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ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

********************************************************************************** 

การนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันไม่ต้องมีใบอนุญาต 

สรุปข่าว 

 กระทรวงการค้าออกกฎระเบียบยกเลิกข้อกำหนดในการนำเข้าอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขาดแคลนสินค้าที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วย COVID-19 และ

ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดย ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตนำเข้า ไม่ต้องใช้รายงาน surveyors 
reports จากประเทศต้นทาง และไม่มีข้อจำกัด
ในการเข้าสู่ท่าเรือจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ใช้เพียงใบตราส่งสินค้าเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะช่วย
เร่งการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที ่จำเป็น
ในช่วงที ่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้
รวดเร็วขึ้น กฎระเบียบฉบับนี้ บังคับใช้สำหรับ

หน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ เครื่องแต่งกายบุคคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำการรักษาผู้ป่วย COVID-19  

 ก่อนหน้านี้กระทรวงการค้าออกกฎระเบียบฉบับที่ 23/2020 ห้ามการส่งออกหน้ากากอนามัย เจลทำ
ความสะอาดมือ อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ และวัตถุดิบที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
อุปทานภายในประเทศมีเพียงพอ 

 IIham Oetama ประธานสมาคมแพทย์ของอินโดนีเซีย (IDI) กล่าวว่า การยกเลิกข้อกำหนดใบอนุญาต
นำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็น หากไม่สามารถจัดการระงับการแพร่
ระบาดได้ อินโดนีเซียอาจต้องปิดประเทศ ซึ่งต้องจัดเตรียมห้องพักแยก อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการสำรอง
ยา ให้เพียงพอ 
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 อินโดนีเซียปรับกฎระเบียบการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้สะดวกและง่ายขึ้น เพ่ือรับมือ
กับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงอาจเป็นโอกาสสำหรับถุงมือแพทย์ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ของไทยในการเข้าตลาดอินโดนีเซีย  อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน อินโดนีเซียห้ามส่งออก
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอต่อ
ความต้องการในประเทศ  

 ที่มา : Jakarta Post  ลงวันที ่26 มีนาคม 2563 

************************************************************************************************** 
การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ Tanjung Priok กรุงจาการ์ตาจะปรับตัวดีขึ้น 

สรุปข่าว 

 การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ Tanjung Priok ท่าเรือที่ใหญ่และคึกคักที่สุดในกรุงจาการ์ตา 
เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 5.13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย Indonesia Port 
Corporation (IPC) รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการท่าเรือ หรือที่รู้จักกันในนาม Pelindo II คาดว่าหาก การขนส่ง
กลับคืนสู่ปกติในอนาคตอันใกล้ และการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จะปรับตัวดีขึ้นหลังจากโรงงานผลิตในจีนเปิด
ดำเนินการอีกครั้ง   

  IPC กำหนดเป้าหมายการขนถ่ายตู้
คอนเทนเนอร์ 8.1 ล้านตู้ และมีรายได้ 13.5 
ล้านล้านรูเปียห์ โดยปีนี้เป้าหมายกำไรสุทธิ
อยู่ที่ 3.1 ล้านล้านรูเปียห์ IPC จะติดตามการ
ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ใน 2- 3 เดือนข้างหน้า 
เพื ่อพิจารณาว่าต้องทบทวนเป้าหมายของ
ธ ุรก ิจ  ท ั ้ งน ี ้  IPC บร ิหารท ่า เร ือในภาค
ตะวันตกของอินโดนีเซีย 12 แห่ง อาทิ Teluk 
Bayur Port ในจ ังหว ัดส ุมาตราตะว ันตก 

Palembang Port ในจังหวัดสุมาตราใต้ Tanjung  Pandan Port ในจังหวัด Belitung และ Pontianak Port 
ในจังหวัดกะลิมันตันตะวันตก 
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 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่าเรือของอินโดนีเซีย เนื่องจากการ
นำเข้าและการส่งออกลดลง แต่ยังคาดการณ์ว่า สถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ในประเทศจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอินโดนีเซียดีขึ้น ทำให้เริ่มมีกิจกรรมการผลิตและการส่งออก/การ
นำเข้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินงานตามปกติของผู้ประกอบการท่าเรือ จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้า
สินค้าไทยมายังอินโดนีเซีย 

 ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 

************************************************************************************************** 

อินโดนีเซียเปิดตัวท่าเรือธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์ระดับโลกที่สุมาตราหนือ 

สรุปข่าว 

 ท่าเร ือ Kuala Tanjung ในจ ังหว ัดสุ
มาตราเหนือของอินโดนีเซียเปิดตัวเข้าสู่
ตลาดตู ้คอนเทนเนอร์ระดับโลก เพื ่อเข้า
แข่งขันการให้บริการขนส่งในช่องแคบมะละ
กาที่ครอบครองโดยสิงคโปร์และมาเลเซีย 
ทั้งนี้ บริษัท PT Prima Multi Terminal ที่
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร  Kuala Tanjung 
Multipurpose Terminal (KTMT) เปิดเผย
ว่า มีการจัดส่งสินค้าเป็นครั ้งแรกเมื ่อวัน
เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ไปยังท่าเรือ Klang 

ประเทศมาเลเซีย โดยจะจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์จากบริษัทที่ดำเนินงานใกล้กับท่าเรืออย่าง PT Unilever 
Oleochemical Indonesia บริษัทผู้ผลิตสารเคมีอินทรีย์และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทยักษ์ใหญ่ PT Unilever 
Indonesia และบริษัท PT Multimas Nabati Asahan บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็นบริษัทในเครือ 
Wilmar Group ธุรกิจการเกษตรยักษ์ใหญ่ จึงนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Kuala Tanjung Multipurpose 
Terminal ที่ประสบความสำเร็จด้านการขนถ่ายสินค้าในประเทศ และได้ขยายไปสู่การขนส่งเพื่อการพาณิชย์
ระหว่างประเทศ 

 ท่าเรือ Kuala Tanjung เปิดดำเนินการแทนท่าเรือ Belawan ซึ่งเป็นท่าเรือการค้าที่สำคัญในจังหวัด
สุมาตราเหนือ โดยได้รับประโยชน์จากภาคการผลิตในเกาะสุมาตราที่กำลังเติบโตและมีแผนที่จะขยายให้
กลายเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ได้หยุดการขนถ่ายตู้คอนเทน
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เนอร์ที่ท่าเรือ Kuala Tanjung และบริษัทได้ใช้มาตรการป้องกันโดยจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ป้องกันสำสหรับ
ลูกเรือ ร่วมกับหน่วยงานการท่าเรือ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และสำนักงานอนามัยท่าเรือ เพ่ือตรวจสอบ
สุขภาพของลูกเรือและทำความสะอาดเรือ  

  

อินโดนีเซียเร่งพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งอินโดนีเซีย รัฐบาลยังคงเร่งดำเนินการส่งออกสินค้า
ผ่านท่าเรือ Kuala Tanjung ที่เพ่ิงเปิดตัวไป โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่ลูกเรือ 
ดังนั้น การขนส่งทางเรือระหว่างประเทศของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียยังคงดำเนินการได้ตามปกติ และยัง
ไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทยไปยังเกาะดังกล่าว 

   ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 

************************************************************************************************** 

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อภาคธุรกิจของอินโดนีเซีย 

สรุปข่าว 

 ปี 2563 ธุรกิจต่างๆ ในอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างมาก นับจากการประกาศ
กรณีมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 2 รายแรกอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2563 ธุรกิจได้รับผลกระทบด้าน
กระแสเงินสด พนักงานบางส่วนต้องทำงานที่บ้าน และมีจำนวนคนว่างงานเพิ่มขึ้น  

 นอกจากธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม การบิน ที่ได้รับผลกระทบอย่างจังแล้ว ยังภาคอื่น ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบ คือ 

1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

PT Moka Teknologi Indonesia บริษัท start-up ที่ให้บริการเงินสดดิจิตอลสำหรับร้านค้ากว่า 
30,000 รายในอินโดนีเซีย รายงานการสำรวจ 17 เมือง พบว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใน 13 เมือง
ยอดขายลดลงอย่างมาก โดยเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกและเกาะบาหลีมียอดขายลดลงมากที่สุด 
โดยสุราบายาลดลงร้อยละ 26 และบาหลีลดลร้อยละ 18 ตามด้วยกรุงจาการ์ตา  

Ismaya Group ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีร้านอาหารกว่า 20 แบรนด์และมีมากกว่า 60 สาขาทั่ว
ประเทศ และกลุ่มบริษัท Boga Group ที่มีร้านอาหารกว่า 150 ร้าน และมีแรงงานกว่า 5,000 คน เลือกที่จะ
ปิดให้บริการชั่วคราว  
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บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

2. อุตสาหกรรมค้าปลีก  

จากข้อมูลของ Moka อุตสาหกรรมค้าปลีกใน 7 เมืองและ 17 เทศบาลได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ซ่ึง 5 แห่งที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ได้แก่ กรุงจาการ์ตาตะวันตก กรุงจาการ์ตากลาง 
เมือง Tangerang ใต้ (จังหวัด Banten)  เมือง Depok (จังหวัดชวาตะวันตก) และ เมือง Bandung (จังหวัด
ชวาตะวันตก) รายได้ลดลงมากที่สุดในกรุงจาการ์ตาตะวันตก ลดลงร้อยละ 32 ของรายได้ต่อวันต่อสาขา 
นอกจากนี้ จำนวนผู้เข้าห้างสรรพสินค้าก็ลดลงทำให้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งปิดให้บริการชั่วคราว แต่ยังคง
เปิดให้บริการส่วนของผู้เช่าที่ให้บริการที่จำเป็น เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายยา 

 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆ ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องออก
มาตรการการเงินการคลังต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ หากอำนาจซื้อของประชาชนอินโดนีเซีย
ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการนำเข้าสินค้าไทยในอนาคต 
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