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บริการท าความสะอาดออนไลน์เทรนใหม่ของอนิโดนีเซีย 
 
         การจ้างบริการท าความสะอาดเป็นหน่ึงในสินค้าท่ีเจา้ของ

บา้นอินโดนีเซียใชบ้ริการในช่วง Idul Fitri เน่ืองจากคนรับใชก้ลบั
ภูมิล าเนา ในขณะท่ีเจา้ของบา้นตอ้งการใหบ้า้นสะอาดเพื่อตอ้นรับ
ญาติและแขก  ค่าธรรมเนียมการท าความสะอาด ให้บริการท า
ความสะอาดออนไลน์ เช่น tukangbesih go-clean และ Sapulidi 
Professional มีค  าสั่ งจองในช่วงก่อน Idul Fitri ว ันละ 20 ราย 
เพิ่มข้ึนกวา่ช่วงเวลาปกติร้อยละ 30-40 โดยส่วนใหญ่เป็นค าสั่งซ้ือ 

จากบา้นและอพาร์ทเมนทต์อนใตข้องจาการ์ตา  อุปสงคจ์ะสูงในช่วงเทศกาล เช่น Idul Fitri คริสมาสต ์และ
ตรุษจีน  ส าหรับราคาค่าบริการอยูเ่ร่ิมตน้ท่ี 149,000 รูเปียห์/คร้ัง ข้ึนอยูก่บัขนาดของบา้นพกั ชนิดการบริการท่ี
เลือก และระยะเวลาท่ีท างาน 

 ส านักงานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตว่าการให้บริการท าความสะอาดออนไลน์ของ
อินโดนีเซียนบัว่าเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจมากเน่ืองจากการขยายตวัของกลุ่มชนชั้นกลางมีก าลงัซ้ือเพิ่มข้ึน  
เป็นโอกาสส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีสินคา้ในลกัษณะ Business solution ส าหรับผูท่ี้ต้องการลงทุนในกิจการ
ลกัษณะน้ี 

                            (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันท่ี 5 กรกฏาคม 2559) 

 

 

 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอนิโดนีเซีย 
โดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 
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อนิโดนีเซียเรียกร้องให้มาเลเซียเพิม่มูลค่าการค้าชายแดน 

อินโดนีเซียและมาเลเซียพยายามทบทวนขอ้ตกลงการคา้ชายแดนระหวา่งสองประเทศเป็นส่วนหน่ึงของ
ความพยายามเพิ่มมูลค่าการคา้ระหวา่งสองประเทศ ขอ้ตกลงการคา้เม่ือปี 2513 อินโดนีเซียถือบตัรประจ าตวัพิเศษ
ขา้มพรมแดนส าหรับมูลค่าสินคา้ปลอดภาษีเดือนละ 600 ริงกิต (150 ดอลลาร์สหรัฐ)  

 ปัจจุบนัอินโดนีเซียเรียกร้องให้มาเลเซียตกลงเพิ่มมูลค่าดงักล่าวเป็นเดือนละ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ
รองรับกิจกรรมทางธุรกิจในชายแดนอินโดนีเซีย-มาเลเซีย หลงัการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือดา้นการคา้
และการลงทุนระหวา่งอินโดนีเซีย-มาเลเซีย คร้ังท่ีสองในกรุงจาการ์ตาเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 มิถุนายน 2559 หลงั
การประชุมคร้ังแรกในกรุงกวัลาลมัเปอร์เม่ือปี 2551 โดยทั้งสองประเทศได้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อแก้ไข
ขอ้ตกลง  

 มูลค่าการคา้รวมระหว่างอินโดนีเซียกบัมาเลเซียปี 2558 มูลค่า 16 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 
21.5 จากปี 2557 โดยคาดว่ามูลค่าการคา้ระหว่างสองประเทศจะเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าในเร็ว ๆ น้ี มาเลเซียเป็น
ประเทศคู่ค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย และยงัเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศอาเซียน          
บริษทัมาเลเซียลงทุนในอินโดนีเซีย ระหว่างปี 2553 – 2558 มูลค่า 8.9 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ท าให้มาเลเซีย
กลายเป็นนกัลงทุนอนัดบัท่ี 5 ของอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่การลงทุนของมาเลเซียในอินโดนีเซีย ไดแ้ก่ การคมนาคม
ขนส่ง คลงัสินคา้ การส่ือสาร การก่อสร้าง การเพาะปลูก และการเก็บเก่ียว อาหาร และสารเคมี หรืออุสาหกรรม
ผลิตภณัฑย์า 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าการขอปรับเพิ่มมูลค่าสินคา้ข้ามพรมแดน
ดงักล่าว เพื่อเป็นการลดขอ้จ ากดัทางการคา้ สะทอ้นการคา้ท่ีแทจ้ริง และจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าการคา้ชายแดนของ
อินโดนีเซียได ้

      (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันท่ี 4 กรกฏาคม 2559) 

 

ตลาดเงนิและตลาดทุนจ ากดัการให้บริการในช่วง Idul Fitri 

ธนาคารพาณิชยจ์ะจ ากดัการใหบ้ริการในช่วงวนัหยุดยาว Idul Fitri สัปดาห์น้ีโดยให้ลูกคา้สามารถท า
ธุรกรรม ในวนัจนัทร์และวนัองัคารเปิดท าการหลายชัว่โมง แต่ธนาคารกลางก าหนดระบบหกับญัชีของธนาคารให้
ปิดท าการในวนัพุธ บางธนาคารมีจ ากดัการเปิดให้บริการในวนัพฤหัสบดี และวนัศุกร์ โดยจะกลบัมาท างาน
ตามปกติในวนัท่ี 11 กรกฏาคม 2559 ซ่ึงธนาคารจะตอ้งมัน่ใจว่าตูเ้อทีเอ็มจะท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในช่วงวนัหยดุยาว 
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ธนาคารรัฐวิสาหกิจ Mandiri ธนาคารท่ีมีสินทรัพยม์ากท่ีสุดของประเทศ จะด าเนินการ 200 สาขาทัว่
ประเทศ ท าการเปล่ียนแปลงตารางการให้บริการช าระเงินรายใหญ่ รวมถึงท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั Pertamina  การ
จ ากดัการด าเนินงานรวมถึงการฝากถอนเงินสด เช่นเดียวกบัการถ่ายโอนบญัชี และการโอนเงินเขา้หรือออกจาก
บญัชีของ Mandiri ลูกค้าท่ีต้องการถอนเงินสดเกินกว่า 20 ล้านรูเปียห์ (1,500 ดอลลาร์สหรัฐ) ควรท าการแจง้
ล่วงหนา้ 

ธนาคาร Bank Negara Indonesia (BNI) รัฐวิสาหกิจไดเ้ตรียมรถให้บริการจ านวน 15 คนัส าหรับท่ีเม
ดาน สุมาตราตอนเหนือ ท่าเรือ Merak ใน Banten พร้อมทางด่วนในชวาตะวนัออกและชวาตะวนัตก เช่นเดียวกบั 
Jayapura ในปาปัวร์ 

ธนาคาร Bank Central Asia (BCA) ธนาคารพาณิชยร์ายใหญ่ท่ีสุดของอินโดนีเซียสาขาด าเนินการ
จ ากดัในวนัจนัทร์ มีก าหนดปิดให้บริการตั้งแต่วนัท่ี 5 – 8 กรกฏาคม 2559 ขณะท่ีบริการธนาคารในวนัหยุดสุด
สัปดาห์จะเปิดใหบ้ริการในวนัท่ี 9 และ 10 กรกฏาคม 2559 

ตลาดเงินของอินโดนีเซียจะปิดตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 4 – วนัศุกร์ท่ี 8 กรกฏาคม 2559 ช่วงเทศกาล Idul 
Fitri มุสลิม ธนาคารอินโดนีเซียจะเปิดให้บริการในวนัจนัทร์ท่ี 4 กรกฏาคม 2559 จากเวบ็ไซดธ์นาคารกลาง ตลาด
จะเปิดด าเนินการอีกคร้ังในวนัจนัทร์ท่ี 11 กรกฏาคม 2559 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตวา่ในช่วงวนัหยดุเทศกาล Idul Fitri ซ่ึงรัฐบาล
ก าหนดให้วนัหยุดยาว ส่งผลให้การธนาคารมีการจ ากดัระยะเวลาในการให้บริการ แต่ในบางธนาคารอาจจะเปิด
ใหบ้ริการในบางสาขาเพื่อลูกคา้สามารถท ารายการได ้

                   (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันท่ี 4 กรกฏาคม 2559) 

 

เงนิสดหมุนเวยีนในช่วงเดือนรอมฎอน สัญญาณการบริโภคที่อ่อนลง 

           ธนาคารอินโดนีเซียเปิดเผยประมาณการจ านวนเงินสดหมุนเวยีนขาดแคลนในช่วงเดือนรอมฎอน และ Idul 
Fitri เผยให้เห็นว่าการบริโภคอ่อนตวับางเวลา เงินสดท่ีออกจากธนาคารจ านวนเงิน 140 ล้านล้านรูเปียห์ (10.6 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งแต่เร่ิมเดือนถือศีลอดจนถึงปลายสัปดาห์ท่ีผา่นมา เม่ือเทียบกบัช่วงเทศกาลของปี 2558 
อยูท่ี่ 160 ลา้นลา้นรูเปียห์ 

 การบริโภคมกัขาดแคลนก่อน Idul Fitri ท่ีมกัใชจ่้ายส าหรับอาหาร เส้ือผา้ และของขวญั ส าหรับการเฉลิม
ฉลองในช่วงส้ินสดเดือนรอมฎอน โดยปี 2558 มีเงินสดหมุนเวียนในช่วงถือศีลอด 140 ลา้นลา้นรูเปียห์ เม่ือวนั
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จนัทร์ท่ี 4 กรกฏาคม 2559 เป็นวนัสุดทา้ยท่ีธนาคารกลางจะให้บริการถอนและโอนเงินก่อนจะปิดให้บริการ
ในช่วงวนัหยดุยาว ดงันั้นจึงเป็นไปไดว้า่ความตอ้งการเงินสดจะลดลง 

 ประชากรคร่ึงหน่ึงของประเทศไม่มีบญัชีธนาคาร การขาดแคลนการขยายตวัของเงินสดหมุนเวียนจะเป็น
สัญญาณบ่งบอกการบริโภคในครัวเรือน และการกระตุน้เศรษฐกิจ 

 การบริโภคในครัวเรือนมากกวา่คร่ึงของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 850 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสแรก
ขยายตวัเพียงร้อยละ 4.9 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน การลงทุนและการบริโภคขยายตวัชะลอตัว
ท่ามกลางการส่งออกสินคา้โภคภณัฑ์ลดลง ก าลงัซ้ือของประชาชนเพิ่มข้ึน ประชากรยงัคงจบัจ่ายใช้สอยในช่วง 
Idul Fitri แมว้่าราคาสินคา้สูงข้ึน ค่าแรงและโบนสัซบเซา หมายความว่าบางคนใช้เงินเก็บ ซ่ึงจะลดก าลงัซ้ือใน
อนาคต 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตวา่ประชาชนชาวอินโดนีเซียยงัคงให้ความส าคญั
ในการจบัจ่ายใช้สอยในช่วง Idul Fitri โดยจะเน้นท่ีอาหาร เส้ือผา้ และของขวญั แมว้่าสินคา้จะราคาสูงข้ึน และ
รายไดจ้ะลดลง  อาจกระทบกบัก าลงัซ้ือในช่วงหลงัเทศกลาง Idul Fitri 

               (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันท่ี 6 มิถนุายน 2559) 

 

 เงนิเฟ้อเร่ิมชะลอตวั 

 เงินเฟ้อเร่ิมเขา้สู่การชะลอตวัหลงัจากความตอ้งการจบัจ่ายใชส้อยในช่วงเดือนถือศีล และการเฉลิมฉลอง 
Idul Fitri ของศาสนาอิสลาม ท าใหร้าคาสินคา้สูงข้ึน อตัราเงินเฟ้อประจ าปีเดือนมิถุนายนปรับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ยร้อย
ละ 3.45 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤษภาคม ราคาอาหาร เคร่ืองประดบั และค่าธรรมเนียมขนส่งเพิ่มข้ึน อตัราเงินเฟ้อ
พื้นฐานท่ีมาจากความผนัผวนของราคาอาหารและการบริหารจดัการอยูท่ี่ร้อยละ 3.49 เปรียบเทียบกบัเดือนก่อน 

 รัฐบาลตดัสินใจคงราคาค่าไฟฟ้า กดดนัใหอ้ตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนในอีก 6 เดือนขา้งหนา้จากราคาน ้ามนัดีเซล
ท่ีสูงข้ึน แต่ราคาน ้ ามนัคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.2 ของราคารวมท่ีใช้ในการค านวณอตัราเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อ
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเพียงเล็กนอ้ย ความเส่ียงของอตัราเงินเฟ้อจนถึงส้ินปีน้ียงัคงค่อนขา้งดี คาดวา่อตัราเงินเฟ้อทั้งปี
อยูท่ี่ร้อยละ 3.94 

 รัฐบาลก าหนดเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 4 ธนาคารกลางอินโดนีเซียคาดการณ์ว่าอตัรา
เงินเฟ้อจะอยูร่ะหวา่งร้อยละ 3 – ร้อยละ 5 ดงันั้นจึงท าการปรับลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน 125 จุด ตั้งแต่ตน้ปีน้ีโดย
ปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 6.5  
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Disclaimer: ขอ้มูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้มูลเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้
ขอ้มูลแก่ผูส้นใจเท่านั้น โดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การท่ีมีบุคคลน าขอ้มูลน้ีไปใชไ้ม่วา่โดยทางใด 

 นกัเศรษฐศาสตร์ยงัคงเช่ือว่าธนาคารกลางตอ้งมุ่งเน้นไปท่ีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินในช่วง
ระยะเวลามากกวา่ 3 เดือน เพื่อสนบัสนุนธนาคารใหสิ้นเช่ือเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่า 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตวา่การปรับลดอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางจะ
กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศให้มีการกู้ยืมสินเช่ือเพื่อน าไปขยายธุรกิจส าหรับกิจการขนาดใหญ่ และส าหรับ
กิจการ SMEs การลดอตัราดอกเบ้ียช่วยใหกิ้จการมีเงินหมุนในช่วงท่ีก าลงัซ้ือหดตวั 

       (แหล่งท่ีมา  : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันท่ี 6 มิถนุายน 2559) 

 

 


