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อินโดนีเซีย

วันชาติ

๑๗ สิงหาคม

ศาสนา

อิสลาม (ร้อยละ ๘๕.๒) คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (ร้อยละ ๘.๙ ) คริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก (ร้อยละ ๓) ฮินดู (ร้อยละ ๑.๘ ) พุทธ (ร้อยละ ๐.๘ ) ศาสนาอื่น ๆ
(ร้อยละ ๐.๓ )

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ ๗ มีนาคม ๒๔๙๓
ทูตกับไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจ (๒๕๕๖-๒๕๕๗)
GDP
GDP per Capita
Real GDP Growth
ทรัพยากรสาคัญ
สินค้าส่งออกที่สาคัญ
ตลาดส่งออกที่สาคัญ

๘๗๒.๔ พันล้าน USD
(ไทย ๓๘๐ พันล้าน USD สถานะ ส.ค. ๒๕๕๗)
๕,๑๕๐ USD
(ไทย: ๕,๕๔๕ USD สถานะ ส.ค. ๒๕๕๗)
ร้อยละ ๐.๔
(ไทย: ร้อยละ ๑.๕ – ๒ – คาดการณ์ปี ๒๕๕๗)
น้ามันและก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ ถ่านหิน สัตว์น้า
ก๊าซธรรมชาติ น้ามัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้ เสือผ้า
ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ สิงคโปร์

มูลค่าการค้ารวม
สินค้าส่งออกของไทย
สินค้านาเข้าจากอินโดนีเซีย
การลงทุน

การท่องเที่ยว
คนไทยในอินโดนีเซีย
สานักงานของไทยในอินโดนีเซีย
สานักงานของอินโดนีเซียในไทย

สกุลเงิน
เงินทุนสารอง
อัตราเงินเฟ้อ

รูเปียห์ ๑,๐๐๐ รูเปียห์ ประมาณ ๒.๖ บาท
(สถานะ ธ.ค. ๒๕๕๗)
๙๖.๗ พันล้าน USD
(ไทย: ๑๖๑.๕๗๒ พันล้าน USD สถานะ ก.ย. ๒๕๕๗)
ร้อยละ ๕.๙ (ไทย: ร้อยละ ๒.๑๖ สถานะ ส.ค. ๒๕๕๗)

สินค้านาเข้าที่สาคัญ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ น้ามันเชือเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร
ตลาดนาเข้าที่สาคัญ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ

สถิติที่สาคัญไทย - อินโดนีเซีย (๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)
ในปี ๒๕๕๖ มูลค่าการค้าเท่ากับ ๑๘,๙๔๖ ล้าน USD ลดลงจากปีก่อนหน้า ๓๕๙ ล้าน USD โดยเป็นการน้าเข้า ๘,๐๗๓ ล้าน
USD และส่งออก ๑๐,๘๗๓ ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า ๒,๘๐๐ ล้าน USD ในปี ๒๕๕๗ (ม.ค. – ส.ค.) มูลค่าการค้าเท่ากับ
๑๑,๓๗๐ ล้าน USD โดยเป็นการน้าเข้า ๔,๘๔๐ ล้าน USD และส่งออก ๖,๕๒๙ ล้าน USD
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล น้าตาลทราย เคมีภัณฑ์
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ถ่านหิน น้ามันดิบ รถยนต์นั่ง สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์เรือและ
สิ่งก่อสร้างลอยน้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ในปี ๒๕๕๖ ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับ ๒๐ ในอินโดนีเซีย มีมูลค่าการลงทุน ๑๐๖.๘๓ ล้าน USD ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย
เหมืองบ้านปู ธนาคารกรุงเทพ ลานนาลิกไนต์ และบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ในปี ๒๕๕๖ อินโดนีเซียมีการลงทุนในไทยเป็น
ล้าดับที่ ๑๕ มูลค่าการลงทุน ๗๕.๕๔ ล้าน USD
ในปี ๒๕๕๕ มีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางไปอินโดนีเซียจ้านวน ๑๑๔,๘๖๗ คน มีนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเดินทางมาไทย
จ้านวน ๔๔๘,๐๐๐ คน และในปี ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเดินทางมาไทย ๖๐๑,๒๐๕ คน
ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการหน่วยราชการไทยในอินโดนีเซียและคู่สมรส นักธุรกิจไทย เจ้าหน้าที่
องค์การระหว่างประเทศ คู่สมรสของชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติในอินโดนีเซีย และนักเรียน/นักศึกษาไทย
จาการ์ตา (สถานเอกอัครราชทูต)/ เดนปาซาร์ เมดาน และสุราบายา (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)/ สงขลา (สถานกงสุล)
สถานะวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

