
Thai Trade Center, Jakarta 	 P a g e  1 | 7 

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

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

ตลาดบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของอินโดนีเซียได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการห้ามใช้

ถุงพลาสติกและพัฒนาการของอีคอมเมิร์ซ 

สรุปข่าว 

  บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในเขตเมืองในระยะสั้น-

ระยะกลาง หลังจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา จากการท่ีกรุงจาการ์ตามีมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติก

แบบใช้คร้ังเดียว และผู้บริโภคอินโดนีเซียเปล่ียนพฤติกรรมการจับจ่ายไปสู่การซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 แนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากทั้งซัพพลายเออร์และผู้ซื้อมีเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากกรุงจาการ์ตาห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและข้อจำกัดในการเดินทางทำให้ความต้องการด้าน

บริการจัดส่งอาหารยังคงสูงข้ึน 

 กรุงจาการ์ตาห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และขยายไปบังคับใช้

กับเมืองใหญ่เมืองอื่นๆ เช่น เดนปาซาร์ที่บาหลี และโบกอร์ที่ชวาตะวันตก แต่อย่างไรก็ตามพ่อค้าในตลาด

ด้ังเดิมจำนวนมากยังคงใช้ถุงพลาสติกดังกล่าวอยู่ 

 Rengkuh Banyu Mahandar หัวหน้าผู้ผลิตภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของบริษัท 

Plepah กล่าวว่า ความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบย่ังยืนกำลังเพ่ิมข้ึน และเป็นโอกาสท่ีน่าสนใจสำหรับนักลงทุน 

 ความต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ ซ่ึงเป็นไปตามแนวโน้มการอนุรักษ์

ธรรมชาติของอินโดนีเซีย เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural 

Practices : GAP) การใช้สีย้อมธรรมชาติ และการลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-packaging) เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจาการ์ตาท่ี

ช่วยลดการใช้พื้นที่จัดการขยะในเมืองเบกาสี จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งเป็นจุดรองรับระบบการกำจัดขยะของ

เมืองหลวง  



Thai Trade Center, Jakarta 	 P a g e  2 | 7 

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

 EnviGo ซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบุว่าธุรกิจของบริษัทเติบโต 2 – 3 เท่า

ในช่วงปี 2562 – 2563 จากความต้องการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัทอีคอมเมิร์ซ อาหารและเครื่องดื่ม(F&B) 

และโลจิสติกส์ บริษัทจัดหาบรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทกาแฟ Kopi Kenangan บริษัทอีคอมเมิร์ซ Tokopedia, 

JD.ID และ  Blibli ตลอดจนบร ิษ ัทขนส ่ งพ ัสด ุ  Ninja 

Express และ AnterAja เป็นต้น  

Kevin Susanto ผู้ก่อตั้งบริษัท Envigo กล่าวว่า 

ราคาของถุงพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ใกล้เคียงกับ

ราคาถุงพลาสติกธรรมดา จึงสามารถแข่งขันด้านราคาได้

และเป็นหนึ่งในโซลูชั ่นบรรจุภัณฑ์ที ่ประหยัดที่สุด โดย

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพใช้เวลาสองปีในการย่อย

สลายเมื่อสัมผัสกับแสงแดดและดิน ซึ่งถุงพลาสติกพอลิเอ

ทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ต้องใช้เวลาในการย่อย

สลาย 100 – 500 ปี  

Fortune Business Insights รายงานว่าตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเอเชียแปซิฟิก

เมื่อปีที่แล้วมีมูลค่า 99,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 38.5 ของตลาดโลก ที่มีมูลค่ารวม 258,350 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดการณ์ว่าภูมิภาคน้ีจะเป็นตลาดสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรติ่สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกระหว่างปี 2563 – 2571 ขณะเดียวกันภาคอาหารและเครื่องดื่มคาดว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ

ตลาดบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ัวโลกโดยจะมีมูลค่าถึง 385,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

 Mangkokku ซึ่งให้บริการจัดส่งอาหารเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนในช่วงโควิด19 ซึ่งใช้บรรจุ

ภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90 ของคำสั่งซื้อทั้งหมด โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าสปันบอนด์แบบใช้ซ้ำ 

หลังจากกรุงจาการ์ตาห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว  

Randy Julius Kartadinata CEO ของ Mangkokku กล่าวว่า ลูกค้าบางรายต่อต้านการเปลี่ยนไปใช้

ถุงผ้าสปันบอนด์ เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถุงละ 2,000 รูเปียห์ (14 เซนต์สหรัฐ) ขณะเดียวกันทาง

ร้านค้าของ Mangkokku เริ่มใช้ชามกระดาษและมีแผนที่จะเปลี่ยนช้อนพลาสติกเป็นวัสดุที่ทำจากไม้ หรือวัสดุ

อ่ืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

Plepah ผู้ผลิตจานจากทลายปาล์ม ได้ลูกค้าใหม่จากจาการ์ตาและบาหลีหลังจากกฎหมายห้ามใช้

ถุงพลาสติกในท้องถิ่นบังคับใช้ นอกจากนั้นบริษัทยังได้ทำงานร่วมกับ GoFood เพื่อจัดหาบรรจุภัณฑ์อาหารท่ี
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เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ให้บริการส่งอาหารของ Gojek ขณะท่ีร้านอาหารบางแห่งกลับระงับการสั่งซ้ือ

เน่ืองจากธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ภาชนะและจานใส่อาหารที่ทำจากทลายปาล์มของ Plepah เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะย่อยสลาย

ภายในไม่กี่สัปดาห์ เมื่อเทียบกับภาชนะโฟมที่ใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 1 ล้านปี อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์บรรจุ

ภัณฑ์อาหารของ Plepah มีต้นทุนประมาณช้ินละ 5,000 รูเปียห์ เม่ือเปรียบเทียบกับกล่องโฟมอาหารท่ีมีราคา

เพียง 300 รูเปียห์ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้ผู้ซ้ือบางรายเล่ือนคำส่ังซ้ือออกไป 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 กรุงจาการ์ตา และบาหลีห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างเข้มงวด ในขณะท่ีธุรกิจส่งสินค้าและ

ส่งอาหารต้องใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ จึงต้องปรับตัวเข้าหาผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม โดย

บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศกำลังพัฒนาวัสดุทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเร่งพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ไปในตัว เนื่องจากตลาดในประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการและจะพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกในที่สุด

ตามแนวโน้มของธุรกิจท่ัวโลก โดยเม่ือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำลงจะกลายเป็นคู่แข่งของไทยในอนาคต 

  

               ท่ีมา : Jakarta Post ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564  
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การพัฒนาข้ันตอนการนำเข้าและส่งออกในอินโดนีเซีย 

สรุปข่าว 

  อินโดนีเซียพยายามปรับปรุงขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออกโดยตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศเศรษฐกิจ

ชั้นนำอันดับที่ 4 ของโลกภายใน 2588 โดยนำกฎหมาย Omnibus ฉบับใหม่มาใช้ปฏิรูปธุรกิจ ส่งเสริมการ

ลงทุน ส่งเสริมด้านการเงิน และความสะดวกในการนำเข้าและส่งออก  

 ภายใต้  Government Regulation No.29 of 2021 ซ ึ ่ งตราข ึ ้นตามกฎหมาย  Omnibus โดย

กำหนดให้กระทรวงการค้า (MoT) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการอนุมัติ การตรวจสอบ กำหนดข้อผูกพัน และ

ออกใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก และให้อำนาจกระทรวงการค้าในการอำนวยความสะดวกสำหรับการ

ออกใบอนุญาตแก่ผู ้นำเข้าและผู้ส่งออกท่ีมีประวัติดี โดยจะกำหนดคุณสมบัติผู ้ประกอบการดังกล่าวใน

กฎกระทรวงต่อไป  

 ภายใต้กฎระเบียบฉบับที่ 29/2021 ธุรกิจใช้เพียงหมายเลขประจำตัวธุรกิจ (NIB) ในการดำเนินการ

นำเข้าหรือส่งออก โดยสามารถขอรับ NIB ผ่านระบบ Online Single Submission (OSS) ซึ่งก่อนหน้าน้ี

ผู ้ประกอบการต้องยื ่นขอใบอนุญาตนำเข้าหนึ ่งในสามประเทศ ได้แก่ ใบอนุญาตนำเข้าทั ่วไป (API-U) 

ใบอนุญาตนำเข้าสำหรับผู้ผลิต (API-P) และใบอนุญาตนำเข้าแบบจำกัด (API-T)  
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 อย่างไรก็ตามธุรกิจนำเข้าสินค้าบางประเภทต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าเพิ่มเติมจากกระทรวงการค้า

ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของบริษัท ดังต่อไปน้ี 

1. ใบอนุญาตการข้ึนทะเบียนผู้นำเข้า 
2. ใบอนุญาตอนุมัติการนำเข้าสำหรับผู้นำเข้าที่เป็นผู้ผลิต (บริษัทที่นำเข้าวัสดุที่ใช้เพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง) 

3. ใบอนุญาตนำเข้าท่ัวไป 
ในทำนองเดียวกันธุรกิจส่งออกสินค้าบางประเภทต้องมีใบอนุญาตส่งออกเพ่ิมเติมจากกระทรวงการค้า 

ดังต่อไปน้ี 

1. ใบอนุญาตจดทะเบียนการส่งออก 
2. ใบอนุญาตอนุมัติการส่งออก 
ก่อนที่จะทำการการนำเข้าหรือการส่งออกสินค้า ธุรกิจควรตรวจสอบรหัสสินค้าของอินโดนีเซีย 

Harmonization System (HS) Code สำหรับจำแนกสินค้าทุกประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภทต้อง

มีใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ HS Code เป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดอัตราภาษีและอากร

ศุลกากร รวมถึงข้อกำหนดการนำเข้าและส่งออกสำหรบผลิตภัณฑ์น้ันๆ โดยเฉพาะ 

การเลือกบริษัทขนส่งสินค้า 

 เมื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศการเลือกบริษัทขนส่งสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบริษัทขนส่งสินค้าจะ

ดำเนินการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด รวมถึงการดำเนินการตามข้อกำหนดด้านพิธีการทางศุลกากร โดยธุรกิจท่ี

นำเข้าสินค้ามายังอินโดนีเซียต้องเตรียมเอกสารดังน้ี 

1. ใบกำกับสินค้าท่ีลงนามโดยผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ (Commercial invoice)   

2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of lading) มีต้นฉบับ 3 ฉบับและสำเนา 4 ฉบับ 

3. ใบรับรองการประกันภัย (Certificate of insurance) 

4. เอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list) 

5. หมายเลขประจำตัวธุรกิจ (NIB) และใบอนุญาตนำเข้า 

6. ใบขนสินค้าขาเข้า (Customs import declaration)  
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

ภาษีอากรและภาษีนำเข้าของอินโดนีเซีย 

ภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้าของอินโดนีเซียอยู่ที่ร้อยละ 0 – 170 โดยภาษีอากรสินค้าที่นำเข้าส่วน

ใหญ่อยู่ที ่ร้อยละ 0 – 15 อัตราภาษีอาการขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่นำเข้าตามรหัส HS Code ของ

ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจำเป็นต้องชำระภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้า และการแจ้งสินค้าขาเข้าแก่ศุลกากร  

ภาษีขายสำหรับสินค้าที่นำเข้าจะเรียกเก็บที่จุดเข้ายกเว้นสินค้าจำเป็นที่ทางราชการกำหนดในอัตรา

ร้อยละ 5 – 30  

นอกจากนี้อินโดนีเซียยังคงมุ่งมั่นภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ต้องชำระภาษีจากประเทศ

สมาชิกในอัตราร้อยละ 0 – 5 ยกเว้นสินค้าท่ีระบุไว้ในรายการสินค้าท่ีได้รับการยกเว้น 

การส่งออกสินค้าจากอินโดนีเซีย  

กระบวนการส่งออกเริ่มจากสัญญาการซื้อขายระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้า โดยสามารถชำระเงินผ่าน

เอกสารท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองการชำระเงิน(L/C) หรือวิธีการชำระเงินอ่ืนๆ 

ธุรกิจท่ีสามารถส่งออกสินค้าจากอินโดนีเซียต้องเป็นธุรกิจท่ีจัดต้ังโดยคนอินโดนีเซียเท่าน้ัน ไม่ว่าจะใน

รูปแบบของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือสหกรณ์ โดยธุรกิจที่ดำเนินการส่งออกสินค้าต้องมีเอกสาร

ดังต่อไปน้ี 

1. ใบตราส่งสินค้า(Bill of lading), ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ(Airway bill) หรือเอกสารการขนส่ง

อ่ืนๆ 

2. ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)  

3. ใบขนสินค้าขาออก (Customs export declaration/Export declaration of goods: PEB)  

4. เอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list) 

5. ใบรับรองการประกันภัย (Certificate of insurance) 

6. ใบอนุญาตส่งออก 
7. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า 

ภาษีอาการสำหรับส่งออกสินค้า 

 ผู้ส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีส่งออก ภาษีมูลค่า และภาษีสินค้าหรูหรา สำหรับวัสดุและสินค้าข้ัน

กลางที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ยกเว้นการส่งออกสินค้าบางรายการ เช่น untreated skin 

ร้อยละ 25 หนังฟอกร้อยละ 15 และถ่านหินร้อยละ 5 
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บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

  อินโดนีเซียกำหนดนโยบายเพิ่มการส่งออกและลดการนำเข้า โดยมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ 

ภายใต้กฎหมาย Omnibus และทยอยออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้คู่ค้าชาวไทยต้องติดตาม

การบังคับใช้กฎหมายใหม่อย่างต่อเน่ือง  

 ท่ีมา : ASEAN Briefing  ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

 

 


