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“Green Lane” ช่องทางรวดเร็วส าหรับนักลงทุน 

          คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (BKPM) และกรมศุลกากร ด าเนินการ “green lane” อ านวย
ความสะดวกในการน าเข้าแบบรวดเร็ว โดยเปิดเผยว่าระยะเวลาการน าสินค้าที่น าเข้าผ่านพิธีการศุลกากรเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 94 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มีบริษัท 66 บริษัทที่ได้ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกตั้งแต่ท าการเปิดให้บริการ 
ระยะเวลาในการผ่านพิธีการศุลกากรปัจจุบันเพียง 9 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จากการ
ประเมินบริษัททั้ง 66 แห่งมีมูลค่าการน าเข้า 15.9 ล้านล้านรูเปียห์ โดยพิธีการศุลกากรใช้ระยะเวลาไม่ถึงครึ่งวัน 

 Green lane ส าหรับเร่งการลงทุนในพ้ืนที่ห่างไกลของอินโดนีเซีย มีบริษัทหนึ่งที่ลงทุนในโครงการบนเกาะ 
Wetar ใน West Malaku เห็นระยะเวลาการผ่านพิธีการกรมศุลกากรโดยใช้ Green lane เร็วขึ้นร้อยละ 95 ขณะที่
บริษัทอ่ืน ๆ ที่มีโครงการบนเกาะ Obi ใน North Maluku มีระยะเวลาในการผ่านพิธีการกรมศุลกากรลดลงเหลือ 
0.28 วันจาก 4.73 วัน ซึ่งทั้งสองบริษัทพร้อมส าหรับการผลิตแล้ว 

 Heru Pambudi อธิบดีกรมสรรพสามิตของกระทรวงการคลัง หวังว่าความพยายามของทั้งสองฝ่ายจะสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาพ้ืนที่ห่างไกลของประเทศ แต่อุปสรรคที่ส าคัญเกิดจากการขาดแคลนสาธารณูปโภคในพ้ืนที่
ห่างไกล 

 Green lane เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยนักลงทุนท าโครงการได้รวดเร็ว
ขึ้น สร้างงาน และเพ่ิมการส่งออก โดยบริษัทส่วนใหญ่ใน 66 บริษัทที่ใช้ Green lane ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในชวาตะวันตก บันเต็น สุราเวสีตอนใต้ สุราเวสีตะวันออกเฉียงใต้ และชวาตะวันออก 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียเปิดตัว Green lane เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักลงทุนสามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้รวดเร็วขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559) 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 
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อินโดนีเซียผ่อนคลายกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง 

          รัฐบาลกลางได้ผ่อนคลายกฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น และ
ปรับปรุงการไหลเวียนของเงินทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้อนุญาตอ านวยความสะดวกให้กับ 169 
ประเทศ และผ่อนผันการจ ากัดระยะเวลา 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo ท าการลงนามในกฎระเบียบใหม่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ทางกระทรวง
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าต้องใช้ระยะเวลาก่อนที่จะมีการใช้งานจริง กฎระเบียบใหม่อนุญาตให้ให้อิสระ
ส าหรับเด็กและครอบครัวชาวอินโดนีเซียที่พลัดถิ่น เช่นเดียวกับการยืดระยะเวลาของวีซ่าประเภทต่ าง ๆ ให้กับ
ชาวต่างชาติ 

 กฎระเบียบใหม่ วีซ่าทางการทูต และวีซ่าราชการที่มีระยะเวลา 12 เดือน แต่วีซ่า multi-entry ขยาย
ระยะเวลาจาก 12 เดือนเป็น 5 ปี วีซ่า single-entry มีอายุ 60 วัน (จากเดิม 30 วัน) และสามารถขยายระยะเวลาได้
ครั้งละ 30 วัน 4 ครั้ง ส าหรับอินโดนีเซียพลัดถิ่น ที่เคยถือสัญชาติอินโดนีเซีย วีซ่า multi-entry สามารถขยาย
ระยะเวลาได้ครั้งละ 60 วัน จ านวน 2 ครั้ง ถ้าเป็นวีซ่าแบบ Kitas (ใบอนุญาตพักอาศัย) จะมีอายุการใช้งาน 5 ปีจาก 
2 ปี ซึ่งกฎหมายใหม่นี้จะใช้ส าหรับการขอวีซ่าและคีตัสเท่านั้นตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559  

 รัฐบาลกลางมีเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในอินโดนีเซียจ านวน 12 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก
ตัวเลขปีก่อน 2 ล้านคน โดยในปี 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้ามาเที่ยวในอินโดนีเซีย
จ านวนกว่า 4 ล้านคน และที่เข้ามาโดยมีวีซ่าจ านวน 2.8 ล้านคน 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตุว่าอินโดนีเซียแก้ไขกฎระเบียบเรื่องการตรวจคนเข้า
เมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติ และชาวอินโดนีเซียพลัดถิ่น โดยความพยายามใน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ น ามาซึ่งการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง แสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอินโดนีเซียที่ส่งผลเชิงบวกต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้ 
ยังเป็นความพยายามทางหนึ่งในการดึงดูดชาวอินโดนีเซียที่มีศักยภาพซึ่งท างานในต่างประเทศให้กลับมาพัฒนา
ประเทศ 

 (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ ์Indonesia Business Insights ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2559) 

 

 

 



  3 

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่
ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีมีบุคคล
น าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

รัฐบาลอินโดนีเซียคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 5.6 

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศสมมติฐานที่จะน ามาประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2560  
และใช้ในการค านวณร่างงบประมาณปี 2560  

 ตามข้อเสนอของรัฐบาลที่ส่งให้กับสภาผู้แทนราษฎรก่อน เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะขยายตัวร้อยละ 5.2 – 
5.6 ในปี 2559 สูงกว่าที่คาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทที่ร้อยละ 5.0 – 5.3 รวมถึงความ
คาดหวังจากกฎหมายนิรโทษกรรมทางภาษี ที่จะเพ่ิมสภาพคล่องและหนุนเงินรู เปียห์ รวมถึงการบริหารงานภายใต้
การท างานของประธานาธิบดี Joko Widodo ในการลดกฏระเบียบที่ยุ่งยากและท าให้ล่าช้าส าหรับนักลงทุนต่างชาติ
ในภาคต่างๆ 

 ยังไม่มีความชัดเจนว่าจ านวนเงินที่รัฐบาลอินโดนีเซียจะได้รับจากโครงการนิรโทษกรรมทางภาษี เพ่ือเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นจ านวนเงินเท่าใด ซึ่งฝ่ายรัฐบาลมีการประเมินว่าจะมากถึง 1,000 ล้านล้านรูเปียห์ 
ในขณะทีธ่นาคารกลางยังประมาณการอยู่ที่ 600 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 เงินส าหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของ Joko Widodo นั้น รัฐบาลกลางจะเข้มงวดกับเงินทุน
ทั้งหมดของโครงการ โดยไม่กระทบกับตลาดตราสารหนี้ 

 ส านักงานสรรพากรจัดเก็บภาษีต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 33.7 ในปี 2559 ขณะที่แรงกดดันจากภายนอก 
ได้แก่ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และความผันผวนของทั่วโลก  เศรษฐกิจของจีนยังชะลอตัว 
และการเลือกตั้งที่ส าคัญของสหรัฐ  

 ประมาณการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2559 เบื้องต้นอยู่ที่ร้อยละ 5.9 อัตราเงินเฟ้อ
คาดการณ์ที่ร้อยละ 3 – 5 ขณะที่การซื้อขายเงินรูเปียห์อยู่ที่ 13,300 – 13,600 รูเปียร์ต่อดอลลาร์สหรัฐ อัตราการ
ว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 5.1 – 5.4 จ านวนประชากรที่อยู่ต่ ากว่าความยากจนที่ร้อยละ 9.5 – 10.5 รัฐบาลยังคงให้
ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับต้น ๆ เพื่อให้เป็นเส้นทางไปสู่การลดอัตราเงินเฟ้อ รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ
เชื่อแผนการนิรโทษกรรมทางภาษีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่การบริโภคของประชาชน และการใช้จ่ายของรัฐคาดว่า
จะยังคงให้ความส าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้า สิ่งจ าเป็นส าหรับรัฐบาลต้องด าเนินการส่งเสริม
การลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ การปฏิรูปนโยบายอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดผลกระทบความต้องการที่ซบ
เซาและตลาดโลกท่ีสั่นไหว 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่ารัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติของอินโดนีเซียมีความ
พยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต โดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลเร่งโครงการ
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โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานให้กับระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชากร การอ านวยความ
สะดวก ลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตท าธุรกิจ ซึ่งทางฝ่ายนิติบัญญัติเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่าง ๆ 
รวมถึงการแก้ไขประเภทธุรกิจที่ห้ามนักลงทุนต่างชาติท าการลงทุนในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 
เพ่ิมการจ้างแรงงานในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

 (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ ์Indonesia Business Insight ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2559) 

 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียประกาศปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตร ี

 ประธานาธิบดี Joko Widodo ประกาศเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2559 เพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งมีดังต่อไปนี้ 

1. Luhut Pandjaitan เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเล 
2. Bambang Brodjonegoro เป็นหัวหน้าคณะกรรมการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ (Bappenas) 
3. Sofyan Djalil เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินและการวางแผน 
4. Thomas Trikasih Lembong เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (BKPM)  
5. Wiranto เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านการเมือง กฎหมาย และการรักษาความปลอดภัย 
6. Sri Mulyani เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
7. Eko Putro Sandjoyo เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมู่บ้าน ความเสียหายของภูมิภาค และการอพยพย้าย

ถิ่นฐาน 
8. Budi Karya Sumadi เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
9. Muhajir เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และการศึกษา 
10. Enggartiasto Lukita เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า 
11. Airlangga Hartarto เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
12. Archandra Tahar เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ 
13. Asman Abnur เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปกครองและการปฏิรูประบบราชการ 

          ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซียครั้งนี้ 
เป็นที่น่าจับตามองว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย และกฎระเบียบ โดยจะมีผลกระทบต่อนักลงทุน และผู้น าเข้าซึ่ง
ต้องคอยจับตาแนวนโยบายของรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2559) 

 


