองมือตางๆ รวมทั้ง

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคา

 - อนุญาตใหจำหนายสินคาในประเทศได (โดยผานกระบวนการ

นำเขามาปกติ) ไดถึงรอยละ 50 ของมูลคาสงออก หรือรอยละ 100 ของการ

สงออกสินคาอื่นที่ไมใชสินคาสำเร็จรูป



คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  67
สส

 - อนุญาตใหจำหนายเศษหรือของเหลือจากการผลิต (Scrap or 

Waste) เทาที่ยังมีสวนประกอบของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเกินกวารอยละ 5

 - สามารถนำเครื่องมือเครื่องจักรของบริษัทไปใหผูรับเหมาชวง 

(Subcontractors) ยืมไปใชนอก Bonded Zone ไดภายในเวลาไมเกิน 2 ป 

เพ่ือนำไปผลิตตามกระบวนการตอไป

 - ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีการคาสำหรับสินคาฟุมเฟอยใน

การสงสินคาเพ่ือการผลิตตอจาก Bonded Zone ไปยงัผูรับเหมาชวงของ

บริษัท หรือในทางกลับกันระหวางบริษัทดังกลาวในเขตพ้ืนที่

 4) กรณีลงทุนในพื้นท่ี Integrated Economic Development

Zones (KAPETS) ภูมิภาคที่กำหนด (Certain Regions) อาทิ ภาคตะวันออก

หรือในพื้นที่หางไกล ซึ่งรัฐบาลเปนผูจัดตั้งขึ้นมาหรือเปนอุตสาหกรรมบุกเบิก

ใหม (Pioneer Industries) จะมีการใหสิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มเติม (แลวแต

ประเภทของอุตสาหกรรมตามนโยบายของทองถิ่นน้ันๆ)

 

สิทธิการครอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสราง
 ตามกฎหมายของอินโดนีเซีย จะมีสิทธิ์ในที่ดินในรูปแบบตางๆ เชน 

กรรมสิทธิ์ สิทธิในการเพาะปลูก สิทธิในการใชประโยชน สิทธิในการสรางส่ิง

ปลูกสราง สิทธิในการพัฒนาที่ดิน เปนตน  นักลงทุนทั้งตางชาติและในประเทศ

มีสิทธิเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสราง 3 กรณี คือ

 1) สิทธิในการเพาะปลูก (Right to Cultivate) อาทิ เกษตรกรรม 

ประมง และปศุสัตว กฎหมายอนุญาตใหใชสิทธิดังกลาวไดเปนเวลาสูงสุด 95 ป 

โดยครั้งแรกไมเกิน 60 ป และสามารถขยายเวลาไดอีกไมเกิน 35 ป หากมีการ

ใชและจัดการที่ดินอยางเหมาะสม (Article 22 Section 1 Subsection)

 2) สิทธิในการสรางสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน (Right to Build) อนุญาต

ใหใชสิทธิดังกลาวไดเปนเวลาสูงสุด 80 ป โดยครั้งแรกไมเกิน 50 ป และขยาย
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ไดอีกไมเกิน 30 ป สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนบริษัทใน

อินโดนีเซีย รวมถึงบริษัทลงทุนตางชาติดวย โดยสิทธิดังกลาวสามารถโอนใหแก

ผูอื่นได

 3) สิทธิการใชประโยชนบนที่ดิน (Right to Use) เปนสิทธิการใช

ประโยชนบนท่ีดินตามวัตถุประสงคที่กำหนด (Specifi c Purpose) อนุญาตให

ใชสิทธิดังกลาวสูงสุด 70 ป โดยคร้ังแรก 45 ป และขยายไดอีก 25 ป สำหรับ

นักลงทุนตางชาติที่ไดรับสัมปทานเหมืองแร จากรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

และเหมืองแร หรือผูวาการแตละจังหวัด หรือสิทธิในการทำปาไมและเพาะปลูก

จากรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร หรือผูวาการแตละจังหวัด สามารถใชที่ดินได

ตามใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ (Business License) ทนัที แตหากตองการใช

ที่ดิน เพื่อวัตถุประสงคอื่น นอกจากท่ีกำหนดในใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอเปน

รายกรณีตอรัฐมนตรีหรือผูวาการจังหวัดที่เกี่ยวของ 

ประเภทและรูปแบบของการลงทุนในอินโดนีเซีย
 ประเภทของการลงทุน

 การลงทุนจากตางประเทศในอินโดนีเซียคือการลงทุนทางตรงของ

นักลงทุนจากตางประเทศ โดยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign 

direct investment : FDI) จะเปนการลงทุนในระยะยาวในสินทรัพย ไดแก 

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เคร่ืองมือ และโรงงาน เปนตน  

 การลงทุนโดยตรง

 ภายใตกฎหมายการลงทุน กำหนดไววาการลงทุนโดยตรงของบริษัท

ตางประเทศในอินโดนีเซียนั้น รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตใหสามารถดำเนินการ

ได 2 รูปแบบ ไดแก 

 - การตั้งบริษัทตวัแทน (Representative Offi ce: RO)  

 - การลงทุนของบริษัทตางประเทศ ทั้งการผลิต การคา บริการและ

ธุรกิจอื่นๆ (Penanaman Medal Asing : PMA) 

 บริษัทตัวแทนดังกลาวจะไมไดรับอนุญาตใหดำเนินการขายโดยตรง

หรือมีการทำธุรกรรมซื้อขายทางธุรกิจ เชน การยื่นประมูล/ประกวดราคา 

การจัดจำหนาย และการทำสัญญาทางธุรกิจใดๆ ดังนั้น กิจกรรมจึงจำกัดเพียง

เรื่องของการทำตลาด การทำวิจัยตลาด และการเปนตัวแทนในการซ้ือและขาย 

 การจัดตั้งบริษัทตัวแทน (Representative Offi ce)

 บริษัทตางประเทศท่ีเปนบริษัทตัวแทนท่ีมิใชธุรกิจสาขาการเงินจะตอง

จัดตั้งขึ้นเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธาน Investment Coordinating 

Board (BKPM) โดยการย่ืนขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบในการจัดต้ังบริษัท

ตัวแทนน้ัน  ผูยื่นคำขอจะตองยื่นสำเนารูปแบบการจัดตั้งบริษัทตัวแทนจำนวน 

2 ชุด ใหแกหนวยงาน Investment Coordinating Board 
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 พรอมเอกสารตางๆ ดังนี้

 1. หนังสือคำแถลงของสมาคมบริษัทตางประเทศท่ีเปนตัวแทน

 2. หนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจากบริษัทตางประเทศ ซึ่งเปน

ผูเสนอใหไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารบริษัทตัวแทนในตางประเทศ

 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (คนตางชาติ) หรือสำเนาบัตรประจำตัว 

(คนอินโดนีเซีย) ผูซึ่งจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารของบริษัทตัวแทนในตาง

ประเทศ

 4. จดหมายยืนยันความตั้งใจในการพักอาศัย และการทำงานใน

ตำแหนงท่ีเปนผูบริหารของบริษัทตัวแทนในตางประเทศ โดยมีขอจำกัดวาจะไม

ทำงาน/ธุรกิจอื่นใดในประเทศอินโดนีเซีย

 5. กรณีที่ผูบริหารของบริษัทตางประเทศมิไดยื่นคำขอเองจะตอง

มอบอำนาจใหกับตัวแทนผูรับมอบอำนาจ (Power Attorney) เปนผูดำเนินการ

ลงลายมือชื่อในคำขอ

 การลงทุนโดยตรงของบริษัทตางประเทศ (PMA) เปนรูปแบบท่ัวไป

ของนักลงทุนตางประเทศท่ีตองการจะทำธุรกิจในอินโดนีเซีย ดังนั้น จึงสามารถ

จัดต้ังบริษัทไดท้ังในรูปแบบของการรวมทุน (Joint Venture) ระหวางนักลงทุน

ตางประเทศและนักลงทุนอินโดนีเซีย หรือนักลงทุนตางประเทศถือหุนรอยละ 

100 แมวานโยบายเศรษฐกิจจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานรัฐอ่ืนๆ แต

การออกใบอนุญาตการลงทุนจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานสงเสริม

การลงทุนของอินโดนีเซีย (Investment Coordinating Board : BKPM) 

อยางไรก็ดี ใบอนุญาตการลงทุนในบางภาคธุรกิจ เชน การลงทุนในเร่ืองพลังงาน

และเหมืองแร การธนาคาร ภาคการเงินท่ีไมใชธนาคารน้ันยังเกี่ยวของกับ
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หนวยงานรัฐอื่น ๆ  เชน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร ธนาคารแหงอินโดนีเซีย 

และกระทรวงการคลัง เปนตน
 

ตัวอยางของประเภทการลงทุนและระเบียบกฎเกณฑการขออนุญาต

 1.) การลงทุนในภาคพลังงานและเหมืองแร 

 การลงทุนในภาคพลังงานและเหมืองแรจะครอบคลุมใน 3 ภาคธุรกิจ

ยอย คือ ธุรกิจน้ำมัน กาซและไฟฟา ธุรกิจเหมืองแรและถานหิน และธุรกิจ

พลังงานความรอนใตพิภพ (Geothermal) โดยแตละภาคธุรกิจยอยดังกลาว

จะมีกฎระเบียบเลขที่ 30 ป 2007 เรื่องพลงังาน และกฎหมายเลขท่ี 4 ป 

2009 เรื่องพลังงานความรอนใตพิภพ

 ระบบการออกใบอนุญาต

 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฎหมายเหมืองถานหินและเหมืองแร 

คือ การเปล่ียนแปลงจากหลักเรื่องสัญญา (Contract regime) เปนระบบ

การออกใบอนุญาต โดยมีใบอนุญาต 7 ประเภท ที่กำหนดในกฎหมายใหม 

คือ ใบอนุญาตทำธุรกิจเหมืองแร (IUP) การสำรวจแร (Exploration IUP)

การดำเนินการผลิตแร (Production Operation IUP) ใบอนุญาตทำเหมือง

สาธารณะ (People’s Mining License : IUP) ใบอนุญาตในธุรกิจเหมืองแร

พิเศษ (Special Mining Business License : IUPK) การสำรวจสำหรับ

เหมืองแรพิเศษ และการดำเนินการผลิตสำหรับเหมืองแรพิเศษ รัฐบาลจะเปน

ผูออกกฎควบคุมและเปนผูออกใบอนุญาตในการทำธุรกิจเหมืองแร โดยเมื่อมี

ความจำเปนรัฐบาลก็จะเปล่ียนแปลงกระบวนการออกใบอนุญาตสำหรับภายใต

ระบบสัญญาน้ันหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

ทั้งสองฝาย คือ ทั้งฝายรัฐบาลและคูสัญญา 

 บริษัทเหมืองถานหินตางชาติจะอยูในบังคับของการกระจายหุน 

ภายใตกฎหมายใหมนั้นไดมีการปรับกฎเกณฑในการกระจายหุนของบริษัท

ตางชาติ โดยมาตรา 112 ขอ 1 ไดกำหนดวาหลังจากกำดำเนินธุรกิจในเชิง

พาณิชยเปนเวลา 5 ป ผูลงทุนตางชาติที่ไดสัมปทานสิทธิ (BUMN) หรือบริษัท

ของหนวยงานบริหารสวนทองถิ่น หรือบริษัทเอกชนของอินโดนีเซีย ทั้งนี้รัฐบาล

กำลังอยูระหวางการเตรียมกฎเกณฑที่ใชบังคับในรูปของกฎระเบียบรัฐ (PP)

การแปรรูปและการถลุงแร

 ผูถือสัมปทานสิทธิในเหมืองแรจะตองดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ 

แรภายในประเทศ โดยผูถือสิทธิสามารถแปรรูปเองหรือใชบริการจากบริษัทอื่น

ที่มีใบอนุญาตแปรรูปหรือถลุงแรภายในประเทศก็ได สำหรับบริษัทเหมืองแรตางชาติ

นั้นจะไมสามารถสงออกแรดิบไปยังตางประเทศได

 2.) การลงทุนในภาคธุรกิจน้ำมันและกาซ 

 ภาคธุรกิจยอยของน้ำมันและกาซน้ันไดมีการกำหนดหรือควบคุม

ในกฎหมายเลขท่ี 22 ป 2001 เรื่องกิจกรรมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมตนน้ำ
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และปลายน้ำของน้ำมันและกาซ อุตสาหกรรมตนน้ำจะรวมถึงการสำรวจและ

การแสวงหาประโยชน สวนอุตสาหกรรมปลายน้ำจะรวมถึงการแปรรูป การ

ขนสง การจัดเก็บและการพาณิชย

 กิจกรรมของอุตสาหกรรมตนน้ำจะถูกกำหนดตามระบบของสัญญา

ความรวมมือ (Cooperation contract: KKS) ซึ่งจะมีผลเปนระยะเวลา 30 ป 

และอาจขยายไดอีก 20 ป หนวยงานที่มีอำนาจดูแลกิจกรรมตนน้ำ คือ 

หนวยงานบริหาร (Executive body) โดยสัญญาความรวมมือ KKS จะมีการ

ลงนามระหวางหนวยงานบริหารและบริษัท ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียจะกำหนด

มิใหหนวยงานบริหารหรือบริษัทมาเก่ียวของในสวนท่ีเกินกวา 25% ของการ

ผลิตสำหรับความตองการในประเทศ สำหรับกิจกรรมปลายน้ำจะถูกกำหนดตาม

ใบอนุญาตธุรกิจ และภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานที่ออกกฎระเบียบ

 กาซสำหรับอุตสาหกรรม 

 กาซไดกลายเปนแหลงพลังงานท่ีสำคัญประเภทหน่ึงสำหรับ

อุตสาหกรรมในอินโดนีเซีย ซ่ึงรัฐวิสาหกิจซ่ึงจำหนายกาซคือ PT.Perusahaan 

Gas Negara (PGN) จะเปนผูกำหนดปริมาณการผลิตและการแจกจายกาซ

ภายในประเทศ สำหรับราคาจำหนายกาซน้ันไดมีการปรับเปล่ียนหลายคร้ัง

โดยราคากาซในปจจุบันคือ 4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ MMBTU ซึ่งมีผลบังคับใช

ตั้งแตเดือนสิงหาคมป 2007 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงกอนหนาน้ีที่ระดับราคา 2.5 

เหรียญสหรัฐฯ ตอ MMBTU ทั้งนี้แมวาอินโดนีเซียจะมีปริมาณกาซเพียงพอตอ

ความตองการใช แตยังคงตองปรับปรุงและพัฒนา การแจกจายกาซในประเทศ

เพ่ือปองกันการขาดแคลนในบางพ้ืนท่ี 

 3.) การลงทุนในภาคธุรกจิไฟฟา 

 ธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟาของอินโดนีเซียจะกำหนดในกฎหมายเลขท่ี 

30 ป 2009 โดยกฎหมายไดมีการกำหนดในหลายเร่ือง อันไดแก ประเภทของ

ธุรกิจการดำเนินการในธุรกิจไฟฟา สิทธิและขอปฏิบัติสำหรับผูถือใบอนุญาต

และผูบริโภค รวมถึงราคาจำหนายไฟฟา

 ธุรกิจไฟฟาจะรวมถึงประโยชนของภาคเอกชน และประโยชน

สาธารณะ สำหรับประโยชนของภาคเอกชน ไดแก การกำเนินพลังงาน การสง

และการจำหนายพลังงานสวนประโยชนสาธารณะจะรวมถึงการกำเนิดพลังงาน

การแจกจายและการขายพลังงานธุรกิจไฟฟาจะเปดใหภาคเอกชนดำเนินการได 

อยางไรก็ดี การดำเนินการสำหรับประโยชนสาธารณะนั้นจะพิจารณาใหสิทธิ

แกรัฐวิสาหกิจกอนหรือใหบริษัทท่ีหนวยงานบริหารสวนทองถิ่น (BUMD) เปน

เจาของกอน สำหรับราคาจำหนายไฟฟาและการเชาเครือขายน้ันจะตองไดรับ

อนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย 

 4.) การลงทุนในภาคธุรกิจพลังงานความรอนใตพิภพ  (Geothermal 

Sector) 
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 อินโดนีเซียมีแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ (Geothermal power 

reserves) ประมาณ 40% ของโลก ซึ่งธุรกิจพลังงานความรอนใตพิภพนี้

ไดเปดใหกับภาคเอกชนดำเนินการ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนตางชาติ โดยนักลงทุน

จะไดรับการอนุญาตใหดำเนินการพัฒนาแหลงพลังงานความรอนใตพิภพโดยผาน

การประมูล (Tender/Auction) ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจพลังงานความรอน

ใตพิภพนั้นมี 3 ประเภท แยกตามการดำเนินกิจกรรม คือ ใบอนุญาตทำการ

สำรวจ (Exploration license) ใบอนุญาตศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

(Feasibility study license) และใบอนุญาตในการใชประโยชนจากพลังงาน 

(Exploitation license) โดยระยะเวลาของใบอนุญาตแตละประเภทเปนดังนี้

 1. ใบอนุญาตทำการสำรวจ มีระยะเวลา 3 ป และสามารถตออายุ

ได 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ป

 2. ใบอนุญาตศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มีระยะเวลา 2 ป 

หลังจากที่ทำการสำรวจเสร็จสิ้น

 3.ใบอนุญาตใชประโยชนจากพลังงาน มีระยะเวลา 30 ป นับจาก

วันสิ้นสุดการสำรวจและขยายเวลา

 5.) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และการ

บริการ 

 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร

และการบริการ มิไดมีกฎระเบียบในรายละเอียดเหมือนกับภาคธุรกิจอื่นที่กลาว

มาแลว โดยจะมีกฎระเบียบที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจนี้ในกฎหมายการลงทุน เชน

เรื่องใบอนุญาต การอำนวยความสะดวกในการลงทุน และหลักในเรื่องการ

ระงับขอพิพาท เปนตน การใหความสำคัญกับประเภทธุรกิจ (Priority) 

 ปจจุบันไดมีอุตสาหกรรมหลายประเภทที่อยูในรายการที่รัฐบาลให

ความสำคัญเปนอันดับตนๆ ไดแก อาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ อุตสาหกรรม

แปรรูป ส่ิงทอ เครื่องหนังและรองเทา ไมและผลิตภัณฑจากปา กระดาษและ

สิ่งพิมพ ปุย เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑยางพารา ซีเมนต แรที่ไมใชโลหะ เหล็ก

และเหล็กกลา และอุปกรณการขนสง เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ เปนตน

 6.) การลงทุนในธุรกิจคาปลีก

 สภาวะตลาดธุรกิจคาปลีกในอินโดนีเซียมีแนวโนมที่ดี ซึ่งเปนผล

มาจากยอดขายสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาแฟชั่นที่มีแนวโนมที่จะปรับตัว

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทางรัฐบาลของอินโดนีเซียไดสนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขามา

ลงทุนในธุรกิจนี้ โดยไดปรับปรุงกฎระเบียบใหนักลงทุนชาวตางชาติสามารถ

เปนเจาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดรอยละ 100 โดยธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

หมายถึงธุรกิจท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา 50,000 ตารางเมตร และรานคาขนาดใหญ

ที่มีพื้นท่ีมากกวา 6,000 ตารางเมตร เชน ธุรกิจหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต 

ศูนยการคา รานคาสง รวมถึงผูจัด-จำหนายและธุรกิจนำเขา-สงออก เน่ืองจาก



คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  73
สส

 รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาต
ใหนักลงทุนตางชาติถือหุนได
สูงสุดเพียงรอยละ 49 เทานั้น  
สำหรับที่ตั้งของสถานประกอบ
การ ธุรกิ จป ลีกขนาด ใหญ
สามารถต้ังอยูริมถนนใหญได
สำหรับที่ตั้งของมินิมารเก็ตนั้น
ใหขึ้นอยูกับความหนาแนนของ
ประชากร แตท้ังน้ีท้ังมินิมารเก็ต
และซูเปอรมารเก็ตตองอยูหาง
จากตลาดทองถ่ินอยางนอย 
2.5 กิโลเมตร

ธุรกิจประเภทน้ีไมอยูในรายการปฏิเสธการลงทุน (Investment Negative

List) อีกตอไป แตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีขนาดไมใหญ คือ ธุรกิจคาปลีก

ขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไมเกิน 10,000 ตารางเมตร รวมถึงธุรกิจคาปลีกขนาดกลาง

ที่มีพื้นที่ไมเกิน 10,000 - 50,000 ตารางเมตร และรานคาขนาดเล็กที่มีพื้นที่

ไมเกิน 200 ตารางเมตร และรานคาขนาดกลางท่ีมีพื้นที่ไมเกิน 200 - 6,000 

ตารางเมตร รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติถือหุนไดสูงสดุเพียง

รอยละ 49 เทาน้ัน สำหรับท่ีตั้งของสถานประกอบการธุรกิจปลีกขนาดใหญ

สามารถต้ังอยูริมถนนใหญได สำหรับท่ีตั้งของมินิมารเก็ตนั้น ใหขึ้นอยูกับความ

หนาแนนของประชากร แตทั้งนี้ทั้งมินิมารเก็ตและซูเปอรมารเก็ตตองอยูหาง

จากตลาดทองถิ่นอยางนอย 2.5 กิโลเมตร โดยเฉพาะในกรุงจาการตา มิฉะนั้น 

ผูวาราชการมีอำนาจในการระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตสำหรับธุรกิจได

 ท้ังน้ี กฎระเบียบท่ีออกโดยสวนกลางและสวนภูมิภาค และกฎท่ีออก

โดยรัฐบาลนั้นมีความแตกตางกัน เชน ในบางพื้นที่การจัดตั้งธุรกิจคาปลีก

ตองมีใบอนุญาตเพื่อเปดรานนคาปลีก ใบอนุญาตทำธุรกิจการคา (SIUP) 

ใบอนุญาตจากบริษัทแม และใบรับรองจากผูวาราชการ ในขณะที่บางพื้นที่ 

การจัดตั้งธุรกิจคาปลีกตองการเพียงใบรับรองจากผูวาราชการ ดังนั้นกอนการ

ลงทุนควรตรวจสอบใหแนชัดอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนในการลงทุนโดยตรง 

         บริษัทตางประเทศทุกบริษัทท่ีมีแผนจะดำเนินการลงทุนในอินโดนีเซีย 

จะตองยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนจาก Investment Coordinating Board 

ของอินโดนีเซีย (BKPM) โดย BKPM จะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบและออกใบ

อนุญาตในการลงทุนสาขาตางๆ เชน การธนาคาร การเงิน พลังงานและเหมืองแร  

บริษัทตางชาติที่จะยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนไดจะตองมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 

2 แสนดอลลารสหรัฐฯ และตองชำระเงินลงทุนแลวไมต่ำกวา 1 แสนดอลลาร

สหรัฐฯ อยางไรก็ดี นักลงทุนตางชาติสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตการลงทุนได

ที่สถานทูตอินโดนีเซียในตางประเทศได

 กอนการขอรับใบอนุญาตการลงทุน นักลงทุนตางชาติจะตองศึกษา

กฎระเบียบการลงทุนท่ีเก่ียวของท้ังหมดกอน เพราะภาคการลงทุนบางประเภท

ไมอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติดำเนินการ และการลงทุนบางประเภทท่ีจำกัด 

อัตราการถือหุนหรือความเปนเจาของกิจการของนักลงทุนตางชาติตองมีใบ

อนุญาตพิเศษดวยการลงทุนจากตางประเทศโดยสวนใหญจะตองมีใบอนุญาต

ดำเนินธุรกิจอยางถาวร (Permanent Business Permit - IUT) ซึ่งขั้นตอน

การลงทุนจะแบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้

 (1) ข้ันตอนการอนุมัติการลงทุน (Investment Approval Phase) 
         การสมัครเพื่อขออนุมัติการลงทุนสามารถที่จะกระทำกอนการจัดตั้ง

‘

‘
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บริษัท หรือจะดำเนินการตั้งบริษัทกอนการขออนุญาตก็ได หากเปนการลงทุน
ในเขตปลอดอากร (bonded zone) การยื่นขออนุญาตการลงทุนจะตองยื่น
ตอผูมีอำนาจในเขตปลอดอากร (bonded zone) นั้นๆ 
 การขออนุมัติการลงทุนจะใชเวลาประมาณ 10 วัน สำหรับการขอ
อนุมัติเบื้องตน (Initial Approval : SPPP BKPM) ซึ่งจะมีผลบังคับใชเปนระยะ
เวลา 3 ป หลังจากที่ไดรับการอนุมัติเบ้ืองตนแลวผูลงทุนก็สามารถดำเนินการ
จัดต้ังบริษัท (PT) โดยใช Indonesian Notary Public ซ่ึงจะมีเอกสารจำเปนท่ี
แสดงวาไดเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ของอินโดนีเซีย (Ministry of Justice and Human Rights)   เม่ือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กำหนดแลว ผูลงทุนก็จะไดรับเอกสารประกอบการหรือเอกสารจัดตั้ง
บริษัท (Notaries document) และจะตองลงทะเบียนท่ีอยูของบริษัทกับรัฐบาล
ทองถิ่นและเทศบาล
 นอกจากน้ี นักลงทุนจะตองลงทะเบียนเปนผูชำระภาษีเพื่อใหได
เลขทะเบียนผูเสียภาษี (Tax Payer Registration Number: NPWP) และเลขท่ี
ยืนยันนักธุรกิจผูเสียภาษี (Taxable Businessman Confi rmation Number 
: NPPKP)  หลังจากที่ดำเนินการตามเง่ือนไขตางๆ ครบถวนสมบูรณแลว ผูขอ
อนุมัติการลงทุนก็จะไดรับหนังสืออนุมัติการลงทุนถาวรสำหรับการลงทุน 
(Permanent Approval Letter: SPT) ซึ่งทำใหนักลงทุนสามารถเร่ิมลงทุนได
 (2) ข้ันตอนการกอสรางหรือจัดต้ังบริษัท (Phase of Construction)

 บริษัทจำกัดนั้น ตามกฎหมายกำหนดใหอำนาจของบริษัทอยางนอย
ตองเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเทียบเทากับบริษัทอินโดนีเซียหรือมากกวา 
ทั้งนี้ ผูกอตั้งบริษัทผูมีอำนาจจะตองไดรับการแตงตั้งโดยผูมอบอำนาจ หรือ
ผูมอบฉันทะ โดยผูกอตั้งบริษัทแตละคนจะไดรับการถือครองหุนของบริษัทได
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 เอกสารท่ีจำเปนตองใชในการจดทะเบียนบริษัท ไดแก เอกสาร
การจัดตั้งบริษัท (company’s notarial document) ที่เปนภาษาอินโดนีเซีย 
สำเนาเลขทะเบียนผูเสียภาษี (tax registration number : NPWP) หนังสือ
อนุญาตการจัดตั้งบริษัทจากกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหนังสือ
แนะนำ (recommendations) จากกระทรวงหรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 
        การบริหารจัดการและใบอนุญาตที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท
จะเกี่ยวของกับหนวยงาน 2 หนวยงานไดแก 
          1) Investment Coordinating Board ของรัฐบาลกลาง
อินโดนีเซีย (BKPM) ซึ่งทำหนาที่ออกใบอนุญาตตางๆ เชน 
 • ใบอนุญาตเปนผูนำเขา (Limited Importer License: APIT) 
 • ใบอนุมัติแผนกำลังคน (RPTKA/TA.01) 
 • หนังสืออนุมัติศุลกากร (มีรายการสินคาทุน)

 • หนังสืออนุมัติศุลกากร (มีรายการของวัตถุดิบ)

  2) หนวยงานบริหารสวนทองถิ่นซึ่งทำหนาที่ออกใบอนุญาต

ตางๆ ไดแก 

   • ใบอนุญาตสำหรับทำเลท่ีต้ัง (Location Permit) ซ่ึงจะออก

โดยสำนักงานที่ดินทองถิ่นจำเปนสำหรับ land clearing

   • โฉนดที่ดิน สำหรับท่ีดินท่ีมีพื้นที่มากกวาหรือเทากับ 200 

เฮกเตอรจะออกโดยสำนักงานท่ีดินทองถิ่น สำหรับใบอนุญาต Cultivation 

Rights Title สำหรบัท่ีดินท่ีมีพื้นท่ีนอยกวา 200 เฮกเตอรจะออกโดยสำนักงาน

ที่ดินจังหวัด 

   • ใบอนุญาต Building Rights Title และใบอนุญาตกอสราง

จะออกโดยสำนักงานตำบล ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ไดรับใบอนุญาตตางๆ แลว 

ผูลงทุนอาจเริ่มดำเนินการกอสรางอาคารหรือสิ่งตางๆ ที่ใชสำหรับการผลิต

โดยผูลงทุนจะตองสงรายงานความคืบหนาที่การดำเนินกิจกรรมการลงทุนตอ

Investment Coordinating Board ทุก 6 เดือน 

 ใบอนุญาตสำหรับทำเลที่ตั้งนั้นมีความจำเปนในการจัดการที่ดิน 

(land clearing) ใบรับรองการใชประโยชนของที่ดินสำหรับอาคาร (HGB) นั้น

ตองใชสำหรับการกอสรางและการใชประโยชนในอาคารท่ีดินสำหรับการดำเนิน

ธุรกิจ สำหรับ HGU นั้นตองใชสำหรับการใชประโยชนในที่ดิน IMB นั้นตองใช

สำหรับการกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคาร และใบอนุญาตสำหรับ 

Hindrance Act นั้นจะตองใชสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 ภายหลังจากท่ีไดรับใบอนุญาตตางๆ แลว ผูลงทุนอาจเร่ิมดำเนินการ

กอสรางอาคารหรือส่ิงตางๆ ท่ีใชสำหรับการผลิต ซ่ึงความคืบหนาในการดำเนิน

กิจกรรมการลงทุนนั้นจะตองรายงานตอหนวยงาน BKPM ทั้งนี้กอนที่จะเริ่ม

ดำเนินการผลิต 
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 (3) ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจถาวร (Commercial Phase)

        ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถาวร 

(Permanent Business License: IUT) ซึ่งจะออกใหกับบริษัทเมื่อบริษัทได

ดำเนินการขอใบอนุญาตตางๆ ครบถวนตามที่กำหนด ไดแก ใบอนุญาตนำเขา-

สงออกจากกระทรวงการคา และแผนกำลังคนจากกระทรวงแรงงาน โดยภาย

หลังจากที่ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานผูมีอำนาจ ผูลงทุนก็จะไดรับใบอนุญาต

ดำเนินธุรกิจถาวรซ่ึงจะมีผลบังคับใชถึง 30 ปและสามารถเร่ิมดำเนินการผลิตได 

 เอกสารสำหรับการขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถาวร ไดแก 

 1. สำเนาเอกสารการจัดตั้งบริษัทจากกระทรวงยุติธรรมและสิทธิ-

มนุษยชน

 2. สำเนาเอกสารการใชประโยชนบนท่ีดินคือ Building Rights Title 

และโฉนดที่ดิน หรือเอกสารการซ้ือขายที่ดินจากสำนักงานโฉนดที่ดินหรือสำเนา

สัญญาการเชาที่ดิน 

 3. หลักฐานการเปนเจาของอาคาร พรอมสำเนา Building 

Construction Permit หรือเอกสารการซ้ือขายอาคาร

 4. สำเนา Tax Registration Code 

 5. สำเนาใบอนุญาต Hindrance Act และใบอนุญาตสำหรับทำเล

ที่ตั้ง

 6. สำเนาการอนุมัติแผนการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental 

Management Plan : RKL) สำหรับธุรกิจที่ตองการ Environment Impact 

Analysis และ/หรือแผนการควบคุมเรื่องสิ่งแวดลอม (Environmental Moni-

toring Plan) สำหรับธุรกิจที่ไมตองการ Environment Impact Analysis

 7. ใบมอบอำนาจท่ีมีอากรแสตมป 6 พันรูเปยห สำหรับการขอ

อนุญาตดำเนินการโดยตัวแทน (Proxy)

 8. สำเนารายงานเกี่ยวกับความคืบหนาในการดำเนินกิจกรรมการ

ลงทุน

 ทั้งนี้ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถาวรจาก

หนวยงานรัฐบาลสวนจังหวัดแลว ผูลงทุนก็จะไดรับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถาวร 

(IUT) ซึ่งจะมีผลใชบังคับถึง 30 ป และเม่ือไดรับ IUT แลว ผูลงทุนก็จะเขาสู

ขั้นตอนการทำกิจกรรมทางธุรกิจตอไป
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การลงทุนทางออม (Indirect Investment) 
 การลงทุนทางออม คือ การลงทุนโดยผานตลาดทุนในอินโดนีเซีย 

โดยการถือหุน พันธบัตร หรือกองทุนตางๆ (Mutual fund) โดยในอินโดนีเซีย

การลงทุนทางออมก็คือ การคาหุนในตลาดหุนของอินโดนีเซีย (Indonesia Stock 

Exchange) การคาหุนและพันธบัตรจะมีการซื้อขายผานนายหนา (Brokers) 

สำหรับการลงทุนในกองทุนจะซื้อขายผานผูจัดการเงินกองทุน 

 ประเภทของนายหนาคาหลักทรัพย จำนวน

 Broker FITS 30

 Broker derivative 20

 CTP participant 109

 จำนวนนายหนาทั้งหมดที่จดทะเบียน 120 

 เกาะ จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม

 สุมาตรา เรียว - Batamindo Industrial Park

   - Kabil Industrial Park

   - Bintang Industrial Park

   - Taiwan Industrial Park

   - Puteri Selaka Industrial Estate

  สุมาตราเหนือ - Kawasan Industri Medan

   - Pulahan Seruai Industrial Estate

   - Medanstar Industrial Estate

  สุมาตราตะวันตก - Padang Industrial Park

  สุมาตราใต - Kawasan Industri Dumai

 ชวา จาการตา - Cilandak Commercial Estate

   - Kawasan Inustri Pulogadung

   - Kawasan Beridat Nusantara (KBN)

  จิเรกิน - Kawasan Industri Krakatau (KIE)

  ตรังกรัง - Millennium Industrial Estate

   - Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas

   - Soewarna Integrated Business Park

   - Taman Tekno BSD

  เซอรัง - Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande

   - Modern Cidande Industrial Estate

 นิคมอุตสาหกรรมในอินโดนีเซีย

แหลงขอมูล: Data Consult
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 เกาะ จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม

  เบกาซี - Bedasi International Industrial Estate

   - MM2100 Industrial Town-BFIE

   - MM2100 Industrial Town – MMID

   - Kawasan Industri EJIP

   - Kawasan Industri Gobel

   - Kawasan Industri Jababeka

   - Lippo Cidarang Industrial Park

   - Marunda Center

   - Patria Manunggal Jaya Industrial Estate

  การาวัง - Kawasan Industri Daya Kencanasia

   - Kawasan Industri  Indotaisei Kota bukit Indah

   - Kawasan Industri Kujang cikampek

   - Kawasan Industri Mandalapratama Permai

   - Kawasan Industri Mitrakarawang

   - Karawang International Industrial City

   - Suryacipta City of Industry

  เปอรวาการตา - Kota Bukit Indah Industrial City

   - Kawasan Industri Lion

  บอรกอ - Kawasan Industri  Rancaekek

   - Kawasan Industri  Tugu Wijayakusuma

   - Kawasan Industri Candi

   - Kawasan Industri  Terboyo

   - LIK Bugangan Baru Semarang

   - Taman Emas Export Processing Zone

   - Kawasan Industri GresiK

   - Ngoro Industri Persada

   - Surabaya Industri Estate Rungkut

 สุลาเวสี สุลาเวสีตอนใต -Kawasan Industri Makassar

  สุลาเวสีตอนเหนือ - Bitung industrial Estate

  สุลาเวสีตอนกลาง - Kawasan Industri Palu

 กาลิมันตัน กาลิมันตันตะวันออก - Kaltim Industrial Estate

ที่มา : Association of Industrial Estates, Data Consult
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5.4 ตนทุนการจัดต้ังธุรกิจ
คาใชจายในการลงทุน
 1.) คาไฟฟา   
 ในอินโดนีเซีย ไฟฟาจะจำหนายจากบริษัทซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ (State 
owned Electricity Company : PLN) ซึ่ง PLN จะสรางกระแสไฟฟาโดยผาน
โรงพลังงานสาขา (Subsidiary Indonesia Power)และมีการซื้อพลังงานจาก
ผูผลิตพลังงานอิสระดวย(IPP) 
 คาไฟฟาแบบ Dayamax Plus 
 ในป 2005 PLN ไดกำหนดกฎเก่ียวกับคาไฟฟาเพ่ิมเติมที่เรียกวา 
Dayamax Plus ซ่ึงจะกำหนดคาไฟฟาท่ีสูงข้ึนในชวงท่ีใชไฟฟามาก (peak load
time : PLT) การกำหนดคาไฟฟาแบบ Dayamax Plus นั้น มีเปาหมายในการ
ที่เปนการบังคับใหอุตสาหกรรมลดการใชพลังงานไฟฟาลงใหไดถึงประมาณ 
50% ในชวงที่มีการใชไฟฟามากคือ 17.00 - 22.00 น. อยางไรก็ดี การกำหนด
คาไฟฟาในลักษณะน้ีจะไมยุติธรรมกับบางประเภทอุตสาหกรรมท่ีไมสามารถ
ปรับเวลาการใชพลังงานไฟฟาได เชน อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะห สิ่งทอ 
เหล็ก และเคมีภัณฑ เปนตน 

 

ตารางแสดงคาไฟฟาสำหรับอุตสาหกรรม
 No. FAC Tariff Power Boundary Load  Expense of usage(Rp/kWh)
    (RP./kVA/ Month)  
 1 I-1/LV To  450 VA 27 Block I  : 0 to 30 kWh:161
     Block II  : above 30 kWh:435
 2 I-1/LV 900 VA 33.5 Block I  : 0 to 72 kWh:350
     Block II  : above 72 kWh:456
 3 I-1/LV  1.300 VA 33.8 Block I  : 0 to 104 kWh:475
     Block II  : above 104 kWh:495
 4 I-1/LV 2.200 VA 33.8 Block I  : 0 to 196 kWh:480
     Block II  : above 196 kWh:495
 5 I-1/LV Above 2.200 VA 34 Block I  : 0 to 80 lighting time : 480
   to 14 kVA  Block II  : above 80 next lighting time : 495
 6 I-2/LV Above 14 kVA 35 Block  WBP = k x 466
   to 200 kVA  Block  L WBP = 466
 7 I-3/LV above 200 kVA 31.3 0 to 350 lighting time
     Block  WBP = k x 468 above 
     350  lighting time,
     Block  WBP = k x 468
     Block  L WBP = 468
 8 I-4/LV 30.000 kVA 28.7 460
   and above

คาไฟฟาสำหรับการใชงานหลายประเภท (Multiguna: multi use tariff)
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 คาไฟฟาแบบ Bulk Multiguna 

 ผูใชไฟฟาที่ไมสามารถจัดอยูใน 8 กลุม ไดจะถูกกำหนดคาไฟฟา

แบบ bulk multiguna ในอัตรา 1,340 รูเปย/กิโลวัตต ซึ่งเปนไปตาม

พระราชกฤษฎีกา (Presidential Decree)   

 2.) คากาซสำหรับอุตสาหกรรม ราคา 4 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ 

MMBTU ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007

 3.) คาน้ำ    

 น้ำในประเทศอินโดนีเซียนั้นจะหมายความรวมถึงน้ำใตดิน (Ground

water) และน้ำด่ืม (Drinking water) จากบรษิัทจำหนายน้ำ ซึ่งสวนใหญ

จะเปนรัฐวิสาหกิจ คือ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) อัตรา

คาน้ำใตดินและน้ำดื่มจาก PDAM จะไมใชอัตราเดียวกันในทุกที่ แตจะ

ขึ้นกับนโยบายของแตละทองถิ่นหรือขึ้นกับบริษัทผูจำหนายน้ำ สำหรับใน

กรุงจาการตา บริษัทท่ีดำเนินการในเร่ืองน้ำดื่มก็คอื PT. Aerta and PAM 

Lyonaise Jaya (Palyja) โดยอัตราคาน้ำต่ำสุดคือ 3,275 รูเปยตอ

ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามที่จะลดการใชน้ำใตดิน เชน 

โดยใชการเก็บภาษีซึ่งภาษีคาน้ำใตดินในกรุงจาการตาเพิ่มขึ้นจาก 525 รูเปย

ตอลูกบาศกเมตร เปน 8,800 รูเปยตอลูกบาศกเมตร 

 4.) ที่ดิน 

 ราคาที่ดินจะมีความแตกตางหลากหลายมากซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย

หลายประการไดแก ทำเล ความอุดมสมบูรณของที่ดิน ความสะดวกใน

การคมนาคม และความหนาแนนของชุมชน เปนตน ที่ดินที่มีทำเลใกลใจกลาง

เมืองและมีความเจริญมากก็จะมีราคาสูง สำหรับประเภทของพ้ืนท่ีหรือยานของ

ที่ดินนั้นก็จะมีหลายประเภท เชน ยานสำนักงาน ยานธุรกิจ ยานที่อยูอาศัย 

และยานอุตสาหกรรม เปนตน สำหรับท่ีดินท่ีการคมนาคมสะดวก เชน อยูใกล

กับถนนหลวงทางดวน ก็จะมีราคาสูง ราคาที่ดินในกรุงจาการตาโดยทั่วไป

แลวก็จะมีราคาสูงกวาที่ดินในเมืองอื่นของประเทศ โดยจะมีราคาสูงกวาเมืองอื่น

ประมาณ 10 -20 % 

                พื้นที่/ยาน ราคาตอตารางเมตร
  (ดอลลารสหรัฐฯ/ตารางเมตร) 

 ยานใจกลางธุรกิจและสำนักงาน 1,700-3,000

 ยานที่อยูอาศัย 300-1,000

 ยานการคา 1,000-2,000

 ยานอุตสาหกรรม 35-75

ที่มา : Data Consult 

ราคาท่ีดินแยกตามประเภทของพ้ืนที่ในกรุงจาการตา
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 5.) อาคาร

 สินทรัพยและอาคาร ราคาและคาเชาอาคารนั้นจะขึ้นกับปจจัย

หลายประการ เชน ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกการคมนาคม เปนตน โดย

อาคารที่ตั้งอยูในทำเลยุทธศาสตร ยานที่ตั้งสำนักงาน ยานธุรกิจ หรือใจกลาง

การคาก็จะมีราคาสูง ซึ่งราคาและคาเชาอาคารในกรุงจาการตาจะมีราคาสูงกวา

ในเมืองอื่นประมาณ 10%

ตารางแสดงราคาและคาเชาอาคารและสินทรัพย
ในกรุงจาการตาและในเขตปริมณฑล

 ชนิดของอาคาร/สินทรัพย ราคา

 คาเชาพื้นท่ีอาคารสำนักงาน 15.4 – 16.5 เหรียญสหรัฐฯ
 (ตอตารางเมตรตอเดือน)

 คาเชาพื้นท่ีอาคารสำนักงานการคา 660,000 รูเปย
 (ตอตารางเมตรตอเดือน)

 ราคาขายคอนโดมิเนียม (ตอตารางเมตร) 12.2 ลานรูเปย

 คาเชาอพาทเมนท (ตอตารางเมตรตอเดือน) 15.6 เหรียญสหรัฐฯ

 อัตราคาหองพักโรงแรมหาดาว (ตอคืน) 150 เหรียญสหรัฐฯ

 อัตราคาหองพักโรงแรมสี่ดาว (ตอคืน) 50 เหรียญสหรัฐฯ

 โกดงัสินคา (ตอตารางเมตรตอเดือน) 35,000 รูเปย

แหลงขอมูล : Data Consult

 6.) การขนสงทางบก 

 การขนสงทางบกสาธารณะของอินโดนีเซียสวนใหญจะเปนการขนสง

โดยรถประจำทางและรถแท็กซี่

 ระดับ คาโดยสารเริ่มตน คาโดยสารเพ่ิมคิดตอ ก.ม. คารอ ชนิดและยี่หอรถ
    (อัตราตอ ช.ม.)

 มาตรฐาน 6,000 รูเปย 3,000 รูเปย 30,000 รูเปย โตโยตา VIOS

 ระดับสูง 7,000 รูเปย 4,000 รูเปย 60,000 รูเปย เมอรเซเดรส เบนซ E-Class 

แหลงขอมูล : Data Consult

ตารางแสดงคาโดยสารรถแท็กซี่ในกรุงจาการตาและในเมืองใหญอื่น ๆ ของอินโดนีเซีย
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 7.) คาธรรมเนียมกฎหมาย/จดทะเบียน (Notorial fee) 

 การบริการในเรื่องของทะเบียนตามกฎหมายนั้นมีความจำเปนตอ

การทำใหความตกลงซื้อขายนั้นมีผลตามกฎหมาย คาธรรมเนียมกฎหมาย/

จดทะเบียนจะประกอบดวยคาธรรมเนียมมาตรฐานและคาธรรมเนียมผันแปร 

(Variable fee) ซึ่งคาธรรมเนียมมาตรฐานน้ัน สวนใหญจะเปนคาธรรมเนียม

สำหรับเอกสารตามกฎหมายของบริษัท โดยคาธรรมเนียมประเภทนี้คิดเปน

ประมาณ 5 ลานรูเปยตอบริษัท สำหรับคาธรรมเนียมผันแปรจะขึ้นอยูกับการ

บริการทะเบียนตามกฎหมาย (Notorial Services) หรือเอกสารราชการ

ในเร่ืองที่ดิน (PPAT) ในการดำเนินการใหการขายท่ีดินหรือการขายสินคาหรือ

ที่ดิน ซึ่งอัตราจะกำหนดในกฎหมายเลขท่ี 30 ป 2004 ดังนี้ 

 • 2.5% สำหรับเอกสารราชการของส่ิงที่มีมูลคาไมเกิน 100 ลาน

รูเปย หรือเทียบเทา

 • 1.5% สำหรับเอกสารราชการของสิ่งที่มีมูลคาเกินกวา 100 

ลานรูเปย แตไมเกิน 1,000 ลานรูเปย ข้ึนกับขอตกลง แตไมเกิน 1% สำหรับ

เอกสารราชการของส่ิงที่มีมูลคามากกวา 1,000 ลานรูเปย

 8.) อัตราคาจางแรงงาน

              อัตราคาจางในแตละภูมิภาคกำหนดโดยผูวาราชการจังหวัดซึ่งจะมี

อัตราที่แตกตางกันไป ในป 2009 อัตราคาจางขั้นต่ำไดถูกปรับสูงขึ้นรอยละ 

9-16 จากป 2008 

อัตราคาจางขั้นต่ำในพื้นที่สำคัญ (สถิติป 2009)

 จังหวัด ป 2009 (พันรูเปยห)  ป 2008 (พันรูเปยห) 

 สุมาตราตอนเหนือ 905 822.2

 สุมาตราตะวันตก 880 800

 เรียว 901.6 880

 จัมบี 800 724

 ชวาตะวันตก 628.19 568.19

 จาการตา 1069.86 972.60

 บันเตน 917.5 837

 ยอกยาการตา 700 586

 ชวาตะวันออก 570 500

 บาหลี 760 682

 กาลิมันตันตะวันตก 705 645

 กาลิมันตันตอนใต 930 825

 กาลิมันตันตอนกลาง 888.41 765.87

 กาลิมันตันตะวันออก 955 889.65

 โมลุกกะ 775 700
ที่มา :  Salary Directorate&Jamsostek, PHI Directorate&Jamsostek, 
         Manpower and Transmigration Ministry
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5.5 ภาษี
 ระบบภาษีอากร

 - ภาษีเงินได (Income Tax) ภาษีเงินไดของอินโดนีเซียจัดเก็บใน

ระบบอัตราภาษีกาวหนา โดยอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อัตรารอยละ 5-25  

และเงินไดนิติบุคคล รอยละ 10-25          

 ตารางแสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของอินโดนีเซีย

 ระดับ เงินได (ลานรูเปยห) อัตราภาษี (รอยละ)

 1 25 หรือนอยกวา 5

 2 มากกวา 25-50 10

 3 มากกวา 50-100 15

 4 มากกวา 100-200 25

ที่มา :  Investment Coordinating Board (BKPM) Indonesia

ตารางแสดงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของอินโดนีเซีย

 ระดับ เงินได (ลานรูเปยห) อัตราภาษี (รอยละ)

 1 50 หรือนอยกวา 10

 2 มากกวา 50-100 15

 3 มากกวา 100 ขึ้นไป 25

ที่มา :  Investment Coordinating Board (BKPM) Indonesia

 - ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีการขายสินคาฟุมเฟอย (Value Added 

Tax and Sales Tax on Luxury Goods) อินโดนีเซียจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม

ในอัตรารอยละ 10 และจัดเก็บภาษีการขายสินคาฟุมเฟอยในอัตรารอยละ

10-75

 - การยกเวนภาษีซอน

 อินโดนีเซียมีขอตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนจากผลกำไร เงิน

ปนผลดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม และคาลิขสิทธิ์ จากประเทศคูสัญญารวม 50 

ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย ซึ่งมีการลงนามรวมกันเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 

2544 และมีผลบังคับใชตั้งแต 23 ตุลาคม 2546 เปนตนไป ดังนั้น หาก

ผูประกอบการไทยเสียภาษีในอินโดนีเซียแลว สามารถนำหลักฐานมาเพ่ือขอ

ยกเวนไมตองเสียภาษีประเภทเดียวกันในประเทศไทยได
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5.6 หลักเกณฑในการนำเงินกลับประเทศ
 ในการเคลื่อนยายและโอนเงินทุน กำไร รายไดจากดอกเบี้ย  

เงินปนผล คาสิทธิประโยชน รายไดจากการขายสินทรัพย การขาย และรายได

จากการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ในกรณีที่มีการโอนเงินมากกวา 100 ลานรูเปยห  

ธนาคารจะขอหลักฐานจากผูโอนเงินในการแสดงถึงแหลงที่มาของเงินจำนวน

ดังกลาว  รวมถึงวัตถุประสงคของการโอนเงิน และความสัมพันธระหวางผูโอน

และผูรับโอนเงินดังกลาว   แตหากโอนเงินท่ีมีจำนวนนอยกวา 100 ลานรูเปยห 

นักลงทุนตางชาติจะมีอิสระในการเคล่ือนยายและโอนเงินดังกลาว

 อยางไรก็ตามหากมีภาวการณท่ีไมปกติ เชน เกิดการเปล่ียนแปลง

ของตลาดทุน โดยเฉพาะตลาดหุนอยางฉับพลัน หรือทางธนาคารแหงชาติ

อินโดนีเซียไดตรวจสอบพบความพยายามเก็งกำไรคาเงิน   ธนาคารแหงชาติ

อินโดนีเซียอาจมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางการเงินและกำหนดกฎระเบียบใน

การเคล่ือนยายเงินตราตางประเทศได ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความคลองตัว

ในการเคล่ือนยายปริมาณเงินจากประเทศอินโดนีเซียกลับสูประเทศของ

นักลงทุนเอง

5.7 อื่นๆ
 - กฎหมายแรงงาน

 อินโดนีเซียใหการคุมครองแรงงานคอนขางมาก โดยเฉพาะดาน

สวัสดิการ อัตราคาจางขั้นต่ำของแรงงานของชาวอินโดนีเซียแตกตางกันใน

แตละพ้ืนที่ เชน จาการตา 972,604 รูเปยหตอเดือน นอกจากน้ี นายจางยัง

ตองจายเงินคาประกันสังคมและประกันสุขภาพใหลูกจางดวย ในอัตรารอยละ 

3.7 ของคาจาง สวนลูกจางสมทบรอยละ 2 ของคาจาง การลา/ขาดงาน 

อันเนื่องจากปญหาความเจ็บปวย คลอดบุตร กฎหมายกำหนดคาชดเชย ดังนี้

 - ลา/ขาดงาน เปนเวลา 4 เดือนแรก นายจางตองจายเงินเต็มจำนวน

คาจาง

 - ลา/ขาดงานตออีก 4 เดือนถัดมา นายจางจายรอยละ 75 ของคาจาง

 - ลา/ขาดงานตออีก 3-4 เดือน นายจางจายรอยละ 50  ของคาจาง

 - หลังจากนั้น นายจางจายรอยละ 25 ของคาจาง

 การใหออกจากงาน กฎหมายกำหนดใหนายจางจายเงินชดเชยแก

ลูกจางตามอายุงาน เชน อายุงานนอยกวา 1 ป ตองจาย 1 เดือนของคาจาง 

อายุงานมากกวา 1 ป แตนอยกวา 2 ป จาย 2 เดือนของคาจาง หรืออายุตั้งแต 

8 เดือนขึ้นไป จาย 9  เดือนของคาจาง เปนตน 

      การเกษียณอายุขึ้นกับขอตกลงระหวางบริษัทกับคนงาน   และบริษัท

ตองจายเงินชดเชยใหกับแรงงานที่เกษียณอายุ โดยจายสูงสุด 24 เดือนของ

คาจางที่ไดรับ สำหรับการทำงานมากกวา 20 ปขึ้นไป ขณะที่แรงงานมีความผิด
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และบริษัทไลออก กฎหมายกำหนดใหจายชดเชย ดังนี้
 - ทำงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป ตองจาย 14 เดือนของคาจาง
 - ทำงานต้ังแต 20 ปขึ้นไป ตองจาย 20 เดือนของคาจาง
 - ทำงานต้ังแต 24 ปขึ้นไป ตองจาย 21 เดือนของคาจาง
 การจางงานตามสัญญาสามารถกระทำไดสูงสุดไมเกิน 3 ป หลัง
จากน้ันตองบรรจุเปนพนักงานประจำ สวนการนำเขาแรงงานจากตางชาติมีขอ
จำกัดคอนขางมาก ตองระบุตำแหนงงานใหตรงกับรายการท่ี BKPM อนุญาต 
และในอนาคตอาจตองสอบภาษาอินโดนีเซียดวย
 การจางแรงงาน
 การจางแรงงานแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
 1. พนักงานประจำ (Permanent workers) 
      จะไดรับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ 
 2. พนักงานแบบสัญญา (Contractworkers) 
      จะไดรับการจางงานตามระยะเวลาท่ีกำหนดตามสัญญาการจาง
งานที่ทำกับนายจาง รัฐบาลมีกฎระเบียบวา สัญญาการจางงานจะมีอายุสูงสุด
เพียง 2 ป และสามารถตอสัญญาไดอีก 1 ป แตไมเกิน 2 ป ปจจุบันหลาย
บริษัทเลือกใชวิธีการจางงานตามระยะเวลาท่ีกำหนดตามสัญญาฯ เพ่ือหลีกเล่ียง
การจายเงินคาชดเชยในกรณีที่มีการใหพนักงานออกจากงานนายจางมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิก หรือตอสัญญาจาง พนักงานที่มีการจางแบบระบุสัญญาจางจะ
ไดรับเงินเดือนเปนรายเดือน มีวันหยุดตามศาสนาและไมมีสวัสดิการใดๆ 
 3. พนักงานแบบรับชวงตอ(Outsourcingworkers) 
      เปนระบบที่มีการจัดหาพนักงานใหกับบริษัทอื่นๆ ที่มีความ
ตองการพนักงาน พนักงานที่ไดรับการคัดเลือกภายใตระบบการรับชวงตออาจ
มีสถานะเปนพนักงานประจำ หรือพนักงานชั่วคราว บริษัทที่ใหบริการจัดหา
พนักงานรับชวงตอจะตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน 
                กฎหมายแรงงานเลขท่ี 13/2003 มีมาตราสำคัญที่เกี่ยวของกับ

การจางพนักงานแบบรับชวงตอ ดังนี้

  • มาตราที่ 50-55 และมาตราท่ี 56-59 

  กำหนดใหพนักงานแบบรับชวงตออาจทำงานพิเศษนอกเหนือ
  จากงานประจำหรือทำงานพิเศษที่เกี่ยวของกับงานประจำก็ได
  • มาตราที่ 66 
  มีงานเพียง 5 ประเภทเทาน้ันที่สามารถจางพนักงานทำงานภาย
  ใตระบบการรับชวงตอ ไดแก งานบริการจัดเล้ียง การใหบริการ

  ทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย บริการสนับสนุนการทำ
  เหมือง และบริการขนสงพนักงาน หากเปนงานที่นอกเหนือจาก
  งาน 5 ประเภทขางตนอาจไมสามารถจางพนักงานทำงานภายใต

  ระบบการรับชวงตอได
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  ประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการจางงานแบบรับชวงคือ บริษัท

ไมมีขอผูกมัดที่จะตองจายเงินชดเชยเม่ือใดก็ตามท่ีตัดสินใจยกเลิกการจางงาน

ของพนักงาน

 เวลาการทำงาน 

 ขอกำหนดของกฎหมายแรงงานกำหนดวา เวลาการทำงานจะตอง

ไมมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยปกติเวลาการทำงานจะเปน (1) 8 ชั่วโมง

ตอวัน สำหรับผูที่ทำงาน 5 วันตอสัปดาห หรือ (2) 7 ชั่วโมงตอวันสำหรับคน

ที่ทำงาน 6 วันตอสัปดาห ทั้งนี้ กฎระเบียบของเวลาทำงานจะไมมีผลบังคับ

ใชกับงานในบางสาขาท่ีกำหนด

 การทำงานลวงเวลา

 การทำงานลวงเวลาจะถูกควบคุมและกำกับโดยกฎกระทรวงแรงงาน

เลขที่ KEP.102/MEN/VI/2004 ทั้งนี้ การทำงานลวงเวลาจะเปนไปตามขอ

กำหนดของแตละบริษัท โดยพนักงานมีสิทธิที่จะไดรับการจายเงินคาลวงเวลา

ในอัตราพิเศษ 

        วันทำงาน               อัตราตัวคูณพื้นฐาน

  ปกติ ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป

 วันจันทร-เสาร - 1.5 2

 วันอาทิตยและวันหยุด 2 3 4

ที่มา: Ministry of Manpower and Transmigration

 การฝกอบรมของพนักงาน

 กฎกระทรวงกำหนดใหบริษัทท่ีมีพนักงานต้ังแต 100 คนขึ้นไป

จะตองจัดฝกอบรมใหแกพนักงานอยางนอยรอยละ 5 ของจำนวนพนักงาน

ทั้งหมดในแตละป บริษัทที่ถูกกำหนดใหจัดฝกอบรมในแตละปนั้น จะตอง

จัดเตรียมกำหนดการฝกอบรมรายปซึ่งประกอบดวยประเภทของการฝกอบรม 

ระยะเวลาและสถานท่ีของการฝกอบรม ทั้งนี้ คาใชจายในการจัดการฝกอบรม

จะเปนความรับผิดชอบของบริษัทท้ังหมด

 สิทธิของพนักงานและวันหยุด

 • เงินเดือน 

 • โบนัส

 • สวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายของที่พักอาศัยและเงินกู

 • คาใชจายในการรักษาพยาบาล

 • คาใชจายในการคลอดบุตรและวันลาพักคลอดบุตร 3 เดือน (1.5 

  เดือนกอนคลอดบุตรและ 1.5 เดือนหลังจากคลอดบุตร) สำหรับ

  พนักงานผูหญิง
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 • ประกันสังคม

 • วันหยุดรายสัปดาห กำหนดใหหยุด 1 วันหลังจากทำงาน 6 วัน

  และวันหยุด 2 วันหลังจากทำงาน 5 วัน

 • วันหยุดรายป กำหนดใหมีวันหยุดได 12 วันทำงานหลังจากที่

  ทำงานตอเน่ืองกัน 12 เดือนขึ้นไป

 • วันหยุดพักผอน กำหนดใหหยุดไดไมเกิน 2 สัปดาหหลังจากที่

  ทำงานมาแลวอยางนอย 6 ป 

 • วันหยุดตามกฎกระทรวงแรงงานเลขท่ี 04/MEN/1994 บริษัท

  จะกำหนดใหพนักงานไดหยุดงานในวันหยุดทางศาสนาทุกป

 สหภาพแรงงาน

 รัฐบาลอนุญาตใหพนักงานทุกคนมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

และเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทที่มีคนงานอยางนอย 10 คน

ก็สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานไดเพื่อปกปองผลประโยชนของตนกับนายจาง   

สหภาพแรงงานสามารถจัดต้ังโดยพนักงานในบริษัทหรือบุคคลภายนอกบริษัทก็ได

ท้ังน้ี รูปแบบสหภาพแรงงานคือเปนองคกรอิสระและเปดเผย เปนประชาธิปไตย

และรับผิดชอบในการตอสูเพื่อแรงงานในกรณีที่มีขอโตแยงกับนายจาง องคกร

ของรัฐที่เกี่ยวของกับแรงงานคือสมาพันธแรงงานแหงชาติ (Federation of 

Indonesian Workers) ซึ่งประกอบดวยสหภาพแรงงานจำนวน 21 แหง

และ SPLP จำนวน 13 แหง

 การประกันสังคมของแรงงาน

         รัฐบาลไดจัดตั้งโครงการประกันสังคมซึ่งอยูภายใตการกำกับของ

หนวยงานประกันสังคมของรัฐ ซึ่งครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้

 1. การประกันการเกษียณอายุ

 2. การประกันสุขภาพ 

 3. การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

 4. การประกันการเสียชีวิต

 เบี้ยประกันของโครงการประกันสังคมจะคิดจากรอยละ 5.7 ของ

เงินเดือนและรอยละ 3.7 ของเงินสมทบจากนายจาง โดยนายจางที่มีลูกจาง 

10 คนข้ึนไปท่ีมีอัตราคาจางพนักงานตอคนเปนจำนวนมากกวา 1 ลานรูเปยห

จะตองเขารวมโครงการประกันสังคม หากเจาของธุรกิจที่ไมมีลูกจางก็สามารถ

เขารวมโครงการน้ีไดเชนกัน

 แรงงานตางชาติ

       แรงงานตางชาติที่ถือวีซาอินโดนีเซียสามารถทำงานในอินโดนีเซียได 

ธุรกิจที่สามารถจางแรงงานตางชาติไดคือ สำนักงานตัวแทนการคาระหวาง

ประเทศ สำนักงานตัวแทนของบริษัทในตางประเทศหรือสำนักขาวตางประเทศ 

บริษัทลงทุนของตางประเทศ บริษัทลงทุนของอินโดนีเซีย บริษัทที่ดำเนินงาน
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เพ่ือโครงการของรัฐ และโครงการชวยเหลือตางๆ สถาบันเพื่อสังคม การศึกษา 

วัฒนธรรมและศาสนา ธุรกิจบริการ     นายจางของแรงงานตางชาติจะตองมี

การจัดทำแผนการใชแรงงานตางชาติโดยจะตองระบุเหตุผลในการใชแรงงาน

ตางชาติ ตำแหนง คาจาง จำนวน สถานท่ีทำงาน ระยะเวลาการจาง และ

จำนวนแรงงานทองถ่ินท่ีจะทำงานดวย

 แผนการใชแรงงานตางชาติที่มากกวา 50 คนขึ้นไป จะตองไดรับการ

อนุมัติจากอธิบดีกระทรวงแรงงาน แตหากความตองการจางแรงงานตางชาติ

ท่ีนอยกวา 50 คนน้ัน ก็สามารถขออนุมัติจากผูอำนวยการกองของกระทรวง

แรงงาน ทั้งนี้ ใบอนุญาตใหใชแรงงานตางชาตินี้จะตองเขารับการตออายุเปน

ประจำทุกป 

 นายจางที่มีแรงงานตางชาติทำงานน้ันจะตองจัดใหแรงงานตางชาติ

นั้นเขารวมโครงการประกันสังคมดวย โดยพนักงานตางชาติที่ไดรับเงินคาจาง

ตอเดือนมากกวา 100 ดอลลารสหรัฐฯ นายจางจะตองจายเงินลวงหนาใหกับ

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของรัฐที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงแรงงานกำหนดไว

 แรงงานตางชาติไมสามารถทำงานมากกวา 1 ตำแหนง และทำงาน 

2 แหง ตำแหนงของแรงงานตางชาติ คือ ชางเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการ 

ผูอำนวยการ คณะผูแทน ที่ปรึกษา
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6. ขอมูลอื่นๆที่จำเปนในการลงทุน

6.1 กฎเกณฑวาดวยทรัพยสินทางปญญา
 อินโดนีเซีย มีความกาวหนาในการปองกันทรัพยสินทางปญญา  มีการ

จัดประชุมหลายครั้ง ที่เกี่ยวของกับการปกปองทรัพยสินทางปญญา

 อินโดนีเซียเขารวมเปนสมาชิกขององคกรการคาโลก (WTO) และ

ไดปฏิบัติตามขอตกลงที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา (Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs)  อยางไรก็ตาม 

อินโดนีเซียก็ยังตองปรับปรุงระบบขอมูลเก่ียวกับการปองกันทรัพยสินทางปญญา 

การโจรกรรมทางคอมพิวเตอร และงานศิลปะ รวมทั้งภาพยนตร ที่ยังคงพบ

แพรหลายกลาดเกล่ือนอยูในประเทศ 

  1. ลิขสิทธิ์

 ตามหลักพื้นฐานเร่ืองลิขสิทธิ์ของอินโดนีเซีย เปนไปตามกฎหมาย

การปกปองการประดิษฐคิดคน หรือนวัตกรรมใหมๆ รวมถึง การปองกันในเรื่อง

วิทยาศาสตร งานศิลปะ โปรแกรมคอมพิวเตอร เพลง  ภาพถาย  แผนท่ี และอื่นๆ 

ลิขสิทธิ์นั้นจะมีผลในกรณี

  - อายุของงานประดิษฐคิดคน ไมเกิน 50 ปที่ผูคิดคนเสียชีวิต

   แลว งานประดิษฐคิดคน ไมวาจะเปนหนังสือ หุน หนังตะลุง 

   งานเขียน ละคร เพลง การเตนรำ การรายรำ ภาพวาด 

   ประติมากรรม งานแกะสลัก สุนทรพจน สถาปตยกรรม และ

   อื่นๆ

  - หากลิขสิทธิ์นั้นมีผูเปนเจาของมากกวา 1 คน สิทธิ์นั้นจะยังคง

   อยูจนกระทั่งผูเปนเจาของคนสุดทายไดเสียชีวิตไปแลวไมเกิน 

   50 ป หลังจากน้ันส่ิงประดิษฐน้ันจะสามารถเปล่ียนหรือยกให

   ผูอื่นตอไป

  - ไมเกิน 50 ป หลังการประกาศสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   ภาพยนตร ภาพถาย ฐานขอมูล และผลงานท่ีเกิดจากการดัด

   แปลงปรับเปล่ียนใดๆ 

  - ไมเกิน 50 ป หลังจากที่งานวรรณกรรมน้ันไดตีพิมพครั้งแรก

  - ไมเกิน 50 ป หลังจากที่องคกรหรือหนวยงานไดประกาศสิทธิ์

   ในการเปนเจาของครั้งแรก

  2. เครื่องหมายการคา

 สิทธิ์จากเคร่ืองหมายการคาในอินโดนีเซีย ถูกคุมครองโดยกฎหมาย

โดยมีเนื้อหาในการใหการคุมครองสินคาดังนี้ คือ 

  - เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวจะถูกคุมครอง 10 ป 

   ภายหลังจากที่มีการใชเคร่ืองหมายการคาน้ันๆ และสามารถ
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   ขอขยายการตออายุการใชออกไปไดอีก

  - เครื่องหมายการคาหนึ่ง สามารถยกเลิกการใชโดยการรองขอ

   ตอเจาของหรือ ภาครัฐ ไดหากไมมีการใช

  3. สิทธิบัตร 

 รัฐบาลอินโดนีเซีย ไดตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิบัตร และให

การคุมครองในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินทางปญญาภายใตกฎหมาย

สิทธิบัตร

 สิทธิบัตร ถือเปนเอกสิทธิ์ที่รัฐบาลไดมอบใหกับผูคิดคน  สำหรับส่ิง

ประดิษฐคิดคนทางเทคโนโลยี ทั้งที่เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือ 

กระบวนการผลิต

 สิทธิบัตรจะมีอายุคุมครอง 20 ป สำหรับสิทธิบัตร หรือสิ่งประดิษฐ

คิดคนแบบงายๆ จะมีอายุคุมครองเพียง 10 ป และสิทธิบัตรทั้งสองสามารถขอ

ขยายตออายุไดอีก สิทธิบัตรสามารถโอนเปล่ียนไปใหผูอื่นได โดยการมอบให

เปนมรดก การบริจาค การทำสัญญาขอตกลงเปนลายลักษณอักษร และอื่นๆ 

  4. การออกแบบอุตสาหกรรม

 การออกแบบอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงรูปแบบ การตั้งคา 

องคประกอบของเสนและสี การผสมผสานลายเสนและสีในเชิงสามมิติ หรือ

สองมิติ ซ่ึงจะกอใหเกิดความประทับใจในความงาม และสามารถนำไปผลิตเปน

ผลิตภัณฑ สินคาอุตสาหกรรม หรือ งานฝมือ

 ผูถือสิทธิ์การออกแบบอุตสาหกรรมดังกลาว มีสิทธิ์ที่จะนำไปใชและ

หามไมใหผูอื่นผลิต ใช ขาย นำเขา สงออก หรือ จัดจำหนาย ผลิตภัณฑที่ใช 

การออกแบบอุตสาหกรรมของตน   ความคุมครองสิทธ์ิการออกแบบอุตสาหกรรม

นั้น มีระยะเวลา 10 ป หลังจากที่สิทธิ์ดังกลาวถูกนำไปใช

6.2  ขอแนะนำอื่นๆ โดยทั่วไป
 ขอสังเกตบางประการ

 1) จากการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนไทยที่เขาไปลงทุนใน

อินโดนีเซียแลว มีความเห็นตรงกันวาอินโดนีเซียยังมีความนาลงทุน โดยเฉพาะ

ในชวง 1-2 ปที่ผานมา มีพัฒนาการที่ดีขึ้นชัดเจน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

ความปลอดภัย และกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายลงทุนฉบับใหมชวยสราง

ความมั่นใจแกนักลงทุน

 2) รัฐบาลอินโดนีเซียมีการแกไขกฎหมายหลายฉบับใหเปนสากล

และชัดเจนขึ้น มีการระบุประเภทกิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุน (Investment

Negative List) การเพิ่มสิทธิประโยชนแกนักลงทุน การขยายระยะเวลาการ

ใชสิทธิในที่ดินนานข้ึน รวมทั้งมีการระบุกระบวนการในการแกปญหาขอพิพาท

ระหวางภาครัฐกับเอกชนซ่ึงเคยเปนปญหาสำคัญในอดีต โดยหากไมสามารถ
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 กรณีลูกจางทำผิดและ
บริษัทไลออกก็ตองจายเงิน
ชดเชยถึง 14 เดือน ถาลูกจาง
นั้นทำงานกับบริษัทนานเกิน 
10 ป เปนตน ดังนั้น การลงทุน
ในตางประเทศแมอัตราคาจาง
แรงงานจะต่ำ

เจรจาประนีประนอมกันไดจะใชวิธีตั้งอนุญาโตตุลาการจากตางประเทศที่เปนที่

ยอมรับของคูกรณีท้ังสองฝาย  แทนการข้ึนศาลอินโดนีเซียเชนในอดีต นอกจากน้ี 

ยังมีการอำนวยความสะดวกในการลงทุน เชน การลดระยะเวลาในการอนุมัติ

จัดตั้งบริษัทและขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การปรับระบบภาษีใหงายขึ้น   การ

เรงกระบวนการในการสงออกและนำเขาสินคาที่ดานศุลกากร เปนตน นับเปน

การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ แตการแปลงแผนสูการปฏิบัติ รวมท้ังการออกกฎหมาย

รองอื่นๆ เปนประเด็นที่ตองติดตามตอไป  

 3) การใหสิทธิประโยชนในการลงทุนของอินโดนีเซียยังคอนขาง

นอย แมจะมีการรวมกฎหมายลงทุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนตาง

ชาติเปนฉบับเดียวกันแลวก็ตาม เชน ใหสิทธิประโยชนเฉพาะการยกเวนหรือ

ลดหยอนภาษีนำเขาวตัถุดิบเทาน้ัน ไมมีการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Tax

Holidays) เหมือนประเทศอ่ืน

 4) การสรางเครือขายหรือความสัมพันธเปนพื้นฐานสำคัญของการ

ลงทุนในอินโดนีเซีย ทั้งหนวยราชการ และนักธุรกิจ โดยควรสรางความสัมพันธ

กับชาวอินโดนีเซียหลายๆ กลุม มิใชเฉพาะคนไทย การรวมทุนกับทองถิ่นจำเปน

ตองพิจารณาผูรวมทุนที่ดี โดยเฉพาะบริษัทอินโดนีเซียสวนใหญเปนธุรกิจครอบ

ครัวซ่ึงจะมีการบริหารงานแบบครอบครัวดวย

 5) ที่ตั้งโรงงานควรอยูในนิคมอุตสาหกรรมมากกวาอยูนอกนิคม 

แมวาการอยูในนิคมอุตสาหกรรมจะไมไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากภาครัฐ

เน่ืองจากหากต้ังอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมอาจจะประสบกับปญหาดานโครงสราง

พื้นฐานท้ังถนน ไฟฟา ประปา การขนสงตางๆ แมรัฐบาลจะตระหนักถึงความ

สำคัญและกำลังเรงแกปญหาแตคาดวายังคงตองใชเวลาอีกไมนอย

 6) การลงทุนในตางประเทศ หากเปนไปไดควรมีการรวมกลุม

นักลงทุนท่ีมีความสนใจรวมกัน มีธุรกิจเกี่ยวเน่ืองหรือเกื้อหนุนกัน หรือสามารถ

ใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งหากสามารถรวมกลุมกันเปนคลัสเตอร (Cluster) ได 

นอกจากชวยลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรแลว ยังชวยสราง

ความเขมแข็งใหแกธุรกิจไดดีกวาการเขาไปลงทุนโดยลำพังตนเอง

 7) กฎหมายของอินโดนีเซียใหการคุมครองแรงงานมาก เชน การ

จายเงินทดแทนกรณีลูกจางออกจากงานในอัตราที่สูง เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน 

เชน กรณีลูกจางทำผิดและบริษัทไลออกก็ตองจายเงินชดเชยถึง 14 เดือน 

ถาลูกจางนั้นทำงานกับบริษัทนานเกิน 10 ป เปนตน ดังนั้น การลงทุน

ในตางประเทศ แมอัตราคาจางแรงงานจะต่ำ แตควรคำนึงถึงรายจายอื่นตาม

กฎหมายแรงงานกำหนดดวย หนาที่บางอยางหากสามารถจางบริษัทภายนอก

ดำเนินการแทนได เชน การรักษาความปลอดภัย จะทำใหการบริหารภายใน

งายขึ้น นอกจากน้ี การจางงานตามสัญญา กฎหมายกำหนดใหกระทำไดไมเกิน 

3 ป หลังจากนั้นตองบรรจุเปนพนักงานประจำ นอกจากน้ี การจางแรงงาน

‘

‘
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ตางชาติมีเงื่อนไขมาก เชน ตองระบุตำแหนงงานใหตรงกับที่ BKPM กำหนด 

และอนาคตอาจตองสอบภาษาอินโดนีเซียดวยซ่ึงจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม

ที่ใชแรงงานมาก

 8) ระบบภาษี ภาษีเงินไดของอินโดนีเซียจัดเก็บในอัตรากาวหนา

โดยอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลธรรมดาอยูระหวางรอยละ 5-25 และเงินได

นิติบุคคลอยูระหวางรอยละ 10-25 นอกจากน้ี ยังมีภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษี

การขายสินคาฟุมเฟอย อินโดนีเซียจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 10 

และจัดเก็บภาษีการขายสินคาฟุมเฟอยนำเขาในอัตรารอยละ 10-75 ในดาน

การนำเขาควรตรวจสอบดวยวา สินคาชนิดนั้นไดสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑ 

AFTA หรือไม เพราะอัตราภาษีนำเขาตาม AFTA จะต่ำกวาอัตราภาษีนำเขา

ทั่วไป ทั้งนี้ การนำเขาสินคาของนิติบุคคลนอกจากตองเสียภาษีนำเขาแลว ยัง

ตองเสีย Prepaid Tax รอยละ 2.5 ดวย แตสามารถขอคืนไดในชวงปลายป 

(บุคคลธรรมดานำเขาสินคาไมตองเสียภาษีดังกลาว)

 9) ประเด็นที่นาสังเกต คือ ปญหาความวุนวายทางการเมืองใน

ประเทศอินโดนีเซียเกิดขึ้นคอนขางบอย แตมีการกลาวถึงนอยมากในกลุม

นักธุรกิจตางชาติในอินโดนีเซีย ท้ังน้ีเน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนคอนขาง

สูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ (Resource-based

Industries)

 10) ดานการลงทุนของอินโดนีเซียในประเทศไทยยังมีไมมากนัก

สวนใหญอยูในธุรกิจเคมีภัณฑและกระดาษ รองลงมาคือ สิ่งทอ และการแปรรูป

สินคาเกษตร ซึ่งจากการศึกษาพบวานักลงทุนอินโดนีเซียไมคอยมีขอมูลเก่ียวกับ

ประเทศไทย ทั้งๆ ที่นักลงทุนเหลานี้สนใจลงทุนในตางประเทศ มีการกลาว

ในวงการธุรกิจทั่วไปวาชาวอินโดนีเซียมีเงินทุนท่ีอยูนอกประเทศกวา 80-100 

พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะท่ีสิงคโปร แตยังไมสามารถหาแหลงลงทุนได 

นอกจากน้ีชาวอินโดนีเซียมีนิสัยนักธุรกิจที่ไมจำเปนตองลงทุนเฉพาะในธุรกิจ

เดิมของตน แตพรอมท่ีจะรุกลงทุนในธุรกิจใหมๆ ดังนั้น การเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับประเทศไทยใหกวางขวางขึ้น การประชาสัมพันธศักยภาพของไทย

โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีแนวคิดธุรกิจและมีผลิตภัณฑใหมแตขาดแคลนเงินทุน 

จะเปดโอกาสใหมีการรวมทุนระหวางกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้ง 2 ฝายได

6.3  ความตกลงและความรวมมือระหวางไทยกับอินโดนีเซีย
 1. เขตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - 

Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT- GT) เขตเศรษฐกิจ

อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย เริ่มตนในป 2536 หลังจากที่ผูนำทั้ง 3 ประเทศ 

เห็นชอบใหมีความรวมมือทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ประเทศ 

ปจจุบัน IMT-GT ครอบคลุมพื้นท่ีดังนี้
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 อินโดนีเซีย 10 จังหวัด ไดแก อาเจะห บังกา-เบลิตุง เบงกูลู แจมบี 

ลัมปุง สุมาตราเหนือ เรียว เรียวไอสแลนด สุมาตราใต สุมาตราตะวันตก 

 มาเลเซีย  8 รัฐ ไดแก เคดาห กลันตัน มะละกา เนกริเซมบิเลิน ปนัง 

เปรัค เปอรลิส และสลังงอ 

 ไทย 14 จังหวัด คือ สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง  

พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบี่ 

 ความรวมมือดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจระหวาง 3 ประเทศ ใหมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนความรวมมือทางดานการผลิต การสงเสริม

การลงทุน และการถายทอดเทคโนโลยี     เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันในพื้นที่ IMT-GT โดยมีแผนยุทธศาสตรและภารกิจหลัก  ดังนี้

แผนยุทธศาสตร IMT-GT Roadmap  

 แผนยุทธศาสตร IMF-GT ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-54) ประกอบดวย

ยุทธศาสตรหลัก 5 ประการ    คือ

 1. ยุทธศาสตรสงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภายในและระหวาง

พื้นท่ี IMT-GT และระหวางพื้นที่ IMT-GT กับภายนอก ดังนี้

    - อำนวยความสะดวกดานการคาและการลงทุนขามแดน 

     - สงเสริมการคาและการลงทุนระหวางกัน 

     - รวบรวมและเผยแพรขอมลูดานเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 2. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว 

ไดแก 

     - การเกษตร (รวมท้ังประมง ปศุสัตว และปาไม) และเกษตร

   แปรรูป 

     - การทองเที่ยว 

 3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเช่ือมโยงทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน

เพื่อบูรณาการดานพื้นที่ IMT-GT เขาดวยกัน ไดแก

     - เชื่อมโยงดานการขนสง (ถนน รถไฟ ขนสงทางทะเล 

ทาอากาศยาน) 

  - สื่อสารโทรคมนาคม 

  -  พลังงาน 

 4. ยุทธศาสตรใหความสำคัญตอประเด็นความรวมมือที่เชื่อมโยงใน

ความรวมมือทุกดาน ไดแก 

  - พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเคล่ือนยายแรงงาน 

     - จัดการดานส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

 5. ยุทธศาสตรเสริมสรางการจัดการดานสถาบันและกลไกความ

รวมมือในพื้นท่ี IMT-GT ไดแก



คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  95
สส

     -  จัดการดานสถาบันภายใตกรอบ IMT-GT Roadmap

     -  ขยายการเขาไปมีสวนรวมภายในกลุม IMT-GT

     -  ดำเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน 

 บทบาทและภารกิจหลักของสถาบันภายใตกรอบ IMT-GT  

 1. ประชุมสุดยอดผูนำ IMT-GT (Leaders’ Summit)

     - เปนองคกรสูงสุดในการตัดสินใจของกรอบ IMT-GT 

     -  กำหนดเปาหมายหลัก และทิศทางความรวมมือตามกรอบ 

   IMT-GT 

 2. ประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministers’ Meeting : MM)

     - เปนหนวยประสานงานดานการกำหนดทิศทาง และเปนองค

   ประกอบการตัดสินใจของกรอบ IMT-GT 

    - ทำหนาที่รายงานความกาวหนาการดำเนินการตามกรอบ 

   IMT-GT Roadmap

         3. ประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส (Senior Offi cers’ Meeting : SOM)

     - เปนองคกรประสานงานของแผนงาน IMT-GT โดยรายงาน

   ตอที่ประชุมระดับรัฐมนตรี 

    - จัดเตรียมกรอบความกาวหนา IMT-GT Roadmap ตอท่ีประชุม

   รัฐมนตรี

    -  เสนอแนวนโยบาย หรือประเด็นท่ีควรดำเนินการตอองคกรระดับ

   ที่สูงกวา 

 4. คณะทำงาน (Working Group) ทำหนาที่ประสานงานอำนวย

ความสะดวก และใหความรวมมือในแตละสาขาความรวมมือ

 5. ศูนยการประสานงานอำนวยความสะดวก ติดตามผล และอื่นๆ 

(Coordination and Monitoring Center : CMC) ทำหนาที่ประสานงาน

ระหวางท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี/ที่ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสกับสถาบันอื่นๆ 

ของ IMT-GT รวมท้ังพันธมิตรจากภายนอก

 6. ฝายเลขานุการระดับชาติ (National Secretariate) ทำหนาที่

รวมดำเนินการ ติดตอประสานงานระดับภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้ง

ติดตามโครงการในพ้ืนท่ี IMT-GT 

 7. สภาธุรกิจ IMT-GT (Joint Business Council : JBC) เปน

ผูประสานงานภาครัฐกับเอกชน และเสนอโครงการความรวมมือภาคเอกชน

 8. ที่ประชุมระดับผูวาและรัฐมนตรี (Governors and Chief 

Ministers Forum) เปนผูประสานงานสภาธุรกิจ IMT-GT รวมทั้งสนับสนุน

สงเสริมโครงการในพ้ืนท่ี IMT-GT 



96  คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

7. คำถามที่ถามบอยเก่ียวกับการคาและการลงทุน
 

 1.) ถาม : บริษัทผลิตภัณฑความงามขอใบอนุญาตการขายสินคา 

ML Registration (ใบอนุญาต อย.) ในประเทศอินโดนีเซีย แตไมทราบวานาน

เทาไรถึงจะไดรับใบอนุญาตดังกลาว ?

 ตอบ : ประเทศอินโดนีเซียพยายามปกปองสินคาและผลิตภัณฑ

ดานความงามและยารักษาโรคภายในประเทศ ดังนั้นไมสามารถระบุระยะเวลา

ของการใหอนุญาตไดเลย ซึ่งชวงเวลาการขออนุญาตดังกลาวอาจอยูระหวาง 

6 เดือน ถึง 2  ป หรือไมมีระยะเวลากำหนด เปนตน ดังนั้น ผูสงออกชาวไทย

ที่ตองการสงสินคาประเภทดังกลาวเขาไปยังประเทศอินโดนีเซียควรตองหา 

Distributor ของประเทศเหลานี้เพื่อเปนตัวแทนในการนำสินคาไปจำหนาย

จะดีกวา  เนื่องจากหากตองรอเพ่ือใหไดรับใบอนุญาต ML อาจทำใหเสียเวลา

ในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากระยะเวลาในการไดรับอนุญาตนั้นไมสามารถระบุ

ไดแนนอน

 2.) ถาม : เน่ืองจากประเทศสิงคโปร มีความสามารถในการบริหาร

จัดการดานธุรกิจ และมีความสัมพันธอันแนนแฟนกับประเทศอินโดนีเซีย   ดังนั้น

เปนไปไดหรือไมวา เราจะทำการจาง Distributor ที่เปนชาวสิงคโปรเพื่อนำ

สินคาเขาไปขายในอินโดนีเซีย ?

 ตอบ : การปฏิบัติดังกลาวอาจไมไดทำใหมีความไดเปรียบและ

ประสบความสำเร็จในการนำสินคาเขาไปจำหนายในประเทศอินโดนีเซียเสมอไป   

ทั้งนี้เนื่องจากจะเปนการเพิ่มขั้นตอนในการดำเนินการดานเอกสารและการ

ขออนุญาตทำใหเกิดความยุงยากขึ้นอีก นอกจากน้ีแลว ทางการของประเทศ

อินโดนีเซียอาจไมสนับสนุนวิธีดำเนินการดังกลาว เนื่องจากวาหากสินคานำเขา

มีปญหาดานคุณภาพทำใหเกิดความยุงยากในการตรวจสอบหาผูสงออก         

 นอกจากน้ีแลว แมวา ASEAN มีแนวโนมที่จะเปดเสรีดานการคา  

โดยเฉพาะการรวมกลุมเศรษฐกิจ (AEC) อยางไรก็ตาม สินคาบางชนิด กเ็ปน

สินคาท่ีบางประเทศยังมีการกีดกันอยู ซ่ึงมีวิธีเดียวท่ีจะหลีกเล่ียงปญหาในลักษณะ

ของการกีดกันดังกลาวคือ ยายฐานการผลิตหรือเขาไปลงทุนผลิตสินคาในประเทศ

เหลานั้นเลย

 3.) ถาม : ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเปนประเทศท่ีมีเกาะอยูมากมาย ใน

ฐานะท่ีเราดำเนินธุรกิจในฐานะเปนผูสงออกเราควรจัดการในเร่ือง Distributor  

เชนไร ?

 ตอบ : เน่ืองจากประเทศอินโดนีเซียมีเกาะอยูมาก ดังนั้นผูแทน

จำหนายสินคาซ่ึงเปนชาวอินโดนีเซียจึงไมมีความคุนเคยกับทุกสถานท่ีตามเกาะ

ตางๆ ดังนั้น ผูประกอบการหรือผูสงออกไทยควรหา Distributor ในแตละ
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พื้นที่ ซึ่งจะเปนผูที่มีความคุนเคยในเฉพาะพ้ืนท่ีนั้นๆ รวมทั้งเปนผูที่รูกฎเกณฑ

และขอกำหนดเง่ือนไข ตลอดจนถึงวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีของแตละ

พื้นที่เปนอยางดี อันจะเปนผลดีตอการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการเอง

 อีกตัวอยางหนึ่ง มีผูประกอบการไทยบางรายซ่ึงมีกลยุทธและยุทธ-

ศาสตรในการเจาะตลาดเฉพาะตัวอีกดวย อาทิ เครื่องดื่มชูกำลัง M-150 

มีแคมเปญในการใหรางวัลกับบุคคลในทองถ่ินที่ไดรับเลือกจากคนในทองถิ่น

วาเปนผูที่มีคุณธรรม หรือวาความกตัญู แคมเปญดังกลาว นอกจากจะสราง

ความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค ยังเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของบริษัท

อีกดวย    ซึ่งจะทำใหเปนผลดีในการกระจายสินคาของบริษัทในโอกาสตอไป

 4.) ถาม : ประเทศอินโดนีเซีย  มีการประกาศใหสินคาตองไดรับ

การรับรองเคร่ืองหมาย SMI  (คลายกับเครื่องหมาย  สมอ.) ซึ่งทางอินโดนีเซีย 

ไมไดแจงมากอนลวงหนาวาจะกำหนดใหสินคาตองไดรับการรับรองเครื่องหมาย

ดังกลาว ซึ่งกลุมผูผลิตเครื่องใชไฟฟาไดรับความเดือดรอนจากมาตรการดังกลาว

อยากทราบถึงเจตนาของประเทศอินโดนีเซีย วาเปนเชนไร?

 ตอบ : ประเทศอินโดนีเซีย พยายามปกปองและคุมครอง

ผูประกอบการผลิตสินคาภายในประเทศ  จากประเทศผูสงออกเขามา  ดังนั้น

จึงไดพยายามหามาตรการตางๆ เพื่อปกปองผลประโยชนใหกับผูผลิตภายใน

ประเทศ กรณีที่มีการกำหนดใหตองไดรับมาตรฐาน SMI เปรียบเสมือนเปน

การกีดกันการคาประเภทหน่ึง ซึ่งทางการอินโดฯ ไมไดแจงใหผูสงสินคาเขา

ทราบมากอนลวงหนา ทำใหสินคาจำนวนมากที่ผลิตสำเร็จแลวอาจไมผาน

มาตรฐาน SMI และไมสามารถนำเขาไปขายยังประเทศอินโดนีเซีย สงผลให

ผูประกอบการท่ีผลิตสินคาในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับผลกระทบ ซึ่ง

ประเด็นดังกลาวนี้ไมสามารถแกไขในชวงระยะเวลาอันส้ัน แตเปนประเดน็ที่

เปนปญหาระดับประเทศซ่ึงตองไดรับการแกไขในระดับประเทศตอไป   

 นอกจากน้ี สามารถอธิบายไดวา การที่กลุมอาเซียนไดรวมตัวกัน

เปน AEC ซึ่งมีขอตกลงในการท่ีจะทำใหภาษีลดลงใหเหลือเพียง 0% ซึ่ง

ทำใหประเทศผูนำเขาไมมีอาวุธในการท่ีจะคุมกันใหกับผูผลิตภายในประเทศ  

เลยหันมาใช Non  Tariff  Barrier กันแทน

 5.) ถาม : บริษัทของไทยโดยเฉพาะบริษัทที่ประกอบการดาน 

อาหาร เปนตน ที่สงออกสินคาเขาไปในประเทศอินโดนีเซียมักประสบปญหา

เกี่ยวกับมาตรฐานของสินคา รวมถึงมาตรฐานของสินคา Halal อีกดวย อยาก

ทราบวาปญหาดังกลาวมีที่มาอยางไร?

 ตอบ : ปญหานี้เปนปญหาเชนเดียวกับการใช มาตรการ Non 

Tariff Barrier แตปญหาลักษณะดังกลาวมีความลึกซึ้งมากกวา ซึ่งการแกไข
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ปญหาดังกลาวจะตองมีการประสานงานในระดับประเทศ และกำหนดขอ

ปฏิบัติอยางชัดเจนเพ่ือใหเปนขอปฏิบัติอันเปนท่ียอมรับของประเทศตางๆ

กลาวคือ ตัวอยางของอาหารฮาลาลที่ไดรับมาตรฐานฮาลาลจากประเทศไทย

แตไมสามารถนำเขาไปขายยังประเทศมุสลิมในกลุมอาเซียน เชน มาเลเซีย

อินโดนีเซีย ได ท้ังน้ีเน่ืองจากประเทศดังกลาวอางวาสินคาฮาลาลของประเทศ

ไทย เปนสินคาที่ยังไมไดมาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศตนเอง เปนตน  

 6.) ถาม : การสงออกสินคาประเภทชิ้นสวนรถยนตตองมีหลัก

ปฏิบัติเชนไรหากสงออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย?

 ตอบ : ขอกำหนดของสินคาประเภทช้ินสวนรถยนต มีดังนี้

   - ตัวหนังสือที่ฉลากหรือกลองสินคาผลิตภัณฑ ตองเปน

    ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย เทาน้ัน (หามใชเฉพาะภาษา

    อังกฤษเพียงอยางเดียว)

   - ตัวแทนผูจำหนาย ตองมีใบอนุญาต APIU (ใบอนุญาตให

    จำหนายสินคาทั่วไป)

 นอกจากน้ีแลว ขอสังเกตประการหน่ึงซึ่งนาจะเปนขอดีตอสินคาไทย

คือ ผูบริโภคชาวอินโดนีเซียมีความนิยมสินคาประเภทน้ีจากประเทศไทยมาก

ทั้งนี้เนื่องจากเปนสินคาที่มีคุณภาพดีเหมือนสินคาจากญี่ปุน รวมถึงมีความ

สวยงาม มีรูปแบบทันสมัย แมวาจะมีราคาสูงกวาสินคาที่ผลิตจากประเทศจีน

ก็ตาม

 7.) ถาม : ควรทำการคาหรือติดตอธุรกิจกับประเทศอินโดนีเซีย 

ชวงไหนจึงจะเหมาะสมท่ีสุด?

 ตอบ : ควรเวนชวงที่มีการถือศีลอด คือในชวงเดือนรอมฎอน 

(Ramadan) เนื่องจากวาชาวอิสลามไมตองการถูกรบกวนการถือศีลในชวง

ดังกลาว      

 นอกจากน้ีสำหรับผูลงทุนซึ่งไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ตอง

คำนึงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงานทองถิ่นดวย เน่ืองจากกฎหมายแรงงาน

ของประเทศน้ีใหความคุมครองแรงงานอยางมาก ตัวอยางเชน กฎหมายกำหนด

วาจะตองมีการจายเงินโบนัส 1 เดือนในชวงหลังจากการถือศีล หรือหลัง

วันฮารีรายอ (วันตรุษอิดุลฟตริ) ใหกับแรงงานอีกดวย เนื่องจากชวงหลังจาก

วันดังกลาวจะมีการฉลองการเสร็จส้ินการถือศีลอด เปนเวลา 2  วัน 2 คืน  

นอกจากตัวอยางดังกลาวแลวยังมีสวัสดิการอื่นๆ ที่ผูประกอบการควรตอง

รับทราบตามบทกฎหมายแรงงานอีกดวยเชนกัน
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8. หนวยงานติดตอสำคัญ

1.  หนวยงานราชการไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา

Royal Thai Embassy, Jakarta Jl. Imam Bonjol, No. 74 

Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Tel:  (62 21) 390-4052 - 54, 391-5651, 390-4225

Fax: (62 21) 310-7469, 31901411

E-mail: thaijkt@cbn.net.id 

Website: www.thaiembassy.org/jakarta

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงจาการตา

Offi ce of Commercial Affairs

Jl. Mega Kuningan Ka. E3.3 

No. 3 (Lot 8.8), Jakarta Selatan 12950

Tel: (62 21) 2932-8217-18

Fax: (62 21) 2932-8219

E-mail:  mincomjk@cbn.net.id 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ณ กรุงจาการตา

Offi ce of Agricultural Affairs Jl. Imam Bonjol, 

No. 74 Menteng, Jakarta Pusat

Tel:  (62 21) 390-4055

Fax: (62 21) 315-0028
 

สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงจาการตา

Offi ce of Defense and Air Attaché Jl. Taman Patra VII Kav. 5-6, 

Kuningan,  Jakarta Selatan 12950 .                                                                                                     

Tel:  (62 21) 520-2455

Fax: (62 21) 5292-1277

สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา

Offi ce of Naval Attaché Jl. Taman Radio Dalam VII/41 A,

Gandaria Utara, Kebayoran Baru

Tel:  (62 21) 727-94835

Fax: (62 21) 726-8583
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2. รายชื่อรานอาหารไทยในอินโดนีเซีย
Blue Erawan

Jl. Cut Meutia NO.2 Menteng Jakarta Pusat 
Tel : 315 0980
Fax : 314 1903

Thai & I
Pondok Indah Mall 1, Lt. 1 No. 152 
Tel : 7590 9934
Plaza Semanggi, Lt. 3A No. 16 
Tel : 2553 6709

Tamnak Thai (ตำหนักไทย)

Jl. Kemang Raya No.17 (Plaza Adorama), Jakarta Selatan 
Tel : 719 9000
Fax : 719 1444

Jl. H.O.S Cokroaminoto. No. 78 (Menteng). Jakarta Pusat 
Tel : 392 3000
Fax : 3190 2548

Sup Sip (ซุบ ซิบ)
Darmawangsa Square Unit G-62/01, 

Jl. Darmawangsa VI/IX, Jakarta 12160 
Tel : 7278 8288
Fax : 7278 8329

Sukhotai (สุโขทัย)

Sheraton Media, 6th Flr., Jl. Gunung Sahari no.3 
Tel : 626 3001

Suan Thai (สวนไทย)
Cideng Timur No.58 Jakarta Pusat 
Tel : 386 0455, 350 2281

Siam Square (สยามสแควร)
Cilandak Town Square, Top Level 
Tel : 759 20247

Siam at the Ascott
สยาม เดอะ เอสคอรท

Jl.Kebon Kacang Raya 2, Jakarta
Tel : 391 3326
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บรรณานุกรม

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงจาการตา

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขา

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1430752

http://www.thaibizindonesia.com/th/deep-business-knowledge/
         major-industrial-estates/

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=231384

http://www.earththaitravel.com/content.php?trip=indonesia&topic=bali

http://www.sanookholiday.com/home/component/content/article/153

http://www.guideubon.com/web/viewtopic.php?p=137086

http://ontravel.exteen.com/20110516/entry








