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๑. กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุน 

๑.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า
 ๑.๑.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออกสินค้า 

	 ในการน�าเข้าสินค้าหรือส่งสินค้าออกจากประเทศมาเลเซียนั้น	 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และมาตรการต่าง	ๆ 	หลายฉบับ	เนื้อหาในส่วนนี้ผู้รวบรวมจะได้กล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยขอแบ่ง

เป็นหัวข้อ	ดังนี้

 (๑) กระบวนการศุลกากรในการน�าเข้าสินค้า

 (๒) กระบวนการศุลกากรของสินค้าไทยที่น�าเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย

	 	 (ก)	กระบวนการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังมาเลเซีย		

	 	 (ข)	กฎระเบียบของประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับการน�าเข้าสินค้าไทยบางรายการ

 (๓) การจัดประเภทสินค้าควบคุมการน�าเข้า

	 	 (ก)	สินค้าต้องห้ามน�าเข้าเด็ดขาด

	 	 (ข)	สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้า

 (๔)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าหรือส่งออกสินค้า

 (๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าหรือส่งออกสินค้ามายังประเทศมาเลเซีย

(๑) กระบวนการศุลกากรในการน�าเข้าสินค้า

	 กฎหมายหลกัในการควบคมุการน�าเข้าสินค้าสู่มาเลเซยี	คอื	Customs	Act	1967	(พระราชบญัญตัิ

ศุลกากร	 พ.ศ.	 ๒๕1๐)	 โดยกฎหมายฉบับน้ีก�าหนดให้สินค้าท่ีน�าเข้าและส่งออกจากประเทศมาเลเซีย 

จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางศุลกากรที่ก�าหนดไว้	 โดยสินค้าน�าเข้าที่ส่งมาถึงมาเลเซียทั้งภาคพื้นดิน 

และขนส่งทางอากาศจะต้องผ่านด่านศุลกากรและจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร	 ไม่ว่าสินค้านั้น 

จะต้องเสียภาษนี�าเข้าหรอืไม่	โดยผูน้�าเข้าหรือตวัแทนต้องกรอกแบบฟอร์ม	Customs	No.1	เพ่ือแจ้งจ�านวน

และลักษณะของสินค้า	 การบรรจุหีบห่อ	 มูลค่า	 น�้าหนัก	 ปริมาณหรือหน่วยวัด	 แหล่งก�าเนิดของสินค้า	 

ตลอดจนจดุหมายปลายทางของสนิค้า	โดยผูม้หีน้าทีน่�าเข้าจะต้องยืน่แบบฟอร์มดังกล่าวต่อด่านศลุกากร

ทีสิ่นค้านัน้ถกูน�าเข้า	ผูน้�าเข้าสามารถให้ตวัแทนผูน้�าเข้าสนิค้า	เป็นผูด้�าเนนิการการผ่านพธิกีารศลุกากรได้	 

โดยตัวแทนผู้น�าเข้านั้นต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากร	 (Director-General	 of	 the	 Customs	

Department)	 แห่งมาเลเซียก่อน	 จากน้ัน	 ผู้น�าเข้าจะต้องช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม	 เช่น	 ภาษีน�าเข้า	 

หรือค่าธรรมเนียมการน�าเข้าต่าง	ๆ	ก่อนที่สินค้านั้นจะถูกปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากร

(๒) กระบวนการศุลกากรของสินค้าไทยที่น�าเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย

	 (ก)	กระบวนการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังมาเลเซีย	

		 ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดต่อกับมาเลเซีย	 เป็นระยะทางยาวประมาณ	 ๖๔๗	 กิโลเมตร 

และมีจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียรวม	๔	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสงขลา	จังหวัดนราธิวาส	

จังหวัดยะลา	 จังหวัดสตูล	 ส่วนจังหวัดปัตตานี	 ถึงแม้จะไม่มีชายแดนติดต่อกับมาเลเซียแต่ก็มีอาณาเขต



๒

เชื่อมโยงกันและมีบทบาทด้านคลังสินค้า	ซึ่งในแต่ละจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกันนั้น	มีด่านศุลกากรที่เป็น

จุดเชื่อมต่อกับการข้ามพรมแดนของสินค้า	ทั้งทางรถยนต์	และทางรถไฟ	ดังนี้

	 	 •	ด่านศุลกากรวังประจัน	จังหวัดสตูล

	 	 •	ด่านศลุกากรบ้านประกอบ	ด่านศุลกากรสะเดา	และด่านศลุกากรปาดงัเบซาร์	จงัหวดัสงขลา

	 	 •	ด่านศุลกากรเบตง	จังหวัดยะลา

	 	 •	ด่านศลุกากรตากใบ	ด่านศลุกากรสุไหงโก-ลก	และด่านศลุกากรบเูก๊ะตา	จงัหวดันราธวิาส

	 ด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการน�าเข้าสินค้าจากไทยไปยังมาเลเซียในมูลค่าสูงเนื่องจากเป็นด่าน 

การค้าที่มีการเช่ือมโยงสู่เมืองใหญ่ของมาเลเซีย	 คือ	 ด่านศุลกากรสะเดา	 ซึ่งเป็นด่านทางบกที่ผ่านไปสู ่

รัฐเกดะห์	 ด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการน�าเข้าสินค้าจากไทยไปยังมาเลเซียรองลมา	 คือ	 ด่านศุลกากร 

ปาดังเบซาร์	 และด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก1	 ช่องทางหลักๆ	 ในการขนส่งสินค้าทางบกจากประเทศไทย

ไปยังประเทศมาเลเซีย	 ได้แก่	 การขนส่งโดยรถยนต์	 และรถไฟ	 โดยสินค้าไทยที่ส่งออกโดยมากในแต่ละ

ปี	ได้แก่	เครื่องส�าอาง	ยางพารา	สัตว์น�้า	อาหารทะเล	อาหารกระป๋องแปรรูป	ผักสด	ผลไม้	ไม้ตัดดอก	 

ปลาป่น	สนิค้าเบ็ดเตลด็	ขนสตัว์	รถยนต์	เครือ่งอเิล็กทรอนคิส์		เส้ือผ้าส�าเร็จรูป	สายเคเบิล้ในอุตสาหกรรม		

อิฐ	และไม้แปรรูป		เป็นต้น๒

	 ทัง้นี	้สนิค้าทกุชนดิทีจ่ะน�าเข้าสูป่ระเทศมาเลเซยีจะต้องเสยีภาษต่ีาง	ๆ 	เช่น	ภาษนี�าเข้า	ภาษกีารขาย	 

ก่อนที่สินค้านั้นจะได้รับอนุญาตให้ผ่านด่านกรมศุลกากร	 โดยเอกสารที่กรมศุลกากรมาเลเซียก�าหนดให้

ผู้น�าเข้า	ต้องแสดงก่อนการน�าเข้า	ได้แก่

	 	 •	แบบฟอร์ม	(Customs	Entry)	

	 	 •	หลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าเมือง	เช่น	ใบตราส่ง	(Bill	of	lading)	

	 	 •	ใบเสร็จทางการค้า	(Commercial	invoice)	

	 	 •	ใบเสนอราคา	(Pro-forma	invoice)	

	 	 •	รายการสินค้า	(Packing	List)	

	 	 •	เอกสารอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าน�าเข้า

	 สินค้าทุกชนิดที่ส่งมาขายในประเทศมาเลเซีย	 	 จะต้องถูกสุ่มตรวจ	ณ	 จุดตรวจ	 (entry	 point)	 

ซึ่งมีทั้งหมด	๒๘	แห่งทั่วประเทศ	เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่น�าเข้ามายังประเทศมาเลเซีย	มีความปลอดภัย

และสอดคล้องกับมาตรฐาน	 และกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้โดยหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 อาทิ	 หน่วยงาน 

ด้านสาธารณสุข	 หรือ	 Ministry	 of	 Agriculture	 and	 Agro-based	 Industry	 (กระทรวงเกษตร 

และอตุสาหกรรมเกษตร)	ในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีพ่บการฝ่าฝืนระเบยีบตามกฎหมายการน�าเข้าหรือเป็นอนัตราย

ต่อการบริโภค	หรือหลักศาสนาอิสลาม	สินค้าดังกล่าวจะถูกท�าลายทันที	ส�าหรับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์	 

1  ส�านักแผนและการต่างประเทศ	กรมศุลกากร,	“ประเทศมาเลเซีย,”	ข้อมูลศุลกากรและความร่วมมือรายประเทศ,	สืบค้นเมื่อวันที่	 
๒๐	สิงหาคม	๒๕๖1,	http://plan-inter.customs.go.th.

๒  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	“ข้อมูลการค้าไทย	–	มาเลเซีย”	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖1,	 
http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/Malaysia_2s_0960.pdf. 
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และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	 นมและผลิตภัณฑ์จากนม	หมูและผลิตภัณฑ์จากหมู	 ที่น�าเข้ามายังมาเลเซีย 

จะต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอ�านาจจาก	 Department	 of	 Livestock	 Development	 

(กรมปศุสัตว์)	 ณ	 จุดตรวจที่สินค้ามาถึงยังประเทศมาเลเซีย	 โดยตัวอย่างสินค้าจะถูกสุ่มตรวจ 

และรวบรวมเพื่อน�าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีโดยกรมปศุสัตว์นั้นมีสิทธิที่จะท�าลาย	 กัก	 

หรือไม่อนุญาตให้น�าเข้าสินค้านั้นได้เป็นการชั่วคราว	หรือ	ถาวร

	 เนื่องด้วยประเทศมาเลเซียและประเทศไทยต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน	 (AFTA)	 

ในทางปฏิบัติจึงมีการลดอัตราภาษีน�าเข้าลงมาเหลือร้อยละ	 ๐	 -	 ๕	 ส�าหรับสินค้าส่วนใหญ่	 หากไม่ใช่

ประเทศสมาชิก	AFTA	อัตราภาษีน�าเข้าจะอยู่ที่ร้อยละ	๐	 -	3๐๐	ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า	 โดยที่สินค้า

ฟุ่มเฟือยจะถูกเรียกเก็บในอัตราที่สูงกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าท่ีน�าเข้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

วัตถุดิบในการผลิตในประเทศมาเลเซีย

	 (ข)	กฎระเบียบของประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับการน�าเข้าสินค้าไทยบางรายการ	

	 ในส่วนนีจ้ะอธบิายกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้าบางรายการทีป่ระเทศไทยส่งออกไปยงัมาเลเซยี

เป็นอนัดบัต้นๆ

 ๑) การน�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาหรืออาหารทางการแพทย์  

	 การน�าเข้าผลติภณัฑ์ยาหรอือาหารทางการแพทย์	ทกุชนิดเข้ามายังประเทศมาเลเซยีจะถูกจ�าแนก

โดย	 National	 Pharmaceutical	 Control	 Bureau:	 NPCB	 (ส�านักควบคุมเภสัชกรรมแห่งชาติ)	 ภายใต้	

Dangerous	Drugs	Act	1952	(พระราชบัญญัติควบคุมยาอันตราย	พ.ศ.	๒๔๙๕)	และ	Control	of	Drugs	

and	 Cosmetic	 Regulations	 1984	 (ข้อก�าหนดว่าด้วยการควบคุมยาและเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗)	 

โดยส�านักควบคุมเภสัชกรรมแห่งชาติมีอ�านาจตัดสินว่า	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 และอาหารทางการแพทย์	 

จ�าเป็นต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่	 ผู้น�าเข้าจ�าเป็นต้องมีใบอนุญาตน�าเข้าที่ออกโดยหน่วยงาน	 Compliance	

Unit	(หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์)	แห่งส�านักควบคุมเภสัชกรรมแห่งชาติ

	 ในกระบวนการข้ึนทะเบียนยาหรืออาหารทางการแพทย์	 ผู้ส่งออกหรือผู้จัดจ�าหน่ายจะต้องแจ้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่อส�านักควบคุมเภสัชกรรมแห่งชาติ	 ไม่ว่าจะเป็น	 ชื่อผลิตภัณฑ์	 ส่วนประกอบ 

และสัดส่วนของส่วนประกอบ	 การใช้งาน	 ข้อมูลอ้างอิง	 พร้อมทั้งแนบส�าเนาฉลากและรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์3	 เพื่อขึ้นทะเบียนสินค้านั้นก่อนในครั้งแรก	 นอกจากนี้	 ผลิตภัณฑ์ยา	 เวชภัณฑ์	 อาหารเสริม	 

ยงัถกูก�าหนดให้ต้องมเีครือ่งหมายท่ีเรยีกว่า	Meditag™๔	ซึง่เป็นเคร่ืองหมายโฮโลแกรมสามมติท่ีิก�าหนดให้

ติดเข้ากับสินค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ท่ีได้จดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งมาเลเซียท�าให้ผู้บริโภค

ทราบว่าเวชภัณฑ์น้ัน	ๆ	 ได้มีการขึ้นทะเบียนรับรองแล้ว	 คล้ายกับ	 เคร่ืองหมายรับรองการขึ้นทะเบียน

อาหารและยา	(อ.ย.)	ในประเทศไทย		ทัง้นีไ้ด้มกีารก�าหนดยกเว้นส�าหรบัผลติภณัฑ์ดแูลภายนอก	(external	

personal	care	products)	ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย	Meditag™	ดังกล่าว

3 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ	National	Pharmaceutical	Control	Bureau,	Ministry	of	Health,	Malaysia	ได้ที่	www.bpfk.gov.my
๔ Mediharta,	“Meditag	information”	Accessed	Nov.	11,	2018	http://www.mediharta.com.my



๔

 ๒) การน�าเข้าพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืช และสินค้าเกษตร 

	 โดยทั่วไปแล้ว	 พืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืช	 และสินค้าเกษตร	 เป็นสินค้าต้องห้ามน�าเข้า	 เว้นแต่ 

ได้รบัอนญุาต	การน�าสนิค้าดังกล่าวเข้ามายงัประเทศมาเลเซยีจะอยูภ่ายใต้กฎระเบยีบ	Agricultural	Pests	

and	Noxious	Plants	(Import/Export)	Regulations	1981	(พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการควบคมุ	แมลงศตัรูพชื 

และพืชอันตราย	 ค.ศ.	 1๙๘1)	 โดยการควบคุมตามกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม 

การน�าเข้าพืชที่อาจมีการปนเปื้อนแมลงและเชื้อโรคจากประเทศต้นทางหรือจากการล�าเลียงสินค้า	 

มายังประเทศมาเลเซีย	 โดยผู้ประสงค์จะน�าเข้าสินค้าจ�าพวกพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืช	 และสินค้าเกษตร

จะต้องด�าเนินการยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช	(Phytosanitary	Certificate:	P.C)

	 นอกจากการก�าหนดขั้นตอนการน�าเข้าท่ีต้องขออนุญาตและจัดเตรียมเอกสารข้างต้นส�าหรับ

การน�าเข้าพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืชแล้วประเทศมาเลเชียยังได้ออก	 Federal	 Agricultural	 Marketing	

Authority	Grading,	Packaging	and	Labelling	of	Agricultural	Produce	Regulations	2008	(ข้อก�าหนด 

แห่งคณะกรรมการสนิค้าทางการเกษตร	เกีย่วกบัการแบ่งประเภท	บรรจภุณัฑ์	และฉลากสนิค้า	พ.ศ.	๒๕๕1)	 

เพ่ือควบคุมสินค้าที่ครอบคลุมไปถึงพืชที่ถือเป็นสินค้าเกษตรโดยเนื้อหาระเบียบดังกล่าวจะเป็น 

การเพิ่มเติมข้อก�าหนดเก่ียวข้องกับการ	 การแยกเกรด	 (Grading)	 การบรรจุภัณฑ์	 (Packaging)	 และ 

ฉลากสินค้า	(Labeling)	ส�าหรับน�าเข้าผลไม้สด	ผักสดและไม้ตัดดอก	มายังประเทศมาเลเซีย	มีผลบังคับใช้

อย่างจริงจังนับแต่เดือนเมษายน	๒๕๕๒๕	โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

	 	 •	ความปลอดภัยของผู้บริโภค

	 	 •	เพื่อสะดวกในการติดตามและบันทึกข้อมูลของผู้ประกอบการ

	 	 •	เพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบตามมาตรฐานสากลก�าหนดโดย	WHO	และ	FAO

	 	 •		เพ่ือสอดคล้องกับข้อตกลงของ	WTO	 ว่าด้วยเรื่อง	 Application	 of	 Sanitary	 and	

Phytosanitary	Measures	 (SPS	 Agreement)	 and	WTO	 Agreement	 on	 Technical	 

Barrier	to	Trade	(TBT	Agreement)	

	 	 •	เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติระหว่างสมาชิกของ	WTO

	 จากกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น	 สินค้าเกษตรที่น�าเข้าและส่งออกในประเทศมาเลเซียจะต้อง 

ถกูคดัเกรดและรบัรองตามมาตรฐานของ	Malaysian	Standard	 (MS)	ทีก่�าหนดโดย	Federal	Agricultural	

Marketing	 Authority:	 FAMA	 (การตลาดสินค้าการเกษตรสหพันธรัฐ)	 ของมาเลเซีย	 หรือหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องซ่ึงถูกแต่งตัง้โดย	 FAMA	นอกจากนีก้ารคดัเกรดสินค้าจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบของแหล่ง

ก�าเนดิสนิค้า	(Country	of	origin)	หรอืหากไม่มมีาตรฐานทีช่ดัเจน	ให้ผูน้�าเข้าต้องปฏบิตัติามมาตรฐานของ	 

FAMA		ระเบยีบนีย้งัก�าหนดให้บรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้ส�าหรับหีบห่อ	จะต้องเป็นวสัดุทีส่ะอาด	ปราศจากส่ิงเจอืปน	

และสามารถป้องกันการกระแทกทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายกบัสินค้าขณะล�าเลียง	รวมทัง้การบรรจสิุนค้า

๕		ส�านักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ	กรุงกัวลาลัมเปอร์,	“บทที่	1๒	กฎระเบียบเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออก”,	น.1๒3-1๒๕,	 
สืบค้นเมื่อวันที่	๒3	พฤศจิกายน	๒๕๕๙,	http://cks.ditp.go.th/KM_Document/fe632127-cd2b-4242-a409-e75d83e8e67e_กฎ
ระเบียบการน�าเข้า%20ส่งออก.pdf



๕

จะต้องไม่เกนิกว่า	 3๐	 กโิลกรมัต่อการบรรจใุน	 1	 บรรจภุณัฑ์	 	 ส�าหรับกรณีทีผู่ป้ระกอบการต้องการใช้ 

บรรจุภัณฑ์เดิมหลังจากการใช้แล้ว	 จะต้องถอดฉลากสินค้าเดิมออกก่อน	 จึงสามารถน�ามาใช้ใหม่ได้	 

ฉลากของสินค้าทีป่ระสงค์จะน�าเข้ามาในมาเลเซยีจะต้องมีขนาดไม่เกนิ	 11	 x	๗	 ซม.	 โดยตดิไว้ด้านบน 

หรอืด้านข้างของบรรจภุณัฑ์และมข้ีอมลูส�าคัญทีต้่องระบ	ุดังต่อไปน้ี

	 	 •		ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก

	 	 •		ชื่อทั่วไปของสินค้า

	 	 •		เกรดของสินค้า

	 	 •		ขนาดของสินค้า

	 	 •		ประเทศแหล่งก�าเนิดสินค้า

	 	 •		น�้าหนักสุทธิ

	 ฉลากสินค้าถูกก�าหนดให้มี	๒	รูปแบบ	คือ

	 	 •		แบบสติก๊เกอร์	สามารถหาซ้ือได้ที	่FAMA	ราคา	1๐	ริงกิตมาเลเซยี	ต่อ	1๐๐	แผ่น

	 	 •		แบบ	 Pre-printed	 จะต้องได้รับการอนุมัติจาก	 FAMA	 โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อม 

ค่าธรรมเนียม	1๐๐	ริงกิตมาเลเซียต่อการขอ	1	ครั้ง	และจะต้องจ่ายอีก	๒	เซ็นต์ต่อ	

1	หีบห่อแก่	FAMA	ด้วย

	 ดงันัน้ขัน้ตอนการด�าเนินการทีผู่น้�าเข้าสนิค้าผลไม้สด	ผกัสด	และไม้ตดัดอก	ควรจะต้องด�าเนินการ 

ก่อนน�าเข้ามายังมาเลเซีย	คือ

	 	 •		ต้องคัดเกรดสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบของ	FAMA

	 	 •		ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามข้อก�าหนดในระเบียบ

	 	 •		ต้องติดฉลากสินค้าให้ตรงตามข้อก�าหนดในระเบียบ

	 การตรวจสอบสินค้าเกษตรตามหลักเกณฑ์ข้างต้น	 ด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ	 FAMA	 

ตามจุดชายแดน	ด่านศุลกากร	และท่าเรือขนส่งสินค้า	โดยเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการตรวจสอบ	 

(Certificate	 of	 Conformity	 Inspection)	 ให้	 ทั้งนี้	 หากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบ	 ผู้ประกอบการ

จะต้องน�าสินค้ากลับภายในเวลาที่ก�าหนด	 และหากไม่มีผู ้รับผิดชอบ	 เจ้าหน้าที่สามารถท�าลาย 

หรือด�าเนินการใด	 ๆ	 กับสินค้าดังกล่าวได้	 หากผู ้น�าเข้าหรือจ�าหน่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบใหม	่ 

มีโทษปรับไม่เกิน	1,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียหรือจ�าคุกไม่เกิน	๖	เดือน	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ๖

	 นอกจากข้อก�าหนดข้างต้นแล้ว	 ผลไม้บางชนิดจากประเทศไทยที่มีปริมาณการน�าเข้า

มาเลเซียเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 มะม่วง	 ทุเรียน	 ล�าไย	 ผู ้น�าเข้าต้องได้รับหนังสืออนุญาตน�าเข้า	

(Import	 Licenses)	 จากหน่วยงานที่ควบคุมด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร	 (Food	 Safety	

and	 Quality	 Control	 Division)	 จากกระทรวงสาธารณสุขแห่งมาเลเซีย	 โดยจะมีการตรวจสารพิษ 

๖		ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย,	“ประเทศมาเลเซีย,”	ระเบียบการค้าสินค้าเกษตรฉบับใหม่ของมาเลเซีย,	สืบค้นเมื่อ
วันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๖1,	http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/8075.pdf	



๖

ตกค้างตามท่ีประกาศในระเบียบมาตรฐานอาหาร	(Malaysian	Food	Regulation	1985)	ซึง่จะอิงมาตรฐาน

ตาม	 Codex๗	 ที่ใช้เป็นแบบแผนในการควบคุมอาหาร	 การโฆษณาอาหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

ทางด้านอาหาร

	 อย่างไรก็ดี	 ผู ้ประกอบการไทยอาจได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศไทยและมาเลเซียได้มี 

การลงนามร่วมกันในความตกลงยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน		ให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตรฐาน

และการตรวจสอบสินค้าของกันและกัน	 ในการท�าการค้าระหว่างประเทศ	 โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบ 

และรับรองซ�้าอีกต่อไป	ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทย	สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม	 เรื่องการยอมรับร่วมของ

สินค้าในสาขาต่าง	ๆ	โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรได้ทาง	http://www.acfs.go.th/

 ๓) การน�าเข้าเนื้อสัตว์

	 การน�าเข้าเนื้อสัตว์ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของกรมปศุสัตว์แห่งมาเลเซีย	 โดยกรมปศุสัตว์ 

แห่งมาเลเซียน้ันถือเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์	 ที่จ�าหน่ายในมาเลเซียนั้น

ถูกสุขอนามัย	ปลอดภัย	และเป็นประโยชน์ต่อการบริโภค	ภายใต้กฎหมาย	Control	of	Slaughter	Rules	

1975	(ข้อก�าหนดว่าด้วยการเชือดสัตว์	พ.ศ.	๒๕1๘)	ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก�าหนดให้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

จากสัตว์ที่น�าเข้ามายังมาเลเซียต้องได้รับการรับรองฮาลาลในทุกกระบวนการ	 และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจาก	 Islamic	Development	Foundation	of	Malaysia	-	JAKIM	 

(มูลนิธิพัฒนาอิสลามแห่งมาเลเซีย)	 โดยที่มูลนิธิ	 JAKIM	 ได้ตั้งหน่วยงานย่อยที่เรียกว่า	 Islamic	 Center	 

ขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบสถานะฮาลาลของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ได้รับ 

การรบัรอง	และหน่วยงานนีย้งัสามารถออกใบรับรองฮาลาล	ส�าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทัง้หมดจาก 

ประเทศมาเลเซีย

(๓) การจัดประเภทสินค้าควบคุมการน�าเข้า

	 มาเลเซียก�าหนดรายการสินค้าที่ไม่อนุญาตให้น�าเข้ามาในมาเลเซีย	 หรือสามารถน�าเข้ามาได ้

แต่ต้องได้รบัใบอนญุาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไว้	ดังน้ี

	 (ก)	สินค้าต้องห้ามน�าเข้าเด็ดขาด

	 สนิค้าต่อไปนีถู้กรฐับาลมาเลเซยีห้ามน�าเข้าโดยเด็ดขาดด้วยเหตผุลทางศาสนา	ศลีธรรม	สิง่แวดล้อม

และความคุม้ครองส�าหรบัอตุสาหกรรมท้องถ่ินของประเทศมาเลเซยี๘

	 	 •		การท�าซ�้าธนบัตรสกุลเงินธนบัตรหรือเหรียญที่ออกให้ในประเทศใด	ๆ

	 	 •		งานพิมพ์อนาจาร,	ภาพวาด,	ภาพถ่าย,	หนังสือ,	การ์ด,	การพิมพ์หิน,	การแกะสลัก,	

ภาพยนตร์,	เทปวิดีโอ,	เลเซอร์ดิสก์,	สไลด์สี,	แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์และสื่ออื่น	ๆ

๗		Codex	เป็นชื่อใช้เรียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร	FAO/WHO	(Codex	Alimentarius	Commission	-	CAC)	มีหน้าที่
ก�าหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากล	นอกจากนี้ค�าว่า”Codex”	เป็นค�าที่ใช้เรียก	“Codex	Alimentarius”	ซึ่งมาจากภาษาละติน	
หมายถึง	“Food	Code”	ด้วย

๘		Royal	Malaysia	Customs,	“Prohibition/Restriction	of	Imports,”	Accessed	June	25,	2018,	http://www.customs.gov.my/en/tp/
pages/tp_ie.aspx.



๗

	 	 •		อุปกรณ์ใด	 ๆ	 ที่มีเจตนาที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของมาเลเซียหรือความสงบ 

อย่างไม่เหมาะสม

	 	 •		ปลาปิรันย่าทุกประเภท

	 	 •		ไข่เต่า

	 	 •		ฝักโกโก้	 เงาะ	 เงาะขนสั้น	 ล�าไย	 และผลอัมพวา	 (มะเปรียง)	 จากประเทศฟิลิปปินส์ 

และอินโดนีเซีย

	 	 •		สุราที่มีพิษที่มีความเข้มข้นมากกว่า	 3.๔๖	 มิลลิกรัมต่อลิตรไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว 

หรือสารประกอบทองแดง

	 	 •		มีดสั้นและมีดสะบัด

	 	 •		เครื่องรับสัญญาณออกอากาศสามารถรับการส่ือสารทางวิทยุภายในช่วง	 (๖๘-๘๗)	 

เมก็กะเฮิร์ตซ์	และ	(1๐๘	-	1๗๔)	เมก็กะเฮิร์ตซ์

	 	 •		โซเดียมอาร์เซเนต

	 	 •		ผ้าที่มีรอยประทับหรือส�าเนาใด	ๆ	ของอัลกุรอาน

	 	 •		ปากกาดินสอและบทความอื่น	ๆ	ที่คล้ายกับเข็มฉีดยา

	 	 •		สารพิษ

	 	 •		อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่มีวัสดุกัมมันตรังสี

	 (ข)	สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้า	

	 การน�าเข้าสินค้าบางรายการมายังประเทศมาเลเซียนั้นกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ

อุตสาหกรรม	 (Ministry	 of	 International	 Trade	 and	 Industry:	 MITI)	 ได้อาศัยอ�านาจภายใต้กฎหมาย	

Customs	Act	1967	 (พระราชบัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	๒๕1๐)	และ	Customs	Order	1998	 (Prohibition	

of	Import)	(ระเบียบกรมศุลกากร	พ.ศ.	๒๕๔๘	(ของต้องก�ากัด))	ก�าหนดรายการสินค้าที่ผู้น�าเข้าจะต้อง 

ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนด�าเนินการน�าเข้าสินค้า๙	โดยรายการสินค้าที่ผู้น�าเข้าจะต้อง

ขอใบอนุญาตน�าเข้ามีดังนี้1๐

	 	 •	ไข่ในเปลือกหอย

	 	 •	เนื้อสัตว์	กระดูก	บางส่วนของสัตว์และสัตว์ปีก

	 	 •	สัตว์มีชีวิต

	 	 •	วัตถุระเบิดและดอกไม้ไฟ

	 	 •	แขนเทียม	ปืนของเล่น

	 	 •	ระเบิดมือเทียม

๙		ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย	ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	
ประเทศมาเลเซีย,	“กฎระเบียบเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออก,”	น.3,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒3	เมษายน	๒๕๖๒,	https://www.ditp.go.th/
contents_attach/92453/92453.pdf.

1๐		Royal	Malaysia	Customs,	“Prohibition/Restriction	of	Imports,”	Accessed	June	25,	2018,	http://www.customs.gov.my/en/tp/
pages/tp_ie.aspx.



๘

	 	 •	อาวุธและกระสุนนอกเหนือจากกระสุนอาวุธส่วนตัวที่น�าเข้าโดยนักเดินทางโดยสุจริต

	 	 •	เสื้อเกราะกันกระสุนหมวกเหล็กและสิ่งของอื่น	ๆ	ของเสื้อผ้าเพื่อป้องกันการโจมตี

	 	 •	ดินและศัตรูพืช	รวมถึงแมลงมีชีวิต	หนู	หอยทาก	

	 	 •		หมวกนิรภัย	 (ยกเว้นที่สวมใส่โดยผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือผู ้ขับข่ีซ้อนท้ายรถ

จักรยานยนต์)

	 	 •	เครื่องวิดีโอ	ซึ่งไม่รวมนาฬิกาเกม	และวิดีโอเกมส�าหรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์

	 	 •	ยานยนต์

	 	 •	บาติกผ้าซิ่น

	 	 •	ข้าวและข้าวเปลือก	รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าว

	 	 •	อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ

	 	 •		การสือ่สารด้วยคลืน่วทิยทุีใ่ช้ส�าหรบัการสือ่สารโทรคมนาคมในความถ่ีต�า่กว่า	3๐๐๐	GHz

	 	 •	ขัณฑสกรและเกลือ

	 	 •	เสาอากาศ	Parabola	ส�าหรับการใช้งานกลางแจ้ง

	 	 •	ศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตที่สามารถท�าอันตรายต่อพืชได้

	 	 •	ปลาสด

	 	 •	น�้ามันและไขมันจากสัตว์

	 	 •	พืชรวมถึงชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากพืช

	 	 •	สารก�าจัดศัตรูพืชในครัวเรือนและการเกษตร

	 	 •	อุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศที่ใช้	๕๐	โวลต์หรือ	1๒๐	โวลต์	กระแสตรง	หรือมากกว่า

	 	 •	ของเสียที่เป็นพิษและ/หรือของเสียอันตราย

	 	 •	ปะการังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว

	 	 •	เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส�าหรับต้มเบียร์ในบ้าน

	 	 •	ผลิตภัณฑ์ยา

(๔) มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในการน�าเข้าสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย

	 (ก)	กรมมาตรฐานมาเลเซีย	(The	Department	of	Standards	Malaysia:	STANDARD	MALAYSIA)

	 Department	of	Standards	Malaysia	(STANDARD	MALAYSIA)	อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(The	Ministry	of	Science,	Technology	and	Innovation:	MOSTI)	

ท�าหน้าทีด่แูลมาตรฐานสินค้า	เพือ่เป็นผูก้�าหนดมาตรฐาน	บรรทดัฐาน	และข้อก�าหนดคณุภาพของสินค้า	

ก่อนด�าเนินการผลิตหรือขายสินค้าในประเทศ	ซึ่งผู้ผลิตในประเทศและผู้ผลิตชาวต่างชาติต้องปฏิบัติตาม

	 หน่วยงาน	 Department	of	Standards	Malaysia

	 ที่ตั้งส�านักงาน	 	Century	Square,	Level	1	&	2,	Blok	2300,	Jalan	Usahawan,	40911	Shah	

Alam,	Selangor

	 โทรศัพท์	 +603	8318	0002
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	 โทรสาร		 +603	8319	3131

	 เว็บไซต์		 http://www.jsm.gov.my

	 (ข)	 สถาบันวิจัยมาตรฐานและอุตสาหกรรมแห่งมาเลเซีย	 (Standard	 and	 Industrial	 Research	

Institute	of	Malaysia:	SIRIM	Berhad)

	 Standard	 and	 Industrial	 Research	 Institute	 of	 Malaysia	 (SIRIM)	 เป็นหน่วยงานท�าวิจัย 

เพื่อพัฒนามาตรฐานและอุตสาหกรรมให้แก่ภาคเอกชน	 รวมถึงงานผลการทดสอบสินค้าบางรายการ 

ที่ต้องขออนุญาตก่อนน�าเข้ามาในประเทศมาเลเซีย

	 หน่วยงาน	 SIRIM	Berhad	(Company	No.	367474-V)

	 ที่ตั้งส�านักงาน	 1,	Persiaran	Dato’	Menteri,	63000	Cyberjaya,	Selangor

	 โทรศัพท์	 +603	5544	6000

	 โทรสาร		 +603	55108095

	 เว็บไซต์		 http://www.sirim.my

	 (ค)	 กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม	 (Ministry	 of	 International	 Trade	 and	

Industry:	MITI)

	 กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอตุสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลกัทีอ่อกใบอนญุาตน�าเข้าสินค้า

	 หน่วยงาน	 Ministry	of	International	Trade	and	Industry

	 ที่ตั้งส�านักงาน	 	Menara	MITI,	No.	7,	Jalan	Sultan	Haji	Ahmad	Shah,	50480	Kuala	Lumpur,	

Malaysia

	 โทรศัพท์	 +603	8000	8000	

	 โทรสาร		 +603	6206	4693

	 เว็บไซต์		 http://www.miti.gov.my

 ๑.๑.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ประเทศมาเลเซียได ้พัฒนากลไกการคุ ้มครองผู ้บริโภคข้ึนส�าหรับผู ้บริโภคหลายด้าน	 

โดยมีกฎหมายหลักคือ	Consumer	Protection	Act	1999	(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	ค.ศ.	1๙๙๙)

 (๑) ความคุ้มครองของผู้บริโภค

	 Consumer	 Protection	 Act	 1999	 (พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค	 ค.ศ.	 1๙๙๙)	 

เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคซึ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้า	

บริการ	 หรือกระบวนการผลิตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค	 โดยสามารถแบ่ง 

ความคุ้มครองเป็นประเภทได้ดังนี้

	 (ก)	การแจ้งข้อมูลเท็จหรือบิดเบือน	การน�าเสนอที่เป็นเท็จหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

	 การกระท�าท่ีเข้าข่ายความผิดนี้	 เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนแก่ผู้บริโภคจนท�าให้ 
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ผู้บริโภคสับสนหลงผิดหรือแตกต่างจากข้อเท็จจริงได้11	 เช่น	 การให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับ

ประเภท	คุณภาพ	หรือจ�านวนสินค้า

	 นอกจากน้ีความคุ้มครองยังครอบคลุมถึงการโฆษณาชวนเชื่อท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้เพ่ือล่อลวง

ลูกค้าทั้งที่ตนไม่มีสินค้าที่จะขาย1๒	 เช่น	 ก�าหนดราคาถูกกว่าราคาตลาดอย่างมากแต่เมื่อลูกค้าให้ 

ความสนใจปรากฏว่าไม่มสีนิค้าทีจ่ะขาย	โดยอ้างว่าสนิค้าหมด	หรอืสนิค้ามจี�านวนจ�ากดั	การเสนอของแถม 

หรือรางวัลโดยไม่มีเจตนาจะให้จริง	 การรับเงินค่าสินค้าหรือบริการมาโดยไม่มีเจตนาจะขายหรือ 

ให้บริการ	เป็นต้น13

	 (ข)	ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

	 สินค้าและบริการที่ขายนั้นจะต้องอยู ่ในมาตรฐานความปลอดภัยตามสมควร	 ซึ่งอยู ่ใน 

ความควบคมุทัง้เรือ่งการโฆษณา	 รวมถึงค�าแนะน�าการใช้งาน	 และค�าเตอืนเกีย่วกบัการเกบ็รักษา	 การใช้	 

หรอืการบรโิภคสนิค้าด้วย1๔	ทัง้นีห้ากพบสินค้าทีไ่ม่มคีวามปลอดภัย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายใน

และผูบ้รโิภค	สามารถสัง่ให้สนิค้านัน้เป็นสนิค้าต้องห้าม	และผูข้ายอาจถกูสัง่ให้เรยีกสนิค้าคนื	ยตุกิารจ�าหน่าย	 

ยตุกิารโฆษณา	 ซ่อมหรอืเปลีย่นสนิค้า	 คนืเงินให้หมดหรือตามสมควร	 หรือเปิดเผยข้อมลูลักษณะสินค้า 

หรอืลกัษณะการใช้งานท่ีก่อให้เกิดอนัตราย1๕

	 (ค)	การรับประกันสินค้าและบริการ

	 สินค้าจะได้รับการรับประกันโดยปริยายจากผู้ขาย	 ผู ้ให้บริการ	 และผู้ผลิตตามกฎหมายนี้ 

ในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 •	การรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ว่าผู้ขายมีสิทธิขาย	

	 	 •	การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม	

	 	 •	การรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์การใช้งาน	

	 	 •	การรับประกันว่าสินค้าเป็นไปตามค�าพรรณนา	

	 	 •	การรับประกันว่าสินค้าเป็นไปตามตัวอย่าง	

	 	 •	การรับประกันเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคา	และ

	 	 •		การรบัประกนัเกีย่วกบัการซ่อมและอะไหล่ว่าจะมอีะไหล่ส�ารองเตรียมไว้ให้ในช่วงระยะ

เวลาอันสมควรในกรณีลูกค้าส่งซ่อมหลังการขาย

	 ในขณะทีผู่ผ้ลิตจะต้องให้การรบัประกันโดยชดัแจ้งกับผูบ้ริโภคในเร่ืองต่าง	ๆ 	เช่น	คณุภาพของสินค้า	

รวมถงึการรบัประกนัความพงึพอใจและการคนืเงิน	เป็นต้น1๖

11		Consumer	Protection	Act	1999,	Section	9-12.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบทนี้
1๒	Consumer	Protection	Act	1999,	Section	13.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบทนี้
13	Consumer	Protection	Act	1999,	Section	14.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบท
1๔	Consumer	Protection	Act	1999,	Section	19-21.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบท
1๕	Consumer	Protection	Act	1999,	Section	23.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบท
1๖	Consumer	Protection	Act	1999,	Section	31-38.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบท
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	 ในกรณทีีเ่ป็นการให้บรกิาร	หากมกีารละเมิดเก่ียวกบัการให้บริการเกดิขึน้	ผูบ้ริโภคมสิีทธเิรียกร้อง 

ค่าชดเชยได้เช่นเดียวกับสินค้า	กล่าวคือ	ผู้ให้บริการจะรับประกันโดยปริยายว่าบริการนั้นอยู่ในความดูแล 

และทักษะที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการให้บริการ	 บริการนั้นจะเสร็จส้ินในเวลาที่เหมาะสม	 

และราคามีความสมเหตุสมผล1๗

 (๒) การใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะผู้บริโภค

	 ในกรณีทีผู่บ้รโิภคต้องการใช้สทิธเิรยีกร้อง	ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนในฐานะผู้บริโภคต่อ	Tribunal	

For	 Consumer	 Claims	Malaysia	 (คณะกรรมการวนิจิฉัยส�าหรบัการร้องเรยีนของผู้บรโิภค)	 ซึง่ตัง้ขึน้ตาม 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้ริโภค	ค.ศ.	1๙๙๙1๘	สังกัด	Ministry	of	Domestic	Trade	and	Consumer	 

Affairs	 (กระทรวงการค้าภายในและผู้บริโภค)	 โดยก�าหนดให้ความเสียหายที่เรียกร้องได้ต้องไม่เกิน	 

๒๕,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ราว	๒๕๐,๐๐๐	บาท)1๙

	 การตั้งหน่วยงานเฉพาะทางนี้ข้ึนก็เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้อย่างเรียบง่าย	

ประหยัด	และสะดวกรวดเร็ว๒๐

	 คณะกรรมการฯ	 จะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วันนับแต่วันที่เริ่มพิจารณา๒1  

แต่ความเสียหายที่เกิน	๒๕,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียจะไม่อยู่ในเขตอ�านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยส�าหรับ

การร้องเรียนคดีผู้บริโภค	จึงต้องด�าเนินคดีในศาลแพ่งต่อไป

	 การเรียกร้องในฐานะผู้บริโภคที่สามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้	เช่น๒๒

	 	 •	สินค้าผิดประเภท	ผิดคุณภาพ	หรือผิดปริมาณ

	 	 •	แสดงราคาผิด

	 	 •	เสนอแจกของสมนาคุณทั้งที่ความมุ่งหมายคือตั้งใจจะไม่แจก

	 	 •	ใช้กลฉ้อฉลในการโฆษณาเพื่อชวนเชื่อว่าสินค้าใกล้จะหมด	หรือสินค้ามีจ�านวนจ�ากัด

	 	 •	รับช�าระเงินมาโดยไม่มีความมุ่งหมายว่าจะส่งสินค้าให้ลูกค้า

	 	 •	ความปลอดภัยของสินค้า

	 	 •	การรับรองสินค้าหรือบริการ	เป็นต้น

1๗			Consumer	Protection	Act	1999,	Section	57.	“Consumer’s	right	of	redress	against	suppliers	 
This	Part	gives	a	consumer	a	right	of	redress	against	a	supplier	of	services	where	the	services	or	product	resulting	from	the	
services	fail	to	comply	with	any	of	the	implied	guarantees	under	sections	53	to	55.”

1๘		Consumer	Protection	Act	1999,	Section	85.	“Establishment	of	the	Tribunal	for	Consumer	Claims	 
There	shall	be	established	a	tribunal	to	be	known	as	the	“Tribunal	for	Consumer	Claims”.

1๙		Tribunal	for	Consumer	Claims	Malaysia,	“Frequently	Asked	Question,”	Accessed	July	11,	2018,	https://ttpm.kpdnkk.gov.my/
portal/faq.

๒๐		Tribunal	For	Consumer	Claims	Malaysia,	“Objectives,”	Accessed	July	11,	2018,	https://ttpm.kpdnkk.gov.my/portal/ttpm/
objectives.

๒1		Consumer	Protection	Act	1999,	Section	112.	“Awards	of	Tribunal	 
(1)	The	Tribunal	shall	make	its	award	without	delay	and,	where	practicable,	within	sixty	days	from	the	first	day	the	hearing	
before	the	Tribunal	commences.”

๒๒		Tribunal	for	Consumer	Claims	Malaysia,	“Type	of	Claims,”	Accessed	July	11,	2018,	https://ttpm.kpdnkk.gov.my/portal/claim/type.



1๒

 (๓) ผลของค�าวินิจฉัยจากการเรียกร้อง

	 คณะกรรมการวินิจฉัยส�าหรับการร้องเรียนคดีผู้บริโภคอาจมีค�าวินิจฉัยในรูปแบบต่าง	ๆ	ดังนี้๒3

	 	 1)	คู่ความฝ่ายหนึ่งจ่ายเงินชดใช้ให้อีกฝ่ายหนึ่ง

	 	 ๒)	ส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบสินค้าใหม่ให้แก่ผูู้บริโภคที่เป็นคู่ความ

	 	 3)	เปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าที่ได้ส่งมอบหรือส่งมอบสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภค

	 	 ๔)	คืนเงินค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นจ่ายมา

	 	 ๕)	ให้ปฏิบัติตามการรับประกันคุณภาพ

	 	 ๖)	ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ร้อง	(Claimant)

	 	 ๗)	แก้ไขหรือระงับข้อสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน

	 	 ๘)	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้อีกฝ่าย

	 	 ๙)		จ่ายดอกเบ้ียในอัตราไม่เกินร้อยละ	 ๘	 ต่อปีของจ�านวนเงินหรือจ�านวนเงินท่ี 

คณะกรรมการก�าหนด	เว้นแต่คูค่วามจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

	 	 1๐)	ยกค�าร้อง

	 ทัง้นี	้ค�าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัฯ	ถอืเป็นทีส่ดุและมผีลผกูพนัคูค่วามในคด	ีและให้ถอืว่า

เป็นค�าสัง่ของ	Magistrate’s	Court	(ศาลแขวง)๒๔	และต้องปฏบิตัติามภายใน	1๔	วนั	หากคูค่วามไม่ปฏบิตัิ

ตามค�าวินิจฉัยดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	๕,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	 

(ราว	 ๕๐,๐๐๐	 บาท)	 หรือจ�าคุกไม่เกิน	 ๒	 ปี	 หรือท้ังจ�าทั้งปรับ	 และถูกปรับรายวันอีกวันละ	 1๐,๐๐๐	 

ริงกิตมาเลเซีย	(ราว	1๐๐,๐๐๐	บาท)	ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยนั้น๒๕

๒3		Consumer	Protection	Act	1999,	Section	112.	“Awards	of	Tribunal 
(2)	An	award	of	the	Tribunal	under	subsection	(1)	may	require	one	or	more	of	the	following: 
	 (a)	that	a	party	to	the	proceedings	pay	money	to	any	other	party;	 
	 (b)	that	goods	be	supplied	or	resupplied	in	accordance	with	this	Act	or	the	contract	to	which	the	consumer	is	a	party; 
	 (c)	that	goods	supplied	or	resupplied	to	the	consumer	be	replaced	or	repaired;	 
	 (d)	that	the	price	or	other	consideration	paid	or	supplied	by	the	consumer	or	any	other	person	be	refunded	to	the	
consumer	or	that	person;	 
	 (e)	that	a	party	comply	with	the	guarantee;	 
	 (f)	that	money	be	awarded	to	compensate	for	any	loss	or	damage	suffered	by	the	claimant;	 
	 (g)	that	the	contract	be	varied	or	set	aside,	wholly	or	in	part;	 
	 (h)	that	costs	to	or	against	any	party	be	paid;	 
	 (i)	that	interest	be	paid	on	any	sum	or	monetary	award	at	a	rate	not	exceeding	eight	per	centum	per	annum,	unless	it	
has	been	otherwise	agreed	between	the	parties;	 
	 (j)	that	the	claim	is	dismissed.

๒๔		Consumer	Protection	Act	1999,	Section	116.	“Decisions	of	Tribunal	to	be	final	 
(1)	Every	agreed	settlement	recorded	by	the	Tribunal	under	subsection	107(3)	and	every	award	made	by	the	Tribunal	under	
section	112-	 
	 (a)	shall	be	final	and	binding	on	all	parties	to	the	proceedings;	and	 
	 (b)	shall	be	deemed	to	be	an	order	of	a	Magistrate’s	Court	and	be	enforced	accordingly	by	any	party	to	the	
proceedings.”

๒๕		Consumer	Protection	Act	1999,	Section	117.	“Criminal	penalty	for	failure	to	comply	 
(1)	Any	person	who	after	fourteen	days	fails	to	comply	with	an	award	made	by	the	Tribunal	commits	an	offence	and	shall	on	
conviction	be	liable	to	a	fine	not	exceeding	five	thousand	ringgit	or	to	imprisonment	for	a	term	not	exceeding	two	years	or	to	both.	 
(2)	In	the	case	of	a	continuing	offence,	the	offender	shall,	in	addition	to	the	penalties	under	subsection	(1),	be	liable	to	a	fine	
not	exceeding	one	thousand	ringgit	for	each	day	or	part	of	a	day	during	which	the	offence	continues	after	conviction.
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 (๔) การอุทธรณ์คดีผู้บริโภค

	 ในกรณีที่คู ่ความไม่พอใจค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	 สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ	 

High	Court	(ศาลสงู)๒๖	เพือ่ให้พจิารณาค�าวนิจิฉยัใหม่ได้	โดยจะต้องยืน่ค�าร้องภายใน	3	เดอืนนบัแต่วันท่ี

มคี�าวนิจิฉยั๒๗	โดยจะเป็นการพจิารณาคดีใหม่	ซึง่ศาลสงูสามารถสบืพยานได้๒๘	ในการอทุธรณ์จงึจ�าเป็น

ต้องแต่งตั้งทนายความเพื่อด�าเนินกระบวนการในชั้นศาลต่อไป

 ๑.๑.๓ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

	 ประเทศมาเลเซียให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ที่ผ่านมาประเทศมาเลเซีย 

ได้เข้าร่วมภาคีต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ซึ่งรวมถึงการเป็นภาคีสมาชิกของ	 

The	World	Intellectual	Property	Organization	-	WIPO	(องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก)	และยงัได้ลงนาม 

ในสนธิสัญญาเพื่อการคุ ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ๒๙	 เพื่อให้การคุ ้มครอง 

ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานโลก

	 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมาเลเซีย	ได้แก่	The	Malaysian	Intellectual	

Property	 Organization	 -	 MyIPO	 (องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งมาเลเซีย)3๐	 ซึ่งจัดตั้งเป็นองค์กร 

ภายใต้	 Ministry	 of	 Domestic	 Trade	 and	 Consumer	 Affairs	 (กระทรวงการค้าภายในและผู้บริโภค)	 

และหน่วยงานด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 ได้แก่	 Enforcement	 Division	 

(ฝ่ายบังคับคดี)	ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้กระทรวงดังกล่าว

๒๖		Order	53	Application	for	Judicial	Review,	Rules	of	Court	2012,	Rule	2.	“(4)	Any	person	who	is	adversely	affected	by	the	
decision	of	any	public	authority	shall	be	entitled	to	make	the	application.”

๒๗		Order	53	Application	for	Judicial	Review,	Rules	of	Court	2012,	Rule	3.	“(6)	An	application	for	judicial	review	shall	be	made	
promptly	and	in	any	event	within	three	months	from	the	date	when	the	grounds	of	application	first	arose	or	when	the	
decision	is	first	communicated	to	the	applicant.”

๒๘		Section	29,	Courts	of	judicature	act	1964.	“All	civil	appeals	from	a	subordinate	court	shall	be	by	way	of	re-hearing,	and	the	
High	Court	shall	have	the	like	powers	and	jurisdiction	on	the	hearing	of	appeals	as	the	Court	of	Appeal	has	on	the	hearing	
of	appeals	from	the	High	Court.”

๒๙		ประเทศมาเลเซียได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ	ได้แก่	 
-	WIPO	Copyright	Treaty; 
-	WIPO	Performances	and	Phonograms	Treaty; 
-	Nice	Agreement	Concerning	the	International	Classification	of	Goods	and	Services	for	the	Purposes	of	the	Registration	of	Marks; 
-	Vienna	Agreement	Establishing	an	International	Classification	of	the	Figurative	Elements	of	Marks	(September	28,	2007) 
-	Patent	Cooperation	Treaty; 
-	Berne	Convention	for	the	Protection	of	Literary	and	Artistic	Works; 
-	Convention	Establishing	the	World	Intellectual	Property	Organization; 
-	Paris	Convention	for	the	Protection	of	Industrial	Property	(World	Intellectual	Property	Organization,	“Malaysia,”	Accessed	
November	21,	2016,	http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=MY#a6.

3๐		สถานที่ตั้ง	Unit	1-7,	Aras	Bawah,	Tower	B,	Menara	UOA	Bangsar,	No.	5,	Jalan	Bangsar	Utama	1,	59000	Kuala	Lumpur	–	
Malaysia	โทร.	+603	2299	8400	เว็บไซต์:	http://www.myipo.gov.my/home
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 (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของมาเลเซีย

	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของมาเลเซียสามารถสรุปได้ดังตารางนี้

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิบัตร

-		Patents	Act	1983	(as	amended	up	to	2006)	
(พระราชบัญญัติสิทธิบัตร	ค.ศ.	1๙๘3	แก้ไข 
เพิ่มเติมล่าสุด	ค.ศ.	๒๐๐๖)

-		Patent	Regulations	1986	(as	amended	up	to	
2011)	(ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิบัตร	ค.ศ.	1๙๘๖	
แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	ค.ศ.	๒๐11)

-		Patent	Cooperation	Treaty	(สนธิสัญญา 
ความร่วมมือด้านสิทธิบัตร)

เครื่องหมายการค้า

-		Trade	Marks	Act	1976	(as	amended	up	to	
2006)	(พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	 
ค.ศ.	1๙๗๖	แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	ค.ศ.	๒๐๐๖	

-		Trade	Marks	Regulations	1997	(as	amended	
up	to	2011)	(ข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า	
ค.ศ.	1๙๙๗	แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	ค.ศ.	๒๐11)

การออกแบบด้านอุตสาหกรรม

-		Industrial	Designs	Act	1996	(as	amended	up	
to	2013)	(พระราชบัญญัติการออกแบบด้าน
อุตสาหกรรม	ค.ศ.	1๙๙๖	แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	 
ค.ศ.	๒๐13)	

-		Industrial	Design	Regulations	1999	 
(as	amended	up	to	2013)	(ข้อบังคับการออกแบบ
ด้านอุตสาหกรรม	ค.ศ.	1๙๙๙	แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	
ค.ศ.	๒๐13)
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ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์

-		Copyright	Act	1987	(as	amended	up	to	2006)	
(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	 
ค.ศ.	1๙๘๗)	

-		Copyright	(Copyright	Tribunal)	Regulation	2012	
(ข้อบังคับลิขสิทธิ์	(คณะกรรมการอุทธรณ์เกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์)	ค.ศ.	๒๐1๒)

-		Copyright	(Licensing	Body)	Regulations	2012	
(ข้อบังคับลิขสิทธิ์	(ตัวแทนจัดเก็บค่าสิทธิ)	 
ค.ศ.	๒๐1๒)	

-		Copyright	(Voluntary	Notification)	Regulations	
2012	(ข้อบังคับลิขสิทธิ์	(การจดแจ้งลิขสิทธิ์)	 
ค.ศ.	๒๐1๒)	

-		Copyright	(Application	to	other	Countries	
(Amendment)	Regulations	2000	(ระเบียบลิขสิทธิ์	
(ค�าขอลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ)	ค.ศ.	๒๐๐๐)	

-		Copyright	(Public	Libraries	and	Educational	
Scientific	or	Professional	Institutions)	
(Amendment)	Order	1996	(ค�าสั่งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์	
(ห้องสมุดสาธารณะและสถาบันการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวิชาชีพ)	(ฉบับแก้ไข)	ค.ศ.	1๙๙๖)

แบบผังภูมิของวงจรรวม
-		Layout	Designs	of	Integrated	Circuits	Act	2000	
(พระราชบญัญัติแบบผงัภูมขิองวงจรรวม	ค.ศ.	๒๐๐๐	

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

-		Geographical	Indications	Act	2000	 
(พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ค.ศ.	๒๐๐๐)

-		Geographical	Indications	Regulations	2001	(as	
amended	up	to	2013)	(ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งบ่ง
ชี้ทางภูมิศาสตร์	ค.ศ.	๒๐๐1	แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด	
ค.ศ.	๒๐13)

การคุ้มครองพันธุ์พืช
Protection	of	New	Plant	Varieties	Act	2004	 
(พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	ค.ศ.	๒๐๐๔)

ค�าบรรยายทางการค้า
Trade	Description	Act	2011	(พระราชบัญญัต ิ
ค�าบรรยายทางการค้า	ค.ศ.	๒๐11)

ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual	Property	Corporation	of	Malaysia	Act	
2002	(พระราชบัญญัติความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาในประเทศมาเลเซีย	ค.ศ.	๒๐๐๒)
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	 ประเทศมาเลเซียยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ	 (confidential	

information)	ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย	เช่น	ความลับทางการค้า	หากเกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

ความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต	 เจ้าของข้อมูลต้องฟ้องคดีตามหลักการละเมิดความไว้วางใจ	 (breach	 of	

confidence)	ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์

 (๒) สิทธิบัตร

	 Patents	 Act	 1983	 (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร	 ค.ศ.	 1๙๘3)	 ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร	 

๒	 ประเภท	 ได้แก่	 สิทธิบัตร	 (Patent)	 และ	 อนุสิทธิบัตร	 (Utility	 Innovation)	 ด้วยวิธีการจดทะเบียน 

สิทธิบัตร

 สิทธิบัตร	 หมายถึง	 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์	 ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือ

กรรมวิธี	ซึ่งน�าไปสู่สิ่งใหม่หรือเป็นวิธีการทางเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นอยู่

 อนสุทิธบิตัร	หมายถึง	สทิธิแต่เพยีงผูเ้ดยีวเพือ่คุม้ครองนวตักรรมใด	ๆ 	ซึง่ก่อให้เกดิผลติภณัฑ์หรอื

กรรมวธิใีหม่	หรอืการปรบัปรงุให้ดีขึน้ซึง่ผลติภณัฑ์หรอืกรรมวธิทีีป่รากฏอยูแ่ล้วซึง่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้

ในทางอตุสาหกรรมได้31

	 (ก)	สิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้

	 สิง่ประดิษฐ์ทีจ่ะขอรับสทิธบัิตรการประดษิฐ์ได้นัน้	กฎหมายก�าหนดให้ต้องมคีรบทัง้สามองค์ประกอบ	

ได้แก่	 เป็นส่ิงใหม่	 (novelty)	 และมขีัน้ตอนการประดษิฐ์ทีส่งูขึน้	 และเป็นการประดษิฐ์ทีส่ามารถประยกุต์ใช้ 

ในทางอตุสาหกรรม3๒

	 	 •		ความใหม่	 (Novelty)33	 หมายถึง	 ส่ิงประดิษฐ์ที่ไม ่เป็นงานที่ปรากฏอยู ่แล้ว	 

(prior	art)	ตัวอย่างสิง่ประดษิฐ์ทีป่รากฏอยูแ่ล้วและไม่ใช่สิง่ใหม่	จงึไม่อาจขอสทิธบิตัรได้	 

เช ่น	 การประดิษฐ์ที่ถูกเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะไม่ว ่าจะที่ใดในโลก	 

31		Patent	Act	1983,	Section	17.	“For	the	purposes	of	this	Part	and	any	regulations	made	under	this	Act	in	relation	to	this	Part,	
“utility	innovation”	means	any	innovation	which	creates	a	new	product	or	process,	or	any	new	improvement	of	a	known	
product	or	process,	which	is	capable	of	industrial	application,	and	includes	an	invention.”

3๒	Patent	Act	1983,	Section	11.	“An	invention	is	patentable	if	it	is	new,	involves	an	inventive	step	and	is	industrially	applicable.”
33		Patent	Act	1983,	Section	14.	“(1)	An	invention	is	new	if	it	is	not	anticipated	by	prior	art.	 

(2)	Prior	art	shall	consist	of	–	 
	 (a)	everything	disclosed	to	the	public,	anywhere	in	the	world,	by	written	publication,	by	oral	disclosure,	by	use	or	in	any	other	
way,	prior	to	the	priority	date	of	the	patent	application	claiming	the	invention; 
	 (b)	the	contents	of	a	domestic	patent	application	having	an	earlier	priority	date	than	the	patent	application	referred	to	
in	paragraph	(a)	to	the	extent	that	such	contents	are	included	in	the	patent	granted	on	the	basis	of	the	said	domestic	patent	
application.	 
(3)	A	disclosure	made	under	paragraph	(2)(a)	shall	be	disregarded	-	 
	 (a)	if	such	disclosure	occurred	within	one	year	preceding	the	date	of	the	patent	application	and	if	such	disclosure	was	
by	reason	or	in	consequence	of	acts	committed	by	the	applicant	or	his	predecessor	in	title;	 
	 (b)	if	such	disclosure	occurred	within	one	year	preceding	the	date	of	the	patent	application	and	if	such	disclosure	was	
by	reason	or	in	consequence	of	any	abuse	of	the	rights	of	the	applicant	or	his	predecessor	in	title; 
	 (c)	if	such	disclosure	is	by	way	of	a	pending	application	to	register	the	patent	in	the	United	Kingdom	Patent	Office	as	
at	the	date	of	coming	into	force	of	this	Act.	 
(4)	The	provisions	of	subsection	(2)	shall	not	exclude	the	patentability	of	any	substance	or	composition,	comprised	in	the	prior	
art,	for	use	in	a	method	referred	to	in	paragraph	13(1)(d),	if	its	use	in	any	such	method	is	not	comprised	in	the	prior	art.”
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ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยด้วยลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร	หรอื	 

การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้ว	 ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ 

สิทธิบัตร	เป็นต้น

	 	 •		ขัน้ตอนการประดิษฐ์ทีส่งูขึน้3๔	หมายถงึ	การประดษิฐ์ทีไ่ม่เป็นทีป่ระจกัษ์ได้โดยง่ายแก่

บุคคลที่มีความช�านาญในระดับสามัญส�าหรับงานประเภทนั้น

	 	 •		ประยุกต์ใช ้ในทางอุตสาหกรรม3๕	 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต ้องเป็น 

การประดิษฐ์ที่สามารถท�าขึ้นหรือใช้ในทางอุตสาหกรรม

	 ส่ิงประดิษฐ์ทีไ่ม่สามารถขอสทิธิบัตรการประดษิฐ์	เจ้าของผลงานอาจขอจดทะเบยีนอนสุทิธบิตัรได้	 

หากสิ่งประดิษฐ์นั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

	 	 •		เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่

	 	 •		สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม

	 	 •		มขีัน้การประดิษฐ์ทีส่งูขึน้แต่เป็นขัน้การประดษิฐ์ทีไ่ม่สงูเท่าขัน้การประดษิฐ์ของสทิธบิตัร

การประดษิฐ์

	 (ข)	สิ่งที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	ได้แก่3๖

	 	 1)		สิ่งที่ค้นพบ	ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์	และ	วิธีการทางคณิตศาสตร์

	 	 ๒)		พันธุ์พืชหรือสัตว์	กรรมวิธีทางชีววิทยาธรรมชาติ	ส�าหรับการผลิตพืชหรือสัตว์	ยกเว้น

จุลชีพที่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น

	 	 3)		กรรมวิธีทางจุลชีววิทยา	และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีทางจุลชีววิทยาแผนการ	กฎ	

หรือวิธีการ	ส�าหรับการประกอบธุรกิจ	การแสดง	และการเล่นเกมส์

	 	 ๔)		วิธีการ	ส�าหรับการรักษาร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์โดยการผ่าตัด	 

หรือการบ�าบัดโรค	และวิธีการวินิจฉัยโรคใช้กับร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

3๔		Patent	Act	1983,	Section	15.	“An	invention	shall	be	considered	as	involving	an	inventive	step	if,	having	regard	to	any	matter	
which	forms	part	of	the	prior	art	under	paragraph	14(2)(a),	such	inventive	step	would	not	have	been	obvious	to	a	person	
having	ordinary	skill	in	the	art.”

3๕		Patent	Act	1983,	Section	16.	“An	invention	shall	be	considered	industrially	applicable	if	it	can	be	made	or	used	in	any	kind	
of	industry.”

3๖		Patent	Act	1983,	Section	13.	“(1)	Notwithstanding	the	fact	that	they	may	be	inventions	within	the	meaning	of	section	12,	the	
following	shall	not	be	patentable:	 
	 (a)	discoveries,	scientific	theories	and	mathematical	methods;	 
	 (b)	plant	or	animal	varieties	or	essentially	biological	processes	for	the	production	of	plants	or	animals,	other	than	man-
made	living	micro-organisms,	micro-biological	processes	and	the	products	of	such	micro-organism	processes;	 
	 (c)	schemes,	rules	or	methods	for	doing	business,	performing	purely	mental	acts	or	playing	games;	 
	 (d)	methods	for	the	treatment	of	human	or	animal	body	by	surgery	or	therapy,	and	diagnostic	methods	practised	on	
the	human	or	animal	body:	Provided	that	this	paragraph	shall	not	apply	to	products	used	in	any	such	methods.	 
(2)	For	the	purpose	of	subsection	(1),	in	the	event	of	uncertainty	as	to	whether	the	items	specified	therein	shall	be	
patentable	or	not,	the	Registrar	may	refer	the	matter	to	the	Examiner	for	an	opinion	and	the	Registrar	shall	thereafter	give	a	
decision	as	to	whether	to	include	or	exclude	such	item	as	being	patentable,	as	the	case	may	be.”



1๘

	 (ค)	การจดทะเบียนสิทธิบัตร

	 การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรใช้วิธีการจดทะเบียน	 โดยหน่วยงานท่ีรับจดทะเบียนสิทธิบัตร	

ได้แก่	 Patents	 Registry	 (ฝ่ายทะเบียน)	 ของ	MyIPO	หรือยื่นค�าขอออนไลน์ได้ที่	 www.myipo.gov.my	 

โดยผู้ประดิษฐ์	 ผู้ประดิษฐ์ร่วมหรือทายาทตามกฎหมาย	 นายจ้างหรือผู้รับโอน	 เป็นผู้มีสิทธิยื่นค�าขอรับ

สิทธิบัตรได้	

	 หากผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้ที่อาศัยอยู่	 หรือเป็นผู้พ�านักถาวรในมาเลเซีย	 อาจย่ืนค�าร้องได ้

ด้วยตนเอง	ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซีย	จะต้องแต่งตั้งตัวแทนในประเทศมาเลเซีย	

เพื่อด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร3๗

	 การขอรับสิทธิบัตรในประเทศมาเลเซียจะได้รับความคุ ้มครองเฉพาะในประเทศมาเลเซีย

เท่านั้น	 หากเจ้าของสิทธิบัตรประสงค์จะขยายความคุ้มครองสิทธิบัตรให้ครอบคลุมไปยังต่างประเทศ	

เจ้าของผลงานต้องยื่นค�าขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร	 ณ	 ประเทศเป้าหมายแต่ละแห่งภายใน 

ระยะเวลาตามที่กฎหมายภายในของประเทศเป้าหมายนั้นก�าหนดไว้	 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู ่ในช่วง

เวลา	 1๒	 -	 1๘	 เดือนนับจากวันยื่นขอสิทธิบัตรครั้งแรก	 ซึ่งข้อจ�ากัดเรื่องเวลาประกอบกับค่าใช้จ่าย 

ในการยื่นค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรนับเป็นอุปสรรคในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศ	 

แต่ในปัจจุบัน	 เจ้าของสิทธิบัตรสามารถยื่นค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศตาม	 Patent	

Cooperation	Treaty	-	PCT	(สนธสิญัญาความร่วมมอืด้านสิทธิบตัร)	ซึง่ประเทศมาเลเซยีได้ลงนามเป็นภาค ี

ในความร่วมมือดังกล่าว	 ส่งผลให้เจ้าของสิทธิบัตรที่อาศัยอยู ่หรือเป็นผู ้พ�านักถาวรในมาเลเซีย	

สามารถย่ืนค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศได้	 โดยยื่นค�าขอคร้ังเดียวเป็นภาษาอังกฤษ 

ต่อฝ่ายทะเบียนของ	MyIPO	 จากนั้น	 MyIPO	 จะส่งข้อมูลค�าขอรับสิทธิบัตรให้กับ	WIPO	 ซึ่งผู้ขอรับ 

สิทธิบัตรจะต้องเลือกว่าจะไปยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศใดบ้าง	 ด้าน	WIPO	 จะด�าเนินการตรวจสอบ 

เบื้องต้นและเป็นผู้ยื่นค�าขอเหล่าน้ีไปยังประเทศต่าง	ๆ	โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ต้องตั้งตัวแทนสิทธิบัตร

ในต่างประเทศ	ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาด�าเนินการได้

	 (ง)	อายุความคุ้มครองสิทธิบัตร

	 อายุความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์แบ่งออกเป็น	 ๒	 ประเภทตามวันที่ที่ย่ืนค�าขอรับ 

สิทธิบัตร	 กล่าวคือ	 หากค�าขอรับสิทธิบัตรย่ืนตั้งแต่วันที่	 1	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 เป็นต้นไป	 

สิทธิบัตรจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา	๒๐	ปีนับแต่วันยื่นค�าขอรับสิทธิบัตร	(filing	date)

3๗		Patent	Act	1983,	Section	23A.	“No	person	resident	in	Malaysia	shall,	without	written	authority	granted	by	the	Registrar,	file	
or	cause	to	be	filed	outside	Malaysia	an	application	for	a	patent	for	an	invention	unless	-	(a)	an	application	for	a	patent	for	
the	same	invention	has	been	filed	in	the	Patent	Registration	Office	not	less	than	two	months	before	the	application	outside	
Malaysia;	and	(b)	either	no	directions	have	been	issued	by	the	Registrar	under	section	30A	in	relation	to	the	application	or	
all	such	directions	have	been	revoked.”



1๙

	 ค�าขอรับสิทธิบัตรที่ย่ืนก่อนวันที่	 1	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 สิทธิบัตรจะได้รับความคุ้มครอง 

เป็นระยะเวลา	 1๕	 ปีนับแต่วันออกสิทธิบัตร	 (grant	 date)	 หรือ	 ๒๐	 ปีนับแต่วันยื่นค�าขอรับสิทธิบัตร	 

(filing	date)	ขึ้นอยู่กับอายุสิทธิบัตรใดจะยาวกว่า3๘

	 ส่วนอายคุวามคุม้ครองอนุสทิธบิตัรคอื	1๕	ปีนบัแต่วันออกอนสุทิธบิตัร	ทัง้นี	้หลงัจากสิน้สดุอายุ

การคุ้มครอง	1๕	ปีแล้ว	ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้อีก	๕	ปี

 (๓) เครื่องหมายการค้า

	 Trade	Marks	Act	1976	ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ	โดยท่ัวไปแล้ว

เครือ่งหมาย	หมายความรวมถงึ	ภาพประดษิฐ์	ตรา	หัวข้อ	ฉลาก	ตัว๋	ชือ่	ลายมอืชือ่	ค�า	ตวัหนังสือ	ตวัเลข	หรอื

สิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน3๙	การคุ้มครองใช้ระบบการจดทะเบียนเช่นเดียวกับ 

การคุ้มครองสิทธิบัตร	 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียแล้ว	 บุคคลอื่นไม่อาจ 

น�ามาใช้ได้	เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะอนุญาตเท่านั้น

	 (ก)	เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนได้

	 เครื่องหมายที่จะน�ามาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น	 จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ	

(distinctiveness)	กล่าวคอื	จะต้องมลีกัษณะทีท่�าให้ประชาชน	หรอืผูใ้ช้สนิค้านัน้ทราบและเข้าใจว่าสนิค้าท่ี

ใช้เครือ่งหมายการค้าน้ันแตกต่างจากสนิค้าอืน่๔๐	ลกัษณะบ่งเฉพาะอาจเกดิจากการใช้งานเครือ่งหมายน้ัน	 

 

 

 

 

 

3๘		Patent	Act	1983,	Section	35.	“(1)	Subject	to	subsections	(1B)	and	(1C),	the	duration	of	a	patent	shall	be	twenty	years	from	
the	filing	date	of	the	application.	 
(1A)	Without	prejudice	to	subsection	(1)	and	subject	to	the	other	provisions	of	this	Act,	a	patent	shall	be	deemed	to	be	
granted	and	shall	take	effect	on	the	date	the	certificate	of	grant	of	the	patent	is	issued.	 
(1B)	Where	a	patent	application	was	filed	before	1	August	2001,	and	was	pending	on	that	date,	the	duration	of	the	patent	
granted	on	that	application	shall	be	twenty	years	from	the	date	of	filing	or	fifteen	years	from	the	date	of	grant,	whichever	is	
the	longer.	 
(1C)	The	duration	of	a	patent	granted	before	1	August	2001	and	still	in	force	on	that	date	shall	be	twenty	years	from	the	
date	of	filing	or	fifteen	years	from	the	date	of	grant	whichever	is	the	longer.”

3๙		Section	3(1)	of	the	Trade	Marks	Act	1976	states	that	“mark”	includes	a	device,	brand,	heading,	label,	ticket,	name,	
signature,	word,	letter,	numeral	or	any	combination	thereof.”

๔๐		Trade	Marks	Act	1976,	Section	10(2A).	“For	the	purposes	of	this	section,	“distinctive”,	in	relation	to	the	trade	mark	registered	
or	proposed	to	be	registered	in	respect	of	goods	or	services,	means	the	trade	mark	must	be	capable	of	distinguishing	
goods	or	services	with	which	the	proprietor	of	the	trade	mark	is	or	may	be	connected	in	the	course	of	trade	from	goods	
or	services	in	the	case	of	which	no	such	connection	subsists,	either	generally	or,	where	the	trade	mark	is	registered	or	
proposed	to	(2A)	For	the	purposes	of	this	section,	“distinctive”,	in	relation	to	the	trade	mark	registered	or	proposed	to	be	
registered	in	respect	of	goods	or	services,	means	the	trade	mark	must	be	capable	of	distinguishing	goods	or	services	with	
which	the	proprietor	of	the	trade	mark	is	or	may	be	connected	in	the	course	of	trade	from	goods	or	services	in	the	case	
of	which	no	such	connection	subsists,	either	generally	or,	where	the	trade	mark	is	registered	or	proposed	to	be	registered,	
subject	to	conditions,	amendments,	modifications	or	limitations,	in	relation	to	use	within	the	extent	of	the	registration.”



๒๐

หรอืเกดิจากองค์ประกอบของเครือ่งหมาย	โดยเคร่ืองหมายทีจ่ะได้รับการจดทะเบยีนจะต้องประกอบด้วย

สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างน้อยดังต่อไปนี้๔1

	 	 •		ชื่อของบุคคล	หรือบริษัทที่ได้มีการประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ

	 	 •		ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของธุรกิจเดิม	(predecessor)

	 	 •		ค�าที่ประดิษฐ์ขึ้น

	 	 •		ค�าที่ไม่เล็งถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ

	 	 •		เครื่องหมายอื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

	 (ข)	เครื่องหมายที่ไม่อาจขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

	 เครื่องหมายดังต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนได้๔๒

	 	 •		เครื่องหมายที่หากน�ามาใช้	 น่าจะเป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความสับสน	 

หลงผิดแก่สาธารณชนทั่วไป	หรืออาจขัดต่อกฎหมาย

	 	 •		เครื่องหมายที่มีลักษณะอันขัดต่อศีลธรรมหรือกฎหมาย	หรือที่ไม่สามารถที่จะได้รับ 

การคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

	 	 •		เครื่องหมายที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว ่าอาจเป ็นภัยต่อความมั่นคงหรือ 

ผลประโยชน์ของชาติ

๔1		Trade	Marks	Act	1976,	Section	10(1).	“In	order	for	a	trade	mark	(other	than	a	certification	trade	mark)	to	be	registrable,	it	
shall	contain	or	consist	of	at	least	one	of	the	following	particulars:	 
	 (a)	the	name	of	an	individual,	company	or	firm	represented	in	a	special	or	particular	manner;	 
	 (b)	the	signature	of	the	applicant	for	registration	or	of	some	predecessor	in	his	business;	 
	 (c)	an	invented	word	or	words;	 
	 (d)	a	word	having	no	direct	reference	to	the	character	or	quality	of	the	goods	or	services	not	being,	according	to	its	
ordinary	meaning,	a	geographical	name	or	surname;	or	 
	 (e)	any	other	distinctive	mark.”

๔๒			Trade	Marks	Act	1976,	Section	14(1).	“A	mark	or	part	of	a	mark	shall	not	be	registered	as	a	trade	mark—	 
	 (a)	if	the	use	of	which	is	likely	to	deceive	or	cause	confusion	to	the	public	or	would	be	contrary	to	law;	 
	 (b)	if	it	contains	or	comprises	any	scandalous	or	offensive	matter	or	would	otherwise	not	be	entitled	to	protection	by	
any	court	of	law;	 
	 (c)	if	it	contains	a	matter	which	in	the	opinion	of	the	Registrar	is	or	might	be	prejudicial	to	the	interest	or	security	of	the	
nation;	 
	 (d)	if	it	is	identical	with	or	so	nearly	resembles	a	mark	which	is	well	known	in	Malaysia	for	the	same	goods	or	services	
of	another	proprietor;	 
	 (e)	if	it	is	well	known	and	registered	in	Malaysia	for	goods	or	services	not	the	same	as	to	those	in	respect	of	which	
registration	is	applied	for:	Provided	that	the	use	of	the	mark	in	relation	to	those	goods	or	services	would	indicate	a	
connection	between	those	goods	or	services	and	the	proprietor	of	the	well	known	mark,	and	the	interests	of	the	proprietor	
of	the	well	known	mark	are	likely	to	be	damaged	by	such	use;	 
	 (f)	if	it	contains	or	consists	of	a	geographical	indication	with	respect	to	goods	not	originating	in	the	territory	indicated,	
if	use	of	the	indication	in	the	mark	for	such	goods	in	Malaysia	is	of	such	a	nature	as	to	mislead	the	public	as	to	the	true	
place	of	origin	of	the	goods;	or	 
	 (g)	if	it	is	a	mark	for	wines	which	contains	or	consists	of	a	geographical	indication	identifying	wines,	or	is	a	mark	for	
spirits	which	contains	or	consists	of	a	geographical	indication	identifying	spirits,	not	originating	in	the	place	indicated	by	the	
geographical	indication	in	question.”



๒1

	 	 •		เคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย 

ในมาเลเซีย	ส�าหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันหรือต่างกัน

	 	 •		เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (geographical	 indications)	 

แต่น�าไปใช้กับสินค้าที่ไม่ได้มีแหล่งก�าเนิดตามที่ระบุไว้ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น้ัน	

หากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นในเครื่องหมายอาจท�าให้สาธารณชนสับสน 

หลงผิดในแหล่งก�าเนิดที่แท้จริงของสินค้านั้นได้

	 	 •		เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้แหล่งก�าเนิดทางภูมิศาสตร์	ซึ่งใช้กับไวน์หรือสุรา

ที่ไม่ได้มีแหล่งก�าเนิดตามที่ระบุไว้ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น

	 (ค)	การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

	 เครือ่งหมายการค้าทีไ่ด้รบัการจดทะเบยีนแล้วจะได้รบัความคุม้ครองตาม	Trade	Marks	Act	1976	

หน่วยงานที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	 ได้แก่	 Trademark	Registry	 (ฝ่ายทะเบียน)	 ของ	MyIPO	

หรือยื่นค�าขอออนไลน์ได้ที่	www.myipo.gov.my

	 ประเทศมาเลเซียอาศัยหลกัการผูใ้ช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า	(First	to	Use	Principle)	ผูใ้ช้เคร่ืองหมายการค้า

ก่อนย่อมมสีทิธิดกีว่าในการยืน่เพกิถอนเคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอืน่

	 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่	 หรือสถานประกอบธุรกิจใน

มาเลเซีย	 ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งหรือมอบอ�านาจให้ตัวแทนเคร่ืองหมายการค้าใน

ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ด�าเนินการยื่นค�าขอจดทะเบียนแทน

	 (ง)	อายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

	 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว	 มีอายุ	 1๐	 ปีนับแต่วันที่ยื่นค�าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า	โดยสามารถต่ออายุได้คราวละ	1๐	ปี๔3

๔3		Trade	Marks	Act	1976,	Section	32	(1).	The	registration	of	a	trade	mark	shall	be	for	a	period	of	ten	years	but	may	be	
renewed	from	time	to	time	in	accordance	with	this	Act.



๒๒

 (๔) การออกแบบด้านอุตสาหกรรม (Industrial Designs)

	 Industrial	 Designs	 Act	 1996	 (พระราชบัญญัติการออกแบบด้านอุตสาหกรรม	 ค.ศ.	 1๙๙๖)	 

ให้ความคุ้มครองการออกแบบด้านอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบการจดทะเบียน	

	 การออกแบบด้านอุตสาหกรรม	 หมายถึง	 ลักษณะต่าง	 ๆ	 ของรูปร่างและรูปทรง	 หรือรูปแบบ	

หรือเครื่องประดับ	 (ornament)	 ที่ใช้กับสิ่งของโดยกระบวนการหรือวิธีการทางอุตสาหกรรมใด	 ๆ	 และ 

เป็นลักษณะของผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปูซึง่ดึงดูดและตดัสนิโดยสายตา	แต่ไม่รวมถงึวธิกีารหรอืหลกัการก่อสร้าง	

หรือลักษณะต่าง	 ๆ	 ของรูปร่างหรือรูปทรงของส่ิงของซึ่งถูกก�าหนดเช่นน้ันด้วยหน้าที่การท�างานของ 

ตัวส่ิงของนั้นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 หรือต้องอาศัยรูปร่างภายนอกของสิ่งของอื่นท่ีผู้ออกแบบตั้งใจ 

ที่จะให้แบบผลิตภัณฑ์นั้นใช้เป็นส่วนประกอบ๔๔

	 (ก)	การออกแบบด้านอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนได้

	 การออกแบบด้านอุตสาหกรรมจะได้รับการจดทะเบียนเมื่อเป็นการออกแบบที่ใหม่ตาม 

มาตรา	 1๒	 อย่างไรก็ดี	 พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ให้นิยามค�าว่า	 การออกแบบที่ใหม่	 กฎหมายได้ก�าหนด

ว่าการออกแบบที่ไม่อาจถือว่าเป็นสิ่งใหม่และขอรับความคุ้มครองไม่ได้	 ได้แก่	 แบบผลิตภัณฑ์ที่ม ี

ความแตกต่างจากแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพียงเล็กน้อยในรายละเอียด	 หรือลักษณะต่าง	ๆ	 ที่ใช้ในทาง 

การค้าได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	 ไม่ว่าแห่งใดในมาเลเซียก่อนวันย่ืนค�าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์

เป็นครัง้แรก๔๕

	 (ข)	การออกแบบด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง	มีดังนี้	

	 	 1)	แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความใหม่

	 	 ๒)	แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสาธารณชน๔๖

๔๔		Industrial	Designs	Act	1996,	Section	3	(1).	“industrial	design”	means	features	of	shape,	configuration,	pattern	or	ornament	
applied	to	an	article	by	any	industrial	process	or	means,	being	features	which	in	the	finished	article	appeal	to	and	are	
judged	by	the	eye,	but	does	not	include	— 
	 (a)	a	method	or	principle	of	construction;	or 
	 (b)	features	of	shape	or	configuration	of	an	article	which—

(i)	are	dictated	solely	by	the	function	which	the	article	has	to	perform;	or
(ii)	are	dependent	upon	the	appearance	of	another	article	of	which	the	article	is	intended	by	the	author	of	the	

design	to	form	an	integral	part.
๔๕		Industrial	Designs	Act	1996,	Section	12.	“(1)	Subject	to	this	Act,	an	industrial	design	shall	not	be	registered	unless	it	is	new.

(2)	An	industrial	design	for	which	an	application	for	registration	is	made	shall	not	be	considered	to	be	new	if,	before	the	
priority	date	of	that	application,	it	or	an	industrial	design	differing	from	it	only	in	immaterial	details	or	in	features	commonly	
used	in	the	relevant	trade— 
	 (a)	was	disclosed	to	the	public	anywhere	in	Malaysia;	or 
	 (b)	was	the	subject	matter	of	another	application	for	registration	of	an	industrial	design	filed	in	Malaysia	but	having	an	
earlier	priority	date	made	by	a	different	applicant	in	so	far	as	that	subject	matter	was	included	in	a	registration	granted	on	
the	basis	of	that	other	application. 
(3)	For	the	purposes	of	paragraph	(2)(a),	an	industrial	design	shall	not	be	deemed	to	have	been	disclosed	to	the	public	
solely	by	reason	of	the	fact	that,	within	the	period	of	six	months	preceding	the	filing	date	of	an	application	for	registration— 
	 (a)	it	appeared	in	an	official	or	officially	recognized	exhibition;	or 
	 (b)	it	has	been	disclosed	by	a	person	other	than	the	applicant	or	his	predecessor	in	title	as	a	result	of	an	unlawful	act	
committed	by	that	other	person	or	another	person.”

๔๖		Industrial	Designs	Act	1996,	Section	13.	“Industrial	designs	that	are	contrary	to	public	order	or	morality	shall	not	be	
registrable.”



๒3

	 (ค)	การจดทะเบียนการออกแบบด้านอุตสาหกรรม

	 ผูข้อรบัความคุม้ครองต้องยืน่ขอจดทะเบยีนต่อ	Industrial	Designs	Registration	Office	(ส�านักงาน

ทะเบยีนการออกแบบด้านอตุสาหกรรม)	ภายใต้	MyIPO	หรือย่ืนค�าขอออนไลน์ได้ที	่ www.myipo.gov.my	 

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ค�าขอมภีมูลิ�าเนาสถานประกอบการหลกัในต่างประเทศ	ผูย้ืน่ค�าขอจะต้องตัง้ตวัแทนในประเทศ

มาเลเซียเพ่ือรับแจ้งข้อมลูเก่ียวกับการจดทะเบยีน	ถ้าไม่มกีารตัง้ตวัแทนนายทะเบยีนสามารถปฏเิสธค�าขอได้

	 (ง)	อายุการคุ้มครองการออกแบบด้านอุตสาหกรรม

	 การออกแบบด้านอุตสาหกรรมมีอายุการคุ ้มครอง	 ๕	 ปีนับแต่วันย่ืนค�าขอจดทะเบียน	 

หลงัจากส้ินสุดอายกุารคุม้ครอง	๕	ปีแรก	การออกแบบดงักล่าวสามารถขยายอายคุวามคุม้ครองได้อกี	๔	ครัง้	 

ครั้งละ	๕	ปี	โดยยื่นค�าขอพร้อมช�าระค่าธรรมเนียมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว๔๗

 (๕) ลิขสิทธิ์ (Copyright)

	 ลิขสิทธิ์	หมายถึง	สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ในการใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของ

ตนเอง	กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับหลัก	 ได้แก่	Copyright	Act	 1987	 (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 ค.ศ.	1๙๘๗)	

และเนื่องด้วยประเทศมาเลเซียเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม

ระหว่างประเทศตัง้แต่ปี	๒๕33	ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิข์องมาเลเซยี	สอดคล้องกับการหลักการคุม้ครอง

ลิขสิทธิ์สากลภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว

	 ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นการให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ	 ไม่มีการจดทะเบียน

ส�าหรับงานลิขสิทธิ์	 อย่างไรก็ตาม	 เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยื่นหนังสือรับรองยืนยันความเป็นเจ้าของงาน

อันมีลิขสิทธิ์ของตนได้

	 (ก)	ประเภทของงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์

	 งานอันมีลิขสิทธิ์	 ได้แก่	 งานวรรณกรรม	 ดนตรีกรรม	 ศิลปกรรม	 งานภาพยนตร์	 สิ่งบันทึกเสียง	

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ๔๘และงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง	 ซึ่งหมายรวมถึงค�าแปลของงานอันมีลิขสิทธิ์และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย๔๙	 นอกจากนี้	 นักแสดงที่ได้ท�าการแสดงสดจะได้รับการคุ้มครองสิทธิของ 

๔๗		Industrial	Designs	Act	1996,	Section	25.	“(1)	The	registration	of	an	industrial	design	shall	be	deemed	to	have	come	into	
force	on	the	filing	date	of	the	application	for	the	registration	of	the	industrial	design	and	shall	subsist	for	five	years	thereafter.	 
(2)	The	period	of	registration	of	an	industrial	design	may	be	extended	for	four	further	consecutive	terms	of	five	years	each,	if	
an	application	for	extension	is	made	in	the	prescribed	form,	and	the	prescribed	extension	fee	is	paid	before	the	expiration	of	
the	current	term.”

๔๘		Copyright	Act	1987,	Section	7.	“(1)	Subject	to	this	section,	the	following	works	shall	be	eligible	for	copyright: 
	 (a)	literary	works; 
	 (b)	musical	works; 
	 (c)	artistic	works; 
	 (d)	films; 
	 (e)	sound	recordings;	and 
	 (f)	broadcasts.”

๔๙		Copyright	Act	1987,	Section	8.	“(1)	The	following	derivative	works	are	protected	as	original	works:	 
	 (a)	translations,	adaptations,	arrangements	and	other	transformations	of	works	eligible	for	copyright;	and	 
	 (b)	collections	of	works	or	collections	of	mere	data,	whether	in	machine	readable	or	other	form,	eligible	for	copyright	
which,	by	reason	of	the	selection	and	arrangement	of	their	contents,	constitute	intellectual	creation.	 
(2)	Protection	of	works	referred	to	in	subsection	(1)	shall	be	without	prejudice	to	any	protection	of	the	existing	works	used.”



๒๔

นักแสดง	 (performers’	 right)	 ภายใต้มาตรา	 16A	 ซึ่งให้นักแสดงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสดงสด 

ของตน	เช่น	การเผยแพร่	การบันทึกงาน	(fixation)	ที่ยังไม่ได้บันทึก	เป็นต้น

	 (ข)	สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์	

	 	 1)	ข่าวประจ�าวันหรือข้อเท็จจริงที่เป็นเพียงแค่ข่าว

	 	 ๒)	ค�าพิพากษา	ค�าสั่ง	ค�าตัดสิน	และรายงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาล

	 	 3)	ความคิด	ขั้นตอน	กรรมวิธีหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์

	 (ค)	อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์	แบ่งได้ตามประเภทของงาน	ดังนี้

	 งานวรรณกรรม	งานดนตรีกรรม	งานศิลปกรรม	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	จะมีอายุความคุ้มครอง

ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์	และอีก	๕๐	ปีภายหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต๕๐

	 งานสิ่งบันทึกเสียง	งานแพร่เสียงแพร่ภาพ	งานภาพยนตร์จะมีอายุความคุ้มครอง	๕๐	ปีนับจาก

วันเริ่มต้นของปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งงานดังกล่าวได้เผยแพร่เป็นครั้งแรก๕1

	 งานอันมีลิขสิทธ์ิของรัฐ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือขององค์กรระหว่างประเทศจะมีอายุ 

ความคุ้มครอง	๕๐	ปีนับจากวันเริ่มต้นของปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งงานดังกล่าวได้เผยแพร่เป็นครั้งแรก๕๒

 (๖) แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout Design of Integrated Circuit)

	 Layout	Designs	 of	 Integrated	Circuits	 Act	 2000	 (พระราชบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม	

ค.ศ.	 ๒๐๐๐)	 ให้ความคุ้มครองการออกแบบแบบผังภูมิของวงจรรวมในประเทศมาเลเซียโดยอัตโนมัต	ิ

ในทันทีที่สร้างสรรค์งานเสร็จ	 ไม่จ�าเป็นต้องจดทะเบียน	 โดยถือหลักการเป็นผู ้ริเริ่ม	 (originality)	 

เป็นนวัตกรรมของผู้สร้างเอง	 และเป็นการสร้างสรรค์อย่างอิสระ	 (freely	 created)	 ทั้งนี้	 กฎหมายจะ

คุ้มครองเฉพาะแบบผังภูมิที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์	และเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น๕3

๕๐		Copyright	Act	1987,	Section	17(1).	“Except	as	otherwise	provided	in	this	Act,	copyright	in	any	literary,	musical	or	artistic	
work	which	subsists	in	such	work	under	this	Act	shall	subsist	during	the	life	of	the	author	and	shall	continue	to	subsist	until	
the	expiry	of	a	period	of	fifty	years	after	his	death.”

๕1		Copyright	Act	1987,	Section	19.	“Copyright	which	subsists	in	a	sound	recording	under	this	Act	shall	continue	to	subsist	
until	the	expiry	of	a	period	of	fifty	years	computed	from	the	beginning	of	the	calendar	year	next	following	the	year	in	which	
the	recording	was	first	published	or,	if	the	sound	recording	has	not	been	published,	from	the	beginning	of	the	calendar	year	
following	the	year	of	fixation.” 
Copyright	Act	1987,	Section	20.	“Copyright	which	subsists	in	a	broadcast	under	this	Act	shall	continue	to	subsist	until	
the	expiry	of	a	period	of	fifty	years	computed	from	the	beginning	of	the	calendar	year	next	following	the	year	in	which	the	
broadcast	was	first	made.” 
Copyright	Act	1987,	Section	22.	“Copyright	which	subsists	in	a	film	under	this	Act	shall	continue	to	subsist	until	the	expiry	
of	a	period	of	fifty	years	computed	from	the	beginning	of	the	calendar	year	next	following	the	year	in	which	the	film	was	first	
published.”

๕๒		Copyright	Act	1987,	Section	23.	“Copyright	which	subsists	in	works	of	the	Government,	Government	organizations	and	
international	bodies	under	this	Act	shall	continue	to	subsist	until	the	expiry	of	a	period	of	fifty	years	computed	from	the	
beginning	of	the	calendar	year	next	following	the	year	in	which	the	work	was	first	published.”

๕3		Layout	Designs	of	Integrated	Circuits	Act	2000,	Section	5	(1).	“A	layout-design	shall	be	eligible	for	protection	under	this	Act	
if	the	layout-design	is	an	original	layout-design	and	the	right	holder	of	the	layout-design	was,	at	the	time	the	layout-design	
was	created,	a	qualifying	person.”



๒๕

	 (ก)	ประเภทของงานที่ได้รับความคุ้มครอง

	 “แบบผังภมู”ิ	 หมายความถึง	 แบบสามมติไิม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบหรือส่ือใด	ๆ	 ซึง่ประกอบไปด้วย 

ชิน้ส่วนทีส่ามารถกระตุน้ให้เกดิปฏบิตักิารทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหน่ึงชิน้รวมอยู่ด้วยและส่วนเชือ่มต่อ

บางส่วนหรอืท้ังหมดของวงจรรวม	หรอืหมายความถงึแบบสามมติขิองวงจรรวมทีจ่ะท�าการผลิต

	 “วงจรรวม”	 หมายความถึง	 ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	 หรือกึ่งส�าเร็จรูป	 ที่ผลิตขึ้นเพื่อท�าหน้าที่เป็น

วงจรอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส	์

(active	element)	อย่างน้อยหนึ่งชิ้นรวมอยู่ด้วย	และส่วนเชื่อมต่อชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่น้อยกว่าสองชิ้นขึ้นไป 

อันไม่สามารถแยกออกจากกันได้	ซึ่งได้จัดวางอยู่บนหรือในวัตถุกึ่งตัวน�าชิ้นเดียวกัน๕๔

	 (ข)	อายุการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม

	 อายุการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม	 คือ	 1๐	 ปีนับแต่วันที่น�าแบบผังภูมิออกหาประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะในประเทศมาเลเซียหรือประเทศอื่นใดก็ตาม	หรืออายุการคุ้มครองคือ	

1๕	ปีนับแต่วันที่สร้างสรรค์ในกรณีที่ไม่มีการน�าแบบผังภูมิไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์๕๕

 (๗) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)

	 Geographical	Indications	Act	2000	ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าที่ใช้ชื่อสถานที่ผลิตเป็นชื่อสินค้า

โดยมคีณุภาพ	ชือ่เสยีงหรอืลกัษณะพเิศษอืน่	ๆ 	อนัเป็นคณุลกัษณะเกีย่วข้องเชือ่มโยงถงึแหล่งผลติดัง้เดิม

ทางภูมิศาสตร์

	 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้บังคับให้ต้องจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ก่อนจึงจะได้รับ 

ความคุม้ครอง	ดงันัน้	สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ท่ีไม่ได้จดทะเบยีนก็ได้รับความคุม้ครองตามพระราชบญัญัตินี้๕๖

	 ข้อสังเกต	 แม้มาตรา	 3	 (1)	 (เอ)	 ก�าหนดให้การจดทะเบียนไม่ใช่เง่ือนไขในการได้รับ 

ความคุ้มครองตามกฎหมาย	 แต่การจดทะเบียนท�าให้เจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับสิทธิประโยชน์

บางประการท่ีดีกว่าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้จดทะเบียน	 โดยมาตรา	 ๒๐(1)	 ให้เจ้าของสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ที่จดทะเบียนแล้วมีสิทธิยกข้อสันนิษฐานว่าเครื่องหมายของตนเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม

๕๔		Layout	Designs	of	Integrated	Circuits	Act	2000,	Section	2	(1).	“In	this	Act,	unless	the	context	otherwise	requires— 
“layout-design”	means	the	three-dimensional	disposition,	however	expressed,	of	the	elements	of	an	integrated	circuit	
and	some	or	all	of	the	interconnections	of	the	integrated	circuit	or	such	a	three	dimensional	disposition	prepared	for	an	
integrated	circuit	intended	for	manufacture;	 
“integrated	circuit”	means	a	product,	whether	in	its	final	form	or	in	an	intermediate	form,	in	which	the	elements,	at	least	one	
of	which	is	an	active	element,	and	some	or	all	of	the	interconnections	are	integrally	formed	in	and	on,	or	in	or	on,	a	piece	of	
material	and	which	is	intended	to	perform	an	electronic	function”

๕๕		Layout	Designs	of	Integrated	Circuits	Act	2000,	Section	8.	“(1)	A	layout-design	shall	be	protected	under	this	Act	for	a	period	
of	ten	years	from	the	date	the	layout-design	is	first	commercially	exploited	in	Malaysia	or	elsewhere; 
(2)	Notwithstanding	subsection	(1),	the	protection	granted	to	a	layout-design	under	this	Act	shall	lapse	fifteen	years	after	the	
date	the	layout-design	is	created.”

๕๖		Geographical	Indications	Act	2000,	Section	3(a).	“Protection	under	this	Act	shall	be	given	to	a	geographical	indication- 
	 (a)	regardless	whether	or	not	the	geographical	indication	is	registered	under	this	Act;	and	 
	 (b)	as	against	another	geographical	indication	which,	although	literally	true	as	to	the	country,	territory,	region	or	locality	
in	which	the	goods	originate,	falsely	represents	to	the	public	that	the	goods	originate	in	another	country,	territory,	region	or	
locality.”



๒๖

นิยามของ	 Geographical	 Indications	 Act	 2000	 และได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	 

นอกจากนี้	มาตรา	๒๐(๒)	ให้ใบทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	(certificate	of	GI	registration)	เป็นหลัก

ฐานเบื้องต้นของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในใบทะเบียนและความถูกต้องของการจดทะเบียน๕๗  

อีกทั้งมาตรา	๒1(1)	ยังอนุญาตให้เฉพาะผู้ผลิตในท้องที่ที่ระบุไว้ในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เท่านั้นที่สามารถใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จดทะเบียนแล้วในทางการค้าได้๕๘

	 (ก)	ชื่อที่ได้รับความคุ้มครอง

	 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครอง	 ต้องเป็นส่ิงที่ระบุหรือแสดงเก่ียวกับสินค้าว่ามี 

แหล่งที่มาหรือมีแหล่งก�าเนิดจากท้องถิ่นของประเทศใดประเทศหนึ่ง	 ซึ่งคุณภาพ	 คุณลักษณะ	 

หรือชื่อเสียงของสินค้านั้นมีความสัมพันธ์อย่างส�าคัญกับท้องถิ่นนั้น๕๙

	 (ข)	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้	ได้แก่

	 	 1)		สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะตามท่ีก�าหนดเอาไว้ในมาตรา	 ๒	 ว่าด้วยนิยาม 

ค�าว่า	“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”

	 	 ๒)	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

	 	 3)		สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ทีไ่ม่ได้รบัความคุม้ครองในประเทศทีเ่ป็นเจ้าของแหล่งภมูศิาสตร์นัน้

	 	 ๔)		สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ท่ีไม่ได้มกีารใช้อกีต่อไปในประเทศทีเ่ป็นเจ้าของแหล่งภมูศิาสตร์นัน้

	 (ค)	การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

	 บุคคลดังต่อไปนี้	เป็นผู้มีสิทธิยื่นค�าขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในมาเลเซีย

	 	 1)	ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

	 	 ๒)	หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

	 	 3)	หน่วยงานหรือองค์กรทางการค้า

	 กรณีผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้มีภูมิล�าเนา	 หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจใน

มาเลเซีย	จะต้องแต่งตั้งตัวแทนเพื่อด�าเนินการยื่นค�าขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในมาเลเซีย

	 หากผูม้สีทิธิยืน่ค�าขอประสงค์จะจัดตัง้ตวัแทนในการยืน่จดทะเบยีน	บคุคลหรอืหน่วยงานทีจ่ะเป็น

ตัวแทนในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๕๗		Geographical	Indications	Act	2000,	Section	20.	“	(1)	A	geographical	indication	registered	under	this	Act	shall,	in	any	
proceedings,	raise	a	presumption	that	such	indication	is	a	geographical	indication	within	the	meaning	of	section	2.	 
(2)	A	certificate	of	registration	issued	under	this	Act	shall	be	prima	facie	evidence	of	the	facts	stated	in	the	certificate	and	of	
the	validity	of	the	registration.

๕๘		Geographical	Indications	Act	2000,	Section	21.	“	(1)	In	the	case	of	registered	geographical	indications,	only	producers	
carrying	on	their	activity	in	the	geographical	area	specified	in	the	Register	shall	have	the	right	to	use	a	registered	geographical	
indication	in	the	course	of	trade.	 
(2)	The	right	of	use	shall	be	in	respect	of	the	products	specified	in	the	Register	in	accordance	to	the	quality,	reputation	or	
characteristic	specified	in	the	Register.

๕๙		Geographical	Indications	Act	2000,	Section	2.	“geographical	indication”	means	an	indication	which	identifies	any	goods	as	
originating	in	a	country	or	territory,	or	a	region	or	locality	in	that	country	or	territory,	where	a	given	quality,	reputation	or	other	
characteristic	of	the	goods	is	essentially	attributable	to	their	geographical	origin.



๒๗

	 	 1)	เป็นบุคคลที่มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย	หรือ

	 	 ๒)	เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย	และ

	 	 3)	บุคคลและบริษัทดังกล่าวประกอบการเป็นส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซีย๖๐

	 หน่วยงานที่รับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ได้แก่	The	Geographical	Indications	Registry	

(ฝ่ายทะเบียน)	ของ	MyIPO	หรือยื่นค�าขอออนไลน์ได้ที่	www.myipo.gov.my

	 (ง)	อายุการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

	 ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีอายุความคุ้มครอง	 1๐	 ปี	 และสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ	 1๐	 ปี๖1  

และสามารถต่ออายุได้เรื่อย	ๆ	อย่างไรก็ตาม	หากไม่มีการต่ออายุสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ความคุ้มครอง 

ตามกฎหมายก็ยังคงอยู ่เพราะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนก็ได้รับความคุ ้มครองตาม 

กฎหมายนี้เช่นกันตามมาตรา	 3	 เพียงแต่จะไม่ได้รับประโยชน์บางประการเฉกเช่นเดียวกับสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว

	 พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ก�าหนดอายุการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้

 (๘) ค�าบรรยายทางการค้า

	 Trade	Description	Act	2011	(พระราชบัญญัติค�าบรรยายทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๕๔)	มุ่งคุ้มครอง

ประโยชน์ของผูบ้รโิภคและสนบัสนุนให้เกดิแนวปฏิบติัทางการค้าทีดี่	โดยการก�าหนดห้ามมใิห้ใช้ค�าบรรยาย

สินค้าทีเ่ป็นเทจ็หรอืใช้ถ้อยค�าหรอืมพีฤตกิรรมท่ีหลอกลวงให้ประชาชนสบัสนหลงผดิในกจิกรรมการค้าขาย

สินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศมาเลเซียไว้แล้ว	 โดยกฎหมายนี้ให้อ�านาจแก	่

The	Ministry	of	Domestic	Trade,	Co-operatives	and	Consumerism	ในการด�าเนินคดีอาญากับผู้ละเมิด

ซึ่งรวมถึงอ�านาจตรวจค้นและยึดสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากตลาดได้และยังก�าหนดโทษ 

ทางอาญาแก่ผู้ท่ีละเมิด	 อย่างไรก็ดี	 พระราชบัญญัติน้ีให้สิทธิเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

ในประเทศมาเลเซียแล้วเท่านั้นในการด�าเนินคดีอาญาแก่ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน

๖๐			Geographical	Indications	Act	2000,	Section	11A	“	(1)	Any	person,	firm	or	company	may	apply	to	act	as	an	agent	for	the	
purposes	of	this	Act	if	—(a)	that	person	is	domiciled	or	resident	in	Malaysia;	or 
	 (b)	the	firm	or	company	is	constituted	under	the	laws	of	Malaysia;	and 
	 (c)	such	person,	firm	or	company	carries	on	business	or	practice	principally	in	Malaysia. 
(2)	The	qualifications	and	the	mode	of	registration	of	an	agent	shall	be	as	prescribed.

๖1		Geographical	Indications	Act	2000,	Section	19.	“(1)	Where	the	Registrar	is	satisfied	that	the	application	for	registration	of	a	
geographical	indication	complies	with	the	requirement	of	sections	14	and	15	and	that	the	geographical	indication	sought	to	be	
registered	is	not	contrary	to	public	order	or	morality	and- 
	 (a)	no	opposition	has	been	filed	under	section	14;	or	 
	 (b)	the	Registrar	has	made	a	decision	under	paragraph	16(4)	(b)	or	(c)	and	no	appeal	has	been	filed	against	that	
decision,	the	Registrar	shall	register	the	geographical	indication	and	issue	to	the	applicant	a	certificate	of	registration	in	the	
prescribed	form.	 
(2)	The	period	of	registration	of	a	geographical	indication	shall	be	ten	years	and	the	registration	is	renewable	upon	an	
application	made	under	section	19A.”



๒๘

	 ทั้งนี้	 กฎหมายได้ก�าหนดนิยามของ	 Trade	 description	 (ค�าบรรยายทางการค้า)	 ให้หมายถึง	

เครื่องหมายที่เกี่ยวกับสินค้า	 หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

ในประเทศมาเลเซียไว้แล้ว	ภายใต้	Trade	Marks	Act	1976	ไม่ว่าจะได้แสดงออกไว้โดยตรงหรือโดยอ้อม

และไม่ว่าจะแสดงออกด้วยวิธีการใด๖๒

	 นอกจากนี้	กฎหมายยังก�าหนดนิยามของค�าบรรยายการค้าที่เป็นเท็จ	 (false	 trade	description)	

ให้หมายถึง	 ค�าบรรยายที่เป็นเท็จในสาระส�าคัญ	 เพื่อก�าหนดให้การใช้ค�าบรรยายการค้าที่เป็นเท็จ 

เป็นฐานความผิด	 โดยให้หมายความรวมถึง	 ผู้ที่จัดท�า	 จัดหา	 เสนอจะจัดหา	 หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซ่ึงสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว	 โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า	 ถือเป็นการกระท�าผิดกฎหมายอาญาและมีบทก�าหนดโทษ 

ทั้งจ�าและปรับ	หากผู้กระท�าผิดเป็นนิติบุคคล	มีระวางโทษปรับไม่เกิน	1๕,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	 

1๕๐,๐๐๐	 บาท)	 ต่อสินค้า	 1	 ช้ินที่มีค�าบรรยายการค้าที่เป็นเท็จ	 หากผู้กระท�าผิดเป็นบุคคลธรรมดา	

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 1๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 1๐๐,๐๐๐	 บาท)	 ต่อสินค้า	 1	 ชิ้นที่มี 

ค�าบรรยายการค้าที่เป็นเท็จ	 หรือระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 3	 ปี	 หรือท้ังจ�าทั้งปรับ	 ใน	 ๒	 กรณีข้างต้น	 

หากมีการกระท�าผิดซ�้าต้องระวางโทษปรับเพิ่มขึ้นเป็น	๒	เท่า๖3

๖๒		Trade	Descriptions	Act	2011,	Section	8(1).	“Notwithstanding	sections	5	and	6,	a	trade	description	shall	include	an	indication,	
whether	direct	or	indirect,	and	by	any	means	given,	in	respect	of	any	goods	or	parts	of	goods	relating	to	any	rights	in	respect	
of	trade	mark	registered	under	the	Trade	Marks	Act	1976.”

๖3		Trade	Descriptions	Act	2011,	Section	8.	“(1)	Notwithstanding	sections	5	and	6,	a	trade	description	shall	include	an	indication,	
whether	direct	or	indirect,	and	by	any	means	given,	in	respect	of	any	goods	or	parts	of	goods	relating	to	any	rights	in	respect	
of	trade	mark	registered	under	the	Trade	Marks	Act	1976. 
(2)	Any	person	who— 
	 (a)	applies	a	false	trade	description	to	any	goods	as	if	the	goods	were	subject	to	any	rights	relating	to	registered	 
trade	mark; 
	 (b)	supplies	or	offers	to	supply	any	goods	to	which	a	false	trade	description	is	applied	as	if	the	goods	were	subject	to	
any	rights	relating	to	registered	trade	mark;	or 
	 (c)	exposes	for	supply	or	has	in	his	possession,	custody	or	control	for	supply	any	goods	to	which	a	false	trade	
description	is	applied,	commits	an	offence	and	shall,	on	conviction,	be	liable—

(A)	if	that	person	is	a	body	corporate,	to	a	fine	not	exceeding	fifteen	thousand	ringgit	for	each	goods	bearing	the	
false	trade	description,	and	for	a	second	or	subsequent	offence,	to	a	fine	not	exceeding	thirty	thousand	ringgit	for	each	goods	
bearing	the	false	trade	description;	or

(B)	if	that	person	is	not	a	body	corporate,	to	a	fine	not	exceeding	ten	thousand	ringgit	for	each	goods	bearing	the	
false	trade	description	or	to	imprisonment	for	a	term	not	exceeding	three	years	or	to	both,	and	for	a	second	or	subsequent	
offence,	to	a	fine	not	exceeding	twenty	thousand	ringgit	for	each	goods	bearing	the	false	trade	description,	or	to	imprisonment	
for	a	term	not	exceeding	five	years	or	to	both.
	(3)	Any	person	who	applies,	supplies	or	offers	to	supply,	exposes	for	supply	or	has	in	his	possession,	custody	or	control	for	
supply	any	goods	bearing	an	identical	mark	with	the	registered	trade	mark	without	the	consent	of	the	registered	owner	of	the	
trade	mark	is	deemed	to	apply,	supply	or	offer	to	supply	goods	bearing	false	trade	description	unless	the	contrary	is	proved.



๒๙

 ๑.๑.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและมาตรการป้องกันการทุ่มตลาด

	 ในระบบตลาดสนิค้าและบรกิารในประเทศต่าง	ๆ 	มโีครงสร้างตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดกึง่แข่งขนั

กึ่งผูกขาด	(Monopolistic	Competition)	และตลาดผู้ขายน้อยราย	(Oligopoly)	อย่างชัดเจน	ซึ่งผู้ประกอบ

การธรุกจิขนาดใหญ่สามารถครอบครองตลาดและจ�ากดัโอกาสในการเข้าสูต่ลาดของธรุกจิขนาดเลก็กว่าได้	 

ประเทศมาเลเซียจึงออกกฎหมาย	 Competition	 Act	 2010	 (พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	 

ค.ศ.	๒๐1๐)	 	 และ	Competition	Commission	Act	 2010	 (	พระราชบัญญัติคณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการค้า	 ค.ศ.	 ๒๐1๐)	 เพื่อเพื่อควบคุมการแข่งขันทางการค้าและการทุ่มตลาดในประเทศมาเลเซีย	 

โดยมีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	(Competition	Commission)	เป็นผู้ก�ากับดูแล

 (๑) ขอบเขตความคุ้มครอง

	 กฎหมายนี้ก�าหนดให้มีการตรวจสอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งภายในและนอกประเทศมาเลเซียท่ี

มีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดประเทศมาเลเซีย	ทั้งนี้	กิจกรรมเชิงพาณิชย์	หมายถึง	กิจกรรมใด	ๆ	

ที่เป็นการพาณิชย์โดยสภาพ	 แต่ไม่รวมถึง	 กระท�าโดยหน่วยงานของรัฐไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	

กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการรวมตัวกัน	และ	การซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีไม่ได้มีลักษณะเป็นกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ๖๔

 (๒) กรกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

	 เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันทางการค้าในตลาดอย่างเป็นธรรม	 กฎหมายจึงก�าหนดให้กิจกรรม 

ทีข่ดัขวาง	จ�ากดั	หรอืรบกวนการแข่งขนัอย่างมนัียส�าคญั	(significantly	preventing,	restricting	or	distorting	

competition)	เป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	เช่น๖๕

	 	 •		การตกลงระหว่างผู้ประกอบการเพื่อก�าหนดราคาซื้อหรือราคาขายร่วมกัน

	 	 •		การก�าหนดสญัญามาตรฐาน	(Standardized	Agreement)	เพือ่กดีกนัไม่ให้ผูป้ระกอบการ 

รายใหม่เข้ามาสู่ตลาดได้

	 	 •		การก�าหนดราคาขายต่อขั้นต�่า	 (Resale	 Price	Maintenance)	 เพื่อท�าให้ผู้ค้ารายย่อย 

ไม่สามารถแข่งขันในราคาที่ต�่ากว่านี้ได้

๖๔		Competition	Act	2010,	Section	3.	“(1)	This	Act	applies	to	any	commercial	activity,	both	within	and	subject	to	subsection	(2),	
outside	Malaysia. 
(2)	In	relation	to	the	application	of	this	Act	outside	Malaysia,	this	Act	applies	to	any	commercial	activity	transacted	outside	
Malaysia	which	has	an	effect	on	competition	in	any	market	in	Malaysia. 
(3)	This	Act	shall	not	apply	to	any	commercial	activity	regulated	under	the	legislation	specified	in	the	First	Schedule	and	the	
Minister	may,	by	order	published	in	the	Gazette,	amend	the	First	Schedule. 
(4)	For	the	purposes	of	this	Act,	“commercial	activity”	means	any	activity	of	a	commercial	nature	but	does	not	include— 
	 (a)	any	activity,	directly	or	indirectly	in	the	exercise	of	governmental	authority; 
	 (b)	any	activity	conducted	based	on	the	principle	of	solidarity;	and 
	 (c)	any	purchase	of	goods	or	services	not	for	the	purposes	of	offering	goods	and	services	as	part	of	an	economic	
activity.”

๖๕		Malaysia	Competition	Commission,	“Prohibited	Horizontal	and	Vertical	Agreements,”	Chapter	1	Guidelines	on	Prohibition	
Anti-competitive	Agreements,	p.9-15,	Accessed	April	22,	2019.	https://www.mycc.gov.my/sites/default/files/handbook/
MYCC-4-Guidelines-Booklet-BOOK1-10-FA-copy_chapter-1-prohibition.pdf.



3๐

	 	 •		การท�าสัญญาระหว่างผู้ประกอบการในลักษณะที่ก�าหนดราคาให้คงที่ระหว่างกัน	 

ตกลงควบคมุปรมิาณการผลิต	การสมยอมราคาการประมลู	(ฮัว้ประมลู)	ด้วย	เป็นต้น๖๖

	 นอกจากน้ี	การอาศยัความได้เปรยีบในฐานะผู้น�าในตลาดเพือ่ท�าให้เกดิการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม	(Abuse	

of	A	Dominant	Position)	กเ็ป็นการกระท�าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าด้วยเช่นกัน	อาทิ๖๗

	 	 •		การก�าหนดราคาซื้อหรือขาย	 หรือเง่ือนไขการค้าอันไม่เป็นธรรม	 ไม่ว่าโดยตรง 

หรือโดยอ้อมต่อผู้จัดส่งหรือลูกค้า	โดยอาศัยความได้เปรียบในฐานะผู้น�าในตลาด

	 	 •		การเข้าไปจ�ากัดหรือควบคุมการผลิต	 แหล่งระบายสินค้าในตลาด	 หรือการจ�ากัด 

การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายอื่น	เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความลังเล

	 	 •		การปฏิเสธที่จะจัดส่งสิ่งของให้กิจการหรือกลุ่มหรือประเภทของกิจการใดกิจการหนึ่ง	

	 	 •		การใช้เง่ือนไขที่แตกต่างทางธุรกรรมกับคู ่ค ้าท่ีเหมือนกันจนถึงระดับที่อาจจะ

ก่อให้เกิดการขัดขวางการเข้าสู ่ตลาดใหม่หรือการขยายหรือการลงทุนของคู ่แข่ง 

ที่มีอยู่	 โดยการบีบให้ออกจากตลาดหรือท�าความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคู่แข่ง	 

หรือการท�าความเสียหายหายต่อการแข่งขันในตลาดใด	 ๆ	 ซึ่งกิจการที่มีอ�านาจ 

เหนือตลาดน้ันเองได้มีอ�านาจทางการตลาดเกี่ยวข้องอยู่	 ไม่ว่าจะอยู่ในตลาดต้นทาง

หรือปลายทาง

	 	 •		การท�าสัญญาภายใต้การยอมรับเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมของคู ่สัญญาอีกฝ่ายท่ี 

โดยลักษณะของธรรมเนียมการค้าแล้ว	 ไม่มีการเกี่ยวข้องกันโดยนัยส�าคัญกับสัญญา

นั้น	เช่น	การบังคับขายพ่วงสินค้าที่ผู้ซื้อไม่ได้ต้องการแต่แรก

	 	 •		พฤติกรรมการก�าจัดคู่แข่ง	(predatory	behavior	towards	competitors)	หรือ

	 	 •		กว้านซือ้สนิค้าอนัเป็นทรัพยากรตัง้ต้นของคู่แข่งจนหมดในรปูแบบการต่อรองท่ีมอี�านาจ

เหนือกว่าทางธุรกิจหรืออาจไม่มีเหตุผลอันสมควรในการซื้อทรัพยากรนั้น

๖๖		Competition	Act	2010,	Section	4.	“(1)	A	horizontal	or	vertical	agreement	between	enterprises	is	prohibited	insofar	as	the	agreement	
has	the	object	or	effect	of	significantly	preventing,	restricting	or	distorting	competition	in	any	market	for	goods	or	services. 
(2)	Without	prejudice	to	the	generality	of	subsection	(1),	a	horizontal	agreement	between	enterprises	which	has	the	object	to— 
	 (a)	fix,	directly	or	indirectly,	a	purchase	or	selling	price	or	any	other	trading	conditions; 
	 (b)	share	market	or	sources	of	supply; 
	 (c)	limit	or	control—

(i)	production;
(ii)	market	outlets	or	market	access;
(iii)	technical	or	technological	development;	or
(iv)	investment;	or	 

	 (d)	perform	an	act	of	bid	rigging,
is	deemed	to	have	the	object	of	significantly	preventing,	restricting,	or	distorting	competition	in	any	market	for	goods	or	services.
	(3)	Any	enterprise	which	is	a	party	to	an	agreement	which	is	prohibited	under	this	section	shall	be	liable	for	infringement	of	
the	prohibition.

๖๗		Malaysia	Competition	Commission,	“Introduction,”	Chapter	2	Guidelines	on	Prohibition	Abuse	of	Dominant	Position,	p.3,	
Accessed	April	22,	2019.	https://www.mycc.gov.my/sites/default/files/handbook/MYCC-4-Guidelines-Booklet-BOOK1-10-FA-
copy_chapter-1-prohibition.pdf.
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	 ในกรณีที่พบการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	 Malaysia	 Competition	 

Commission	 (คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามาเลเซีย)	 จะท�าหน้าท่ีตรวจสอบว่าเกิดการกีดกัน

ทางการค้าในรูปแบบใดหรือไม่๖๘	รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

การแข่งขันหรือไม่๖๙

	 ดังนั้น	 หากผู้ค้ารายใดพบเห็นพฤติกรรมของคู่แข่งในลักษณะดังกล่าว	 สามารถร้องเรียนต่อ 

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	 โดยการร้องเรียนให้ระบุบุคคลผู้ถูกฟ้องและรายละเอียดการฝ่าฝืน

หรือการกระท�าความผิดที่กล่าวหา	 หากคณะกรรมการฯ	 เห็นว่าไม่สมควรพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน	 

จะต้องแจ้งพร้อมเหตุผลแก่ผู้ร้องเรียนภายในสิบห้าวัน	หรือ	หากพบการกระท�าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

หรือ	 มีพฤติกรรมการกีดกันทางการค้าข้างต้น	 ก็ให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	 มีอ�านาจออก 

ข้อพิจารณา	(Guidelines)	ให้แก่ผู้กระท�าผิดเป็นราย	ๆ 	ไปโดยอาจเป็นการ	ปรับ	อายัดสินค้า	หรือถอดชื่อ 

ออกจากทะเบียนการค้าในที่สุด

๑.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
 ๑.๒.๑ ประเภทขององค์กรธุรกิจ (business entity) ตามกฎหมายมาเลเซีย

	 กฎหมายมาเลเซยีได้ก�าหนดรปูแบบขององค์กรธุรกิจไว้ดังน้ี

	 	 (1)	ผู้ประกอบกิจการคนเดียว

	 	 (๒)	ห้างหุ้นส่วน

	 	 (3)	บริษัท

	 อย่างไรก็ดี	 คนต่างด้าวไม่ได้รับอนุญาตให้ท�าธุรกิจในรูปแบบผู ้ประกอบกิจการคนเดียว	 

หรือห้างหุ้นส่วน	เว้นแต่จะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรแล้วเท่านั้น๗๐	กล่าวคือ	คนต่างด้าวไม่สามารถประกอบ

ธุรกิจในรูปแบบผู้ประกอบกิจการคนเดียวได้๗1	 ในอีกกรณีหนึ่ง	 คนต่างด้าวสามารถท�าธุรกิจในรูปแบบ 

ห้างหุ้นส่วนในมาเลเซียได้โดยการจดทะเบียนที่เกาะลาบวน	 มาเลเซียเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาท�า

ธรุกจิได้ในรปูแบบบรษิทัจ�ากดัตามหุ้น	(Limited	Company	by	Shares)	โดยคนต่างด้าวสามารถถอืหุน้ของ

๖๘		Competition	Act	2010,	Section	14.	“(1)	The	Commission	may	conduct	any	investigation	as	the	Commission	thinks	expedient	
where	the	Commission	has	reason	to	suspect	that	any	enterprise	has	infringed	or	is	infringing	any	prohibition	under	this	Act	
or	any	person	has	committed	or	is	committing	any	offence	under	this	Act. 
(2)	The	Commission	shall,	on	the	direction	of	the	Minister,	investigate	any	suspected	infringement	of	any	of	the	prohibition	or	
commission	of	an	offence	under	this	Act.”

๖๙		Competition	Act	2010,	Section	15.	“(1)	The	Commission	may,upon	a	complaint	by	a	person,	conduct	an	investigation	on	
any	enterprise,	agreement	or	conduct	that	has	infringed	or	is	infringing	any	prohibition	under	this	Act	or	against	any	person	
who	has	committed	or	is	committing	any	offence	under	this	Act. 
(2)	The	complaint	shall	specify	the	person	against	whom	the	complaint	is	made	and	details	of	the	alleged	infringement	or	
offence	under	this	Act.”

๗๐		Companies	Commission	of	Malaysia.	“Section	8(ii),	Companies	Commission	of	Malaysia	Act	2001:	Circular	No.	1/2017,”	
Accessed	July	11,	2018,	https://www.ssm.com.my/sites/default/files/companies_act_2016/circular_1_2017_ccma_power_of_
registrar_to_strike_off_biz_entity_of_foreigner_amended200717.pdf.

๗1		Companies	Commission	of	Malaysia,	“What	are	the	requirements	to	register	a	sole	proprietorship	or	partnership?,”	Accessed	
July	11,	2018,	http://www.ssm.com.my/en/node/139.
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บริษัทได้	1๐๐%	แต่เมื่อจะประกอบธุรกิจจะต้องขออนุญาตด้วย	 เช่น	การเปิดร้านค้า	การขยายกิจการ	

หรือซื้อกิจการจะต้องขออนุญาต	Ministry	of	Domestic	Trade	and	Consumer	Affairs	(กระทรวงการค้า

ภายในและผู้บริโภค)๗๒	เป็นต้น		

	 เนื้อหาในส่วนน้ีจะน�าเสนอให้เห็นภาพรวมว่าองค์กรธุรกิจแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร	 

และมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไรบ้าง

 (๑) ผู้ประกอบกิจการคนเดียว

	 การประกอบกิจการคนเดียว	 คือ	 การที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว	 โดย

การด�าเนินกิจการนั้นอาจจะใช้ชื่อตัวตามบัตรประชาชน	หรือขออนุญาตใช้ชื่อทางการค้าแทนชื่อตัวก็ได้

	 การประกอบธุรกิจ	 หมายถึงการใด	 ๆ	 ที่เป็นไปในทางหาก�าไร๗3	 ซึ่งหากมีการประกอบ

กิจการข้ึนในมาเลเซีย	จะต้องจดทะเบียนกับ	Companies	Commission	of	Malaysia		(คณะกรรมการ 

บริษัทแห ่งมาเลเซีย )	 สั ง กัดกระทรวงการค ้าภายในและผู ้บริ โภค	 โดยยื่นจดทะเบียนต ่อ	

Registrar	 of	 Businesses	 (นายทะเบียนธุรกิจ)	 ภายใน	 3๐	 วันนับแต่วันเร่ิมประกอบกิจการด้วย	 

ซึ่งการจดทะเบียนจะต้องแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการและสถานประกอบการ	 วันที่เริ่มกิจการ	 

และรูปแบบของธุรกิจ๗๔	การจดทะเบียนจะท�าที่ส�านักงานคณะกรรมการบริษัทแห่งมาเลเซีย	หรือผ่าน

ช่องทางออนไลน์	ezbiz.ssm.com.my	ก็ได้๗๕	อน่ึง	นายทะเบียนธุรกิจ	คือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 

คณะกรรมการบริษัทแห่งมาเลเซีย

๗๒		Ministry	of	Domestic	Trade,	Co-operatives	and	Consumerism	Malaysia,	“Guidelines	on	Foreign	Participation	in	the	Distributive	
Trade	Services,”	p.2,	Accessed	July	11,	2018,	https://www.kpdnkk.gov.my/kpdnkk/wp-content/uploads/2017/04/WRT_
Guideline.pdf.

๗3		Registration	of	Business	Act	1956,	Section	2.	Interpretation.	“business”	includes	every	form	of	trade,	commerce,	
craftsmanship,	calling,	profession.,	or	other	activity	carried	on	for	the	purposes	of	gain,	but	does	not	include	any	office	or	
employment	or	any	charitable	undertaking	or	any	occupation	specified	in	the	Schedule;

๗๔		Registration	of	Business	Act	1956,	Section	5.	Registration. 
(1)	The	person	responsible	for	a	business	shall,	not	later	than	thirty	days	from	the	date	of	the	commencement	of	the	
business,	apply	to	the	Registrar	for	the	registration	of	the	business. 
(2)	An	application	under	subsection	(1)	shall	be	made	in	the	prescribed	form	and	shall	state— 
	 (a)	the	name	of	the	business; 
	 (b)	the	nature	of	the	business; 
	 (c)	the	date	of	the	commencement	of	the	business; 
	 (d)	the	address	of	the	place	of	business,	and	in	the	case	of	a	business	having	more	than	one	place	of	business,	the	
addresses	of	the	branches; 
	 (e)	in	the	case	of	a	partnership,	the	particulars	of	the	partnership	agreement,	if	any; 
	 (f)	in	respect	of	the	associates	of	the	business,	their	full	names,	positions	held,	and	dates	of	entry	into	the	business;	
and 
	 (g)	such	other	information	as	the	Registrar	may	require.

๗๕		Companies	Commission	of	Malaysia,	“Starting	a	Sole	Proprietorship/Partnership,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.ssm.
com.my/en/sole/starting-a-sole-proprietorship-partnership.
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 (๒) ห้างหุ้นส่วน

	 ห้างหุ ้นส่วน	 คือ	 หน่วยทางธุรกิจชนิดหนึ่งซึ่งห้างหุ ้นส่วนในประเทศมาเลเซียจะต้อง 

จดทะเบียนกับคณะกรรมการบริษัทแห่งมาเลเซียด้วยเช่นกัน๗๖	 โดยจะต้องท�าภายใน	 3๐	 วันนับแต่ 

วนัเริม่ประกอบกจิการด้วย	ซึง่การจดทะเบยีนจะต้องแจ้งชือ่ทีอ่ยูข่องห้างหุ้นส่วนและชือ่ทีอ่ยูหุ่น้ส่วนทกุคน	 

วันที่เริ่มกิจการ	 และรูปแบบของธุรกิจ	 รวมถึงสัญญาห้างหุ้นส่วนด้วย	 (ถ้ามี)๗๗	 การจดทะเบียนจะท�าท่ี

ส�านักงานคณะกรรมการบริษัทแห่งมาเลเซีย	หรือผ่านช่องทางออนไลน์	ezbiz.ssm.com.my	ก็ได้๗๘

	 ทั้งน้ี	 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนในประเทศมาเลเซียนั้นจะจ�ากัดสิทธิให้เฉพาะคนชาติมาเลเซีย

และผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียเท่าน้ัน๗๙	 คนต่างด้าวจึงไม่สามารถจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนได้๘๐  

เว้นแต่คนต่างด้าวจะจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วนทีเ่กาะลาบวนซึง่จะน�าเสนอเน้ือหาในส่วนนีต่้อไป

	 ห้างหุน้ส่วนในประเทศมาเลเซยีแบ่งได้เป็น	๔	ประเภท	ได้แก่	ห้างหุน้ส่วนทัว่ไป	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั

ความรับผิด	ห้างหุ้นส่วนลาบวน	และห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวน	

๗๖		Registration	of	Businesses	Act	1956,	Section	5. 
“(1)	The	person	responsible	for	a	business	shall,	not	later	than	thirty	days	from	the	date	of	the	commencement	of	the	
business,	apply	to	the	Registrar	for	the	registration	of	the	business. 
(2)	An	application	under	subsection	(1)	shall	be	made	in	the	prescribed	form	and	shall	state— 
	 (a)	the	name	of	the	business; 
	 (b)	the	nature	of	the	business; 
	 (c)	the	date	of	the	commencement	of	the	business; 
	 (d)	the	address	of	the	place	of	business,	and	in	the	case	of	a	business	having	more	than	one	place	of	business,	 
the	addresses	of	the	branches; 
	 (e)	in	the	case	of	a	partnership,	the	particulars	of	the	partnership	agreement,	if	any; 
	 (f)	in	respect	of	the	associates	of	the	business,	their	full	names,	positions	held,	and	dates	of	entry	into	the	business;	
and 
	 (g)	such	other	information	as	the	Registrar	may	require.”

๗๗		Registration	of	Business	Act	1956,	Section	5.	Registration 
(1)	The	person	responsible	for	a	business	shall,	not	later	than	thirty	days	from	the	date	of	the	commencement	of	the	
business,	apply	to	the	Registrar	for	the	registration	of	the	business. 
(2)	An	application	under	subsection	(1)	shall	be	made	in	the	prescribed	form	and	shall	state— 
	 (a)	the	name	of	the	business; 
	 (b)	the	nature	of	the	business; 
	 (c)	the	date	of	the	commencement	of	the	business; 
	 (d)	the	address	of	the	place	of	business,	and	in	the	case	of	a	business	having	more	than	one	place	of	business,	the	
addresses	of	the	branches; 
	 (e)	in	the	case	of	a	partnership,	the	particulars	of	the	partnership	agreement,	if	any; 
	 (f)	in	respect	of	the	associates	of	the	business,	their	full	names,	positions	held,	and	dates	of	entry	into	the	business;	
and 
	 (g)	such	other	information	as	the	Registrar	may	require.

๗๘		Companies	Commission	of	Malaysia,	“Starting	a	Sole	Proprietorship/Partnership,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.ssm.
com.my/en/sole/starting-a-sole-proprietorship-partnership.

๗๙		Companies	Commission	of	Malaysia,	“Section	8(ii),	Companies	Commission	of	Malaysia	Act	2001:	Circular	No.	1/2017,”	
Accessed	July	11,	2018,	https://www.ssm.com.my/sites/default/files/companies_act_2016/circular_1_2017_ccma_power_of_
registrar_to_strike_off_biz_entity_of_foreigner_amended200717.pdf.

๘๐		Companies	Commission	of	Malaysia,	“What	are	the	requirements	to	register	a	sole	proprietorship	or	partnership?,”	Accessed	
July	11,	2018,	http://www.ssm.com.my/en/node/139.
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	 (ก)	ห้างหุ้นส่วนทั่วไป	(Ordinary	Partnership)

	 ห้างหุ้นส่วนทั่วไปเกิดจากสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่	 ๒	 คนขึ้นไปที่ตกลงร่วมกันท�ากิจการ 

เพื่อแบ่งปันก�าไรจากกิจการนั้น๘1	 ซึ่งบุคคลที่ร่วมกันเข้าหุ้นนั้นเรียกว่าหุ้นส่วน	 แต่จะมีหุ้นส่วนเกิน	 

๒๐	คนไม่ได้๘๒

 บทบาทของหุ้นส่วน

	 โดยหลักทั่วไป	 หุ ้นส ่วนทุกคนล้วนเป็นหุ ้นส ่วนผู ้ จัดการ	 จึงมีอ�านาจจัดการงานของ 

ห้างหุ้นส่วนได้๘3	 ในระหว่างหุ ้นส่วนกันเอง	 หากไม่ได้ตกลงไว้โดยชัดแจ้ง	 หุ ้นส่วนกันเองจะใช้

เสียงข้างมากในการไล่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกจากห้างหุ้นส่วนไม่ได้๘๔	 นอกจากนี้	 การที่หุ้นส่วน 

โอนผลประโยชน์จากหุ้นให้บุคคลภายนอกไม่ท�าให้บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิแทรกแซงกิจการของ 

ห้างหุ้นส่วนได้	กล่าวคือ	บุคคลภายนอกที่รับโอนนั้น	จะมีสิทธิเพียงแค่รับส่วนแบ่งก�าไรเฉพาะตามส่วนที่

หุ้นส่วนผู้โอนอาจมีสิทธิได้รับเท่านั้น๘๕

	 หุ้นส่วนจะท�ากิจการเดียวกับห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วน	

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนรายอื่นไม่ได้	 มิเช่นนั้นกฎหมายจะบังคับให้หุ้นส่วนรายนั้นน�าก�าไร

ที่เกิดจากกิจการที่แข่งขันโอนเข้าห้างหุ้นส่วนทั้งหมด๘๖

	 อย่างไรก็ดี	 หุ ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนแบบไม่จ�ากัดจ�านวน๘๗  

และถ้าหนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะถอนหุ้น	 แม้ว่าหุ้นส่วนจะถอนหุ้นไปแล้วก็ต้องร่วมรับผิดอยู่ซึ่งเป็นไป

๘1		Partnership	Act	1961,	Section	3(1).	“Partnership	is	the	relation	which	subsists	between	persons	carrying	on	business	in	
common	with	a	view	of	profit.”

๘๒		Partnership	Act	1961,	Section	47(2).	“Nothing	in	this	Act	shall	be	read	to	permit	any	association	of	more	than	twenty	persons	
to	be	formed	or	to	carry	on	any	business	in	partnership	contrary	to	paragraph	14(3)(b)	of	the	Companies	Act	1965.”

๘3		Partnership	Act	1961,	Section	7.	“Every	partner	is	an	agent	of	the	firm	and	his	other	partners	for	the	purpose	of	the	business	
of	the	partnership;	and	the	acts	of	every	partner	who	does	any	act	for	carrying	on	in	the	usual	way	business	of	the	kind	
carried	on	by	the	firm	of	which	he	is	a	member	bind	the	firm	and	his	partners,	unless	the	partner	so	acting	has	in	fact	no	
authority	to	act	for	the	firm	in	the	particular	matter,	and	the	person	with	whom	he	is	dealing	either	knows	that	he	has	no	
authority	or	does	not	know	or	believe	him	to	be	a	partner.”

๘๔		Partnership	Act	1961,	Section	27.	“No	majority	of	the	partners	can	expel	any	partner,	unless	a	power	to	do	so	has	been	
conferred	by	express	agreement	between	the	partners”

๘๕		Partnership	Act	1961,	Section	33(1).	“An	assignment	by	any	partner	of	his	share	in	the	partnership,	either	absolute	or	by	
way	of	mortgage	or	redeemable	charge,	does	not,	as	against	the	other	partners,	entitle	the	assignee,	during	the	continuance	
of	the	partnership,	to	interfere	in	the	management	or	administration	of	the	partnership	business	or	affairs,	or	to	require	any	
accounts	of	the	partnership	transactions,	or	to	inspect	the	partnership	books,	but	entitles	the	assignee	only	to	receive	the	
share	of	the	profits	to	which	the	assigning	partner	would	otherwise	be	entitled,	and	the	assignee	must	accept	the	account	of	
profits	agreed	to	by	the	partners.”

๘๖		Partnership	Act	1961,	Section	32.	“If	a	partner,	without	the	consent	of	the	other	partners,	carries	on	any	business	of	the	same	
nature	as	and	competing	with	that	of	the	firm,	he	must	account	for	and	pay	over	to	the	firm	all	profits	made	by	him	in	that	
business.”

๘๗		Partnership	Act	1961,	Section	11.	“Every	partner	in	a	firm	is	liable	jointly	with	the	other	partners	for	all	debts	and	obligations	
of	the	firm	incurred	while	he	is	a	partner;	and	after	his	death	his	estate	is	also	severally	liable	in	a	due	course	of	administration	
for	such	debts	and	obligations,	so	far	as	they	remain	unsatisfied	but	subject	to	the	prior	payment	of	his	separate	debts.”
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ตามอายุความของหนี้นั้น๘๘	 แต่ส�าหรับหุ้นส่วนที่เข้ามาใหม่จะไม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วน 

ที่เกิดขึ้นก่อนที่หุ้นส่วนใหม่นั้นจะเข้ามา๘๙

	 ห้างหุน้ส่วนทัว่ไปตามกฎหมายมาเลเซยีเทยีบเคยีงได้กบัห้างหุ้นส่วนสามญัตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ของไทย	 เน่ืองจากต้องมีหุ้นส่วนตั้งแต่	 ๒	 คนขึ้นไป	 และหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมรับผิด 

แบบไม่จ�ากัดจ�านวน	 ส่วนจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัด	 คือ	 ห้างหุ้นส่วนทั่วไปตามกฎหมายมาเลเซียจะจ�ากัด

จ�านวนหุน้ส่วนได้ไม่เกิน	๒๐	คน	ในขณะทีห้่างหุน้ส่วนสามญัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ของไทย

ไม่ได้ระบุไว้	และหุ้นส่วนใหม่ตามกฎหมายมาเลเซียไม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นก่อน 

ที่หุ้นส่วนใหม่นั้นจะเข้ามา	ในขณะที่หุ้นส่วนที่เข้ามาใหม่ในห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ของไทยจะต้องร่วมรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นก่อนที่หุ้นส่วนใหม่นั้นจะเข้ามา

	 (ข)	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิด	(Limited	Liability	Partnership)

	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิด	 คือห้างหุ้นส่วนท่ีมีหุ้นส่วนตั้งแต่	 ๒	 คนข้ึนไปที่ตกลงร่วมกัน

ท�ากิจการเพื่อแบ่งปันก�าไรจากกิจการน้ันตามข้อตกลงห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิด	 โดยหุ้นส่วนจะ

เป็นบุคคลธรรมดาหรือไม่ก็ได้๙๐	 ทั้งน้ี	 กฎหมายก�าหนดให้ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดเป็นนิติบุคคล 

แยกต่างหากจากหุ้นส่วนด้วย๙1	 และห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดจะต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการ

บริษัทแห่งมาเลเซีย๙๒ 

	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากัดความรบัผดิเหมาะส�าหรบัการประกอบกจิการทางวชิาชพี	(Professional	Practice)	

เช่น	นักกฎหมาย	นักบัญชี	ทั้งนี้เพื่อช่วยให้หุ้นส่วนไม่ต้องกังวลกับความรับผิดของตนจนเกินไป๙3

 บทบาทของหุ้นส่วน

	 โดยทั่วไปการกระท�าของหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดย่อมมีผลผูกพันห้างหุ้นส่วน๙๔ 

อย่างไรก็ดีการโอนผลประโยชน์จากหุ้นให้บุคคลภายนอกสามารถท�าได้เท่าที่ตนมีสิทธิและไม่ขัดต่อ 

 

 

๘๘		Partnership	Act	1961,	Section	19(2).	“A	partner	who	retires	from	a	firm	does	not	thereby	cease	to	be	liable	for	partnership	
debts	or	obligations	incurred	before	his	retirement.”

๘๙		Partnership	Act	1961,	Section	19(1).	“A	person	who	is	admitted	as	a	partner	into	an	existing	firm	does	not	thereby	become	
liable	to	the	creditors	of	the	firm	for	anything	done	before	he	became	a	partner.”

๙๐		Limited	Liability	Partnership	Act	2012,	Section	6.	“subject	to	sections	7	and	8,	any	two	or	more	persons,	consisting	of,	wholly	
or	partly,	individuals	or	bodies	corporate,	associated	for	carrying	on	any	lawful	business	with	a	view	to	profit	may	form	a	
limited	liability	partnership	in	accordance	with	the	terms	of	the	limited	liability	partnership	agreement.”

๙1		Limited	Liability	Partnership	Act	2012,	Section	3(1).	“A	limited	liability	partnership	is	a	body	corporate	and	shall	have	legal	
personality	separate	from	that	of	its	partners.”

๙๒		Limited	Liability	Partnership	Act	2012,	Section	10(1).	“A	person	may	apply	for	registration	of	a	limited	liability	partnership	to	the	
Registrar	and	the	application	shall	be	accompanied	by	the	prescribed	fee	and	such	documents	as	may	be	specified	by	the	
Registrar.”

๙3		Companies	Commission	of	Malaysia,	“Starting	a	Limited	Liability	Partnership	(LLP),”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.ssm.
com.my/en/LLP-AboutLLP.

๙๔		Limited	Liability	Partnership	Act	2012,	Section	23(1).	“Every	partner	of	a	limited	liability	partnership	is	the	agent	of	the	limited	
liability	partnership.”
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ข้อตกลงห้างหุ้นส่วน	 แต่การโอนนั้นจะไม่ท�าให้หุ้นส่วนพ้นจากความเป็นหุ้นส่วนแต่อย่างใด	 และในทาง

กลับกันก็ไม่ท�าให้บุคคลภายนอกนั้นสามารถเข้ามาแทรกแซงกิจการของห้างหุ้นส่วนได้ด้วย๙๕

	 อนึ่ง	 หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อหนี้ของห้างหุ้นส่วนเป็น 

การส่วนตวั๙๖

	 (ค)	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดลาบวน	(Labuan	Limited	Partnership)

	 ประเทศมาเลเซียมีเขตรับการลงทุนจากชาวต่างชาติที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษโดยเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี	โดยเขตดังกล่าวตั้งอยู่บนเกาะลาบวน	ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกาะบอร์เนียว

ต�าแหน่งที่ตั้งของเกาะลาบวน	(ที่มา:	Google	Maps)

	 เกาะลาบวนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่เข้ามาประกอบกิจการบน

เกาะลาบวน	 โดยมาเลเซียได้วางโครงสร้างทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะลาบวนส�าหรับ

นักลงทุนต่างชาติโดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ	ได้เแก่

๙๕		Limited	Liability	Partnership	Act	2012,	Section	26.	“(1)	Unless	otherwise	provided	in	the	limited	liability	partnership	agreement,	
a	partner	may	assign	the	whole	or	any	part	of	that	partner’s	interest	in	the	distribution	from	the	limited	liability	partnership	but	
only	to	the	extent	that	the	partner	would	have	been	entitled	to	receive.	 
(2)	An	assignment	under	subsection	(1)	shall	not	by	itself-	 
	 (a)	cause	the	partner	to	cease	being	a	partner	of	the	limited	liability	partnership;	and 
	 (b)	entitle	the	assignee	to	interfere	in	the	management	of	the	limited	liability	partnership.”

๙๖		Limited	Liability	Partnership	Act	2012,	Section	21.	“(1)	Any	obligation	of	a	limited	liability	partnership	whether	arising	in	
contract,	tort	or	otherwise,	is	solely	the	obligation	of	the	limited	liability	partnership.	 
(2)	A	partner	is	not	personally	liable,	directly	or	indirectly,	by	way	of	indemnification,	contribution,	assessment	or	otherwise,	for	
an	obligation	referred	to	in	subsection	(1)	solely	by	reason	of	being	a	partner	of	the	limited	liability	partnership.”
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	 Labuan	 Financial	 Services	 Authority	 Act	 1996	 (พระราชบัญญัติองค์การบริการทางการเงิน

ลาบวน	ค.ศ.	1๙๙๖)

	 Labuan	Business	Activity	Tax	Act	1990	(พระราชบญัญัตกิิจกรรมทางธุรกิจลาบวน	ค.ศ.	1๙๙๐)

	 Labuan	Company	Act	1990	(พระราชบัญญัติบริษัทลาบวน	ค.ศ.	1๙๙๐)

	 Labuan	Trusts	Act	1996	(พระราชบัญญัติกองทรัสต์ลาบวน	ค.ศ.	1๙๙๖)

	 Labuan	 Limited	 Partnerships	 &	 Limited	 Liability	 Partnerships	 Act	 2010	 (พระราชบัญญัต ิ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดและห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวน	ค.ศ.	๒๐1๐)

	 Labuan	Financial	Services	and	Securities	Act	2010	(พระราชบัญญัติบริการทางการเงินและ

หลักทรัพย์ลาบวน	ค.ศ.	๒๐1๐)	และ

	 Labuan	 Islamic	 Financial	 Services	 and	 Securities	 Act	 2010	 (พระราชบัญญัติบริการ 

ทางการเงินอิสลามและหลักทรัพย์ลาบวน	ค.ศ.	๒๐1๐)

	 ทั้งนี้	 นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพ่ือส่งเสริมการลงทุนบนเกาะลาบวน	 เช่น	 

การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและชิ้นส่วน	 การยกเว้นภาษีการขายส�าหรับเครื่องจักร

และอุปกรณ์	 ฯลฯ๙๗	 โดยกิจการที่จดทะเบียนท่ีเกาะลาบวนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ	3	ของก�าไรทางบัญชี๙๘	หรือเลือกเหมาจ่ายเงิน 

ก้อนเดียวเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	บาท)๙๙	ซึ่งนักลงทุนทั่วไปจะไม่ได้รับ 

สิทธิประโยชน์เหล่านี้หากเลือกท�าธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทปกติทั่วไป

	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดลาบวน	 คือห้างหุ้นส่วนที่มีหุ ้นส่วนตั้งแต่	 ๒	 คนขึ้นไปที่ตกลงร่วมกันท�า

กิจการเพื่อแบ่งปันก�าไรจากกิจการนั้น	 โดยหุ้นส่วนจะต้องมี	 ๒	 ประเภทคือ	 หุ้นส่วนประเภทจ�ากัด 

ความรับผิด	และหุ้นส่วนทั่วไปอย่างน้อยประเภทละ	1	คน1๐๐	โดยหุ้นส่วนทั่วไปสามารถจัดการงานของ 

๙๗	Labuan	Corporation,	Ministry	of	Federal	Territory,	“Incentives,”	Accessed	July	31,	2018,	https://www.pl.gov.my/en/insentif.	
๙๘		Labuan	Business	Activity	Tax	Act	1990,	Section	4(1).	“Tax	shall	be	charged	at	the	rate	of	three	per	cent	for	a	year	of	

assessment	upon	the	chargeable	profits	of	a	Labuan	entity	carrying	on	a	Labuan	business	activity	which	is	a	Labuan	trading	
activity	for	the	basis	period	for	that	year	of	assessment.”

๙๙		Labuan	Business	Activity	Tax	Act	1990,	Section	7(1).	“Notwithstanding	section	4,	a	Labuan	entity	carrying	on	a	Labuan	
business	activity	which	is	a	Labuan	trading	activity	may,	within	a	period	of	three	months	(or	any	extended	period	as	may	
be	allowed	by	the	Director	General)	from	the	commencement	of	a	year	of	assessment,	elect,	in	the	prescribed	form,	to	be	
charged	for	that	year	of	assessment	to	tax	of	twenty	thousand	ringgit.”

1๐๐		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	4(2).	“A	Labuan	limited	partnership	shall	
consist	of	not	less	than	two	partners	and	not	more	than	fifty	partners	who	may	be	any	person	and	of	whom— 
	 (a)	one	at	least	shall	be	a	general	partner;	and 
	 (b)	one	at	least	shall	be	a	limited	partner.”
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ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดลาบวนได้1๐1	 รวมถึงลงนามในเอกสารให้มีผลผูกพันห้างหุ้นส่วนได้1๐๒	 ทั้งนี้กฎหมาย

ก�าหนดให้ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดลาบวนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากหุ้นส่วนด้วย1๐3

	 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ�ากัดลาบวนสามารถท�าได้โดยยื่นค�าขอจดทะเบียนต่อ	 Labuan	

Financial	 Services	 Authority	 (องค์การบริการทางการเงินลาบวน)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีตั้งขึ้นตาม	

Labuan	 Financial	 Services	 Authority	 Act	 1996	 (พระราชบัญญัติองค์การบริการทางการเงินลาบวน	 

ค.ศ.	1๙๙๖)	สังกัดกระทรวงการคลังมาเลเซีย

	 การยืน่ค�าขอจดทะเบียนจะต้องยืน่ผ่าน	 Labuan	 Trust	 Company	 (บรษิทัทรสัต์ลาบวน)	 ทีไ่ด้รบั 

อนญุาตแล้วซึง่เป็นบรษัิทเอกชนบนเกาะลาบวนทีไ่ด้รับอนุญาตให้ดูแลนักลงทนุต่างชาตทิีจ่ะเข้ามาลงทุนบน 

เกาะลาบวนและให้ค�าปรกึษารวมถงึบรกิารทางวชิาชพีต่าง	ๆ 	แก่นักลงทนุได้	เช่น	การจดทะเบียน	การท�าบญัชี	 

การจดัเตรยีมเอกสาร	เป็นต้น

	 กจิการท่ีจะจดทะเบยีนห้างหุน้ส่วนจ�ากดัลาบวนดังกล่าวจะต้องมสี�านกังานทีต่ัง้อยู่บนเกาะลาบวน

ด้วยซึง่กฎหมายก�าหนดให้เป็นทีอ่ยูข่องบรษิทัทรสัต์ลาบวนนัน้เอง	ทัง้นี	้สามารถเปลีย่นแปลงภายหลงัได้1๐๔  

แต่ไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีคนชาติมาเลเซียหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน

หรือต้องจ้างงานคนมาเลเซียแต่อย่างใด

1๐1		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	11.	“(1)	A	general	partner	in	a	Labuan	
limited	partnership	shall	have	all	the	rights	and	powers	and	shall	be	subject	to	all	the	restrictions	and	liabilities	of	a	partner	
in	a	partnership	without	limited	partners	except	that,	without	the	written	consent	or	ratification	by	all	the	limited	partners,	a	
general	partner	has	no	authority	to— 
	 (a)	do	an	act	which	makes	it	impossible	to	carry	on	the	activities	of	the	Labuan	limited	partnership; 
	 (b)	possess	any	Labuan	limited	partnership	property,	or	dispose	of	any	rights	in	any	Labuan	limited	partnership	property,	
for	other	than	a	partnership	purpose;	or 
	 (c)	admit	a	person	as	a	general	partner	or	a	limited	partner,	unless	the	right	to	do	so	is	given	in	the	partnership	agreement. 
(2)	A	general	partner	shall,	unless	otherwise	provided	for	in	the	partnership	agreement	or	under	this	Act,	carry	out	all	the	
functions	necessary	and	connected	with	the	conduct	of	activities	of	the	Labuan	limited	partnership,	and	shall	discharge	all	
obligations	imposed	on	the	general	partner	or	on	the	Labuan	limited	partnership. 
(3)	A	property	of	a	Labuan	limited	partnership	which	is	transferred	to	or	vested	in	or	held	on	behalf	of	any	one	or	more	
of	the	general	partners	or	which	is	transferred	to	or	vested	in	the	name	of	the	Labuan	limited	partnership	shall	be	held	or	
deemed	to	be	held	by	the	general	partner,	or,	if	more	than	one,	by	the	general	partners	jointly,	as	an	asset	of	the	Labuan	
limited	partnership	in	accordance	with	the	terms	of	the	partnership	agreement. 
(4)	A	debt	or	an	obligation	incurred	by	a	general	partner	in	the	conduct	of	the	activities	of	a	Labuan	limited	partnership	
shall	be	a	debt	or	an	obligation	of	the	Labuan	limited	partnership. 
(5)	A	general	partner	shall	at	all	times	act	in	good	faith	in	the	interests	of	the	Labuan	limited	partnership.”

1๐๒		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	23.	“Where	a	general	partner	executes	a	
document	on	behalf	of	the	Labuan	limited	partnership,	it	shall	be	presumed	in	favour	of	any	person	who	is	not	a	partner	that— 
	 (a)	the	general	partner	has	the	authority	under	which	he	purports	to	act;	and 
	 (b)	the	executed	document	has	been	validly	executed.”

1๐3		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	55(1).	“A	Labuan	limited	liability	partnership	
formed	by	being	registered	under	this	Act	is	a	body	corporate	and	has	legal	personality	separate	from	that	of	its	partners.”

1๐๔		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	9.	 
“(1)	A	Labuan	limited	partnership	shall	have	a	registered	office	in	Labuan	which	shall	be	the	registered	office	of	a	Labuan	
trust	company. 
(2)	A	Labuan	limited	liability	partnership	may	change	the	address	of	its	registered	office	from	time	to	time	by	filing	a	notice	
of	change	with	the	Authority.”
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 บทบาทของหุ้นส่วน

 ๑) หุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิด

	 หุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดสามารถเข้าหุ ้นด้วยเงินสกุลใดก็ได้	 หรือด้วยทรัพย์สินอย่างอ่ืน	 

หรือด้วยแรงงานก็ได้1๐๕	 ทั้งนี้	 การเข้าเป็นหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดรายใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อตกลง

ห้างหุ้นส่วนหรือได้รับความยินยอมของหุ้นส่วนทุกคน	 และลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิด 

ในทะเบียนหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน1๐๖

	 หุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดย่อมมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากห้างหุ ้นส่วน1๐๗	 แต่จะโอน 

ผลประโยชน์จากหุ ้นของตนให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได ้รับความยินยอมจากหุ ้นส ่วนทุกคน	 

หรอืไม่เป็นไปตามข้อตกลงห้างหุน้ส่วนไม่ได้1๐๘	ทัง้น้ี	หากสามารถโอนได้	การโอนผลประโยชน์จากหุ้นนัน้ 

ต้องจดทะเบียนต่อ	Labuan	Financial	Services	Authority	ด้วย1๐๙

	 อย่างไรกด็	ีผูร้บัโอนผลประโยชน์จากหุ้นจากหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผดิจะมสีถานะเป็นหุ้นส่วนจ�ากดั

ความรบัผดิของห้างหุน้ส่วนนัน้ได้กต่็อเมือ่ได้ลงทะเบยีนเป็นหุน้ส่วนจ�ากดัความรบัผดิในทะเบยีนหุน้ส่วน

ของห้างหุ้นส่วน11๐	ทัง้น้ี	การเข้ามาเป็นหุน้ส่วนจ�ากดัในลกัษณะนี	้ผูร้บัโอนจะมสีทิธเิท่าทีหุ่น้ส่วนจ�ากดัเดมิ 

เคยมี111	แต่ผู้รับโอนไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่หุ้นส่วนจ�ากัดรายเดิมต้องรับผิดในฐานะหุ้นส่วน11๒

1๐๕		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	10(1).	“Any	contribution	to	be	made	by	a	
limited	partner	to	a	Labuan	limited	partnership	may	be	in	the	form	of	money	in	any	currency,	any	other	property,	or	services”

1๐๖		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	20.	“An	additional	limited	partner	or	
general	partner	shall	not	be	admitted	to	a	Labuan	limited	partnership	except— 
	 (a)	in	accordance	with	the	partnership	agreement	or	by	consent	of	all	existing	partners;	and 
	 (b)	by	entry	in	the	register	under	subsection	9(5).”

1๐๗		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,Section	14(1).	“A	limited	partner	has,	subject	to	
this	Act	and	the	partnership	agreement,	the	right	to	a	share	of	the	profits	of	the	Labuan	limited	partnership.”

1๐๘			Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	21(1).	“A	limited	partner	shall	not	assign	
his	or	its	interest,	in	whole	or	in	part,	in	the	Labuan	limited	partnership	unless— 
	 (a)	all	the	limited	partners	and	all	the	general	partners	consent	or	the	partnership	agreement	permits	it;	and 
	 	(b)		the	assignment	is	made	in	accordance	with	the	terms	of	the	consent	or	the	partnership	agreement,	as	the	case	may	be.”

1๐๙		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,Section	21(5).	“An	assignment	made	under	this	
section	shall	be	registered	with	the	Authority	by	the	Labuan	limited	partnership.”

11๐		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	21(2).	“An	assignee	of	the	interest,	in	whole	
or	in	part,	of	a	limited	partner	shall	not	become	a	limited	partner	in	the	Labuan	limited	partnership	until	his	ownership	of	the	
assigned	interest	is	entered	in	the	register	under	subsection	9(5),	and	until	so	entered	the	assignee	has	none	of	the	rights	of	
a	limited	partner	exercisable	against	the	partnership	or	against	any	of	the	partners	other	than	the	assignor.”

111		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	21(3).	“Subject	to	subsection	(4),	on	
becoming	a	limited	partner,	an	assignee	shall	acquire	the	rights	and	powers	and	be	subject	to	all	the	restrictions	and	liabilities	
that	his	assignor	had	in	respect	of	the	assigned	interest	immediately	before	the	assignment.”

11๒		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	21(4).	“On	becoming	a	limited	partner	an	
assignee	shall	not	assume	any	liability	of	the	assignor	arising	under	subsection	14(3),	17(2)	or	19(3)	and,	notwithstanding	any	
term	of	the	partnership	agreement	or	any	other	agreement	to	the	contrary,	no	such	assignment	shall	relieve	the	assignor	of	
any	liability	under	those	subsections.”



๔๐

	 อนึ่ง	โดยทั่วไปแล้ว	หุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดไม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วน	และไม่ต้อง

รับผิดอย่างหุ้นส่วนทั่วไป	เว้นแต่จะได้มีส่วนร่วมกับการจัดการของห้างหุ้นส่วนด้วย113

 ๒) หุ้นส่วนทั่วไป

	 ส่วนหุ้นส่วนท่ัวไปนั้น	 มีหน้าท่ีต้องบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของห้างหุ้นส่วนอย่างซ่ือสัตย์

สจุรติ11๔	โดยหนีท้ีหุ้่นส่วนทัว่ไปก่อขึน้ในทางท่ีเกีย่วข้องกับห้างหุน้ส่วนจะกลายเป็นหนีข้องห้างหุน้ส่วน11๕  

ทั้งน้ีการเข้าเป็นหุ้นส่วนทั่วไปใหม่จะต้องเป็นตามข้อตกลงห้างหุ้นส่วนหรือได้รับความยินยอมของ 

หุน้ส่วนทกุคน	และลงทะเบียนการเป็นหุ้นส่วนทัว่ไปในทะเบียนหุ้นส่วนของห้างหุน้ส่วนด้วยเช่นเดยีวกนั11๖

	 อย่างไรก็ดี	หุ้นส่วนทั่วไปย่อมต้องรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนแบบไม่จ�ากัดจ�านวน11๗

	 (ง)	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวน	(Labuan	Limited	Liability	Partnership)

	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัความรบัผิดลาบวน	คอืห้างหุ้นส่วนทีม่หุ้ีนส่วนตัง้แต่	๒	คนข้ึนไปทีต่กลงร่วมกนั

ท�ากจิการเพือ่แบ่งปันก�าไรจากกจิการนัน้	โดยหุ้นส่วนจะเป็นบคุคลธรรมดาหรือบริษทัรวมอยู่ด้วยก็ได้11๘ 

ทัง้นีก้ฎหมายก�าหนดให้ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัความรับผิดเป็นนิตบิคุคลแยกต่างหากจากหุ้นส่วนด้วย11๙

	 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวนสามารถท�าได้โดยยื่นค�าขอจดทะเบียนต่อ

องค์การบริการทางการเงินลาบวน	ผ่านบริษัททรัสต์ลาบวนที่ได้รับอนุญาตแล้ว	ทั้งนี้	 กิจการดังกล่าวจะ 

 

 

113		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	19(2).	“A	limited	partner	shall	not	be	liable	
as	a	general	partner	unless	the	limited	partner	participates	in	the	management	of	the	Labuan	limited	partnership.”

11๔		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,Section	11(5).	“A	general	partner	shall	at	all	times	act	
in	good	faith	in	the	interests	of	the	Labuan	limited	partnership.”

11๕		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	11(4).	“A	debt	or	an	obligation	incurred	by	a	
general	partner	in	the	conduct	of	the	activities	of	a	Labuan	limited	partnership	shall	be	a	debt	or	an	obligation	of	the	Labuan	
limited	partnership.”

11๖		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	20.	“An	additional	limited	partner	or	general	
partner	shall	not	be	admitted	to	a	Labuan	limited	partnership	except— 
(a)	in	accordance	with	the	partnership	agreement	or	by	consent	of	all	existing	partners;	and 
(b)	by	entry	in	the	register	under	subsection	9(5).”

11๗		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	11(1).	“A	general	partner	in	a	Labuan	
limited	partnership	shall	have	all	the	rights	and	powers	and	shall	be	subject	to	all	the	restrictions	and	liabilities	of	a	partner	
in	a	partnership	without	limited	partners	except	that,	without	the	written	consent	or	ratification	by	all	the	limited	partners,	a	
general	partner	has	no	authority	to— 
	 (a)	do	an	act	which	makes	it	impossible	to	carry	on	the	activities	of	the	Labuan	limited	partnership; 
	 (b)	possess	any	Labuan	limited	partnership	property,	or	dispose	of	any	rights	in	any	Labuan	limited	partnership	property,	
for	other	than	a	partnership	purpose;	or 
	 (c)	admit	a	person	as	a	general	partner	or	a	limited	partner,	unless	the	right	to	do	so	is	given	in	the	partnership	
agreement.”

11๘		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	29.	“(1)	Subject	to	the	provisions	of	this	
Act,	any	two	or	more	persons	may	form	a	Labuan	limited	liability	partnership	for	any	lawful	purpose. 
(2)	An	individual	or	a	corporation	may	be	a	partner	in	a	Labuan	limited	liability	partnership.”

11๙		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	55(1).	“A	Labuan	limited	liability	partnership	
formed	by	being	registered	under	this	Act	is	a	body	corporate	and	has	legal	personality	separate	from	that	of	its	partners.”



๔1

ต้องมสี�านกังานทีต่ัง้อยูบ่นเกาะลาบวนด้วยซึง่กฎหมายก�าหนดให้เป็นทีอ่ยู่ของบริษทัทรัสต์ลาบวนน้ันเอง	 

แต่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้1๒๐ 

 บทบาทของหุ้นส่วน

	 โดยทั่วไปการกระท�าของหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวนย่อมมีผลผูกพัน	 

ห้างหุ้นส่วน1๒1	 อย่างไรก็ดีการโอนผลประโยชน์จากหุ้นให้บุคคลภายนอกสามารถท�าได้เท่าที่ตน 

มีสิทธิและไม่ขัดต่อข้อตกลงห้างหุ ้นส่วน	 แต่การโอนน้ันจะไม่ท�าให้หุ ้นส่วนพ้นจากความเป็น 

หุ้นส่วนแต่อย่างใด	 และในทางกลับกันก็ไม่ท�าให้บุคคลภายนอกนั้นสามารถเข้ามาแทรกแซงกิจการของ 

ห้างหุ ้นส่วนได้ด้วย1๒๒	 นอกจากนี้	 บุคคลภายนอกอาจเข้ามาเป็นหุ ้นส่วนในห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด 

ความรับผิดโดยวิธีอื่นได้	หากหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนตกลงร่วมกัน1๒3

	 อนึ่ง	 หุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวนไม่มีหน้าท่ีต้องรับผิดต่อหนี้ของ 

ห้างหุ้นส่วนเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด1๒๔	 แต่ในบรรดาหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดลาบวนจะต้องมี 

หุ้นส่วนอย่างน้อย	 1	 คนเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับมอบหมาย	 (Designated	 Partner)	 เพื่อท�าการในนามของ 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวน

	 โดยปกติ	 ข้อตกลงห้างหุ้นส่วนจะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกิจกรรมของห้างหุ้นส่วน	 

รวมถึงสิทธิและความรับผิดในบรรดาหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวนด้วยกันเอง1๒๕  

ซึ่งเป็นเอกสารที่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวนด้วย1๒๖

1๒๐		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	63.	“(1)	A	Labuan	limited	liability	
partnership	shall	have	a	registered	office	in	Labuan	which	shall	be	the	registered	office	of	a	Labuan	trust	company. 
(2)	A	Labuan	limited	liability	partnership	may	change	the	address	of	its	registered	office	from	time	to	time	by	filing	a	notice	
of	change	with	the	Authority.”

1๒1		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	57(1).	“Every	partner	of	a	Labuan	limited	
liability	partnership	is	the	agent	of	the	Labuan	limited	liability	partnership	and	accordingly,	the	acts	of	a	partner	in	the	
partner’s	capacity	as	a	partner	shall	bind	the	Labuan	limited	liability	partnership.”

1๒๒		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	60.	“(1)	Unless	otherwise	provided	in	the	
partnership	agreement,	a	partner	may	assign	the	whole	or	any	part	of	that	partner’s	interest	in	the	distribution	from	the	
Labuan	limited	liability	partnership	but	only	to	the	extent	that	the	partner	would	have	been	entitled	to	receive. 
(2)	An	assignment	under	subsection	(1)	shall	not	by	itself— 
	 (a)	cause	the	partner	to	cease	being	a	partner	of	the	Labuan	limited	liability	partnership;	and 
	 (b)	entitle	the	assignee	to	interfere	in	the	management	of	the	Labuan	limited	liability	partnership.”

1๒3		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	61.	“(1)	In	addition	to	those	persons	
named	as	partners	in	the	partnership	agreement,	a	person	may	become	a	partner	of	a	Labuan	limited	liability	partnership	
in	accordance	with	an	agreement	with	the	existing	partners.”

1๒๔		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	56(2).	“A	partner	is	not	personally	liable,	
directly	or	indirectly,	by	way	of	indemnification,	contribution,	assessment	or	otherwise,	for	an	obligation	referred	to	in	
subsection	(1)	solely	by	reason	of	being	a	partner	of	the	Labuan	limited	liability	partnership.”

1๒๕		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	2(1).	““partnership	agreement”	means	
an	agreement	in	writing	of	the	partners	as	to	the	affairs	of	a	Labuan	limited	partnership	or	a	Labuan	limited	liability	
partnership,	as	the	case	may	be,	and	the	rights	and	obligations	of	the	partners	among	themselves;”

1๒๖		Labuan	Limited	Partnerships	and	Limited	Liability	Partnerships	Act	2010,	Section	5(2).	“The	Authority	shall	not	register	
a	Labuan	limited	partnership	unless	there	has	been	filed	with	the	Authority	a	certified	copy	of	a	partnership	agreement	
executed	by	each	person	who	is,	on	the	formation	of	the	Labuan	limited	partnership,	to	be	a	partner“



๔๒

	 ข้อแตกต่างส�าคัญระหว่างห้างหุ้นส่วนจ�ากัดลาบวนและห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวน	 

คือ	 ความรับผิดของหุ้นส่วน	 เนื่องจากหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดลาบวนล้วนไม่ต้อง

รับผิดเป็นการส่วนตัวในหนี้ของห้างหุ้นส่วนเลย	 ในขณะที่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดลาบวนยังคงมี 

หุ้นส่วนทั่วไปอย่างน้อย	1	คนที่ยังคงต้องรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนอย่างไม่จ�ากัดจ�านวนอยู่

 (๓) บริษัท

	 บรษิทัเป็นหน่วยทางธรุกจิชนดิหนึง่ของประเทศมาเลเซยี	โดยทัว่ไปแบ่งได้เป็น	๒	ประเภทกว้าง	ๆ 	 

คือ	 บริษัทจ�ากัด	 (Limited	 Company)	 และ	 บริษัทไม่จ�ากัด	 (Unlimited	 Company)	 ซึ่งเกิดจาก 

สัญญาระหว ่างบุคคลต้ังแต ่	 ๒	 คนขึ้นไปที่ตกลงร ่วมกันท�ากิจการในรูปของบันทึกข ้อตกลง	

(Memorandum)1๒๗	 โดยจดทะเบียนพร้อมกับหนังสือบริคณห์สนธิ	 (Article	 of	 Association)1๒๘  

และต้องมีกรรมการอย่างน้อย	 ๒	 คนเป็นผู้ด�าเนินกิจการ1๒๙	 รวมถึงเลขานุการของบริษัทอีกอย่างน้อย	

1	คน13๐

	 บริษัทจ�ากัด	แบ่งได้เป็น	๒	ประเภทย่อย	ได้แก่	

	 	 •		บริษัทจ�ากัดตามการรับประกัน	(Limited	Company	by	Guarantee)	คือบริษัทจ�ากัดที่ 

ผูถื้อหุน้ต้องรบัผดิเท่าทีต่นรบัประกนัไว้ตามจ�านวนทีต่นรบัประกนัเมือ่ถงึเวลาทีบ่รษิทั

เลิกกิจการ131

	 	 •		บริษัทจ�ากัดตามหุ้น	 (Limited	Company	by	Shares)	คือบริษัทจ�ากัดที่ผู้ถือหุ้นจ�ากัด

ความรับผิดเท่าที่ไม่เกินจ�านวนเงินที่ตนค้างช�าระค่าหุ้นของตน13๒

	 ส่วนบริษัทไม่จ�ากัดมีข้อแตกต่างกับห้างหุ ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดตรงที่ผู ้ถือหุ ้นทุกคนของ 

บรษิทัไม่จ�ากัดน้ัน	จะต้องร่วมรบัผดิแบบไม่จ�ากดัจ�านวน	ในขณะทีหุ่น้ส่วนทกุคนในห้างห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	 

ความรับผิดจะถูกจ�ากัดความรับผิดไม่เกินที่ลงทุนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัดความรับผิด

1๒๗		Companies	Act	1965	(Revised	-	1973),	Section	14(1).	“Subject	to	this	Act	any	two	or	more	persons	associated	for	any	
lawful	purpose	may	by	subscribing	their	names	to	a	memorandum	and	complying	with	the	requirements	as	to	registration	
form	an	incorporated	company.”

1๒๘		Companies	Act	1965	(Revised	-	1973),	Section	29(1).	“There	may	in	the	case	of	a	company	limited	by	shares	and	there	shall	
in	the	case	of	a	company	limited	by	guarantee	or	limited	both	by	shares	and	guarantee	or	an	unlimited	company	be	registered	
with	the	memorandum,	articles	signed	by	the	subscribers	to	the	memorandum	prescribing	regulations	for	the	company.”

1๒๙		Companies	Act	1965	(Revised	-	1973),	Section	122(1).	“Every	company	shall	have	at	least	two	directors,	who	each	has	
his	principal	or	only	place	of	residence	within	Malaysia.”

13๐		Companies	Act	1965	(Revised	-	1973),	Section	139(1).	“Every	company	shall	have	one	or	more	secretaries	each	of	whom	
shall	be	a	natural	person	of	full	age	who	has	his	principal	or	only	place	of	residence	in	Malaysia.”

131		Companies	Act	1965	(Revised	-	1973),	Section	4(1).	““company	limited	by	guarantee”	means	a	company	formed	on	
the	principle	of	having	the	liability	of	its	members	limited	by	the	memorandum	to	such	amount	as	the	members	may	
respectively	undertake	to	contribute	to	the	assets	of	the	company	in	the	event	of	its	being	wound	up;”

13๒		Companies	Act	1965	(Revised	-	1973),	Section	4(1).	““company	limited	by	shares”	means	a	company	formed	on	the	
principle	of	having	the	liability	of	its	members	limited	by	the	memorandum	to	the	amount,	if	any,	unpaid	on	the	shares	
respectively	held	by	them;”



๔3

 ความรับผิดของผู้ถือหุ้น

	 ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องรับผิดในหนี้ของบริษัทโดยแยกตามประเภทของบริษัทได้ดังนี้

 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัด	 -	 ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ของบริษัทไม่เกินที่ตนลงหุ้นไว้ใน 

บริษัทจ�ากัด	ซึ่งการจ�ากัดความรับผิดนี้จะต้องปรากฏอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย133

 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่จ�ากัด	 -	 ผู้ถือหุ้นจะรับผิดในหนี้ของบริษัทโดยไม่จ�ากัดจ�านวน	 

ซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย13๔

 (๔) บริษัทลาบวน (Labuan Company)

	 นอกจากบริษัทในลักษณะทั่วไปน้ีแล้ว	 ประเทศมาเลเซียยังมีกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทลาบวน 

โดยเฉพาะด้วย	โดยบรษิทัลาบวนจะต้องเป็นบริษทัทีม่สี�านักงานหลักในลาบวน13๕	และท�าธรุกิจในลาบวน

หรือจากลาบวน	หรือผ่านลาบวนเท่านั้น13๖

	 การตั้งบริษัทลาบวนมีจุดเด่นเรื่องภาษี	 กล่าวคือบริษัทลาบวนสามารถเลือกได้ว่าจะเสียภาษีใน

อัตราคงที่	3%	ของก�าไรทางบัญชี13๗	หรือเลือกเหมาจ่ายเงินก้อนเดียวเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	

(ประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	บาท)13๘

133		Companies	Act	1965	(Revised	-	1973),	Section	18(1).	“The	memorandum	of	every	company	shall	be	printed	and	divided	
into	numbered	paragraphs	and	dated	and	shall	state,	in	addition	to	other	requirements— 
	 (d)	if	the	company	is	a	company	limited	by	shares,	that	the	liability	of	the	members	is	limited; 
	 (e)	if	the	company	is	a	company	limited	by	guarantee,	that	the	liability	of	the	members	is	limited	and	that	each	
member	undertakes	to	contribute	to	the	assets	of	the	company,	in	the	event	of	its	being	wound	up	while	he	is	a	member	
or	within	one	year	after	he	ceases	to	be	a	member,	for	payment	of	the	debts	and	liabilities	of	the	company	contracted	
before	he	ceases	to	be	a	member	and	of	the	costs,	charges	and	expenses	of	winding	up	and	for	adjustment	of	the	rights	
of	the	contributories	among	themselves,	such	amount	as	may	be	required	not	exceeding	a	specified	amount	in	addition	to	
the	amount,	if	any,	unpaid	on	any	shares	held	by	him;”

13๔		Companies	Act	1965	(Revised	-	1973),	Section	18(1)(f).	“if	the	company	is	an	unlimited	company,	that	the	liability	of	the	
members	is	unlimited;”

13๕		Labuan	Companies	Act	1990,	Section	85(1).	“Every	Labuan	company	shall	at	all	times	have	a	registered	office	in	Labuan,	
which	office	shall	be	the	principal	office	of	a	Labuan	trust	company.”

13๖		Labuan	Companies	Act	1990,	Section	7(1).	“A	Labuan	company	may	be	incorporated	for	any	lawful	purpose	and,	subject	to	
any	other	written	laws	on	financial	services	applicable	to	Labuan,	shall	carry	out	business	only	in,	from	or	through	Labuan.”

13๗		Labuan	Business	Activity	Tax	Act	1990,	Section	4(1).	“Tax	shall	be	charged	at	the	rate	of	three	per	cent	for	a	year	of	
assessment	upon	the	chargeable	profits	of	a	Labuan	entity	carrying	on	a	Labuan	business	activity	which	is	a	Labuan	
trading	activity	for	the	basis	period	for	that	year	of	assessment.”

13๘		Labuan	Business	Activity	Tax	Act	1990,	Section	7(1).	“Notwithstanding	section	4,	a	Labuan	entity	carrying	on	a	Labuan	
business	activity	which	is	a	Labuan	trading	activity	may,	within	a	period	of	three	months	(or	any	extended	period	as	may	
be	allowed	by	the	Director	General)	from	the	commencement	of	a	year	of	assessment,	elect,	in	the	prescribed	form,	to	be	
charged	for	that	year	of	assessment	to	tax	of	twenty	thousand	ringgit.”



๔๔

	 ทัง้นีก้ารตัง้บรษิทัลาบวนอาจเป็นได้ทัง้การตัง้บริษทัใหม่	หรือเป็นการจดทะเบยีนบริษทัหรือสาขา

ของบริษัทต่างชาติให้เป็นบริษัทลาบวน13๙

	 โดยทั่วไปบริษัทลาบวนแบ่งได้เป็น	๒	ประเภทกว้าง	ๆ 	คือ	บริษัทจ�ากัด	(Limited	Company)	และ	

บริษัทไม่จ�ากัด	(Unlimited	Company)	เช่นเดียวกับบริษัททั่วไป	โดยที่บริษัทจ�ากัดลาบวนสามารถแบ่งได้

เป็น	๒	ประเภทย่อยเช่นเดียวกัน	คือ	จ�ากัดตามการรับประกัน	(Limited	Company	by	Guarantee)	และ

จ�ากัดตามหุ้น	(Limited	Company	by	Shares)1๔๐

 ความรับผิดของผู้ถือหุ้น 

	 ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องรับผิดในหนี้ของบริษัทโดยแยกตามประเภทของบริษัทได้ดังนี้

 บริษัทจ�ากัดลาบวน	 -	 ผู้ถือหุ้นจะจ�ากัดรับผิดไม่เกินที่ตนลงหุ้นไว้ในบริษัทจ�ากัดไม่ว่าจะโดย 

การรับประกันหรือการลงหุ้นจริง	ซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในบันทึกข้อตกลงด้วย1๔1

 บริษัทไม่จ�ากัดลาบวน	-	ผู้ถือหุ้นจะรับผิดไม่จ�ากัดจ�านวน1๔๒

 (๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทขององค์กรธุรกิจ

	 คณะกรรมการบริษัทแห่งมาเลเซีย	(Companies	Commission	of	Malaysia)

	 Suruhanjaya	Syarikat	Malaysia:	SSM	(คณะกรรมการบริษัทแห่งมาเลเซีย)1๔3	เป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบการจดทะเบียน	ห้างหุ้นส่วนและบริษัท1๔๔

13๙		Labuan	Companies	Act	1990.	Section	14.	“(1)	Subject	to	this	Act,	a	Labuan	trust	company	or	any	other	person	may,	by	
subscribing	its	or	his	name	to	a	memorandum	and	complying	with	the	requirements	as	to	registration,	form	a	Labuan	
company	for	any	lawful	purpose. 
(2)	If	a	subscriber	to	a	memorandum	is	a	corporation	or	a	Labuan	trust	company,	the	memorandum	may	be	subscribed	
by	the	corporation	or	the	Labuan	trust	company,	as	the	case	may	be,	under	its	seal	or	by	some	person	duly	authorized	
on	its	behalf.”

1๔๐		Labuan	Companies	Act	1990,	Section	14(3).	“A	Labuan	company	may	be— 
	 (a)	a	company	limited	by	shares; 
	 (b)	a	company	limited	by	guarantee;	or 
	 (c)	an	unlimited	company.”

1๔1		Labuan	Companies	Act	1990,	Section	2(1).	““company	limited	by	guarantee”	means	a	company	formed	on	the	principle	of	
having	the	liability	of	its	members	limited	by	its	memorandum	to	such	amount	as	the	members	may	respectively	undertake	
to	contribute	to	the	assets	of	the	company	in	the	event	of	it	being	wound	up;	“company	limited	by	shares”	means	a	
company	formed	on	the	principle	of	having	the	liability	of	its	members	limited	by	its	memorandum	to	the	amount,	if	any,	
unpaid	on	the	shares	respectively	held	by	them;”

1๔๒		Labuan	Companies	Act	1990,	Section	2(1).	““unlimited	company”	means	a	company	formed	on	the	principle	of	having	no	
limit	placed	on	the	liability	of	its	members;”

1๔3		สถานที่ตั้ง	The	Mall,	2.37,	Jalan	Putra,	50300	Kuala	Lumpur,	Wilayah	Persekutuan	Kuala	Lumpur	โทร.	+60	3-4043	0811	
เว็บไซต์	www.ssm.com.my

1๔๔		Registration	of	Businesses	Act	1956,	Section	5	(1).	“The	person	responsible	for	a	business	shall,	not	later	than	thirty	days	
from	the	date	of	the	commencement	of	the	business,	apply	to	the	Registrar	for	the	registration	of	the	business.”



๔๕

	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแห่งมาเลเซีย	 ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายใน	 

และผู้บริโภค1๔๕

 ๑.๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

	 รัฐบาลมาเลเซียควบคุม	 เปิดเสรี	 และคุ้มครองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยมาตรการ

ต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 (๑) การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

	 คนต่างด้าวไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจ�านวนมากในประเทศมาเลเซียหากไม่มีคน

มาเลเซียร่วมประกอบธุรกิจด้วย	 บางกิจกรรมที่มีคนต่างด้าวเกี่ยวข้องด้วยอาจต้องขออนุญาตเพื่อ 

ด�าเนินการนั้น	ๆ	ด้วย	อาทิ	ธุรกิจการจัดจ�าหน่าย	 (distributive	 trade)	ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวง 

การค้าภายในและผู้บริโภคส�าหรับการเสนอให้มีความเกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว	ดังต่อไปนี้1๔๖

	 	 •		การครอบครองผลประโยชน์

	 	 •		การควบรวมและ/หรอืซือ้กิจการโดยมคีนต่างด้าวเก่ียวข้อง

	 	 •		การเปิดสาขา	ร้านค้าส่ง	หรือร้านค้าเครือข่ายแห่งใหม่

	 	 •		การย้ายสาขา	ร้านค้าส่ง	หรือร้านค้าเครือข่ายแห่งใหม่

	 	 •		การขยายของสาขา	ร้านค้าส่ง	หรือร้านค้าเครือข่ายแห่งเดิม

	 	 •		การซือ้ร้านค้าส่งของเจ้าของรายอ่ืน	และ

1๔๕		Companies	Commission	of	Malaysia,	“Companies	Commission	of	Malaysia	Organisation	Structure,”	Accessed	July	11,	
2018,	http://www.ssm.com.my/en/organization_structure.

1๔๖		Malaysian	Investment	Development	Authority	(MIDA),	“Distributive	Trade,”	Accessed	August	22,	2019,	https://www.mida.
gov.my/home/administrator/system_files/modules/photo/uploads/20190204103617_BOOKLET%208-DISTRIBUTIVE%20
TRADE%20SERVICES%20FINAL%204%20FEB%202019.pdf

รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการค้าภายในและผู้บริโภค



๔๖

	 	 •		การซือ้ขายทรพัย์สินเพือ่ด�าเนินกิจการจดัจ�าหน่ายก่อนท่ีจะได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาต

จากหน่วยงานท้องถืน่หรือหน่วยงานอ่ืน

	 ผูจ้ดัจ�าหน่าย	 ได้แก่	 ผูค้้าส่ง	 ผูค้้าปลีก	 ผู้ค้าแฟรนไชส์	 ผู้ขายตรง	 ผู้จ�าหน่ายทีม่ช่ีองทางจ�าหน่าย

สินค้าภายในประเทศ	 และนายหน้าหรือตัวแทนอื่นๆ	 รวมถึงบุคคลเหล่านี้ที่มาจากบริษัทท่ีท�าการค้า 

ระหว่างประเทศ1๔๗

	 บริษัทผู้จัดจ�าหน่ายทุกรายที่คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด	ดังนี้1๔๘

	 	 •		แต่งตั้งคนท้องถิ่น	(Bumiputera)	เป็นกรรมการ

	 	 •		จ้างบคุลากรทกุระดบัรวมถงึระดับบรหิารทีส่ะท้อนสดัส่วนทีเ่หมาะสมของเชือ้ชาตขิอง

ประชากรมาเลเซีย

	 	 •		มีนโยบายและแผนที่ชัดเจนที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของคนท้องถ่ินในภาคธุรกิจ 

การจัดจ�าหน่าย

	 	 •		จ้างผู้พิการอย่างน้อยจ�านวนร้อยละ	1	ของแรงงานทั้งหมดในห้างสรรพสินค้า

	 	 •		เพิ่มการใช้ท่าอากาศยานและท่าเรือท้องถิ่นส�าหรับการส่งออกและน�าเข้าสินค้า	

	 	 •		ใช้บริษัทท้องถ่ินส�าหรับการบริการวิชาชีพกฎหมายหรือวิชาชีพอื่น	 ๆ	 ที่มีในประเทศ

มาเลเซีย

	 	 •		ยื่นรายงานการเงินประจ�าปีต่อกระทรวงการค้าภายในและผู้บริโภค	และ

	 	 •		ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบของหน่วยงานท้องถิ่น

 (๒) การเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติ

	 รัฐบาลมาเลเซียต้องการกระตุ้นให้เกิดกิจการร่วมค้า	 (joint	 venture)	 ระหว่างคนมาเลเซีย 

และนักลงทุนต่างชาติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมทางธุรกิจในท้องถิ่น	 เงื่อนไขการถือหุ้นอาจถูกก�าหนดเป็น 

การเฉพาะซึ่งจะท�าให้กิจการนั้นต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ	 ขอใบอนุญาตด�าเนินงาน	 ขออนุญาต	 

หรือการลงทะเบียนโดยกระทรวงและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ตามแต่ละกิจการ	 อย่างไรก็ดี	 การเปิดเสร ี

มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ	 กระตุ้นการแลกเปล่ียนความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี

เฉพาะทาง	 สร้างโอกาสให้เกิดกิจการร่วมค้า	 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	 สร้างงานที่มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูง	 และสร้างทางเลือกที่กว้างขึ้นให้ผู้บริโภค1๔๙	 รัฐบาลมาเลเซียจึงเปิดเสรีบริการเหล่านี้ 

โดยไม่มีเงื่อนไขการถือหุ้นของคนต่างด้าวแต่อย่างใด1๕๐

1๔๗		Malaysian	Investment	Development	Authority	(MIDA),	“Distributive	Trade,”	Accessed	August	22,	2019,	https://www.mida.
gov.my/home/administrator/system_files/modules/photo/uploads/20190204103617_BOOKLET%208-DISTRIBUTIVE%20
TRADE%20SERVICES%20FINAL%204%20FEB%202019.pdf

1๔๘		Malaysian	Investment	Development	Authority	(MIDA),	“Distributive	Trade,”	Accessed	August	22,	2019,	https://www.mida.
gov.my/home/administrator/system_files/modules/photo/uploads/20190204103617_BOOKLET%208-DISTRIBUTIVE%20
TRADE%20SERVICES%20FINAL%204%20FEB%202019.pdf

1๔๙			Ministry	of	International	Trade	and	Industry	(MITI),	“Autonomous	Liberalisation,”	Accessed	August	22,	2019,	https://www.
miti.gov.my/index.php/pages/view/4236.

1๕๐		Ministry	of	International	Trade	and	Industry	(MITI),	“Autonomous	Liberalisation,”	Accessed	August	22,	2019,	https://www.
miti.gov.my/index.php/pages/view/4236.



๔๗

	 (ก)	บริการคอมพิวเตอร์และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 •		บริการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องการติดตั้งฮาร์ดแวร์

	 	 •		บริการติดตั้งซอร์ฟแวร์	 -	 บริการที่ปรึกษาระบบและซอร์ฟแวร์	 บริการวิเคราะห์ระบบ	

บริการออกแบบระบบ	บริการเขียนโปรแกรม	และบริการดูแลระบบ

	 	 •		บรกิารประมวลผลข้อมลู	-	บรกิารเตรยีมป้อนข้อมลู	บรกิารประมวลผลและจดัระเบยีบ

ข้อมูล	บริการระบบปันส่วน	และบริการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ

	 	 •		บริการฐานข้อมูล

	 	 •		บริการดูแลและซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์

	 	 •		บริการอื่นๆ	 -	 บริการเตรียมข้อมูล	 บริการฝึกอบรม	 บริการกู้ข้อมูล	 และการพัฒนา

เนื้อหาที่สร้างสรรค์

	 (ข)	บริการสุขภาพและสังคม

	 	 •		บริการสัตวแพทย์ทั้งหมด

	 	 •		บริการสวัสดิการสังคมโดยบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้พิการ

	 	 •		บริการสวัสดิการสังคมโดยสถานรับเลี้ยงเด็ก

	 	 •		บริการดูแลเด็กรายวัน	รวมถึงบริการดูแลผู้พิการรายวัน

	 	 •		บริการฟื้นฟูอาชีพส�าหรับผู้พิการ

	 (ค)	บริการด้านการท่องเที่ยว

	 	 •		สวนสนุก

	 	 •		ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า	(ความจุเกิน	๕,๐๐๐	ที่นั่ง)

	 	 •		บรกิารส�านกังานท่องเทีย่วและผู้น�าเท่ียว	(ส�าหรบัการท่องเทีย่วภายในประเทศเท่าน้ัน)

	 	 •		บริการโรงแรมและร้านอาหาร	(ส�าหรับโรงแรมระดับ	๔	ดาวและ	๕	ดาวเท่านั้น)

	 	 •		บริการเสิร์ฟอาหาร	(ส�าหรับบริการในโรงแรมระดับ	๔	ดาวและ	๕	ดาวเท่านั้น)

	 	 •		บริการเสิร์ฟเครื่องด่ืมเพื่อการบริโภคที่ร้าน	 (ส�าหรับบริการในโรงแรมระดับ	 ๔	 ดาว 

และ	๕	ดาวเท่านั้น)

	 (ง)	บริการขนส่ง

	 การขนส่งระดับคลาส	ซี	(ใบอนุญาตขนส่งส่วนตัว	–	เพื่อการขนส่งสินค้าของตนเอง)

	 (จ)	บริการกีฬาและสันทนาการอื่น	ๆ

	 บริการกีฬา	(บริการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและองค์กร)

	 (ฉ)	บริการธุรกิจ

	 	 •		ศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค

	 	 •		ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างนานาชาติ



๔๘

	 	 •		บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค	 -	 บริการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ

และความบริสุทธิ์	 บริการทดสอบและวิเคราะห์สสารทางกายภาพ	 บริการทดสอบ 

และวิเคราะห์ระบบกลไกและไฟฟ้ารวม	และบริการตรวจสอบทางเทคนิค	

	 	 •		บริการที่ปรึกษาการจัดการ	 -	 บริการทั่วไป	 การเงิน	 (ไม่รวมภาษีธุรกิจ)	 การตลาด	

ทรัพยากรบุคคล	การผลิต	และประชาสัมพันธ์

	 (ช)	บริการให้เช่าโดยไม่ต้องมีผู้ด�าเนินการ

	 	 •		บริการให้เช่าเรือโดยไม่มีการค้าชายฝั่งและการค้านอกชายฝั่ง

	 	 •		บริการให้เช่าเรือขนส่งโดยไม่มีลูกเรือส�าหรับการขนส่งระหว่างประเทศ	(เช่าเรือเปล่า)

	 (ซ)	บริการสนับสนุนและบริการช่วยการขนส่ง

	 	 •		บริการรับจัดส่ง	และ

	 	 •		บริการกู้เรือและกู้ภัย

	 (ฌ)	บริการอื่น	ๆ

	 	 •		โทรคมนาคมส�าหรับใบอนุญาตผู้ให้บริการเสริม	(ASP	license)

	 	 •		โรงเรียนเทคนิคและโรงเรียนอาชีวะ

	 	 •		โรงเรียนเทคนิคและโรงเรียนอาชีวะส�าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

	 	 •		โรงพยาบาลเอกชน

	 	 •		ห้างสรรพสินค้า	และห้างสินค้าเฉพาะทาง

	 	 •		บริการเผา

	 	 •		การบัญชี	(รวมถึงการสอบบัญชี)	และภาษีอากร

	 	 •		ศูนย์ฝึกทักษะ

	 	 •		บริการเดินหนังสือ

	 	 •		โรงเรียนนานาชาติ

	 	 •		โทรคมนาคมส�าหรับผู้ให้บริการเครือข่าย	 (NSP)	 และผู้ให้บริการโครงสร้างเครือข่าย	

(NFP	license)

	 	 •		มหาวิทยาลัยเอกชน

	 	 •		คลินิกการแพทย์

	 	 •		คลินิกท�าฟัน

	 	 •		บริการทางกฎหมาย

	 	 •		บริการสถาปนิก

	 	 •		บริการวิศวกรรม	และ

	 	 •		บริการส�ารวจเชิงปริมาณ



๔๙

 (๓) การคุ้มครองธุรกิจของคนต่างด้าว

	 ประเทศมาเลเซยีต้อนรบัการลงทนุของคนต่างชาตทิีม่คีณุภาพสงู	โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคการผลิต 

และภาคบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อนักลงทุนไม่ว่าจะมาจากชาติใด	 นอกจากนี้ประเทศมาเลเซีย 

ได้เข้าร่วมความตกลงรับรองการลงทุน	 (Investment	 Guarantee	 Agreements	 (IGAs))	 เพื่อส่งเสริม 

ส่ิงแวดล้อมที่น่าลงทุนให้นักลงทุนต่างประเทศ	 ซึ่งเป้าหมายหลักของการเข้าร่วมความตกลงรับรอง 

การลงทนุคอืการเพิม่ความมัน่ใจในนักลงทุนต่างชาตทิีอ่ยูใ่นมาเลเซยีด้วยการให้หลกัประกนัดงัต่อไปนี้1๕1

	 	 •		คุ้มครองการยึดกิจการหรือเวนคืนกิจการ

	 	 •		ชดเชยค่าเสียหายให้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมหากถูกยึดกิจการหรือเวนคืนกิจการ

	 	 •		สามารถถ่ายโอนก�าไร	เงินทุน	และค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ	ได้อย่างเสรี

	 	 •		การระงับข้อพิพาทการลงทุนจะเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาท 

การลงทุนซึ่งประเทศมาเลเซียได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1๙๖๖

	 ทั้งนี้	มาเลเซียได้เข้าร่วมความตกลงรับรองการลงทุนกับสมาชิกอาเซียนแล้ว1๕๒

 ๑.๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

	 รัฐบาลมาเลเซียได้ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ	 โดยที่ให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ 

ด้านการลงทนุและด้านภาษแีก่กจิการใด	ๆ	ตามทีไ่ด้มกีารก�าหนดไว้ใน	Investment	Promotion	Act	1986	

(พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	 ค.ศ.	 1๙๘๖),	 Customs	 Act	 1967	 (พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร	 

ค.ศ.	1๙๖๗)	และ	Free	Zones	Act	1990	(พระราชบญัญัตปิลอดภาษ	ีค.ศ.	1๙๙๐)	รวมถึง	Income	Tax	Act	

1967	(พระราชบัญญัติภาษีเงินได้	ค.ศ.	1๙๖๗	โดยสามารถอธิบายและจ�าแนกเป็น	3	หัวข้อย่อยได้	ดังนี้

 (๑) การส่งเสริมการลงทุน (Investment Incentives)

	 สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจะให้นักลงทุนโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนชาติ

มาเลเซยีและนกัลงทนุต่างชาต	ิมทีัง้ให้แบบ	Pioneer	Status	และ	แบบ	Investment	Tax	Allowance	(ITA)	 

โดยนกัลงทนุสามารถเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึงทีเ่ห็นว่า	เป็นประโยชน์ทีสุ่ดได้1๕3

	 (ก)	สิทธิประโยชน์ในกลุ่มบุกเบิก	หรือ	Pioneer	Status

	 ได้ให้สทิธขิองนกัลงทนุภาคการผลตินัน้สามารถยืน่ขอสทิธปิระโยชน์ในกลุม่บกุเบกิ	หรอื	Pioneer	

Status1๕๔	หรอืยกเว้นภาษีลงทนุในสนิค้า	เช่น	สนิค้าประเภทผ้าธรรมชาตหิรอืสงัเคราะห์	ผ้าทอ	หรอื	ผ้าถกั	

1๕1		Malaysian	Investment	Development	Authority	(MIDA),	“Starting	Up	Business.”	Accessed	August	22,	2019,	https://www.
mida.gov.my/home/starting-up-business/posts

1๕๒		Malaysian	Investment	Development	Authority	(MIDA),	“Starting	Up	Business.”	Accessed	August	22,	2019,	https://www.
mida.gov.my/home/starting-up-business/posts

1๕3		กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	“ประเทศมาเลเซีย,”	น.๙,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๒,	www.
dtn.go.th/files/60/ASIA/Malaysia_cpf_0316.pdf.

1๕๔		คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(บีโอไอ),	“สิทธิประโยชน์ในการลงทุน	ประเทศมาเลเซีย,”	สืบค้นเมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	๒๕๖1,	
http://www.boi.go.th/thai/asean/Malaysia/capt5_p1n.html.



๕๐

เป็นต้น1๕๕	ซึง่สามารถได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้บางส่วนเป็นเวลา	๕	ปี	นบัจากวนัทีเ่ริม่การผลติ	โดยน�ารายได้	 

3๐	 เปอร์เซ็นต์ของเงินได้หรือเงินได้ที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง	 ๆ	 แล้วมาใช้เป็น

ฐานในการค�านวณภาษีเงินได้ในอัตราปกติ

	 (ข)	สิทธิประโยชน์แบบสิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุน	(Investment	Tax	Allowance)

	 เป็นกลุ่มสิทธิพิเศษที่นักลงทุนสามารถน�าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทุน	 เช่น	 โรงงาน	 เคร่ืองจักร	

และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ตามที่คณะกรรมการการลงทุนแห่งชาติหรือ	National	Committee	on	Investments	

(NCI)1๕๖	 พิจารณาและอนุมัติมาหักลดหย่อนได้	 ๖๐	 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	 ก่อนที่จะน�าไป 

ค�านวณภาษีเงินได้ในอัตราปกติ	 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	 ๗๐	 เปอร์เซ็นต์ของเงินได้ในปีน้ัน	 ๆ	 เป็นระยะเวลา	 

๕	 ปีนับจากวันที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น	 ส่วนที่เหลือจึงจะน�ามาค�านวณเพื่อช�าระภาษีในอัตราปกติ	 

ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนที่ยังมิได้น�ามาหักลดหย่อนในปีน้ันสามารถยกไปหักลดหย่อนในปีถัดไปได้จนกว่า 

จะเต็มจ�านวน

	 อย่างไรก็ดี	หากไม่มีรายการบัญชีธุรกิจต้องห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสรมิการลงทนุฯ	คนต่างชาติก็มสีทิธิเข้ามาถอืหุ้นได้ร้อยละ	1๐๐	อกีทัง้ยงัได้รับการยกเว้นภาษบีางส่วน	

เช่น	ธุรกิจการผลิต	ธุรกิจการก่อสร้าง	รวมถึงกิจการร่วมค้ากับคนชาติมาเลเซีย1๕๗	เป็นต้น

 (๒) เขตปลอดภาษี (Free Zones)

	 เขตปลอดภาษีนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีส�าคัญในการท่ีจะส่งเสริมการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมใน 

ภาคการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นหลัก	 ทั้งน้ี	 ตาม	 Free	 Zones	 Act	 1990	 

(พระราชบัญญัติส่งเสริมเขตปลอดภาษี	 ค.ศ.	 1๙๙๐)	 สินค้าและการบริการที่ก�าหนดภายใต้หลักเกณฑ ์

พระราชบัญญัติฉบับนี้	 ได้รับสิทธิการยกเว้นค่าอากร	 สรรพสามิต	 ภาษีการค้า1๕๘	 เว้นแต่เป็นกรณีภาษี

ที่มีความพิเศษเฉพาะส�าหรับบางพื้นที่	 ได้แก่	 ซาราวัก	 ซาบาห์	 กลันตัน	 ตรังกานู	 ปาหัง	 และอิสคันดา 

ในบรเิวณยะโฮร์	(ใต้)	ปีนงัเคดาห์	แต่ละเขตจะได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้แตกต่างกนั	ขึน้อยูก่บักฎหมายของ

แต่ละเมืองไป	เช่น	บริเวณที่ได้กล่าวมานั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา	๕	ปี	และต้องยื่นขอรับ 

ส่งเสริมการลงทุนก่อนวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕31๕๙	เป็นต้น

1๕๕		กรมส่งเสริมการส่งออก	กระทรวงพาณิชย์,	“3.๕	สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในมาเลเซีย,”	คู่มือการค้าและการลงทุนสหพันธรัฐ
มาเลเซีย,	สืบค้นเมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	๒๕๖1,	http://www.aecthaibiz.com/aecadmin/uploads/20150506_102633.pdf.

1๕๖		เป็นหน่วยงานพเิศษภายใต้	MIDA	ท่ีมีหน้าท่ีพจิารณาออกใบอนญุาตประกอบการผลติ	การได้รบัสิทธิประโยชน์ด้าน	ภาษ	ีและการได้รบั
ยกเว้นภาษศีลุกากรได้ทันทีโดยท่ีไม่จ�าต้องผ่านการตดัสินใจจากหน่วยงานอ่ืน	ๆ	ระยะเวลาการอนมุติัขึน้อยูกั่บประเภทของสนิค้าและ
ท�าเลทีต่ัง้ของกิจการ	(รายละเอยีดตาม	http://services.eumcci.com/component/content/article/81-partners-logistics/188-mida)

1๕๗		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,	“รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติในประเทศมาเลเซีย,”	ข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจ
และการประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน,	น.31,	สืบค้นเมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	๒๕๖1,	http://www.dbd.go.th/
download/foreign_file/pdf/e_Book_creat_company.pdf.

1๕๘		Free	Zone	Act	1990,	Section	4.	“Subject	to	this	Act	goods	and	services	of	any	description,	except	those	specifically	and	
absolutely	prohibited	by	law,	may	be	brought	into,	produced,	manufactured	or	provided	in	a	free	zone	without	payment	of	
any	customs	duty,	excise	duty,	sales	tax	or	service	tax.”

1๕๙		กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	“ประเทศมาเลเซีย,”	น.๙,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๒,	www.
dtn.go.th/files/60/ASIA/Malaysia_cpf_0316.pdf.



๕1

	 (ก)	การยกเว้นภาษีเงินได้ในภาคธุรกิจอื่น

	 ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	เช่น	การเกษตร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การผลิตและแปรรปูอาหารทีเ่ป็นโครงการใหม่และเป็นการลงทนุเพิม่เตมิ	โครงการผลิตอาหาร	หรือ	ฮาลาล	

การท�าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกที่ทันสมัย	การปลูกไม้ยางพารา	การส่งออกอาหาร	ผลไม้	และดอกไม้	เป็นต้น	

ในส่วนการท่องเที่ยว	โรงแรมหรือโครงการท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมพิเศษ	จะได้รับส่วนลดค่าใช้จ่าย

โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศ1๖๐

	 (ข)	สิทธิประโยชน์ที่เป็นรายละเอียดอื่น	ๆ

	 นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านการงดเว้นภาษีเงินได้แล้วนั้น	 ประเทศมาเลเซียยังมอบ 

สิทธิประโยชน์ส�าหรับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา	 (R&D)	 การลงทุนในเขต	Multimedia	 Super	

Corridor	 (MSC)	 โครงการลงทุนด้านการสื่อสารและสารสนเทศ	 (ICT)	 การลงทุนด้านการเดินเรือ 

และการขนส่ง	เป็นต้น1๖1

	 Excise	Act	1976	(พระราชบัญญัติสรรพสามิต	ค.ศ.	1๙๗๖)	ได้วางหลักไว้เกี่ยวกับการก�าหนด

ภาษสีรรพสามติให้มอีตัราจดัเกบ็ทีแ่ตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัประเภทสนิค้า	โดยรายการสนิค้าจะปรากฎ 

อยู่ในตารางของ	Excise	Duties	Order	2004	(ค�าสัง่ภาษสีรรพสามติ	ค.ศ.	๒๐๐๔)1๖๒	เช่น	ผลติภณัฑ์ยาสบู	

(จัดเก็บ	๐.๒๒	ริงกิตมาเลเซียต่อแท่ง	+	๒๐	เปอร์เซ็นต์)	แอลกอฮอล์	(จัดเก็บ	1๐.1๐	ริงกิตมาเลเซียต่อ

ลิตร	+	1๕	เปอร์เซ็นต์ต่อลิตร	–	๔๒.๕๐	ริงกิตมาเลเซียต่อลิตร	+	1๕	เปอร์เซ็นต์)	หรือยานยนต์	(เช่น	

รถยนต์	๔	ล้อจะอยู่ระหว่างอัตรา	๖๐	-	1๐๕	เปอร์เซ็นต์)	ซึ่งจะอยู่ในอัตราที่สูงกว่าสินค้าอื่น	ๆ	เป็นต้น

 (๓) เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศมาเลเซีย

	 กรณีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศมาเลเซียนั้น	 จัดตั้งภายใต้กฎหมายท่ีให้อ�านาจ 

การก่อตั้ง	โดยที่มีหลายเขตเศรษฐกิจด้วยกัน	ตัวอย่างเช่น

	 (ก)	 เขตระเบียงเศรษฐกิจตอนเหนือ	 หรีอ	 Northern	 Corridor	 Economic	 Region	 ภายใต้	 

Northern	 Corridor	 Implementation	 Authority	 Act	 2008	 (พระราชบัญญัติการด�าเนินการปรับใช ้

เขตระเบยีงตอนเหนือ	ค.ศ.	๒๐๐๘)1๖3	ประกอบด้วยรฐัต่าง	ๆ 	ภมูภิาคเหนอืของมาเลเซยี	ได้แก่	รฐัปะลสิ	

เกดะห์	พลูวัปีนงั	และเประตอนเหนือ	จะเน้นอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์	ท่องเทีย่ว	เกษตรกรรม	เป็นต้น1๖๔

1๖๐		กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	“ประเทศมาเลเซีย,”	น.๙,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๒,	www.
dtn.go.th/files/60/ASIA/Malaysia_cpf_0316.pdf.

1๖1		กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	“ประเทศมาเลเซีย,”	น.1๐,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๒,	www.
dtn.go.th/files/60/ASIA/Malaysia_cpf_0316.pdf.

1๖๒		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	“ภาษีสรรพสามิต	(Excise	duty),”	คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุน
ในมาเลเซีย	เปิดโอกาสธุรกิจสร้างพันธมิตรในอาเซียน,	น.๖๘,	สืบค้นเมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	๒๕๖1,	http://www.ditp.go.th/
contents_attach/92691/92691.pdf.

1๖3		Northern	Corridor	Implementation	Authority,	“Introduction,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.koridorutara.com.
my/?page_id=2177.

1๖๔		Northern	Corridor	Implementation	Authority,	“Introduction,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.koridorutara.com.
my/?page_id=2177.



๕๒

	 (ข)	เขตเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก	หรือ	East	Coast	Economic	Region	(ECER)	จัดตั้งขึ้นภายใต ้

สภาพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก	(The	East	Coast	Economic	Region	Development	Council)1๖๕ 

ประกอบด้วยรัฐกันตัน	 ตรังกานู	 ปาหัง	 และเขตเมอร์ซิงในยะโฮร์	 โดยเน้นการผลิตน�้ามัน	 แก๊สและ 

ปิโตรเคมิคอล	การท่องเที่ยว	การเกษตรกรรม	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เป็นหลัก	 โดยที่	 ECER	 

ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลที่เรียกว่า	Government	Transformation	Program	หรือ	GTP	และ	โครงการ	

Economic	Transformation	Program	เช่นกัน1๖๖

	 (ค)	เขตระเบียงพลงังานทดแทนซาราวกั	หรอื	Sarawak	Corridor	of	Renewable	Energy	(SCORE)	

จดัตัง้ข้ึนภายใต้รฐับาลของรฐัซาราวกัและหน่วยงานรัฐอืน่ทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	(ค.ศ.	๒๐๐๖)1๖๗ 

ในบริเวณพื้นที่รัฐซาราวัก	 เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้รัฐซาราวักเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งคุณภาพชีวิต

ประชากรและเศรษฐกิจ	โดยเน้นอุตสาหกรรมถ่านหิน	ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ	เป็นต้น1๖๘

	 (ง)	เขตระเบียงพัฒนาซาบาห์	หรือ	Sabah	Development	Corridor	(SDC)	ซึ่งก่อตั้งโดยนโยบาย

ของรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียและรัฐบาลซาบาห์	 (The	Federal	Government	of	Malaysia	 and	State	

Government	of	Sabah)1๖๙	ครอบคลุมพื้นที่รัฐซาบาห์ซึ่งมีโกตากินะบะลูอยู่ด้วย	เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้

ทรัพยากร	เช่น	ไม้	เทคโนโลยีชีวภาพ	น�้ามันและแก๊ส	เป็นต้น1๗๐

	 (จ)	 เขตพัฒนาอิสคันดาร์มาเลเซีย	 หรือ	 Iskandar	 Development	 Authority	 (IRDA)	 ก่อตั้งขึ้น

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย	 (Malaysian	 Federal	 Government	 statutory	 body)1๗1 

ในพื้นที่รัฐยะโฮร์	 เน้นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	 (Well-being)1๗๒	 รวมถึงเป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 

ในการดูแลจัดการอนุมัติผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในเขตนี้	 โดยท่ีจะเน้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับท่าเรือ	 

ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งทางอากาศ	ถนน	รถไฟ	หรือ	ทะเล	เป็นต้น1๗3 

1๖๕		East	Coast	Economic	Region	Development	Council,	“Introduction	of	ECER,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.ecerdc.
com.my/en/about-ecer/introduction.

1๖๖		East	Coast	Economic	Region	Development	Council,	“Introduction	of	ECER,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.ecerdc.
com.my/en/about-ecer/introduction

1๖๗		Regional	Corridor	Development	Authority,	“What	is	RECODA?,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.recoda.com.my/what-
is-recoda.

1๖๘		Regional	Corridor	Development	Authority,	“What	is	RECODA?,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.recoda.com.my/what-
is-recoda.

1๖๙		Sabah	Economic	Development	and	Investment	Authority,	“Chapter	8	Plan	and	Implement	Sabah’s	Growth	through	
Good	Corporate	Practices,”	p.	195	,	Accessed	July	11,	2018,	http://www.sedia.com.my/SDC_Blueprint/Blueprint_Eng/8.
PlanandImplementSabah’sGrowththroughGoodCorporatePractices.pdf.

1๗๐		Sabah	Economic	Development	and	Investment	Authority,	“Chapter	8	Plan	and	Implement	Sabah’s	Growth	through	
Good	Corporate	Practices,”	p.	195,	Accessed	July	11,	2018,	http://www.sedia.com.my/SDC_Blueprint/Blueprint_Eng/8.
PlanandImplementSabah’sGrowththroughGoodCorporatePractices.pdf.

1๗1		Iskandar	Region	Development	Authority,	“About	IRDA,	Introduction,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.irda.com.my/
about-us.

1๗๒		Iskandar	Region	Development	Authority,	“About	IRDA,	Introduction,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.irda.com.my/
about-us.

1๗3		Iskandar	Region	Development	Authority,	“About	IRDA,	Introduction,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.irda.com.my/
about-us.



๕3

 สนธิสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)

	 มาเลเซียได้เข้าท�าสนธิสัญญาภาษีซ้อนกว่า	 ๗๐	 คู่ประเทศสัญญา1๗๔	 ซึ่งจะเป็นการยกเว้น 

การเก็บภาษีเงินได้จากผลก�าไร	 จากเงินปันผล	 ดอกเบี้ย	 และรายได้อื่น	 ๆ	 จากผู้ที่ไม่มีถ่ินพ�านักใน 

ประเทศมาเลเซีย	 เว้นแต่	 ผู้ที่ไม่มีถ่ินพ�านักนั้นได้มีการด�าเนินการธุรกิจผ่านส�านักงานที่มีที่อยู่ถาวรใน

ประเทศมาเลเซยี	ทัง้นี	้รายละเอยีดเก่ียวกับสนธสิญัญาภาษซ้ีอนระหว่างประเทศมาเลเซยีและประเทศไทย	

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ	๕.	กฎหมายภาษีอากร

 ๑.๒.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

	 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	(Government	Procurement)	ในประเทศมาเลเซียมีอยู่หลายระดับตั้งแต่

การจัดซื้อจัดจ้างในระดับรัฐบาลสหพันธรัฐ	(Federal	Government)	รัฐบาลแห่งรัฐ	(State	Government)	

องค์กรระดับท้องถิ่น	(Local	Authority)	ไปจนถึงองค์กรอื่น	ๆ	ตามกฎหมาย	(Statutory	Body)1๗๕

	 อย ่างไรก็ดี	 การจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐของประเทศมาเลเซียจะมุ ่ ง เน ้นไปที่หลักด ้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ความโปร่งใส	 คุ้มค่า	 แข่งขันอย่างเปิดกว้างและเป็นธรรม	 และกระบวนการมี

ความยุติธรรม1๗๖

 (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในมาเลเซียนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ	ได้แก่1๗๗

	 1)		Financial	 Procedure	 Act	 1957	 (Revised	 1972)	 (พระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการ 

ทางการเงิน	ค.ศ.	1๙๕๗	ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมในปี	ค.ศ.	1๙๗๒)

	 ๒)	Government	Contracts	Act	1949	(พระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาภาครัฐ	ค.ศ.	1๙๔๙)

	 3)	Treasury	Instructions	(ข้อแนะน�ากระทรวงการคลัง)

	 ๔)	Treasury	Circular	Letters	(จดหมายเวียนกระทรวงการคลัง	)

	 ๕)	Treasury	Contract	Circulars	(หนังสือเวียนสัญญาการคลัง)

	 ๖)	Treasury	Instruction	Letters	(จดหมายข้อแนะน�ากระทรวงการคลัง)

 

 

1๗๔		Inland	Revenue	Board	of	Malaysia,	“Double	Taxation	Agreement,”	Accessed	April	24,	2019,	http://www.hasil.gov.my/
bt_goindex.php?bt_kump=5&bt_skum=5&bt_posi=4&bt_unit=1&bt_sequ=1&bt_lgv=2.

1๗๕		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Malaysia’s	Government	Procurement	Regime,”	p.2-3,	Accessed	July	14,	2015,	http://www.
treasury.gov.my/pdf/lain-lain/msia_regime.pdf	(accessed	July	14,	2015).

1๗๖		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Malaysia’s	Government	Procurement	Regime,”	p.1-2	Accessed	July	14,	2015,	http://www.
treasury.gov.my/pdf/lain-lain/msia_regime.pdf	(accessed	July	14,	2015).

1๗๗		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Government	Procurement	Division,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.treasury.gov.my/
index.php?option=com_content&view=article&id=602:umum&catid=148:bahagian-perolehan-kerajaan&lang=en.



๕๔

	 ทั้งนี้	การจัดซื้อจัดจ้างนั้นอาจเป็นชิ้นงาน	(เช่น	ถนน	อาคาร)	สินค้า	 (เช่น	รถยนต์	เครื่องแบบ)	 

หรือ	 บริการ	 (เช่น	 การศึกษาวิจัย	 การส�ารวจ)	 ก็ได้1๗๘	 แต่โดยทั่วไปคู่สัญญาจะต้องจดทะเบียนต่อ 

กระทรวงการคลังด้วยจึงจะเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างได้1๗๙

 (๒) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

	 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศมาเลเซียโดยทั่วไปมีอยู่	3	วิธี	คือ

	 (ก)	วิธีซื้อโดยตรง	(Direct	Purchase)

	 (ข)	วิธีเสนอราคา	(Quotation)

	 (ค)	วิธีประมูล	(Tenders)

(ก) วิธีซื้อโดยตรง (Direct Purchase)

	 วิธีซื้อโดยตรงสามารถท�าได้เมื่อเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน	

๕๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 ๕๐๐,๐๐๐	 บาท)	 โดยท�าเป็นค�าส่ังรัฐบาลไปถึงผู้ประกอบการ 

เพื่อท�าการซื้อขายกันในราคาและคุณภาพที่เหมาะสม	ทั้งนี้ผู้ขายไม่จ�าเป็นต้องจดทะเบียนต่อกระทรวง

การคลังก็ได้1๘๐

	 แต่ถ้าเป็นกรณีจัดซื้อจัดจ้างชิ้นงาน	 จะต้องเป็นชิ้นงานที่มูลค่าไม่เกิน	 ๒๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 

(ประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	บาท)	โดยท�าเป็นสัญญาจ้างไปถึงผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับ	Pusat	Khidmat	

Kontraktor	–	PKK	(ศูนย์บริการคู่สัญญา)	และ	Construction	Industry	Development	Board	Malaysia	–	

CIDB	(คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง)	ของประเทศมาเลเซีย1๘1

(ข) วิธีเสนอราคา (Quotation)

	 วิธีเสนอราคาใช้ส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่มูลค่าเกิน	 ๕๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 

แต่ไม่เกิน	 ๕๐๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 ๕๐๐,๐๐๐	 -	 ๕,๐๐๐,๐๐๐	 บาท)	 โดยจะต้องเชิญ 

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้วมาร่วมเสนอราคาอย่างน้อย	๕	ราย1๘๒

	 แต่ถ้าเป็นกรณีจัดซื้อจัดจ้างชิ้นงาน	 จะต้องเป็นชิ้นงานท่ีมูลค่าเกิน	 ๒๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 

แต่ไม่เกิน	 ๕๐๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 ๒๐๐,๐๐๐	 -	 ๕,๐๐๐,๐๐๐	 บาท)	 โดยจะต้องเชิญ 

 

1๗๘		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Malaysia’s	Government	Procurement	Regime,”	p.4,	Accessed	July	14,	2015,	http://www.
treasury.gov.my/pdf/lain-lain/msia_regime.pdf.

1๗๙		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Suppliers	Registration,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.treasury.gov.my/index.
php?option=com_content&view=article&id=2076:suppliers-registration&catid=500&Itemid=2487&lang=en.

1๘๐		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Direct	Purchase,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.treasury.gov.my/index.
php?option=com_content&view=article&id=603:direct-purchase&catid=500&Itemid=2487&lang=en.

1๘1		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Direct	Purchase,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.treasury.gov.my/index.
php?option=com_content&view=article&id=603:direct-purchase&catid=500&Itemid=2487&lang=en.

1๘๒		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Quotation,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_
content&view=article&id=604:quotation&catid=500&Itemid=2487&lang=en.



๕๕

ผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนแล้วมาร่วมเสนอราคาอย่างน้อย	๕	รายทีเ่ป็นผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนกบั

ศูนย์บริการคู่สัญญา	และ	คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศมาเลเซีย1๘3

(ค) วิธีประมูล (Tenders)

	 วธิปีระมลูจะน�ามาใช้เมือ่เป็นจดัซือ้จดัจ้างสินค้าหรือบริการ	รวมถึงชิน้งานทีม่ลูค่าเกิน	๕๐๐,๐๐๐	

ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 ๕,๐๐๐,๐๐๐	 บาท)	 โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้นที่สามารถ 

เข้าร่วมประมลูได้1๘๔	ซึง่การประมลูของภาครัฐจะมกีารประกาศไว้บนหน้าเวบ็ไซท์	http://myprocurement.

treasury.gov.my	และ	www.malaysia.gov.my

	 นอกจากนี้	 ประเทศมาเลเซียมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 Procurement)	

ที่เรียกว่า	e-Perolehan	โดยเป็นระบบการประมูลผ่านอินเตอร์เน็ตส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง1๘๕

 (๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 (ก) คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CIDB)

	 Construction	Industry	Development	Board	Malaysia:	CIDB	(คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง)1๘๖	เป็นหน่วยงานจดัเกบ็ทะเบยีนฐานข้อมลูบคุคลทีส่ามารถเป็นคูส่ญัญาของรฐัเมือ่รฐัต้องการ

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการซื้อโดยตรง	 (Direct	 Purchase)	 หรือเสนอราคา	 (Quotation)	 ส�าหรับโครงสร้าง 

คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้

1๘3		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Quotation,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_
content&view=article&id=604:quotation&catid=500&Itemid=2487&lang=en.

1๘๔		Ministry	of	Finance	Malaysia,	“Tender,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_
content&view=article&id=605:faqs-tender&catid=500&Itemid=2487&lang=en.

1๘๕	ePerolehan,	http://home.eperolehan.com.my/v2/index.php/en/about-ep/eperolehan1
1๘๖		สถานที่ตั้ง	Tingkat	10,	No	45,	Menara	Dato’	Onn,	Pusat	Dagangan	Dunia	Putra,	Jalan	Tun	Ismail,	50480	Kuala	Lumpur,	

Wilayah	Persekutuan	Kuala	Lumpur	โทร.	+60	3-4047	7000	เว็บไซต์	www.cidb.gov.my



๕๖

โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
1๘๗

 (ข) ศูนย์บริการคู่สัญญา (Contractor Service Center)

	 Pusat	 Khidmat	 Kontraktor:	 PKK	 (ศูนย์บริการคู่สัญญา)1๘๘	 เป็นหน่วยงานจัดเก็บทะเบียน

ฐานข้อมูลบุคคลที่สามารถเป็นคู ่สัญญาของรัฐเมื่อรัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการซื้อโดยตรง	 

(Direct	Purchase)	หรือเสนอราคา	(Quotation)	ส�าหรับโครงสร้างศูนย์บริการคู่สัญญา	มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างศูนย์บริการคู่สัญญา
1๘๙

 

1๘๗		Construction	Industry	Development	Board	Malaysia,	“Organization	Chart,”	Accessed	July	11,	2018,	http://cidb.gov.my/
index.php/en/corporate-info/organisation/organisational-structure.

1๘๘		สถานที่ตั้ง	Kementerian	Kerja	Raya	Malaysia,	Aras	5,	Blok	Menara,	Menara	Usahawan,	No.	18,	Persiaran	Perdana,	Presint	
2,	62652	Putrajaya	โทร.	+60	3-88805200	เว็บไซต์	http://pkk.kkr.gov.my

1๘๙	Contractor	Service	Center,	http://www.kkr.gov.my/public/carta_organisasi_pkk_terkini_22.04.2013%20-%20HQ_0.pdf



๕๗

 ๑.๒.๕ การร่วมทุน

 (๑) หลักการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

	 Public-Private	 Partnership:	 PPP	 (การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน)	 คือการที่รัฐให้เอกชน

เข้ามาร่วมด�าเนินงานในกิจการของภาครัฐซึ่งจะต้องมาจากความจ�าเป็นของภาครัฐ	 ซึ่งเป็นการโอน 

ความรบัผดิชอบด้านการเงนิ	การบรหิารจดัการเงินทนุ	รวมถึงการโอนบริการและทรัพย์สินสาธารณะจาก

ภาครัฐให้ไปอยู่ในความดูแลของภาคเอกชนเพื่อสร้างธุรกิจใหม่แยกออกมา	 กล่าวคือ	 การมอบหมายให้

ภาคเอกชนมาให้บริการสาธารณะแทนภาครัฐตามที่เห็นสมควรโดยภาครัฐจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้1๙๐

 (๒) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาท�าการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

	 ภาครัฐจะพิจารณาท�าการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน	 หากภาครัฐเห็นว่าการร่วมทุนระหว่าง 

รัฐกับเอกชนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้1๙1

	 	 •	ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม

	 	 •	ความคุ้มค่าเงินและการประหยัดต้นทุนของรัฐบาล

	 	 •	ความรวดเร็วในการส่งมอบโครงการและการปรับปรุงบริการ	และ

	 	 •	ความรับผิดชอบ	ความมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น

 (๓) ปัจจัยหลักในการเลือกใช้วิธีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

	 เมื่อเลือกใช ้ วิ ธีการร ่วมทุนระหว ่างรัฐกับเอกชนแล ้ว	 ป ัจจัยหลักของวิธีการร ่วมทุน

ระหว่างรัฐกับเอกชนจะเน้นที่การกระจายความเสี่ยง	 อายุการใช้งาน	 นวัตกรรมจากภาคเอกชน	 

และทักษะการจัดการ	 รวมถึงความเชื่อมโยงกับการออกแบบ	 การเงิน	 การก่อสร้าง	 และการด�าเนินงาน	 

ซึ่งวิธีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนมีลักษณะเด่น	ดังนี้1๙๒

	 1)	ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนอยู่ในรูปแบบหุ้นส่วน

	 ๒)	ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างบริการและผลลัพธ์แบบเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจนตามระยะเวลาสัมปทาน

	 3)		ภาคเอกชนก�าหนดปัจจัยที่จ�าเป็นเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ภาครัฐระบุไว้แบบเฉพาะเจาะจง	 

และมีอิสระในการน�านวัตกรรมมาใช้ในงานออกแบบและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนรวม

	 ๔)	การช�าระค่าบริการเป็นไปตามมาตรฐานและผลของงานตามที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า

1๙๐		Prime	Minister	Department,	“2.0	Conceptual	Framework,”	Public-Private	Partnership	(PPP)	Guideline,	p.4,	
Accessed	June	23,	2018,	http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=02f1ea81-8075-4387-8b69-
ebb2120292f1&groupId=15223.

1๙1		Prime	Minister	Department,	“2.1	Principles	in	Adopting	PPP	Approach,”	Public-Private	Partnership	(PPP)	Guideline,	
p.5,	Accessed	June	23,	2018,	http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=02f1ea81-8075-4387-8b69-
ebb2120292f1&groupId=15223.

1๙๒		Prime	Minister	Department,	“2.2	Key	Features/Characteristics,”	Public-Private	Partnership	(PPP)	Guideline,	p.5,	
Accessed	June	23,	2018,	http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=02f1ea81-8075-4387-8b69-
ebb2120292f1&groupId=15223.



๕๘

	 ๕)		ผู้รับสัมปทานจะต้องรับผิดชอบต่อการบ�ารุงรักษาทรัพย์สินในระยะยาวตลอดระยะเวลา 

การครอบครอง

	 ๖)		มีการบูรณาการของงานออกแบบ	การก่อสร้าง	การเงิน	การบ�ารุงรักษา	และการด�าเนินงาน	

แบบเหมารวม

	 ๗)	รัฐบาลสามารถเลือกได้ว่าจะรับโอนทรัพย์สินเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาสัมปทานหรือไม่

	 ๘)		กระจายความเสี่ยงไปให้คู่สัญญาฝ่ายที่สามารถจัดการได้ดีที่สุด

	 ๙)		พจิารณาต้นทนุทีต่�า่ทีส่ดุตลอดระยะเวลาตามสัมปทานแทนทีจ่ะพจิารณาต้นทนุทีต่�า่สุดตอน

สร้างเหมือนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

 (๔) ความแตกต่างระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างปกติ การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน  

และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

	 การจัดซื้อจัดจ้างปกติ	 การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน	 และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมี 

ความแตกต่างกันในสาระส�าคัญซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้1๙3

การจัดซื้อจัดจ้างปกติ
การร่วมทุนระหว่างรัฐ

กับเอกชน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ใช้งบประมาณของรัฐโดยตรง
ใช้งบประมาณของภาคเอกชน
โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้ง
จากภาครัฐ

ใช้งบประมาณของภาคเอกชน
โดยไม่มีทั้งรับการรับประกันโดย	
ชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากภาครัฐ

มีผลกระทบต่อสถานะทางการ
เงินของภาครัฐทันที

ผลกระทบต่องบประมาณภาครัฐ
จะกระจายไปตลอดชั่วระยะเวลา
การให้สัมปทาน

ไม่มีผลกระทบใด	ๆ	ต่อ 
การใช้จ่ายของรัฐบาล

ความเสี่ยงอยู่ที่ภาครัฐทั้งหมด
กระจายความเสี่ยงไปอยู่กับ 
คู่สัญญาที่สามารถจัดการความ
เสี่ยงได้มีประสิทธิภาพที่สุด

ความเสี่ยงอยู่ที่ภาคเอกชน
ทั้งหมด

ภาครัฐมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา
โครงการ

ภาครัฐมีส่วนร่วมผ่านการบังคับ
ตามดัชนี้ชี้วัดผลงานตามที่ตกลง
กันไว้

รัฐบาลท�าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม

มีความสัมพันธ์กับคู่สัญญา
เอกชนในระยะสั้น

มีความสัมพันธ์กับคู่สัญญา
เอกชนในระยะยาว

มีความสัมพันธ์กับคู่สัญญา
เอกชนในระยะยาว

1๙3		Prime	Minister	Department,	“2.3	Differences	Between	PPP	and	Other	Procurement	Methods,	”	Public-Private	Partnership	
(PPP)	Guideline,	p.7,	Accessed	June	23,	2018,	http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=02f1ea81-8075-
4387-8b69-ebb2120292f1&groupId=15223.



๕๙

การจัดซื้อจัดจ้างปกติ
การร่วมทุนระหว่างรัฐ

กับเอกชน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ใช้กับโครงการที่ต้องการผล
ตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสังคม
สูงและอยู่ในแผนการพิจารณา
เชิงกลยุทธ์

ใช้กับโครงการที่ท�าเชิงพาณิชย์ได้
ใช้กับโครงการที่ท�าเชิงพาณิชย์
ได้สูง

 (๕) หลักเกณฑ์เลือกใช้การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

	 โดยทั่วไปภาครัฐจะพิจารณาใช้วิธีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน	โดยใช้กระบวนการกลั่นกรอง	

(filtering	process)	โดยใช้หลักเกณฑ์	ดังนี้1๙๔

	 1)	คุณสมบัติเฉพาะของผลลัพธ์สามารถระบุได้อย่างชัดเจน

	 ๒)		ช่วงเวลาของสินทรัพย์หรือบริการซึ่งสามารถใช้ประโยชน์และท�าก�าไรในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้	

(economic	life)	ต้องมีช่วงเวลาไม่น้อยกว่า	๒๐	ปี

	 3)	จะต้องไม่เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงว่าเทคโนโยลีจะล้าสมัยได้ในเวลาอันสั้น	และ

	 ๔)		Special	Purpose	Vehicle:	SPV	 (นิติบุคคลเฉพาะกิจ)	 จะต้องมีความมั่นคงในฐานะการเงิน 

โดยต้องมีทุนช�าระแล้วมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ	1๐	ของมูลค่าโครงการ

 (๖) การยื่นข้อเสนอเข้าร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

	 ภาคเอกชนจะต้องยืน่ข้อเสนอต่อหน่วยงานรฐัท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการนัน้	ๆ 	โดยมข้ีอมลูทีจ่�าเป็น	 

เช่น	 ห ลักการและเหตุผลของข้อเสนอ	 แผนธุรกิจและแผนการเงิน	 หลักฐานความมั่นคงทางการเงิน	 

กระบวน การช�าระเงินและตารางจัดล�าดับความเส่ียง	 รวมถึงข้อมูลอ่ืน	 ๆ	 ที่ภาครัฐต้องการ1๙๕  

โดยสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลูการร่วมทนุระหว่างรฐักับเอกชนได้ทีก่องการร่วมทนุระหว่างรฐักบัเอกชน	

กระทรวงการคลัง

1๙๔		Prime	Minister	Department,	“3.2	General	Criteria,”	Public-Private	Partnership	(PPP)	Guideline,	p.8,	Accessed	
June	23,	2018,	http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=02f1ea81-8075-4387-8b69-
ebb2120292f1&groupId=15223.

1๙๕		Prime	Minister	Department,	“3.1	Submission	of	PPP	Project,”	Public-Private	Partnership	(PPP)	Guideline,	p.5,	
Accessed	June	23,	2018,	http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=02f1ea81-8075-4387-8b69-
ebb2120292f1&groupId=15223.



๖๐

 (๗) โครงสร้างของร่วมทุน

	 การร่วมทนุระหว่างรฐักบัเอกชนจะมกีารก�าหนดโครงสร้างไว้ดงัน้ี1๙๖ 

 (๘) หน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

	 คู่สัญญาภายใต้การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้1๙๗

	 (ก)	นิติบุคคลเฉพาะกิจ

	 	 •	ระดมทุนเพื่อพัฒนาและรักษาทรัพย์สิน

	 	 •	ช�าระเงินให้คู่สัญญาช่วง	ผู้สนับสนุนด้านการเงิน	และเจ้าหน้าที่อื่น	ๆ

	 	 •		ส่งมอบบริการให้ภาครัฐในมาตรฐาน	คุณภาพและเวลาตามที่ตกลงกันไว้	 

ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

	 	 •	ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาสัมปทาน

	 	 •		ดูแลให้ทรัพย์สินและสิ่งอ�านวยความสะดวกเมื่อโอนให้ภาครัฐแล้วยังอยู่ในสภาพที่

เหมาะสมแก่การใช้งานตามที่ก�าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน

	 (ข)	ผู้สนับสนุนด้านการเงิน

	 	 •	สนับสนุนด้านการเงินที่ได้รับจากนักลงทุนและเจ้าหนี้

1๙๖		Prime	Minister	Department,	“3.3	Structure	of	PPP	Project,”	Public-Private	Partnership	(PPP)	Guideline,	p.9,	
Accessed	June	23,	2018,	http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=02f1ea81-8075-4387-8b69-
ebb2120292f1&groupId=15223.

1๙๗		Prime	Minister	Department,	“3.4	Roles	and	Responsibilities	of	the	Private	and	Public	Sectors	in	PPP,”	Public-Private	
Partnership	(PPP)	Guideline,	p.10,	Accessed	June	23,	2018,	http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_
file?uuid=02f1ea81-8075-4387-8b69-ebb2120292f1&groupId=15223.



๖1

	 (ค)	คู่สัญญาการก่อสร้าง

	 	 •	ด�าเนินงานก่อสร้างตามสัญญากับนิติบุคคลเฉพาะกิจ

	 (ง)	ผู้ด�าเนินการจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก

	 	 •	จัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกแบบครบวงจรตามสัญญากับนิติบุคคลเฉพาะกิจ

	 (จ)	ภาครัฐ

	 	 •		ก�าหนด	ประเมิน	และล�าดับความส�าคัญของโครงการเพื่อน�าไปด�าเนินการผ่าน 

การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน

	 	 •	เตรียมและจัดการโครงการให้พร้อมส�าหรับการประมูล

	 	 •		เขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	 กรอบของโครงการ	 ผลลัพธ์ที่ต้องการ	 วิธีการช�าระเงิน	 

และดัชนีชี้วัดผลงาน

	 	 •	ดูแลให้การกระจายความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

	 	 •	จัดการตามสัญญาและติดตามผลการด�าเนินงาน

	 	 •	ปกป้องประโยชน์สาธารณะ

 (๙) กระบวนการท�าการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

	 การร่วมทนุระหว่างรฐักบัเอกชนมกีารก�าหนดกระบวนเป็นขัน้ตอนดงัน้ี1๙๘

1๙๘		Prime	Minister	Department,	“4.0	Process	Flow,”	Public-Private	Partnership	(PPP)	Guideline,	p.11,	Accessed	June	23,	2018,	
http://www.ukas.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=02f1ea81-8075-4387-8b69-ebb2120292f1&groupId=15223.



๖๒

 (๑๐) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

	 กองการร่วมทุนระหว่างรฐักบัเอกชน	(Public	Private	Partnership	Unit)

	 Unit	 Kerjasama	 Awam	 Swasta:	 UKAS	 (กองการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน)1๙๙  

เป็นหน่วยงานทีร่บัผิดชอบการร่วมทนุระหว่างรัฐกับเอกชนโดยตรง	สังกัดกระทรวงการคลัง	ส�าหรับโครงสร้าง

กองการร่วมทุนระหว่างรฐักบัเอกชนมรีายละเอยีดดงันี้

โครงสร้างกองการร่วมทุนระหว่างรฐักบัเอกชน	กระทรวงการคลงั
๒๐๐

 

 ๑.๒.๖ การลงทุนในตลาดทุน

 (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย

	 กฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย	ได้แก่

	 1)		Capital	 Markets	 and	 Services	 Act	 2007	 (พระราชบัญญัติตลาดทุนและบริการด้านทุน	 

ค.ศ.	๒๐๐๗)

	 เป็นการรวม	Securities	Industry	Act	1983	(พระราชบญัญัตอุิตสาหกรรมหลักทรัพย์	ค.ศ.	1๙๘3)	

และ	Futures	Industry	Act	1993	(พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมซื้อขายล่วงหน้า	ค.ศ.	1๙๙3)	เข้าด้วยกัน	

ซึ่งมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับกิจกรรม	ตลาด	และตัวกลางในตลาดทุนและเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดทุน

1๙๙		สถานที่ตั้ง	Jabatan	Perdana	Menteri,	Aras	2-4,	6,	8-10	&	14,	Menara	Usahawan,	Persiaran	Perdana,	Presint	2,	62652	
Putrajaya	โทร.	+60	3-8880	5800	เว็บไซต์	www.ukas.gov.my

๒๐๐	Prime	Minister	Department,	“Organization	Chart,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.ukas.gov.my/en/carta_organisasi.



๖3

	 ๒)	Security	Commission	Act	1993	(พระราชบญัญัตคิณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์	ค.ศ.	1๙๙3)

	 มีสาระส�าคัญเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์แห่งมาเลเซียให้รับผิดชอบด้าน 

การก�ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศมาเลเซีย	 คณะกรรมการฯ	 มีความรับผิดชอบโดยตรง 

ในการก�ากับและตรวจตรากิจการของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและก�ากับดูแลบุคคลท่ีได้รับ 

ใบอนุญาตภายใต้	 Capital	 Markets	 and	 Services	 Act	 2007	 (พระราชบัญญัติตลาดทุนและบริการ 

ด้านทุน	ค.ศ.	๒๐๐๗)

	 กล่าวคือ	พระราชบัญญัติตลาดทุนและบริการด้านทุน	ค.ศ.	๒๐๐๗	วางกรอบเกี่ยวกับตลาดทุน

และให้คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย	์ 

ค.ศ.	1๙๙3	เป็นผู้ก�ากับดูแลตลาดทุน

 (๒) ความหมายของสินค้าในตลาดทุน

	 สินค้าในตลาดทุน	(Capital	Market)	ตามกฎหมายหมายรวมถึง๒๐1

	 1)	หลักทรัพย์	(Securities)	

	 ๒)	อนุพันธ์	(Derivatives)

	 3)	แผนเกษียณส่วนบุคคล	(Private	Retirement	Scheme)

	 ๔)	แผนหน่วยลงทุน	(Unit	Trust	Scheme)

	 ๕)	สินค้าหรือข้อตกลงซึ่งมีพื้นฐานจากหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์หรือทั้งสองอย่างรวมกัน	หรือ

	 ๖)	สินค้าอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้เป็นสินค้าในตลาดทุน

 (๓) หลักเกณฑ์การลงทุน

	 ตราสารทางการเงินต ่าง	 ๆ	 ในตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการหลักทรัพย์มาเลเซีย	 

(Securities	 Commission	 Malaysia)	 เป็นผู้ก�ากับดูแล	 โดยการวางระเบียบและออกค�าสั่งต่าง	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว๒๐๒	 ซึ่งมักมีเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนักลงทุน	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�าความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์	 และความคุ ้มครองนักลงทุน	 

ประเทศมาเลเซียจึงมีการก�าหนดความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์	ดังนี้

๒๐1		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	2(1).“In	this	Act,	unless	the	context	otherwise	requires– 
“capital	market	products”	means–; 
	 (a)	securities; 
	 (b)	derivatives; 
	 (c)	a	private	retirement	scheme; 
	 (d)	a	unit	trust	scheme; 
	 (e)	any	product	or	arrangement	which	is	based	on	securities	or	derivatives,	or	any	combination	thereof;	and 
	 (f)	any	other	product	which	the	Minister	may	prescribe	as	a	capital	market	product;”

๒๐๒		Securities	Commission	Act	1993,	Section	16.	“The	Commission	shall	have	all	such	powers	as	may	be	necessary	for	or	in	
connection	with,	or	reasonably	incidental	to,	the	performance	of	its	functions	under	the	securities	laws.”



๖๔

	 (ก)	การกระท�าความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์

	 โดยทั่วไปกฎหมายหลักทรัพย์ให้อ�านาจคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ในการฟ้องคดีทางแพ่ง 

รวมถึงคดีอาญาหากพบว่ามีผู้กระท�าความผิดเก่ียวกับการซื้อขายหุ้นอันเป็นเท็จ๒๐3	 การปั่นหุ้น๒๐๔  

การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ๒๐๕	 การล่อล่วงผู้อื่นให้ซื้อขายหลักทรัพย์๒๐๖	 การอาศัยข้อมูลปั่นหุ้นหรือข้อมูล

หลอกลวง๒๐๗	หรอืการปล่อยข่าวว่ามกีารกระท�าความผิดเพือ่ป่ันหุน้๒๐๘	เช่น	นักลงทนุถูกหลอกลวงด้วย

ข้อมูลอันเป็นเท็จว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีก�าไรสูงซึ่งเกิดจากการแต่งบัญชี	เป็นต้น

๒๐3		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	175(1).	“Subject	to	section	180,	no	person	shall	create,	or	cause	to	be	
created,	or	do	anything	that	is	calculated	to	create,	a	false	or	misleading	appearance	of	active	trading	in	any	securities	
on	a	stock	market	within	Malaysia	or	a	false	or	misleading	appearance	with	respect	to	the	market	for,	or	the	price	of,	any	
such	securities.”

๒๐๔		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,Section	176(1).	“Subject	to	section	180,	no	person	shall	effect,	take	part	in,	
engage	in,	be	concerned	in,	or	carry	out,	either	directly	or	indirectly,	any	number	of	transactions	in	securities	of	a	
corporation,	being	transactions	that	have,	or	are	likely	to	have,	the	effect	of–	 
	 (a)	raising;	 
	 (b)	lowering;	or	 
	 (c)	pegging,	fixing,	maintaining	or	stabilising,	the	price	of	securities	of	the	corporation	on	a	stock	market	in	Malaysia,	
for	the	purpose	which	may	include	the	purpose	of	inducing	other	persons,	whether	or	not	another	person	is	induced,	to	
acquire	or	dispose	of	the	securities	of	the	corporation	or	of	a	related	corporation.”

๒๐๕		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	177(1).	“A	person	shall	not	make	a	statement,	or	disseminate	information,	
that	is	false	or	misleading	in	a	material	particular	and	is	likely	to	induce	the	sale	or	purchase	of	securities	by	other	persons	
or	is	likely	to	have	the	effect	of	raising,	lowering,	maintaining	or	stabilising	the	market	price	of	securities	if,	when	he	makes	
the	statement	or	disseminates	the	information–	 
	 (a)	he	does	not	care	whether	the	statement	or	information	is	true	or	false;	or	 
	 (b)	he	knows	or	ought	reasonably	to	have	known	that	the	statement	or	information	is	false	or	misleading	in	a	material	
particular.”

๒๐๖		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	178(1).	“A	person	shall	not–	 
	 (a)	by	making	or	publishing	any	statement,	promise	or	forecast	that	he	knows	to	be	misleading,	false	or	deceptive;	 
	 (b)	by	any	dishonest	concealment	of	material	facts;	 
	 (c)	by	the	reckless	making	or	publishing,	dishonestly	or	otherwise,	of	any	statement,	promise	or	forecast	that	is	
misleading,	false	or	deceptive;	or	 
	 (d)	by	recording	or	storing	in,	or	by	means	of,	any	mechanical,	electronic	or	other	device,	information	that	he	knows	
to	be	false	or	misleading	in	a	material	particular,	induce	or	attempt	to	induce	another	person	to	deal	in	securities.”

๒๐๗		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	179“It	shall	be	unlawful	for	any	person,	directly	or	indirectly	in	connection	
with	the	subscription,	purchase	or	sale	of	any	securities–	 
	 (a)	to	use	any	device,	scheme	or	artifice	to	defraud;	 
	 (b)	to	engage	in	any	act,	practice	or	course	of	business	which	operates	or	would	operate	as	a	fraud	or	deceit	upon	
any	person;	or	 
	 (c)	to	make	any	untrue	statement	of	a	material	fact	or	to	omit	to	state	a	material	fact	necessary	in	order	to	make	the	
statements,	made	in	the	light	of	the	circumstances	under	which	they	were	made,	not	misleading.”

๒๐๘		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	181.“A	person	shall	not	circulate	or	disseminate,	or	authorize	or	be	
concerned	in	the	circulation	or	dissemination	of,	any	statement	or	information	to	the	effect	that	the	price	of	any	securities	
of	a	corporation	will	or	is	likely	to	rise	or	fall	or	be	maintained	by	reason	of	any	transaction	entered	into	or	other	act	
or	thing	done	in	relation	to	securities	of	that	body	corporate,	or	of	a	corporation	that	is	related	to	that	corporation,	in	
contravention	of	section	175,	176,	177,	178	or	179	if–	 
	 (a)	the	person,	or	a	person	associated	with	the	person,	has	entered	into	any	such	transaction	or	done	any	such	act	
or	thing;	or	 
	 (b)	the	person	has	received,	or	expects	to	receive	directly	or	indirectly,	any	consideration	or	benefit	for	circulating	or	
disseminating,	or	authorizing	or	being	concerned	in	the	circulation	or	dissemination,	the	statement	or	information.”



๖๕

	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์มีอ�านาจในการด�าเนินคดีเรียกเงินชดเชยได้ไม่เกิน	 3	 เท่า

ของมูลค่าที่ผู้นั้นได้รับประโยชน์และเรียกร้องให้ลงโทษทางแพ่งได้ตามที่ศาลเห็นสมควรกับความร้ายแรง 

ของคดี	แต่ไม่เกิน	1	ล้านริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	1๐	ล้านบาท)๒๐๙

	 (ข)	ความคุ้มครองนักลงทุน

	 เงินที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ได้รับจากการฟ้องคดีทางแพ่งนั้น	 ส่วนแรกจะน�าไปชดเชย

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีก่อน๒1๐	 และส่วนที่เหลือจึงไปชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที ่

ได้รับความเสียหายจากการกระท�าความผิดนั้น๒11	 เว้นแต่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์จะเห็นว่า 

ไม่มีความจ�าเป็นต้องชดเชยให้๒1๒

	 นอกจากนี้	 บุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหายจากการที่มีคนใน	 (insider)	 ใช้ข้อมูลภายในที่

ตนได้มาอันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้โดยตรงจากคนในที่กระท�า 

การใช้ข้อมูลภายในได้ด้วย๒13

	 (ค)	การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

	 ประเทศมาเลเซียได้เช่ือมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน	

ASEAN	Trading	Link	โดยตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย	ได้เปิดให้บริการซื้อขายผ่าน	ASEAN	Trading	Link	

ตั้งแต่วันที่	 1๘	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 ส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ต่อเชื่อมระบบการซื้อขาย

ตั้งแต่วันที่	 1๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 ซึ่งการเชื่อมต่อนี้ช่วยให้นักลงทุนไทยและนักลงทุนมาเลเซียสามารถ 

ซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศสมาชิกกันได้สะดวกยิ่งขึ้น๒1๔

๒๐๙		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	200.“(2)	For	a	proceeding	instituted	by	the	Commission	under	subsection	
(1)	against	any	person	who	has	contravened	section	175,	176,	177,	178,	179	or	181,	the	Commission	may	if	it	considers	
that	it	is	in	the	public	interest	to	do	so,	by	civil	action	against	such	person	in	contravention–	 
	 (a)	recover	an	amount	which	shall	not	exceed	three	times	the	gross	amount	of	pecuniary	gain	made	or	loss	avoided	
by	such	person; 
	 (b)	claim	civil	penalty	in	such	amount	as	the	court	considers	appropriate	having	regard	to	the	severity	or	gravity	of	the	
contravention,	being	an	amount	not	exceeding	one	million	ringgit.”

๒1๐		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	200.“(3)	An	amount	recovered	by	the	Commission	in	an	action	under	
subsection	(2)	shall	be	applied–	 
	 (a)	firstly,	to	reimburse	the	Commission	for	all	costs	of	the	investigation	and	proceedings	in	respect	of	the	
contravention;”

๒11		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	200.“(3)	An	amount	recovered	by	the	Commission	in	an	action	under	
subsection	(2)	shall	be	applied–	 
	 (b)	secondly,	to	compensate	persons	who	have	suffered	loss	or	damage	as	a	result	of	the	contravention.”

๒1๒		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	200(4).	“If	the	Commission	considers	that	it	is	not	practicable	to	
compensate	the	persons	referred	to	in	paragraph	(3)(b),	in	view	of	the	amount	of	any	potential	distribution	to	each	185	
person	or	the	difficulty	of	ascertaining	or	notifying	the	persons	whom	it	is	appropriate	to	compensate,	as	the	case	may	be,	
the	Commission	may	decide	not	to	distribute	to	the	persons	referred	to	in	paragraph	(3)(b).”

๒13		Capital	Markets	and	Services	Act	2007,	Section	201(1).	“A	person	who	suffers	loss	or	damages	by	reason	of,	or	by	relying	
on,	the	conduct	of	another	person	who	has	contravened	section	188	may	recover	the	amount	of	loss	or	damages	by	
instituting	civil	proceedings	against	the	other	person,	whether	or	not	the	other	person	has	been	charged	with	an	offence	in	
respect	of	the	contravention	or,	whether	or	not	a	contravention	has	been	proved	in	a	prosecution.”

๒1๔		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	“Asean	Exchanges,”	สืบค้นเมื่อวันที่	1๒	กรกฎาคม	๒๕๖1,	https://www.set.or.th/th/asean_
exchanges/asean_link.html



๖๖

 (๔) กฎหมายควบคุมการประกอบกิจการของสถาบันการเงินและการธนาคาร

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลสถาบันการเงินและการธนาคารของมาเลเซีย	ได้แก่

 ๑) คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์มาเลเซีย

	 Suruhanjaya	 Sekuriti	 (คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์มาเลเซีย)๒1๕	 เป็นผู ้ก�ากับดูแล 

โดยการวางระเบียบและออกค�าสัง่ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทางการเงินต่าง	ๆ 	ในตลาดหลกัทรพัย์๒1๖ 

ซึ่งมักมีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับนักลงทุน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�าความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์	 

และความคุ้มครองนักลงทุน

 ๒) ธนาคารกลาง

	 Bank	 Negara	 Malaya	 (ธนาคารกลางมาเลเซีย)	 มีอ�านาจก�ากับดูแลกิจการที่ให้บริการทาง 

การเงินตาม	 Financial	 Services	 Act	 2013	 (พระราชบัญญัติบริการทางการเงิน	 ค.ศ.	 ๒๐13)๒1๗  

ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมธุรกิจลักษณะต่อไปนี้๒1๘

	 	 •	การธนาคาร	(Banking)

	 	 •	การประกันภัย	(Insurance)

	 	 •	วาณิชธนกิจ	(Investment	Banking)

	 	 •	นายหน้าประกันภัย	(Insurance	broking)

	 	 •	นายหน้าการเงิน	(Money-broking)	

	 	 •	ที่ปรึกษาการเงิน	(Financial	advisory)

	 และยังรวมถึง	การธนาคารอิสลาม	(Islamic	Banking)	ด้วย๒1๙

๒1๕		สถานที่ตั้ง	เลขที่	3	Persiaran	Bukit	Kiara	Bukit	Kiara	50490	Kuala	Lumpur	โทร.	+60	3-6204	8999	เว็บไซต์	www.sc.com.my
๒1๖		Securities	Commission	Act	1993,	Section	16	“The	Commission	shall	have	all	such	powers	as	may	be	necessary	for	or	in	

connection	with,	or	reasonably	incidental	to,	the	performance	of	its	functions	under	the	securities	laws.”
๒1๗		Financial	Services	Act	2013,	Section	7(1).	“The	Bank	shall	exercise	the	powers	and	perform	the	functions	under	this	Act	

in	a	way	which	it	considers	most	appropriate	for	the	purpose	of	meeting	the	regulatory	objectives	of	this	Act	and	the	
Governor	shall	exercise	such	powers	and	perform	such	functions	of	the	Bank	on	its	behalf.”

๒1๘		Financial	Services	Act	2013,	Schedule	1,	Division	1.	“Businesses	which	require	approval 
1.	Operation	of	a	payment	system	which— 
	 (a)	enables	the	transfer	of	funds	from	one	banking	account	to	another,	which	includes	any	debit	transfer,	credit	
transfer	or	standing	instructions	but	does	not	include	the	operation	of	a	remittance	system	approved	under	section	40	of	
the	Money	Services	Business	Act	2011;	or 
	 (b)	provides	payment	instrument	network	operation	which	enables	payments	to	be	made	through	the	use	of	a	
payment	instrument.	 
2.	Issuance	of	a	designated	payment	instrument. 
3.	Insurance	broking	business. 
4.	Money-broking	business. 
5.	Financial	advisory	business.”

๒1๙		Islamic	Financial	Services	Act	2013,	Section	7(1).	“The	Bank	shall	exercise	the	powers	and	perform	the	functions	under	
this	Act	in	a	way	which	it	considers	most	appropriate	for	the	purpose	of	meeting	the	regulatory	objectives	of	this	Act	and	
the	Governor	shall	exercise	such	powers	and	perform	such	functions	of	the	Bank	on	its	behalf”



๖๗

	 (ก)	การจัดตั้งสถาบันการเงินและธนาคาร

โดยปกติสถาบันการเงินที่ท�าธุรกิจด้านการธนาคาร	 การประกันภัย	 และวาณิชธนกิจจะต้องได้รับ 

ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก่อน๒๒๐	 โดยจะต้องมีเงินทุนขั้นต�่า	 (Minimum	Capital	 Fund)	

ตามเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก�าหนด	 ทั้งนี้	 จะต้องด�ารงเงินทุนขั้นต�่าไว้ตลอดเวลาที่ประกอบ

กิจการด้วย๒๒1

	 อย่างไรก็ดี	 ผู้มีอ�านาจให้สถาบันการเงินใช้ชื่อว่า	 “ธนาคาร”	 “ประกันภัย”	 “ท่ีปรึกษาการเงิน”	 

หรือค�าอื่นใดที่มีลักษณะสื่อได้ดังนี้	 คือ	 ธนาคารกลางมาเลเซีย	 ด้วยเหตุน้ีการใช้ชื่อสถาบันการเงินว่า

เป็น	“ธนาคาร”	“ประกันภัย”	“ที่ปรึกษาการเงิน”	หรือค�าอื่นใดที่มีลักษณะสื่อได้ดังนี้จะต้องได้รับอนุญาต 

จากธนาคารกลางแล้วเท่านั้น๒๒๒

	 (ข)	ข้อจ�ากัดการถือหุ้นสถาบันการเงิน

	 โดยทัว่ไป	บคุคลธรรมดาจะถอืหุน้ของสถาบนัการเงินแห่งหนึง่ได้ไม่เกินร้อยละ	1๐	ของจ�านวนหุน้ 

ของสถาบันการเงินนั้น๒๒3	 ส่วนนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศสามารถถือหุ้นในธนาคารพาณิชย ์

ท้องถิ่นได้สูงสุดร้อยละ	 3๐	 ของจ�านวนหุ้นของธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นนั้น๒๒๔	 และสามารถถือหุ้นใน

ธนาคารอิสลามได้สูงสุดร้อยละ	๗๐	ของจ�านวนหุ้นของของธนาคารอิสลามนั้น๒๒๕

๒๒๐		Financial	Services	Act	2013,	Section	8.	“(1)No	person	shall	carry	on	any	authorized	business	unless	it	is— 
	 (a)	licensed	by	the	Minister,	on	the	recommendation	of	the	Bank,	under	section	10	to	carry	on	banking	business,	
insurance	business	or	investment	banking	business;”

๒๒1		Financial	Services	Act	2013,	Section	12.	“(1)	No	person	shall	be	granted	a	license	under	section	10	or	an	approval	under	
section	11	if—	 
	 (a)	in	the	case	of	a	company,	its	capital	funds;	or	 
	 (b)	in	the	case	of	a	branch	established	in	Malaysia	by	a	foreign	institution,	its	surplus	of	assets	over	liabilities,	is	less	
than	the	minimum	amount	as	may	be	prescribed	by	the	Minister	in	the	case	of	a	licensed	person,	or	the	Bank	in	the	case	
of	an	approved	person.”

๒๒๒		Financial	Services	Act	2013,	Section	139.	“(1)	Except	with	the	prior	written	approval	of	the	Bank,	no	person	shall— 
	 (a)	in	its	name,	description	or	title	under	which	such	person	carries	on	business	or	in	the	conduct	of	its	business,	
use—

(i)	the	word	“bank”	unless	such	person	is	licensed	under	this	Act	to	carry	on	banking	business	or	investment	
banking	business;

(ii)	the	word	“insurance”	or	“assurance”	unless	such	person	is	authorized	or	registered	under	this	Act	to	carry	on	
insurance	business,	insurance	broking	business,	financial	advisory	business	or	adjusting	business;

(iii)	the	words	“financial	adviser”	unless	such	person	is	approved	under	this	Act	to	carry	on	financial	advisory	
business;

(iv)	any	derivative	of	the	words	in	subparagraph	(i),	(ii)	or	(iii)in	any	language;	or
(v)	any	other	words	in	any	language,	capable	of	being	construed	as	indicating	the	carrying	on	of	any	of	the	

authorized	or	registered	businesses;”
๒๒3		Financial	Services	Act	2013,	Section	92.	“No	individual	shall	hold	more	than	ten	per	cent	of	interest	in	shares	of	a	

licensed	person.”
๒๒๔	Malaysia	Business	Law	Handbook	2012:	Strategic	Information	and	Basic	Laws,	p	71.
๒๒๕		US	Department	of	State,	“2013	Investment	Climate	Statement	-	Malaysia,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.state.

gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204686.htm.



๖๘

 (๕) กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน

	 กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ให้นิยาม	 

“การฟอกเงิน”	 ไว้ว่า	 การท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมายไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรอืการกระท�าใด	ๆ 	ของบคุคลอนัเป็นการได้มา	รบัโอน	ครอบครอง	ปิดบงั	โอน	

เปลี่ยนแปลง	แลกเปลี่ยน	ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์	ใช้	เอาออกไปจากหรือน�าเข้ามาในประเทศมาเลเซีย

ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด๒๒๖	 ซึ่งกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องคือ	 Anti-Money	 Laundering	

and	 Anti-Terrorism	 Financing	 Act	 2001	 (พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ค.ศ.	๒๐๐1)

	 (ก)	ธุรกรรมที่ต้องรายงานข้อมูล

	 ธุรกรรมบางรายการกฎหมายก�าหนดให้ต้องมีการรายงานเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับ 

การฟอกเงิน	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันที่ต ้องรายงาน	 (Reporting	 Institution)	 เช่น	 ธนาคาร	 

สถาบันการเงิน	เป็นต้น๒๒๗

	 โดยสถาบันทีต้่องรายงานเมือ่พบธรุกรรมทีต้่องรายงานข้อมลูตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงนิฯ	 

จะมีหน้าที่รายงานข้อมูลต่อ	 Financial	 Intellegence	 Unit,	 Bank	 Negara	Malaysia	 (หน่วยข่าวกรอง 

ทางการเงิน	ธนาคารกลาง)๒๒๘	ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งของธนาคารกลางมาเลเซีย

	 ทนัททีีม่ธีรุกรรมทีม่จี�านวนเงนิเกินกว่าทีไ่ด้รบัแจ้งให้เฝ้าระวงั	รวมถงึธรุกรรมทีน่่าสงสัยว่าเกีย่วข้อง

กับทรัพย์สินที่ได้จากการกระท�าความผิด๒๒๙

๒๒๖		Anti-Money	Laundering	and	Anti-Terrorism	Financing	Act	2001,	Section	3(1).	““money	laundering”	means	the	act	of	a	
person	who—	 
	 (a)	engages,	directly	or	indirectly,	in	a	transaction	that	involves	proceeds	of	any	unlawful	activity;	 
	 (b)	acquires,	receives,	possesses,	disguises,	transfers,	converts,	exchanges,	carries,	disposes,	uses,	removes	from	or	
brings	into	Malaysia	proceeds	of	any	unlawful	activity;	or	 
	 (c)	conceals,	disguises	or	impedes	the	establishment	of	the	true	nature,	origin,	location,	movement,	disposition,	title	of,	
rights	with	respect	to,	or	ownership	of,	proceeds	of	any	unlawful	activity,	where—	

(aa)	as	may	be	inferred	from	objective	factual	circumstance,	the	person	knows	or	has	reason	to	believe,	that	the	
property	is	proceeds	from	any	unlawful	activity;	or	

(bb)	in	respect	of	the	conduct	of	a	natural	person,	the	person	without	reasonable	excuse	fails	to	take	reasonable	
steps	to	ascertain	whether	or	not	the	property	is	proceeds	from	any	unlawful	activity;”

๒๒๗		Anti-Money	Laundering	and	Anti-Terrorism	Financing	Act	2001,	First	Schedule,	Paragraph	1.	“Reporting	institution”	means	
“Banking	business,	finance	company	business,	merchant	banking	business,	discount	house	business	and	money–broking	
business	as	defined	in	the	Banking	and	Financial	Institutions	Act	1989.”

๒๒๘		Financial	Intelligence	Unit,	Bank	Negara	Malaysia,	“Section	8,	Suspicious	Transaction	Reporting,”	Standard	Guidelines	on	
Anti-money	Laundering	and	Counter	Financing	of	Terrorism	(aml/cft),	p.12,	Accessed	June	23,	2018,	http://www.bnm.gov.
my/guidelines/03_dfi/02_anti_money/02_standard_guidelines_amla.pdf.

๒๒๙		Anti-Money	Laundering	and	Anti-Terrorism	Financing	Act	2001,	Section	14.	“A	reporting	institution	shall	promptly	report	to	
the	competent	authority	any	transaction—	 
	 (a)	exceeding	such	amount	as	the	competent	authority	may	specify;	and	 
	 (b)	where	the	identity	of	the	persons	involved,	the	transaction	itself	or	any	other	circumstances	concerning	that	
transaction	gives	any	officer	or	employee	of	the	reporting	institution	reason	to	suspect	that	the	transaction	involves	
proceeds	of	an	unlawful	activity.”



๖๙

	 ทั้งนี้	สถาบันที่ต้องรายงานต้องรายงานมีธุรกรรมลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้๒3๐

	 	 •	การเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

	 	 •	การแลกเปลี่ยนและซื้อขายเงินตรามูลค่าตั้งแต่	3,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียขึ้นไป	(ประมาณ	

3๐,๐๐๐	บาท)

	 	 •	บริการโอนเงินแบบตรง	(wire	transfer)

	 	 •		ธุรกรรมครั้งคราวไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมเดียวหรือหลายธุรกรรมรวมกันใน	1	วัน 

มูลค่าตั้งแต่	๕๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียขึ้นไป	(ประมาณ	๕๐๐,๐๐๐	บาท)

	 	 •	ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่	๕๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียขึ้นไป	(ประมาณ	๕๐๐,๐๐๐	บาท)

	 	 •		ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายโดยไม่ก�าหนดมูลค่า

	 	 •	มีเหตุน่าสงสัยเกี่ยวกับความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้

	 มีข้อสังเกตว่าธุรกรรมเงินสดที่ต้องรายงานของประเทศมาเลเซียก�าหนดเกณฑ์จ�านวนเงิน	

๕๐๐,๐๐๐	บาท	ต�่ากว่าเกณฑ์ของกฎหมายไทยที่ก�าหนดให้ธุรกรรมเงินสดที่ต้องรายงานนั้นต้องมีมูลค่า

ตั้งแต่	 ๒	 ล้านบาทขึ้นไป	 ส่วนเกณฑ์ธุรกรรมท่ีน่าสงสัยนั้นใช้มาตรฐานใกล้เคียงกับของไทยที่ต้องอาศัย

เหตุอันควรสงสัยอื่น	 ๆ	 มาประกอบการพิจารณาด้วย	 เช่น	 พบธุรกรรมที่ดูผิดปกติ	 หรือเก่ียวข้องกับ 

สิ่งผิดกฎหมาย	เป็นต้น๒31

	 (ข)	ความรับผิดฐานฟอกเงิน

	 ความผิดฐานฟอกเงิน	มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	1๕	ปี	หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน	๕	เท่าของผลรวมหรือ

มูลค่าของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท�าความผิด	 หรือเป็นเงินไม่เกิน	 ๕,๐๐๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	

(ประมาณ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐บาท)	แล้วแต่ว่าจ�านวนใดจะสูงกว่า	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ๒3๒

๒3๐		Financial	Intelligence	Unit,	Bank	Negara	Malaysia,	“Part	B.	Section	13.	Customer	Due	Diligence	(CDD),”	Anti-Money	
Laundering	and	Counter	Financing	of	Terrorism	(AML/CFT)	–	Banking	and	Deposit-Taking	Institutions	(Sector	1),	p.21,	
Accessed	June	23,	2018,	http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/03_anti_money/04_gl_amla_amlcft_deposit.pdf.

๒31		Financial	Intelligence	Unit,	Bank	Negara	Malaysia,	“Part	B.	Section	29.	Suspicious	Transaction	Report,”	Anti-Money	
Laundering	and	Counter	Financing	of	Terrorism	(AML/CFT)	–	Banking	and	Deposit-Taking	Institutions	(Sector	1),	p.21,	
Accessed	June	23,	2018,	http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/03_anti_money/04_gl_amla_amlcft_deposit.pdf.

๒3๒		Anti-Money	Laundering	and	Anti-Terrorism	Financing	Act	2001,	Section	4(1).	“Any	person	who—	 
	 (a)	engages,	directly	or	indirectly,	in	a	transaction	that	involves	proceeds	of	an	unlawful	activity	or	instrumentalities	of	
an	offence;	 
	 (b)	acquires,	receives,	possesses,	disguises,	transfers,	converts,	exchanges,	carries,	disposes	of	or	uses	proceeds	of	
an	unlawful	activity	or	instrumentalities	of	an	offence;	 
	 (c)	removes	from	or	brings	into	Malaysia,	proceeds	of	an	unlawful	activity	or	instrumentalities	of	an	offence;	or	 
	 (d)	conceals,	disguises	or	impedes	the	establishment	of	the	true	nature,	origin,	location,	movement,	disposition,	title	
of,	rights	with	respect	to,	or	ownership	of,	proceeds	of	an	unlawful	activity	or	instrumentalities	of	an	offence,	commits	
a	money	laundering	offence	and	shall	on	conviction	be	liable	to	imprisonment	for	a	term	not	exceeding	fifteen	years	
and	shall	also	be	liable	to	a	fine	of	not	less	than	five	times	the	sum	or	value	of	the	proceeds	of	an	unlawful	activity	or	
instrumentalities	of	an	offence	at	the	time	the	offence	was	committed	or	five	million	ringgit,	whichever	is	the	higher.”



๗๐

 (๖) กฎหมายเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนสถาบันการเงินอื่น ๆ 

	 ประเทศมาเลเซียไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนสถาบันการเงินอื่น	 ๆ	 โดยตรง	 

ซึง่แตกต่างจากประเทศไทยทีม่พีระราชก�าหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ทีก่ระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วย

เหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	พ.ศ.	๒๕๕๕	

 (๗) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก

	 ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก	 คือ	 Malaysia	 Deposit	 Insurance	 Corporation	

Act	 2011	 (พระราชบัญญัติบริษัทประกันเงินฝากมาเลเซีย	 ค.ศ.	 ๒๐11)	 เพื่อเป็นหลักประกันให้แก ่

ผู ้ฝากเงินว่าเงินฝากของตนที่อยู ่ในระบบธนาคารจะไม่สูญหายแม้สถาบันการเงินนั้นจะมีปัญหา	 

โดยมี	Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation:	MDIC	(บริษัทประกันเงินฝากมาเลเซีย)	ท�าหน้าที่ดูแล 

การคุ้มครองเงินฝาก๒33	 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทประกันเงินฝาก

มาเลเซีย	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๒๐๐๕	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ทั้งหมด	 ซึ่งมาจากทั้งภาครัฐและเอกชน	 อันประกอบด้วยประธานกรรมการ	 ผู้ว่าการธนาคารกลาง

มาเลเซีย	เลขาธิการกระทรวงการคลัง	กรรมการจากภาครัฐ	๒	คน	และกรรมการจากภาคเอกชน	๔	คน	 

โดยอย ่างน ้อยมี 	 3	 คนที่มีประสบการณ ์ เกี่ ยวข ้องกับด ้านการธนาคารและการเงิน๒3๔  

โดยบริษัทประกันเงินฝากมาเลเซียจะด�าเนินงานเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนตามกฎหมายบริษัท๒3๕

	 (ก)	ขอบเขตความคุ้มครอง

	 ความคุ ้มครองจะเริ่มต้นทันทีที่ผู ้ฝากเงินมีเงินฝากในประเทศมาเลเซีย	 โดยการฝากเงิน 

แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่๒3๖

	 1)	การเงินอิสลาม	(Islamic)	จะมีประกันเงินต้น	และค่าตอบแทน

	 ๒)	การเงินทั่วไป	(Conventional)	ตามจ�านวนที่รัฐมนตรีก�าหนด

๒33		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation	Act	2011,	Section	4(1).	“The	objects	of	the	Corporation	are	to— 
	 (a)	administer	a	deposit	insurance	system	and	a	takaful	and	insurance	benefits	protection	system	under	this	Act; 
	 (b)	provide	insurance	against	the	loss	of	part	or	all	of	deposits	for	which	a	deposit-taking	member	is	liable	and	provide	
protection	against	the	loss	of	part	or	all	of	takaful	or	insurance	benefits	for	which	an	insurer	member	is	liable; 
	 (c)	provide	incentives	for	sound	risk	management	in	the	financial	system;	and 
	 (d)	promote	or	contribute	to	the	stability	of	the	financial	system.”

๒3๔		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation,	“About	PIDM	(FAQ),”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.pidm.gov.my/en/for-
public/frequently-asked-questions-(faqs)/about-pidm-(faqs).

๒3๕		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation	Act	2011,	Section	2(1) 
“Corporation”	means	the	Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation; 
“corporation”	has	the	same	meaning	as	defined	under	section	4	of	the	Companies	Act	1965;

๒3๖		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation	Act	2011,	Section	42(1)	“The	Corporation	shall	separately	insure	the	following	
categories	of	deposits	placed	with	a	deposit-taking	member:	 
	 (a)	Islamic	deposits;	and	 
	 (b)	conventional	deposits.”



๗1

	 โดยความคุ้มครองนี้จะเป็นความคุ้มครองต่อ	 1	 สถาบันการเงิน	 ดังนั้นหากมีบัญชีเงินฝากต่อ	 

1	สถาบันการเงินอยู่หลายบัญชี	ก็จะต้องรวมจ�านวนเงินของทุกบัญชีเข้าด้วยกันด้วย๒3๗

	 อัตราความคุ้มครองเงินฝากส�าหรับเจ้าของเงินฝากต่อ	 1	 สถาบันการเงินสูงสุดที่	 ๒๕๐,๐๐๐	 

ริงกิตมาเลเซีย	หรือประมาณ	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท๒3๘

	 (ข)	สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

	 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ระบุรายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง	 ซึ่งมีทั้งธนาคาร

พาณิชย์และธนาคารอิสลาม	 ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทประกันเงินฝากมาเลเซีย	http://www.pidm.gov.my/

For-Public/About-Deposit-Insurance/Member-Banks

	 (ค)	อ�านาจตรวจสอบการด�าเนินกิจการของสถาบันการเงิน

	 บริษัทประกันเงินฝากมีอ�านาจตรวจสอบการด�าเนินกิจการของสถาบันการเงินได้	 โดยขอบเขต 

การตรวจสอบสถาบันการเงินอาจก�าหนดได้ดังนี้๒3๙

	 1)	 ตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลความรับผิดของสถาบันการเงินเกี่ยวกับเงินฝาก	 ตะกาฟุล	 

(เงินประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม)	 หรือผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยของสถาบันการเงิน 

ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่

 

๒3๗		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation	Act	2011,	Section	42(2)“For	the	purpose	of	subsection	(1)—	 
	 (a)	where	a	depositor	owns	only	one	deposit	with	a	deposit	taking	member,	that	deposit	shall	be	insured—	

(i)	in	respect	of	the	principal	and	return	on	an	Islamic	deposit,	up	to	such	amount	as	prescribed	by	the	Minister	on	
the	recommendation	of	the	Corporation;	and	

(ii)	in	respect	of	the	principal	and	interest	on	a	conventional	deposit,	up	to	such	amount	as	prescribed	by	the	
Minister	on	the	recommendation	of	the	Corporation;	and	 
	 (b)	where	a	depositor	owns	more	than	one	deposit	with	a	deposit-taking	member,	the	aggregate	of	those	deposits	
shall	be	insured—	

(i)	in	respect	of	the	principal	and	return	on	Islamic	deposits,	up	to	such	amount	as	prescribed	by	the	Minister	on	
the	recommendation	of	the	Corporation;	and	

(ii)	in	respect	of	the	principal	and	interest	on	conventional	deposits,	up	to	such	amount	as	prescribed	by	the	
Minister	on	the	recommendation	of	the	Corporation.”

๒3๘		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation	(Deposit	Insurance	Limit)	Order	2011,Section	2“Where	only	one	Islamic	deposit	is	
held	with	a	deposit-taking	member	in	respect	of	a	depositor	or,	in	the	case	where	more	than	one	Islamic	deposit	are	held	
with	the	deposit-taking	member,	that	deposit	or,	in	the	latter	case,	the	aggregate	of	those	deposits,	shall	be	insured	up	to	
a	maximum	amount	of	two	hundred	and	fifty	thousand	ringgit.” 
Section	3	“Where	only	one	conventional	deposit	is	held	with	a	deposit-taking	member	in	respect	of	a	depositor	or,	in	the	
case	where	more	than	one	conventional	deposit	are	held	with	the	deposit-taking	member,	that	deposit	or,	in	the	latter	case,	
the	aggregate	of	those	deposits,	shall	be	insured	up	to	a	maximum	amount	of	two	hundred	and	fifty	thousand	ringgit.”

๒3๙		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation	Act	2011,	Section	96 
“(1)	For	the	purposes	of	this	Act,	the	Corporation	or	Bank	Negara	Malaysia,	upon	request	by	the	Corporation,	may	
examine	the	operations	of	a	member	institution. 
(2)	The	scope	of	examinations	under	subsection	(1)	may	include	the	examination	of— 
	 (a)	whether	proper	and	adequate	records	of	its	deposit	or	takaful	or	insurance	benefit	liabilities	are	maintained	by	a	
member	institution; 
	 (b)	whether	reports	made	by	a	member	institution	on	its	premiums	or	takaful	or	insurance	liabilities	are	substantially	
correct; 
	 (c)	compliance	with	terms	and	conditions	or	any	other	requirements	of	the	membership;	or 
	 (d)	any	other	areas	that	the	Corporation	thinks	appropriate,	after	consultation	with	Bank	Negara	Malaysia.”
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	 ๒)	ตรวจสอบว่ารายงานของสถาบนัการเงินเก่ียวกับเบีย้ประกันภยั	หรือตะกาฟลุ	หรือความรับผดิ 

ตามสัญญาประกันภัยถูกต้องในสาระส�าคัญหรือไม่

	 3)		ตรวจสอบว่าสถาบันการเงินได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดใด	ๆ	ในฐานะ

สมาชิกเรียบร้อยดีหรือไม่	หรือ

	 ๔)		ตรวจสอบเรื่องอื่น	 ๆ	 ที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ปรึกษากับธนาคารกลางมาเลเซียแล้ว 

เห็นว่าเป็นการอันสมควร

 (๘) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุน

	 (ก)	ธนาคารกลางมาเลเซีย	(Bank	Negara	Malaya)

	 ธนาคารกลางมาเลเซีย๒๔๐	 เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของสถาบัน 

การเงินในประเทศมาเลเซีย๒๔1

	 นอกจากนี้	 ธนาคารกลางมาเลเซียยังมีหน้าที่ตรวจสอบและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึง 

รับรายงานเก่ียวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน	 โดยมีคณะกรรมการความร่วมมือ 

ด้านการปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติ	(NCC)	เป็นผู้ท�าหน้าที่หลัก

	 (ข)	บริษัทประกันเงินฝากมาเลเซีย	(Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation)

	 Perbadanan	Insurans	Deposit	Malaysia	(บริษัทประกันเงินฝากมาเลเซีย)๒๔๒	เป็นหน่วยงานที ่

ท�าหน้าท่ีดแูลการคุม้ครองเงนิฝาก๒๔3	คุม้ครองเงินฝากส�าหรับเจ้าของเงินฝากต่อ	1	สถาบนัการเงินสูงสดุ

ที่	๒๕๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	หรือประมาณ	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท๒๔๔ 

๒๔๐		สถานที่ตั้ง	Laman	Informasi	Nasihat	dan	Khidmat	(BNMLINK)	(Walk-in	Customer	Service	Centre)	Ground	Floor,	D	Block	
Jalan	Dato’	Onn	50480	Kuala	Lumpur	โทร.	+60	3-2698	8044	เว็บไซต์	www.bnm.gov.my

๒๔1		Section	7(1),	Financial	Services	Act	2013:	“The	Bank	shall	exercise	the	powers	and	perform	the	functions	under	this	Act	
in	a	way	which	it	considers	most	appropriate	for	the	purpose	of	meeting	the	regulatory	objectives	of	this	Act	and	the	
Governor	shall	exercise	such	powers	and	perform	such	functions	of	the	Bank	on	its	behalf.”

๒๔๒		สถานที่ตั้ง	Level	22,	Dataran	Kewangan	Darul	Takaful,	No.	4,	Jalan	Sultan	Sulaiman,	50000,	Kuala	Lumpur,	Wilayah	
Persekutuan,	5000	Tel.	+60	3-2260	7436

๒๔3		Section	4(1),	Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation	Act	2011.	“The	objects	of	the	Corporation	are	to— 
	 (a)	administer	a	deposit	insurance	system	and	a	takaful	and	insurance	benefits	protection	system	under	this	Act; 
	 (b)	provide	insurance	against	the	loss	of	part	or	all	of	deposits	for	which	a	deposit-taking	member	is	liable	and	provide		
protection	against	the	loss	of	part	or	all	of	takaful	or	insurance	benefits	for	which	an	insurer	member	is	liable; 
	 (c)	provide	incentives	for	sound	risk	management	in	the	financial	system;	and 
	 (d)	promote	or	contribute	to	the	stability	of	the	financial	system.” 
Section	3(1),	Islamic	Banking	Act	1983:	“Islamic	banking	business	shall	not	be	transacted	in	Malaysia	except	by	a	
company	which	is	in	the	possession	of	a	licence	in	writing	from	the	Minister	authorizing	it	to	do	so.”

๒๔๔		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation	(Deposit	Insurance	Limit)	Order	2011.	“Maximum	amount	of	Islamic	deposits	
insured 
Section	2.	Where	only	one	Islamic	deposit	is	held	with	a	deposit-taking	member	in	respect	of	a	depositor	or,	in	the	case	
where	more	than	one	Islamic	deposit	are	held	with	the	deposit-taking	member,	that	deposit	or,	in	the	latter	case,	the	
aggregate	of	those	deposits,	shall	be	insured	up	to	a	maximum	amount	of	two	hundred	and	fifty	thousand	ringgit. 
Maximum	amount	of	conventional	insuredSection	3.	Where	only	one	conventional	deposit	is	held	with	a	deposit-taking	
member	in	respect	of	a	depositor	or,	in	the	case	where	more	than	one	conventional	deposit	are	held	with	the	deposit-
taking	member,	that	deposit	or,	in	the	latter	case,	the	aggregate	of	those	deposits,	shall	be	insured	up	to	a	maximum	
amount	of	two	hundred	and	fifty	thousand	ringgit.”
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โครงสร้างบริษัทประกันเงินฝากมาเลเซีย
๒๔๕

๒๔๕		Malaysia	Deposit	Insurance	Corporation,	“Corporate	Structure,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.pidm.gov.my/en/
pidm/corporate-structure.

คณะกรรมการบริหาร

เลขาธิการบริษัท

กรรมการผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายปฏิบตักิารและกรรมการ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

สื่อสารและ 
กิจกรรมสาธารณะ

ทรัพยากรบุคคล นโยบายและ 
การต่างประเทศ

สมาชิกและการชดเชย

การเงินและธุรการ

กฎหมาย

แผนและยุทธศาสตร์

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส 
ประเมินความเสี่ยงและ 

การแก้ไขปัญหา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริการตรวจสอบ 
และที่ปรึกษา

การจัดการ 
ความเสี่ยงองค์กร
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ภาคผนวกหัวข้อ ๑. กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุน 
Consumer Protection Act 1999

Section 9. Misleading conduct

No	person	shall	engage	in	conduct	that-	

	 (a)		in	relation	to	goods,	is	misleading	or	deceptive,	or	is	likely	to	mislead	or	deceive,	the	

public	as	to	the	nature,	manufacturing	process,	characteristics,	suitability	for	a	purpose,	

or	quantity,	of	the	goods;	or

	 (b)		in	 relation	to	services,	 is	misleading	or	deceptive,	or	 is	 likely	 to	mislead	or	deceive,	

the	public	as	to	the	nature,	characteristics,	suitability	for	a	purpose,	or	quantity,	of	the	

services.	

Section 10. False or misleading representation

(1)	No	person	shall	make	a	false	or	misleading	representation	that	-

	 (a)		the	goods	are	of	a	particular	kind,	standard,	quality,	grade,	quantity,	composition,	style	

or	model;	

	 (b)	the	goods	have	had	a	particular	history	or	particular	previous	use;

	 (c)	the	services	are	of	a	particular	kind,	standard,	quality	or	quantity;	

	 (d)		the	services	are	supplied	by	any	particular	person	or	by	any	person	of	a	particular	trade,	

qualification	or	skill;	

	 (e)	a	particular	person	has	agreed	to	acquire	the	goods	or	services;	

	 (f)	the	goods	are	new	or	reconditioned;	

	 (g)		the	goods	were	manufactured,	produced,	processed	or	reconditioned	at	a	particular	

time;	

	 (h)		the	 goods	 or	 services	 have	 any	 sponsorship,	 approval,	 endorsement,	 performance	

characteristics,	accessories,	uses	or	benefits;

	 (i)	the	person	has	any	sponsorship,	approval,	endorsement	or	affiliation;	

	 (j)	concerns	the	need	for	any	goods	or	services;	

	 (k)		concerns	the	existence,	exclusion	or	effect	of	any	condition,	guarantee,	right	or	remedy;	or	

	 (l)	concerns	the	place	of	origin	of	the	goods.

(2)		In	this	section,	“quantity”	includes	length,	width,	height,	area,	volume,	capacity,	weight	and	number.	
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Section 11. False representation and other misleading conduct in relation to land

(1)		No	person	shall	in	connection	with	the	sale	or	grant	or	possible	sale	or	grant	of	an	interest	in	

land	or	with	the	promotion	by	any	means	of	the	sale	or	grant	of	an	interest	in	land	-

	 (a)		falsely	represent	that	any	person	has	any	sponsorship,	approval,	endorsement	or	affiliation;	

or	

	 (b)	make	a	false	or	misleading	representation	concerning	any	or	all	of	the	following:	

	 	 (i)	the	nature	of	the	interest	in	the	land;	

	 	 (ii)	the	price	payable	for	the	land;	

	 	 (iii)	the	location	of	the	land;	

	 	 (iv)	the	characteristics	of	the	land;	

	 	 (v)	the	use	to	which	the	land	is	capable	of	being	put	or	may	lawfully	be	put;	

	 	 (vi)	the	existence	or	availability	of	facilities	associated	with	the	land.

(2)		In	this	section,	“interest”,	in	relation	to	land,	means	a	registered	or	registrable	interest	in	the	

land,	and	includes	-

	 (a)		a	right	of	occupancy	of	the	land	or	of	a	building	or	part	of	a	building	erected	on	the	

land,	arising	by	virtue	of	the	holding	of	shares	or	by	virtue	of	a	contract	to	purchase	

shares	in	a	company	that	owns	the	land	or	building;	or	

	 (b)	a	right,	power	or	privilege	over	or	in	connection	with	the	land.	

(3)		This	section	does	not	apply	to	housing	accommodation	as	provided	under	the	Housing	Developers	

(Control	and	Licensing)	Act	1966	[Act	118]	except	as	may	be	prescribed	under	section	103.	

Section 12. Misleading indication as to price

(1)	A	person	commits	an	offence	-	

	 (a)		if	he	gives	to	a	consumer	an	indication	which	is	misleading	as	to	the	price	at	which	any	

goods	or	services	are	available;	or	

	 (b)		if	an	 indication	given	by	him	to	a	consumer	as	to	the	price	at	which	any	goods	or	

services	are	available	becomes	misleading	and	he	 fails	 to	 take	 reasonable	steps	 to	

prevent	the	consumer	from	relying	on	the	indication.	

(2)	For	the	purposes	of	subsection	(1),	it	shall	be	immaterial	-	

	 (a)		whether	the	person	who	gives	the	indication	is	acting	on	his	own	behalf	or	on	behalf	

of	another;
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	 (b)		whether	or	not	the	person	who	gives	the	indication	is	the	person	or	included	among	

the	persons	from	whom	the	goods	or	services	are	available;	

	 (c)		whether	 the	 indication	 is	or	becomes	misleading	 in	 relation	 to	all	 the	consumers	 to	

whom	it	is	given	or	only	in	relation	to	some	of	them.	

(3)		For	the	purposes	of	this	section,	an	indication	given	to	a	consumer	is	misleading	as	to	a	price	

or	a	method	of	determining	a	price	if	what	is	conveyed	by	the	indication,	or	what	the	consumer	

may	reasonably	be	expected	to	infer	from	the	indication	or	any	omission	from	it,	includes	any	

of	the	following:	

	 (a)	that	the	price	or	method	is	not	what	in	fact	it	is;

	 (b)		that	the	applicability	of	the	price	or	method	does	not	depend	on	facts	or	circumstances	

on	which	it	does	in	fact	depend;	

	 (c)		that	the	price	covers	or	the	method	takes	into	account	matters	in	respect	of	which	an	

additional	charge	is	in	fact	made;	

	 (d)	that	a	person	who	in	fact	has	no	such	expectation,	expects	-	

	 	 (i)		the	price	to	be	increased	or	reduced,	whether	or	not	at	a	particular	time	or	by	

a	particular	amount;	

	 	 (ii)		the	price,	or	 the	price	as	 increased	or	 reduced,	as	 the	case	may	be,	 to	be	

maintained,	whether	or	not	for	a	particular	period;	

	 	 (iii)		the	method	to	be	altered,	whether	or	not	at	a	particular	time	or	in	a	particular	

respect;	or	

	 	 (iv)		the	method	or	the	method	as	altered,	as	the	case	may	be,	to	remain	unaltered,	

whether	or	not	for	a	particular	period;	

	 (e)		that	the	facts	or	circumstances	by	reference	to	which	the	consumer	may	reasonably	

be	expected	to	judge	the	validity	of	any	relevant	comparison	made	or	implied	by	the	

indication	are	not	what	they	in	fact	are.	

(4)		For	the	purposes	of	paragraph	(3)(e),	a	comparison	is	a	relevant	comparison	in	relation	to	a	price	

or	a	method	of	determining	a	price,	as	the	case	may	be,	if	the	comparison	is	made	between	

that	price	or	method	or	any	price	which	has	been	or	may	be	determined	by	that	method,	and	-	

	 (a)		any	price	or	value	that	is	stated	or	implied	to	be	or	to	have	been	or	to	be	likely	to	be	

attributed	or	attributable	to	the	goods	or	services	in	question,	or	to	any	other	goods	or	

services;	or	
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	 (b)		any	method	or	other	method	that	is	stated	or	implied	to	be	or	to	have	been	or	to	be	

likely	to	be	applied	or	applicable	for	the	determination	of	the	price	or	value	of	the	goods	

or	services	in	question,	or	of	the	price	or	value	of	any	other	goods	or	services.”

Section 13. Consumer Protection Act 1999 “Bait advertising 

(1)	No	person	shall	advertise	for	supply	at	a	specified	price	goods	or	services	which	that	person	–	

	 (a)	does	not	intend	to	offer	for	supply;	or	

	 (b)		does	not	have	reasonable	grounds	for	believing	can	be	supplied,	at	that	price	for	a	

period	that	is,	and	in	quantities	that	are,	reasonable	having	regard	to	the	nature	of	the	

market	in	which	the	person	carries	on	business	and	the	nature	of	the	advertisement.	

(2)		In	a	prosecution	 for	a	 failure	 to	offer	goods	or	services	 to	a	consumer	 in	accordance	with	

subsection	(1),	it	shall	be	a	defence	if	the	person	charged	proves	that	–	

	 (a)		he	offered	to	supply	or	to	procure	another	person	to	supply,	to	the	consumer,	within	a	

reasonable	time,	goods	or	services	of	the	kind	advertised,	in	a	reasonable	quantity	and	at	

the	advertised	price,	and	where	the	offer	is	accepted	by	the	consumer,	that	the	person	

has	so	supplied	or	procured	another	person	to	supply,	the	goods	or	services;	or	

	 (b)		he	offered	to	supply	to	the	consumer	 immediately,	or	to	procure	another	person	to	

supply	to	the	consumer	within	a	reasonable	time,	equivalent	goods	or	services,	in	a	

reasonable	quantity	and	at	the	advertised	price,	and	where	the	offer	is	accepted	by	

the	consumer,	that	the	person	has	so	supplied	or	procured	another	person	to	supply,	

such	equivalent	goods	or	services.”

Section 14. Gifts, prizes, free offers, etc. 

(1)	No	person	shall	offer	any	gift,	prize	or	other	free	item	-	

	 (a)	with	the	intention	of	not	providing	it;	or	

	 (b)	with	the	intention	of	not	providing	it	as	offered.	

(2)		No	person	shall	in	offering	any	gift,	prize	or	other	free	item	with	the	purchase	of	any	goods	or	

services,	whether	or	not	contingent	on	the	purchase	of	other	goods	or	services	-	

	 (a)	charge	more	than	the	regular	price	for	the	goods	or	services	to	be	purchased;	or	

	 (b)	reduce	the	quantity	or	quality	of	the	goods	or	services	to	be	purchased.	

(3)		A	person	who	offers	a	gift,	prize	or	other	free	item	may	impose	any	reasonable	condition	on	

the	offer.	
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(4)	Where	a	person	imposes	a	condition	on	the	offer,	he	shall	-	

	 (a)	describe	the	condition	clearly;	

	 (b)		ensure	that	the	description	of	the	condition	is	conspicuously	placed	near	the	expression	

“free”	or	“free	offer”,	as	the	case	may	be;	and	

	 (c)		ensure	that	the	print	of	the	description	of	the	condition	is	at	least	half	as	large	as	the	

print	used	for	the	expression	“free”	or	“free	offer”.

(5)	For	the	purposes	of	this	section	-	

	 “free”	or	“free	offer”	includes	any	expression	of	similar	meaning;	

	 	“regular	price”	means	the	price	at	which	similar	goods	or	services	are	regularly	sold	on	

the	market.	

Section 15. Claim that goods are limited

(1)		No	person	shall,	in	supplying	or	offering	to	supply	goods	for	sale	to	consumers,	describe	the	

goods	as	limited	unless	their	edition,	printing,	minting,	crafting	or	production	is	restricted	to	-	

	 (a)	a	pre-determined	maximum	quantity;	or	

	 b)		the	actual	quantity	ordered	or	subscribed	to	within	a	specified	and	reasonably	short	

period	of	time.

(2)	A	claim	that	goods	are	limited	shall	state	clearly	-	

	 (a)	the	maximum	quantity	of	goods	which	are	offered	for	sale;	and	

	 (b)	the	specific	time	period	or	dates	for	which	the	goods	are	offered	for	sale.	

(3)	The	statements	required	under	subsection	(2)	shall	be	conspicuously	placed	near	the	claim.

Section 19. Consumer Protection Act 1999 “Safety standards

(1)	The	Minister	may	by	regulations	prescribe	the	safety	standards	in	respect	of	-	

	 (a)	any	goods	or	class	of	goods;	and	

	 (b)		any	 services	 or	 class	 of	 services,	 and	may	 prescribe	 different	 safety	 standards	 for	

different	goods	or	services,	or	classes	of	goods	or	services.

(2)	The	safety	standard	in	relation	to	goods	may	relate	to	any	or	all	of	the	following	matters:

	 (a)		the	performance,	composition,	contents,	manufacture,	processing,	design,	construction,	

finish	or	packaging	of	the	goods;

	 (b)	the	testing	of	the	goods	during	or	after	manufacture	or	processing;
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	 (c)	the	form	and	content	of	markings,	warnings	or	instructions	to	accompany	the	goods.	

(3)		For	the	purposes	of	subsection	(1),	the	Minister	may,	on	the	recommendation	of	the	Controller	

and	with	consultation	with	the	competent	agency	-

	 (a)	adopt	in	whole	or	in	part	the	safety	standard	used	by	the	competent	agency;	or

	 (b)	obtain	advice	from	experts	in	the	relevant	field.

(4)		Where	no	safety	standard	has	been	prescribed	under	subsection	 (1),	 the	person	supplying	

or	offering	to	supply	the	goods	or	services	shall	adopt	and	observe	a	reasonable	standard	of	

safety	to	be	expected	by	a	reasonable	consumer,	due	regard	being	had	to	the	nature	of	the	

goods	or	services	concerned.

(5)		In	this	section,	“competent	agency”	means	any	person,	body	or	authority	that	has	determined	

or	has	the	expertise	to	determine	safety	standards	for	any	goods	or	services.

(6)	This	Part	shall	not	apply	to	healthcare	goods	and	food.

(7)		For	the	purpose	of	this	Part,	“healthcare	goods”	means	any	goods	used	or	 intended	to	be	

used,	provided	or	intended	to	be	provided	or	prescribed	or	intended	to	be	prescribed	in	the	

provision	of	healthcare	services.	

Section 20. Compliance with safety standards

No	person	shall	supply,	or	offer	to	or	advertise	for	supply,	any	goods	or	services	which	do	not	

comply	with	the	safety	standards	determined	under	section	19.

Section 21. General safety requirement for goods

In	addition	and	without	prejudice	to	section	20,	no	person	shall	supply,	or	offer	to	or	advertise	for	

supply,	any	goods	which	are	not	reasonably	safe	having	regard	to	all	the	circumstances,	including	-	

	 (a)		the	manner	 in	which,	 and	 the	purposes	 for	which,	 the	 goods	 are	 being	or	will	 be	

marketed;	

	 (b)	the	get-up	of	the	goods;	

	 (c)	the	use	of	any	mark	in	relation	to	the	goods;	and	

	 (d)	instructions	or	warnings	in	respect	of	the	keeping,	use	or	consumption	of	the	goods.

Section 23. “Prohibition against unsafe goods

(1)		The	Minister	may,	on	the	recommendation	of	the	Controller,	by	order	published	in	the	Gazette,	

declare	any	goods	or	any	class	of	goods	to	be	prohibited	goods	where	the	goods	or	goods	of	that	

class	have	caused	or	are	likely	to	cause	injury	to	any	person	or	property	or	is	otherwise	unsafe.
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(2)		An	order	made	under	subsection	(1)	may	require	the	supplier,	in	such	manner	and	within	such	

period	as	may	be	specified	in	the	order,	and	at	the	supplier’s	own	expense,	to	do	any	or	all	

of	the	following:	

	 (a)	recall	the	prohibited	goods;

	 (b)	stop	the	supply	of,	or	the	offer	to	supply,	the	prohibited	goods;

	 (c)	stop	the	advertisement	of	the	prohibited	goods;

	 (d)	disclose	to	the	public	any	information	relating	to	-	

	 	 (i)	the	characteristics	of	the	prohibited	goods	which	render	them	unsafe;	

	 	 (ii)	the	circumstances	in	which	use	of	the	prohibited	goods	are	unsafe;	

	 	 (iii)		any	other	matter	relating	to	the	prohibited	goods	or	the	use	of	the	prohibited	

goods	as	may	be	specified;

	 (e)	repair	or	replace	the	prohibited	goods;

	 (f)		refund	to	any	person	to	whom	the	prohibited	goods	were	supplied	the	price	paid	or	the	

value	of	the	consideration	given	for	the	prohibited	goods	or	any	lesser	amount	as	may	be	

reasonable	having	regard	to	the	use	that	that	person	has	had	of	the	prohibited	goods.	

(3)		Where	an	order	is	made	under	subsection	(1),	the	Controller	shall,	by	notice	to	the	supplier,	

require	the	supplier	to	take	any	or	all	of	the	actions	referred	to	in	the	order.

(4)		A	notice	under	subsection	(3)	need	not	be	provided	directly	to	the	supplier	and	may	be	provided	

by	general	methods,	including	placing	notices	in	the	public	news	media,	as	the	Controller	thinks	

fit,	provided	that	the	notice	is	clear	and	reasonable.

(5)		The	supplier	shall	comply	with	all	the	requirements	of	any	order	and	notice	made	under	this	section.	

(6)	Further	and	without	prejudice	to	the	foregoing,	where	an	order	under	subsection	(1)	is	in	effect	-	

	 (a)	no	person	shall	supply,	or	offer	to	or	advertise	for	supply,	any	prohibited	goods;	and

	 (b)	no	supplier	shall	-	

	 	 (i)		where	 the	notice	 identifies	 a	defect	 in,	 or	 a	dangerous	characteristic	 of,	 the	

prohibited	goods,	supply	goods	of	a	kind	to	which	the	order	relates	which	contain	

the	defect	or	have	the	characteristic;	or

	 	 (ii)	in	any	other	case,	supply	goods	of	a	kind	to	which	the	order	relates.”
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Section 31. Implied guarantee as to title

(1)		Subject	to	subsection	(5),	the	following	guarantees	shall	be	implied	where	goods	are	supplied	

to	a	consumer:

	 (a)	that	the	supplier	has	a	right	to	sell	the	goods;

	 (b)	that	the	goods	are	free	from	any	undisclosed	security;	and

	 (c)		that	the	consumer	has	a	right	to	quiet	possession	of	the	goods,	except	in	so	far	as	

that	right	is	varied	by:

	 	 (i)		a	term	of	the	agreement	for	supply	where	that	agreement	 is	a	hire-purchase	

agreement	within	the	meaning	of	the	Hire-Purchase	Act	1967	[Act	212];

	 	 (ii)	a	disclosed	security;	or

	 	 (iii)	a	term	of	the	agreement	for	supply.

(2)		Where	subparagraphs	(1)(c)(ii)	and	(iii)	apply,	the	supplier	shall	first	orally	advise	the	consumer	

as	to	the	way	in	which	his	right	to	quiet	possession	of	the	goods	may	be	varied.

(3)		The	advice	given	by	the	supplier	under	subsection	(2)	shall	be	as	may	be	sufficient	to	enable	a	

reasonable	consumer	to	understand	the	general	nature	and	effect	of	the	variation.

(4)	Where	a	consumer	has	received	oral	advice	under	subsection	(2)	-

	 (a)		the	supplier	shall	give	to	the	consumer	a	written	copy	of	the	security	or	agreement	for	

supply	or	a	written	copy	of	the	part	thereof	which	provides	for	the	variation	as	explained	

to	the	consumer	under	subsection	(2);	and

	 (b)	the	consumer	shall	acknowledge	receipt	thereof	in	writing.

(5)	Where	the	goods	are	only	hired	or	leased	-

	 (a)	paragraphs	(1)(a)	and	(b)	shall	not	apply;	and

	 (b)		paragraph	(1)(c)	shall	confer	a	right	to	quiet	possession	of	the	goods	only	for	the	period	

of	the	hire	or	lease.

(6)	For	the	purposes	of	this	section	-	

	 	“right	to	sell”	means	a	right	to	dispose	of	the	ownership	of	the	goods	to	the	consumer	at	

the	time	when	that	ownership	is	to	pass;

	 “undisclosed	security”	means	any	security	that	is	-

	 (a)	not	disclosed	to	the	consumer	in	writing	before	he	agrees	to	the	supply;	and

	 (b)	not	created	by	or	with	his	express	consent.	
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Section 32. Implied guarantee as to acceptable quality

(1)		Where	goods	are	supplied	to	a	consumer	there	shall	be	implied	a	guarantee	that	the	goods	

are	of	acceptable	quality.

(2)	For	the	purposes	of	subsection	(1),	goods	shall	be	deemed	to	be	of	acceptable	quality	-	

	 (a)	if	they	are	-

	 	 (i)		fit	for	all	the	purposes	for	which	goods	of	the	type	in	question	are	commonly	

supplied;

	 	 (ii)	acceptable	in	appearance	and	finish;

	 	 (iii)	free	from	minor	defects;

	 	 (iv)	safe;	and

	 	 (v)	durable;	and

	 (b)		a	reasonable	consumer	fully	acquainted	with	the	state	and	condition	of	the	goods,	including	

any	hidden	defects,	would	regard	the	goods	as	acceptable	having	regard	to	-	

	 	 (i)	the	nature	of	the	goods;

	 	 (ii)	the	price;

	 	 (iii)		any	statements	made	about	the	goods	on	any	packaging	or	label	on	the	goods;

	 	 (iv)		any	representation	made	about	the	goods	by	the	supplier	or	the	manufacturer;	

and

	 	 (v)	all	other	relevant	circumstances	of	the	supply	of	the	goods.

(3)		Where	any	defects	in	the	goods	have	been	specifically	drawn	to	the	consumer’s	attention	before	

he	agrees	to	the	supply,	then,	the	goods	shall	not	be	deemed	to	have	failed	to	comply	with	

the	implied	guarantee	as	to	acceptable	quality	by	reason	only	of	those	defects.	

(4)		Where	goods	are	displayed	for	sale	or	hire,	the	defects	that	are	to	be	treated	as	having	been	

specifically	drawn	to	the	consumer’s	attention	for	the	purposes	of	subsection	(3)	shall	be	defects	

disclosed	on	a	written	notice	displayed	with	the	goods.

(5)		Goods	shall	not	be	deemed	to	have	failed	to	comply	with	the	implied	guarantee	as	to	acceptable	

quality	if	-

	 (a)		the	goods	have	been	used	in	a	manner	or	to	an	extent	which	is	inconsistent	with	the	

manner	or	extent	of	use	that	a	reasonable	consumer	would	expect	to	obtain	from	the	

goods;	and
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	 (b)		the	goods	would	have	complied	with	the	implied	guarantee	as	to	acceptable	quality	if	

they	had	not	been	used	in	that	manner	or	to	that	extent.

(6)		A	reference	in	subsections	(3)	and	(4)	to	a	defect	is	a	reference	to	any	failure	of	the	goods	to	

comply	with	the	implied	guarantee	as	to	acceptable	quality.	

Section 33. Implied guarantee as to fitness for particular purpose

(1)		Subject	to	subsection	(2),	the	following	guarantees	shall	be	implied	where	goods	are	supplied	

to	a	consumer:

	 (a)		that	the	goods	are	reasonably	fit	for	any	particular	purpose	that	the	consumer	makes	

known,	expressly	or	by	implication,	to	the	supplier	as	the	purpose	for	which	the	goods	

are	being	acquired	by	the	consumer;	and

	 (b)		that	 the	 goods	 are	 reasonably	 fit	 for	 any	 particular	 purpose	 for	which	 the	 supplier	

represents	that	they	are	or	will	be	fit.

(2)		The	implied	guarantees	referred	to	in	subsection	(1)	shall	not	apply	where	the	circumstances	

show	that	-

	 (a)	the	consumer	does	not	rely	on	the	supplier’s	skill	or	judgment;	or

	 (b)	it	is	unreasonable	for	the	consumer	to	rely	on	the	supplier’s	skill	or	judgment.

(3)		This	section	shall	apply	whether	or	not	the	purpose	is	a	purpose	as	to	which	the	goods	are	

commonly	supplied.	

Section 34. Implied guarantee that goods comply with description

(1)		Where	goods	are	supplied	by	description	to	a	consumer,	there	shall	be	implied	a	guarantee	

that	the	goods	correspond	with	description.

(2)		A	supply	of	goods	is	not	prevented	from	being	a	supply	by	description	by	reason	only	that,	

being	exposed	for	sale	or	hire,	they	are	selected	by	a	consumer.

(3)		If	 the	goods	are	supplied	by	 reference	 to	a	sample	or	demonstration	model	as	well	as	by	

description,	the	implied	guarantees	in	this	section	and	section	35	shall	apply.	

Section 35. Implied guarantee that goods comply with sample

(1)		The	following	guarantees	shall	be	implied	where	goods	are	supplied	to	a	consumer	by	reference	

to	a	sample	or	demonstration	model:

	 (a)	that	the	goods	correspond	with	the	sample	or	demonstration	model	in	quality;	and
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	 (b)		that	the	consumer	will	have	a	reasonable	opportunity	to	compare	the	goods	with	the	

sample	or	demonstration	model.

(2)		If	the	goods	are	supplied	by	reference	to	a	description	as	well	as	by	a	sample	or	demonstration	

model,	the	implied	guarantees	in	this	section	and	section	34	shall	apply.

Section 36. Implied guarantee as to price

(1)		Where	goods	are	supplied	to	a	consumer,	there	shall	be	implied	a	guarantee	that	the	consumer	

shall	not	be	liable	to	pay	to	the	supplier	more	than	the	reasonable	price	of	the	goods	where	

the	price	for	the	goods	is	not	-

	 (a)	determined	by	the	contract;

	 (b)	left	to	be	determined	in	a	manner	agreed	by	the	contract;	or

	 (c)	left	to	be	determined	by	the	course	of	dealing	between	the	parties.

(2)		Where	there	is	a	failure	to	comply	with	the	implied	guarantee	under	subsection	(1),	the	consumer’s	

only	right	of	redress	shall	be	to	refuse	to	pay	more	than	the	reasonable	price.

(3)	Nothing	in	Part	VI	shall	be	taken	to	confer	on	the	consumer	any	other	right	of	redress.

(4)		For	 the	 purposes	 of	 this	 section,	what	 is	 a	 “reasonable	 price”	 shall	 be	 a	 question	 of	 fact	

depending	on	the	circumstances	of	each	particular	case,	and	where	the	price	has	been	fixed	

under	any	written	law,	the	reasonable	price	shall	be	as	may	be	specified	under	that	written	law.	

Section 37. Implied guarantee as to repairs and spare parts

(1)		Where	imported	or	locally	manufactured	goods	are	supplied	to	a	consumer,	there	shall	be	implied	

a	guarantee	that	the	manufacturer	and	the	supplier	will	take	reasonable	action	to	ensure	that	

facilities	for	the	repair	of	the	goods	and	the	supply	of	spare	parts	for	the	goods	are	reasonably	

available	for	a	reasonable	period	after	the	goods	are	so	supplied.

(2)		Subsection	(1)	shall	not	apply	where	reasonable	action	has	been	taken	to	notify	the	consumer,	

at	 or	 before	 the	 time	 the	 imported	 or	 locally	 manufactured	 goods	 are	 supplied,	 that	 the	

manufacturer	or	the	supplier	or	both	does	not	undertake	that	repair	facilities	and	spare	parts	

will	be	available	for	those	goods.

(3)		Where	reasonable	action	has	been	taken	to	notify	the	consumer,	at	or	before	the	time	the	

goods	are	supplied,	that	the	manufacturer	or	supplier	or	both	does	not	undertake	that	repair	

facilities	and	spare	parts	will	be	available	for	those	goods	after	the	expiration	of	a	specified	 
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period,	subsection	(1)	shall	not	apply	in	relation	to	the	imported	or	locally	manufactured	goods	

after	the	expiration	of	that	period.

Section 38. Manufacturer’s express guarantee

(1)		An	express	guarantee	given	by	a	manufacturer	of	goods	which	are	supplied	to	a	consumer	

shall	bind	the	manufacturer	to	the	extent	specified	in	subsections	(2),	(3)	and	(4).

(2)		An	express	guarantee	in	respect	of	goods	given	by	a	manufacturer	in	a	document	binds	the	

manufacturer	where	the	document	is	given	to	a	consumer	with	the	actual	or	apparent	authority	

of	the	manufacturer	in	connection	with	the	supply	by	a	supplier	of	those	goods	to	the	consumer.

(3)		An	express	guarantee	which	is	included	in	a	document	relating	to	the	goods	and	which	appears	

to	have	been	made	by	the	manufacturer	of	the	goods	shall,	 in	the	absence	of	proof	to	the	

contrary,	be	presumed	to	have	been	made	by	the	manufacturer.

(4)		Proof	that	a	consumer	was	given	a	document	containing	express	guarantees	by	a	manufacturer	

in	respect	of	goods	in	connection	with	the	supply	of	those	goods	to	the	consumer	shall,	in	the	

absence	of	proof	to	the	contrary,	constitute	proof	that	the	document	was	given	to	the	consumer	

with	the	authority	of	the	manufacturer.

(5)		For	 the	purposes	of	 this	section,	 “express	guarantee”,	 in	 relation	 to	any	goods,	means	an	

undertaking,	assertion	or	representation	in	relation	to	-

	 (a)	the	quality,	performance	or	characteristics	of	the	goods;

	 (b)		the	provision	of	services	that	are	or	may	at	any	time	be	required	in	respect	of	the	goods;	

	 (c)	the	supply	of	parts	that	are	or	may	at	any	time	be	required	for	the	goods;	

	 (d)		the	future	availability	of	identical	goods,	or	of	goods	constituting	or	forming	part	of	a	

set	of	which	the	goods	in	relation	to	which	the	undertaking,	assertion	or	representation	

is	given	or	made	form	part	of;	or

	 (e)		the	return	of	money	or	other	consideration	should	the	goods	not	meet	any	undertaking	

by	 the	guarantor,	 given	or	made	 in	 connection	with	 the	 supply	of	 the	goods	or	 in	

connection	with	the	promotion	by	any	means	of	the	supply	or	use	of	the	goods.
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๒. กฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว

	 ประเทศมาเลเซยีมบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกับการถือครองทีดิ่นของคนต่างด้าว	โดยมกีฎหมายหลกั

ที่เกี่ยวข้อง	คือ	National	Land	Code	1965	(ประมวลกฎหมายที่ดินแห่งชาติ	ค.ศ.	1๙๖๕)

๒.๑ การถือครองที่ดิน
	 ที่ดินตามความหมายของ	National	Land	Code	1965	คือ๒๔๖

	 1)	ตัวพื้นผิวดิน	รวมถึงสิ่งทั้งหมดที่ก่อตัวบนผิวดินนั้น

	 ๒)	ดินชั้นล่างของพื้นดิน	รวมถึงสิ่งทั้งหมดในนั้น

	 3)	พืชผักทั้งหมดและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่อยู่บนหรือล่างพื้นดินนั้น

	 ๔)		ทกุสิง่ท่ีอยูต่ดิถาวรกบัผนืแผ่นดิน	ไม่ว่าจะอยู่บนหรือใต้พ้ืนผวิ	ได้แก่	ส่ิงทีเ่ป็นส่วนควบกับอาคาร

	 ๕)	ที่ดินที่ปกคลุมด้วยน�้า

	 ทั้งนี้	การถือครองที่ดินในประเทศมาเลเซียนั้นแบ่งออกได้เป็น	3	รูปแบบ	ได้แก่๒๔๗

	 1)	 การถือครองแบบไม่มีภาระหรือถือครองอิสระ	 (Free	 hold)	 เจ้าของที่ดินสามารถท�าธุรกรรม 

การซื้อขายที่ดินประเภทนี้ได้ด้วยตนเองบนข้อจ�ากัดที่น้อยกว่าที่ดินประเภทอื่น	(เช่น	ไม่จ�าต้องขออนุมัต ิ

จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ)	 ทั้งนี้	 รัฐบาลไม่สามารถอ้างความเป็นเจ้าของบนที่ดินท่ีมีสิทธิการถือครอง 

ประเภทนี้ได้

	 ๒)	การถอืครองแบบสทิธกิารเช่า	(Lease	hold)	ผูถื้อครองได้รับการเช่าจากรัฐในระยะเวลาทีก่�าหนด	

(เช่น	3๐	ปี	๖๐	ปี	๙๙	ปี	หรอื	๙๙๙	ปี)๒๔๘	ทัง้นี	้หากหมดอายเุวลาการเช่าสามารถท�าการต่ออายุสญัญาได้	 

โดยยื่นความจ�านงไปที่ส�านักงานที่ดินเพ่ือพิจารณา	 หากอนุมัติต้องท�าการช�าระค่าเช่า	 (ค่าเช่าข้ึนอยู่กับ

แต่ละวัตถุประสงค์)

๒๔๖		National	Land	Code	1965,	Section	5.	““land”	includes-	 
	 (a)	that	surface	of	the	earth	and	all	substances	forming	that	surface;	 
	 (b)	the	earth	below	the	surface	and	all	substances	therein;	 
	 (c)	all	vegetation	and	other	natural	products,	whether	or	not	requiring	the	periodical	application	of	labour	to	their	
production,	and	whether	on	or	below	the	surface;	 
	 (d)	all	things	attached	to	the	earth	or	permanently	fastened	to	any	thing	attached	to	the	earth,	whether	on	or	below	
the	surface;	and	 
	 (e)	land	covered	by	water;”

๒๔๗		Carmen	Tham,	“Land	Title	Types	in	Malaysia,”	Accessed	April	20,	2019,	http://blog.bumbung.co/2017/07/18/land-title-
types-malaysia.

๒๔๘		National	House	Buyers	Association,	“What	is	the	difference	between	leasehold	and	freehold	tenures?,”	Accessed	July	11,	
2018,	https://www.hba.org.my/faq/lease_freehold.htm.



๘๗

	 3)		 การถือครองที่สงวนให้คนท้องถิ่นมาเลเซีย	 และส�าหรับชาวภูมิบุตร	 (Bumiputera)	 

การถือครองรูปแบบนี้จะสงวนเอาไว้ให้คนท้องถิ่นมาเลเซีย๒๔๙	 ด้วยกันเท่านั้น	 ส่วนภูมิบุตร	 

หรือ	Bumiputera๒๕๐	จะซื้อขายที่ดินได้ก็แต่เฉพาะกลุ่มภูมิบุตรด้วยกันเท่านั้น	อย่างไรก็ดี	หากประสงค์

ที่จ ะท�าธุรกรรมซื้อขายกับคนท่ีไม่ใช่ภูมิบุตรสามารถท�าได้โดยแจ้งความยินยอมในการโอนสิทธิถือครอง

ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ส�านักงานที่ดินเป็นกรณี	ๆ	ไป๒๕1

๒.๒ การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว
	 Nat ional	 Land	 Code	 1965	 ได้ก�าหนดข้อจ�ากัดเกี่ยวกับคนต่างด้าว	 (Non-citizens)	 

และบริษัทต่างชาติ	(Foreign	companies)	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

 ๒.๒.๑ นิยามของคนต่างด้าว

	 ในค วามหมายท่ัวไป	 คนต่างด้าว	 หมายถึง	 บุคคลที่ไม่ได้เป็นพลเมืองมาเลเซีย	 ส่วนบริษัท

ต่าง ชาตินั้น	 หมายถึง	 บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ	 ซึ่งเป็นไปตาม	 Companies	 Act	

2016 	 (พระราชบัญญัติบริษัทจ�ากัด	 ค.ศ.	 ๒๐1๖)๒๕๒	 และยังให้หมายความรวมถึงบริษัทมาเลเซียที่ม ี

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นคนต่างด้าวอย่างน้อยร้อยละ	๕๐	 และบริษัทมาเลเซียที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงเป็นบริษัทมาเลเซียที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างน้อยร้อยละ	๕๐	ด้วย๒๕3

๒๔๙		Federal	Constitution,	Article	160	(2)	“In	this	Constitution,	unless	the	context	otherwise	requires,	the	following	expressions	
have	the	meanings	hereby	respectively	assigned	to	them,	that	is	to	say	- 
“Malay”	means	a	person	who	professes	the	religion	of	Islam,	habitually	speaks	the	Malay	language,	conforms	to	Malay	
custom	and	-	 
	 (a)	was	before	Merdeka	Day	born	in	the	Federation	or	in	Singapore	or	born	of	parents	one	of	whom	was	born	in	the		
	 Federation	or	in	Singapore,	or	is	on	that	day	domiciled	in	the	Federation	or	in	Singapore;	or 
	 (b)	is	the	issue	of	such	a	person;”

๒๕๐		Bumiputera	ในที่นี้หมายถึง	a)	for	Peninsula	of	Malaysia	(Malay	individual	or	Aborigine)	ตามมาตรา	160	(2)	แห่งรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐมาเลเซีย	b)	for	Sarawak	(individual)	ตามมาตรา	161(A)	(6)	(a)	แห่งรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐมาเลเซีย	c)	for	Sabah	
(individual)	ตามมาตรา	161(A)	(6)	(b)	แห่งรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐมาเลเซีย

๒๕1		Carmen	Tham,	“Land	Title	Types	in	Malaysia,”	Accessed	April	20,	2019,	http://blog.bumbung.co/2017/07/18/land-title-
types-malaysia.

๒๕๒		Companies	Act	2016,	Section	4	“foreign	company”	means—	 
	 (a)	a	company,	corporation,	society,	association	or	other	body	incorporated	outside	Malaysia;	or	 
	 (b)	an	unincorporated	society,	association	or	other	body	which	under	the	law	of	its	place	of	origin	may	sue	or	be	
sued,	or	hold	property	in	the	name	of	the	secretary	or	other	officer	of	the	body	or	association	duly	appointed	for	that	
purpose	and	which	does	not	have	its	head	office	or	principal	place	of	business	in	Malaysia;”

๒๕3		National	Land	Code	1965,	Section	433A.	“For	the	purposes	of	this	Part- 
“foreign	company”	means-	 
	 (a)	a	foreign	company	as	defined	in	sub-section	(1)	of	section	4	of	the	Companies	Act	1965;	 
	 (b)	a	company	incorporated	under	the	Companies	Act	1965	with	fifty	per	cent	or	more	of	its	voting	shares	being	held	
by	a	non-citizen,	or	by	a	foreign	company	referred	to	in	paragraph	(a)	,	or	by	both,	at	the	time	of	the	proposed	acquisition	
of	any	land	or	any	interest	in	land	or	at	the	time	of	the	execution	of	the	instrument	or	deed	in	respect	of	any	alienated	
land	or	any	interest	therein,	as	the	case	may	be;	or 
	 (c)	a	company	incorporated	under	the	Companies	Act	1965	with	fifty	per	cent	or	more	of	its	voting	shares	being	held	
by	a	company	referred	to	in	paragraph	(b)	,	or	by	a	company	referred	to	in	paragraph	(b)	together	with	a	non-citizen	or	a	
foreign	company	referred	to	in	paragraph	(a)	,	at	the	time	of	the	proposed	acquisition	of	any	land	or	any	interest	in	land	or	
at	the	time	of	the	execution	of	the	instrument	or	deed	in	respect	of	any	alienated	land	or	any	interest	therein,	as	the	case	
may	be.



๘๘

 ๒.๒.๒ ข้อจ�ากัดสิทธิของคนต่างด้าว

 (๑) กรณีทั่วไป

	 การถือครองที่ดินของผู้ลงทุนชาวต่างชาติหรือบริษัทจากต่างชาติน้ัน	 ต้องพิจารณาประเภทของ

การถือครองที่ดิน	 เน่ืองจากมีบทบัญญัติทางกฎหมายเรื่องการถือครองท่ีดินของคนต่างด้าวที่จ�ากัดสิทธิ	

เช่น	 ไม่สามารถถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินได้	 ดังนั้น	 คนต่างด้าวได้เพียงสิทธิการเช่าตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงระบบกฎหมายที่ดินภายในประเทศมาเลเซีย	และส�าหรับคนต่างด้าว

	 นอกจากนี้	คนต่างด้าวจ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการรัฐนั้น	ๆ	ก่อนเสมอ๒๕๔	ซึ่งรวมถึง 

กรณีที่คนชาติมาเลเซียขายที่ดินให้คนต่างด้าวด้วย	 หากคนต่างด้าวซื้อที่ดินก่อนได้รับอนุญาตจาก 

ผู้ว่าการรัฐ	จะท�าให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ๒๕๕

 (๒) ข้อยกเว้น

	 กรณีดังต่อไปนี้ที่คนต่างด้าวไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ว่าการรัฐ๒๕๖

	 1)	ที่ดินหรือประโยชน์บนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมหรือเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

	 ๒)	การจัดการตามสัญญาซื้อขายที่ดินที่ผู้ว่าการรัฐได้อนุญาตแล้ว

	 3)	การกระท�าต่อที่ดินของคนต่างด้าวตามที่ได้ก�าหนดยกเว้นในกฎหมายเฉพาะ

๒๕๔		National	Land	Code	1965,	Section	433B. 
“(e)	the	Registrar	may	endorse	any	memorial	of	transmission	on	the	register	document	of	title	to	any	land	in	favour	of	
a	non-citizen	or	foreign	company,	but	only	after	the	prior	approval	of	the	State	Authority	has	been	obtained	upon	an	
application	in	writing	to	the	State	Authority	by	such	non-citizen	or	foreign	company:…”

๒๕๕		National	Land	Code	1965,	Section	433C.	“Disposal,	dealing,	etc.,	in	favour	of	a	non-citizen	and	foreign	company	in	
contravention	of	section	433B	to	be	null	and	void. 
After	the	commencement	of	this	Part,	any	disposal	of	land	by	the	State	Authority,	or	any	dealing	or	other	act	with	regard	
to	alienated	land	or	any	interest	therein,	in	contravention	of	section	433B	shall	be	null	and	void.”

๒๕๖		National	Land	Code	1965,	Section	433B. 
“(e)	…	Provided	that	no	such	approval	shall	be	required	in	respect	of-	

(aa)	any	land	or	any	interest	in	land	which	is	subject	to	the	category	“industry”	or	to	any	condition	requiring	its	use	for	
industrial	purposes;

(ab)	any	dealing	effected	pursuant	to	a	sale	and	purchase	agreement	for	which	an	approval	has	been	granted	under	
section	433E	and	executed	by	the	same	parties	in	such	agreement;	and	

(ac)	any	dealing	or	act	with	regard	to	alienated	land	or	any	interest	in	land	exempted	by	rules	made	under	paragraph	
(aa)	of	sub-section	(1)	of	section	14.”



๘๙

	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าผู้ว่าการรัฐจะได้อนุญาตให้คนต่างด้าวถือครองที่ดินได้	 แต่อาจก�าหนดเงื่อนไข

บางประการที่แตกต่างจากคนมาเลเซียได้เช่นกัน๒๕๗	ทั้งนี้	รวมถึงการจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างด้วย	

ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอัตราปกติก็ได้๒๕๘

	 อนึ่ง	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวในประเทศมาเลเซียคือ	 

หน่วยการวางแผนเศรษฐกิจ	(Economic	Planning	Unit:	EPU)	ซึง่เป็นหน่วยงานสงักัดส�านกันายกรฐัมนตร	ี

(Prime	Minister’s	Department)	โดยหน่วยการวางแผนเศรษฐกิจได้ก�าหนดคู่มือการถือครองที่ดินส�าหรับ

คนต่างด้าวไว้ว่าที่ดินแบบใดสามารถซื้อได้หรือซื้อไม่ได้ซึ่งจะแปรผันตามราคาและเมืองที่ตั้งด้วย๒๕๙

 

๒๕๗				National	Land	Code	1965,	Section	433B. 
“(1)	Notwithstanding	anything	contained	in	this	Act	or	in	any	other	written	law-	 
	 (a)	a	non-citizen	or	a	foreign	company	may	acquire	land	by	way	of	a	disposal	under	Division	II 
	 (b)	a	dealing	under	Division	IV	with	respect	to	alienated	land	or	an	interest	in	alienated	land	may	be	effected	in	favour	
of	a	non-citizen	or	a	foreign	company;	 
	 (c)	alienated	land,	or	any	share	or	interest	in	such	land,	may	be	transferred	or	transmitted	to,	or	vested	in,	or	created	
in	favour	of	any	person	or	body	as	“trustee”,	or	of	two	or	more	persons	or	bodies	as	“trustees”,	where	the	trustee	or	one	
of	the	trustees,	or	where	the	beneficiary	or	one	of	the	beneficiaries,	is	a	non-citizen	or	a	foreign	company;	 
	 (d)	the	Registrar	may	in	respect	of	any	land	register	any	person	or	body	as	“representative”	or	make	a	memorial	in	
favour	of	any	person	or	body	as	“representative”	if	such	person	or	body	is	a	non-citizen	or	a	foreign	company;	 
	 (e)	the	Registrar	may	endorse	any	memorial	of	transmission	on	the	register	document	of	title	to	any	land	in	favour	
of	a	non-citizen	or	foreign	company,	but	only	after	the	prior	approval	of	the	State	Authority	has	been	obtained	upon	an	
application	in	writing	to	the	State	Authority	by	such	non-citizen	or	foreign	company:	Provided	that	no	such	approval	shall	
be	required	in	respect	of-

(aa)	any	land	or	any	interest	in	land	which	is	subject	to	the	category	“industry”	or	to	any	condition	requiring	its	use	
for	industrial	purposes;

(ab)	any	dealing	effected	pursuant	to	a	sale	and	purchase	agreement	for	which	an	approval	has	been	granted	
under	section	433E	and	executed	by	the	same	parties	in	such	agreement;	and

(ac)	any	dealing	or	act	with	regard	to	alienated	land	or	any	interest	in	land	exempted	by	rules	made	under	
paragraph	(aa)	of	sub-section	(1)	of	section	14.and	[Proviso	subs.	by	Act	A1104	-	Prior	text	read	-	“Provided	that	no	such	
approval	shall	be	required	in	respect	of	any	land	or	any	interest	in	any	land	which	is	subject	to	the	category	“industry”	or	
to	any	condition	requiring	its	use	for	industrial	purposes,	or	in	respect	of	State	land	to	be	alienated	for	industrial	purposes.	
And	Provided	further	that	no	such	approval	shall	be	required	in	respect	of	any	dealing	effected	pursuant	to	a	sale	and	
purchase	agreement	for	which	an	approval	has	been	granted	under	section	433E	and	executed	by	the	same	parties	in	
such	agreement.”]” 
“	(2)	Where	the	State	Authority	grants	any	approval	under	sub-section	(1)	it	may	be	made	subject	to	such	terms	and	
conditions	as	may	be	specified	by	the	State	Authority	and	to	the	payment	of	such	levy	as	may	be	prescribed.“

๒๕๘		National	Land	Code	1965,	Section	433B. 
“(2A)	The	State	Authority	may,	where	its	approval	under	sub-section	(1)	is	given	subject	to	the	payment	of	such	levy	as	
may	be	prescribed,	remit	to	any	non-citizen	or	foreign	company,	or	exempt	any	non-citizen	or	foreign	company	from	the	
payment	of,	any	part	of	such	levy:	 
Provided	that	the	State	Authority	shall	not	remit	to	any	non-citizen	or	foreign	company,	or	exempt	any	non-citizen	or	
foreign	company	from	the	payment	of,	such	levy	except	in	accordance	with	the	directions	of	the	National	Land	Council..

๒๕๙		Economic	Planning	Unit,	Prime	Minister’s	Department,	GUIDELINE	ON	THE	ACQUISITION	OF	PROPERTIES,	Accessed	
July	11,	2018,	https://www.jkptg.gov.my/sites/default/files/article/perolehan%20hartanah.pdf.



๙๐

 (๓) ประเภทของที่ดินที่คนต่างด้าวไม่สามารถซื้อได้

	 ที่ดินที่คนต่างด้าวไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อได้	ได้แก่๒๖๐

	 1)	ที่ดินที่มูลค่าต�่ากว่า	1	ล้านริงกิตมาเลเซีย	(ราว	1๐	ล้านบาท)

	 ๒)	ที่อยู่อาศัยที่ผู้ว่าการรัฐก�าหนดให้เป็นที่ดินต้นทุนต�่า	หรือกลางค่อนไปทางต�่า

	 3)	ที่ดินที่ปลูกสร้างบนพื้นที่สงวนของมาเลเซีย

	 ๔)		ที่ดินที่จัดสรรให้คนท้องถ่ินมาเลเซีย	 (Bumiputera)	 ในโครงการพัฒนาพื้นที่ตามที่ผู้ว่าการรัฐ

ก�าหนด

 (๔) ประเภทของที่ดินที่คนต่างด้าวสามารถซื้อได้

	 แต่อย่างไรก็ดี	 กฎหมายได้ก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับคนต่างด้าวให้มีสิทธิถือครองที่ดินได้อยู่ใน 

บางพื้นที่บนภาคพื้นทวีปของมาเลเซียโดยไม่ต้องขออนุญาตด้วยเงื่อนไขบางประการ	 ซึ่งสามารถสรุปได้	

ดังนี้๒๖1

๒๖๐		GUIDELINE	ON	THE	ACQUISITION	OF	PROPERTIES	(Effective	1	March	2014), 
VI.	RESTRICTIONS	 
10.	Foreign	interest	is	NOT	ALLOWED	to	acquire:	 
10.1	Properties	valued	less	than	RM1,000,000	per	unit;	 
10.2	Residential	units	under	the	category	of	low	and	low-medium	cost	as	determined	by	the	State	Authority;	 
10.3	Properties	built	on	Malay	reserved	land;	and	 
10.4	Properties	allocated	to	Bumiputera	interest	in	any	property	development	project	as	determined	by	the	State	Authority.

๒๖1		Noreeta	Binti	Mohd	Nor,	“Guide	to	Foreign	Investors	for	Acquisition	of	Property	in	Malaysia,”	Accessed	July	11,	2018,	
http://www.azmilaw.com/images/stories/PDF/newsletter/Issue_44/44-03_Guide_to_Foreign_Investors_for_Acquisition_of_
Property_in_Malaysia.pdf.



๙1

เงื่อนไข

เมืองวิลิยาห์ 
เปอเซกุตวน  
(Wilayah 
Persekutuan) 
เมือง
กัวลาลัมเปอร์ 
(Kuala Lumpur) 
เมืองลาบวน
(Labuan) และ 
เมืองปูตระจายา 
(Putrajaya)

เมืองเซอลังงอร์ 
(Selangor)

เมืองปีนัง 
(Penang)

เมืองยะโฮร์ 
(Johor)

ราคาขั้นต�่าที่
อนุญาตให้คน
ต่างด้าวซื้อได้

1	ล้านริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
1๐	ล้านบาท)	
ส�าหรับที่ดินทุก
ประเภท

1	ล้านริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
1๐	ล้านบาท)	
ส�าหรับที่ดินที่อยู่
อาศัยในเขตฮูลู	
(Hulu)	 
เขตเซอลังงอร์	
(Selangor)	เขต
ซาบัค	เบอร์นัม	
(Sabak	Bernam)

๒	ล้านริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
๒๐	ล้านบาท)	
ส�าหรับที่ดินที่อยู่
อาศัยในเขตเปตา
ลิง	(Petaling)	 
เขตกอมบัค	
(Gombak)	เขต
ฮูลู	ลังกัต	(Hulu	
Langat)	เขตเซปัง	
(Sepang)	เขตกลัง	
(Klang)	เขตกัวลา	
เซอลังงอร์	(Kuala	
Selangor)	 
เขตกัวลาลังกัต	
(Kuala	Langat)

3	ล้านริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
3๐	ล้านบาท)	
ส�าหรับที่ดินเพื่อ
การพาณิชย์กรรม
และอุตสาหกรรม
ได้ในทุกเขต

๒	ล้านริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
๒๐	ล้านบาท)	
ส�าหรับที่ดินทุก
ประเภทที่อยู่
บนคาบสมุทร
มลายู	(Malay	
Peninsula)

1	ล้านริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
1๐	ล้านบาท)	
ส�าหรับที่ดินทุก
ประเภทที่อยู่บน
แผ่นดินใหญ่

1	ล้านริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
1๐	ล้านบาท)	
ส�าหรับที่ดินทุก
ประเภท	

สูงสุด	1๐	ล้าน 
ริงกิตมาเลเซีย	 
(ราว	1๐๐	ล้าน
บาท)	และ
อนุญาตให้เฉพาะ
ที่ดินเพื่อ 
การอยู่อาศัย	 
การพาณิชย์กรรม	
และเกษตรกรรม
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เงื่อนไข

เมืองวิลิยาห์ 
เปอเซกุตวน  
(Wilayah 
Persekutuan) 
เมือง
กัวลาลัมเปอร์ 
(Kuala Lumpur) 
เมืองลาบวน
(Labuan) และ 
เมืองปูตระจายา 
(Putrajaya)

เมืองเซอลังงอร์ 
(Selangor)

เมืองปีนัง 
(Penang)

เมืองยะโฮร์ 
(Johor)

วันที่มีผลใช้บังคับ
1	มีนาคม	
๒๕๕๘

1	กันยายน	
๒๕๕๘

1	กุมภาพันธ์	
๒๕๕๘

1	พฤษภาคม	
๒๕๕๘

ค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตให้คน
ต่างด้าวถือครอง

1๕๐	ริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
1,๕๐๐	บาท)	
เป็นค่าจด
ทะเบียนและ
ค�าขอ

ค่าค�าขออนุญาต	
1๐,๐๐๐	ริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
1๐๐,๐๐๐	บาท)	
ส�าหรับบุคคล
ธรรมดา

ค่าค�าขออนุญาต	
๒๐,๐๐๐	ริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
๒๐๐,๐๐๐	บาท)	
ส�าหรับบริษัท

และเก็บภาษีอีก	
3%	ของราคา

เลือกค่า
ธรรมเนียมที่
สูงกว่าระหว่าง	
๒๐,๐๐๐	ริงกิต 
มาเลเซีย	(ราว	
๒๐๐,๐๐๐	บาท)	
หรือ	๒%	ของ
มูลค่าซื้อขาย

	 ทั้งนี้	หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้	เช่น	ราคาที่ดินต�่ากว่าที่หน่วยการวางแผนเศรษฐกิจ

ก�าหนด	คนต่างด้าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถถือครองได้	

	 ส�าหรบัรายละเอยีดอ่ืนๆ	เกีย่วกบักฎหมายทีดิ่น	สามารถอ่านเพ่ิมเตมิได้ในหวัข้อ	๖.	กฎหมายท่ีดนิ
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๓. กลไกการระงับข้อพิพาท

	 การระงับข้อพิพาทด้านการค้าและการลงทุนในประเทศมาเลเซียน้ัน	 สามารถกระท�าได้ 

โดยวิธีการดังนี้

๓.๑ การระงับข้อพิพาทโดยทางศาล
	 ระบบศาลในประเทศมาเลเซียเป็นระบบศาลเดี่ยว	 คือ	 ระบบที่ศาลยุติธรรมมีอ�านาจ

หน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอรรถคดีทุกประเภท	 ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง	 คดีอาญา	 หรือคดีปกครอง	 

โดยจะปรับใช้ทั้งกฎหมายของสหพันธรัฐ	(Federal	Law)	และกฎหมายของรัฐ	(State	Law)	ระบบศาลของ

ประเทศมาเลเซียสามารถแบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ดังนี้

 ๓.๑.๑ ศาลชั้นต้น (Subordinate Courts)

	 ได้แก่	ศาลแขวง	ศาลเด็ก	และศาลเฉพาะ

 (๑) ศาลแขวง (Magistrates Court) สามารถแบ่งออกเป็น

	 (ก)	ศาลแขวงชั้นที่	1	(First	Class	Magistrate)

	 ศาลแขวงชั้นที่	 1	 มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีแพ่งที่มีจ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน	

1๐๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 1	 ล้านบาท)	 และพิจารณาคดีอาญาที่มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1๐	 ปี	 

อย่างไรก็ดี	 ศาลแขวงช้ันที่	 1	 จะพิจารณาพิพากษาโทษจ�าคุกได้ไม่เกิน	 ๕	 ปี	 โทษปรับไม่เกิน	 1๐,๐๐๐	 

ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	1๐๐,๐๐๐	บาท)	โทษโบยตีไม่เกิน	1๒	ครั้ง	หรือทั้งจ�าทั้งปรับทั้งโบย

	 (ข)	ศาลแขวงชั้นที่	๒	(Second	Class	Magistrate)

	 ศาลแขวงช้ันที่	 ๒	 มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีแพ่งที่มีจ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน	

1๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	1๐๐,๐๐๐	บาท)	ทั้งนี้	ในคดีที่มีจ�านวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินกว่า	 

๕,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท)	 โจทก์จะต้องเตรียมการด�าเนินคดีด้วยตนเอง	 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีตัวแทนทางกฎหมาย	ส่วนในการพิจารณาคดีอาญา	ศาลแขวงชั้นที่	 ๒	มีอ�านาจ

หน้าที่ในการพิจารณาคดีอาญาที่มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1๒	 เดือน	 และมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาโทษ 

จ�าคุกไม่เกิน	๖	เดือน	โทษปรับไม่เกิน	1,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	1๐,๐๐๐	บาท)	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 (๒) ศาลเด็ก (Court for Children)

	 ศาลเด็กมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีของบุคคลที่อายุต�่ากว่า	1๘	ปี

 (๓) ศาลเฉพาะ (Sessions Court)

	 ในการพิจารณาคดีแพ่ง	 ศาลเฉพาะมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่เก่ียวกับอุบัติเหต ุ

ทางรถยนต์	 ข้อพิพาทระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า	 และการยึดทรัพย์สิน	 ส่วนในการพิจารณาคดีอาญา	 

ศาลเฉพาะจะมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาความผิดทางอาญาทั้งหมด	 เว้นแต่ความผิดทางอาญาที่มี

โทษประหารชีวิต
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 ๓.๑.๒ ศาลชั้นสูง (Superior Courts)

	 ได้แก่	ศาลสูง	ศาลอุทธรณ์	และศาลระดับประเทศ

	 (1)	 ศาลสูง	 (High	 Court)	 เป็นศาลระดับรัฐ	 แบ่งออกได้เป็น	 ๒	 ศาล	 คือ	 ศาลสูงแห่งมาเลเซีย	 

(High	 Court	 of	 Malaysia)	 ที่มีเขตอ�านาจการวินิจฉัยข้อพิพาทในกรุงกัวลาลัมเปอร์	 และศาลสูงแห่ง 

ซาบาห์และซาราวัก	 (High	 Court	 of	 Sabah	 and	 Sarawak)	 ที่มีเขตอ�านาจการวินิจฉัยข้อพิพาทใน 

รฐัซาบาห์	และรฐัซาราวกั	โดยศาลสงูจะมอี�านาจหน้าท่ีในการพิจารณาคดแีพ่งทัง้หมด	โดยเฉพาะคดแีพ่ง

ทีไ่ม่อยูใ่นขอบเขตอ�านาจของศาลชัน้ต้น	เช่น	คดทีีเ่กีย่วกบัการสมรสและการหย่า	การแต่งตัง้ผูพ้ทิกัษ์เดก็	

คดมีรดก	คดล้ีมละลาย	และการเรยีกร้องทางแพ่งอืน่	ๆ 	ทีม่จี�านวนทนุทรัพย์ท่ีพพิาทเกินกว่า	1,๐๐๐,๐๐๐	 

ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 1๐	 ล้านบาท)	 อีกทั้งมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีอาญาทั้งหมด	 

โดยเฉพาะคดีอาญาที่ไม่อยู่ในขอบเขตอ�านาจของศาลชั้นต้น	 เช่น	 ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต	 

นอกจากนี้	 ศาลสูงยังมีอ�านาจในการพิจารณาอุทธรณ์จากศาลชั้นต้น	 ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา	 

โดยในคดแีพ่ง	จะต้องเป็นคดีแพ่งทีม่จี�านวนทนุทรพัย์ทีพ่พิาทเกนิกว่า	1๐,๐๐๐	รงิกติมาเลเซีย	(ประมาณ	

1๐๐,๐๐๐	บาท)	เว้นแต่จะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย

	 (๒)	ศาลอุทธรณ์	 (Court	 of	 Appeal)	 จะรับเรื่องอุทธรณ์มาจากศาลสูง	ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา	

การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ไม่มีการสืบพยานใหม่	 แต่จะเปิดห้องพิจารณาเพื่อเปิดโอกาสให้โจทก์

หรือจ�าเลยแถลงคดีต่อศาล	ซึ่งศาลก็สามารถซักถามประเด็นให้มีความชัดเจนขึ้น๒๖๒

	 (3)	 ศาลระดับสหพันธรัฐ	 (Federal	 Court)	 ถือเป็นศาลสูงสุดของประเทศ	 ซึ่งจะรับเร่ืองมาจาก 

ศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น

	 นอกจากน้ี	ประเทศมาเลเซยียงัมรีะบบศาลยุตธิรรมแบบคูข่นาน	คอื	ศาลชารีอะฮ์	(Syariah	Court)	

ซึง่ท�าหน้าทีพ่จิารณาคดีทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายส่วนบคุคลของชาวมสุลิม	(Personal	Laws	of	the	Muslim)	

เช่น	กฎหมายครอบครัว	อาทิ	การสมรส	การหย่า	การรับมรดก	การคุ้มครองและการปกครองดูแลบุตร	

และการปฏบิตัติามหลกัศาสนา	รวมถงึศาลอุตสาหกรรม	(Industrial	Courts)	ซึง่ท�าหน้าทีว่นิิจฉัยข้อพพิาท

ทางอุตสาหกรรมหรือการค้า๒๖3

๓.๒ การระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล
	 การระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล	 เป็นวิธีการที่คู ่ความสามารถใช้เพื่อระงับข้อพิพาท 

โดยไม่ต้องด�าเนินกระบวนพิจารณาในศาล	 โดยการระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาลซึ่งเป็นที่นิยมใน

ประเทศมาเลเซีย	ได้แก่	อนุญาโตตุลาการ	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	และการประนอมข้อพิพาท

 

๒๖๒		ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,	“รายงานการศึกษาดูงาน	ณ	ศาลสหพันธ์แห่งมาเลเซีย	สหพันธรัฐมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	๔-๗	มีนาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๖,”	ในโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่	1	จัดโดยส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,	๒๕๕๖,	น.๙.

๒๖3		ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,	“อนุญาโตตุลาการ,”	สืบค้นเมื่อวันที่	1๙	มิถุนายน	๒๕๖1,	http://
market.sec.or.th/public/ipos/IPOSGetFile.aspx?TransID=85120&TransFileSeq=41.
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 ๓.๒.๑ อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)

	 อนุญาโตตุลาการ	 คือ	 วิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาท	 ซึ่งอาจมีมากกว่าสองฝ่ายก็ได	้ 

โดยคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด	 หรือท้ังสองฝ่าย	 น�าข้อพิพาทเสนอต่ออนุญาโตตุลาการให้ท�าค�าชี้ขาด	

(Award)	 ซึ่งค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นย่อมมีผลผูกพันคู่พิพาทเสมือนหนึ่งว่าเป็นค�าพิพากษา 

ของศาล	 โดยอนุญาโตตุลาการจะมีหลักเกณฑ์การด�าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตาม

กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการและกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ	และข้อบังคับที่คู่พิพาทได ้

ตกลงกนัไว้ก่อนหน้าแล้ว	หรอืตามทีอ่นุญาโตตลุาการเลือกใช้ในกรณีทีคู่พ่พิาทไม่ได้ตกลงกนัไว้	หรือก�าหนด 

เพิ่มเติมขึ้นจากกฎหมายหรือข้อบังคับ

	 อนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซียอยู ่ภายใต้บังคับแห่ง	 Arbitration	 Act	 2005	 

(พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	 ค.ศ.	 ๒๐๐๕)	 โดยมีกฎหมายต้นแบบอนุญาโตตุลาการทาง 

การค้าระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	 

ค.ศ.	1๙๘๕	(UNCITRAL	Model	Law	1985)	และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	ค.ศ.	1๙๖๙	ของ

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นแม่แบบ	 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับการอนุญาโตตุลาการ	 

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี	 ค.ศ.	 ๒๐11	 เพื่อลดข้อจ�ากัด 

และการแทรกแซงของศาลต่อการอนุญาโตตุลาการ

	 นอกจากนี้	 ประเทศมาเลเซียยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน	 Convention	 on	 the	 Recognition	 and	

Enforcement	of	Foreign	Arbitral	Awards	(อนุสัญญาว่าด้วยการบงัคับตามค�าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการ

ต่างประเทศ)	 หรืออนุสัญญานิวยอร์ก	 ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ต่างประเทศอยู่ภายใต้ข้อสงวนสิทธิตามหลักต่างตอบแทน	 คือจะมีผลบังคับใช้และผูกพันในรัฐภาคี 

แห่งอนุสัญญานิวยอร์ก	และข้อสงวนสิทธิในเชิงพาณิชย์	คือ	ประเทศมาเลเซียจะบังคับตามค�าชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการซึ่งมีผลในเชิงพาณิชย์ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียเท่านั้น

 (๑) สัญญาอนุญาโตตุลาการ

	 เป็นสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนโดยการอนุญาโตตุลาการ	 

ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 ทั้งนี้	 สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเป็นข้อสัญญาหนึ่งใน 

สญัญาหลกั	หรอืเป็นสญัญาอนญุาโตตุลาการแยกต่างหากกไ็ด้

	 สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องท�าเป็นหนังสือ	โดยอาจอยู่ในรูปดังต่อไปนี้

	 (ก)	เอกสารใด	ๆ	ที่มีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา	หรือ

	 (ข)		เอกสารท่ีคู่สัญญาโต้ตอบทางจดหมาย	 โทรสาร	 โทรเลข	 หรือการส่ือสารวิธีการอ่ืนใดท่ีมี 

การบันทึกถึงการตกลงกันไว้	หรือ

	 (ค)		มีการกล่าวอ้างข้อสัญญาในข้อเรียกร้องหรือค�าคัดค้านของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและคู่สัญญา 

อีกฝ่ายหนึ่งมิได้ปฏิเสธถึงการกล่าวอ้างนั้น	หรือ



๙๖

	 (ง)		เอกสารอ้างอิงที่มีข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ	 โดยมีวัตถุประสงค์ให ้

ข้อตกลงน้ันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก๒๖๔	 เช่น	 รายงานการประชุมที่มีบันทึกถึงข้อตกลง

และการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ๒๖๕	 หรือใบขนสินค้า 

ที่มีข้อตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ๒๖๖

	 สัญญาอนุญาโตตุลาการระบุถึงข้อพิพาทใดที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ	

ข้อพิพาทนั้นก็สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ	 เว ้นแต่สัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น 

จะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ	(Public	Policy)๒๖๗

	 สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง	 คู ่สัญญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการ

จึงต้องมีความสามารถบริบูรณ์ตามกฎหมายที่จะท�าสัญญา	 และตกลงท�าสัญญาด้วยความสมัครใจ	 

โดยการแสดงเจตนาในการท�าสัญญาอนุญาโตตุลาการจะต้องถูกต้องตรงกัน	 ไม่มีความส�าคัญผิดใน 

ส่ิงซึ่งเป็นสาระส�าคัญแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการ	 ทั้งนี้	 คณะอนุญาโตตุลาการมีอ�านาจวินิจฉัย

ถึงความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการได้	 และเพื่อวัตถุประสงค์นี้	 ให้ถือว่า 

ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักเป็นข้อสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาหลัก	 

ค�าวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าสัญญาหลักเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึง

ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ๒๖๘

	 สัญญาอนุญาโตตุลาการจะบังคับใช้เฉพาะคู ่พิพาทเท่านั้น	 จะไม่มีผลผูกพันบุคคลที่สาม	 

อย่างไรก็ดี	 คู ่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดในสัญญาอนุญาโตตุลาการอาจโอนสิทธิตามสัญญาให้แก ่

บุคคลที่สามได้	ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่สามนั้นผูกพันตามสัญญาในฐานะผู้รับโอน๒๖๙

๒๖๔		Arbitration	Act	2005,	Section	9.	“(1)	In	this	Act,	“arbitration	agreement”	means	an	agreement	by	the	parties	to	submit	
to	arbitration	all	or	certain	disputes	which	have	arisen	or	which	may	arise	between	them	in	respect	of	a	defined	legal	
relationship,	whether	contractual	or	not. 
(2)	An	arbitration	agreement	may	be	in	the	form	of	an	arbitration	clause	in	an	agreement	or	in	the	form	of	a	separate	
agreement. 
(3)	An	arbitration	agreement	shall	be	in	writing. 
(4)	An	arbitration	agreement	is	in	writing	where	it	is	contained	in	 
	 (a)	a	document	signed	by	the	parties;	 
	 (b)	an	exchange	of	letters,	telex,	facsimile	or	other	means	of	communication	which	provide	a	record	of	the	agreement;	
or 
	 (c)	an	exchange	of	statement	of	claim	and	defence	in	which	the	existence	of	an	agreement	is	alleged	by	one	party	
and	not	denied	by	the	other. 
(5)	A	reference	in	an	agreement	to	a	document	containing	an	arbitration	clause	shall	constitute	an	arbitration	agreement,	
provided	that	the	agreement	is	in	writing	and	the	reference	is	such	as	to	make	that	clause	part	of	the	agreement.”

๒๖๕	Sebor	(Sarawak)	Marketing	&	Services	Sdn	Bhd	v.	SA	Shee	(Sarawak)	Sdn	Bhd	[2000]	1LNS	15;	[2000]	6	MLJ	1	at	7.

๒๖๖		หัสยา	นุ่นแจ้ง,	“ศึกษาระบบอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ	เปรียบเทียบ	:	ประเทศมาเลเซีย	สิงคโปร์	และไทย”,	
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,	๒๕๕๒),	น.๒๐.

๒๖๗		Arbitration	Act	2005,	Section	4.	“(1)	Any	dispute	which	the	parties	have	agreed	to	submit	to	arbitration	under	an	arbitration	
agreement	may	be	determined	by	arbitration	unless	the	arbitration	agreement	is	contrary	to	public	policy.”

๒๖๘	Arbitration	Act	2005,	Section	18.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบทนี้	

๒๖๙		Global	Legal	Insights,	“International	Arbitration	2018	|	Malaysia,”	Accessed	August	25,	2018,	https://www.
globallegalinsights.com/practice-areas/international-arbitration-laws-and-regulations/malaysia#chaptercontent2.



๙๗

 (๒) อนุญาโตตุลาการ

	 อนุญาโตตุลาการต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ	 บุคคลซึ่งจะถูกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ

จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน	 

และจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเช่นว่าน้ันต่อคู่พิพาทโดยไม่ชักช้า	 นับแต่เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งและ 

ตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ	เว้นแต่จะได้แจ้งให้คู่พิพาทรู้ล่วงหน้าแล้ว๒๗๐

	 (ก)	การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ๒๗1

	 คู่พิพาทสามารถตกลงในวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือหัวหน้าคณะอนุญาโตตุลาการได	้ 

แต่หากตกลงกันไม่ได้	 ในกรณีท่ีคณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ	 3	 คน	 

ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละ	1	คน	และให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนตกลงกันตั้ง 

หัวหน้าคณะอนุญาโตตุลาการขึ้น	 ทั้งน้ี	 หากอนุญาโตตุลาการทั้ง	 ๒	 คนดังกล่าวไม่สามารถตกลงกัน 

ตั้งหัวหน้าคณะอนุญาโตตุลาการได้	 หรือ	 หากคู่พิพาทฝ่ายใดมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน	 3๐	 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ	 ให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถ

ร้องขอให้ผู้อ�านวยการศูนย์อนุญาโตตุลาการภูมิภาคกัวลาลัมเปอร์๒๗๒	เป็นผู้ตั้งก็ได้

	 ในกรณีที่ มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว	 หากคู ่พิพาทไม ่สามารถตกลงวิธีการตั้ ง 

คณะอนุญาโตตุลาการ	 หรือ	 คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันตั้งคณะอนุญาโตตุลาการได้	 ให้คู ่พิพาท 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถร้องขอให้ผู้อ�านวยการศูนย์อนุญาโตตุลาการภูมิภาคกัวลาลัมเปอร์เป็นผู้ตั้งก็ได้

	 ในกรณีที่คู่พิพาทสามารถตกลงวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการได้	แต่ปรากฏว่า

	 1)	คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ด�าเนินการตามวิธีการที่ก�าหนดไว้

	 ๒)	คู่พิพาทหรืออนุญาโตตุลาการไม่อาจตกลงกันตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ได้	หรือ

	 3)	บุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมิได้ด�าเนินการตามวิธีการที่ก�าหนดไว้

	 ให้คู ่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถร้องขอให้ผู ้อ�านวยการศูนย์อนุญาโตตุลาการภูมิภาค

กัวลาลัมเปอร์ใช้มาตรการเท่าที่จ�าเป็นต่อกรณีดังกล่าวได้	เว้นแต่ในข้อตกลงนั้นจะได้มีการก�าหนดไว้เป็น

อย่างอื่น

๒๗๐		Arbitration	Act	2005,	Section	14.	“(1)	A	person	who	is	approached	in	connection	with	that	person’s	possible	appointment	
as	an	arbitrator	shall	disclose	any	circumstances	likely	to	give	rise	to	justifiable	doubts	as	to	that	person’s	impartiality	or	
independence. 
(2)	An	arbitrator	shall,	without	delay,	from	the	time	of	appointment	and	throughout	the	arbitral	proceedings,	disclose	
any	circumstances	referred	to	in	subsection	(1)	to	the	parties	unless	the	parties	have	already	been	informed	of	such	
circumstances	by	the	arbitrator.”

๒๗1	Arbitration	Act	2005,	Section	13.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบทนี้

๒๗๒		ศูนย์อนุญาโตตุลาการภูมิภาคกัวลาลัมเปอร์นี้	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งเอเชีย	(มาเลเซีย)	
[The	Asian	International	Arbitration	Centre	(Malaysia)	:	AIAC]	ตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ค.ศ.	๒๐1๘	รายละเอียด
อยู่ในข้อ	3.3



๙๘

	 ในกรณทีีผู่อ้�านวยการศนูย์อนุญาโตตลุาการภมูภิาคกวัลาลมัเปอร์ไม่สามารถตัง้อนญุาโตตลุาการ

ได้ภายใน	3๐	วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถร้องขอต่อศาลสูงเป็นผู้ตั้ง

อนุญาโตตุลาการให้ก็ได้

	 การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการนั้น	 ผู้อ�านวยการศูนย์อนุญาโตตุลาการภูมิภาคกัวลาลัมเปอร์	

หรือ	ศาลสูง	จะต้องค�านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

	 1)	คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการตามที่ข้อตกลงของคู่พิพาท

	 ๒)		การพิจารณาแนวทางอื่นใดอันเป็นหลักประกันในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่มี 

ความเป็นกลางและเป็นอิสระ	หรือ

	 3)		ความเหมาะสมของการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่มิใช่เป็นคนชาติเดียวกันกับคู ่พิพาท 

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	ในกรณีของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

	 ทัง้นี	้หากผูอ้�านวยการศนูย์อนญุาโตตลุาการภมูภิาคกัวลาลัมเปอร์	หรือ	ศาลสูง	มคี�าตดัสินใด	ๆ	

ในเรือ่งการแต่งตัง้อนญุาโตตลุาการนี	้ให้ถอืว่าค�าตดัสินนัน้เป็นทีสุ่ด	ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

	 (ข)	การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

	 อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านได้	 หากปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุอันควรสงสัยถึง 

ความเป็นกลางและเป็นอิสระ	 หรือการขาดคุณสมบัติตามที่คู่พิพาทตกลงกัน	 แต่คู่พิพาทจะคัดค้าน

อนุญาโตตุลาการซึ่งตนเป็นผู้ตั้งหรือร่วมตั้งไม่ได้	 เว้นแต่คู่พิพาทนั้นได้รู้ถึงข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่ง 

การคัดค้านภายหลังจากที่ได้ตั้งอนุญาโตตุลาการน้ัน๒๗3

	 ในกรณทีีคู่พ่พิาทมไิด้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่	คูพ่พิาทฝ่ายทีป่ระสงค์จะคดัค้านอนญุาโตตลุาการ

จะต้องย่ืนหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านต่อคณะอนุญาโตตุลาการภายใน	 1๕	 วันนับแต่วันที่ 

ได้รู ้ถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ	 หรือรู ้ข้อเท็จจริงตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น	 หากอนุญาโตตุลาการ 

ซึ่งถูกคัดค้านไม่ถอนตัวจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ	 หรือคู ่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับ 

ข้อคัดค้านนั้น	ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยค�าคัดค้าน

๒๗3		Arbitration	Act	2005,	Section	14.	“(3)	An	arbitrator	may	be	challenged	only	if	—	 
	 (a)	the	circumstances	give	rise	to	justifiable	doubts	as	to	that	arbitrator’s	impartiality	or	independence;	or	 
	 (b)	that	arbitrator	does	not	possess	qualifications	agreed	to	by	the	parties. 
(4)	A	party	may	challenge	an	arbitrator	appointed	by	that	party,	or	in	whose	appointment	that	party	has	participated,	only	
for	reasons	which	that	party	becomes	aware	of	after	the	appointment	has	been	made.”	



๙๙

	 ถ้าการคัดค้านไม่บรรลุผล	 คู ่พิพาทฝ่ายที่คัดค้านอาจย่ืนค�าร้องคัดค้านต่อศาลสูงภายใน	

3๐	 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งค�าวินิจฉัยคัดค้านน้ัน	 โดยค�าตัดสินของศาลสูงนั้นจะถือเป็นที่สุด	 

ทั้งนี้	 ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงอยู่น้ัน	 คณะอนุญาโตตุลาการซึ่งรวมถึงอนุญาโตตุลาการ 

ที่ถูกคัดค้านอาจด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อไปจนกระทั่งมีค�าชี้ขาดได้๒๗๔

	 (ค)	อ�านาจของอนุญาโตตุลาการ๒๗๕

	 คณะอนุญาโตตุลาการมีอ�านาจพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่คู ่สัญญาตกลงกันตามสัญญา

อนุญาโตตุลาการ	 เว้นแต่สัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ๒๗๖  

นอกจากนี้	 คณะอนุญาโตตุลาการยังมีอ�านาจวินิจฉัยขอบเขตอ�านาจของตน	 รวมถึงความมีอยู ่

หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ	อย่างไรก็ตาม	ค�าวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่า

สัญญาหลักเป็นโมฆะ	หรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ

	 หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะคัดค้านอ�านาจของคณะอนุญาโตตุลาการ	 จะต้องยื่น

ค�าขอคัดค้านไม่ช้ากว่าวันยื่นค�าคัดค้านต่อสู้ในประเด็นข้อพิพาท	 โดยคู่พิพาทจะไม่ถูกตัดสิทธิที่จะ

คัดค้านเพราะเหตุที่คู่พิพาทนั้นได้ต้ังหรือมีส่วนร่วมในการตั้งอนุญาโตตุลาการ	 นอกจากนี้	 คู่พิพาท

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นคัดค้านว่าคณะอนุญาโตตุลาการกระท�าการเกินขอบอ�านาจก็ได้	 โดยจะต้อง 

ยกข้ึนว่ากล่าวในทันทีท่ีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ	 เว้นแต่ในกรณีที ่

คณะอนญุาโตตลุาการพจิารณาเห็นว่าการทีล่่าช้านัน้มเีหตสุมควร	 คณะอนญุาโตตลุาการอาจอนญุาตให้ 

คูพ่พิาทยกขึน้ว่ากล่าวภายหลงัระยะเวลาทีก่�าหนดไว้กไ็ด้

	 คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยขอบเขตอ�านาจของตนในค�าชี้ขาดประเด็นข้อพิพาท	 

หรือ	 โดยการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นก็ได ้	 ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการได้ ช้ีขาดเบื้องต้นว่า 

คณะอนุญาโตตุลาการมีอ�านาจพิจารณาเรื่องใด	คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจโต้แย้งได้	โดยการยื่นค�าร้อง 

ต่อศาลสูงภายใน	3๐	วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งค�าชีข้าดเบือ้งต้นนัน้	และให้ค�าตดัสนิของศาลสงูนัน้ถอืเป็นทีส่ดุ	 

ทั้งนี้	ในขณะที่ค�าร้องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงนั้น	คณะอนุญาโตตุลาการอาจด�าเนินการ

ทางอนุญาโตตุลาการและท�าค�าชี้ขาดต่อไปได้

๒๗๔		Arbitration	Act	2005,	Section	15.	“(1)	Unless	otherwise	agreed	by	the	parties,	any	party	who	intends	to	challenge	an	
arbitrator	shall,	within	fifteen	days	after	becoming	aware	of	the	constitution	of	the	arbitral	tribunal	or	of	any	reasons	
referred	to	in	subsection	14(3),	send	a	written	statement	of	the	reasons	for	the	challenge	to	the	arbitral	tribunal.	 
(2)	Unless	the	challenged	arbitrator	withdraws	from	office	or	the	other	party	agrees	to	the	challenge,	the	arbitral	tribunal	
shall	make	a	decision	on	the	challenge. 
(3)	Where	a	challenge	is	not	successful,	the	challenging	party	may,	within	thirty	days	after	having	received	notice	of	the	
decision	rejecting	the	challenge,	apply	to	the	High	Court	to	make	a	decision	on	the	challenge.	 
(4)	While	such	an	application	is	pending,	the	arbitral	tribunal,	including	the	challenged	arbitrator,	may	continue	the	arbitral	
proceedings	and	make	an	award.	 
(5)	No	appeal	shall	lie	against	the	decision	of	the	High	Court	under	subsection	(3).”

๒๗๕	Arbitration	Act	2005,	Section	18.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบทนี้

๒๗๖		Arbitration	Act	2005,	Section	4.	“(1)	Any	dispute	which	the	parties	have	agreed	to	submit	to	arbitration	under	an	arbitration	
agreement	may	be	determined	by	arbitration	unless	the	arbitration	agreement	is	contrary	to	public	policy.”



1๐๐

	 (ง)	วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

	 การด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคู ่พิพาทฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือจาก 

คู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึงขอให้ระงับข้อพิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ	 เว้นแต่คู่พิพาทจะได้ตกลงกันไว้

เป็นอย่างอื่น๒๗๗	 โดยรายละเอียดในการด�าเนินกระบวนพิจารณาน้ันจะเป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงกัน	 

หากคูพิ่พาทไม่ได้ตกลงกนัไว้	อนญุาโตตลุาการจะมอี�านาจด�าเนินกระบวนพจิารณาคดีได้ตามทีเ่หน็สมควร๒๗๘

 ๑) การสืบพยาน พยานหลักฐาน พยานผู้เชี่ยวชาญ

	 ในกรณท่ีีคูพ่พิาทมไิด้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืน	ให้คณะอนุญาโตตลุาการเป็นผูก้�าหนดว่าจะพิจารณา

ข้อพพิาทโดยการสบืพยานบุคคล	หรอืด�าเนนิกระบวนพจิารณาโดยรบัฟังเพยีงเอกสารหรอืพยานหลกัฐาน

อืน่ใด	 ในกรณทีีค่ณะอนญุาโตตุลาการจะด�าเนนิวธิพีจิารณาโดยการสบืพยานบคุคลจะต้องแจ้งให้คูพ่พิาท

ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรแก่การเตรยีมการเข้าร่วมในกระบวนการสบืพยาน๒๗๙	 คู่พิพาทจะต้อง

ได้รับโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการเตรียมคดีและเสนอพยานหลักฐานเพื่อประกอบ 

ข้อเรียกร้องและข้อต่อสู้ของตน๒๘๐	 โดยอนุญาโตตุลาการจะต้องพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม	 

เป็นกลาง	 และเสมอภาคกัน	 กล่าวคือ	 หากอนุญาโตตุลาการจะรับฟังพยานหลักฐานต่าง	 ๆ	 

ด้วยวธิกีารใด	ๆ 	ก็ต้องกระท�าต่อหน้าคูพิ่พาททกุฝ่าย	ต้องให้ทกุฝ่ายรบัรูแ้ละมส่ีวนร่วมในการกระท�านัน้	ๆ 	 

ไม่ท�าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

	 ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าพยานหลักฐานของคู่พิพาทอาจยังไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ

พิสูจน์ความเป็นจริงได้เพียงพอ	 อนุญาโตตุลาการอาจแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นใน

ปัญหาที่พิพาทกันได้	 โดยอนุญาโตตุลาการจะมีอ�านาจเรียกให้คู่พิพาทให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้เชี่ยวชาญ	 

หรือให้คู่พิพาทจัดท�าหรือด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือวัตถุใด	ๆ	 ที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท	

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบได้๒๘1

๒๗๗		Arbitration	Act	2005,	Section	23.	“Unless	otherwise	agreed	by	the	parties,	the	arbitral	proceedings	in	respect	of	a	
particular	dispute	shall	commence	on	the	date	on	which	a	request	in	writing	for	that	dispute	to	be	referred	to	arbitration	is	
received	by	the	respondent.”

๒๗๘		Arbitration	Act	2005,	Section	21.	“(1)	Subject	to	the	provisions	of	this	Act,	the	parties	are	free	to	agree	on	the	procedure	
to	be	followed	by	the	arbitral	tribunal	in	conducting	the	proceedings.	 
(2)	Where	the	parties	fail	to	agree	under	subsection	(1),	the	arbitral	tribunal	may,	subject	to	the	provisions	of	this	Act,	
conduct	the	arbitration	in	such	manner	as	it	considers	appropriate.”

๒๗๙		Arbitration	Act	2005,	Section	26.	“(1)	Unless	otherwise	agreed	by	the	parties,	the	arbitral	tribunal	shall	decide	whether	to	
hold	oral	hearings	for	the	presentation	of	evidence	or	oral	arguments,	or	whether	the	proceedings	shall	be	conducted	on	
the	basis	of	documents	and	other	materials.	 
(2)	Unless	the	parties	have	agreed	that	no	hearings	shall	be	held,	the	arbitral	tribunal	shall	upon	the	application	of	any	
party	hold	oral	hearings	at	an	appropriate	stage	of	the	proceedings.	 
(3)	The	parties	shall	be	given	reasonable	prior	notice	of	any	hearing	and	of	any	meeting	of	the	arbitral	tribunal	for	the	
purposes	of	inspection	of	goods,	other	property	or	documents.”

๒๘๐		Arbitration	Act	2005,	Section	20.	“The	parties	shall	be	treated	with	equality	and	each	party	shall	be	given	a	fair	and	
reasonable	opportunity	of	presenting	that	party’s	case.”

๒๘1		Arbitration	Act	2005,	Section	28.	“(1)	Unless	otherwise	agreed	by	the	parties,	the	arbitral	tribunal	may—	 
	 (a)	appoint	one	or	more	experts	to	report	to	it	on	specific	issues	to	be	determined	by	the	arbitral	tribunal;	or	 
	 (b)	require	a	party	to	give	the	expert	any	relevant	information	or	to	produce	or	to	provide	access	to	any	relevant	
documents,	goods	or	other	property	for	the	expert’s	inspection.”



1๐1

 ๒) การพิจารณาโดยขาดนัด๒๘๒

	 ในกรณีที่ผู ้เรียกร้องไม่ด�าเนินการอนุญาโตตุลาการ	 หลังจากเร่ิมการอนุญาโตตุลาการแล้ว	 

และคู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น	คณะอนุญาโตตุลาการต้องยุติกระบวนพิจารณานั้น

	 ในกรณีที่ผู้เรียกร้องไม่ต่อสู้	 คือ	 ไม่ยื่นค�าคัดค้านที่แสดงถึงข้อต่อสู้ของตนอันเป็นการแสดง

ว่าตนไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการ	 หากคู ่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น	 

ให้คณะอนุญาโตตุลาการด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

	 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดไม่มาในวันนัดสืบพยานหรือนัดพิจารณาหรือไม่เสนอพยานหลักฐาน	

คณะอนุญาโตตุลาการยังมีหน้าที่ด�าเนินการพิจารณาข้อพิพาทนั้นต่อไป	 และสามารถท�าค�าชี้ขาดตาม 

พยานหลักฐานที่ยื่นไปก่อนหน้าได้	เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

	 (จ)	ค�าชี้ขาดและการบังคับตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 ๑) กฎหมายที่ใช้บังคับในการวินิจฉัยข้อพิพาท๒๘๓

	 ในกรณีที่คู ่พิพาทมิได ้ก�าหนดถึงกฎหมายที่จะน�ามาใช ้บังคับกับข ้อพิพาทไว ้	 ให ้คณะ

อนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายสารบัญญัติของมาเลเซียต่อการอนุญาโตตุลาการ

ภายในประเทศ	 ส่วนกรณีอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนั้น	 ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด 

ข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิพาทก�าหนดให้น�ามาใช้บังคับกับข้อพิพาท	 โดยหากข้อความที่ก�าหนด

ถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด	 มิได้ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้ง	 ให้หมายถึงกฎหมาย 

สารบัญญัติ	 มิใช่กฎหมายว่าด้วยการขัดกัน	ทั้งนี้	 หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้ถึงกฎหมายที่จะน�า

มาใช้บังคับกับข้อพิพาท	 ก็ให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาจากหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายที่ 

คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรน�ามาปรับใช้

	 การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อสัญญา	 และหากเป็นข้อพิพาท

ทางการค้าก็ให้ค�านึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนั้นด้วย

๒๘๒		Arbitration	Act	2005,	Section	27.	“Unless	otherwise	agreed	by	the	parties,	if	without	showing	sufficient	cause—	 
	 (a)	the	claimant	fails	to	communicate	the	statement	of	claim	in	accordance	with	subsection	25(1),	the	arbitral	tribunal	
shall	terminate	the	proceedings;	 
	 (b)	the	respondent	fails	to	communicate	the	statement	of	defence	in	accordance	with	subsection	25(1),	the	arbitral	
tribunal	shall	continue	the	proceedings	without	treating	such	failure	in	itself	as	an	admission	of	the	claimant’s	allegations;	 
	 (c)	any	party	fails	to	appear	at	a	hearing	or	to	produce	documentary	evidence,	the	arbitral	tribunal	may	continue	the	
proceedings	and	make	the	award	on	the	evidence	before	it;	or	 
	 (d)	the	claimant	fails	to	proceed	with	the	claim,	the	arbitral	tribunal	may	make	an	award	dismissing	the	claim	or	give	
directions,	with	or	without	conditions,	for	the	speedy	determination	of	the	claim.”

๒๘3		Arbitration	Act	2005,	Section	30.	“(1)	In	respect	of	a	domestic	arbitration	where	the	seat	of	arbitration	is	in	Malaysia,	the	
arbitral	tribunal	shall	decide	the	dispute	in	accordance	with	the	substantive	law	of	Malaysia.	 
(2)	In	respect	of	an	international	arbitration,	the	arbitral	tribunal	shall	decide	the	dispute	in	accordance	with	the	law	as	
agreed	upon	by	the	parties	as	applicable	to	the	substance	of	the	dispute.	 
(3)	Any	designation	by	the	parties	of	the	law	of	a	given	State	shall	be	construed,	unless	otherwise	expressed,	as	directly	
referring	to	the	substantive	law	of	that	State	and	not	to	its	conflict	of	laws	rules.	 
(4)	Failing	any	agreement	under	subsection	(2),	the	arbitral	tribunal	shall	apply	the	law	determined	by	the	conflict	of	laws	rules.	 
(5)	The	arbitral	tribunal	shall,	in	all	cases,	decide	in	accordance	with	the	terms	of	the	agreement	and	shall	take	into	
account	the	usages	of	the	trade	applicable	to	the	transaction.”
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 ๒) การวินิจฉัยชี้ขาด

	 ในกระบวนวธิพีจิารณาทีม่อีนุญาโตตลุาการมากกว่าหนึง่คน	หากคูพ่พิาทมไิด้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่	

ค�าตัดสินของคณะอนญุาโตตลุาการให้เป็นไปตามเสยีงข้างมาก	และให้หวัหน้าคณะอนญุาโตตลุาการเป็น

ผู้ตัดสินในกระบวนวิธีพิจารณา	ถ้าคู่พิพาทหรืออนุญาโตตุลาการทุกคนได้ให้อ�านาจไว้เช่นนั้น๒๘๔

	 หากคูพ่พิาทตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ในระหว่างการด�าเนนิการทางอนญุาโตตลุาการ	

ก็ให้คณะอนุญาโตตุลาการยุติกระบวนพิจารณา	 และเมื่อคู่พิพาทร้องขออีกทั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

ให้ความเห็นชอบ	 ก็ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี้ขาดไปตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความนั้น	 

โดยค�าชีข้าดตามข้อตกลงประนปีระนอมยอมความน้ี	 ให้มสีถานะและผลเช่นเดียวกับค�าชีข้าดทีว่นิิจฉัยใน

ประเดน็ข้อพพิาท๒๘๕

	 ค�าชี้ขาดต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่ออนุญาโตตุลาการ	กรณีคณะอนุญาโตตุลาการมีจ�านวน

มากกว่า	 1	 คน	 การลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากถือว่าเพียงพอแล้ว	 แต่ต้องจดแจ้ง 

เหตุขัดข้องของอนุญาโตตุลาการผู้ซึ่งไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ด้วย

	 ค�าชี้ขาดต้องระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยทั้งปวงไว้โดยชัดแจ้ง	 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันมิให้

มีการระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยนั้น	 หรือ	 เป็นค�าชี้ขาดตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความดังท่ี 

ได้กล่าวไว้ในข้างต้น	 อีกทั้งต้องระบุวันและสถานที่ด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ	 และให้ถือว่า 

ค�าชีข้าดดงักล่าวได้ท�าข้ึน	ณ	สถานทีเ่ช่นว่าน้ัน	เม่ือท�าค�าชีข้าดเสร็จแล้ว	ให้คณะอนุญาโตตลุาการส่งส�าเนา 

ค�าชี้ขาดนั้นให้แก่คู่พิพาททุกฝ่าย๒๘๖

๒๘๔		Arbitration	Act	2005,	Section	31.	“(1)	Unless	otherwise	agreed	by	the	parties,	in	any	arbitral	proceedings	with	more	than	
one	arbitrator,	any	decision	of	the	arbitral	tribunal	shall	be	made	by	a	majority	of	all	its	members.	 
(2)	Where	so	authorized	by	the	parties	or	by	all	the	members	of	the	arbitral	tribunal,	questions	of	procedure	may	be	
decided	by	the	presiding	arbitrator.”

๒๘๕		Arbitration	Act	2005,	Section	32.	“(1)	If,	during	arbitral	proceedings,	the	parties	settle	the	dispute,	the	arbitral	tribunal	
shall	terminate	the	proceedings	and,	if	requested	by	the	parties	and	not	objected	to	by	the	arbitral	tribunal,	record	the	
settlement	in	the	form	of	an	award	on	agreed	terms.	 
(2)	An	award	on	agreed	terms	shall	be	made	in	accordance	with	the	provisions	of	section	33	and	shall	state	that	it	is	an	
award.	 
(3)	An	award	made	under	subsection	(1)	shall	have	the	same	status	and	effect	as	an	award	on	the	merits	of	the	case.”

๒๘๖		Arbitration	Act	2005,	Section	33.	“(1)	An	award	shall	be	made	in	writing	and	subject	to	subsection	(2)	shall	be	signed	by	
the	arbitrator.	 
(2)	In	arbitral	proceedings	with	more	than	one	arbitrator,	the	signatures	of	the	majority	of	all	members	of	the	arbitral	
tribunal	shall	be	sufficient	provided	that	the	reason	for	any	omitted	signature	is	stated.	 
(3)	An	award	shall	state	the	reasons	upon	which	it	is	based,	unless—	 
	 (a)	the	parties	have	agreed	that	no	reasons	are	to	be	given;	or	 
	 (b)	the	award	is	an	award	on	agreed	terms	under	section	32. 
(4)	An	award	shall	state	its	date	and	the	seat	of	arbitration	as	determined	in	accordance	with	section	22	and	shall	be	
deemed	to	have	been	made	at	that	seat.	 
(5)	After	an	award	is	made,	a	copy	of	the	award	signed	by	the	arbitrator	in	accordance	with	subsections	(1)	and	(2)	shall	
be	delivered	to	each	party.	 
(6)	Unless	otherwise	provided	in	the	arbitration	agreement,	the	arbitral	tribunal	may—	 
	 (a)	award	interest	on	any	sum	of	money	ordered	to	be	paid	by	the	award	from	the	date	of	the	award	to	the	date	of	
realisation;	and	 
	 (b)	determine	the	rate	of	interest”
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 ๓) การคัดค้านค�าชี้ขาด๒๘๗

	 การคัดค้านค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจท�าได้โดยการขอให้ศาลสูงเพิกถอนค�าชี้ขาด	

ในกรณีดังต่อไปนี้

	 ก)		กรณผีูร้อ้งขอพสิจูน์ได้ว่าคูส่ญัญาตามสญัญาอนญุาโตตลุาการฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเป็นผูบ้กพร่อง

ในเรื่องความสามารถ

	 ข)		กรณีผู้ร้องขอพิสูจน์ได้ว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศ

ที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้	หรือตามกฎหมายมาเลเซียในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว

	 ค)		กรณีผู ้ร ้องขอพิสูจน์ได้ว่าผู ้ร ้องขอไม่ได้รับการแจ้งให้รู ้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้ง 

คณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ	 หรือบุคคลดังกล่าว 

ไม ่สามารถเข ้าต ่อสู ้คดีในช้ันอนุญาโตตุลาการได ้ เพราะเหตุประการอ่ืน	 รวมถึง 

ค�าชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวน้ีที่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อ 

คณะอนุญาโตตุลาการ

	 ง)		กรณีผู้ร้องขอพิสูจน์ได้ว่าค�าชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นไม่อยู่ในขอบเขตหรือเกินขอบเขตแห่ง 

ข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ

	 จ)		กรณีผู้ร้องขอพิสูจน์ได้ว่าองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของ

คณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้

	 ฉ)		กรณีปรากฏต ่อศาลสู งว ่ าค� าชี้ ขาดนั้น เกี่ ยวกับข ้อพิพาทที่ ไม ่สามารถระงับโดย 

การอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย

	 ช)		กรณีปรากฏต่อศาลสูงว่าค�าชี้ขาดนั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศมาเลเซีย	กล่าวคือ	

การท�าค�าชี้ขาดน้ันเกิดจากการฉ้อฉลหรือการรับสินบน	หรือในระหว่างกระบวนวิธีพิจารณา

หรือการท�าค�าชี้ขาดมีการกระท�าที่ฝ่าฝืนหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ

๒๘๗	Arbitration	Act	2005,	Section	37.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบทนี้



1๐๔

 ๔) การบังคับตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ๒๘๘

	 ค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการย่อมมีผลผูกพันคู ่พิพาท	 ไม่ว ่าค�าชี้ขาดนั้นจะท�าข้ึน

ภายในประเทศมาเลเซีย	 หรือท�าขึ้นในรัฐต่างประเทศอันหมายถึงรัฐซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วย 

การบังคับตามค�าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ	 ทั้งน้ี	 ค�าช้ีขาดจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อได้มี 

การร้องขอต่อศาลสูงให้มีค�าพิพากษาบังคับตามค�าชี้ขาด	 โดยในการร้องขอให้บังคับตามค�าชี้ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการนั้น	ผู้ร้องขอจะต้องแสดงเอกสารต่อศาลสูง	คือ	(ก)	ต้นฉบับค�าชี้ขาด	หรือส�าเนา

ที่รับรองถูกต้อง	 (ข)	 ต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการ	 หรือส�าเนาที่รับรองถูกต้อง	 (ค)	 ค�าแปลเป็น 

ภาษาอังกฤษของค�าช้ีขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการ	 กรณีค�าชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น 

มีเนื้อหาเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาทางการหรือภาษาอังกฤษ

 ๓.๒.๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation)

	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 คือ	 การระงับข้อพิพาทโดยการให้บุคคลที่สามมาเป็นคนกลาง 

ในการเจรจาเพื่อให้ประสบความส�าเร็จ	 ทั้งนี้	 ผลที่ได้จากการไกล่เกลี่ย	 คือ	 คู่กรณีทั้งสองฝ่ายพอใจทั้งคู่	

หรือเรียกว่าชนะทั้งคู่	(win-win)

 ๓.๒.๓ การประนอมข้อพิพาท (Conciliation)

	 การประนอมข้อพิพาท	 คือ	 การระงับข้อพิพาทด้วยการให้บุคคลที่สามเข้ามีบทบาทในการเป็น

คนกลางท่ีให้คู่พิพาทมาเจรจาเพื่อระงับข้อพิพาท	 โดยบุคคลที่สามจะท�าความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ของตนเสนอให้คู่พิพาทพิจารณาและปฏิบัติตามความเห็นนั้น	หากคู่พิพาทเห็นด้วยหรือตกลงก็จะท�าให้

เกิดสัญญาประนีประนอมยอมความ	ทั้งนี้	บุคคลท่ีสามที่เข้ามาเป็นคนกลางนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลท่ี 

คู่พิพาทเชื่อถือในเรื่องของความยุติธรรม

๒๘๘		Arbitration	Act	2005,	Section	38.	“(1)	On	an	application	in	writing	to	the	High	Court,	an	award	made	in	respect	of	an	
arbitration	where	the	seat	of	arbitration	is	in	Malaysia	or	an	award	from	a	foreign	State	shall,	subject	to	this	section	and	
section	39	be	recognized	as	binding	and	be	enforced	by	entry	as	a	judgment	in	terms	of	the	award	or	by	action. 
(2)	In	an	application	under	subsection	(1)	the	applicant	shall	produce	—	 
	 (a)	the	duly	authenticated	original	award	or	a	duly	certified	copy	of	the	award;	and	 
	 (b)	the	original	arbitration	agreement	or	a	duly	certified	copy	of	the	agreement. 
(3)	Where	the	award	or	arbitration	agreement	is	in	a	language	other	than	the	national	language	or	the	English	language,	
the	applicant	shall	supply	a	duly	certified	translation	of	the	award	or	agreement	in	the	English	language. 
(4)	For	the	purposes	of	this	Act,	“foreign	State”	means	a	State	which	is	a	party	to	the	Convention	on	the	Recognition	and	
Enforcement	of	Foreign	Arbitral	Awards	adopted	by	the	United	Nations	Conference	on	International	Commercial	Arbitration	
in	1958”
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๓.๓ กระบวนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 The	Asian	International	Arbitration	Centre	(Malaysia)	-	AIAC	(ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่าง

ประเทศประจ�าทวีปเอเชีย	 (มาเลเซีย))	 เป็นศูนย์ที่จัดตั้งข้ึนตาม	 Arbitration	 Rules	 2018	 (ข้อบังคับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ	ค.ศ.	๒๐1๘)	อันเป็นการน�าหลักเกณฑ์อนุญาโตตุลาการของกฎหมายต้นแบบ

อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย 

การค้าระหว่างประเทศ	ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี	ค.ศ.	๒๐13	มาเป็นแม่แบบในการปรับใช้	โดยมีชื่อเดิมคือ	 

Kuala	Lumpur	Regional	Centre	for	Arbitration:	KLRCA	(ศูนย์อนุญาโตตุลาการภูมิภาคกัวลาลัมเปอร์)

	 ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งเอเชีย	 (มาเลเซีย)	 เป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งแรก 

ที่จัดตั้งขึ้นในเอเชียโดยการสนับสนุนของ	 Asian-African	 Legal	 Consultative	 Organisation	 -	 AALCO	 

(องค์การให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมายภมูภิาคเอเชยี-แอฟรกิา)	เพือ่ให้เป็นสถาบนัอนุญาโตตลุาการระหว่าง

ประเทศทีเ่ป็นอิสระและเป็นกลางในการด�าเนนิกระบวนการอนุญาโตตลุาการภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศในทวีปเอเชีย	มีสถานะเป็นองค์กรที่มิใช่รัฐ	ไม่แสวงหาผลก�าไร	และเป็นองค์กรอิสระ

	 ศนูย์อนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศแห่งเอเชยี	 (มาเลเซยี)	มจีดุมุง่หมายในเป็นศนูย์กลาง	และ

ส่งเสริมกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	 ทั้งการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ	 การอนุญาโตตุลาการ

ภายในประเทศ	 และการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น	 ๆ	 โดยมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการด�าเนิน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นของตนเอง	 ตั้งแต่เร่ิมจนถึงส้ินสุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	 

อีกทั้งยังได้มีการพัฒนากฎเกณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ	 

อาทิ	 AIAC	 i-Arbitration	 Rules	 (ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการตามหลักการศาสนาอิสลาม),	 AIAC	

Fast	Track	Rules	(ข้อบังคบัสถาบนัอนญุาโตตลุาการแบบเร่งด่วน)	และ	AIAC	Mediation	Rules	(ข้อบังคบั 

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท)

	 นอกจากนี	้ ศนูย์อนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศแห่งเอเชยี	 (มาเลเซยี)	 ยังส่งเสริมและให้ข้อมลู

เกีย่วกบัการระงบัข้อพพิาททางเลือกอืน่	 โดยการจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมและการสมัมนาในหัวข้อต่าง	ๆ	 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการระงบัข้อพพิาททางเลอืกอ่ืน	อาท	ิการอนญุาโตตลุาการท่ีเกีย่วกบักฬีา	(sports	arbitration)	

การแก้ไขข้อพิพาทเก่ียวกับโดเมนเนม	 (domain	 name	 dispute	 resolution)	 การเงินที่อยู่ภายใต้กรอบ 

หลกัศาสนาอสิลาม	(Islamic	finance)	เพือ่น�ามาเป็นรปูแบบของการระงบัข้อพพิาททางเลอืกในอนาคต
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ภาคผนวกหัวข้อ ๓. กลไกการระงับข้อพิพาท
Laws of Malaysia, Arbitration Act 2005 (Act 646)

Section 13

(1)		Unless	otherwise	agreed	by	the	parties,	no	person	shall	be	precluded	by	reason	of	nationality	

from	acting	as	an	arbitrator.

(2)		The	parties	are	free	to	agree	on	a	procedure	for	appointing	the	arbitrator	or	the	presiding	arbitrator.

(3)		Where	the	parties	fail	to	agree	on	the	procedure	referred	to	in	subsection	(2),	and	the	arbitration	

consists	of	three	arbitrators,	each	party	shall	appoint	one	arbitrator,	and	the	two	appointed	

arbitrators	shall	appoint	the	third	arbitrator	as	the	presiding	arbitrator.	

(4)	Where	subsection	(3)	applies	and—	

	 (a)		a	party	fails	to	appoint	an	arbitrator	within	thirty	days	of	receipt	of	a	request	in	writing	

to	do	so	from	the	other	party;	or	

	 (b)		the	two	arbitrators	fail	to	agree	on	the	third	arbitrator	within	thirty	days	of	their	appointment	

or	such	extended	period	as	the	parties	may	agree,	either	party	may	apply	to	the	Director	

of	the	Kuala	Lumpur	Regional	Centre	for	Arbitration	for	such	appointment.

(5)	Where	in	an	arbitration	with	a	single	arbitrator—	

	 (a)	the	parties	fail	to	agree	on	the	procedure	referred	to	in	subsection	(2);	and	

	 (b)		the	parties	fail	to	agree	on	the	arbitrator,	either	party	may	apply	to	the	Director	of	the	

Kuala	Lumpur	Regional	Centre	for	Arbitration	for	the	appointment	of	an	arbitrator.	

(6)	Where,	the	parties	have	agreed	on	the	procedure	for	appointment	of	the	arbitrator—	

	 (a)	a	party	fails	to	act	as	required	under	such	procedure;	

	 (b)		the	parties,	or	two	arbitrators,	are	unable	to	reach	an	agreement	under	such	procedure;	

or	

	 (c)		a	third	party,	including	an	institution,	fails	to	perform	any	function	entrusted	to	it	under	

such	procedure,	any	party	may	 request	 the	Director	of	 the	Kuala	Lumpur	Regional	

Centre	for	Arbitration	to	take	the	necessary	measures,	unless	the	agreement	on	the	

appointment	procedure	provides	other	means	for	securing	the	appointment.	

(7)		Where	the	Director	of	the	Kuala	Lumpur	Regional	Centre	for	Arbitration	is	unable	to	act	or	fails	

to	act	under	subsections	(4),	(5)	and	(6)	within	thirty	days	from	the	request,	any	party	may	apply	

to	the	High	Court	for	such	appointment.	
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(8)		In	appointing	an	arbitrator	the	Director	of	the	Kuala	Lumpur	Regional	Centre	for	Arbitration	or	

the	High	Court,	as	the	case	may	be,	shall	have	due	regard	to—	

	 (a)	any	qualifications	required	of	the	arbitrator	by	the	agreement	of	the	parties;

	 (b)		other	considerations	that	are	likely	to	secure	the	appointment	of	an	independent	and	

impartial	arbitrator;	and

	 (c)		in	the	case	of	an	international	arbitration,	the	advisability	of	appointing	an	arbitrator	of	

a	nationality	other	than	those	of	the	parties.

(9)		No	appeal	shall	lie	against	any	decision	of	the	Director	of	the	Kuala	Lumpur	Regional	Centre	

for	Arbitration	or	the	High	Court	under	this	section.

Section 18

(1)		The	arbitral	tribunal	may	rule	on	its	own	jurisdiction,	including	any	objections	with	respect	to	

the	existence	or	validity	of	the	arbitration	agreement.

(2)	For	the	purposes	of	subsection	(1)	—	

	 (a)		an	arbitration	clause	which	forms	part	of	an	agreement	shall	be	treated	as	an	agreement	

independent	of	the	other	terms	of	the	agreement;	and

	 (b)		a	decision	by	the	arbitral	tribunal	that	the	agreement	is	null	and	void	shall	not	ipso	jure	

entail	the	invalidity	of	the	arbitration	clause.

(3)		A	plea	that	 the	arbitral	 tribunal	does	not	have	 jurisdiction	shall	be	raised	not	 later	 than	the	

submission	of	the	statement	of	defence.

(4)		A	party	is	not	precluded	from	raising	a	plea	under	subsection	(3)	by	reason	of	that	party	having	

appointed	or	participated	in	the	appointment	of	the	arbitrator.

(5)		A	plea	that	the	arbitral	tribunal	is	exceeding	the	scope	of	its	authority	shall	be	raised	as	soon	as	

the	matter	alleged	to	be	beyond	the	scope	of	its	authority	is	raised	during	the	arbitral	proceedings.

(6)		Notwithstanding	subsections	(3)	and	(5),	the	arbitral	tribunal	may	admit	such	plea	if	it	considers	

the	delay	justified.

(7)		The	arbitral	tribunal	may	rule	on	a	plea	referred	to	in	subsection	(3)	or	(5),	either	as	a	preliminary	

question	or	in	an	award	on	the	merits.
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(8)		Where	the	arbitral	tribunal	rules	on	such	a	plea	as	a	preliminary	question	that	it	has	jurisdiction,	

any	party	may,	within	thirty	days	after	having	received	notice	of	that	ruling	appeal	to	the	High	

Court	to	decide	the	matter.

(9)		While	an	appeal	 is	pending,	 the	arbitral	 tribunal	may	continue	 the	arbitral	proceedings	and	

make	an	award.

(10)	No	appeal	shall	lie	against	the	decision	of	the	High	Court	under	subsection	(8).

Section 37

(1)	An	award	may	be	set	aside	by	the	High	Court	only	if—

	 (a)	the	party	making	the	application	provides	proof	that	

	 	 (i)	a	party	to	the	arbitration	agreement	was	under	any	incapacity;	

	 	 (ii)		the	arbitration	agreement	is	not	valid	under	the	law	to	which	the	parties	have	

subjected	it,	or,	failing	any	indication	thereon,	under	the	laws	of	Malaysia;	

	 	 (iii)		the	party	making	the	application	was	not	given	proper	notice	of	the	appointment	

of	an	arbitrator	or	of	the	arbitral	proceedings	or	was	otherwise	unable	to	present	

that	party’s	case;	

	 	 (iv)		the	award	deals	with	a	dispute	not	contemplated	by	or	not	falling	within	the	

terms	of	the	submission	to	arbitration;	

	 	 (v)		subject	to	subsection	(3),	the	award	contains	decisions	on	matters	beyond	the	

scope	of	the	submission	to	arbitration;	or	

	 	 (vi)		the	composition	of	 the	arbitral	 tribunal	 or	 the	arbitral	 procedure	was	not	 in	

accordance	with	the	agreement	of	the	parties,	unless	such	agreement	was	in	

conflict	with	a	provision	of	this	Act	from	which	the	parties	cannot	derogate,	or,	

failing	such	agreement,	was	not	in	accordance	with	this	Act;	or

	 (b)	the	High	Court	finds	that

	 	 (i)		the	subject	matter	of	the	dispute	is	not	capable	of	settlement	by	arbitration	under	

the	laws	of	Malaysia;	or	

	 	 (ii)	the	award	is	in	conflict	with	the	public	policy	of	Malaysia.

(2)		Without	limiting	the	generality	of	subparagraph	(1)(b)(ii),	an	award	is	in	conflict	with	the	public	

policy	of	Malaysia	where	

	 (a)	the	making	of	the	award	was	induced	or	affected	by	fraud	or	corruption;	or	

	 (b)	a	breach	of	the	rules	of	natural	justice	occurred	
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	 	 (i)	during	the	arbitral	proceedings;	or	

	 	 (ii)	in	connection	with	the	making	of	the	award.

(3)		Where	the	decision	on	matters	submitted	to	arbitration	can	be	separated	from	those	not	so	

submitted,	only	that	part	of	the	award	which	contains	decisions	on	matters	not	submitted	to	

arbitration	may	be	set	aside.

(4)		An	application	for	setting	aside	may	not	be	made	after	the	expiry	of	ninety	days	from	the	date	

on	which	the	party	making	the	application	had	received	the	award	or,	if	a	request	has	been	

made	under	section	35,	from	the	date	on	which	that	request	had	been	disposed	of	by	the	

arbitral	tribunal.

(5)		Subsection	(4)	does	not	apply	to	an	application	for	setting	aside	on	the	ground	that	the	award	

was	induced	or	affected	by	fraud	or	corruption.

(6)		On	an	application	under	subsection	(1)	the	High	Court	may,	where	appropriate	and	so	requested	

by	a	party,	adjourn	the	proceedings	for	such	period	of	time	as	it	may	determine	in	order	to	

allow	the	arbitral	tribunal	an	opportunity	to	resume	the	arbitral	proceedings	or	to	take	such	other	

action	as	in	the	arbitral	tribunal’s	opinion	will	eliminate	the	grounds	for	setting	aside.

(7)		Where	an	application	is	made	to	set	aside	an	award,	the	High	Court	may	order	that	any	money	

made	payable	by	the	award	shall	be	brought	into	the	High	Court	or	otherwise	secured	pending	

the	determination	of	the	application.



11๐

๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของคนต่างด้าว

๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง
	 ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีกรอบกติกาทางกฎหมายด้านการตรวจคนเข้าเมือง

แยกต่างหากจากกฎหมายก�ากับควบคุมการท�างานของคนต่างด้าวโดยมี	 Immigration	 Act	 1959/63	 

(พระราชบัญญัติการเข้าเมือง	 ค.ศ.	 1๙๕๙/๖3)	 เป็นกฎหมายหลักและมี	 Passport	 Act	 1966	 

(พระราชบัญญัติว่าด้วยหนังสือเดินทาง	ค.ศ.	1๙๖๖)	และ	 Immigration	Regulations	 1963	 (ข้อบังคับ 

ว่าด้วยการเข้าเมือง	ค.ศ.	1๙๖3)	เป็นกฎหมายรองรับ

	 พระราชบัญญัติการเข้าเมือง	 ค.ศ.	 1๙๕๙/๖3	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความของ	 “การเข้าเมือง”	 ไว้ใน 

มาตรา	๒(1)	ว่าหมายความถึง๒๘๙

	 1)		กรณท่ีีเดนิทางเข้าเมอืงทางทะเล	เม่ือผูโ้ดยสารลงจากเรอืโดยสารและขึน้ฝ่ังในประเทศมาเลเซีย

	 ๒)	กรณีที่เดินทางเข้าเมืองทางอากาศ	เมื่อได้รับอนุญาตให้ออกจากบริเวณสนามบิน

	 3)		กรณทีีเ่ดนิทางทางบกผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมอืงตามมาตรา	๒๖	และออกจากบรเิวณด่าน	

ไม่ว่าจะมวีตัถปุระสงค์ใดก็ตาม	เว้นแต่เป็นการเดนิทางออกจากมาเลเซยีตามช่องทางทีก่�าหนด	

และ

	 ๔)		กรณอีืน่	ๆ 	อนัเป็นการเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซยี	ทัง้ทางบก	ทางทะเล	และทางอากาศ

	 ทั้งนี้ 	 ไม ่หมายความรวมถึงการเข ้ามาที่ต ้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเข ้าเมืองนี้	 

หรือการเข้าเมืองที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุมัติ	โดยชัดแจ้งและโดยปริยาย	เพื่อวัตถุประสงค์ส�าหรับ 

การสอบสวนหรือการควบคุมภายใต้พระราชบัญญัตินี้	 เช่น	 การควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้ามาในประเทศ	

เป็นต้น

๒๘๙		Immigration	Act	1959/63,	Section	2	(1).	 
“entry	means 
	 (a)	in	the	case	of	a	person	arriving	by	sea,	disembarking	in	Malaysia	from	the	vessel	in	which	he	arrives; 
	 (b)	in	the	case	of	a	person	arriving	by	air	at	an	authorized	airport,	leaving	the	precincts	of	the	airport; 
	 (c)	in	the	case	of	a	person	entering	by	land	and	proceeding	to	an	immigration	control	post	in	accordance	with	section	
26,	leaving	the	precincts	of	the	post	for	any	purpose	other	than	that	of	departing	from	Malaysia	by	an	approved	route;	
and 
	 (d)	in	any	other	case,	any	entry	into	Malaysia	by	land,	sea	or	air: 
Provided	that	it	shall	not	include	in	any	case	an	entry	made	for	the	purpose	of	complying	with	this	Act	or	an	entry	
expressly	or	impliedly	sanctioned	by	an	immigration	officer	for	the	purpose	of	any	enquiry	or	detention	under	this	Act;”
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 ๔.๑.๑ บุคคลที่อนุญาตให้เข้าเมือง

	 โดยทั่วไป	ประชาชนพลเมืองของประเทศมาเลเซียเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง

	 อย่างไรก็ตาม	นอกจากพลเมืองของประเทศมาเลเซียแล้ว	ได้ก�าหนดบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้า

เมืองได้เพิ่มเติมด้วย	ดังนี้๒๙๐

	 (1)		บุคคลที่มีใบอนุญาตเข้าเมือง	(Entry	Permit)	ซึ่งออกโดยถูกต้องตามกฎหมายและยังใช้บังคับ

สมบูรณ์อยู่

	 (๒)		บุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับใบอนุญาตเข้าเมือง	ซึ่งได้รับการระบุชื่อในใบอนุญาตเข้าเมือง

ที่ยังมีผลสมบูรณ์อยู่	และยังคงด�ารงความสัมพันธ์กับบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองอยู่

	 (3)		บุคคลที่ได้รับการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในมาเลเซียได้เป็นการชั่วคราว	 (Pass)๒๙1  

อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง	และ

	 (๔)		บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามค�าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ให้เป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองได้ตามมาตรา	 ๕๕	 ทั้งน้ี	 การออกค�าส่ังของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีค�าสั่งยกเว้นโดยเด็ดขาดหรือโดยมีเงื่อนไขก็ได	้ 

และจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบเป็นการทั่วไปด้วย๒๙๒

๒๙๐		Immigration	Act	1959/63,	Section	6	(1).	“No	person	other	than	a	citizen	shall	enter	Malaysia	unless	 
	 (a)	he	is	in	possession	of	a	valid	Entry	Permit	lawfully	issued	to	him	under	section	10;	 
	 (b)	his	name	is	endorsed	upon	a	valid	Entry	Permit	in	accordance	with	section	12,	and	he	is	in	the	company	of	the	
holder	of	the	Permit;	 
	 (c)	he	is	in	possession	of	a	valid	Pass	lawfully	issued	to	him	to	enter	Malaysia;	or	 
	 (d)	he	is	exempted	from	this	section	by	an	order	made	under	section	55.”

๒๙1		Immigration	Act	1959/63,	Section	2.	“Pass”	means	any	Pass	issued	under	any	regulations	made	under	this	Act	entitling	
the	holder	thereof	to	enter	and	remain	temporarily	in	Malaysia;

๒๙๒		Immigration	Act	1959/63,	Section	55	 
“(1)	Notwithstanding	anything	contained	in	this	Act,	the	Minister	may	by	order	exempt	any	person	or	class	of	persons,	
either	absolutely	or	conditionally,	from	all	or	any	of	the	provisions	of	this	Act	and	may	in	any	such	order	provide	for	any	
presumptions	necessary	in	order	to	give	effect	thereto.	 
(2)	Every	order	made	under	this	section	which	relates	to	a	class	of	person	shall	be	published	in	the	Gazette.”



11๒

 ๔.๑.๒ บุคคลที่ต้องห้ามเข้าเมือง

	 ประเทศมาเลเซียให้ก�าหนดบุคคลต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ต้องห้ามเข้าเมืองตามมาตรา	๘	(3)

	 (1)		บุคคลทีไ่ม่สามารถพสิจูน์ได้ว่าตนเองและผูท้ีอ่ยูใ่นอปุการะ	(ถ้าม)ี	มปัีจจยัในการยงัชพีตามควร	 

หรือมีงานรองรับ	หรือบุคคลที่ตกอยู่ในฐานะยากจนหรือเป็นภาระต่อสังคม๒๙3

	 (๒)		บุคคลที่ตกอยู่ในสภาพวิกลจริตหรือบกพร่องทางจิตหรือเป็นโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ 

ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสังคม๒๙๔

	 (3)		บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระท�าการตรวจโรค	 กรณีที่ส�านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าบุคคลดังกล่าวควรได้รับการตรวจโรคก่อน๒๙๕

	 (๔)		บคุคลทีถู่กศาลพพิากษาให้ต้องรับโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาของศาลในประเทศใดหรือในรัฐใด	 

และยังไม่ได้รับการตัดสินให้พ้นโทษ	 หรือบุคคลซึ่งอธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา 

สภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิแล้วเหน็ว่าเป็นผู้ทีไ่ม่พึงประสงค์ให้เข้าเมอืง๒๙๖

	 (๕)		บุคคลที่เข้ามาเพื่อการค้าประเวณีหรือบุคคลผู้ที่ด�ารงชีวิตจากรายได้จากการค้าประเวณ ี

หรือก่อนที่จะเข้ามาเลเซียได้ด�ารงชีวิตหรือได้รับเงินจากการด�าเนินการผู้ค้าประเวณี๒๙๗

	 (๖)		บคุคลทีจ่ดัหาหรอืพยายามน�าผู้ค้าประเวณหีรอืผูห้ญงิหรอืเดก็หญิง	เข้ามาเพือ่การค้าประเวณ	ี

หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน๒๙๘

	 (๗)	คนจรจัดและคนอาชีพขอทาน๒๙๙

๒๙3		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(a)	any	person	who	is	unable	to	show	that	he	has	the	means	of	supporting	
himself	and	his	dependants	(if	any)	or	that	he	has	definite	employment	awaiting	him,	or	who	is	likely	to	become	a	pauper	
or	a	charge	on	the	public;”

๒๙๔		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(b)	any	person	suffering	from	mental	disorder	or	being	a	mental	defective,	or	
suffering	from	a	contagious	or	infectious	disease	which	makes	his	presence	in	Malaysia	dangerous	to	the	community;”

๒๙๕		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(c)	any	person	who	refuses	to	submit	to	a	medical	examination	after	being	
required	to	do	so	under	section	39	A	(1);”

๒๙๖		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(d)	any	person	who	 
(i)	has	been	convicted	in	any	country	or	state	of	any	offence	and	sentenced	to	imprisonment	for	any	term,	and	has	not	
received	a	free	pardon;	and	 
(ii)	by	reason	of	the	circumstances	connected	with	the	conviction	is	deemed	by	the	Director	General	to	be	an	undesirable	
immigrant;”

๒๙๗		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(e)	any	prostitute,	or	any	person,	who	is	living	on	or	receiving,	or	who,	prior	to	
entering	Malaysia,	lived	on	or	received,	the	proceeds	of	prostitution;”

๒๙๘		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(f)	any	person	who	procures	or	attempts	to	bring	into	Malaysia	prostituted	or	
women	or	girls	for	the	purpose	of	prostitution	or	other	immoral	purpose;

๒๙๙		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(g)	vagrants	and	habitual	beggars;”
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	 (๘)		บคุคลทีใ่นเวลาหรือในขณะทีเ่ดนิทางเข้ามาในมาเลเซีย	พระราชบญัญัตฉิบบัน้ีหรือกฎหมาย

ลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมผีลใช้บังคบัอยูใ่นขณะทีเ่ข้ามาในประเทศมาเลเซยีก�าหนดว่าการเข้าเมอืง 

ของบุคคลดังกล่าวผิดกฎหมาย3๐๐

	 (๙)		บุคคลที่มีความเชื่อหรือให้การสนับสนุนการล้มล้างใด	 ๆ	 โดยการใช้ก�าลังหรือความรุนแรง 

ต ่อรัฐบาลในประเทศมาเลเซียหรือรัฐบาลท่ีจัดตั้ งขึ้นหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 

หรือบุคคลที่ไม่มีความเชื่อมั่นและต่อต้านรัฐบาลที่จัดตั้งข้ึน	 หรือบุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 

การลอบสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือบุคคลที่เป็นผู้สนับสนุนหรือสอนการท�าลายทรัพย์สิน

อย่างผิดกฎหมาย3๐1

	 (1๐)		บุคคลที่ เป ็นสมาชิกหรือเก่ียวข ้องกับองค ์กรต ่อต ้านรัฐบาล	 หรือสนับสนุนให ้ม ี

การโจมตีหรือการสังหารบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือท่ีรัฐบาลแต่งต้ัง	 หรือสนับสนุน 

หรือสอนการท�าลายทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย3๐๒

	 (11)		บุคคลที่รัฐมนตรีกระทรวงใดเหน็ว่าเป็นคนเข้าเมืองที่ไม่พงึประสงค์	โดยพิจารณาจากแหล่ง

ข้อมลูทีน่่าเช่ือถอื	หรอืแหล่งข้อมูลจากรัฐบาลอ่ืนโดยผ่านช่องทางทางการ	หรือทางการทตู3๐3

	 (1๒)		บุคคลที่ ถูกขับไล ่ออกนอกประเทศหรือรัฐ	 โดยรัฐบาลของประเทศหรือรัฐนั้น	 

และส่งกลับประเทศของบุคคลดังกล่าว	 และอธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาจาก

เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการถูกขับไล่ดังกล่าวแล้ว	 เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนเข้าเมืองที ่

ไม่พึงประสงค์3๐๔

3๐๐		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(h)	any	person	whose	entry	into	Malaysia	is,	or	at	the	time	of	his	entry	was,	
unlawful	under	this	or	any	other	written	law	for	the	time	being	in	force;”

3๐1		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(i)	any	person	who	believes	in	or	advocates	the	overthrow	by	force	or	violence	of	
any	Government	in	Malaysia	or	of	any	established	government	or	of	constituted	law	or	authority	or	who	disbelieves	in	or	is	
opposed	to	established	government,	or	who	advocates	the	assassination	of	public	officials,	or	who	advocates	or	teaches	
the	unlawful	destruction	of	property;

3๐๒		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(j)	any	person	who	is	a	member	of	or	affiliated	with	any	organisation	entertaining	or	
teaching	disbelief	in	or	opposition	to	established	government	or	advocating	or	teaching	the	duty,	necessity	or	propriety	of	
the	unlawful	assaulting	or	killing	of	any	officer	or	officers,	either	of	specific	individuals	of	officers	generally,	of	any	Government	
in	Malaysia	or	of	any	established	government,	because	of	his	or	their	official	character,	advocating	or	teaching	the	unlawful	
destruction	or	property:”

3๐3		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(k)	any	person	who,	in	consequence	of	information	received	from	any	source	
deemed	by	the	Minister	to	be	reliable,	or	from	any	government,	through	official	or	diplomatic	channels,	is	deemed	by	the	
Minister	to	be	an	undesirable	immigrant;”

3๐๔		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(l)	any	person	who	has	been	removed	from	any	country	or	state	by	the	
government	of	that	country	or	state	on	repatriation	for	any	reason	whatever	and	who,	by	reason	of	the	circumstances	
connected	therewith,	is	deemed	by	the	Director	General	to	be	an	undesirable	immigrant;”
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	 (13)		บุคคลท่ีไม ่ได ้ ถือครองเอกสารการเดินทางตามที่กฎหมายที่ ใช ้บังคับในขณะนั้น 

ก�าหนดให้ต้องมี	 หรือถือครองหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางปลอม	 หรือ

หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกแก้ไขจนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด3๐๕ 

	 (1๔)	ครอบครัวและผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง3๐๖

	 (1๕)		บุคคลหรือสมาชิกของกลุ ่มบุคคลท่ีอธิบดีกองตรวจคนเข ้าเมืองมีค�าสั่ งห ้ามเข ้า 

หรือกลับเข ้ามาในมาเลเซียไม่ว ่าจะมีก�าหนดระยะเวลาหรือเป็นการถาวร	 ทั้งนี้	 

เพื่อผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงของประเทศ	 หรือเพ่ือเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ	

อตุสาหกรรม	สงัคม	การศกึษา	หรอืเหตอุืน่	อย่างไรกต็าม	หลกัเกณฑ์ดงักล่าวนีจ้ะไม่ใช้บงัคบั

แก่พลเมืองผู้ถือครองใบอนุญาตให้เข้าเมือง	(Permit)	หรือได้รับการประทับลงตราอนุญาต

ให้อยู่ในมาเลเซียได้เป็นการชั่วคราว	(Pass)	อย่างถูกต้อง3๐๗

	 (1๖)		บุคคลที่อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองเห็นควรยกเลิกการประทับลงตราอนุญาตให้อยู่ใน

มาเลเซียได้เป็นการชั่วคราว3๐๘

	 (1๗)		บุคคลที่ถูกยกเลิกใบอนุญาตให้เข้าเมือง	 โดยอธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าบุคคล 

ดังกล่าวจะเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 การสาธารณสุข	

และความมั่นคงในประเทศมาเลเซีย3๐๙

	 (1๘)		กรณีที่ผู ้ถือครองใบอนุญาตให้อยู ่ในมาเลเซียได้เป็นการชั่วคราวหรือใบอนุญาตให้ 

เข้าเมืองที่ถูกยกเลิกตามข้อ	 (1๖)	 และ	 (1๗)	 ข้างต้น	 จะส่งผลต่อบุคคลที่มีชื่อสลักหลัง	 

 

 

 

 

 

3๐๕		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(m)	any	person	who,	being	required	by	any	written	law	for	the	time	being	in	force	
to	be	in	possession	of	valid	travel	documents,	is	not	in	possession	of	those	documents	or	is	in	possession	of	forged	or	
altered	travel	documents	or	travel	documents	which	do	not	fully	comply	with	any	such	written	law;”

3๐๖		Immigration	Act	1959/63,	Section	8	(3).	“(n)	the	family	and	dependants	of	a	prohibited	immigrant;”

3๐๗		Immigration	Act	1959/63,	Section	9	(1).	“Notwithstanding	anything	contained	in	this	act	or	in	any	subsidiary	legislation	
made	under	this	Act,	the	Director	General	may 
(a)	where	he	deems	it	expedient	to	do	so	in	the	interests	of	public	security	or	by	reason	of	any	economic,	industrial,	social,	
educational	or	other	conditions	in	Malaysia,	by	order,	prohibit,	either	for	a	stated	period	or	permanently,	the	entry	or	re-
entry	into	Malaysia	of	any	person	or	class	of	persons: 
Provided	that	the	order	made	under	this	paragraph	shall	not	apply	to	any	citizen	to	the	holder	of	any	valid	Pass	or	Permit;”	

3๐๘		Immigration	Act	1959/63,	Section	9	(1)	(b)	“in	his	absolute	discretion	cancel	any	Pass	at	any	time	by	writing	under	his	
hand;	or”

3๐๙		Immigration	Act	1959/63,	Section	9	(1)	(c).	“cancel	any	Permit	at	any	time	by	writing	under	his	hand,	if	he	is	satisfied	
that	the	presence	in,	or	entry	into,	Malaysia	of	the	holder	of	any	Permit	is,	or	would	be,	prejudicial	to	public	order,	public	
security,	public	health	or	morality	in	Malaysia	or	any	part	thereof.”
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หรือภรรยา	 หรือบุตรซึ่งมิใช่พลเมืองที่ได้รับอนุญาตตามผู้ถือครองที่ถูกยกเลิกนี้เสมือนถูก

ยกเลิกตามไปด้วย	โดยอธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองจะต้องแจ้งถึงการยกเลิกดังกล่าว31๐

 ๔.๑.๓ การตรวจลงตรา

	 การตรวจลงตรา	 หมายถึง	 การประทับตราหรือการลงข้อความในเอกสารการเดินทาง	 

เพ่ือแสดงว่าผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพ�านัก	 เดินทางผ่าน	 และเดินทางออกจากประเทศได	้ 

โดยปกติการตรวจลงตราจะมีอายุ	3	เดือน311	โดยแบ่งประเภทการตรวจลงตรา31๒	ได้	ดังต่อไปนี้

 (๑) การตรวจลงตราส�าหรับการเดินทางเข้าเมืองได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa)

	 คนต ่างชาติที่ประสงค ์จะเดินทางเข ้ามาท ่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียจะต ้องขอรับ 

การตรวจลงตราประเภทน้ี	 โดยมีอายุการตรวจลงตราเป็นการเดินทางเข ้าเมืองได ้คร้ังเดียว	 

โดยมอีายุการตรวจลงตรา	3	เดือน	นบัตัง้แต่วันท่ีได้ออกการตรวจลงตรา	หากประสงค์จะขยายระยะเวลา	 

จะต้องยื่นค�าร้องต่อกองตรวจคนเข้าเมือง	 ณ	 สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ�าประเทศที่มี 

การย่ืนค�าขอ	 หรือหากประสงค์จะเดินทางเข้าเมืองอีกให้ยื่นค�าขออีกครั้งต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล

มาเลเซียประจ�าประเทศท่ีผู้ยื่นค�าขอพ�านัก

 (๒) การตรวจลงตราส�าหรับการเดินทางเข้าเมืองได้หลายครั้ง (Multiple Entry Visa)

	 เป็นการตรวจลงตราส�าหรับคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซีย	 

เพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ	 หรือเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ	 โดยมีอายุการตรวจลงตรา	 

3	-	1๒	เดือน	นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้ออกการตรวจลงตรา	ทัง้น้ี	จะมรีะยะเวลาในการเดนิทางเข้าเมอืงคร้ังละ	3๐	วนั	 

และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีก	 โดยในการขอรับการตรวจลงตราประเภทน้ี	 ผู้ขอจะต้องแสดง

หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอต่อการพักอยู่ในประเทศมาเลเซีย	 และมีตั๋วเดินทางทั้งขาไปและขากลับ 

ที่ยังสมบูรณ์และได้รับการยืนยันในการออกตั๋วแล้ว

	 พลเมืองจีนและอินเดียที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียสามารถขอรับ 

การตรวจลงตราประเภทน้ีได้โดยมีค ่าใช้จ ่ายในการตรวจลงตรา	 ส�าหรับพลเมืองจีนประมาณ	 

3๐	ริงกิตมาเลเซีย	และส�าหรับพลเมืองอินเดียประมาณ	1๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	แต่กลุ่มท่องเท่ียว	(Tour	

Group)	จะไม่สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ได้

31๐		Immigration	Act	1959/63,	Section	9	(6).	“Where	a	Pass	is	cancelled	under	subsection	(1)	(b)	or	a	Permit	is	cancelled	
under	subsection	(1)	(c),	subsections	(4)	and	(5)	shall	apply	to	(a)	a	person	whose	name	is	endorsed	on	the	Pass	or	the	
Permit;	(b)	any	wife	of	the	holder	of	the	Pass	or	the	Permit	where	the	wife	is	a	holder	of	a	Pass	or	Permit	issued	to	her	
in	consequence	of	the	issue	of	the	Pass	or	the	Permit	to	her	husband;	and	(c)	any	dependant	child	of	the	holder	of	the	
Pass	or	the	Permit	where	such	child	is	not	a	citizen,	in	the	same	manner	that	they	apply	to	the	holder	of	the	Pass	or	the	
Permit	and	the	notification	to	such	holder	under	subsection	(3)	shall	also	constitute	notification	to	the	persons	mentioned	in	
paragraphs	(a),	(b)	and	(c)”

311	“Visas	and	Passes,”	Accessed	August	16,	2018,	http://www.lawyerment.com.my/library/doc/imgr/visa.

31๒		Headquarters	of	the	Immigration	Department	Malaysia	(Ministry	of	Home	Affairs),	“Types	of	Visa,”	Accessed	August	16,	
2018,	http://www.imi.gov.my/index.php/en/visa/types-of-visa.html.



11๖

 (๓) การตรวจลงตราประเภทการเดินทางผ่านประเทศ (Transit Visa)

	 เป็นการตรวจลงตราส�าหรับคนต่างชาติที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศมาเลเซียเพื่อไปยัง

ประเทศปลายทางอื่น	 คือเป็นการหยุดพักจากการเดินทางจากประเทศที่ออกเดินทางเพื่อไปอีกประเทศ	 

อย่างไรก็ตาม	 หากคนต่างชาติเดินทางมาหยุดพักที่ประเทศมาเลเซียเพื่อจะเดินทางต่อไปยังประเทศ

ปลายทางอ่ืนในเที่ยวบินเดียวกัน	 และยังมิได้ออกจากบริเวณสนามบิน	 ก็ไม่จ�าเป็นต้องขอรับ 

การตรวจลงตราประเภทนี้

 (๔) การตรวจลงตราแบบรายประเทศ

	 นอกจากนี้	ประเทศมาเลเซียได้ก�าหนดให้พลเมืองของประเทศที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้	สามารถเดิน

ทางเข้าประเทศมาเลเซียภายในระยะเวลาไม่เกินที่ก�าหนดไว้ไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา	

	 (ก)	 พลเมืองของประเทศดังต่อไปนี้	 สามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้ไม่เกิน	 ๙๐	 วัน 

โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา313

แอลเบเนีย

แอลจีเรีย

อาร์เจนตินา

ออสเตรเลีย

ออสเตรีย

บาห์เรน

เบลเยียม

บอสเนียและเฮอร์เซโก

วีนา

บราซิล

แคนาดา

โครเอเชีย

คิวบา

ไซปรัส

เช็คเกีย

เดนมาร์ก

อียิปต์

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

เยอรมัน

กรีซ

ฮังการี

ไอซ์แลนด์

ไอร์แลนด์

อิตาลี

ญี่ปุ่น

จอร์แดน

คูเวต

คีร์กิซสถาน

เลบานอน

ลิกเตนสไตน์

ลักเซมเบิร์ก

มอลตา

โมรอคโค

เนเธอร์แลนด์

นิวซีแลนด์

นอร์เวย์

โอมาน

เปรู

โปแลนด์

โรมาเนีย

การ์ตา

ซานมาริโน

ซาอุดิอาระเบีย

สโลวาเกีย

สโลวีเนีย

แอฟริกาใต้

เกาหลีใต้

สเปน

สวีเดน

สวิสเซอร์แลนด์

ตูนีเซีย

ตุรกี

เติร์กเมนิสถาน

อาหรับเอมิเรตส์

อังกฤษ

สหรัฐอเมริกา

อุรุกวัย

เยเมน

มัลดีฟส์

ซูดาน

ซีเรีย

บัลแกเรีย

เอสโทเนีย

ลัตเวีย

ลิทัวเนีย

โปรตุเกส

 

 

 

313		One	Stop	Malaysia,	“Visa	Requirement	for	Tourists	and	Visitors	to	Malaysia,”	Accessed	February	2,	2019,	https://www.
onestopmalaysia.com/travel/visa/visa-requirement-for-tourists-and-visitors-to-malaysia.html	



11๗

	 (ข)	 พลเมืองของประเทศดังต่อไปน้ี	 สามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้ไม่เกิน	 3๐	 วัน	 

โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา31๔

 

31๔		One	Stop	Malaysia,	“Visa	Requirement	for	Tourists	and	Visitors	to	Malaysia,”	Accessed	February	2,	2019,	https://www.
onestopmalaysia.com/travel/visa/visa-requirement-for-tourists-and-visitors-to-malaysia.html

อันดอร์รา

แอนติกาและบาร์บูดา

อาร์มีเนีย

อาเซอร์ไบจาน

บาฮามาส

บาร์เบโดส

เบลารุส

เบลีซ

เบนิน

โบลีเวีย

บอสวานา

บรูไน

กายอานา

กัมพูชา

กาบูเวร์ดี

ชาด

ชิลี

คอโมโรส

คอสตาริกา

ดอมินิกา

โดมินิกัน

เอกวาดอร์

เอลซัลวาดอร์

ลาว

ฟิจิ

กาบอง

แกมเบีย

จอร์เจีย

เกรเนดา

กัวเตมาลา

กินี

เฮติ

ฮอนดูรัส

ฮ่องกง

อินโดนีเซีย

อิรัก

จาไมกา

คาซัคสถาน

เคนยา

คิริบาส

มาเก๊า

มาซิโดเนีย

มาดากัสการ์

มาลาวี

เซียร์ราลีโอน

สาธารณรัฐหมู่เกาะ

มาร์แชลล์

เซนต์วินเซนต์และ 

เกรนาดีนส์

มอริเชียส

เม็กซิโก

มอลโดวา

โมนาโค

มองโกเลีย

มอริเตเนีย

นาอูรู

นิคารากัว

นามีเบีย

ปาเลา

ปาเลสไตน์

ปานามา

ปาปัวนิวกินี

ปารากวัย

ฟิลิปปินส์

เลโซโท

รัสเซีย

โซมาเลีย

เซนต์คิตส์และเนวิส

เซนต์ลูเชีย

ซามัว

เซาตูเมและปรินซีปี

เซเนกัล

เซเชลส์

สิงคโปร์

หมู่เกาะโซโลมอน

ซูดานใต้

ซูรินาม

สวาซิแลนด์

ไต้หวัน

ทาจิกิสถาน

แทนซาเนีย

ไทย

ติมอร์	เลสเต

โตโก

ตองกา

ตรินิแดดและโตเบโก

ตูวาลู

ยูกันดา

ยูเครน

อุสเบกิสถาน

วานูอาตู

นครรัฐวาติกัน

เวเนซูเอลา

เวียดนาม

แซมเบีย

ซิมบับเว



11๘

	 (ค)	 พลเมืองของประเทศอิหร่านและลิเบีย	 สามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้ไม่เกิน	 

1๔	วัน	โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา31๕

	 (ง)	 พลเมืองของประเทศดังต่อไปนี้	 จะต้องขอรับการตรวจลงตราทุกคร้ังก่อนที่จะเดินทางเข้า 

ประเทศมาเลเซีย31๖

 

 

 

 

	 ส่วนพลเมอืงอสิราเอลทีป่ระสงค์จะเดนิทางเข้ามาในประเทศมาเลเซยี	จะต้องขอรบัการตรวจลงตรา	 

และต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศมาเลเซียก่อนจึงจะเข้าประเทศได้

 ๔.๑.๔ บัตรผ่านแดน (Border Pass)

	 บัตรผ ่านแดน	 คือ	 เอกสารเดินทางที่ ใช ้ในการเดินทางเข ้าสู ่ พ้ืนที่ชายแดนของคู ่ภาคี	 

ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องของภาคีแต่ละฝ่าย	 โดยมาเลเซียได้ท�าความตกลง 

ว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนกับประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย	 จึงมีการใช้บัตรผ่านแดนกับ	 

๒	ประเทศนี้	โดยมีรายละเอียดเป็นรายประเทศดังต่อไปนี้

31๕		One	Stop	Malaysia,	“Visa	Requirement	for	Tourists	and	Visitors	to	Malaysia,”	Accessed	February	2,	2019,	https://www.
onestopmalaysia.com/travel/visa/visa-requirement-for-tourists-and-visitors-to-malaysia.html

31๖		Immigration	Department	of	Malaysia,	“VISA	Requirements	by	Country,”	Accessed	February	2,	2019,	http://www.imi.gov.my/
index.php/en/main-services/visa/visa-requirement-by-country

บังคลาเทศ

แคเมอรูน

กานา

ปากีสถาน

ไนจีเรีย

โมซัมบิก

อัฟกานิสถาน

แองโกลา

ภูฏาน

บูร์กินาฟาโซ

บุรุนดี

จีน

โคลัมเบีย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เซอร์เบียและมอนเตเนโกร

อิเควทอเรียลกินี

เอริเทรีย

เอธิโอเปีย

กินีบิสเซา

ฮ่องกง

จิบูตี

แอฟริกากลาง

อินเดีย

โกตดิวัวร์	(ไอวอรีคอสต์)

ไลบีเรีย

มาลี

เมียนมาร์

เนปาล

ไนเจอร์

รวันดา

ศรีลังกา

ซาฮาร่าตะวันตก

ยูโกสลาเวีย

เมียนมาร์



11๙

 (๑) บัตรผ่านแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย

	 บัตรผ่านแดนนี้จะออกให้กับพลเมืองมาเลเซียที่ประสงค์จะอาศัยอยู ่ในเขตการปกครอง	

Pensiangan,	Tenom,	Sipitang	และ	Tawau	ในรฐัซาบาห์	และ	Lundu,	Bau,	Kuching,	Serian,	Simanggang	

and	 Lubok	 Antu	 ในรัฐซาราวัก	 เป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่า	 ๖	 เดือน	 โดยผู้ถือบัตรผ่านแดนนี้จะสามารถ 

อาศัยอยู ่ในประเทศอินโดนีเซียได้ครั้งละ	 3๐	 วัน	 และสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง	 

โดยบัตรผ่านแดนจะมีอายุ	1	ปีนับจากวันที่ออกบัตร

 (๒) บัตรผ่านแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

	 บัตรผ่านแดนนี้ใช้ส�าหรับการเดินทางเข้าและออก	รวมถึงการเดินทางภายในรัฐในพื้นที่ชายแดน

ของมาเลเซีย	คือ	รัฐเกอดะห์	รัฐกลันตัน	รัฐเปรัก	และรัฐปะลิส	และจังหวัดในพื้นที่ชายแดนของไทย	คือ	

จังหวัดสตูล	จังหวัดสงขลา	จังหวัดยะลา	จังหวัดนราธิวาส	และจังหวัดปัตตานี	เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1)	เยี่ยมญาติ

	 ๒)	ท่องเที่ยว

	 3)	การกีฬา

	 ๔)	หลักสูตรและการฝึกอบรมระยะสั้น	ไม่เกิน	๖	เดือน

	 ๕)	เข้าร่วมการสัมมนา	พบปะหารือ	และการประชุม

	 ๖)	การเข้าร่วมงานแถลงข่าว	หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	และ

	 ๗)	วัตถุประสงค์อื่นที่อาจตกลงร่วมกันโดยคู่ภาคี

	 โดยคุณสมบัติผู้ขอบัตรผ่านแดน	คือ	 จะต้องเป็นพลเมืองมาเลเซียหรือพลเมืองไทย	 ซึ่งเกิดและ

อาศัยอยู่บนพื้นที่ชายแดนของประเทศตน	เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี

	 การขอบตัรผ่านแดน	ผูข้อบตัรผ่านแดนสามารถยืน่ค�าขอโดยรวมถงึชือ่บตุรของตน	ซึง่จะเดนิทาง

ไปพร้อมตนไว้ในบัตรผ่านแดนได้	 โดยบุตรของผู้ขอบัตรผ่านแดนจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศผู้ขอ

และมีอายุต�่ากว่า	 1๒	 ปี	 โดยพลเมืองมาเลเซียให้ยื่นค�าขอที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย	 

ส่วนพลเมืองไทยให้ยื่นค�าขอที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอในจังหวัดพื้นที่ชายแดนของไทย

	 บัตรผ่านแดนจะมีอายุ	 ๖	 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร	 โดยผู้ถือบัตรผ่านแดนจะได้รับอนุญาต 

ให้พักอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้ครั้งละไม่เกิน	3๐	วัน	โดยจะต้องแสดงบัตร	ณ	จุดตรวจเข้าออก	และสามารถ

เดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง



1๒๐

๔.๒ การพ�านัก
	 การพ�านักอยู่ในประเทศมาเลเซียนั้น	อาจกระท�าได้ใน	๒	กรณี	คือ	การเข้าเมืองเป็นการชั่วคราว	

และการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย

 ๔.๒.๑ การเข้าเมืองเป็นการชั่วคราว

	 คนต่างชาติท่ีประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาและพ�านักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราว	 

จะต้องขออนุญาตประทับลงตรา	 “Pass”	 อันเป็นการอนุญาตให้อยู่ในมาเลเซียได้เป็นการชั่วคราว	 

ทั้งนี้	 หลักเกณฑ์และเงื่อนในการได้รับอนุญาตประทับลงตรา	 ประเภท	 และระยะเวลาของตราประทับ

อนุญาตให้อยู ่ในมาเลเซียได้เป็นการชั่วคราว	 รวมถึงผู้มีอ�านาจในการอนุญาตประทับลงตรานั้น	 

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย31๗	โดยจะแบ่งประเภทตามวตัถปุระสงค์ใน 

การเข้าเมอืง	ดงัต่อไปนี้

 (๑) ส�าหรับการจ้างงานชั่วคราว (Visitor’s Pass – Temporary Employment)

	 เป็นการประทับลงตราให้กับแรงงานต่างชาติที่วางแผนเข้ามาท�างานด้านอุตสาหกรรมการผลิต	 

การเพาะปลูก	 เกษตรกรรม	 การก่อสร้าง	 และการบริการ	 ในประเทศมาเลเซีย	 ไม่เกิน	 ๒๔	 เดือน	 

โดยมศีนูย์การอนมุตัขิองท้องถิน่	(The	Local	Centre	of	Approval)	กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ก�าหนด

จ�านวนแรงงานที่จะเข้ามาท�างาน	ทั้งนี้	หากประสงค์จะต่ออายุการประทับลงตราประเภทนี้	จะต้องยื่นขอ

ต่อส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า	3	เดือนก่อนวันหมดอายุ	อย่างไรก็ตาม	คนต่างชาติที่เป็นผู้ช่วย

หรือท�างานรับใช้ในบ้าน	(Foreign	Domestic	Helpers)	พ่อครัวแม่ครัวที่เป็นคนไทย	และคนงานกรีดยาง

ซึ่งท�างานในทางตอนเหนือของมาเลเซีย	และฝั่งตะวันออก	เช่น	ในรฐัเคดาห์	กลนัตนั	เปอร์ลสิ	นายจ้าง

สามารถท�าเรือ่งขอจ้างจากแผนกการจ้างงานแรงงานต่างชาต	ิส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืงประจ�ารัฐได้เลย

โดยไม่ต้องขออนุมัติอีก

	 ประเทศมาเลเซยีอนุญาตให้คนไทย	อนิโดนเีซยี	กมัพชูา	ฟิลิปปินส์	ศรีลังกา	อนิเดยี	เวยีดนาม	และลาว	 

ที่เป็นผู้ช่วยหรือท�างานรับใช้ในบ้านสามารถเข้ามาท�างานในประเทศมาเลเซียได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ในตราประทับ	และหากประสงค์จะต่ออายุการประทับลงตราประเภทนี้	จะต้องยื่นขอต่อส�านักงานตรวจ

คนเข้าเมืองล่วงหน้า	3	เดือนก่อนวันหมดอายุ

 (๒) ส�าหรับการเยี่ยมเยือนระยะยาว (Long Term Social Visit Pass)

	 เป็นการประทับลงตราให้กับคนต่างชาติที่ประสงค์จะพ�านักในมาเลเซียเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 

๖	 เดือน	 โดยอาจมีการยื่นขอขยายระยะเวลาในการพ�านักได้	 ถ้าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนด	 

 

31๗		Immigration	Act	1959/63,	Section	54	(1)	(C)	(iii).	 
“The	Minister	may	make	regulations	for	all	or	any	of	the	following	purposes:	 
	 (c)	prescribing	the	terms	and	conditions	subject	to	which	any	person	may	be	granted	a	Pass	entitling	him	to	enter	
and	remain	temporarily	within	Malaysia,	the	period	for	which	any	such	Pass	may	be	granted,	the	classes	of	Passes	and	
the	authority	who	may	issue	the	Passes;”
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และท�าตามเงื่อนไขที่วางไว้อย่างครบถ้วน	 รวมถึงคู่สมรสของพลเมืองมาเลเซีย	 หากได้กระท�าตาม 

ข้อก�าหนดอย่างครบถ้วน	ก็จะสามารถพ�านักในมาเลเซียได้เป็นระยะเวลา	๕	ปี

	 ทั้งนี้	 ผู้ได้รับการประทับลงตราประเภทนี้	 สามารถท�างานได้โดยได้รับค่าจ้าง	 หรือท�าธุรกิจและ

วิชาชีพใด	ๆ	ได้	โดยไม่ต้องเปลี่ยนประเภทการประทับลงตรา

 (๓) ส�าหรับการเยี่ยมเยือนระยะสั้น (Short Term Social Visit Pass)

	 เป็นการประทับลงตราให้กับคนต่างชาติที่ประสงค์จะพ�านักในมาเลเซียด้วยวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1)	การเยี่ยมเยือนทางสังคม

	 ๒)	การเยี่ยมญาติ

	 3)	การท่องเที่ยว

	 ๔)	นักข่าวหรือผู้ประกาศข่าว

	 ๕)	การเข้าร่วมการประชุม

	 ๖)	การเจรจาทางธุรกิจ

	 ๗)	การตรวจสอบโรงงาน

	 ๘)	การตรวจสอบบัญชีบริษัท

	 ๙)	การลงนามสัญญา

	 1๐)	ส�ารวจโอกาสในการลงทุนหรือการตั้งโรงงาน

	 11)	การเข้าร่วมสัมมนา

	 1๒)	นักเรียนที่เป็นทูตสันถวไมตรีหรือมาสอบที่มหาวิทยาลัย

	 13)	การมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา	หรือ

	 1๔)	กิจกรรมอื่น	ๆ	ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกองตรวจคนเข้าเมือง

	 การขยายระยะเวลาในการพ�านัก	 สามารถกระท�าได้ภายใต้เง่ือนไขพิเศษ	 อาทิ	 เจ็บป่วย	 

ประสบอุบัติเหตุ	 ประเทศบ้านเกิดมีสงคราม	 ทั้งนี้	 ผู ้ขอขยายระยะเวลาจะต้องแสดงหลักฐาน	 

และแสดงตั๋วที่ได้รับการยืนยันถึงการเดินทางกลับประเทศ	หรือการเดินทางไปยังประเทศที่สาม

 (๔) ส�าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา (Student Pass)

	 เป็นการประทับลงตราให้กับคนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในทุกระดับการศึกษาใน 

ประเทศมาเลเซีย	โดยการยื่นค�าขอจะแบ่งตามประเภทสถานศึกษาดังนี้

 ๑) โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

	 ส�าหรับนักเรียนต่างชาติ	 โรงเรียนจะย่ืนค�าขอต่อส�านักงานตรวจคนเข ้าเมืองของรัฐ	 

และส�าหรบันกัเรยีนชาวจนี	โรงเรยีนจะยืน่ค�าขอโดยตรงไปทีก่รมตรวจคนเข้าเมอืงประจ�าเมอืงปตุราจายา	 

กรณีการขอขยายระยะเวลา	ก็ให้ยื่นค�าขอที่กรมตรวจคนเข้าเมืองของรัฐที่เกี่ยวข้อง
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 ๒) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล (มหาวิทยาลัย)

	 ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ	 มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ย่ืนค�าขอต่อส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองของรัฐ	 

ส�าหรับนักศึกษาชาวอินเดีย	 บังกลาเทศ	 และปากีสถาน	 มหาวิทยาลัยจะต้องยื่นค�าขอโดยตรงไปท่ี 

กรมตรวจคนเข้าเมืองประจ�าเมืองปุตราจายา	 กรณีการขอขยายระยะเวลาให้ยื่นค�าขอที่ส�านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐ

 ๓) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ

	 มหาวิทยาลัย	 หรือวิทยาลัย	 หรือศูนย์ฝึกอบรมจะเป็นผู้ยื่นค�าขอต่อศูนย์บริการทางการศึกษา

ของมาเลเซีย	(Education	Malaysia	Global	Service:	EMGS)	ส�าหรับการขอขยายระยะเวลาให้ยื่นค�าขอ 

ที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองของรัฐนั้น	ๆ

 ๔) ศูนย์เรียนภาษา

	 ศูนย์เรียนภาษาจะต้องยื่นค�าขอโดยตรงไปที่กรมตรวจคนเข้าเมืองประจ�าเมืองปุตราจายา	 

ส�าหรับการขอขยายระยะเวลาให้ยื่นค�าขอที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองของรัฐนั้น	ๆ

 (๕) ผู้ประกอบวิชาชีพ (Visit Pass – Professional)

	 เป็นการประทับลงตราให้กับแรงงานต่างชาติท่ีประสงค์จะประกอบอาชีพในช่วงระยะเวลาส้ันใน

ประเทศมาเลเซีย	โดยผู้สนับสนุน	(Sponsor)	จะต้องยื่นค�าร้องก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเข้ามาในประเทศ	

โดยการประทับลงตราน้ีจะมีก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน	 1๒	 เดือนต่อคร้ัง	 ส�าหรับแรงงานต่างชาติที่เข้า

ประเทศมาเลเซียเพื่อการฝึกอบรมในโรงแรมหรือโรงงานจะมีก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน	๖	เดือน

	 กลุ่มชาวต่างชาติผู้มีสิทธิยื่นค�าขอประทับลงตราส�าหรับการประกอบวิชาชีพ	ได้แก่

	 1)		ผู้เช่ียวชาญอื่นและอาสาสมัคร	 เช่น	 คนข่ีม้าแข่ง	 (Jockey)	 อาสาสมัคร	 นักศึกษานานาชาติ

ที่ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม	 หรือฝึกงานในมหาวิทยาลัย	 วิทยาลัย	 โรงเรียนภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	สถานทูต	โรงแรม	บริษัท	และผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับอนุมัติจาก

อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย

	 ๒)	ศิลปิน	ผู้ผลิตภาพยนตร์	และผู้จัดภาพยนตร์

	 3)	ผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลาม

	 ๔)		ผูป้ฏบิตังิานศาสนาอืน่	เช่น	พระสงฆ์	นกับวช	นกัดนตรท่ีีเล่นดนตรปีระกอบกจิกรรมทางศาสนา	

และผู้ที่สร้างงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับศาสนา

	 ๕)	นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมอบรมในพระคริสตธรรมมาเลเซีย

	 ๖)	บุคลากรที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลมาเลเซีย
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 (๖) ส�าหรับการอยู่อาศัย (Residence Pass)

	 เป็นการประทบัลงตราให้กบัคนต่างชาตทิีมี่ความสัมพนัธ์เป็นเครอืญาตกัิบพลเมอืงมาเลเซยี	อาท	ิ

	 1)	สามีหรือภรรยา

	 ๒)	บุตรหรือลูกเลี้ยงหรือบุตรบุญธรรมที่มีอายุต�่ากว่า	1๘	ปี

	 3)	คู่สามีภรรยาที่หย่าร้างหรือพ่อม่ายหรือแม่ม่ายที่มีบุตรเป็นพลเมืองมาเลเซีย

	 ๔)	พ่อหรือแม่ผู้ให้ก�าเนิดพลเมืองมาเลเซีย	

	 ๕)		พ่อแม่ของสามีภรรยาของพลเมืองมาเลเซียที่ถือครองบัตรเข้าเมืองชั่วคราวที่ถูกต้องใน 

ประเทศมาเลเซีย

	 ๖)		ผู ้ที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติกับผู ้ที่มีถิ่นฐานถาวรอยู ่ในประเทศมาเลเซีย	 อาทิ	 

สามีหรือภรรยา	หรือบุตรของผู้ที่มีถิ่นฐานถาวร

	 ๗)		ผู้ที่เคยเป็นพลเมืองมาเลเซีย	 อาทิ	 พลเมืองมาเลเซียที่สละสัญชาติ	 หรือพลเมืองมาเลเซีย 

ที่ถูกลิดรอนสิทธิการเป็นพลเมือง

 ๔.๒.๒ การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย

	 คนต่างชาตทิีป่ระสงค์จะพ�านักในประเทศมาเลเซยีจะต้องมใีบอนุญาตให้เข้าเมอืง	(Entry	Permits)	

ซ่ึงเป็นเอกสารที่ออกให้ในกรณีของบุคคลที่มิใช่พลเมืองมาเลเซีย	 หรือไม่มีบัตรเข้าเมืองช่ัวคราว	 

หรอืมแีต่ก�าหนดระยะเวลาทีไ่ด้รบัอนญุาตให้มถ่ิีนทีอ่ยู่ส้ินสุดแล้ว	เพือ่แสดงว่าบคุคลดงักล่าวได้รับอนุญาต

ให้เดินทางเข้ามาและพ�านักอยู่ในมาเลเซียได้31๘

	 การขอใบอนุญาตให้เข้าเมืองจะต้องย่ืนค�าขอต่ออธิบดีกองตรวจคนเข้าเมือง	 หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายจากอธิบดีกองตรวจคนเข้าเมือง	 เมื่อกระท�าตามหลักเกณฑ์การยื่นค�าขอและช�าระเงิน 

ค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดแล้ว	 อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองจะออกใบอนุญาตให้เข้าเมือง	 โดยอาจม ี

ข้อก�าหนดหรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

31๘		Immigration	Act	1959/63,	Section	10. 
“(1)	Any	person	seeking	to	enter	Malaysia	who	is	not	entitled	so	to	enter	as	a	citizen	or	by	virtue	of	a	valid	Pass	to	enter	
Malaysia	issued	to	him	or	seeking	to	remain	in	Malaysia	after	the	expiry	of	such	a	Pass	may	make	application	in	that	
behalf	in	the	manner	prescribed	to	the	Director	General	or	to	such	other	person	whether	within	or	outside	Malaysia	as	the	
Director	General	may	,from	time	to	time,	appoint	for	the	purpose. 
(2)	Upon	application	made	under	subsection	(1)	and	upon	payment	of	the	prescribed	fees	the	Director	General	may	issue	
to	the	applicant	tan	Entry	Permit	on	such	terms	and	conditions	as	the	Director	General	may	think	fit	in	the	prescribed	form	
and	shall,	if	the	applicant	is	required	by	any	written	law	relating	to	passports	for	the	time	being	in	force	in	Malaysia	to	have	
a	visa	to	enter	Malaysia,	issue	a	visa	to	the	applicant	on	the	production	by	him	of	his	passport	or	other	travel	document	
and	on	payment	of	the	fee	prescribed	by	the	written	law	and	the	visa	shall	remain	valid	until	the	expiry	or	cancellation	of	
the	Entry	Permit	issued	to	him. 
(3)	Any	person	aggrieved	by	the	refusal	of	the	Director	General	to	issue	to	him	an	Entry	Permit	under	subsection	(2)	
may	within	thirty	days	of	the	notification	of	the	refusal	to	him	appeal	by	petition	in	writing	to	the	Minister,	whose	decision	
thereon	shall	be	final.”



1๒๔

	 ในกรณีที่มีกฎหมายใดก�าหนดให้ผู ้ยื่นค�าขอต้องมีหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตรา 

ให้เข ้ามาในมาเลเซียและผู ้ยื่นค�าขอได้ช�าระเงินค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก�าหนดแล้วนั้น	 

ให้อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองท�าการตรวจลงตราลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางอื่นแก่ 

ผู้ย่ืนค�าขอนั้น	 โดยการตรวจลงตรานี้จะมีผลบังคับใช้ได้จนกว่าใบอนุญาตให้เข้าเมืองจะครบก�าหนด 

ระยะเวลาหรือถูกยกเลิก

	 ทัง้นี	้หากผูย้ืน่ค�าขอได้กระท�าตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว	แต่อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมอืงได้ปฏเิสธ

ค�าขอมีใบอนุญาตให้เข้าเมือง	 ผู้ยื่นค�าขอสามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ภายใน	 

3๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการปฏิเสธนั้น	โดยค�าตัดสินของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยถือเป็นที่สุด

 ประเภทของใบอนุญาตให้เข้าเมือง๓๑๙

	 ใบอนุญาตให้เข้าเมืองจะแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ในการเข้าเมือง	ดังนี้

	 (ก)	นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญสามารถยื่นค�าขอมีใบอนุญาตให้เข้าเมืองได้ที่กองตรวจคนเข้าเมือง	

(ส�านักงานใหญ่)	โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 นักลงทุน	 จะต้องมีเงินฝากประจ�าขั้นต�่า	 ๒	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ที่ธนาคารในประเทศมาเลเซีย	

และภายหลังจากที่ได้มีการฝากเงินไว้ครบก�าหนดระยะเวลา	๕	ปี	จึงจะสามารถถอนเงินได้	และต้องได้รับ 

การรับรองจากพลเมืองมาเลเซีย	 ทั้งนี้	 คู่สมรสและบุตรที่มีอายุต�่ากว่า	 1๘	 ปี	 ก็จะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู ่

ซึ่งสามารถพ�านักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นระยะเวลา	๕	ปีด้วย

 ผู้เชี่ยวชาญ	 จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ	 มีความสามารถและทักษะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลจากองค์การระหว่างประเทศใด	 ๆ	 รวมถึงได้รับการเสนอแนะจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน 

ประเทศมาเลเซีย	 โดยจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศอันเป็นที่ก�าเนิด	 และได้รับ 

การรับรองจากพลเมืองมาเลเซีย

	 (ข)	ผู้ประกอบวิชาชีพ	(Professional)	เป็นผู้มีทักษะอันโดดเด่นในสาขาอาชีพนั้น	ๆ	โดยจะต้องมี

หนงัสือรบัรองความประพฤตจิากประเทศอนัเป็นทีก่�าเนดิ	ท�างานในหน่วยงานราชการหรอืบรษิทัเอกชนใน

ประเทศมาเลเซยีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	3	ปี	และได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในประเทศ

มาเลเซีย	อีกทั้งยังต้องได้รับการรับรองจากพลเมืองมาเลเซีย

31๙		Headquarters	of	the	Immigration	Department	Malaysia	(Ministry	of	Home	Affairs),	“Types	of	Visa,”	Accessed	August	16,	
2018,	http://www.imi.gov.my/index.php/en/entry-permit.html.



1๒๕

	 (ค)	คู่สมรสของพลเมืองมาเลเซีย

	 บุคคลที่แต่งงานกับพลเมืองมาเลเซีย	 ซึ่งมีบัตรเข้าเมืองชั่วคราวส�าหรับการเยี่ยมเยือน 

ระยะยาวและยังคงพักอาศัยอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในระยะเวลา	๕	 ปีท่ีผ่านมา	 จะต้องยื่นหนังสือชี้แจง

สถานภาพความเป็นครอบครวั	(Surat	Akuan	Perkahwinan)	ทีคู่ส่มรสรบัรองให้แล้ว	ส่วนบตุรของพลเมอืง

มาเลเซียที่มีอายุต�่ากว่า	๖	ปี	จะต้องมีพ่อแม่เป็นผู้รับรอง

	 (ง)		การใช้วิธีการคิดคะแนนประเมิน	 (Point	System)	 ในการออกใบอนุญาตให้เข้าเมืองประกอบ

ด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 1)	อายุ

	 ๒)	วุฒิการศึกษา

	 3)	ระยะเวลาในการพ�านักในประเทศมาเลเซีย	

	 ๔)	มีความคุ้นเคยกับองค์กรและรูปแบบการปกครองของมาเลเซีย	

	 ๕)	มีการลงทุนตามมูลค่าที่ก�าหนด

	 ๖)	มีประสบการณ์การท�างานในประเทศมาเลเซีย

	 ๗)	มีความเชี่ยวชาญในภาษาบาฮาซามาเลเซีย

	 ผู้ยื่นค�าขอจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า	๖๕	คะแนนจึงจะผ่านเกณฑ์การยื่นค�าขอรับใบอนุญาต

ให้เข้าเมืองได้	 โดยใบสมัครจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 โดยการกรอกใบสมัครต้องท�าใน

ประเทศมาเลเซยีและยืน่ต่อกองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศมาเลเซยี	ทัง้นี	้ต้องแนบจดหมายแนะน�าตวั 

และหนังสือรับรองจากหน่วยงานในมาเลเซียที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับใบสมัครด้วย	 ผู้ยื่นค�าขอจะต้องถูก 

กองตรวจคนเข้าเมืองสัมภาษณ์และถูกตรวจสอบประวัติด้วย3๒๐

3๒๐		Immigration	Department	of	Malaysia,	“Entry	Permit,”	Accessed	December	5,	2019	https://www.imi.gov.my/index.php/en/
entry-permit.html.



1๒๖

 ๔.๒.๓ การยกเลิกใบอนุญาตให้เข้าเมือง๓๒๑

	 อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองมีอ�านาจยกเลิกใบอนุญาตให้เข้าเมืองได้หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

	 (1)		ผู ้ ถื อ ใบอนุญาตให ้ เข ้ า เมืองพยายามจะเข ้ าสู ่ ประ เทศมาเลเซียพร ้อมกับ เด็ก	 

ซึ่งไม่มีชื่อสลักหลังไว้ในใบอนุญาตให้เข้าเมือง	 และไม่มีสิทธิอย่างอื่นตามพระราชบัญญัต ิ

การเข้าเมืองนี้ที่จะสามารถเข้ามาในประเทศมาเลเซียได้

	 (๒)		อธบิดกีองตรวจคนเข้าเมืองมคีวามเหน็ว่าการออกใบอนุญาตให้กับบคุคลดังกล่าวเกิดจากการ

แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือมีการปกปิดข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ

	 (3)		อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองมีความเห็นว่าผู้ถือใบอนุญาตให้เข้าเมืองหรือหนังสือรับรอง	 

ตกเป็นบุคคลที่ต้องห้ามเข้าเมือง

	 (๔)		อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองมีความเห็นว่าการยื่นขอรับใบอนุญาตให้เข ้าเมืองหรือ

หนังสือรับรองนั้นได้มีการปลอมแปลงเอกสารหรือท�าให้ส�าคัญผิด	 หรือปรากฏข้อเท็จจริง 

ในภายหลังว่าผู้ถือใบอนุญาตให้เข้าเมืองหรือหนังสือรับรองเป็นบุคคลที่ต้องห้ามเข้าเมือง	

	 อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองต้องประกาศให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาใน 

ประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายได้	 โดยการแจ้งเป็นหนังสือ	 หรือจัดท�าเป็นค�าประกาศตามวิธีท่ี 

อธิบดีกองตรวจคนเข้าเมืองเห็นสมควร	 ทั้งน้ี	 ผู้ถูกยกเลิกใบอนุญาตให้เข้าเมืองสามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้	โดยค�าตัดสินของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยถือเป็นที่สุด

3๒1		Immigration	Act	1959/63,	Section	14. 
“(1)	Where	the	holder	of	any	Permit	seeks	to	enter	Malaysia	accompanied	by	any	child	whose	name	is	not	endorsed	upon	
the	Permit	under	section	12	and	who	is	not	otherwise	entitled	to	enter	Malaysia	under	this	Act,	the	Director	General	may	
cancel	the	Permit	issued	to	that	person. 
(2)	Where,	upon	the	arrival	in	Malaysia	of	any	person	to	whom	a	Permit	or	Certificate	has	been	issued,	the	Director	
General	is	satisfied,	as	a	result	of	inquiries	made	under	section	24	or	26,	or	from	other	information,	that	the	Permit	or	
Certificate	was	issued	as	a	result	of	any	false	representation	or	concealment	of	a	material	fact	the	Director	General	may	
cancel	the	Permit	or	Certificate. 
(3)	Where	at	any	time,	during	the	period	of	validity	of	any	Permit	or	Certificate,	the	Director	General	is	satisfied	that	the	
holder	of	the	Permit	or	Certificate	is	a	prohibited	immigrant,	the	Director	General	shall	cancel	the	Permit	or	Certificate. 
(4)	Where	any	person	has	entered	Malaysia	by	virtue	of	a	Permit	or	Certificate,	and	the	Director	General	is	satisfied— 
	 (a)	that	any	material	statement	made	in	or	in	connection	with	the	application	for	that	Permit	or	Certificate	was	false	or	
misleading;	or 
	 (b)	that	the	person	is	a	prohibited	immigrant,the	Director	General	may	declare	at	any	time	after	the	date	of	the	entry,	
that	the	presence	of	that	person	in	Malaysia	is	unlawful. 
(5)	On	making	any	cancellation	under	subsection	(2)	or	(3)	oron	making	any	declaration	under	subsection	(4)	the	Director	
General	shall,	by	notification,	which,	if	the	address	of	the	person	is	known	shall	be	sent	to	him	at	that	address	and	
otherwise	shall	be	published	in	such	manner	as	the	Director	General	deems	fit,	inform	the	person	affected	thereby	of	the	
grounds	on	which	the	cancellation	or	declaration	has	been	made	and	the	person	may	appeal	against	the	cancellation	
or	declaration,	as	the	case	may	be,	within	such	time	and	in	such	manner	as	may	be	prescribed,	to	the	Minister,whose	
decision	shall	be	final.”



1๒๗

 ๔.๒.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง

	 (1)	กองตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย3๒๒	(Department	of	Immigration)	มีหน้าที่ดังนี้

	 (ก)	ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่พลเมืองมาเลเซียและผู้พ�านักถาวร

	 (ข)		ออกบตัรผ่านแดนช่ัวคราว	ใบอนญุาตให้เข้าเมอืง	และการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติทีป่ระสงค์

จะเข้ามาในมาเลเซีย

	 (ค)	บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายของคนตามช่องทางการเข้า-ออกตามที่ก�าหนด

	 (ง)		บังคบัใช้พระราชบัญญตักิารเข้าเมอืง	ค.ศ.	1๙๕๙/๖3	พระราชบัญญัตว่ิาด้วยหนงัสือเดนิทาง	

ค.ศ.	1๙๖๖	และกฎเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าเมือง	ค.ศ.	1๙๖๖

 (๒) สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย๓๒๓ ประจ�าประเทศไทย

	 ในส่วนที่เ ก่ียวกับคนเข้าเมืองนั้น	 สถานทูตมาเลเซียจะด�าเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุ

หนังสือเดินทาง	และการตรวจลงตราแก่ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติ

๔.๓ กฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างชาติ
	 หลักเกณฑ์การจ้างแรงงานต่างชาติ	 และการขอใบอนุญาตท�างานในประเทศมาเลเซีย	 

อยู่ภายใต้บทบัญญัติ	 Employment	 (Restriction)	 Act	 1968	 (พระราชบัญญัติการจ้างงาน	 (ข้อจ�ากัด)	 

ค.ศ.	 1๙๖๘)	 ซึ่งได้ก�าหนดเงื่อนไขในการจ้างแรงงานที่มิใช่พลเมืองมาเลเซีย	 โดยมาตรา	 ๕3๒๔  

ของพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ก�าหนดห้ามบุคคลที่ไม่ได้เป็นพลเมืองมาเลเซียท�างานในประเทศมาเลเซีย	

และห้ามบุคคลใดจ้างบุคคลที่มิได้เป็นพลเมืองมาเลเซีย	 เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตท�างาน 

ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย

	 คณะกรรมการการจ้างงานมีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตท�างาน	 พร้อมก�าหนด 

ข้อก�าหนด	 เงื่อนไข	 และข้อจ�ากัดต่าง	 ๆ	 ตามแต่ที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตท�างานของคนต่าง

ชาติแต่ละรายไป	 โดยอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนด	 เง่ือนไข	 และข้อจ�ากัดได้ 

 

3๒๒		กองตรวจคนเข้าเมือง	กระทรวงการต่างประเทศ	ที่อยู่:	Level	1-7	(Podium)	No	15,	Persiaran	Perdana,	Precinct	2,	62550	
Putrajaya	โทรศัพท์:	03-8000	8000	(1MOCC)	Website:	www.imi.gov.my

3๒3		สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย	ประจ�าประเทศไทย	ที่อยู่:	33-35	ถนนสาทรใต้	ทุ่งมหาเมฆ	กรุงเทพฯ	10120	โทรศัพท์:	0-2629-
6800,	08-7028-4659	โทรสาร:	0-2679-2208,	0-2679-2270	Email:	mwbangkok@kln.gov.my	Website:	www.kln.gov.my

3๒๔		Employment	(Restriction)	Act	1968,	Section	5.	 
“(1)	(a)	No	person	not	being	a	citizen	referred	to	in	the	Schedule	shall	be	employed	in	any	business	in	Malaysia	or	accept	
employment	in	any	business	in	Malaysia	unless	there	has	been	issued	in	respect	of	such	person	a	valid	employment	permit. 
	 (b)	No	person	shall	employ	in	Malaysia	any	person	not	being	a	citizen	referred	to	in	the	Schedule	unless	there	has	
been	issued	in	respect	of	that	latter	person	a	valid	employment	permit. 
(2)	Subsection	(1)	shall	have	effect	notwithstanding	any	other	written	law	or	of	any	term	or	condition	of	any	contract	or	
agreement. 
(3)	For	the	purposes	of	this	section	any	person	found	performing	any	act	normally	performed	by	an	employee	in	any	place	
of	employment	shall	be	deemed	to	have	been	employed	under	a	contract	of	service	by	the	employer	of	that	place	of	
employment.”



1๒๘

นอกจากนี้	 คณะกรรมการการจ้างงานอาจใช้ดุลยพินิจปฏิเสธการออกใบอนุญาตท�างาน	 หรือต่ออายุ 

ใบอนุญาตท�างานแก่คนต่างชาติ	โดยไม่จ�าเป็นต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธก็ได้3๒๕

	 แรงงานต่างชาตทิีไ่ม่ได้รบัใบอนุญาตหรอืไม่ได้รบัอนมุตัต่ิออายุใบอนญุาตการท�างาน	ถกูยกเลกิ	

หรอืระงบัใบอนญุาต	อาจอทุธรณ์ต่อรฐัมนตรีกระทรวงมหาดไทยภายใน	๒1	วนั	 นับแต่วนัทีไ่ด้รับค�าสัง่	

ซึง่ค�าตดัสนิของรฐัมนตรกีระทรวงมหาดไทยจะถือเป็นทีสุ่ด	และไม่สามารถอทุธรณ์ต่อศาลใด	ๆ	ได้อีก

	 แม้จะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาท�างานได้	 แต่รัฐบาลมาเลเซียได้ก�าหนดข้อพิจารณาใน 

การจ้างแรงงานต่างชาติไว้ว่า	 นายจ้างจะต้องค�านึงถึงสิทธิของแรงงานท้องถิ่นเป็นหลักก่อน	 กล่าวคือ	 

หากจะมีการจ้างงาน	 นายจ้างควรเสนอต�าแหน่งงานให้แรงงานท้องถ่ินก่อนเป็นล�าดับแรก	 โดยนายจ้าง

จะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานท้องถิ่น	 เช่น	 การลงทะเบียนกับ	 Department	 of	

Labour	(กรมแรงงาน)	เพื่อจัดหาแรงงานท้องถิ่นผ่านระบบ	Job	Clearance	System	หรือประกาศโฆษณา 

ในหนังสือพิมพ์	 ก่อนที่จะยื่นขออนุมัติโควตาในการจ้างแรงงานต่างชาติ	 และเมื่อนายจ้างได้รับอนุมัติ

โควตาแล้วจึงด�าเนินการขอใบอนุญาตท�างานให้แก่แรงงานต่างชาติต่อไป3๒๖

	 หน่วยงานภาครัฐที่บริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศมาเลเซีย	ประกอบด้วย	๒	หน่วยงาน	 

ได้แก่	 Ministry	 of	 Human	 Resources	 (กระทรวงทรัพยากรมนุษย์)	 และ	Ministry	 of	 Home	 Affairs	

(กระทรวงมหาดไทย)	 โดย	 Ministry	 of	 Human	 Resources	 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงงาน 

ทุกสัญชาติในประเทศมาเลเซีย	 ในขณะที่	 Ministry	 of	 Home	 Affairs	 โดย	 Immigration	 Department	

of	 Malaysia	 (ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย)	 จะมีอ�านาจในการอนุมัติโควตาการจ้าง 

แรงงานต่างชาต	ิและมหีน้าทีอ่อกเอกสารต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับใบอนุญาตให้แก่แรงงานต่างชาตทิีป่ระสงค์

จะเข้าไปท�างานในประเทศมาเลเซีย	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 โดยนายจ้างจะต้อง 

ยื่นขอโควตาในการจ้างแรงงานต่างชาติจาก	Ministry	 of	 Home	 Affairs	 ก่อน	 และเม่ือได้รับโควตาแล้ว	 

จึงจะสามารถน�าเข้าแรงงานและขอใบอนุญาตท�างานได้	 เมื่อแรงงานต่างชาติได้รับอนุญาตให้ท�างาน 

และเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียแล้วจะถือเป็นภารกิจของ	Ministry	of	Human	Resources	ในการดูแล

คุ้มครองแรงงาน	ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	และดูแลสวัสดิการให้กับแรงงานต่างชาติตามกฎหมายต่อไป3๒๗

3๒๕		Employment	(Restriction)	Act	1968,	Section	7.	“(1)	Upon	receipt	of	an	application	for	an	employment	permit	or	an	
application	for	renewal	of	an	employment	permit	under	section	6,	the	Commissioner	or	any	authorized	person	may	in	his	
discretion	issue	an	employment	permit	in	such	form	as	may	be	prescribed	or	renew	such	employment	permit	and	may	
impose	such	terms,	conditions	and	restrictions	as	he	may	think	fit. 
(2)	The	Commissioner	may	at	any	time	vary	or	add	to	any	terms,	conditions	or	restrictions	in	an	employment	permit. 
(3)	The	Commissioner	may	in	his	discretion	at	any	time	and	without	assigning	any	reason	refuse	to	issue	or	to	renew	an	
employment	permit	or	cancel	or	suspend	an	employment	permit. 
(4)	Any	person	aggrieved	by	a	decision	of	the	Commissioner	under	subsection	(1),	(2)	or	(3)	may,	within	twenty-one	days	
from	the	date	of	such	decision,	appeal	to	the	Minister	whose	decision	shall	be	final	and	shall	not	be	subject	to	appeal	or	
review	in	any	court.”

3๒๖		ส�านักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย,	“คู่มือแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย,”	สืบค้นเมื่อวันที่	1๐	มิถุนายน	๒๕๖1,	http://
malaysia.mol.go.th/node/529.

3๒๗		อรรถพงศ์	พันธุ์รัตน์,	“การท�างานอย่างผิดกฎหมายของคนไทยในประเทศมาเลเซีย:	แนวทางการบริหารจัดการ”,	(รายงานการศึกษา
ส่วนบุคคล	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	กระทรวงการต่างประเทศ,	๒๕๖๐),	น.1๒.



1๒๙

	 ดงันัน้	แรงงานต่างชาตแิละแรงงานไทยทีป่ระสงค์จะท�างานในประเทศมาเลเซยีควรท�าความเข้าใจ

ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างชาติในประเทศมาเลเซีย	ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก	ๆ	ดังนี้

 ข้ันตอนแรก	 นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างชาติต้องยื่นขออนุมัติโควตาในการจ้าง 

แรงงานต่างชาติต่อ	Ministry	of	Home	Affairs	และได้รับอนุมัติโควตา

 ขั้นตอนที่สอง	 นายจ้างย่ืนขอใบอนุญาตท�างานให้แก่แรงงานต่างชาติและได้รับอนุมัติให้ 

แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

 ขั้นตอนที่สาม	 แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย	 โดยต้องผ่านการขออนุญาต 

เข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 ค.ศ.	 1๙๕๙/๖3	 และต้องย่ืนขอใบอนุญาตท�างานต่อ	

Immigration	Department	of	Malaysia	จึงจะได้รับใบอนุญาตท�างานถูกต้องตามกฎหมาย3๒๘

	 ใบอนุญาตการท�างานจะมีลักษณะเป็นสต๊ิกเกอร์	 (sticker)	 ติดอยู ่ในหนังสือเดินทาง	 

โดยใบอนุญาตท�างานจะระบุช่ือคนงาน	 ชื่อนายจ้าง	 ประเภทของใบอนุญาตท�างาน	 ประเภทของงาน	

และระยะเวลาของใบอนุญาต	 ทั้งน้ี	 รูปแบบใบอนุญาตท�างานมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับระดับทักษะ 

การท�างาน	 สัญชาติของแรงงาน	 ช่วงเวลาในการอนุญาตท�างาน	 ปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีนโยบาย 

ออกใบอนุญาตท�างานในสามประเภท3๒๙	ดังนี้

	 (1)	Visit	Pass	(Temporary	Employment)	ส�าหรับแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือ

	 (๒)		Visit	Pass	(Professional)	ส�าหรับต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่มีระยะเวลาในการท�างานในมาเลเซีย	 

ไม่เกนิ	1๒	เดอืน	คนต่างชาตทิีส่ามารถขอบัตรอนุญาตประเภทน้ี	จะต้องเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์

เฉพาะด้านหรอืมทีกัษะเฉพาะทาง	เช่น	ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์	ผูก้�ากับ	นักแสดง	อาสาสมคัร	 

นักเรยีนต่างชาตภิายใต้โครงการอบรมด้านอตุสาหกรรมของโรงเรยีนหรือมหาวทิยาลยั	เป็นต้น	

ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ	“๔.1	กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง”

	 (3)		Employment	Pass	ส�าหรบัแรงงานมทีกัษะตามสญัญาจ้างงานทีม่รีะยะเวลาไม่น้อยกว่า	๒	ปี	 

และไม่เกินกว่า	๕	ปี	ท�างานในต�าแหน่งผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบักลางถงึระดบัสงู	เช่น	กรรมการบรหิาร	

หรอืต�าแหน่งทีม่ทีกัษะสงูแต่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร	เช่น	ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ	เป็นต้น	โดยมรีายได้ต่อเดือน 

ไม่ต�่ากว่า	3,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	3๐,๐๐๐	บาท)

3๒๘		The	Office	Portal	of	the	Immigration	Department	of	Malaysia,	“Foreign	Worker,”	Retrieved	January	12,	2019,	from	www.
imi.gov.my

3๒๙		สุทธิพร	บุญมาก,	“นโยบายแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย,”	ปีที่	3	ฉบับที่	๒,	วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยทักษิณ,	น.	1๖๕-1๖๖	(๒๕๕1).
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 ๔.๓.๑ ใบอนุญาตท�างานประเภท Visit Pass (Temporary Employment)

	 ใบอนุญาตประเภทนี้ออกให้ส�าหรับแรงงานไร้ฝีมือและก่ึงฝีมือ	 หรือที่เรียกว่า	 Pekerja	 Asing	

(foreign	workers)	โดยจะต้องเป็นแรงงานที่มีอายุไม่ต�่ากว่า	1๘	ปี	แต่ไม่เกิน	๔๕	ปี	และเป็นแรงงานจาก

ประเทศไทย	กัมพูชา	เนปาล	พม่า	ลาว	เวียดนาม	ปากีสถาน	ศรีลังกา	เตอร์กเมนีสถาน	อุซเบกิสถาน	 

คาซัคสถาน	ฟิลิปปินส์	อินเดีย	อินโดนีเซีย	และบังคลาเทศเท่านั้น	

 (๑) ประเภทงานที่คนต่างชาติสามารถท�าได้

	 ใบอนุญาตท�างานประเภท	 Visit	 Pass	 (Temporary	 Employment)	 จะเปิดโอกาสให  ้

แรงงานต่างชาติสามารถท�างานได้ใน	 ๕	 ภาคประกอบการ	 ได้แก่	 ภาคการผลิต	 (Manufacturing)	 

ภาคการเพาะปลูก	 (Plantation)	 ภาคการเกษตร	 (Agriculture)	 ภาคการก่อสร้าง	 (Construction)	 

และภาคบริการ	 (Service)	 ทั้งนี้	 จะต้องพิจารณาสัญชาติและเพศของแรงงานด้วยเพราะแรงงานแต่ละ

สัญชาติ	 แต่ละเพศจะมีข้อจ�ากัดในงานท่ีสามารถท�าได้แตกต่างกันไป	 กล่าวคือ	 แรงงานบางสัญชาต ิ

ได้รับอนุญาตให้ท�างานในบางภาคประกอบการเท่านั้น	 ในขณะที่แรงงานบางสัญชาติ	 เช่น	 แรงงาน

สัญชาติไทยทั้งชายและหญิง	 สามารถท�างานได้ทั้งห้าภาคประกอบการ	 ส�าหรับแรงงานแต่ละประเทศ 

จะเป็นไปดังตารางต่อไปนี้33๐

33๐		Immigration	Department	of	Malaysia,	“Recruitment	Terms	and	Conditions	of	Foreign	Workers,”	Accessed	January	12,	
2019,	https://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-worker.html.
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ภาคประกอบการที่แรงงาน
ต่างชาติท�าได้ สัญชาติของแรงงาน

เพศ

ชาย หญิง

ทุกภาคประกอบการ

ไทย ✓ ✓

กัมพูชา ✓ ✓

เนปาล ✓ ✓

พม่า ✓ ✓

ลาว ✓ ✓

เวียดนาม ✓ ✓

ปากีสถาน ✓ ✓

ศรีลังกา ✓ ✓

เตอร์กเมนีสถาน ✓ ✓

อุซเบกิสถาน ✓ ✓

คาซัคสถาน ✓ ✓

ฟิลิปปินส์ ✓ ✗

อินโดนีเซีย

✗
ท�างานได้ทุก
ภาคประกอบ
การ	ยกเว้น
ภาคการผลิต

✓

ภาคการเกษตร	ภาคการเพาะ
ปลูก	

ภาคการก่อสร้าง	(เฉพาะซ่อม
สายไฟแรงสูงเท่านั้น)	

ภาคบริการ	(เฉพาะต�าแหน่งช่าง
ทอง	ผู้ประกอบอาหาร	พนักงาน
ขายปลีกและส่ง	ช่างตัดผม	
พนักงานร้านโลหะ	ของเก่าและ
ของมือสอง	พนักงานร้านสิ่งทอ)

อินเดีย ✓ ✓

ภาคการเพาะปลูกผ่านข้อ
ตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ	(G	to	G	
agreement)

บังคลาเทศ ✓ ✓
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	 	นอกจากแรงงานจากประเทศไทยจะสามารถท�างานในทั้ง	๕	ภาคประกอบการแล้ว	แรงงานไทย 

เพศหญิงที่มีอายุไม่ต�่ากว่า	 ๒1	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 ๔๕	 ปี	 สามารถท�างานในต�าแหน่ง	 Pembantu	 Rumah	

Asing	หรือ	Foreign	Domestic	Helper	(FDH)	ซึ่งหมายถึง	งานคนรับใช้ในบ้านในประเทศมาเลเซียได้ด้วย	 

โดยขอใบอนุญาตประเภท	Visit	Pass	(Temporary	Employment)	เช่นกัน

 (๒) ขั้นตอนการขอใบอนุญาตท�างานประเภท Visit Pass (Temporary Employment) และ

การเดินทางเข้าไปท�างานในประเทศมาเลเซีย

	 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 1)		นายจ้างประกาศรบัสมคัรคนหางานในท้องถ่ิน	โดยการประกาศรับสมคัรงานทางหนงัสือพมิพ์	

ทั้งภาษามลายูและภาษาอังกฤษเป็นเวลาอย่างน้อย	 1	 วัน	 และหากไม่มีผู้สมัครภายใน	 

๒	 สัปดาห์	 นายจ้างต้องน�าหลักฐานการประกาศรับสมัครงานนั้นไปแสดงต่อกรมแรงงาน

เพื่อขอหนังสือรับรองที่แสดงว่านายจ้างไม่สามารถจัดหาแรงงานท้องถิ่นตามท่ีต้องการ331  

และมีความจ�าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างชาติ

	 ๒)		นายจ้างต้องยื่นขอโควตาจ�านวนแรงงานต่างชาติต่อศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	One	Stop	Centre	 

ของ	 Ministry	 of	 Home	 Affairs	 ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาจ�านวนแรงงานต่างชาติจากประเภท

และขนาดของแต่ละกิจการ	 และนายจ้างช�าระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างชาติ	 (Levy) 

เม่ือได้รับอนุมัติโควตาแล้ว	 นายจ้างจัดหาแรงงานตามจ�านวนโควตาที่ได้รับ	 ซึ่งนายจ้างอาจ

ติดต่อแรงงานโดยตรง	หรือติดต่อผ่านบริษัทจัดหางานในประเทศที่ต้องการจ้างแรงงาน

	 3)		เมื่อนายจ้างได้รายช่ือแรงงานแล้ว	 ให้แรงงานต่างชาติที่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเข้ารับ 

การตรวจประวัติจากระบบ	 Immigration	 Security	 Clearance	 (ISC)33๒	 ของมาเลเซีย	 

ณ	ศูนย์ตรวจสอบที่อยู่ในประเทศที่แรงงานต่างชาติอาศัยอยู่333

	 ๔)		ให้แรงงานต่างชาติที่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเข้ารับการตรวจสุขภาพ	ณ	 โรงพยาบาลที ่

ติดตั้งระบบ	 Foreign	 Workers	 Centralized	 Management	 System	 (FWCMS)33๔  

ในประเทศต้นทางที่ตนอาศัยอยู่

331		ศนูย์บริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	“บทที	่๗	กฎระเบียบและขัน้ตอนการน	าเข้าแรงงานของประเทศในกล่ม	ุอาเซยีน,”	
รายงานฉบบัสมบรูณ์:	โครงการเตรยีมการรองรบัการเคลือ่นย้ายของแรงงานสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน,	๒๕๕๕,	น.๗-๗.

33๒		ระบบ	Immigration	Security	Clearance	เป็นระบบตรวจสอบความปลอดภยัของแรงงานต่างชาตทิีจ่ะเข้าไปท�างานในมาเลเซยี	ซึง่
แรงงานต่างชาตทุิกคนต้องผ่านการตรวจสอบก่อนจึงจะสามารถท�างานในมาเลเซยีได้	เริม่ใช้ตัง้แต่วนัที	่๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘

333		โดยสามารถตรวจสอบท่ีตัง้ศนูย์	ISC	ในประเทศต่าง	ๆ	ได้จากเวบ็ไซต์	http://www.isc.care/v2/	หรอือเีมล์	helpdesk@isc.care	หรอื
โทร	+๖๐3	๒๐๕๒	๗111	ศนูย์	ISC	ของประเทศไทยตัง้อยู่ทีอ่าคาร	เดอะเทรนดี	้ชัน้	๘	สขุมุวทิ	ซอย	13	แขวงคลองเตยเหนอื	เขต
วฒันา	กรุงเทพมหานคร	เบอร์โทร	+๖๖๒	1๖๘	๗๗๔3	โดยแรงงานไทยต้องไปด�าเนนิการด้วยตวัเองพร้อมน�าหนงัสอืเดนิทางที่
มอีายไุม่ต�า่กว่า	1๒	เดอืน	และต้องช�าระค่าด�าเนนิการตรวจสอบด้วยตนเอง

33๔		ตัง้แต่วนัที	่1๕	มิถนุายน	๒๕๕๘	มาเลเซยีเริม่ใช้ระบบ	Foreign	Workers	Centralized	Management	System	(FWCMS)	ซึง่เป็นระบบ
จดัการรวมศนูย์ข้อมูลแรงงานต่างชาต	ิโดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ตรวจสอบแรงงานต่างชาตทิีจ่ะเข้าไปท�างานในมาเลเซยี	FWCMS	เป็น
ระบบข้อมลูออนไลน์ท่ีเชือ่มโยงกับทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วกบัการเข้ามาท�างานของแรงงานต่างชาตปิระเทศมาเลเซยี	เช่น	หน่วยงานภาค
รัฐมาเลเซีย	นายจ้างมาเลเซยี	บรษิทัจดัหางานเอกชน	สถานเอกอคัรราชทตูมาเลเซยีทีป่ระจ�าในประเทศนัน้	ๆ	และแรงงานต่างชาต	ิ
รวมถงึสถานพยาบาล	เพือ่บรหิารจดัการระบบแรงงานต่างชาตทิีม่าท�างานในประเทศมาเลเซยีให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้
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	 กรณีแรงงานไทย	ปัจจุบันสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ33๕	ได้	3	แห่ง	ได้แก่

	 	 •	โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา33๖

	 	 •	โรงพยาบาลเอกชัย33๗

	 	 •		โรงพยาบาลเปาโล	เมโมเรียล	โชคชัย	๔33๘

	 หรือตรวจสอบสถานพยาบาลได้ตามเว็บไซต์	http://www.fwcms.com.my/thailand.html

	 ข้อสังเกต	 แรงงานต่างชาติทุกคนถูกบังคับให้ผ่านตรวจสุขภาพในระบบ	 FWCMS	 ซึ่งเป็น 

การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นในประเทศที่แรงงานต่างชาติอาศัยอยู่	 เมื่อแรงงานเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศ

มาเลเซียแล้ว	แรงงานจะต้องเข้าตรวจสขุภาพอกีครัง้กบั	Foreign	Workers	Medical	Examination	Monitoring	

Agency	(FOMEMA)

	 ๕)		โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แรงงานทราบ	 และส่งผลดังกล่าวทางออนไลน์ 

สู่ระบบ	FWCMS	ของมาเลเซีย	กรณีแรงงานไทย	หากผ่านการตรวจสุขภาพ	ให้แรงงานไทย

ส่งส�าเนาหนังสือเดินทางให้นายจ้างเพ่ือด�าเนินการขอ	 Calling	 Visa	 (หนังสืออนุมัติวีซ่า)	 

จาก	Immigration	Department	of	Malaysia	เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว	นายจ้างส่ง	Calling	Visa	 

ให้แรงงานไทย	 แต่หากไม่ผ่านการตรวจสุขภาพจะไม่ได้รับการอนุมัติ	 Calling	 Visa	 

และไม่สามารถเดินทางไปท�างานในประเทศมาเลเซีย

	 ๖)		กรณจ้ีางแรงงานไทย	นายจ้างน�าเอกสารสัญญาจ้างงานให้	Office	of	Labour	Affairs	(ส�านักงาน

แรงงาน)33๙	ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานทูตไทยในประเทศมาเลเซียเพื่อประทับรับรอง

	 ๗)		นายจ ้างส ่ง	 Cal l ing	 Visa	 และสัญญาจ้างที่ ได ้รับการรับรองให ้แรงงานต่างชาต	ิ 

กรณีแรงงานไทยให้น�า	 Calling	 Visa	 พร้อมหนังสือเดินทางตัวจริงและเอกสารที่เก่ียวข้อง

ไปขอ	 Single	 Entry	 Visa	 (วีซ่า	 3	 เดือน)	 ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย	 (กรุงเทพฯ)	 

หรอืสถานกงสลุมาเลเซยี	(จงัหวัดสงขลา)	หลังจากนัน้ให้แรงงานไทยแจ้งการเดนิทางไปท�างาน 

ต่างประเทศทีส่�านกังานจดัหางานจังหวัดทีต่นมภีมูลิ�าเนาหรือทีก่รมการจดัหางาน	(กรุงเทพฯ)

33๕		แรงงานเข้ารบัการตรวจสขุภาพ	ณ	โรงพยาบาลท่ีตดิตัง้ระบบ	FWCMS	โดยในกระบวนการตรวจสขุภาพ	ประกอบไปด้วยการตรวจ
ตามรายการ	ดงันี	้1.	ความเข้มข้นของเลอืด	๒.	HIV	3.	ไวรสั	B	๔.	มาลาเรยี	๕.	เอกซเรย์ปอด	๖.	ซฟิิลิส	๗.	ตรวจปัสสาวะ	๘.	ตรวจ
กรุ๊ปเลอืด	๙.	โรคไมโครฟิลาเรยี	1๐.	น�า้ตาลในเลอืด	11.	สารเสพตดิ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสขุภาพ	ผูห้ญงิ	๔,๕๕๐	บาท	ผูช้าย	๔,๕๐๐	บาท	สิง่ทีผู่ห้ญงิจะต้องตรวจเพิม่เตมินอกเหนอืจากสิง่ทีผู้่ชายตรวจ	
คอื	การตัง้ครรภ์	การตรวจสขุภาพนีเ้ป็นการคัดกรองแรงงานก่อนจะเข้าไปท�างานในประเทศมาเลเซยี	หากไม่ผ่านเกณฑ์ในการตรวจ
สขุภาพ	จะไม่สามารถด�าเนนิเรือ่งเข้าไปท�างานในประเทศมาเลเซยีได้

33๖		โรงพยาบาลนอร์ทอสีเทอร์นวัฒนา	ตัง้อยูเ่ลขท่ี	๗๐/๗-๘	ถนนศภุกจิจรรยา	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัอดุรธาน	ี๔1๐๐๐	
โทร.	+๖๖๔๒	๒1๙	๘๘๘	โทรสาร	+๖๖๔๒	๒๔1	๙๕๖

33๗		โรงพยาบาลเอกชัย	ตัง้อยูเ่ลขท่ี	๙๙/๙	หมู่	๔	ถนนเอกชยั	ต�าบลโคกขาม	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัสมทุรสาคร	๗๔๐๐๐	โทรสายด่วน	
1๗1๕

33๘		โรงพยาบาลเปาโล	เมโมเรยีล	โชคชัย	๔	เลขท่ี	1	ถนนโชคชยั	๔	แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรงุเทพมหานคร	1๐๒3๐	โทร.	
+๖๖๒	๕1๔	๔1๔๐-๙	โทรสาร.	+๖๖๒	๕1๔	๔๔13

33๙		ส�านกังานแรงงานในประเทศมาเลเซยีตัง้อยูท่ี่	สถานทตูไทยประจ�าประเทศมาเลเซยี	เลขที	่๒๐๖	Jalan	Ampang	๕๐๔๕๐	
กวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	โทร.	+๖๐3	๒1๔๕	๕๘๖๘	หรอื	+๖๐3	๒1๔๕	๖๐๐๔	แฟกซ์.	+๖๐3	๒1๔๒	๗๐๐๐	อเีมล์	
thai_labour_office@yahoo.com
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	 ๘)		แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย	 และเข้ารับการตรวจสุขภาพอีกครั้งกับ	 

Foreign	 Workers	 Medical	 Examination	 Monitoring	 Agency	 (FOMEMA)	 (หน่วยงาน

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติของมาเลเซีย)	 ภายใน	 3๐	 วันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาใน 

มาเลเซีย	 ณ	 สถานพยาบาลในประเทศมาเลเซียที่ ได ้ลงทะเบียนกับ	 FOMEMA 

หากผ่านการตรวจสุขภาพ	 นายจ้างจึงจะขอให้	 Immigration	 Department	 of	 Malaysia	 

ออกใบอนุญาตท�างานให้แรงงานเพื่อเร่ิมท�างานต่อไป	 ในกรณีที่แรงงานต่างชาติไม่เข้า

รับการตรวจร่างกายหรือผลการตรวจร่างกายไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิอาศัยและท�างานใน 

ประเทศมาเลเซีย

 (๓) ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตท�างานประเภท Visit Pass (Temporary Employment)

	 ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายในการขอใบอนุญาตส�าหรับแรงงานต่างชาติและแรงงานไทยในประเทศ

มาเลเซีย	ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย	ดังนี้

	 (ก)	 Levy	 (เงินสมทบ)	 ซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกันตามภาคประกอบการท่ีมาเลเซียอนุญาตให ้

แรงงานต่างชาตทิ�างานได้	เมือ่เดอืนธนัวาคม	๒๕๖๐	รฐับาลมาเลเซยีได้ประกาศก�าหนดให้นายจ้างต้องเป็น 

ผูร้บัผดิชอบจ่ายค่า	Levy	ในการจ้างงานแรงงานต่างชาต	ิโดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	๒๕๖1	

อตัราค่า	Levy	ในการจ้างงานแรงงานต่างชาตทิีก่�าหนดโดย	Immigration	Department	of	Malaysia	มดัีงนี้

ภาคประกอบการ
อัตราค่า Levy (ริงกิตมาเลเซีย)

คาบสมุทรมาเลเซีย ซาบาห์และซาราวัก

ภาคการผลิต 1,๘๕๐ 1,๐1๐

ภาคการก่อสร้าง 1,๘๕๐ 1,๐1๐

ภาคการเพาะปลูก ๖๔๐ ๕๙๐

ภาคการเกษตร ๖๔๐ ๔1๐

ภาคบริการ 1,๘๕๐ 1,๔๙๐

Foreign	Domestic	Helper

คนที่หนึ่ง

คนที่สองถึงคนที่สี่

๔1๐

๕๙๐

๔1๐

๕๙๐

	 	 (ข)	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	 ประกอบไปด้วย	 ค่าสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตท�างาน	 (ติดอยู่บน

หนงัสอืเดนิทางของแรงงานต่างชาติ)	เงนิมดัจ�า	(Bond)	ซึง่มอีตัราแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัสญัชาตขิองแรงงาน	

และค่าด�าเนินการ	(Process)
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	 (ค)	ค่าตรวจสขุภาพกบั	FOMEMA	ซึง่แรงงานต้องตรวจสุขภาพในมาเลเซยีก่อนขอใบอนุญาตท�างาน	

	 (ง)	 Foreign	 Worker	 Compensation	 Scheme	 (FWCS)	 คือ	 โครงการประกันส�าหรับ 

แรงงานต่างชาต	ิช�าระเบีย้ประกนัเป็นรายปี	ส�าหรบัคุม้ครองกรณบีาดเจบ็	เสยีชวีติและพกิารจากอบุตัเิหต ุ

อันเกิดจากหรือเน่ืองจากการท�างาน	 กฎหมายก�าหนดให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบส่วนน้ี	 ทั้งนี้	 เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรา	 ๒๖(๒)	 แห่ง	Workmen’s	 Compensation	 Act	 1952	 (พระราชบัญญัติเงินทดแทน	 

ค.ศ.	1๙๕๒)3๔๐	ซึ่งบังคับให้นายจ้างจะต้องด�าเนินการให้ลูกจ้างทุกคนต้องท�าประกัน3๔1

	 (จ)	Foreign	Workers	Health	Insurance	Protection	Scheme	หรือ	Skim	Perlindungan	Insurans	

Kesihatan	Pekerja	Asing	(SPIKPA)	คอื	โครงการประกนัสขุภาพส�าหรบัแรงงานต่างชาต	ิช�าระเบีย้ประกนัรายปี	 

ส�าหรับเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู ้ป่วยใน	 ซึ่งแรงงานต่างชาติถูกบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพ	 

ทัง้นี	้เป็นไปตามนโยบายของประเทศมาเลเซยีอนัเป็นผลจากแผนการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิมาเลเซยี	(Economic	

Transformation	Program:	ETP)	เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาและมีรายได้สูง3๔๒

	 (ฉ)	 Security	 Deposit	 เป็นเงินประกันพิเศษที่เจ้าของธุรกิจสปาและนวดเท้าต้องช�าระ

ในอัตรา	 3,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	 3๐,๐๐๐	 บาท)	 ต่อการจ้างแรงงานต่างชาติ	 1	 คน3๔3  

และเป็นการจ่ายครั้งเดียวของการจ้างงาน	 ไม่ต้องจ่ายเป็นรายปี	 เงินจ�านวนนี้นายจ้างจะได้รับคืนจาก	

Immigration	Department	of	Malaysia	เมื่อการยกเลิกใบอนุญาตท�างานของคนงานอย่างถูกต้อง

 ๔.๓.๒ ใบอนุญาตท�างานประเภท Visit Pass (Professional)

	 ใบอนุญาตประเภทนี้ออกให ้ส�าหรับชาวต ่างชาติที่มีประสบการณ ์ เฉพาะด ้านหรือ 

มีทักษะเฉพาะทางที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อท�างานเฉพาะทางในระยะเวลาไม่เกิน	

1๒	เดือน	โดยไม่จ�ากัดสัญชาติ

	 ชาวต่างชาติที่สามารถขอใบอนุญาตท�างานประเภทนี้	 จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน	

หรือมีทักษะเฉพาะทาง	ดังนี้

	 (1)	ผู้เชี่ยวชาญ/อาสาสมัคร

	 (๒)	การสร้างภาพยนตร์และการแสดงโดยศิลปินต่างชาติ

	 (3)	ผู้สอนศาสนาอิสลาม

3๔๐		Workmen’s	Compensation	Act	1952,	Section	26(2).	“Notwithstanding	subsection	(1)	the	Minister	may	by	order	approve	
an	insurance	scheme,	and	upon	the	coming	into	force	of	the	order,	every	employer	shall	insure	and	keep	himself	insured	
under	the	approved	insurance	scheme	in	respect	of	any	liability	which	he	may	incur	under	this	Act	to	every	workman	
employed	by	him.”

3๔1		Rohaida	Nordin,	Health	Insurance	for	Foreign	Workers	in	Malaysia	and	Singapore:	A	Comparative	Study,	International	
Journal	of	Business	and	Society,	Vol.	19	S3,	2018,	400-413.

3๔๒		Rohaida	Nordin,	Health	Insurance	for	Foreign	Workers	in	Malaysia	and	Singapore:	A	Comparative	Study,	International	
Journal	of	Business	and	Society,	Vol.	19	S3,	2018,	400-413.

3๔3		ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	“บทที่	๗	กฎระเบียบและขั้นตอนการน�าเข้าแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน,”	
รายงานฉบับสมบูรณ์:	โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน,	๒๕๕๕,	น.๗-๘.
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	 (๔)	ผู้ปฏิบัติในศาสนาอื่น

	 (๕)	นักเรียน	นักศึกษานานาชาติภายใต้การหลักสูตรอบรมศาสนาของ	Malaysia	Bible	Seminary

	 (๖)	โครงการระหว่างรัฐบาล	(G	to	G)	หรือโครงการที่เป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐ

	 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตท�างานประเภท	 Visit	 Pass	 (Professional)	 ผู้สนับสนุนในประเทศ

มาเลเซียต้องด�าเนินการขอใบอนุญาตประเภทนี้ต่อ	 Immigration	 Department	 of	 Malaysia	 ก่อนท่ี 

ชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาเลเซีย

	 ใบอนุญาตประเภทนี้มีอายุไม่เกิน	1๒	 เดือน	 เว้นแต่ใบอนุญาตท�างานที่ออกให้กับชาวต่างชาติ

เพื่อเข้ามาฝึกงานในโรงงานหรือโรงแรมจะมีอายุเพียงไม่เกิน	๖	เดือน

 ๔.๓.๓ ใบอนุญาตท�างานประเภท Employment Pass

	 ใบอนุญาตประเภทน้ีออกให้ส�าหรับแรงงานต่างชาติมีทักษะที่จะเข้ามาท�างานเป็น	 Expatriate	

และได้รับอนุมัติการจ้างงานต�าแหน่ง	Expatriate	จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น	ใบอนุญาตท�างาน

ประเภทนี้ไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขด้านสัญชาติและอายุของแรงงานต่างชาติ

	 ค�าว่า	 Expatriate	 ตามค�าจ�ากัดความของรัฐบาลมาเลเซีย	 หมายถึง	 ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้3๔๔

	 (ก)	 Key Post	 เป็นต�าแหน่งส�าคัญของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในมาเลเซีย	 

เพื่อคงไว้ซ่ึงความมั่นคงปลอดภัยของผลก�าไรและการลงทุนของบริษัท	 เป็นต�าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ

การตัดสินใจด้านนโยบายของบริษัท	 เช่น	 ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	 (Executive	 Chairman)	 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 (Chief	 Executive	 Officer)	 กรรมการผู้จัดการ	 (Managing	 Director)	 

ผู้จัดการทั่วไป	(General	Manager)	เป็นต้น

	 (ข)	 Executive Post	 เป็นต�าแหน่งที่มีความส�าคัญล�าดับสองรองจากต�าแหน่ง	 Key	 Post	 

โดยผูท้ีจ่ะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งนีจ้ะต้องเป็นผูท่ี้มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมทัง้ทางด้านการศกึษาประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งมีทักษะและเชี่ยวชาญในงานประเภทนั้น	 ๆ	 เป็นอย่างดี	 เป็นต�าแหน่งที่ 

รบัผดิชอบการด�าเนินงานตามนโยบายของบรษิทัและเป็นผูค้วบคมุดแูลการท�างานของพนกังานของบรษิทั	

เช่น	ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด	(Marketing	Manager)	ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ	(Quality	Control	Manager)	

สถาปนิก	(Architecture)	อาจารย์	(Lecturer)	แพทย์	(Doctor)	เป็นต้น

	 (ค) Non-Executive Post	 เป็นต�าแหน่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางเทคนิค	 ซึ่งต้องอาศัย 

เทคนิคพิเศษเฉพาะอาชีพ	หรือทักษะในการปฏิบัติงาน	เช่น	ช่างเชื่อม	(Welder)	ช่างแม่พิมพ์	(Die	Maker)	 

 

3๔๔		Malaysia	Productivity	Corporation,	“Employment	of	Expatriates,”	Guidelines	on	Employment	of	Expatriates,	p.3-4,	Accessed	
April	16,	2019,	http://www.mpc.gov.my/pemudah/wp-content/uploads/sites/21/2017/01/Guidebook-on-the-Employment-
of-Expatriates-Processes-and-Procedures.pdf
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ผู้ออกแบบระบบอุตสาหกรรม	 (Manufacturing	 Systems	Designer)	 ผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์	 (Furniture	

Designer)	เป็นต้น

	 ดังนั้น	 แรงงานมีทักษะชาวต่างชาติ	 ตลอดจนแรงงานไทย	 ที่ประสงค์จะท�างานเป็น	 Expatriate	 

ในประเทศมาเลเซีย	ควรท�าความเข้าใจขั้นตอนการจ้าง	Expatriate	ในประเทศมาเลเซีย	ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนหลัก	ๆ	ดังนี้

 ขั้นตอนแรก	 บริษัทที่ประสงค์จะจ้าง	 Expatriate	 ต้องยื่นขออนุมัติจ้างงานต�าแหน่ง	 Expatriate	

(Expatriate	post)	ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และได้รับอนุมัติแล้ว

 ข้ันตอนที่สอง	 บริษัทยื่นขอใบอนุญาตท�างานประเภท	 Employment	 Pass	 ให้แก่	 Expatriate	 

และได้รับอนุมัติให้	Expatriate	ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

 ขั้นตอนที่สาม	Expatriate	เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย	

 (๑) ขั้นตอนการขอจ้างงานต�าแหน่ง Expatriate (Application for an expatriate post)

	 บริษัทที่ต้องการจ้าง	 Expatriate	 ต้องมีการยื่นขออนุมัติต�าแหน่งงานก่อน3๔๕	 โดยทั่วไปแล้ว	 

การพจิารณาอนุมตัติ�าแหน่งงานใช้เวลาด�าเนนิการ	๗	วนัท�าการ	โดยยืน่ต่อหน่วยงานทีม่อี�านาจพิจารณา	

ซึ่งจะแบ่งตามลักษณะของงาน

	 (ก)	หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติต�าแหน่งงาน

	 	 •		Malaysian	 Investment	Development	Authority	 (MIDA)	มีหน้าที่อนุมัติต�าแหน่งงาน 

ในภาคการผลิตหรือบริการที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งงานโรงแรมและท่องเที่ยว	 ส�านักงาน

ปฏิบัติการ	(Operational	Headquarters:	QHQs)	บรรษัทเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาค	

(Regional	 Development	 Corporation:	 RDCs)	 และศูนย์การจัดซื้อระหว่างประเทศ	

(International	 Procurement	 Centres:	 IPCs)	 หน่วยงานระดับภูมิภาค	 (Regional	

Establishments:	RE)	ส�านักงานระดับภูมิภาค	(Regional	Office:	RO)

	 	 •		Multimedia	 Development	 Corporation	 (MDeC)	 มีหน้าที่อนุมัติต�าแหน่งงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 •		Central	Bank	of	Malaysia	(BNM)	มีหน้าที่อนุมัติต�าแหน่งงานด้านการเงิน	ประกันและ

การธนาคาร

	 	 •		Securities	 Commission	 (SC)	 มีหน้าที่อนุมัติต�าแหน่งงานด้านตลาดหลักทรัพย์ 

และฟิวเจอร์

	 	 •		Malaysian	 Biotechnology	 Corporation	 (BiotechCorp	 –	 BC)	 มีหน้าที่อนุมัต ิ

ต�าแหน่งงานในอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี

3๔๕		บริษัทต้องกรอกค�าขอจ้างงานต�าแหน่ง	Expatriate	เช่น	แบบฟอร์ม	DP10	หรือ	DP11	เป็นต้น	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับประเภทงานของ	
Expatriate	นั้น	ๆ	
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	 	 •		Expatriate	Committee	(EC)3๔๖	มีหน้าที่อนุมัติต�าแหน่งงานด้านอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานข้างต้น

	 (ข)	เงื่อนไขของบริษัทที่มีสิทธิจ้าง	Expatriate

	 บริษัทในมาเลเซียที่มีสิทธิจ้าง	Expatriate	แบ่งเป็น	๔	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 •		บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต	วิจัยและพัฒนา	 (R&D)	 โรงแรมระดับสี่ดาวหรือสูงกว่านั้น	

ธรุกจิท่องเทีย่ว	และบรกิารอ่ืน	ๆ 	และขอรับสิทธปิระโยชน์ด้านภาษภีายใต้	Promotion	

of	Investment	Act	1986	โดยบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต�่าตามที่กฎหมายก�าหนด	

ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เงินทุนจดทะเบียนขั้นต�่าของบริษัทที่มีสิทธิจ้าง 
Expatriate

ถือหุ้นโดยชาวมาเลเซีย	1๐๐%
๒๕๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	 
(ประมาณ	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท)

ถือหุ้นโดยชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติ
3๕๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	 
(ประมาณ	3,๕๐๐,๐๐๐	บาท)

ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ	1๐๐%
๕๐๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	 
(ประมาณ	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท)

	 	 •		ส�านักงานปฏิบัติการ	 (Operational	 Headquarters:	 QHQs)	 บรรษัทเพื่อการพัฒนา 

ระดับภูมิภาค	 (Regional	 Development	 Corporation:	 RDCs)	 และศูนย์การจัดซื้อ

ระหว่างประเทศ	 (International	 Procurement	 Centres:	 IPCs)	 มีทุนจดทะเบียนท่ี 

ช�าระแล้ว	ตั้งแต่	๕๐๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท)

	 	 •		หน่วยงานระดับภูมิภาค	 (Regional	 Establishments:	 RE)	 ส�านักงานระดับภูมิภาค	

(Regional	Office:	RO)	มีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว	ตั้งแต่	3๐๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	

(ประมาณ	3,๐๐๐,๐๐๐	บาท)

	 	 •		บริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการอ่ืน	 ๆ	 ซึ่งไม่มีสิทธิประโยชน์ด้านภาษี	 และไม่ได้ขอรับ 

การส่งเสริมการลงทุน

	 (ค)	คุณสมบัติของแรงงานต่างชาติที่เป็น	Expatriate

	 การอนุมัติต�าแหน่ง	 Expatriate	 ต้องพิจารณาเงื่อนไขด้านคุณวุฒิการศึกษา	 ประสบการณ	์ 

และค่าจ้างของ	Expatriate	ด้วย	ดังต่อไปนี้

3๔๖		EC	มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติต�าแหน่ง	Expatriate	สัปดาห์ละ	๒	ครั้ง	ซึ่งบริษัทนายจ้างสามารถตรวจสอบสถานภาพของ
การยื่นขออนุมัติต�าแหน่งงานได้ที่เว็บไซต์ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	(http://www.imi.gov.my)
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ประเภทกิจการ คุณวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ของ Expatriate ค่าจ้าง

ธุรกิจการผลิต

-		ได้รับปริญญาบัตรและต้องมี
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า	3	ปี	และ/หรือ

-		ได้รับอนุปริญญาและต้องมี
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า	๕	ปี	และ/หรือ

-		ได้รับใบรับรองจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและต้องมี
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า	1๐	ปี	หรือ
เงื่อนไขด้านการศึกษาหรือ
ประสบการณ์ที่บริษัทต้องการ
ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด

ต้องได้เงินเดือนไม่ต�่ากว่า	๕,๐๐๐	
ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน	(ประมาณ	
๕๐,๐๐๐	บาท)

ธุรกิจวิจัยและพัฒนา	(R&D)

-		ได้รับปริญญาบัตรและต้องมี
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า	3	ปี	และ/หรือ

-		ได้รับอนุปริญญาและต้อง
มีประสบการณ์ในงานที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	๕	ปี	หรือ
เงื่อนไขด้านการศึกษาหรือ
ประสบการณ์ที่บริษัทต้องการ
ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด

ต้องได้เงินเดือนไม่ต�่ากว่า	๕,๐๐๐	
ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน	(ประมาณ	
๕๐,๐๐๐	บาท)

โรงแรมระดับสี่ดาวหรือสูงกว่านั้น	
และธุรกิจท่องเที่ยว

คุณวุฒิการศึกษาขั้นต�่าคือ	
ระดับปริญญาบัตรและต้องมี
ประสบการณ์ในงานด้านโรงแรม
และท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	๕	ปี

ต้องได้เงินเดือนไม่ต�่ากว่า	๕,๐๐๐	
ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน	(ประมาณ	
๕๐,๐๐๐	บาท)

 (๒) ข้ันตอนการขออนุมัติใบอนุญาตท�างาน (Application for endorsement of the 

employment pass)

	 หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติต�าแหน่งงานในขั้นแรกแล้ว	 บริษัทจะต้องด�าเนินการ 

ขอใบอนุญาตท�างานประเภท	 Employment	 Pass	 ให้	 Expatriate	 โดยยื่นค�าขอที่	 Expatriate	 Services	

Division	(ESD)	ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้	Immigration	Department	of	Malaysia	ซึง่เป็นศนูย์บริการเบด็เสรจ็

เพื่อให้การด�าเนินการจ้าง	Expatriate	เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตท�างานประเภท	 Employment	 Pass	 ได้แก่	 ค่าธรรมเนียมส�าหรับ	

Key	 Post	 จ�านวน	3๐๐	 ริงกิตมาเลเซียต่อค�าขอ	 และค่าธรรมเนียมส�าหรับ	 Term	 Post	 จ�านวน	๒๐๐	 

ริงกิตมาเลเซียต่อค�าขอ	ไม่ต้องช�าระค่า	Levy	ไม่ต้องวางเงินประกัน	หรือท�าประกัน	และไม่จ�าต้องผ่าน

การตรวจร่างกายในระบบ	FWCMS	แต่อย่างใด
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 (๓) ขั้นตอนการเดินทางเข้ามาเลเซียของ Expatriate ที่ได้รับ Employment Pass

	 บริษัทสามารถด�าเนินการให้	Expatriate	เดินทางเข้ามาเลเซียได้	๒	วิธี	คือ

 วิธีแรก	การขอหนังสืออนุมัติวีซ่าท�างาน	(Reference	Visa	หรือ	Calling	Visa)	ส�าหรับ	Expatriate	

ที่ถือสัญชาติที่ถูกก�าหนดให้ต้องขอหนังสืออนุมัติวีซ่าท�างานก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย	เช่น	ประเทศไทย

ก็อยู่ในประเทศที่	 Expatriate	 ต้องได้รับหนังสืออนุมัติวีซ่าท�างานก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย	 โดยนายจ้าง

ด�าเนินการยื่นขอหนังสืออนุมัติวีซ่าท�างานที่	 Immigration	 Department	 of	 Malaysia	 ซึ่งในระหว่าง

ด�าเนินการนั้น	 Expatriate	 จะต้องรออยู่ในประเทศต้นทาง	 และเมื่อนายจ้างได้รับจดหมายอนุมัติ 

วีซ่าท�างานแล้ว	 ต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้	 Expatriate	 เพื่อไปด�าเนินการขอ	 Single	 Entry	 Visa	 

ณ	 สถานทูตมาเลเซีย	 ประจ�าประเทศต้นทางของ	 Expatriate	 ก่อนเดินทางเข้ามาท�างานในมาเลเซีย	 

และเมื่อเดินทางมาถึงมาเลเซียแล้ว	Expatriate	ต้องน�าหนังสือเดินทางไปติดสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตท�างาน	

ณ	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	จึงจะท�างานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 วิธีที่สอง	 การขอ	 Journey	 Performed	 Visa	 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานเข้ามาเลเซีย 

โดยถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแล้วสามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าท�างานได้

	 ส�าหรับ	 Expatriate	 ซึ่งถือสัญชาติของประเทศที่ไม่ถูกก�าหนดให้ต้องขอหนังสืออนุมัต ิ

วีซ่าท�างาน	 นายจ้างสามารถยื่นขอ	 Journey	 Performed	 Visa	 ให้	 Expatriate	 ซึ่งเดินทางเข้ามาด้วย

วีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้	 โดยมีค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่า	 จากวีซ่าประเภท 

ท่องเที่ยวเป็น	Journey	Performed	Visa	เป็นเงินจ�านวน	๕๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	๕,๐๐๐	บาท)	 

ทั้งนี้	 บริษัทนายจ้างจะต้องรีบด�าเนินการภายใน	๗	 วัน	 นับจากวันที่	 Expatriate	 เดินทางเข้าประเทศ	 

จากนั้นบริษัทนายจ้างสามารถน�าหนังสือเดินทางของลูกจ้างไปติดสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตท�างานได้เลย	 

ขั้นตอนการขอจ้าง	Expatriate	และการขอ	Employment	Pass	สรุปได้เป็นแผนภาพ	ดังนี้
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 ๔.๓.๔ บทลงโทษของการลักลอบท�างานโดยไม่มีใบอนุญาตท�างานในประเทศมาเลเซีย

	 แรงงานต่างชาติจะท�างานในประเทศมาเลเซียได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตท�างานแล้วเท่านั้น	

บุคคลใดฝ่าฝืนจะถูกจับกุมและระวางโทษปรับไม่เกิน	๕,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	๕๐,๐๐๐	บาท)	 

หรือจ�าคุกไม่เกิน	 1	 ปี	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ตามมาตรา	 1๗3๔๗	 แห่งพระราชบัญญัติการจ้างงาน	 

(ข้อจ�ากัด)	ค.ศ.	1๙๖๘

	 นอกจากนี้	 หากบุคคลดังกล่าวเข้ามาและอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียโดยไม่มีใบอนุญาตผ่าน	

(pass)	หรือใบอนุญาตท�างานที่ถูกต้อง	จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	1๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	

1๐๐,๐๐๐	บาท)	หรือจ�าคุกไม่เกิน	๕	ปี	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	และต้องถูกโบยไม่เกิน	๖	ทีตามมาตรา	๖3๔๘ 

แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	ค.ศ.	1๙๕๙/๖3

	 นายจ ้ างหรือบริ ษัทที่ จ ้ า งแรงงานต ่ างชาติที่ ไม ่มี ใบอนุญาตท�างานตามกฎหมาย	 

จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่	 1๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 แต่ไม่เกิน	 ๕๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	

1๐๐,๐๐๐	บาท	แต่ไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท)	หรือจ�าคุกไม่เกิน	1๒	เดือน	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	หากนายจ้าง 

หรอืบรษิทัจ้างแรงงานต่างชาตทิีไ่ม่มใีบอนญุาตท�างานมากกว่า	๕	คน	จะต้องระวางโทษจ�าคกุไม่ต�า่กว่า	๖	

เดือน	แต่ไม่เกิน	๕	ปี	และต้องถูกโบยไม่เกิน	๖	ทีตามมาตรา	๕๕	บี3๔๙	แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 

ค.ศ.	1๙๕๙/๖3

3๔๗		Employment	(Restriction)	Act	1968,	Section	17.	“(1)	Any	person	who	fails	to	comply	with	section	5	or	12	commits	and	
offence	and	shall,	on	conviction,	be	liable	to	a	fine	not	exceeding	five	thousand	ringgit	or	to	imprisonment	for	a	term	not	
exceeding	one	year	or	to	both.”

3๔๘		Immigration	Act	1959/63,	Section	6.	“(1)	No	person	other	than	a	citizen	shall	enter	Malaysia	unless— 
	 (a)	he	is	in	possession	of	a	valid	Entry	Permit	lawfully	issued	to	him	under	section	10; 
	 (b)	his	name	is	endorsed	upon	a	valid	Entry	Permit	in	accordance	with	section	12,	and	he	is	in	the	company	of	the	
holder	of	the	Permit; 
	 (c)	he	is	in	possession	of	a	valid	Pass	lawfully	issued	to	him	to	enter	Malaysia;	or 
	 (d)	he	is	exempted	from	this	section	by	an	order	made	under	section	55. 
(2)	(Deleted	by	Act	27	of	1963). 
(3)	Any	person	who	contravenes	subsection	(1)	shall	be	guilty	of	an	offence	and	shall,	on	conviction,	be	liable	to	a	fine	not	
exceeding	ten	thousand	ringgit	or	to	imprisonment	for	a	term	not	exceeding	five	years	or	to	both,	and	shall	also	be	liable	
to	whipping	of	not	more	than	six	strokes.”

3๔๙		Immigration	Act	1958/63,	Section	55B.	“(1)	Any	person	who	employs	one	or	more	persons,	other	than	a	citizen	or	a	holder	
of	an	Entry	Permit	who	is	not	in	possession	of	a	valid	Pass	shall	be	guilty	of	an	offence	and	shall,	on	conviction,	be	liable	
to	a	fine	of	not	less	than	ten	thousand	ringgit	but	not	more	than	fifty	thousand	ringgit	or	to	imprisonment	for	a	term	not	
exceeding	twelve	months	or	to	both	for	each	such	employee. 
(2)	A	Pass	lawfully	issued	to	any	person	shall	cease	to	be	a	valid	Pass	when	any	of	its	terms	and	conditions	is	contravened. 
(3)	Where,	in	the	case	of	an	offence	under	subsection	(1),	it	is	proved	to	the	satisfaction	of	the	court	that	the	person	has	
at	the	same	time	employed	more	than	five	such	employees	that	person	shall,	on	conviction	be	liable	to	imprisonment	for	
a	term	of	not	less	than	six	months	but	not	more	than	five	years	and	shall	also	be	liable	to	whipping	of	not	more	than	six	
strokes. 
(4)	For	the	purposes	of	this	section	a	person	performing	any	act	normally	performed	by	an	employee	in	a	place	of	
employment	whether	or	not	for	payment	shall	be	presumed,	unless	the	contrary	is	proved,	to	have	been	employed. 
(5)	Where	the	offence	under	subsection	(1)	has	been	committed	by	a	body	corporate,	any	person	who	at	the	time	of	the	
commission	of	the	offence	was	a	member	of	the	board	of	directors,	a	manager,	a	secretary	or	a	person	holding	an	office	or	
a	position	similar	to	that	of	a	manager	or	secretary	of	the	body	corporate	shall	be	guilty	of	that	offence	and	shall	be	liable	to	
the	same	punishment	to	which	the	body	corporate	is	liable	under	subsection	(1)	or	(3).”
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๕. กฎหมายภาษีอากร

	 ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายภาษีที่ส�าคัญเกี่ยวกับการค้าการลงทุน	ได้แก่

	 (1)		Goods	 and	 Services	 Tax	 Act	 2014	 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดย	 Finance	 Act	 2017)	 

(พระราชบัญญัติสินค้าและบริการ	ค.ศ.	๒๐1๔)	ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีการค้า

	 (๒)		Customs	 Act	 1967	 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อ	 ค.ศ.	 1๙๘๐)	 (พระราชบัญญัติศุลกากร	 

ค.ศ.	1๙๖๗)	ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร	และ

	 (3)		Income	 Tax	 Act	 1967	 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดย	 Finance	 Act	 2017)	 (พระราชบัญญัต ิ

ภาษีเงินได้	ค.ศ.		1๙๖๗)	ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้

๕.๑ ภาษีการค้า
	 ภาษีการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการน�าเข้าของประเทศมาเลเซียเรียกว่า	 ภาษีสินค้าและบริการ	

(Goods	 and	 Services	 Tax:	GST)	 ซึ่งเหมือนกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (Value	 Added	 Tax)	 ของประเทศไทย	 

โดยกรมศุลกากรของประเทศมาเลเซียเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 ๕.๑.๑ ผู้เสียภาษีสินค้าและบริการ

	 ผู ้ เสียภาษีสินค้าและบริการอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา	 เจ้าของกิจการ	 ห้างหุ ้นส่วน	

บริษัท	 รัฐบาลสหพันธรัฐ	 มลรัฐ	 นิติบุคคลตามกฎหมาย	 หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ฝ่ายนิติบัญญัติ	หรือบุคคลใด	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม3๕๐

	 โดยปกติ	 บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีสินค้าและบริการ	 คือ	 บุคคลที่จดทะเบียนตาม	 Goods	 and	

Services	 Tax	 Act	 2014	 (พระราชบัญญัติภาษีสินค้าและบริการ	 ค.ศ.	 ๒๐1๔)	 ซึ่งบุคคลท่ีมีหน้าที่ต้อง 

จดทะเบียนตามกฎหมาย	 ได้แก่	 บุคคลที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่าเกิน	 

๕๐๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียต่อปี	(ประมาณ	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท)3๕1

	 แต่อย่างไรก็ดี	 แม้ยอดขายไม่ถึงเกณฑ์บังคับให้ต้องจดทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ	 

เจ้าของกิจการก็สามารถลงทะเบียนเองด้วยความสมัครใจได้เช่นกัน

 ๕.๑.๒ สินค้าที่ต้องน�ามาเสียภาษี

	 โดยทัว่ไป	การจดัเกบ็ภาษ	ีGST	จะจดัเกบ็บนการขายสนิค้าหรอืให้บรกิาร	รวมทัง้การน�าเข้าสนิค้า

ทัง้หมดเข้ามาในประเทศมาเลเซยีจะต้องเสยีภาษสีนิค้าและบริการในอัตราร้อยละ	๖	เว้นแต่จะเป็นสินค้า

ที่ได้รับยกเว้นภาษีสินค้าและบริการหรือต้องเสียภาษีในอัตรา	๐%3๕๒

3๕๐		Royal	Malaysia	Customs,“Goods	and	Services	Tax,”	General	Guide,	p.3,	Accessed	November	27,	2016,	http://gst.
customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/GENERAL%20GUIDE%2023122015.pdf.

3๕1		Royal	Malaysia	Customs,“Goods	and	Services	Tax,”	General	Guide,	p.3,	Accessed	November	27,	2016,http://gst.customs.
gov.my/en/rg/SiteAssets/GENERAL%20GUIDE%2023122015.pdf.

3๕๒		Royal	Malaysia	Customs,“Goods	and	Services	Tax,”	General	Guide,	pp.33-34,	Accessed	November	27,	2016,http://gst.
customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/GENERAL%20GUIDE%2023122015.pdf.
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	 ทั้งนี้	 มูลค่าของสินค้าน�าเข้าซึ่งใช้ในเป็นฐานในการค�านวณภาษีจะค�านวณจากผลรวมของมูลค่า

ต่อไปนี้

	 	 •	มูลค่าสินค้าตามกฎหมายศุลกากร

	 	 •	ค่าภาษีศุลกากรที่ต้องจ่าย	(ถ้ามี)

	 	 •	ค่าภาษีสรรพสามิตที่ต้องจ่าย	(ถ้ามี)

	 ส่วนกรณีการส่งออกจะเสียภาษีสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ	 ๐	 ทั้งนี้	 การส่งออกจะเกิดขึ้น

เมือ่สินค้านัน้ผ่านกระบวนการทางศุลกากรสดุท้ายเพือ่ออกจากประเทศมาเลเซยี	หรอืสนิค้าถกูขนขึน้เรือ

ขนส่งหรือเครื่องบินขนส่งที่ก�าลังจะออกจากประเทศมาเลเซีย	หรือผ่านกระบวนการทางศุลกากรภายใน

ประเทศที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน3๕3

 ๕.๑.๓ อัตราภาษีสินค้าและบริการ

	 ภาษีสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกรณีน�าเข้าแบ่งเป็น	3	อัตราดังนี้

 (๑) อัตราร้อยละ ๖

	 ในกรณีทั่วไปจะคิดภาษีสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ	๖	ของมูลค่าการน�าเข้าสินค้า3๕๔

 (๒) อัตราร้อยละ ๐

	 ในกรณีพิเศษกฎหมายจะก�าหนดให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ	 ๐	 ซึ่งจะมีการก�าหนดรายการ

สินค้าที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ	 ๐	 ไว้บัญชีท้ายของ	 Goods	 and	 Services	 Tax	 (Zero-Rated	 Supply)	

Order	20143๕๕	ทั้งนี้	หากน�าเข้าสินค้าที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ	๐	จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี3๕๖  

เช่น	อะไหล่เรือ	เป็นต้น

 (๓) ได้รับยกเว้นภาษี

	 ส�าหรับสินค้าหรือบริการบางรายการ	 กฎหมายจะก�าหนดให้ได้รับยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ	 

ซึง่ก�าหนดไว้ในบญัชหีนึง่และบญัชสีองของ	Goods	and	Services	Tax	(Zero-Rated	Supply)	Order	20143๕๗ 

ดงันัน้เมือ่น�าเข้าสนิค้าเข้ามาในประเทศมาเลเซยีจงึไม่ต้องเสียภาษสิีนค้าและบริการ	เช่น	โลหะมค่ีา	เป็นต้น

3๕3		Royal	Malaysia	Customs,	“Goods	and	Services	Tax,”	General	Guide,	pp.34-35,	Accessed	November	27,	2016,	http://gst.
customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/GENERAL%20GUIDE%2023122015.pdf.

3๕๔		Goods	and	Services	Tax	(Zero-Rated	Supply)	Order	2014.	Section	2.	“the	rate	of	tax	shall	be	fixed	at	six	per	cent	on	the	
supply	of	goods	or	services	or	on	the	importation	of	goods.”

3๕๕		Goods	and	Services	Tax	(Zero-Rated	Supply)	Order	2014.Section	3(1).	“The	supply	of	goods	specified	in	the	First	
Schedule	and	supply	of	services	specified	in	the	Second	Schedule	are	determined	as	zero-rated	supply.”

3๕๖		Goods	and	Services	Tax	(Relief)	Order	2014.Section	3.	“Any	person	importing	goods	which	are	determined	in	the	First	
Schedule	to	the	Goods	and	Services	Tax	(Zero-Rated	Supply)	Order	2014	is	relieved	from	the	payment	of	tax	on	the	
importation	of	such	goods.”

3๕๗		Goods	and	Services	Tax	(Exempt	Supply)	Order	2014,	Section	2(1)	“The	supply	of	goods	as	specified	in	the	First	
Schedule	and	the	supply	of	services	as	specified	in	the	Second	Schedule	are	determined	as	exempt	supplies.”
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 ๕.๑.๔ ความรับผิดในการเสียภาษี

	 โดยปกติ	 การน�าเข้าสินค้าจะเสียภาษีสินค้าและบริการพร้อมกับการเสียภาษีศุลกากร3๕๘  

แต่ในบางกรณี	 เช่น	 กรณีที่มีการน�าเข้ามาแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมอยู่ในคลังสินค้า	 กรณีดังกล่าว	 

ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อน�าสินค้าที่น�าเข้ามาขายออกจากคลังสินค้าเพ่ือจ�าหน่าย 

ให้กับประชาชน3๕๙

	 ประเทศมาเลเซียจะน�าภาษีขายและบริการ	 (Sales	 and	 Services	 Tax)	 ที่เคยใช้อยู่ก่อนที่จะ 

เปลี่ยนเป็น	Goods	and	Services	Tax	 (GST)	 ในปี	2014	กลับมาใช้ใหม่ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	2018	 

โดยจะเริม่ลดอตัรา	GST	Tax	จากร้อยละ	๖	เหลอืร้อยละ	๐	ตัง้แต่วนัที	่1	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๖1	เป็นต้นไป	

และยกเลกิ	GST	อย่างสมบรูณ์เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากรัฐสภา3๖๐

๕.๒ ภาษีศุลกากร
	 ภาษีศุลกากร	 คือ	 ภาษีทางอ้อมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการมีสินค้าผ่านแดน	 ซึ่งอาศัยอ�านาจ 

การจัดเก็บตามกฎหมายศุลกากรที่เรียกว่า	Customs	Act	1967	(พระราชบัญญัติศุลกากร	ค.ศ.	1๙๖๗)	

โดยม	ีRoyal	Malaysian	Customs	Department	(กรมศลุกากร)	เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบการจดัเกบ็ภาษี3๖1

	 ทั้งนี้	 ภาษีศุลกากรที่ต้องจ่ายเมื่อน�าสินค้าเข้ามาในประเทศมาเลเซียเรียกว่า	 อากรขาเข้า	 

ส่วนภาษีศุลกากรที่ต้องจ่ายเมื่อน�าสินค้าออกนอกประเทศมาเลเซียเรียกว่า	อากรขาออก

 ๕.๒.๑ สินค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้า

	 สินค้าที่ต ้องเสียอากรขาเข้า	 คือ	 สินค้าผ่านแดนเข้าประเทศมาเลเซียไม่ว ่าจะทางบก	 

ทางเรือ	 หรือทางอากาศ	 โดยผู้น�าเข้าเป็นผู้เสียภาษี3๖๒	 ทั้งนี้	 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

หัวข้อ	1.1.1	กฎหมายเกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออก

	 ทั้งนี้	 อัตราอากรขาเข้าจะเป็นไปตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากร	 ซึ่งจะก�าหนดตามประเภทและ

รายละเอียดของสินค้านั้น	 ๆ	 ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอัตราที่แตกต่างกันไป	 หรืออาจยกเว้นภาษีแล้วแต่กรณ	ี 

โดยสามารถตรวจสอบอัตราอากรน�าเข้าโดยแยกตามเขตการค้าได้ที่	http://tariff.customs.gov.my

3๕๘		Royal	Malaysia	Customs,	“Goods	and	Services	Tax,”	General	Guide,	p.33,	Accessed	November	27,	2016,	http://gst.
customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/GENERAL%20GUIDE%2023122015.pdf.

3๕๙		Royal	Malaysia	Customs,	“Goods	and	Services	Tax,”	General	Guide,	p.33,	Accessed	November	27,	2016,	http://gst.
customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/GENERAL%20GUIDE%2023122015.pdf.

3๖๐		Channel	NewsAsia,“	Malaysia	to	remove	GST	for	consumers	on	Jun	1,”	Accessed	August	12,	2018,	https://www.
channelnewsasia.com/news/asia/gst-malaysia-to-remove-jun-1-10239562

3๖1		Customs	Act	1967,	Section	4.	“There	shall	be	appointed	so	many	Chief	Customs	Officers,	Senior	Customs	Officers,	and	
Customs	Officers	as	may	be	considered	necessary	for	the	purposes	of	this	Act.”

3๖๒		Custom	Act	1967,	Section	11.	“(1)	The	Minister	may,	from	time	to	time,	by	order	published	in	the	Gazette,	fix	the	customs	
duties	to	be	levied	on	any	goods	imported	into	or	exported	from	Malaysia	and	to	be	paid	by	the	importer	or	exporter,	as	
the	case	may	be.”
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 ๕.๒.๒ ของต้องห้าม และของต้องก�ากัดในการน�าเข้า

	 สินค้าต่อไปนี้เป็นสินค้าต้องห้ามน�าเข้ามาในประเทศมาเลเซียโดยเด็ดขาด3๖3

	 	 •	เงินตราปลอม

	 	 •	สื่อลามกอนาจาร

	 	 •	สิ่งของที่ท�าให้เสียหายต่อประเทศ

	 	 •	ปลาปิรันย่า

	 	 •	ไข่เต่า

	 	 •		เมล็ดโกโก้	 เงาะ	 เงาะขนสั้น	 ล�าไย	 ผลอัมพวา	 (มะเปรียง)	 จากประเทศฟิลิปปินส์ 

และอินโดนีเซีย

	 	 •	ของเหลวที่มีปริมาณสารตะกั่วเกินกว่า	3.๔๖	มิลลิกรัมต่อลิตร

	 	 •	มีดและมีดพับ

	 	 •	เครือ่งรบัสญัญาณวทิยุคล่ืนความถ่ี	๖๘-๘๗	เมก็กะเฮิร์ตซ์	และ	1๐๘-1๗๔	เมก็กะเฮิร์ตซ์	

	 	 •	กรดเกลือ

	 	 •	เครื่องนุ่งห่มที่ท�าลวดลายเป็นบทคัมภีร์อัลกุรอาน	(คัมภีร์ค�าสอนของศาสนาอิสลาม)

	 	 •	ปากกา	ดินสอ	หรือ	อุปกรณ์ที่เป็นรูปหลอดฉีดยา

	 	 •	สารเคมีมีพิษ

	 	 •	เครื่องช็อตไฟฟ้าที่มีกัมมันตภาพรังสี

	 ส่วนสินค้าบางประเภทนั้นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงน�าเข้าได้	 เช่น	 ไข่ไก่	 วัตถุระเบิด	 

เน้ือสัตว์	 รถยนต์	 เป็นต้น3๖๔	 ทั้งนี้	 รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ	 1.1.1	 การน�าเข้า 

และการส่งออกสินค้า	

 ๕.๒.๓ สินค้าที่ต้องเสียอากรขาออก

	 ส่วนอากรขาออกโดยทั่วไปมักจะจัดเก็บจากการส่งออกน�้ามันดิบและน�้ามันปาล์มเท่านั้น

 ๕.๒.๔ ของต้องห้าม และของต้องก�ากัดในการส่งออก

	 สินค้าต่อไปนี้เป็นห้ามส่งออกไปนอกประเทศมาเลเซียโดยเด็ดขาด3๖๕

	 	 •	ไข่เต่า

	 	 •	หวายจากมาเลเซียภาคพื้นทวีป

3๖3		Royal	Malaysia	Customs,	“Prohibition/Restriction	of	Imports,”	Accessed	June	25,	2018,	http://www.customs.gov.my/en/tp/
pages/tp_ie.aspx.

3๖๔		Royal	Malaysia	Customs,	“Prohibition/Restriction	of	Imports,”	Accessed	June	25,	2018,	http://www.customs.gov.my/en/tp/
pages/tp_ie.aspx.

3๖๕		Royal	Malaysia	Customs,	“Prohibition/Restriction	of	Imports,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.customs.gov.my/index.
php/en/component/content/article/243.
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	 ส่วนสินค้าบางประเภทน้ันจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงส่งออกได้	 เช่น	 น�้าตาลและข้าว	 เนื้อวัว	

อุปกรณ์ทางทหาร	 เป็นต้น3๖๖	 ทั้งนี้	 รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ	 1.1.1.	 การน�าเข้า 

และการส่งออกสินค้า	

๕.๓ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 คือ	 ภาษีทางตรงชนิดหนึ่งที่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้เกิดขึ้นใน 

ช่วงปีภาษีที่ผ่านมาโดยอาศัยปีปฏิทิน	 (1	 มกราคม	 –	 31	 ธันวาคม)3๖๗	 ซึ่งอาศัยอ�านาจการจัดเก็บ 

ตามกฎหมายภาษีที่เรียกว่า	 Income	 Tax	 Act	 1967	 (พระราชบัญญัติภาษีเงินได้	 ค.ศ.		 1๙๖๗)	 

โดยมี	Inland	Revenue	Board	(กรมสรรพากร)	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บภาษี3๖๘

 ๕.๓.๑ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

	 โดยปกติ	ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศมาเลเซีย	คือ	ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย	

โดยบคุคลจะเป็นผูม้ถ่ิีนทีอ่ยูใ่นประเทศมาเลเซยีเมือ่อยู่ในประเทศอย่างน้อย	1๘๒	วนัในปีปฏทินินัน้	ๆ 	3๖๙  

หรือ	 แม้จะอยู่ในประเทศมาเลเซียระหว่างปีไม่ถึง	 1๘๒	 วัน	 แต่ถ้าในช่วง	 ๔	 ปีล่าสุดได้อยู่ในมาเลเซีย 

อย่างน้อยปีละ	๙๐	วันมาครบ	3	ปีก็ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซียได้เช่นกัน3๗๐

 ๕.๓.๒ เงินได้ที่ต้องน�ามาค�านวณภาษี

	 เงินได้ที่ต้องน�ามาค�านวณภาษีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 เรียกว่า	 เงินได้สุทธิ	 (Chargeable	

Income)	 ซึ่งค�านวณจากเงินได้ท้ังหมดหลังหักจากค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้ว3๗1	 โดยถือเป็นฐานภาษี

ส�าหรับค�านวณภาษีด้วย	 โดยเงินได้ที่ต้องน�ามาเสียภาษีเงินได้คือ	 เงินได้ท่ีเกิดข้ึนในปีที่ประเมินภาษี	 

3๖๖		Royal	Malaysia	Customs,	“Prohibition/Restriction	of	Imports,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.customs.gov.my/index.
php/en/component/content/article/243.

3๖๗		Income	Tax	Act	1967,	Section	20.	“For	the	purposes	of	this	Act,	the	calendar	year	coinciding	with	a	year	of	assessment	
shall	constitute	the	basis	year	for	that	year	of	assessment.”

3๖๘		Income	Tax	Act	1967,	Section	134(1).	“There	shall	be	a	Director	General	of	Inland	Revenue,	who	shall	have	the	care	and	
management	of	the	tax.”

3๖๙		Income	Tax	Act	1967,	Section	7.	“(1)	For	the	purposes	of	this	Act,	an	individual	is	resident	in	Malaysia	for	the	basis	year	
for	a	particular	year	of	assessment	if-	 
	 (a)	he	is	in	Malaysia	in	that	basis	year	for	a	period	or	periods	amounting	in	all	to	one	hundred	and	eighty-two	days	or	
more”

3๗๐		Income	Tax	Act	1967,	Section	7.	“(1)	For	the	purposes	of	this	Act,	an	individual	is	resident	in	Malaysia	for	the	basis	year	
for	a	particular	year	of	assessment	if- 
	 (c)	he	is	in	Malaysia	in	that	basis	year	for	a	period	or	periods	amounting	in	all	to	ninety	days	or	more,	having	been	
with	respect	to	each	of	any	three	of	the	basis	years	for	the	four	years	of	assessment	immediately	preceding	that	particular	
year	of	assessment	either-	

(i)	resident	in	Malaysia	within	the	meaning	of	this	Act	for	the	basis	year	in	question;	or	
(ii)	in	Malaysia	for	a	period	or	periods	amounting	in	all	to	ninety	days	or	more	in	the	basis	year	in	question;”

3๗1		Income	Tax	Act	1967,	Section	45(1).	“Subject	to	this	section,	the	chargeable	income	of	a	person	for	a	year	of	assessment	
shall	be	his	total	income	for	that	year	less	any	deductions	allowed	by	this	Chapter	for	that	year”
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(Year	 of	 assessment)	 ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในมาเลเซีย	 หรือเกิดข้ึนนอกประเทศแต่ได้รับในมาเลเซีย3๗๒  

ซึ่งก�าหนดเป็นประเภทได้กว้าง	ๆ	ดังนี้3๗3

	 	 •	เงินได้จากการประกอบธุรกิจ

	 	 •	เงินได้จากการจ้างแรงงาน

	 	 •	เงินปันผล	ดอกเบี้ย	หรือส่วนลด

	 	 •	ค่าเช่า	ค่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	หรือเบี้ยประกัน

	 	 •	เงินเกษียณ	เงินบ�านาญ	หรือเงินได้ที่มีก�าหนดเวลาในการจ่าย	

	 	 •	เงินได้อื่น	ๆ	ที่นอกเหนือจากนี้

	 อย่างไรก็ดี	 เงินได้บางรายการ	แม้ผู้รับเงินจะเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซีย	แต่กฎหมายก�าหนด

ให้ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซียนั้นต้องเสียภาษีด้วย	ได้แก่3๗๔

	 	 •		เงนิทีจ่่ายจากการให้บรกิารทีเ่ก่ียวกับโรงงาน	เครือ่งจกัร	หรือเคร่ืองมอือ่ืน	ๆ 	ทีซ่ือ้จาก

บุคคลนั้นที่จ่ายจากมาเลเซีย

	 	 •		เงนิทีจ่่ายจากการให้ค�าปรึกษา	 ความช่วยเหลือ	 หรือบริการทางเทคนคิทีเ่ก่ียวข้องกบั 

การบรหิารจดัการด้านวทิยาศาสตร์	อตุสาหกรรม	หรอืทางการค้าใด	ๆ 	ทีจ่่ายจากมาเลเซยี

	 	 •	เงินค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้สอยสังหาริมทรัพย์ใด	ๆ	ที่จ่ายจากมาเลเซีย

3๗๒		Income	Tax	Act	1967,	Section	3.	“Subject	to	and	in	accordance	with	this	Act,	a	tax	to	be	known	as	income	tax	shall	be	
charged	for	each	year	of	assessment	upon	the	income	of	any	person	accruing	in	or	derived	from	Malaysia	or	received	in	
Malaysia	from	outside	Malaysia.”

3๗3		Income	Tax	Act	1967,	Section	4.	“Subject	to	this	Act,	the	income	upon	which	tax	is	chargeable	under	this	Act	is	income	
in	respect	of-	 
	 (a)	gains	or	profits	from	a	business,	for	whatever	period	of	time	carried	on;	 
	 (b)	gains	or	profits	from	an	employment;	 
	 (c)	dividends,	interest	or	discounts;	 
	 (d)	rents,	royalties	or	premiums;	 
	 (e)	pensions,	annuities	or	other	periodical	payments	not	falling	under	any	of	the	foregoing	paragraphs;	 
	 (f)	gains	or	profits	not	falling	under	any	of	the	foregoing	paragraphs.”

3๗๔		Income	Tax	Act	1967,	Section	4A.	“Notwithstanding	the	provisions	of	section	4	and	subject	to	this	Act,	the	income	of	a	
person	not	resident	in	Malaysia	for	the	basis	year	for	a	year	of	assessment	in	respect	of-	 
	 (i)	amounts	paid	in	consideration	of	services	rendered	by	the	person	or	his	employee	in	connection	with	the	use	of	
property	or	rights	belonging	to,	or	the	installation	or	operation	of	any	plant,	machinery	or	other	apparatus	purchased	from,	
such	person;	 
	 (ii)	amounts	paid	in	consideration	of	technical	advice,	assistance	or	services	rendered	in	connection	with	technical	
management	or	administration	of	any	scientific,	industrial	or	commercial	undertaking,	venture,	project	or	scheme;	or	 
	 (iii)	rent	or	other	payments	made	under	any	agreement	or	arrangement	for	the	use	of	any	moveable	property,”



1๔๙

	 ส�าหรบัผูไ้ม่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นมาเลเซยี	หากท�างานในมาเลเซยีน้อยกว่า	๖๐	วนั3๗๕	หรือท�างานบนเรอื

สัญชาติมาเลเซีย3๗๖	จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการท�างานนั้น

	 นอกจากนี้	 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารที่ผู ้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซียได้รับก็ได้รับยกเว้นภาษ ี

ด้วยเช่นกัน3๗๗	 รวมถึง	 เงินปันผลที่จ่ายจากบริษัท	 เมื่อจ่ายจากบริษัทแล้ว	 ผู้รับเงินปันผลจะไม่ต้อง 

เสียภาษีซ�้าอีกเนื่องจากประเทศมาเลเซียใช้ระบบเสียภาษีเงินปันผลชั้นเดียว	(Single	Tier	System)3๗๘

 ๕.๓.๓ ค่าลดหย่อน

	 ส�าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีค่าลดหย่อนที่กฎหมายให้สิทธิอยู่หลายรายการ	เช่น3๗๙

	 	 ค่าลดหย่อนส่วนตัว		 	 	 	 ๙,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย

	 	 ค่าลดหย่อนเพิ่มเติมส�าหรับผู้พิการ		 	 ๖,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย

	 	 ค่าลดหย่อนคู่สมรส		 	 	 	 3,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย

	 	 ค่าลดหย่อนเพิ่มเติมกรณีคู่สมรสพิการ		 	 3,๕๐๐	ริงกิตมาเลเซีย

	 	 ค่าซื้อหนังสือ	หรือสิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	ไม่เกิน		 1,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย

	 	 ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนตัว	(ทุก	3	ปี)	ไม่เกิน		 3,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย

	 	 ค่าซื้ออุปกรณ์การกีฬา	ไม่เกิน		 	 	 3๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย

	 เป็นต้น

3๗๕		Income	Tax	Act	1967,	Schedule	6,	Part	I	Income	Which	is	Exempt
Paragraph	21	“Subject	to	paragraph	22,	the	income	of	an	individual	from	an	employment	exercised	by	him	while	in	
Malaysia- 
	 (a)	for	a	period	or	periods	which	together	do	not	exceed	sixty	days	in	the	basis	year	for	a	year	of	assessment;	or	 
	 (b)	for	a	continuous	period	(not	exceeding	sixty	days)	which	overlaps	the	basis	years	for	two	successive	years	of	
assessment;	or 
	 (c)	for	a	continuous	period	(not	exceeding	sixty	days)	which	overlaps	the	basic	years	for	two	successive	years	of	
assessment	and	for	a	period	or	periods	which	together	with	that	continuous	period	do	not	exceed	sixty	days,	if	he	is	not	
resident	for	that	basis	year	or	for	each	of	those	basis	years,	as	the	case	may	be.

3๗๖		Income	Tax	Act	1967,Schedule	6,	Part	I	Income	Which	is	Exempt
Paragraph	34“(1)	Income	of	an	individual	derived	from	exercising	an	employment	on	board	a	Malaysian	ship. 
(2)	For	the	purposes	of	subparagraph	(1),	“Malaysian	ship”	has	the	same	meaning	as	in	subsection	54A(6).”

3๗๗		Income	Tax	Act	1967,Schedule	6,	Part	I	Income	Which	is	Exempt 
Paragraph	33	“Income	of	any	person	not	resident	in	Malaysia	for	the	basis	year	for	a	year	of	assessment,	in	respect	
of	interest	derived	from	Malaysia	(other	than	such	interest	accruing	to	a	place	of	business	in	Malaysia	of	such	person)	
and	paid	or	credited	by	any	person	(whether	the	same	person	or	not)	carrying	on	the	business	of	banking	or	finance	in	
Malaysia	and	licensed	under	the	Banking	and	Financial	Institutions	Act	1989”

3๗๘		Inland	Revenue	Board	Of	Malaysia,	“Single	Tier	System,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.hasil.gov.my/goindex.
php?lgv=2&chg=1.

3๗๙		Inland	Revenue	Board	of	Malaysia,	“Tax	Relief	for	Resident	Individual,”	Accessed	November	25,	2015,	http://www.hasil.
gov.my/goindex.php?kump=5&skum=1&posi=3&unit=1&sequ=1.



1๕๐

 ๕.๓.๔ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

	 เงินได้ซึ่งเป็นฐานส�าหรับค�านวณภาษีคือเงินได้สุทธิ	(Chargeable	Income)	ซึ่งค�านวณจากเงินได้

ทั้งหมดหลังหักจากค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้ว3๘๐

	 	 เงินได้สุทธิ	=	เงินได้ทั้งหมด	-	ค่าลดหย่อน

	 ในกรณทีีผู่เ้สยีภาษเีป็นผูม้ถ่ิีนทีอ่ยู่ในประเทศมาเลเซยีส�าหรบัเงนิได้ในปี	๒๐1๖	อตัราภาษเีงินได้

บุคคลธรรมดาจะมีอัตราตั้งแต่	๐	-	๒๘%	ดังนี้3๘1

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปี	ค.ศ.	๒๐1๖	และ	๒๐1๗

เงินได้สุทธิ (ริงกิตมาเลเซีย) อัตราภาษี

๐	-	๕,๐๐๐ ยกเว้น

๕,๐๐1	-	๒๐,๐๐๐ 1%

๒๐,๐๐1	-	3๕,๐๐๐ ๕%

3๕,๐๐1	-	๕๐,๐๐๐ 1๐%

๕๐,๐๐1	-	๗๐,๐๐๐ 1๖%

๗๐,๐๐1	-	1๐๐,๐๐๐ ๒1%

1๐๐,๐๐1	-	๒๕๐,๐๐๐ ๒๔%

๒๕๐,๐๐1	-	๔๐๐,๐๐๐ ๒๔.๕%

๔๐๐,๐๐1	-	๖๐๐,๐๐๐ ๒๕%

๖๐๐,๐๐1	-	1,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖%

เกินกว่า	1,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘%

3๘๐		Income	Tax	Act	1967,	Section	45(1).	“Subject	to	this	section,	the	chargeable	income	of	a	person	for	a	year	of	assessment	
shall	be	his	total	income	for	that	year	less	any	deductions	allowed	by	this	Chapter	for	that	year”

3๘1		Inland	Revenue	Board	of	Malaysia,	“Income	Tax	Rates,”	Accessed	November	25,	2016,	http://www.hasil.gov.my/goindex.
php?kump=5&skum=1&posi=2&unit=5000&sequ=11.



1๕1

 ๕.๓.๕ วิธีการยื่นภาษี

	 ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องประเมินเงินได้ด้วยตนเองแล้วย่ืนภาษีต่อกรมสรรพากร	 ซึ่งโดยปกติจะ

เป็นการยื่นภาษีเงินได้ประจ�าปี	โดยบุคคลธรรมดาจะต้องยื่นภาษีภายในวันที่	3๐	มิถุนายนของทุกปี3๘๒

๕.๔ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 คือ	 ภาษีทางตรงชนิดหนึ่งที่นิติบุคคลที่มีก�าไรสุทธิเกิดขึ้นในช่วงรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาซึ่งโดยปกติจะเป็นเวลา	1๒	เดือนตามปีปฏิทิน	(1	มกราคม	–	31	ธันวาคม)3๘3  

โดยคิดบนพื้นฐานแหล่งรายได้	(Territorial	income)

 ๕.๔.๑ ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	คือ	บริษัทซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซีย	โดยจะพิจารณาจากสถานที่บริหาร

จัดการหลัก	 กล่าวคือสถานที่ที่มีการประชุมกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท	 หากบริษัทนั้น 

มีสถานที่ที่มีการประชุมกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทในประเทศมาเลเซีย	 บริษัทน้ันจะเป็น

บริษัทซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซียและเป็นผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศมาเลเซียต่อไป3๘๔

 ๕.๔.๒ เงินได้ที่ต้องน�ามาค�านวณภาษี

	 เงินได้ที่ต้องน�ามาค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล	 เรียกว่า	 เงินได้สุทธิ	 (Chargeable	 Income)	 

ทั้งนี้	 เงินได้สุทธิค�านวณจากเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่ประเมินภาษี	 (Year	 of	

assessment)3๘๕	เพื่อน�าไปเป็นฐานภาษีส�าหรับค�านวณภาษีต่อไป

3๘๒		Income	Tax	Act	1967,	Section	77(1)(a).	“Every	person,	other	than	a	company,	trust	body	or	co-operative	society	to	which	
section	77A	applies,	shall	for	each	year	of	assessment	furnish	to	the	Director	General	a	return	in	the	prescribed	form	not	
later	than	30	April	in	the	year	following	that	year	of	assessment:	Provided	that	that	person	has-	(a)	chargeable	income	for	
that	year	of	assessment;”

3๘3		Income	Tax	Act	1967,	Section	20.	“For	the	purposes	of	this	Act,	the	calendar	year	coinciding	with	a	year	of	assessment	
shall	constitute	the	basis	year	for	that	year	of	assessment.” 
Section	21A(1)“Except	as	provided	in	this	section,	the	basis	year	for	a	year	of	assessment	shall	constitute,	in	relation	to	
a	source	of	a	company,	limited	liability	partnership,	trust	body	or	co-operative	society,	the	basis	period	for	that	year	of	
assessment.”

3๘๔		Income	Tax	Act	1967,	Section	8(1).	“For	the	purposes	of	this	Act	– 
...(b)	a	company	or	a	body	of	persons	(not	being	a	Hindu	joint	family)	carrying	on	a	business	or	businesses	is	resident	in	
Malaysia	for	the	basis	year	for	a	year	of	assessment	if	at	any	time	during	that	basis	year	the	management	and	control	of	
its	business	or	of	any	one	of	its	businesses,	as	the	case	may	be,	are	exercised	in	Malaysia;”

3๘๕		Income	Tax	Act	1967,	Section	33.	“(1)	Subject	to	this	Act,	the	adjusted	income	of	a	person	from	a	source	for	the	basis	
period	for	a	year	of	assessment	shall	be	an	amount	ascertained	by	deducting	from	the	gross	income	of	that	person	from	
that	source	for	that	period	all	outgoings	and	expenses	wholly	and	exclusively	incurred	during	that	period	by	that	person	in	
the	production	of	gross	income	from	that	source...”



1๕๒

	 อย่างไรก็ดี	 เงินได้จากต่างประเทศของบริษัทมาเลเซียโดยหลักแล้วไม่ต้องเสียภาษีในประเทศ

มาเลเซีย3๘๖	เว้นแต่จะเป็นเงินได้จากการประกันภัย3๘๗	การธนาค3๘๘	หรือการขนส่ง3๘๙

 ๕.๔.๓ อัตราภาษีเงินได้

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแบ่งได้เป็นดังนี้3๙๐

 (๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศมาเลเซีย

	 (ก)	 SMEs	 (บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต�่ากว่า	 ๒.๕	 ล้านริงกิตมาเลเซีย)	 อัตราภาษีเท่ากับ 

ร้อยละ	 1๘	 ส�าหรับรายได้	 ๕๐๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซียแรก	 และร้อยละ	 ๒๔	 ส�าหรับรายได้ตั้งแต	่ 

๕๐๐,๐๐1	รงิกติมาเลเซยีเป็นต้นไป3๙1

3๘๖		Income	Tax	Act	1967,	Section	3B.	“Notwithstanding	section	3,	tax	shall	not	be	charged	under	this	Act	on	income	in	
respect	of	an	offshore	business	activity	carried	on	by	an	offshore	company,	other	than	an	offshore	company	(in	this	Act	
referred	to	as	“chargeable	offshore	company”),	which	has	made	an	election	under	section	3A	of	the	Labuan	Offshore	
Business	Activity	Tax	Act	1990.”

3๘๗		Income	Tax	Act	1967,	Section	60B.	“(1)(a)	Where	an	insurer	carries	on	off-shore	insurance	business	in	conjunction	with	
other	insurance	businesses,	the	part	of	the	chargeable	income	for	a	year	of	assessment	which	is	attributable	to	that	off-
shore	insurance	business	shall	consist	of	an	amount	which	bears	the	same	proportion	to	the	chargeable	income	for	that	
year	of	assessment	of	the	insurer	as	the	part	of	the	aggregate	income	which	relates	to	the	off-shore	insurance	business	
bears	to	the	whole	of	the	aggregate	income	for	that	year	of	assessment	from	all	sources	of	the	insurer;	and	 
	 (b)	the	amount	arrived	at	under	paragraph	(a)	shall	be	treated	as	the	chargeable	income	for	a	year	of	assessment	of	
an	insurer	from	off-shore	insurance	business	for	the	purposes	of	paragraph	3	of	Part	I	of	Schedule	1.	 
(2)	As	soon	as	any	amount	of	chargeable	income	from	the	offshore	insurance	business	of	an	insurer	(being	a	company)	
resident	for	the	basis	year	for	a	year	of	assessment	has	been	subject	to	income	tax	at	the	rate	of	five	per	cent- 
	 (a)	the	net	amount	of	that	income	(after	deduction	of	such	tax)	shall	be	credited	to	an	account	(that	account	and	
company	being	referred	to	as	the	exempt	account	and	the	relevant	company	respectively);	and	 
	 (b)	paragraph	5	(except	subparagraph	(1)	thereof)	and	paragraph	6	of	Schedule	7A	shall	apply	as	if	any	reference	in	
those	paragraphs	to	any	income	exempted	or	which	has	become	exempt	under	paragraph	3	were	a	reference	to	income	
credited	to	the	exempt	account.”

3๘๘		Income	Tax	Act	1967,	Section	60C.	“Where	a	person	who	is	resident	for	the	basis	year	for	a	year	of	assessment	carries	
on	a	business	of	banking	in	Malaysia	and	elsewhere,	his	gross	income	and	adjusted	income	or	adjusted	loss	for	the	basis	
period	for	that	year	of	assessment	from	that	business	and	his	statutory	income	for	that	year	of	assessment	from	that	
business	shall	be	ascertained	by	reference	to	his	income	there	from	wherever	accruing	or	derived	excluding	the	gross	
income,	adjusted	income	or	adjusted	loss	and	statutory	income	attributable	to	an	offshore	business	activity	of	a	licensed	
Malaysian	Offshore	bank.”

3๘๙		Income	Tax	Act	1967,Section	54(2)(a).	“Subject	to	section	54A,	where	that	person	is	resident	for	the	basis	year	for	a	year	
of	assessment,	his	gross	income	and	adjusted	income	or	adjusted	loss	for	the	basis	period	for	that	year	of	assessment	
from	the	business	of	transporting	passengers	or	cargo	by	sea	or	air	his	statutory	income	for	that	year	of	assessment	from	
that	business	shall	be	ascertained	by	reference	to	his	income	there	from	wherever	accruing	or	derived;”

3๙๐		Inland	Revenue	Board	Of	Malaysia,	“Tax	Rate	of	Company,”	Accessed	August	12,	2018,	http://www.hasil.org.my/bt_
goindex.php?bt_kump=5&bt_skum=2&bt_posi=5&bt_unit=1&bt_sequ=1&bt_lgv=2.

3๙1		Income	Tax	Act	1967,	Schedule	I,	Part	I	Rates	of	Tax 
Paragraph	2A.	“Subject	to	paragraphs	2B,	2C	and	3,	income	tax	shall	be	charged	for	a	year	of	assessment	on	the	
chargeable	income	of	a	company	resident	and	incorporated	in	Malaysia	which	has	a	paid-up	capital	in	respect	of	ordinary	
shares	of	two	million	five	hundred	thousand	ringgit	and	less	at	the	beginning	of	the	basis	period	for	a	year	of	assessment	
at	the	following	rates:	 
Chargeable	income		 	 RM		 	 Rate	of	income	tax	 
For	every	ringgit	of	the	first	 500,000	 	 18	per	cent	 
For	every	ringgit	exceeding	 500,000		 	 25	per	cent	for	the	year	of	assessment	2015	and	24	percent	for	
the	subsequent	years	of	assessment



1๕3

	 (ข)	บริษัททั่วไป	(ทุนจดทะเบียนตั้งแต่	๒.๕	ล้านริงกิตมาเลเซีย)	อัตราภาษีร้อยละ	๒๔

 (๒) กรณนีติบิคุคลทีไ่ม่ได้ประกอบการในประเทศมาเลเซยีหรอืสาขาของนติบิคุคลดงักล่าว 

อตัราภาษร้ีอยละ ๒๔

	 กรณีบริษัท	 SMEs	 ที่จะได้รับอัตราภาษีที่ต�่ากว่าบริษัททั่วไป	 นอกจากจะพิจารณาจาก 

ทนุจดทะเบยีนทีน้่อยกว่า	๒.๕	ล้านรงิกติมาเลเซยีในวนัเริม่ต้นปีภาษแีล้ว	จะต้องมลีกัษณะดงัต่อไปนี้3๙๒

	 (ก)		จ�านวนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้วท่ีถือโดยบริษัทในเครือ	 ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต้องไม่เกิน 

ร้อยละ	๕๐

	 (ข)	จ�านวนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้วของบริษัทในเครือโดยบริษัทต้องไม่เกินร้อยละ	๕๐

	 (ค)		จ�านวนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้วของบริษัทตามข้อ	 1	 และบริษัทในเครือจะต้องถือโดยตรง 

หรือโดยอ้อมโดยบริษัทอื่นไม่เกินกว่าร้อยละ	๕๐

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายได้ (ริงกิตมาเลเซีย) อัตราภาษี

ไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐ 1๘%

เกินกว่า	๕๐๐,๐๐๐ ๒๔%

	 ในกรณทีีเ่ป็นบรษิทัลาบวนทีท่�าธรุกจิทีล่าบวนสามารถเลือกได้ว่าจะเสียภาษใีนอัตราคงทีร้่อยละ	

3	ของก�าไรทางบัญชี3๙3	หรือเลือกเหมาจ่ายเงินก้อนเดียวเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	

๒๐๐,๐๐๐	บาท)3๙๔

 

3๙๒		Income	Tax	Act	1967,	Schedule	I,	Part	I	Rates	of	Tax 
Paragraph	2B.	“The	provisions	of	paragraph	2A	shall	not	apply	to	a	company	referred	to	in	that	paragraph	if	more	than— 
	 (a)	fifty	per	cent	of	the	paid	up	capital	in	respect	of	ordinary	shares	of	the	company	is	directly	or	indirectly	owned	by	a	
related	company; 
	 (b)	fifty	per	cent	of	the	paid	up	capital	in	respect	of	ordinary	shares	of	the	related	company	is	directly	or	indirectly	
owned	by	the	first	mentioned	company;	or 
	 (c)	fifty	per	cent	of	the	paid	up	capital	in	respect	of	ordinary	shares	of	the	first	mentioned	company	and	the	relate”

3๙3		Labuan	Business	Activity	Tax	Act	1990,	Section	4(1).	“Tax	shall	be	charged	at	the	rate	of	three	per	cent	for	a	year	of	
assessment	upon	the	chargeable	profits	of	a	Labuan	entity	carrying	on	a	Labuan	business	activity	which	is	a	Labuan	
trading	activity	for	the	basis	period	for	that	year	of	assessment.”

3๙๔		Labuan	Business	Activity	Tax	Act	1990,	Section	7(1).	“Notwithstanding	section	4,	a	Labuan	entity	carrying	on	a	Labuan	
business	activity	which	is	a	Labuan	trading	activity	may,	within	a	period	of	three	months	(or	any	extended	period	as	may	
be	allowed	by	the	Director	General)	from	the	commencement	of	a	year	of	assessment,	elect,	in	the	prescribed	form,	to	be	
charged	for	that	year	of	assessment	to	tax	of	twenty	thousand	ringgit.”



1๕๔

 ๕.๔.๔ วิธีการยื่นภาษี

	 ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องประเมินเงินได้ด้วยตนเองแล้วยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร	 ซึ่งโดยปกติ

จะเป็นการย่ืนภาษีเงินได้ประจ�าปี	 โดยนิติบุคคลจะต้องยื่นภาษีภายใน	 ๗	 เดือนนับแต่วันที่ครบรอบ 

ระยะเวลาบัญชี3๙๕

๕.๕ อนุสัญญายกเว้นภาษีซ้อน
	 ปัญหากรณีคนไทยและบริษัทไทยมีรายได้ในประเทศมาเลเซีย	 ท�าให้ต้องมีภาระการจ่าย 

ภาษีซ�้าซ้อน	 จึงมีการท�าอนุสัญญาขจัดภาษีซ้อน	 (Double	 Tax	 Treaty)	 ระหว่างไทย	 -	 มาเลเซียขึ้น 

เมื่อวันที่	 ๒๙	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 เพื่อขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีซ�้าซ้อนระหว่าง	 ๒	 ประเทศนี ้

โดยมีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดอ�านาจในการจัดเก็บภาษีส�าหรับเงินได้ท่ีได้จากรัฐหนึ่งโดยผู้รับเป็น

บุคคลหรือวิสาหกิจของอีกรัฐหนึ่ง

 ๕.๕.๑ ขอบเขตของความตกลง

	 ใช้กับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้ง	๒	ประเทศ

 ๕.๕.๒ ภาษีที่ครอบคลุม

	 ประเทศมาเลเซีย	 ได้แก่	 ภาษีเงินได้และภาษีก�าไรส่วนเกิน	 ภาษีเงินได้เพิ่มเติมซึ่งก็คือภาษีก�าไร

จากดีบุก	ภาษีการพัฒนา	และภาษีก�าไรจากการท�าไม้	และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม3๙๖

	 ประเทศไทย	ได้แก่	ภาษีเงินได้	และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม3๙๗

 ๕.๕.๓ ประเภทของรายได้ที่ครอบคลุม

	 ประเภทของรายได้ที่ความตกลงฯ	ครอบคลุม	ได้แก่

	 (1)	เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์3๙๘

	 (๒)	เงินได้หรือก�าไรจากธุรกิจ3๙๙

	 (3)	เงินได้จากการขนส่งทางเรือและทางอากาศ๔๐๐

3๙๕		Income	Tax	Act	1967,	Section	77A(1).	“Every	company,	trust	body	or	co-operative	society	shall	for	each	year	of	
assessment	furnish	to	the	Director	General	a	return	in	the	prescribed	form	within	seven	months	from	the	date	following	the	
close	of	the	accounting	period	which	constitutes	the	basis	period	for	the	year	of	assessment.”

3๙๖		ข้อ	๒.๒(ก)	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

3๙๗		ข้อ	๒.๒(ข)	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

3๙๘		ข้อ	๖	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

3๙๙		ข้อ	๗	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐๐		ข้อ	๘	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้



1๕๕

	 (๔)	เงินปันผล๔๐1

	 (๕)	ดอกเบี้ย๔๐๒

	 (๖)	ค่าสิทธิ๔๐3

	 (๗)	ผลได้จากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์๔๐๔

	 (๘)	ค่าบริการส่วนบุคคล๔๐๕

	 (๙)	ค่าป่วยการของกรรมการ๔๐๖

	 (1๐)	ค่าบริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ๔๐๗

	 (11)	เงินบ�านาญและเงินปี๔๐๘

	 (1๒)		งานของรัฐบาล๔๐๙

	 (13)		ทนุ	เงนิอุดหนนุ	รางวัล	และเงินได้จากการบริการส่วนบุคคลของนกัศกึษาและผูฝึ้กหัดงาน๔1๐

	 (1๔)		ค่าตอบแทนจากการสอนหรือการวิจัยของศาสตราจารย์	ครู	และนักวิจัย๔11

	 (1๕)	เงินได้ซึ่งมิได้ระบุโดยชัดแจ้ง๔1๒

๔๐1		ข้อ	1๐	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐๒		ข้อ	11	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐3		ข้อ	1๒	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐๔		ข้อ	13	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐๕		ข้อ	1๔	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐๖		ข้อ	1๕	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐๗		ข้อ	1๖	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐๘		ข้อ	1๗	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๐๙		ข้อ	1๘	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔1๐		ข้อ	1๙	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔11		ข้อ	๒๐	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔1๒		ข้อ	๒1	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้



1๕๖

 ๕.๕.๔ ผู้อยู่ภายใต้ความตกลง

	 ผู้อยู่ภายใต้ความตกลงฯ	ได้แก่

	 (1)	ผู้มีถิ่นที่อยู่๔13

	 (๒)	วิสาหกิจที่มีสถานประกอบการถาวร

	 ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยจึงได้ท�าอนุสัญญายกเว้นภาษีซ้อนระหว่างกัน	 ที่เรียกว่า	 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพ่ือการเว้นการเก็บ

ภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ขจัดการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงภาษีเงินได้หากผู้มีถ่ินที่อยู่ของประเทศหน่ึงมีแหล่งเงินได้จาก

อีกประเทศหนึ่ง	 ซึ่งความตกลงฯ	 ดังกล่าวได้ก�าหนดขอบเขตการเก็บภาษีระหว่างประเทศมาเลเซียและ

ประเทศไทยโดยตามประเภทของเงินได้ไว้ดังนี้

 (๑) เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

	 ในกรณีที่ผู ้มีถิ่นที่อยู่ในไทยมีเงินได้จากอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซียจะต้องเสียภาษ ี

เงินได้ให้มาเลเซีย๔1๔

 (๒) ก�าไรจากการประกอบธุรกิจ

	 โดยปกติผู ้มีถิ่นที่อยู ่ในไทยที่มีก�าไรจากการประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย	 ถ้าก�าไรนั้น

มาจากการท�าธุรกิจผ่านสถานประกอบการถาวร	 (Permanent	 Establishment)	 ในประเทศมาเลเซีย	 

ก�าไรดังกล่าวก็ต ้องเสียภาษีในประเทศมาเลเซีย๔1๕	 ทั้งนี้	 สถานประกอบการถาวร	 หมายถึง	 

สถานทีป่ระจ�าท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน๔1๖	เช่น	ส�านกังาน	สาขา	เป็นต้น๔1๗  

โดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยจะธุรกิจในรูปบริษัทหรือนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

	 แต่ถ้าก�าไรนั้นไม่ได้มาจากการท�าธุรกิจผ่านสถานประกอบการถาวร	(Permanent	Establishment)	

ในประเทศมาเลเซีย	ก�าไรดังกล่าวก็ไม่ต้องเสียภาษีในประเทศมาเลเซีย๔1๘

๔13		ข้อ	๘	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการ
ป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔1๔		ข้อ	๖.1	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔1๕		ข้อ	๗.1	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔1๖		ข้อ	๕.1	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔1๗		ข้อ	๕.๒	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔1๘		ข้อ	๗.1	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้



1๕๗

 (๓) ดอกเบี้ย

	 ตามอนสุญัญายกเว้นภาษีซ้อน	ในกรณีทัว่ไป	หากผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นมาเลเซยีได้รบัเงนิได้ในรปูดอกเบ้ีย

ทีเ่กดิขึน้ในไทยจะต้องเสยีภาษีในไทยจากดอกเบีย้นัน้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ	 ๒๕๔1๙	 แต่ถ้าผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ใน

มาเลเซยีนัน้เป็นสถาบนัการเงนิ	(รวมถงึบริษทัประกันภยั)	จะเสยีภาษีในอตัราไม่เกนิร้อยละ	1๐๔๒๐

	 ในกรณผีูม้ถ่ิีนทีอ่ยูใ่นไทยได้รบัเงนิได้ในรปูดอกเบีย้ท่ีเกดิขึน้ในมาเลเซยีจะต้องเสยีภาษใีนมาเลเซยี

จากดอกเบีย้นัน้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ	1๕๔๒1	แต่อย่างไรก็ด	ีโดยทัว่ไปแล้วผู้มถ่ิีนทีอ่ยู่ในไทยทีม่เีงินได้จาก

ดอกเบีย้ไม่มสีถานะเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นมาเลเซยีจึงจะได้รับยกเว้นภาษจีากดอกเบีย้อยู่แล้ว๔๒๒

 (๔) เงินปันผล

	 ตามอนุสัญญายกเว้นภาษีซ้อน	 หากผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในมาเลเซียเป็นบริษัทและได้รับเงินปันผล

จากบริษัทไทยที่ตนมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของไม่น้อยกว่าร้อยละ	 1๕	 และบริษัทไทยนั้นท�ากิจการ 

ด้านอุตสาหกรรม	จะเสียภาษีในไทยในอัตราไม่เกินร้อยละ	1๕	แต่หากเป็นกรณีอ่ืน	ๆ	จะต้องเสียภาษี

ในไทยในอัตราไม่เกินร้อยละ	๒๐๔๒3

	 ในกรณีท่ีผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในไทยได้รับเงินปันผลจากบริษัทมาเลเซีย	 จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

ในมาเลเซีย๔๒๔

	 แต่เนื่องจากประเทศมาเลเซียใช้ระบบเสียภาษีเงินปันผลชั้นเดียว	 (Single	 Tier	 System)	 แล้ว	 

การที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยได้รับเงินได้เป็นเงินปันผลจากบริษัทในมาเลเซียโดยทั่วไปจึงได้รับยกเว้นภาษี 

อยูแ่ล้ว๔๒๕

๔1๙		ข้อ	11.๒(ก)(๒)	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๒๐		ข้อ	11.๒(ก)(1)	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๒1		ข้อ	11.๒(ข)	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๒๒		Income	Tax	Act	1967,	Schedule	6,	Paragraph	33“Income	of	any	person	not	resident	in	Malaysia	for	the	basis	year	for	a	
year	of	assessment,	in	respect	of	interest	derived	from	Malaysia	(other	than	such	interest	accruing	to	a	place	of	business	
in	Malaysia	of	such	person)	and	paid	or	credited	by	any	person	(whether	the	same	person	or	not)	carrying	on	the	business	
of	banking	or	finance	in	Malaysia	and	licensed	under	the	Banking	and	Financial	Institutions	Act	1989”

๔๒3		ข้อ	10.2(ก)	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๒๔		ข้อ	10.2(ข)	แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

๔๒๕		Inland	Revenue	Board	Of	Malaysia,	“Single	Tier	System,”	Accessed	July	14,	2015,	http://www.hasil.gov.my/goindex.
php?lgv=2&chg=1.
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๕.๖ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ๆ ที่ควรรู้
	 ประเทศมาเลเซียมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหลาย	ๆ	 ทาง	 ทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้และ 

การหกัค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิได้ส�าหรบัธรุกจิทีไ่ด้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ	รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ส�าหรบั

ภาษีประเภทอื่น	ๆ	ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมธุรกิจหลายประเภท	เช่น๔๒๖

	 	 •	การเกษตร

	 	 •	ยานยนต์

	 	 •	กองทรัสต์ทางธุรกิจ

	 	 •	เทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 •	อุปกรณ์ควบคุมอูณหภูมิสินค้า

	 	 •	ระเบียงเศรษฐกิจ

	 	 •	การศึกษาและการฝึกอบรม

	 	 •	การบริการทางการเงิน

	 	 •	การผลิตอาหาร

	 	 •	สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลดโลกร้อน

	 	 •	สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

	 	 •	สุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย

	 	 •	โรงแรมและการท่องเที่ยว

	 	 •	การขนส่ง

	 	 •	การผลิต

	 	 •	ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพื่อมัลติมีเดีย

	 	 •	โครงการแห่งชาติและยุทธศาสตร์

	 	 •	น�้ามันและก๊าซ

	 	 •	อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

	 	 •	การวิจัยและพัฒนา

	 	 •	การด�าเนินงานระดับภูมิภาค

	 	 •	โทรคมนาคม

	 	 •		สทิธปิระโยชน์เพือ่ส่งเสรมิศนูย์กลางการเงนิแห่งใหม่	ตนุ	ราชดั	เอ็กซ์เชนจ์	(Tun	Razak	

Exchange)	เป็นต้น

	 ธรุกจิทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจากมาเลเซยี	เหล่าน้ีจะได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ	ยกตวัอย่าง	เช่น

	 	 •		บริษัทที่จัดสัมมนาในประเทศมาเลเซียที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย	 

๕๐๐	คนแต่ละปี	จะได้รับยกเว้นเงินได้ทั้งหมดที่เกิดจากการจัดสัมมนา

๔๒๖		PWC,	2016/2017	Malaysian	Tax	Booklet,	pp.31-50,	Accessed	August	12,	2018,	https://www.pwc.com/my/en/assets/
publications/2017-malaysian-tax-booklet.pdf.
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	 	 •	ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโฆษณาแบรนด์ของมาเลเซียสามารถหักค่าใช้จ่ายได้	๒	เท่า	

	 	 •		เบี้ยประกันภัยส�าหรับการน�าเข้าส่งออกสินค้าท่ีบริษัทประกันภัยในมาเลเซียเป็น 

ผู้รับประกันภัยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้	๒	เท่า	

	 	 •		ค่าเบ้ียประชุมกรรมการท่ีบริษทัลาบวนจ่ายให้กรรมการต่างชาตไิด้รับยกเว้นภาษเีงนิได้	

	 	 •		ดอกเบี้ยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตที่จ่ายให้คนต่างชาติจะได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้๔๒๗

	 	 •		รถยนต์	Hybrid	ในประเทศมาเลเซียจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าทั้งหมด	พร้อมกับได้รับ

ยกเว้นภาษีสรรพสามิตอีกกึ่งหนึ่งด้วย๔๒๘

	 อนึ่ง	สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

จากหัวข้อ	1.๒.3	กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

๔๒๗		Income	Tax	Act	1967,	Schedule	6,	Part	I	Income	Which	is	Exempt	 
Paragraph	33“Income	of	any	person	not	resident	in	Malaysia	for	the	basis	year	for	a	year	of	assessment,	in	respect	
of	interest	derived	from	Malaysia	(other	than	such	interest	accruing	to	a	place	of	business	in	Malaysia	of	such	person)	
and	paid	or	credited	by	any	person	(whether	the	same	person	or	not)	carrying	on	the	business	of	banking	or	finance	in	
Malaysia	and	licensed	under	the	Banking	and	Financial	Institutions	Act	1989”

๔๒๘		Loo	Choo	Hong,	Environmental	Tax	Laws	in	Malaysia	Today,	Maref	Review,	page	10,	accessed		July	14,	2015,	http://
library.wou.edu.my/vertical/vf2011-6.pdf.
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๕.๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
 ๕.๗.๑ กรมศุลกากร (Royal Malaysian Customs Department)

	 Jabatan	Kastam	Diraja	Malaysia	(กรมศุลกากร)๔๒๙	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บภาษี

ศุลกากร๔3๐	และควบคุมการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านแดน	รวมถึงรับผิดชอบภาษีสรรพสามิตด้วย๔31

โครงสร้างกรมศุลกากร๔3๒

 

 

๔๒๙		สถานที่ตั้ง	Kompleks	Kementerian	Kewangan	No.3	Persiaran	Perdana	Presint	2,	62596	Putrajaya	โทร.	+60	3-8882	2111	
เว็บไซต์	www.customs.gov.my

๔3๐		Customs	Act	1967,	Section	4.	“There	shall	be	appointed	so	many	Chief	Customs	Officers,	Senior	Customs	Officers,	and	
Customs	Officers	as	may	be	considered	necessary	for	the	purposes	of	this	Act.”

๔31		Goods	and	Services	Act	2014,	Section	5.	“(1)	The	Director	General	shall	have	the	superintendence	of	all	matters	relating	
to	goods	and	services	tax,	subject	to	the	direction	and	control	of	the	Minister.”

๔3๒	Organization	Chart,	http://www.customs.gov.my/en/ci/Pages/ci_os.aspx
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 ๕.๗.๒ กรมสรรพากร (Inland Revenue Board of Malaysia)

	 Laman	 Rasmi	 Lembaga	 Hasi l 	 Dalam	 Neger i 	 Malays ia	 (กรมสรรพากร)๔33  

เป็นหน่วยงานส�าคัญที่ท�าหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 และภาษีเงินได้นิติบุคคล	 รวมถึง 

ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นช�าระภาษีทั้ง	๒	ประเภทนี้ด้วย

โครงสร้างกรมสรรพากร๔3๔

๔33		สถานที่ตั้ง	1,	Jalan	Lintang,	Menara	Maa,	70000	Seremban,	Negeri	Sembilan	โทร.	+60	6-766	5000	เว็บไซต์	www.hasil.gov.
my

๔3๔		Inland	Revenue	Board	Of	Malaysia,	“Organization	Chart,”	Accessed	July	11,	2018,	http://www.hasil.gov.my/goindex.
php?kump=2&skum=2&posi=1&unit=5&sequ=1.
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๖. กฎหมายที่ดิน

๖.๑ กฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
 ๖.๑.๑ ความเบื้องต้น

	 ประเทศมาเลเซียปกครองแบบสหพันธรัฐ	 เขตอ�านาจของสหพันธรัฐและรัฐบาลในแต่ละรัฐ 

ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ	ภายใต้	Schedule	9	(ตารางที่	๙)		ซึ่งระบุรายละเอียด 

ที่ดินที่อยู ่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ	 โดยให้อ�านาจสูงสุดแก่รัฐบาลในแต่ละรัฐในการตัดสิน 

เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน

	 ประเทศมาเลเซยีก�าหนดให้ม	ีFederal	Lands	Commissioner	(คณะกรรมการทีด่นิแห่งสหพนัธรฐั)	

เพ่ือด�าเนินงานเก่ียวกับที่ดินที่เป็นของรัฐรวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่รัฐ	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์	

หรือ	 Yang	 di-Pertuan	 Agong	 ตามรัฐธรรมนูญ	 และได้ให้อ�านาจในหลักการของคณะกรรมการท่ีดิน

ในการด�าเนินงานตาม	 National	 Land	 Code	 1965	 (ประมวลกฎหมายที่ดินแห่งชาติ	 ค.ศ.	 1๙๖๕)	 

ภายใต้ต�าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินและเหมืองแร่	 ซึ่งแต่งตั้งโดยกษัตริย์	 หรือ	 Yang	 di-Pertuan	 Agong๔3๕  

และสามารถแต่งตั้งรองอธิบดีและผู้ช่วยอธิบดีของกรมดังกล่าวได้อีกด้วย

	 ทั้งนี้	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ใน 

ประเทศมาเลเซีย	ได้แก่

	 (1)		Federal	Constitution	–	As	November	2010	(รฐัธรรมนญูสหพนัธรฐั	ปรบัปรงุเมือ่	ค.ศ.	๒๐1๐)

	 (๒)	National	Land	Code	1965	(ประมวลกฎหมายที่ดินแห่งชาติ	ค.ศ.	1๙๖๕)

	 (3)		Town	and	Country	Planning	Act	1976	(พระราชบญัญตักิารผงัเมอืงและประเทศ	ค.ศ.	1๙๗๖)

	 (๔)	Land	Ordinance	-	Sabah	(พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับที่ดินในรัฐซะบาห์)

	 (๕)	Sarawak	Land	Code	(ประมวลกฎหมายที่ดินรัฐซะระวัค)

	 (๖)	Mining	Enactment	1936	(พระราชบัญญัติเหมืองแร่	ค.ศ.	1๙3๖)

	 (๗)		National	Forestry	Act	1984	(พระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ	ค.ศ.	1๙๘๔)

	 (๘)		Strata	Title	Act	1985	(พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์อาคารชุด	ค.ศ.	1๙๘๕)	

 

๔3๕		National	Land	Code	1965,	Section	6.	“The	Federal	Lands	Commissioner	appointed	under	the	Federal	Lands	
Commissioner	Ordinance,	1957,	shall	have	the	functions	conferred	on	him	by	or	under	this	Act	and	in	carrying	out	such	
functions	he	shall	be	known	as	the	Director	General	of	Lands	and	Mines;	and	the	Yang	di-Pertuan	Agong	may	appoint	a	
Deputy	Director	General	of	Lands	and	Mines	and	so	many	Assistant	Directors	General	of	Lands	and	Mines	and	such	other	
officers	as	he	may	consider	necessary	for	the	purposes	of	this	Act.”
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 ๖.๑.๒ การครอบครองที่ดิน

	 (1)	ความหมายและประเภทของที่ดิน

	 ที่ดิน	ตามความหมายของ	National	Land	Code	1965	ได้แก่๔3๖

	 1)	ตัวพื้นผิวดิน	รวมถึงสิ่งทั้งหมดที่ก่อตัวบนผิวดินนั้น

	 ๒)	ดินชั้นล่างของพื้นดิน	รวมถึงสิ่งทั้งหมดในนั้น

	 3)	พืชพันธุ์ทั้งหมดและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยู่บนหรือใต้พื้นดินนั้น

	 ๔)		ทุกสิ่งที่อยู่ติดถาวรกับผืนแผ่นดิน	 ไม่ว่าจะอยู่บนหรือใต้พ้ืนผิว	 ได้แก่	 สิ่งที่เป็นส่วนควบ 

กับอาคาร

	 ๕)	ที่ดินที่ปกคลุมด้วยน�้า

	 ประเภทของที่ดินยังสามารถแบ่งได้เป็นที่ดินเหนือชายฝั่งทะเล	 และท่ีดินหน้าหาดและพื้นดิน 

ใต้ทะเล๔3๗	ทั้งนี้	ที่ดินเหนือชายฝั่งทะเลยังสามารถแบ่งตามออกได้เป็น	3	ลักษณะ	ได้แก่๔3๘

	 1)	ที่ดินเมือง

	 ๒)	ที่ดินหมู่บ้าน

	 3)	ที่ดินชนบท

	 อนึ่ง	 ประเทศมาเลเซียมีระบบการขึ้นทะเบียนที่ดินไว้ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมาย

ที่ดินแห่งชาติ	ค.ศ.	1๙๖๕	โดยที่มีระบบจดทะเบียนหรือที่เรียกว่าระบบทอร์เรนส์	(Torrens	System)๔3๙  

ซึ่งหลักเกณฑ์ของระบบทอร์เรนส์	 คือ	 มีการจดทะเบียนที่ดินที่สามารถตรวจสอบได้กับนายทะเบียน	 

โดยอาจจดได้ทั้งที่ส�านักงานที่ดินเขต	ขึ้นอยู่กับส�านักงานที่ท�าการออกโฉนดหรือกรมที่ดิน

๔3๖		National	Land	Code	1965,	Section	5.	““land”	includes-	 
	 (a)	that	surface	of	the	earth	and	all	substances	forming	that	surface;	 
	 (b)	the	earth	below	the	surface	and	all	substances	therein;	 
	 (c)	all	vegetation	and	other	natural	products,	whether	or	not	requiring	the	periodical	application	of	labour	to	their	
production,	and	whether	on	or	below	the	surface;	 
	 (d)	all	things	attached	to	the	earth	or	permanently	fastened	to	any	thing	attached	to	the	earth,	whether	on	or	below	
the	surface;	and	 
	 (e)	land	covered	by	water;”

๔3๗		National	Land	Code	1965,	Section	51.	“(1)	For	the	purposes	of	this	Act	land	shall	be	classified	as	follows-	 
	 (a)		land	above	the	shore-line;	and	 
	 (b)		foreshore	and	sea-bed.	”

๔3๘		National	Land	Code	1965,	Section	51.	“(2)	Land	above	the	shore-line	shall	be	classified	as	follows- 
	 (a)	town	land,	that	is	to	say,	land	in	any	area	of	the	State	declared	in	accordance	with	the	provisions	of	section	11	to	
be	a	town	or,	by	virtue	of	section	442,	deemed	to	be	a	town	duly	constituted	as	such	under	those	provisions;	 
	 (b)	village	land,	that	is	to	say,	land	in	any	area	of	the	State	declared	in	accordance	with	the	provisions	of	section	11	
to	be	a	village	or,	by	virtue	of	section	442,	deemed	to	be	a	village	duly	constituted	as	such	under	those	provisions;	 
	 (c)	country	land,	that	is	to	say,	all	land	above	the	shoreline	other	than	town	land	or	village	land.”

๔3๙		Department	of	Director	General	of	Lands	and	Mines,	Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment,	Review	of	the	
National	Land	Code	1965,	p.ii,	Accessed	April	28,	2019,	https://ptgns.ns.gov.my/NLC%20Review%20Consultation%20
Paper.pdf
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	 โดยสิทธิที่จดทะเบียนอาจเป็นกรรมสิทธิ์	 หรือสิทธิครอบครอง	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 การธุรกรรมใด	ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องที่ดินจะต้องท�าตามแบบที่กฎหมายก�าหนดให้ถูกต้อง๔๔๐	 และรัฐจะต้องเก็บข้อมูลโฉนดที่ดิน	 

เอกสารทางทะเบียน	 และเอกสารทุกฉบับ	 รวมถึงเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องตั้งแต่อดีตจนถึง 

ปัจจุบันไว้ด้วย๔๔1

 (๒) ประเภทของโฉนดที่ดิน

	 ประเทศมาเลเซยีใชห้ลกัพืน้ฐานว่าที่ดนิเป็นของรฐั	(State	Land)	จนกวา่จะมกีารขึน้ทะเบยีนเพื่อ

โอนให้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง๔๔๒

	 การแสดงสิทธิตามกฎหมายที่ดินของประเทศมาเลเซียจ�าเป็นต้องแสดงเอกสารสิทธิเพื่อ

เป็นหลักฐาน	 ซึ่งแบ่งเป็น	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	 Final	 title	 (โฉนดที่ดินโดยสมบูรณ์)	 และ	 Qualified	 Title	 

(โฉนดที่ดินโดยมีเงื่อนไข)๔๔3	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 (ก)	Final	title	(โฉนดที่ดินแบบสมบูรณ์)

	 Final	 tit le	 เป็นเอกสารสิทธิบนที่ดินที่รัฐออกให้โดยสมบูรณ์เนื่องจากได้รับการรังวัด 

อย่างถูกต้องแล้ว	สามารถอ้างสิทธิกับบุคคลทั่วไปได้	และสามารถแบ่งที่ดินเป็นแปลงหรือมีสิ่งปลูกสร้าง 

ได้เนื่องจากมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว	 ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบให้เป็นสิทธิ์ถาวร 

และโฉนดที่ก�าหนดระยะเวลา

	 Final	title	แบ่งได้ตามลักษณะของที่ดิน	ดังนี้

 ๑) Land Office Title (โฉนดกรมที่ดิน)

	 Land	Office	Title	(โฉนดกรมที่ดิน	หรือ	Geran	Mukim)๔๔๔	มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ	คือ	Land	

Office	 (กรมที่ดิน)	 โดยปกติจะออกให้กับที่ดินชนบทที่มีขนาดไม่เกิน	 ๔	 เฮกตาร์	 (๔๐,๐๐๐	 ตารางเมตร	 

๔๔๐		National	Land	Code	1965,	Section	206.	“(1)	Subject	to	the	following	provisions	of	this	section-	 
	 (a)	every	dealing	under	this	Act	shall	be	effected	by	an	instrument	complying	with	the	requirements	of	sections	207	to	
212;	and	 
	 (b)	no	instrument	effecting	any	such	dealing	shall	operate	to	transfer	the	title	to	any	alienated	land	or,	as	the	case	may	
be,	to	create,	transfer	or	otherwise	affect	any	interest	therein,	until	it	has	been	registered	under	Part	Eighteen.”

๔๔1		National	Land	Code	1965,	Section	375.	“(1)	The	Registrar	shall	be	responsible	for	the	safe	keeping	of-	 
	 (a)	every	register	of	title	maintained	under	this	Act	or	any	previous	land	law	by	him	or	any	predecessor	in	office;	 
	 (b)	all	instruments	registered	under	this	Act	or	any	previous	land	law	and	filed	in	the	Registry	or	Land	Office	in	
question;	and	 
	 (c)	all	other	instruments,	and	all	books	and	other	records	including	digital	data	and	information	on	any	matters	virtually	
stored	in	the	land	database	of	land	Registry	and	the	Disaster	Recovery	Centre,	required	by	or	under	this	Act	or	any	
previous	land	law	to	be	filed	or	kept	in	that	Registry	or	Land	Office.”

๔๔๒		National	Land	Code	1965,	Section	78.	“(3)	The	alienation	of	State	land	shall	take	effect	upon	the	registration	of	a	
register	document	of	title	thereto	pursuant	to	the	provisions	referred	to	sub-section	(1)	or	(2),	as	the	case	may	be;	and,	
notwithstanding	that	its	alienation	has	been	approved	by	the	State	Authority,	the	land	shall	remain	State	land	until	that	time.”

๔๔3		National	Land	Code	1965,	Section	77.	“(1)	The	titles	under	which	State	land	may	be	alienated	under	this	Act	are-	 
	 (a)	Registry	title	and	Land	Office	title	(being	forms	of	final	title),	and	 
	 (b)	qualified	title.”

๔๔๔		National	Land	Code	1965,	Section	5.	“Land	Office	title”	means	title	evidenced	by	a	Mukim	grant	or	Mukim	lease,	or	by	
any	document	of	title	registered	in	a	Land	Office	under	the	provisions	of	any	previous	land	law;”
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หรือ	๒๕	ไร่)๔๔๕	โดยอาจให้เป็นสิทธิ์ถาวร	(Mukim	grant)๔๔๖	หรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง	(Mukim	lease)๔๔๗ 

ก็ได้	ซึ่งโดยทั่วไปที่อยู่อาศัยมักจะได้รับ	Land	Office	Title

 ๒) Registry Title (โฉนดส�านักทะเบียน)

	 Registry	Title	(โฉนดนายทะเบียน	หรอื	Geran	Daerah)๔๔๘	มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	คอื	Registrar	

of	Title	(ส�านักทะเบียนโฉนดที่ดิน)	โดยปกติจะออกให้กับที่ดิน	ที่มีลักษณะดังนี้๔๔๙

	 	 •	ที่ดินเมืองหรือหมู่บ้าน

	 	 •	ที่ดินชนบทที่มีขนาดเกิน	๔	เฮกตาร์	(๔๐,๐๐๐	ตารางเมตร	หรือ	๒๕	ไร่)

	 	 •	ที่ดินส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าหาดและพื้นดินใต้ทะเล

	 ทัง้นี	้Registry	Title	อาจได้รบัสทิธิถ์าวร	(Grant)๔๕๐	หรือชัว่ระยะเวลาหนึง่	(State	lease)๔๕1	ก็ได้

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่ากฎหมายจะก�าหนดลักษณะเฉพาะของท้ัง	 Land	 Office	 Title	 และ	 

Registry	Title	ไว้	หากรฐัเหน็สมควรกอ็าจก�าหนดให้ทีด่นิทีมี่ขนาดไม่เกนิ	๔	เฮกตาร์	(๔๐,๐๐๐	ตารางเมตร	 

หรือ	๒๕	ไร่)	เป็นสามารถออก	Registry	Title	ได้เช่นกัน๔๕๒

	 (ข)	Qualified	Title	(โฉนดที่ดินแบบมีเงื่อนไข)

	 Qualified	 Title	 เป็นเอกสารสิทธิที่ออกให้เพื่อรับรองสิทธิบนท่ีดินก่อนที่จะมีการรังวัด 

อย่างถูกต้อง๔๕3	 ดังนั้น	 ระหว่างที่รอการรังวัด	 ที่ดินดังกล่าวจึงได้รับโฉนดที่ดินโดยมีเงื่อนไข	 

โดย	 Qualified	 Title	 จะกลายเป็น	 Final	 Title	 ในภายหลังเมื่อรังวัดและได้รับการรับรองจาก	 

Director	 of	 Survey	 and	 Mapping	 (ผู้อ�านวยการกรมการรังวัดและแผนที่)	 และ	 	 Director	 General	

๔๔๕		National	Land	Code	1965,	Section	77(3)	“Of	the	said	forms	of	final	title-	 
	 (b)	Land	Office	title	shall	be	appropriate	in	the	case	of	any	lot	of	country	land,	not	exceeding	four	hectares	in	area”

๔๔๖		National	Land	Code	1965,	Section	5.	““Mukim	grant”	means	a	register	document	of	title	in	Form	5D	(that	is	to	say,	in	the	
form	appropriate	under	this	Act	to	land	held	under	Land	Office	title	in	perpetuity);”	

๔๔๗		National	Land	Code	1965,	Section	5.	““Mukim	lease”	means	a	register	document	of	title	in	Form	5E	(that	is	to	say,	in	the	
form	appropriate	under	this	Act	to	land	held	under	Land	Office	title	for	a	term	of	years);”

๔๔๘		National	Land	Code	1965,	Section	5.	““Registry	title”	means	title	evidenced	by	a	grant	or	State	lease,	or	by	any	document	
of	title	registered	in	a	Registry	under	the	provisions	of	any	previous	land	law;”

๔๔๙		National	Land	Code	1965,	Section	77(3).	“Of	the	said	forms	of	final	title-	 
	 (a)	Registry	title	shall	be	appropriate	in	the	case	of-	

(i)	town	or	village	land,	
(ii)	any	lot	of	country	land	exceeding	four	hectares	in	area,	and	
(iii)	any	part	of	the	foreshore	or	sea-bed;

๔๕๐		National	Land	Code	1965,	Section	5.	““grant”	means	a	register	document	of	title	in	Form	5B	(that	is	to	say,	in	the	form	
appropriate	under	this	Act	to	land	held	under	Registry	title	in	perpetuity);”

๔๕1		National	Land	Code	1965,	Section	5.	““State	lease”	means	a	register	document	of	title	in	Form	5C	(that	is	to	say,	in	the	
form	appropriate	under	this	Act	to	land	held	under	Registry	title	for	a	term	of	years);”

๔๕๒		National	Land	Code	1965,	Section	77(3).	“Provide	that- 
	 (i)	the	State	Authority	may	if	it	thinks	fit,	on	approving	the	alienation	of	any	country	land,	direct	that	the	land	shall	
ultimately	be	held	under	Registry	title	notwithstanding	that	its	area	does	not	exceed	four	hectares,”

๔๕3		National	Land	Code	1965,	Section	5.	““qualified	title”	means	title	issued	under	Chapter	2	or	3	of	Part	Eleven,	that	is	to	
say,	in	advance	of	survey;”
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of	 Lands	 and	 Mines	 (อธิบดีกรมที่ดินและเหมือง)	 โดยระหว่างที่ยังเป็น	 Qualified	 Title	 จะมี 

ข้อจ�ากัดบางประการ	เช่น	ไม่สามารถแบ่งที่ดินเป็นแปลง	หรือมีสิ่งปลูกสร้างได้๔๕๔

	 โดยทั่วไป	หากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ก�าลังขอรับโฉนดแบบ	Land	Oiffce	Title	เจ้าหน้าที่จะออก	

Qualified	Title	ชื่อว่า	HS	 (M)	ให้	 	และถ้าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ก�าลังขอรับโฉนดแบบ	Registry	Title	 

เจ้าหน้าที่จะออก	Qualified	Title	ชื่อว่า	HS	(D)	ให้	ทั้งนี้	“HS”	ย่อมาจาก	Hakmilik	Sementara	แปลว่า	

Qualified	Title	ส่วน	“(M)”	ย่อมาจาก	Mukim	หมายถึงขึ้นทะเบียนโดย	Land	Office	ส่วน	“(D)”	ย่อมาจาก	

Daerah	หมายถึงขึ้นทะเบียนโดย	Registrar	Office	

 ๖.๑.๓ การซื้อขายที่ดิน

	 เมื่อรัฐออก	 Final	 title	 ให้แก่ที่ดินแปลงใดแล้ว	 ที่ดินแปลงนั้นย่อมสามารถท�าการซื้อขายได้ 

โดยสมบูรณ์๔๕๕	 ซึ่งการซื้อขายที่ดินตามกฎหมายท่ีดินมาเลเซียจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น๔๕๖	โดยกฎหมายมาเลเซียก�าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม	Form	14A๔๕๗

๔๕๔		National	Land	Code	1965,	Section	176.	“(2)	Qualified	title	shall	confer	on	the	proprietor	the	like	rights	in	every	respect	as	
those	conferred	(as	mentioned	in	section	92)	by	final	title,	save	that-	 
	 (a)	the	boundaries	of	the	land	shown	on	the	document	of	title	thereto	shall	be	provisional	only	except	so	far	as	any	of	
them	may	have	been	established	by	any	earlier	survey,	and	 
	 (b)	unless	otherwise	provided	for	under	this	Act,	the	land	shall	not	be	capable	of	being	sub-divided	or	partitioned,	or	
included	in	any	amalgamation,	nor	shall	any	building	thereon	be	capable	of	subdivisions.”

๔๕๕		National	Land	Code	1965,	Section	92.	“(2)	The	rights	exercisable	by	any	person	or	body	to	whom	State	land	has	been	
alienated	under	final	title	shall	include	the	following-	 
	 (b)	the	right	(subject	as	aforesaid)	to	sub-divide	any	building	thereon	in	accordance	with	the	provisions	of	Chapter	
4	of	Part	Nine;	(c)	the	right	(subject	as	aforesaid)	to	effect	transfers,	leases,	charges,	surrenders,	and	any	other	dealings	
permitted	under	Division	IV;”

๔๕๖		National	Land	Code	1965,	Section	206(1).	“(b)	no	instrument	effecting	any	such	dealing	shall	operate	to	transfer	the	title	
to	any	alienated	land	or,	as	the	case	may	be,	to	create,	transfer	or	otherwise	affect	any	interest	therein,	until	it	has	been	
registered	under	Part	Eighteen.”

๔๕๗		National	Land	Code	1965,	Section	215.	“(1)	The	transfer	under	this	Act	of	any	alienated	land	shall	be	effected	by	an	
instrument	in	Form	14A.”
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	 เมื่อโอนแล้ว	 สิทธิหน้าที่และภาระผูกพันต่าง	 ๆ	 ของที่ดินแปลงดังกล่าวย่อมโอนไปหา 

ผู้รับโอนด้วย๔๕๘	 อาทิ	 หน้าที่ผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่า	 ภาระจ�ายอม	 และข้อตกลงอื่น	 ๆ	 ที่มีอยู่ก่อน 

การรับโอน๔๕๙	 และนอกเหนือจากภายใต้ข้อห้ามหรือข้อจ�ากัดตามประมวลกฎหมายที่ดินแห่งชาติแล้ว	 

การโอนย่อมมีผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรอ่ืน	 ๆ	 ก็อาจก�าหนดข้อห้าม 

หรือข้อจ�ากัดด้วย	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วยเขตสงวนอนุรักษ์มาเลเซียของมลรัฐที่เกี่ยวข้องในคาบสมุทร

มาเลเซียห้ามมิให้โอนที่ดินในเขตอนุรักษ์ของมาเลเซียให้กับผู้ที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซีย

 ๖.๑.๔ การเช่าที่ดิน

	 บุคคลย่อมสามารถโอนสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าที่ดินแก่กันได้๔๖๐	 ซึ่งโดยปกติแล้ว	 

การเช่าทีด่นิ	(Lease)	เป็นธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัทีด่นิและจะต้องท�าเป็นหนงัสอื	แต่ถ้าเป็นการเช่าระยะสัน้	

๔๕๘		National	Land	Code	1965,	Section	215.	“(2)	The	title	of	the	transferor	shall	pass	to	and	vest	in	the	transferee	upon	the	
registration	of	any	such	transfer,	together	also	with	the	benefit	of	any	registered	interests	then	enjoyed	with	the	land.”

๔๕๙		National	Land	Code	1965,	Section	215.	“(3)	The	transferee	of	any	alienated	land	shall	hold	the	same	subject	to-	 
	 (a)	any	lease,	charge	or	other	registered	interest	subsisting	in	respect	thereof	at	the	time	the	transfer	is	registered;	 
	 (b)	subject	to	sub-section	(3)	of	section	213,	any	tenancy	exempt	from	registration	granted	by	the	transferor	or	any	
predecessor	in	title;	 
	 (c)	all	conditions	and	restrictions	in	interest	then	applicable	thereto;	and	 
	 (d)	all	other	matters	then	appearing	on,	or	referred	to	in,	the	register	document	of	title.”

๔๖๐		National	Land	Code	1965,	Section	214.	“(1)	Subject	to	sub-section	(2),	the	following	shall	be	capable	of	transfer	under	this	
Act-	 
	 (c)	any	lease	of	alienated	land;	 
	 (e)	any	tenancy	exempt	from	registration.”

National Land Code
Act No 56 Of 1965

FIRST SCHEDULE

Form 14A [Section 215, 217, 218] - Transfer Of Land, Share Or Lease 
[Heading]

National Land Code

Form 14 A

(Sections 216,217,218) 

TRANSFER OF LAND, SHARE OR LEASE 

[Heading]

I,.............................. of............................... 
*proprietor of the *land/undivided share in the land - 
*lessee/sub-lessee under the *lease/sub-lease -
described in the schedule below: 

*(a) In consideration of the sum of RM ........................................ the receipt of which sum
I hereby acknowledge; 

*(b) In consideration of - 
...................................................
...................................................
...................................................
[Here state the consideration (if other than money) and from whom it moves.]

*(c) For no consideration; 
Hereby transfer to the transferee named below, all such title or interest as is vested in me. 

Dated this ........... day of .........,19 ........... 

..........................................................
Signature (or other form of execution) 

by or on behalf of transferor) 

[Attestation Clause] 

I,.................................. of .............................. accept this transfer.

We, ......................................... 
.................................................

.................................................
accept this transfer of the undivided shares in the land as stated against names below- 

Names of transferees Address Shares of Land 

..........................................................
(Signature or other form of execution) 

by or on behalf of transferees 
[Attestation Clause] 

[Schedule]

______________________
*Delete as appropriate. 

Copyright © 2005 PNMB-LawNet. All rights reserved.

Form	14A	Transfer	of	Land
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(Tenancy)	อาจไม่ต้องท�าเป็นหนังสือก็ได้๔๖1	กล่าวคือ	การเช่าระยะสั้นเป็นการสิทธิการเช่าอาจให้แก่กัน

โดยวาจา	ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นของการจดทะเบียน	 เรียกว่า	การเช่าที่ยกเว้นการจดทะเบียน	 (tenancy	

exempt	from	registration)๔๖๒

	 แต่อย่างไรก็ดี	 หากการเช่าได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องย่อมมีผลท�าให้เกิดสิทธิโดยชอบในที่ดิน 

โดยสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนได้	 (Indefeasible)๔๖3	 ดังน้ัน	 ผลของการจดทะเบียนดังกล่าว 

ย่อมเหนือกว่าการอ้างสิทธิที่ไม่ได้จดทะเบียน

	 อนึ่ง	รูปแบบสัญญาเช่าที่ดินจะถูกก�าหนดตามระยะเวลาการเช่า	ได้แก่

 (๑) สัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี

	 หากการเช่าที่ดินมีระยะเวลาไม่เกิน	 3	 ปี	 จะถูกมองว่าเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น	 (Tenancy)	 

จงึเป็นการเช่าทีย่กเว้นการจดทะเบยีน	(tenancy	exempt	from	registration)	ได้	ซึง่สามารถให้เช่าโดยวาจา

หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้๔๖๔

๔๖1		National	Land	Code	1965,	Section	206.	“(1)	Subject	to	the	following	provisions	of	this	section-	 
	 (a)	every	dealing	under	this	Act	shall	be	effected	by	an	instrument	complying	with	the	requirements	of	sections	207	to	
212;	and	 
	 (b)	no	instrument	effecting	any	such	dealing	shall	operate	to	transfer	the	title	to	any	alienated	land	or,	as	the	case	may	
be,	to	create,	transfer	or	otherwise	affect	any	interest	therein,	until	it	has	been	registered	under	Part	Eighteen.” 
(2)	The	provisions	of	sub-section	(1)	shall	not	apply	to-	 
	 (a)	the	creation	of,	or	other	dealings	affecting,	tenancies	exempt	from	registration	(which	may	be	effected,	instead,	as	
mentioned	in	subsection	(2)	of	section	213);	or	 
	 (b)	the	creation	of	liens	(which	may	be	created,	instead,	as	mentioned	in	section	281).”

๔๖๒		National	Land	Code	1965,	Section	213.	“(1)	In	this	Act	“tenancy	exempt	from	registration”	means-	 
	 (a)	any	tenancy	or	sub-tenancy	for	a	term	not	exceeding	three	years	granted	pursuant	to	section	223;	and	 
	 (b)	any	tenancy	or	sub-tenancy	for	a	team	not	exceeding	one	year	granted	pursuant	to	the	provisions	of	any	previous	
land	law.”	

๔๖3		National	Land	Code	1965,	Section	340.	“(1)	The	title	or	interest	of	any	person	or	body	for	the	time	being	registered	as	
proprietor	of	any	land,	or	in	whose	name	any	lease,	charge	or	easement	is	for	the	time	being	registered,	shall,	subject	to	
the	following	provisions	of	this	section,	be	indefeasible.”

๔๖๔		National	Land	Code	1965,	Section	223.	“(1)	Subject	to	the	provisions	of	sections	225	and	226,	tenancies	(or,	as	the	case	
may	be,	sub-tenancies)	for	terms	not	exceeding	three	years	may	be	granted	as	follows-	 
	 (a)	by	the	proprietor	of	any	alienated	land,	in	respect	of	the	whole	or	any	part	thereof;	 
	 (b)	by	any	lessee	or	sub-lessee	for	the	time	being	of	any	alienated	land,	in	respect	of	the	whole	or	any	part	of	the	
land	comprised	in	his	lease	or	sub-lease;	 
	 (c)	by	any	person	for	the	time	being	holding	any	alienated	land	under	such	a	tenancy	of	sub-tenancy,	in	respect	of	the	
whole	or	any	part	of	the	land	so	held.	 
(2)	As	provided	by	sub-sections	(1)	and	(2)	of	section	213,	tenancies	and	sub-tenancies	granted	pursuant	to	this	section	
shall	constitute	tenancies	exempt	from	registration,	and	may	be	so	granted	either	by	word	of	mouth	or	by	a	written	
instrument	in	any	form	whatsoever.”
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 (๒) สัญญาเช่าเกินกว่า ๓ ปี

	 ในกรณีการเช่าที่ดินมีระยะเวลาเกิน	 3	 ปี	 จะเป็นการเช่าตามปกติ	 (Lease)	 ซึ่งสามารถท�า 

สัญญาเช่าได้เป็นระยะเวลานานสูงสุด	 ๙๙	 ปี	 หากเป็นการเช่าที่ดินทั้งแปลง	 แต่ถ้าเป็นการเช่าที่ดิน 

เพียงบางส่วนจะสามารถได้ท�าสัญญาเช่าได้เป็นระยะเวลานานสูงสุด	3๐	ปี๔๖๕

	 ในกรณีที่เป็นสัญญาเช่า	กฎหมายมาเลเซียก�าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม	Form	15A๔๖๖

 

๔๖๕		National	Land	Code	1965,	Section	221	“(1)	Subject	to	the	provisions	of	sections	225	and	226,	the	proprietor	of	any	
alienated	land	may	grant	leases	of	the	whole	or	any	part	thereof	in	accordance	with	the	following	provisions	of	this	section.	 
(2)	Every	lease	granted	pursuant	to	this	section	shall	be	for	a	term	exceeding	three	years.	 
(3)	The	maximum	term	for	which	any	lease	may	be	so	granted	shall	be-	 
	 (a)	ninety-nine	years	if	it	relates	to	the	whole	of	any	alienated	land,	and	 
	 (b)	thirty	years	if	it	relates	to	a	part	only	thereof.”

๔๖๖		National	Land	Code	1965,	Section	221	“(4)	Every	such	lease	shall	be	granted	by	an	instrument	in	Form	15A;	and	in	any	
case	where	the	lease	relates	to	a	part	only	of	any	alienated	land,	there	shall	be	attached	to	the	instrument	a	plan	and	
description	sufficient	to	enable	the	part	to	be	accurately	identified.

National Land Code
Act No 56 Of 1965

FIRST SCHEDULE

Form 15A [Section 221] - Lease Of Land [Heading]

National Land Code

Form 15 A

(Section 221)

LEASE OF LAND

[Heading]

I,................................... of ................................ proprietor of the land described in the schedule 
below, hereby lease to the lessee named below - 

*the whole of the land. 

*that part of the land specified in the plan and description attached. 

2. The term of this lease is- 
*(a) for the fixed period of .............. years beginning on the .............. day of.................., 
19............... and terminating on the ............... day of............ ..., 19................ 

*(b) from............ + to........... + beginning on the .......day of ..................., 19 ........... 

[+ Here enter "month", "quater", "year" etc., as the case may be.]

3. This lease is subject to the provisions of the National Land Code and more particularly, to 
those of Part Fifteen thereof and to all the express provisions annexed thereto. 

Dated this ............. day of .............., 19 .............. 

..........................................................
Signature (or other form of execution) 

by or on behalf of lessor 

[Attestation Clause] 

I,............................. of ................................. hereby accept this lease.

...........................................................
Signature (or other form of execution) 

by or on behalf of lessee 

[Attestation Clause] 

*I................................. of ........................... chargee of the land by virtue of Charge Registered No 
......................... hereby consent to the granting of this lease.

[To be completed only where the land is under charge and where consent to this lease is not 
included in the instrument of charge]

Dated this ............day of ............., 19 .............. 

............................................................
Signature (or other form of execution) 

by or on behalf of chargee 

[Attestation Clause] 
[Schedule]

ANNEXURE

The express provisions to which this lease is subject - 
...................................................
...................................................

____________________________
(Continuation Sheets to be added as required) 

______________________
*Delete as appropriate

Copyright © 2005 PNMB-LawNet. All rights reserved.

Form	15A	Lease	of	Land
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	 ส่วนกรณีสัญญาเช่าช่วง	กฎหมายมาเลเซียก�าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม	Form	15B๔๖๗

  

 ๖.๑.๕ ภาษีที่ดิน

	 ขณะที่ครอบครองที่ดิน	 ประเทศมาเลเซียจะจัดเก็บภาษีที่ดิน	 (Quit-rent)	 และภาษีการประเมิน

มูลค่า	(Assessment	Tax)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 (ก)	 ภาษีท่ีดิน	 (Quit-rent	 -	 Cukai	 Tanah)	 จัดเก็บเป็นรายปีจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

โดยค�านวณจากประเภทและขนาดของที่ดินโดยคิดหน่วยเป็นตารางฟุต๔๖๘	 ซึ่งโดยปกติจะคิดในอัตรา 

ไม่เกิน	1๐๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ประมาณ	1,๐๐๐	บาท)	ต่อปี๔๖๙

	 (ข)	 ภาษีการประเมินมูลค่า	 (Assessment	 Tax	 -	Cukai	 Pintu)	 จัดเก็บจากผู้ให้เช่าปีละ	๒	ครั้ง 

ตามมูลค่าค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์๔๗๐	 ซึ่งโดยทั่วไปอัตราภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ	 ๔	 ต่อปี๔๗1	 โดยใช้วิธีการ

๔๖๗		National	Land	Code	1965,	Section	222	“(4)	Every	such	sub-lease	shall	be	granted	by	an	instrument	in	Form	15B;	and	in	
any	case	where	the	sub-lease	relates	to	a	part	only	of	the	land	comprised	in	the	grantors’s	lease	or	sub-lease,	there	shall	
be	attached	to	the	instrument	a	plan	and	description	sufficient	to	enable	the	part	to	be	accurately	identified”

๔๖๘	Kuala	Kangsar	Municipal	Council,	“FAQ,”	Accessed	April	28,	2019,	http://www.mpkkpk.gov.my/en/faq.

๔๖๙		Transferwise,	“Paying	property	tax	in	Malaysia?	Here’s	your	2017-2018	guide,”	Accessed	April	28,	2019,	https://
transferwise.com/au/blog/property-tax-in-malaysia.

๔๗๐	Kuala	Kangsar	Municipal	Council,	“FAQ,”	Accessed	April	28,	2019,	http://www.mpkkpk.gov.my/en/faq.

๔๗1		Transferwise,	“Paying	property	tax	in	Malaysia?	Here’s	your	2017-2018	guide,”	Accessed	April	28,	2019,	https://
transferwise.com/au/blog/property-tax-in-malaysia.

National Land Code
Act No 56 Of 1965

FIRST SCHEDULE

Form 15B [Section 222] - Sub-lease Of Land [Heading]

National Land Code

Form 15 B

(Section 222)

SUB-LEASE OF LAND 

[Heading]

I,.................................. of ................................. 
*lessee/sub-lessee under the *lease/sub-lease described in the schedule below of *the whole/a 
part of the land so described; 

hereby sub-lease to the sub-lessee named below - 
*the whole of the land comprised in such *lease/sub-lease. 
*such part of the land comprised in such *lease/sub-lease as is specified in the plan and 
description attached. 

2. The term of this sub-lease is- 
*(a) for the fixed period of ......... years beginning on the ........ day of ............, 19 .............. 
and terminating on the .......... day 

*(b) from....... + to ....... + beginning on the .......day of......., 19 ....... 

[+ Here enter "month", "quater", "year" etc., as the case may be.]

3. This sub-lease is subject to the provisions of the National Land Code and, more particularly, to 
those of Part Fifteen thereof and to all the express provisions annexed thereto. 

Dated this...........day of ............., 19 ............ 

..........................................................
Signature (or other form of execution) 
by or on behalf of *lessee/sub-lessee 

[Attestation Clause] 

I,................................ of.................................. hereby accept this lease.

..........................................................
Signature (or other form of execution) 

by or on behalf of sub-lessee 

[Attestation Clause] 

*I,................................. of .............................. chargee of the *lease/sub-lease above referred to 
by virtue of Charge Registered No .......hereby consent to the granting of this sub-lease.

[To be completed only where the schedule lease or sub-lease is under charge and where consent 
to this sub-lease is not included in the instrument of charge.]

Dated this .............day of ............., 19 ............. 

..........................................................
Signature (or other form of execution) 

by or on behalf of chargee 

[Attestation Clause] 

[Schedule]

ANNEXURE

The express provisions to which this sub-lease is subject- 
..........................................
..........................................

______________________
(Continuation Sheets to be added as required) 

______________________

*Delete as appropriate. 

Copyright © 2005 PNMB-LawNet. All rights reserved.
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ค�านวณภาษี	 คือ	 น�าค่าเช่าตลอดทั้งปี	 (1๒	 เดือน)	 คูณด้วยอัตราภาษีตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์	 

เช่น	 ที่อยู่อาศัยจะใช้อัตราภาษีร้อยละ	 ๔	 ถ้าได้รับค่าเช่ารายเดือน	 เดือนละ	 3,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 

จะค�านวณภาษีได้	1,๔๔๐	ริงกิตมาเลเซีย	(ค่าเช่า	3,๐๐๐	x	1๒	เดือน	x	อัตราภาษีร้อยละ	๔)๔๗๒

 ๖.๑.๖ ภาษีการซื้อขายที่ดิน

	 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะมีภาษีที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 อากรแสตมป์และภาษีก�าไรจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

 (๑) อากรแสตมป์

	 เมื่อซื้อทรัพย์สินผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ส�าหรับบันทึกการโอน	อากรแสตมป์จะค�านวณ

ตามราคาซื้อแบบอัตราก้าวหน้าดังนี้๔๗3

มูลค่าซื้อขาย (ริงกิตมาเลเซีย) อัตราอากรแสตมป์

ไม่เกิน	1๐๐,๐๐๐ ร้อยละ	1

เกิน	1๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ	๒

เกิน	๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ	3

 (๒) ภาษีก�าไรจากอสังหาริมทรัพย์

	 ในกรณีที่ขายอสังหาริมทรัพย์แล้วมีก�าไรจากการขาย	 ผู ้ขายจะต้องเสียภาษีก�าไรจาก 

การขายอสังหาริมทรัพย์ตาม	Real	Property	Gains	Tax	Act	1976	(พระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีก�าไรจาก

อสังหาริมทรัพย์	ค.ศ.	1๙๗๖)๔๗๔	โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราภาษีแต่ละประเภทได้ดังนี้๔๗๕

๔๗๒		Kim	Wong,	“All	Malaysians	Should	Be	Aware	Of	These	Property	Taxes,”	Accessed	April	28,	2019,	https://wmaproperty.
com/blog/all-malaysians-should-be-aware-of-these-property-taxes.

๔๗3		Stamp	Duty	1949.	First	Schedule. 
“32	CONVEYANCE,	ASSIGNMENT,	TRANSFER	OR	ABSOLUTE	BILL	OF	SALE:	(a)	On	sale	of	any	property	(except	stock,	
shares,	marketable	securities	and	accounts	receivables	or	book	debts	of	the	kind	mentioned	in	paragraph	(c)) 
For	every	RM100	or	fractional	part	of	RM100	of	the	amount	of	the	money	value	of	the	consideration	or	the	market	value	
of	the	property,	whichever	is	the	greater—	 
	 (i)	RM1.00	on	the	first	RM100,000;	 
	 (ii)	RM2.00	on	any	amount	in	excess	of	RM100,000	but	not	exceeding	RM500,000;	 
	 (iii)	RM3.00	on	any	amount	in	excess	of	RM500,000.”

๔๗๔		Real	Property	Gains	Tax	Act	1976,	Section	3.	“(1)	A	tax,	to	be	called	real	property	gains	tax,	shall	be	charged	in	
accordance	with	this	Act	in	respect	of	chargeable	gain	accruing	on	the	disposal	of	any	real	property	(hereinafter	referred	
to	as	“chargeable	asset”).”

๔๗๕		Real	Property	Gains	Tax	Act	1976,	Schedule	5.	 
“Except	where	Part	II	or	Part	III	is	applicable,	the	following	rates	of	tax	shall	apply: 
Category	of	disposal	 	 	 	 	 	 	 	 Rate	of	tax 
Disposal	within	three	years	after	the	date	of	acquisition	of	the	chargeable	asset		 	 30	per	cent 
Disposal	in	the	fourth	year	after	the	date	of	acquisition	of	the	chargeable	asset		 	 20	per	cent 
Disposal	in	the	fifth	year	after	the	date	of	acquisition	of	the	chargeable	asset		 	 15	per	cent 
Disposal	in	the	sixth	year	after	the	date	of	acquisition	of	the	chargeable	asset	or	thereafter		 Nil”
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ระยะเวลาที่ขาย
อัตราการเสียภาษี

นิติบุคคล (เช่น บริษัท
จ�ากัด)

อัตราการเสียภาษี
เอกชน (พลเมืองและ
ที่มีถิ่นพ�านักถาวร)

อัตราการเสียภาษี
เอกชน (ชาวต่างชาติ)

ที่ขายภายใน	3	ปีนับ
จากวันที่ซื้อได้มา

ร้อยละ	3๐ ร้อยละ	3๐ ร้อยละ	3๐

ที่ขายในปีที่	๔ ร้อยละ	๒๐ ร้อยละ	๒๐ ร้อยละ	3๐

ที่ขายในปีที่	๕ ร้อยละ	1๕ ร้อยละ	1๕ ร้อยละ	3๐

ที่ขายในปีที่	๖	และใน
ปีถัดไป

ร้อยละ	๕ ร้อยละ	๐ ร้อยละ	๕

๖.๒ กฎหมายก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ๖.๒.๑ การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use)

	 การใช้ประโยชน์ในที่ดินภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน	ค.ศ.	1๙๖๕	นั้น	แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	

ได้แก่	 ที่ดินส�าหรับเกษตรกรรม	 (Agriculture)	 ที่ดินส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง	 (Building)	 และที่ดินส�าหรับ

อุตสาหกรรม	(Industry)๔๗๖	ซึ่งกฎหมายได้ก�าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทไว้ดังนี้

        (๑) ที่ดินส�าหรับเกษตรกรรม (Agriculture)

	 ที่ดินที่ถูกก�าหนดประเภทให้ใช้เพื่อเกษตรกรรมจะมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใด	 ๆ	 ไม่ได้๔๗๗ 

นอกจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของหรือคนงานที่ท�าการเกษตรกรรม 

หรือปศุสัตว์ที่ใช้พื้นที่ไม่เกิน	1	ใน	๕	ของพื้นที่ทั้งหมดแต่ต้องไม่เกิน	๒	เฮกตาร์	(๒๐.๐๐๐	ตารางเมตร	 

หรือ	1๒.๕	 ไร่)	 หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมที่ท�าอยู่	 เช่น	 โรงเก็บ	 โรงสีข้าว	 เป็นต้น	 

รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่น	ๆ	ที่รัฐเห็นสมควรว่าสามารถตั้งอยู่บนที่ดินส�าหรับเกษตรกรรมได้๔๗๘

๔๗๖		National	Land	Code	1965,	Section	52.	“(1)	For	the	purposes	of	this	Act	there	shall	be	three	categories	of	land	use,	to	be	
known	respectively	as	“agriculture”,	“building”	and	“industry”...”

๔๗๗		National	Land	Code	1965,	Section	115.	“(1)	Where	any	alienated	land	is	subject	by	virtue	of	any	provision	of	this	Act	to	
the	category	“agriculture”,	the	following	implied	conditions	shall,	subject	to	sub-section	(3),	apply	thereto-	 
	 (a)	that	no	building	shall	be	erected	on	the	land	other	than	a	building	or	buildings	to	be	used	for	one	or	more	of	the	
purposes	specified	or	referred	to	in	subsection	(4);”

๔๗๘		National	Land	Code	1965,	Section	115.	“(4)	The	purposes	referred	to	in	paragraph	(a)	of	sub-section	(1)	are	the	following-	 
	 (a)	the	purposes	of	a	dwelling-house	for	the	proprietor	of	the	land	or	any	other	person	lawfully	in	occupation	thereof,	
or	for	the	servants	of,	or	any	persons	employed	for	agricultural	purposes	by,	the	proprietor	or	any	other	such	person:	 
Provided	that	the	dwelling-house	for	the	proprietor	of	the	land	or	any	other	person	lawfully	in	occupation	thereof	shall	not	
occupy	more	than	one-fifth	of	the	whole	area	of	the	land	or	two	hectares,	whichever	is	the	lesser;	 
	 (b)	the	purposes	of	agriculture;	 
	 (c)	the	purpose	of	extracting	or	processing	raw	material	from	any	agricultural	produce	of	such	land;	 
	 (d)	the	purpose	of	preparing	for	distribution	any	such	material	or	produce,	or	any	honey-bees,	livestock	or	reptiles	
kept	or	bred	on	such	land,	or	the	produce	of	such	livestock	or	aquaculture	on	such	land;	 
	 (e)	the	purposes	of	providing	educational,	medical,	sanitary	or	other	welfare	facilities,	including	(so	far	as	they	are	
provided	primarily	for	use	by	persons	employed	on	the	land)	facilities	for	the	purchase	of	goods	and	other	commodities;	 
	 (f)	any	purpose	which	the	State	Authority	may	prescribe	for	the	purposes	of	this	section	by	rules	under	section	14; 
	 (g)	any	purpose	which	the	State	Authority	may	think	fit	to	authorise	in	the	circumstances	of	any	particular	case;	 
	 (h)	any	purpose	incidental	to	a	purpose	falling	within	any	of	the	preceding	paragraphs.
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	 นอกจากนี้	 ที่ดินดังกล่าวจะต้องมีความตั้งใจที่จะท�าการเกษตรกรรมอย่างแท้จริง	 กล่าวคือ	 

ต้องมีการเตรียมดินส�าหรับเพาะปลูกภายใน	 1๒		 เดือนนับแต่วันที่ก�าหนดประเภทให้ที่ดินแปลง 

ดังกล่าวเป็นที่ดินด้านเกษตรกรรม๔๗๙	 และต้องมี การเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง	 โดยที่แต่การเตรียมดิน 

เพื่อเพาะปลูกแต่ละครั้งจะต้องห่างกันไม่เกิน	1๒	เดือน๔๘๐

        (๒) ที่ดินส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง (Building)

	 ที่ดินที่ถูกก�าหนดประเภทให้ใช้เพื่อการก่อสร้า งอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างจะต้องมีการสร้าง 

สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวภายในเวลา	๒	ปีนับแต่วันที่ก�าหนดประเภทให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดิน

เพื่อสิ่งปลูกสร้าง	 โดยที่ต้องไม่มีพื้นที่ส่วนใ ดใช้เพื่อการเกษตรหรืออุตสาหกรรม๔๘1	 ทั้งนี้	 การต่อเติม 

สิง่ปลกูสร้างท่ีสร้างขึน้แล้วจะต้องได้รบัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องก่อนเสมอ๔๘๒

	 สิ่งปลูกสร้างที่สามารถสร้างบนที่ดินเพื่อส่ิงป ลูกสร้างได้น้ัน	 โดยท่ัวไปจะเป็นส่ิงปลูกสร้างเพื่อ

ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	 การพาณิชย์	 จัดแสดงสินค้า	 สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 เช่น	 การศึกษา	 การแพทย์	 

ความบันเทิง	 หรืออื่น	 ๆ	 ในท�านองเดียวกัน	 รวมถึงส่ิงปลูกสร้างอ่ืน	 ๆ	 ที่รัฐเห็นสมควรว่าสามารถ 

ตั้งอยู่บนที่ดินส�าหรับสิ่งปลูกสร้างได้๔๘3

๔๗๙		National	Land	Code	1965,	Section	115(1).	“(b)	that	a	bona	fide	commencement	of	cultivation	of	the	land	shall	be	made	
within	twelve	months	of	the	relevant	date;”

๔๘๐			National	Land	Code	1965,	Section	115(1).	“(e)	that	the	said	area	of	the	land	shall	be	continuously	cultivated:	 
Provided	that	the	condition	specified	in	paragraph	(e)	shall	be	regarded	as	complied	within	the	case	of	any	area	of	the	
land	so	long	as	any	period	during	which	less	than	the	whole	thereof	is	cultivated	does	not	exceed	twelve	months.”

๔๘1		National	Land	Code	1965,	Section	116(1).	“Where	any	alienated	land	is	subject	by	virtue	of	any	provision	of	this	Act	to	the	
category	“building”,	the	following	implied	conditions	shall,	subject	to	sub-section	(3),	apply	thereto-	 
	 (a)	that,	unless	on	the	relevant	date	such	a	building	already	existed	on	the	land,	there	shall	within	two	years	of	that	date	
be	erected	thereon	a	building	suitable	for	use	for	one	or	more	of	the	purposes	specified	or	referred	to	in	sub-section	(4);	 
	 (b)	that	no	part	of	the	land	shall	be	used	for	agricultural	or	industrial	purposes	(except	in	so	far	as	the	erection	or	
maintenance	of	any	building	for	a	purpose	or	purposes	falling	within	paragraph	(f)		or	(g)		of	sub-section	(4)	may	constitute	
such	a	use);”

๔๘๒		National	Land	Code	1965,	Section	116(1).	“(d)	that	no	such	building	shall	be	demolished,	altered	or	extended	without	the	
prior	consent	in	writing	of	the	appropriate	authority.”

๔๘3		National	Land	Code	1965,	Section	116(4).	“The	purposes	referred	to	in	paragraph	(a)	of	sub-section	(1)	are	the	following-	 
	 (a)	residential	purposes;	 
	 (b)	administrative	or	commercial	purposes,	or	the	purposes	of	passenger	transport;	 
	 (c)	the	purposes	of	exhibiting,	selling	by	retail,	repairing	or	otherwise	dealing	in	any	goods	or	commodities,	or	of	
providing	any	services;	 
	 (d)	the	purposes	of	providing	educational,	medical,	sanitary	or	other	welfare	facilities;	 
	 (e)	the	purposes	of	entertainment,	refreshment	or	recreation;	 
	 (f)	any	purpose	which	the	State	Authority	may	prescribe	for	the	purposes	of	this	section	by	rules	under	section	14;	 
	 (g)	any	purpose	which	the	State	Authority	may	think	fit	to	authorise	in	the	circumstances	of	any	particular	case;	 
	 (h)	any	purpose	incidental	to	a	purpose	falling	within	any	of	the	preceding	paragraphs.”
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 (๓) ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม (Industry)

	 ที่ ดิ น เพื่ ออุ ตสาหกรรมจะต ้ อ งน� า ไป ใช ้ ในวั ต ถุประสงค ์ ทา ง อุตสาหกรรม 	 เช ่ น

การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม	 คลังสินค้า	 เป็นต้น๔๘๔	 โดยที่การอุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้อง

เริ่มด�าเนินกิจการภายใน	 3	 ปี	 นับแต่วันที่ก�าหนดประเภทที่ ดินแปลงดังกล่าวเป็นท่ีดินเพื่อ

อุตสาหกรรม๔๘๕	 ทั้งนี้	 การต่อเติมสิ่งปลูกสร้างท่ีสร้างขึ้นแล้วจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

จากหน่วยงานของรัฐท่ีเ ก่ียวข ้องก่อนเสมอ	 อนึ่ง	 สิ่งปลูกสร ้างบนที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมนั้น 

อาจเป็นส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	 เช่น	 การศึกษา	 การแพทย์	 ส�าหรับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น	หรืออาจเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่น	ๆ	ที่รัฐเห็นสมควรว่าสามารถตั้งอยู่

บนที่ดินส�าหรับอุตสาหกรรมก็ได้๔๘๖

 ๖.๒.๒ กฎหมายผังเมือง

	 กฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองของประเทศมาเลเซีย	 คือ	 Town	 and	 Country	

Planning	 Act	 1976:	 TCPA	 (พระราชบัญญัติการผังเมืองและชนบท	 ค.ศ.	 1๙๗๖)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อก�าหนดกฎเกณฑ์และการดูแลการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

แก่สาธารณะ	รวมถึงการก�าหนดแผนการพัฒนาเมืองได้อย่างชัดเจน

 (๑) ประเภทของแผนการพัฒนา

	 โดยปกติแผนการพัฒนาเมืองจะเร่ิมต ้นจากภาพใหญ่โดยรัฐบาลกลางมาเลเซียก ่อน	 

แล้วจึงย่อยลงมาเป็นแผนระดับรัฐและเขตตามล�าดับ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 (ก)	National	Physical	Plan	(แผนกายภาพแห่งชาติ)

	 แผนกายภาพแห่งชาติมีไว ้เพื่อก�าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ส�าหรับทิศทางและแนวโน้ม 

การพัฒนาทางกายภาพของประเทศ	โดยอธบิดกีรมการผงัเมอืงเป็นผูเ้ตรยีมและน�าเสนอร่างแผนกายภาพ

๔๘๔		National	Land	Code	1965,	Section	117(1).	“Where	any	alienated	land	is	subject	by	virtue	of	any	provision	of	this	Act	to	the	
category	“industry”,	the	following	implied	conditions	shall,	subject	to	sub-section	(2),	apply	thereto-	 
(a)	that	it	shall	be	used	only	for	industrial	purposes,	that	is	to	say,	for	the	purposes	of	the	erection	or	maintenance	of	
factories,	workshops,	foundries,	warehouses,	docks,	jetties,	railways	or	other	buildings	or	installations	for	use	for	or	in	
connection	with	one	or	more	of	the	following	purposes-	 
	 (i)	manufacture;	 
	 (ii)	smelting;	 
	 (iii)	the	production	or	distribution	of	power; 
	 (iv)	the	assembling,	processing,	storage,	transport	or	distribution	of	goods,	or	other	commodities;	 
	 (v)	such	other	purposes	as	the	State	Authority	may	prescribe	for	the	purposes	of	this	section	by	rules	under	section	14;”

๔๘๕		National	Land	Code	1965,	Section	117(1).	“(b)	that	the	industry	shall	commence	operations	within	three	years	of	the	
relevant	date	and	that	every	building	or	installation	thereon	(whensoever	erected	or	installed)	shall	be	maintained	in	repair;”

๔๘๖		National	Land	Code	1965,	Section	117(1).	“(c)	That	no	such	building	or	installation	shall	be	demolished,	altered	or	
extended	without	the	prior	consent	in	writing	of	the	appropriate	authority:	 
Provided	that	the	condition	specified	in	paragraph	(a)	shall	not	prevent	the	maintenance	or	erection	on	the	land	of	any	
building	used	or	to	be	used-	 
	 (i)	for	the	provision	of	educational,	medical,	sanitary	or	other	welfare	facilities	for	the	proprietor	of	the	land	or	any	
other	person	lawfully	in	occupation	thereof,	or	for	the	servants	of,	or	any	person	employed	for	industrial	purposes	by,	the	
proprietor	or	any	other	such	person.	 
	 (ii)	for	any	purpose	which	the	State	Authority	may	think	fit	to	authorise	in	the	particular	circumstances	of	the	case.”
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แห่งชาติเพื่อให้สภาวางแผนกายภาพแห่งชาติ	 (National	 Physical	 Planning	 Council)	 อนุมัติเป็นแผน

กายภาพแห่งชาติต่อไป๔๘๗	ซึ่งแผนกายภาพแห่งชาติจะก�าหนดภาพใหญ่ของประเทศ	ดังนี้๔๘๘

	 1)	ก�าหนดภาพกรอบการท�างานของพื้นที่ระดับประเทศ	

	 ๒)	พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

	 3)	ยกระดับภาคเกษตรกรรม

	 ๔)	เสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

	 ๕)	จัดการความเป็นอยู่ของมนุษย์

	 ๖)	รักษาสิ่งแวดล้อม

	 ๗)	เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมของประเทศ

	 ๘)	ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

	 โดยปกติ	 แผนกายภาพแห่งชาติจะต้องได้รับการทบทวนทุก	 ๕	 ปี๔๘๙	 ทั้งน้ี	 แผนกายภาพแห่ง

ชาติฉบับล่าสุด	คือ	แผนกายภาพแห่งชาติ	ค.ศ.	๒๐๒๐	(National	Physical	Plan	2020)	เพื่อก�าหนดแผน 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน๔๙๐

	 (ข)	Structure	Plan	(ผังโครงสร้าง)

	 ผั ง โครงสร ้ าง มี ไว ้ เพื่ อก� าหนดนโยบายและข ้อเสนอทั่ ว ไปส�าหรับการใช ้ ท่ีดินและ 

การพัฒนาเมืองในระดับรัฐ	 โดยผู้อ�านวยการรัฐเป็นผู ้เตรียมและน�าเสนอร่างผังโครงสร้างเพื่อให ้

คณะกรรมการผังเมืองรัฐ	 (State	 Planning	 Committee)	 อนุมัติเป็นผังโครงสร้างของรัฐต่อไป๔๙1  

	 ผังโครงสร้างจะก�าหนดนโยบาย	 เช่น	 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 ความเป็นอยู ่ทางกายภาพ	 

การพัฒนาการส่ือสาร	 การจัดการจราจร	 การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔๘๗		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	6B.	“(1)	The	Director	General	of	Town	and	Country	Planning	shall,	upon	
the	direction	of	the	Council,	prepare	and	submit	to	the	Council	for	its	approval	a	draft	national	physical	plan	which	covers	
Peninsular	Malaysia. 
(2)	The	draft	national	physical	plan	shall—	(a)	be	a	written	statement	formulating	strategic	policies	for	the	purpose	of	
determining	the	general	directions	and	trends	of	the	physical	development	of	the	nation;”	

๔๘๘		Foziah	Johar,	“Urban	Planning	in	ASEAN	Developing	Countries:	The	Malaysian	Case,”	Accessed,	April	28,	2019,	http://
pwk.fst.uin-alauddin.ac.id/file/pwk_file/MAKASSAR1.pdf.

๔๘๙		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	6B.	“(4)	The	national	physical	plan	shall	be	reviewed	every	five	years	in	
tandem	with	the	review	of	the	National	Five	Year	Development	Plans,	or	as	and	when	directed	by	the	Council.”

๔๙๐		Mohd	Sukuran	bin	Taib	and	Ho	Chin	Siong,	“4.1	The	National	Physical	Plan,”	Planning	System	in	Malaysia,	Accessed,	
April	28	,http://epublication.fab.utm.my/154/1/Sustainable-Development0802.pdf.

๔๙1		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	8.	“(1)	The	State	Director	shall,	within	such	period	as	the	Council	or	
Committee	may	specify,	prepare	and	submit	to	the	Committee	a	report	of	his	survey	under	section	7	and	at	the	same	
time	prepare	and	submit	to	the	Committee	for	its	approval	a	draft	structure	plan	complying	with	subsection	(3)	for	the	
State.”



1๗๖

และการส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจ	และเพือ่สนบัสนนุการพัฒนาทีย่ัง่ยนื๔๙๒	ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันา

และวางผังท้องถิ่นในระดับเขตต่อไป๔๙3

	 การวางผังโครงสร้างในระดับรัฐจ�าเป็นต้องเข้าลักษณะส�าคัญทางกายภาพ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 ตลอดจนขนาด	 องค์ประกอบ	 และการกระจายตัวของประชากรในพื้นที	่ 

รวมถึงระบบการติดต่อสื่อสาร	การคมนาคม	และการจราจรในพื้นที่ด้วย๔๙๔

	 อนึ่ง	 ผังโครงสร้างจะต้องก�าหนดเป็นแผนที่และแบ่งรายละเอียดการใช้ที่ดินในแต่ละพื้นท่ีด้วยสี

และสัญลักษณ์ต่าง	ๆ	ด้วย๔๙๕

ตัวอย่างผังโครงสร้าง
๔๙๖

๔๙๒		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	8.	“(3)	The	draft	structure	plan	for	the	State	shall	be	a	written	statement—	 
	 (a)	formulating	the	policy	and	general	proposals	of	the	State	Authority	in	respect	of	the	development	and	use	of	
land	in	that	State,	including	measures	for	the	improvement	of	the	physical	living	environment,	the	improvement	of	
communications,	the	management	of	traffic,	the	improvement	of	socio-economic	well-being	and	the	promotion	of	
economic	growth,	and	for	facilitating	sustainable	development;”

๔๙3		Mohd	Sukuran	bin	Taib	and	Ho	Chin	Siong,	“4.2	The	Structure	Plan,”	Planning	System	in	Malaysia,	Accessed,	April	28,	
http://epublication.fab.utm.my/154/1/Sustainable-Development0802.pdf.

๔๙๔		Mohd	Sukuran	bin	Taib	and	Ho	Chin	Siong,	“4.2	The	Structure	Plan,”	Planning	System	in	Malaysia,	Accessed,	April	28,	
http://epublication.fab.utm.my/154/1/Sustainable-Development0802.pdf.

๔๙๕		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	8.	(6)	A	draft	structure	plan	for	an	area	shall	contain	or	be	accompanied	by	
such	diagrams,	illustrations,	and	descriptive	matter	as	the	State	Director	thinks	appropriate	for	the	purpose	of	explaining	or	
illustrating	the	proposals	in	the	plan,	or	as	may	be	prescribed,	or	as	may	in	any	particular	case	be	specified	in	directions	
given	by	the	Council	or	Committee;	and	the	diagrams,	illustrations,	and	descriptive	matter	shall	be	treated	as	forming	part	
of	the	plan.”

๔๙๖		Foziah	Johar,	“Urban	Planning	in	ASEAN	Developing	Countries:	The	Malaysian	Case,”	Accessed,	April	28,	2019,	http://
pwk.fst.uin-alauddin.ac.id/file/pwk_file/MAKASSAR1.pdf.
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	 (ค)	Local	Plan	(ผังท้องถิ่น)

	 ผังท้องถิ่นจะต้องก�าหนดเป็นร่างภาพแผนที่แบบละเอียดและระบุรายละเอียดแนวทาง 

การพัฒนาและการใช้ที่ดินในระดับเขต๔๙๗	 โดยหน่วยงานการผังท้องถ่ินเป็นผู้เตรียมและน�าเสนอ 

ร่างผังโครงสร้างเพ่ือให้คณะกรรมการการวางแผนแห่งรัฐ	 (State	 Planning	 Committee)	 อนุมัติเป็น 

ผังท้องถิ่นต่อไป๔๙๘ 

	 ผังท ้องถ่ินใช ้ส�าหรับอธิบายผังโครงสร ้างจากระดับรัฐในส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับนโยบาย 

และข้อเสนอ	 ดังน้ัน	 ผังท้องถ่ินจึงจ�าเป็นต้องมีภาพประกอบรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อแสดงให้เห็น 

ข้อเสนอการพัฒนา	 รายละเอียดการใช้ที่ดิน	 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม	 การท�าแผนการอนุรักษ์

ธรรมชาติ	 ลักษณะของภูมิประเทศ	 การอนุรักษ์และการเพิ่มต้นไม้	 การสร้างพื้นที่เปิดสาธารณะ๔๙๙  

ทั้งนี้	 เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมและรายละเอียดของแผนงาน	 รวมถึงสามารถวางแผนการด�าเนินงาน

ภายในเขตได้อย่างชัดเจน

๔๙๗		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	15.	“(1)	After	the	expiry	of	the	period	afforded	for	making	objections	to	or	
representations	in	respect	of	a	draft	local	plan	or,	if	such	objections	or	representations	have	been	duly	made	during	that	
period,	after	considering	the	objections	or	representations,	the	local	planning	authority	shall	submit	the	draft	local	plan	
or	the	draft	local	plan	as	modified	so	as	to	take	account	of	the	objections	or	representations	or	of	any	matters	arising	
therefrom,	to	the	Committee	for	its	approval.”

๔๙๘		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	12.	“(3)	A	draft	local	plan	shall	consist	of	a	map	and	a	written	statement	
and	shall—	 
	 (a)	formulate,	in	such	details	as	the	local	planning	authority	thinks	appropriate,	its	proposals	for—	

(i)	the	development	of;	
(ii)	the	use	of	land	in;	
(iii)	the	protection	and	improvement	of	the	physical	environment	of;	
(iv)	the	preservation	of	the	natural	topography	of;	
(v)	the	improvement	of	the	landscape	of;	
(vi)	the	preservation	and	planting	of	trees	in;	
(vii)	the	making	up	of	open	spaces	in;	
(viii)	the	preservation	and	enhancement	of	character	and	appearance	of	buildings	in;	
(ix)	the	improvement	of	communications	in;	and	
(x)	the	management	of	traffic	in,	the	area	of	the	local	plan;	and	 

	 (b)	contain	such	matters	as	may	be	prescribed	or	as	the	Committee	may	in	any	particular	case	specify.”

๔๙๙		Mohd	Sukuran	bin	Taib	and	Ho	Chin	Siong,	“4.3	The	Local	Plan,”	Planning	System	in	Malaysia,	Accessed,	April	28	,http://
epublication.fab.utm.my/154/1/Sustainable-Development0802.pdf.



1๗๘

ตัวอย่างผังท้องถิ่น
๕๐๐

	 จากตัวอย่างผังท้องถิ่นของเขตต่าง	 ๆ	 จะเห็นว่ามีการก�าหนดเป็นแผนที่และแบ่งรายละเอียด 

การใช้ที่ดินในแต่ละพื้นที่ด้วยสีและสัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 โดยรายละเอียดที่ปรากฏบนผังท้องถ่ินนั้นด้วย	 

และเมื่อก�าหนดผังท้องถิ่นแล้ว	การใช้ที่ดินจะต้องเป็นไปตามผังที่ก�าหนดไว้เท่านั้น๕๐1

 

๕๐๐		Foziah	Johar,	“Urban	Planning	in	ASEAN	Developing	Countries:	The	Malaysian	Case,”	Accessed,	April	28,	2019,	http://
pwk.fst.uin-alauddin.ac.id/file/pwk_file/MAKASSAR1.pdf.

๕๐1		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	18.	“(1)	No	person	shall	use	or	permit	to	be	used	any	land	or	building	
otherwise	than	in	conformity	with	the	local	plan.”
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	 (ง)	Special	Area	Plan	(ผังพื้นที่พิเศษ)

	 ผังพื้นที่พิเศษมีสถานะระดับเดียวกับผังโครงสร้าง	(หรือผังท้องถิ่น	แล้วแต่กรณี)	ซึ่งก�าหนดไว้เผื่อ

กรณีทีห่น่วยงานท้องถิน่ต้องการเสนอแนวทางการพฒันาพเิศษ	อาท	ิการอนุรักษ์พืน้ทีท่างมรดก	เป็นต้น	

ซึ่งจ�าเป็นต้องท�าข้อเสนอเพื่อขอการดูแลเป็นพิเศษพร้อมรายละเอียด๕๐๒

  

  

ตัวอย่างผังพื้นที่พิเศษ
๕๐3

๕๐๒		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	16B.	“(1)	At	any	time	during	the	preparation	or	upon	the	coming	into	effect	
of	a	structure	plan	or	a	local	plan,	a	State	Director	or	a	local	planning	authority,	on	his	or	its	own	initiative	or	as	directed	
by	the	Committee,	may	submit	to	the	Committee	a	proposal	for	the	designation	of	a	special	area	for	special	and	detailed	
treatment	by	development,	redevelopment,	improvement,	conservation	or	management	practice,	or	partly	by	one	and	
partly	by	another	method,	of	the	whole	or	part	of	such	special	area,	and	the	nature	of	the	treatment	proposed.”

๕๐3		Foziah	Johar,	“Urban	Planning	in	ASEAN	Developing	Countries:	The	Malaysian	Case,”	Accessed,	April	28,	2019,	http://
pwk.fst.uin-alauddin.ac.id/file/pwk_file/MAKASSAR1.pdf.
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 (๒) การมีส่วนร่วมของสาธารณะ

	 เมื่อก�าหนดผังโครงสร ้างแล ้ว	 การใช ้ ท่ี ดินจะต ้องเป ็นไปตามผัง ท่ีก�าหนดไว ้ เท ่า น้ัน	 

ดังนั้น	 การก�าหนดผังโครงสร้างจะต้องมีการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของสาธารณะด้วย๕๐๔  

โดยท�าส�าเนาข้อมลูการส�ารวจและจะต้องการประชาสัมพันธ์ผงัโครงสร้างลงหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่เพือ่แจ้งให้ 

คนท้องถิ่นทราบว่าสามารถเข้าไปรับส�าเนาการส�ารวจได้ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงก�าหนด

วิธีการที่สามารถแสดงความเห็นแย้งกับผังดังกล่าวด้วย	 ทั้งนี้	 ต้องให้เวลาในการแสดงความเห็นแย้ง 

ไม่น้อยกว่า	1	เดือนนับแต่วันที่ประกาศลงหนังสือพิมพ์	แต่อาจขยายเวลาเพิ่มรับฟังความเห็นแย้งได้อีก

ไม่เกิน	1	เดือน๕๐๕

	 ในกรณีที่เป็นผังท้องถิ่น	 กฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตั้งแต่การเตรียมเขียนผังท้องถ่ินได้เลย	 โดยสามารถเข้าฟังสถานที่ที่ร่างผังท้องถิ่นและวัตถุประสงค์	 

และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ด้วย๕๐๖

๕๐๔		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	9.	“(1)	When	preparing	a	draft	structure	plan	for	the	State	and	finally	
determining	its	content	for	submission	to	the	Committee,	the	State	Director	shall	take	such	steps	as	will	in	his	opinion	
secure—	 
	 (a)	that	publicity	is	given	in	the	State	to	the	report	of	the	survey	under	section	7	and	to	the	matters	that	he	proposes	
to	include	in	the	plan;	and	 
	 (b)	that	persons	who	may	be	expected	to	desire	an	opportunity	of	making	representations	to	the	State	Director	in	
respect	of	those	matters	are	made	aware	that	they	are	entitled	to,	and	are	given,	an	opportunity	of	doing	so,	and	the	
State	Director	shall	consider	every	representation	made	within	the	prescribed	period	to	him.”

๕๐๕		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	9.	“(2)	As	soon	as	practicable	after	a	draft	structure	plan	has	been	
submitted	to	the	Committee,	the	State	Director	shall—	 
	 (a)	publish,	in	three	issues	of	at	least	two	local	newspapers,	one	of	which	being	in	the	national	language,	a	notice	
stating	that	copies	of	the	plan	are	available	for	inspection	at	the	office	of	the	State	Director	and	at	such	other	places	as	he	
may	determine	and	the	time	within	which	objections	to	the	plan	may	be	made	to	the	Committee;	and	 
	 (b)	make	copies	of	the	plan	available	for	inspection	at	the	places	stated	in	the	notice;	and	each	copy	shall	be	
accompanied	by	a	statement	of	the	time,	as	stated	in	the	notice,	within	which	objections	to	the	plan	may	be	made	to	the	
Committee.	 
(3)	The	time	within	which	objections	to	the	draft	structure	plan	may	be	made	shall	be	not	less	than	one	month	from	
the	date	of	the	first	appearance	of	the	notice	under	paragraph	(2)(a)	in	a	local	newspaper	in	the	national	language,	and	
any	time	stated	in	the	notice	may	be	extended	once	by	the	State	Director	by	not	more	than	one	month	in	favour	of	any	
particular	objector.”	

๕๐๖		Town	and	Country	Planning	Act	1976,	Section	12A.	“Before	commencing	the	preparation	of	a	local	plan,	the	local	planning	
authority	shall	take	such	steps	as	will	in	its	opinion	secure—	 
	 (a)	that	publicity	is	given	in	its	area	to	the	draft	local	plan	that	will	be	prepared,	its	objectives	and	the	purpose	for	its	
preparation,	and	matters	that	the	local	planning	authority	proposes	to	include	in	the	plan;	 
	 (b)	that	persons	who	may	be	expected	to	desire	an	opportunity	of	making	representations	to	the	local	planning	
authority	in	respect	of	those	matters	are	made	aware	that	they	are	entitled	to,	and	are	given,	an	opportunity	of	doing	so.”
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๖.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ดิน
 ๖.๓.๑ กรมอธบิดทีีดิ่นและเหมอืงแร่ (Department of Director General of Lands and Mines)

	 Jabatan	 Ketua	 Pengarah	 Tanah	 dan	 Galian	 Persekutuan	 (กรมอธิบดีที่ดินและเหมืองแร่)	 

มีหน้าที่หลักเก่ียวกับการเก็บฐานข้อมูลท่ีดินและบันทึกธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับที่ในประเทศมาเลเซีย

ทั้งหมด๕๐๗

	 สถานทีต่ัง้	 Aras	4,	Podium	1,	Wisma	Sumber	Asli	No.	25,	Persiaran	Perdana,	Presint	4,

	 	 	 62574	Putrajaya

	 โทร.		 	 +๖๐3-๘๐๐๐		๘๐๐๐

	 เว็บไซต์		 https://www.jkptg.gov.my/en

 ๖.๓.๒ กรมการผังเมืองและชนบท (Department of Town and Country Planning)

	 Department	of	Town	and	Country	Planning		มีหน้าที่หลักในการก�ากับดูแล	ศึกษาติดตามและ 

ด�าเนนิการเกีย่วกบัการผงัเมอืงทัง้ในระดบัประเทศและระดบัท้องถิน่เพือ่ให้เป็นตามผงัเมอืงทีก่�าหนด๕๐๘

	 สถานที่ตั้ง	 Cenderasari	Road,	50646,	Kuala	Lumpur.

	 โทร.	 	 +๖๐3-๒๒๖๕	๐๖๐๐

	 เว็บไซต์		 www.townplan.gov.my

๕๐๗		Department	of	Director	General	of	Lands	and	Mines,	“Departmental	Function,”	Accessed	April	28,	2019,	https://www.jkptg.
gov.my/en/korporat/fungsi-jabatan.	

๕๐๘		Federal	Department	of	Town	and	Country	Planning,	“Functions	of	the	Department,”	Accessed	April	28,	2019,	https://www.
townplan.gov.my/content.php?ID=20.
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๗. กฎหมายแรงงาน

	 กฎหมายแรงงานที่ส�าคัญของประเทศมาเลเซีย	ได้แก่	Employment	Act	1955	(พระราชบัญญัติ

การจ้างแรงงาน	 ค.ศ.	 1๙๕๕)	 กฎหมายฉบับนี้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการให้แก่

ลูกจ้าง	โดยตารางที่หนึ่งของพระราชบัญญัติได้ก�าหนดนิยามของค�าว่า	“ลูกจ้าง”	ไว้ว่า	“ลูกจ้าง”	ที่ได้รับ

การคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับนี้	หมายถึง

	 •		บุคคลใด	ๆ	ที่ท�างานให้นายจ้างตามสัญญาให้บริการ	 (Contract	 of	Service)	 ซึ่งได้รับค่าจ้าง 

ไม่เกนิ	๒,๐๐๐	รงิกติมาเลเซยีต่อเดือน	(ประมาณ	๒๐,๐๐๐	บาท)	ไม่ว่าจะท�าอาชพีใดก็ตาม	และ

	 •		บุคคลใด	ๆ	 ที่ท�างานให้นายจ้างตามสัญญาให้บริการ	 ไม่ว่าจะได้รับค้าจ้างเป็นจ�านวนเท่าใด	

หากเป็นงานประเภททีต้่องใช้แรงงานฝีมอื	(manual	labour)	ช่างฝีมอื	ผูค้วบคมุผูใ้ช้แรงงานฝีมอื	

คนงานในเรือ	และ	คนท�างานตามบ้าน	(Domestic	Servants)๕๐๙

	 พระราชบัญญตักิารจ้างแรงงาน	ค.ศ.	1๙๕๕	ใช้บงัคบักบัลกูจ้างทกุสญัชาตทิีท่�างานอยูใ่นมาเลเซยี

ตะวันตกบนคาบสมุทรมลายู๕1๐	 และเกาะลาบวน	 ส่วนลูกจ้างทุกสัญชาติที่ท�างานอยู่ในรัฐซาบาห์และ

ซาราวัก	จะอยู่ภายใต้		Labour	Ordinance,	Sabah	(พระราชกฤษฎีกาแรงงานของรัฐซาบาห์)	และ	Labour	

Ordinance,	Sarawak	(พระราชกฤษฎกีาแรงงานของรฐัซาราวกั)	อย่างไรกต็าม	ในปัจจบัุน	กฎหมายแรงงาน

ที่ใช้บนคาบสมุทรมลายู	และรัฐซาบาห์และซาราวักได้ก�าหนดสวัสดิการแรงงานไว้ไม่แตกต่างกัน

	 นอกจากนี้	 ยังมีกฎหมายล�าดับรองในรูปแบบข้อบังคับ	 (Regulations)๕11	 อีกหลายฉบับ

ที่บัญญัติความคุ้มครองและสวัสดิการแก่ลูกจ้าง	 หากสัญญาจ้างแรงงานมีข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่ 

ด้อยกว่าความคุ้มครองหรือสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายแรงงาน	 ข้อตกลงหรือเง่ือนไขตามสัญญาจะ 

ไม่มีผลบังคับใช้

๕๐๙		Employment	Act	1955,	First	Schedule.	“the	provision	of	this	Act	not	applicable	to: 
1)	Any	person,	irrespective	of	his	occupation,	who	has	entered	into	a	contract	of	service	with	an	employer	under	which	
such	person’s	wages	do	not	exceed	two	thousand	ringgit	a	month; 
2)	Any	person	who,	irrespective	of	the	amount	of	wages	he	earns	in	a	month,	has	entered	into	a	contract	of	service	with	
an	employer	to	engage	in	manual	labour	including	an	artisan	or	apprentice,	supervisor	of	other	employees	engaged	in	
manual	labour,	operation	or	maintenance	of	any	mechanically	propelled	vehicle	and	domestic	servants.”

๕1๐		Employment	Act	1955,	Section	1.	“This	Act	shall	apply	to	*Peninsular	Malaysia	only” 
*NOTE—This		Act		has		been		extended		to		the		Federal		Territory		of		Labuan–see	subsection		1(2)		of		the	Federal		
Territory		of		Labuan		(Extension		and		Modification		of		Employment		Act)		Order		2000		[P.U.		(A)	400/2000]	w.e.f.	1	
November	2000.

๕11		กฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการจ้างแรงงาน	ค.ศ.	1๙๕๕	ได้แก ่
-	Employment	Regulations	1957 
-	Employment	(Procedure	-	Reciprocal	Provisions)	Regulations	1957 
-	Employment	(Employment	of	Women)	(Female	Conductors)	Regulations	1958 
-	Employment	(Employment	of	Women)	(Shift	Workers)	Regulations	1970 
-	Employment	(Limitation	of	Powers	of	Officers)	Regulations	1993 
-	Employment	(Minimum	Rate	of	Maternity	Allowance)	Regulations	1976 
-	Employment	(Termination	and	Lay-Off	Benefits)	Regulations	1980 
-	Employment	(Limitation	of	Overtime	Work)	Regulations	1980



1๘3

	 อนึ่ง	Ministry	of	Human	Resources	 (กระทรวงทรัพยากรมนุษย์)	 	เป็นหน่วยงานรัฐที่มีอ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง	 ในการบริหารจัดการ	 ควบคุม	 และคุ้มครองแรงงานทุกประเภทและ 

ทกุสญัชาตใินประเทศมาเลเซยี	ประเทศมาเลเซียมกีารออกกฎหมายหลายฉบบั	เพือ่ก�ากับดแูล	และก�าหนด

สวัสดิการแรงงานขั้นพื้นฐาน	ซึ่งใช้บังคับกับแรงงานสัญชาติมาเลเซียและแรงงานสัญชาติอื่น	ๆ	ด้วย

๗.๑ การท�าสัญญาจ้างแรงงาน
	 การท�าสัญญาจ้างแรงงานในประเทศมาเลเซียจะท�าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ได	้ 

แต่หากเป็นการจ้างภายใต้	 Employment	 Act	 1955	 ต้องเป็นการจ้างงานที่มีก�าหนดระยะเวลาแน่นอน	

หรือเพื่อท�างานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะและมีระยะเวลาการจ้างเกินกว่าหนึ่งเดือนหรืออาจใช้

เวลาเกินกว่า	1	เดือนจึงจะเสร็จสิ้น	ซึ่งในกรณีดังกล่าวมาตรา	1๐	ก�าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างต้องท�า

สัญญาจ้างแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษร	 และต้องมีข้อก�าหนดเรื่องการเลิกจ้างโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย	

และการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้างด้วย๕1๒

	 สัญญาจ้างแรงงานต้องระบุระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้าง	 ซึ่งต้องไม่เกินรอบละ	 1	 เดือน๕13  

และนายจ้างทกุรายจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ลกูจ้างภายใน	๗	วนัหลังจากสิน้รอบระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง๕1๔ 

และอตัราค่าจ้างต้องไม่ต�า่กว่าอตัราค่าแรงข้ันต�า่ตาม	The	Minimum	Wages	Order	 2016	 (ค�าส่ังค่าแรง 

ขัน้ต�า่	ค.ศ.	๒๐1๖)	ซึง่ออกตามมาตรา	๒3(1)	ของ	The	National	Wages	Consultative	Council	Act	2011	 

(พระราชบญัญติัสภาทีป่รึกษาค่าแรงแห่งชาต	ิค.ศ.	๒๐11)	ทีก่�าหนดให้ลกูจ้างทกุคนทีท่�างานอยูใ่นมาเลเซีย

ตะวันตกบนคาบสมุทรมลายู	 ต้องได้รับค่าจ้างขั้นต�่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	 1,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน	

(ประมาณ	 1๐,๐๐๐	 บาท)	 ส่วนลูกจ้างทุกคนที่ท�างานอยู่ในรัฐซาบาห์	 รัฐซาราวัก	 และบนเกาะลาบวน	 

ต้องได้รบัค่าจ้างขัน้ต�า่เฉลีย่ไม่น้อยกว่า	๙๒๐	ริงกิตมาเลเซยีต่อเดือน	(ประมาณ	๙,๒๐๐	บาท)๕1๕

๕1๒		Employment	Act	1955,	Section	10.	“(1)	A	contract	of	service	for	a	specified	period	of	time	exceeding	one	month	or	for	the	
performance	of	a	specified	piece	of	work,	where	the	time	reasonably	required	for	the	completion	of	the	work	exceeds	or	
may	exceed	one	month,	shall	be	in	writing. 
(2)	In	every	written	contract	of	service	a	clause	shall	be	included	setting	out	the	manner	in	which	such	contract	may	be	
terminated	by	either	party	in	accordance	with	this	Part.”

๕13		Employment	Act	1955,	Section	18.	“(1)	A	contract	of	service	shall	specify	a	wage	period	not	exceeding	one	month. 
(2)	If	in	any	contract	of	service	no	wage	period	is	specified	the	wage	period	shall	for	the	purposes	of	the	contract	be	
deemed	to	be	one	month.”	

๕1๔		Employment	Act	1955,	Section	19.	“(1)	Subject	to	subsection	(2),	every	employer	shall	pay	to	each	of	his	employees	
not	later	than	the	seventh	day	after	the	last	day	of	any	wage	period	the	wages,	less	lawful	deductions	earned	by	such	
employee	during	such	wage	period.	 
….. 
(3)	Notwithstanding	subsections	(1)	and	(2),	if	the	Director	General	is	satisfied	that	payment	within	such	time	is	not	
reasonably	practicable,	he	may,	on	the	application	of	the	employer,	extend	the	time	of	payment	by	such	number	of	days	
as	he	thinks	fit.”

๕1๕	Minimum	Wages	Order	2016,	Clause	3.	โปรดดูเพิ่มที่ภาคผนวกท้ายบทนี้
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๗.๒ สวัสดิการแรงงานตาม Employment Act 1955
	 ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้	 Employment	 Act	 1955	 จะได้รับความคุ้มครองและ 

สวัสดิการแรงงาน	โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

 ชั่วโมงการท�างาน

	 ชั่วโมงการท�างาน	หมายถึง	ชั่วโมงการท�างานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานให้กับนายจ้าง๕1๖

	 ชั่วโมงการท�างานปกติในงานทุกประเภทต้องไม่เกิน	๘	ชั่วโมงต่อวัน		และไม่เกิน	๔๘	ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์๕1๗

 ชั่วโมงพัก

	 ห้ามลูกจ้างท�างานต่อเนื่องกันเกิน	 ๕	 ชั่วโมง	 โดยทุก	 ๕	 ชั่วโมงให้จัดให้มีเวลาพักอย่างน้อย 

ครึ่งชั่วโมง

 วันหยุดประจ�าสัปดาห์

	 นายจ้างต้องจดัให้ลกูจ้างมวัีนหยดุประจ�าสัปดาห์อย่างน้อย	1	วนัต่อสัปดาห์	โดยนายจ้างจะเป็น

ผู้ก�าหนดวันหยุดให้๕1๘	และลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด

	 ในกรณีที่ลูกจ้างท�างานเป็นกะ	ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักประจ�าสัปดาห์เป็นระยะเวลา	3๐	ชั่วโมง	

ซึ่งให้ถือว่าเท่ากับวันหยุดประจ�าสัปดาห์จ�านวน	1	วัน

 วันหยุดตามประเพณี (Public holiday)

	 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดไม่น้อยกว่าปีละ	 11	 วัน	 โดยรวมวันชาติ	 (National	 Day)	

วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย	 (Yang	 di-Pertuan	 Agong)	 วันเกิดประมุข

แห่งรัฐ	(Yang	di-Pertua	Negeri)	วันแรงงาน	(Workers’	Day)	และวัน	Malaysia	Day	และลูกจ้างมีสิทธ ิ

ได้รับค่าจ้างในวันหยุด	 นอกจากนี้	 ลูกจ้างยังได้หยุดตามวันหยุดประเพณีอ่ืน	 ๆ	 ตามที่รัฐบาล 

 

 

๕1๖		Employment	Act	1955,	Section	60A.	“(9)	For	the	purposes	of	this	Part	-hours	of	work	means	the	time	during		which		an		
employee		is		at		the		disposal		of		the		employer		and		is	not	free	to	dispose	of	his	own	time	and	movements.

๕1๗		Employment	Act	1955,	Section	60A.	“(1)	Except	as	hereinafter	provided,	an	employee	shall	not	be	required	under	his	
contract	of	service	to	work— 
	 (a)	more	than	five	consecutive	hours	without	a	period	of	leisure	of	not	less	than	thirty	minutes	duration; 
	 (b)	more	than	eight	hours	in	one	day; 
	 (c)	in	excess	of	a	spread	over	period	of	ten	hours	in	one	day; 
	 (d)	more	than	forty-eight	hours	in	one	week:”

๕1๘		Employment	Act	1955,	Section	59.	“(1)	Every	employee	shall	be	allowed	in	each	week	a	rest	day	of	one	whole	day	as	
may	be	determined	from	time	to	time	by	the	employer,	and	where	an	employee	is	allowed	more	than	one	rest	day	in	a	
week	the	last	of	such	rest	days	shall	be	the	rest	day	for	the	purposes	of	this	Part: 
Provided	that	this	subsection	shall	not	apply	during	the	period	in	which	the	employee	is	on	maternity	leave	as	provided	
under	section	37,	or	on	sick	leave	as	provided	under	section	60F,	or	during	the	period	of	temporary	disablement	under	
the	Workmen’s	Compensation	Act	1952	[Act	273],	or	under	the	Employees	Social	Security	Act	1969	[Act	4].
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ของสหพันธรัฐหรือมลรัฐ	 (Federal	 or	 State	 Government)	 ประกาศก�าหนดเพิ่มเติมตามที่บัญญัติใน 

มาตรา	๘	The	Holidays	Act	1951	(พระราชบัญญัติการก�าหนดวันหยุด	ค.ศ.	1๙๕1)	อีก๕1๙

 วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี (Annual leave)

	 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	 เมื่อลูกจ้างได้ท�างานติดต่อกันเป็นเวลาตาม

ที่กฎหมายก�าหนด	 และลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	 โดยสิทธิลาหยุดพักผ่อน 

ประจ�าปีของลูกจ้างแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ท�างานให้นายจ้าง	ดังนี้๕๒๐

	 	 •		ลกูจ้างทีท่�างานให้นายจ้างเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนั	 1๒	 เดือน	 ข้ึนไปแต่ไม่ถงึ	 ๒	 ปี	 

มสีทิธหิยดุพกัผ่อนประจ�าปีโดยได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา	๘	วนั	ในทกุ	ๆ	1๒	เดือน

	 	 •		ลูกจ้างท่ีท�างานให้นายจ้างเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน	 ๒	 ปี	 แต่ไม่ถึง	 ๕	 ปี	 มีสิทธ ิ

หยุดพักผ่อนประจ�าปีโดยได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา	1๒	วัน	ในทุก	ๆ	1๒	เดือน

	 	 •		ลูกจ้างที่ท�างานให้นายจ้างเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน	 ๕	 ปี	 มีสิทธิหยุดพักผ่อน 

ประจ�าปีโดยได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา	1๖	วัน	ในทุก	ๆ	1๒	เดือน

	 	 •	ลูกจ้างที่ท�างานให้นายจ้างไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจ�าปีตามส่วน

๕1๙		Employment	Act	1955,	Section	60D.	“(1)	Every	employee	shall	be	entitled	to	a	paid	holiday	at	his	ordinary	rate	of	pay	on	
the	following	days	in	any	one	calendar	year: 
	 (a)	on	eleven	of	the	gazetted	public	holidays,	five	of	which	shall	be—

(i)	the	National	Day;
(ii)	the	Birthday	of	the	Yang	di-Pertuan	Agong;
(iii)	the	Birthday	of	the	Ruler	or	the	Yang	di-Pertua	Negeri,	as	the	case	may	be,	of	the	State	in	which	the	employee	

wholly	or	mainly	works	under	his	contract	of	service,	or	the	Federal	Territory	Day,	if	the	employee	wholly	or	mainly	works	
in	the	Federal	Territory;

(iv)	the	Workers’	Day;	and
(v)	Malaysia	Day;	and 

	 (b)	on	any	day	appointed	as	a	public	holiday	for	that	particular	year	under	section	8	of	the	Holidays	Act	1951	[Act	369]: 
Provided	that	if	any	of	the	public	holidays	referred	to	in	paragraphs	(a)	and	(b)	falls	on—

(i)	a	rest	day;	or
(ii)	any	other	public	holiday	referred	to	in	paragraphs	(a)	and	(b), 

the	working	day	following	immediately	the	rest	day	or	the	other	public	holiday	shall	be	a	paid	holiday	in	substitution	of	the	
first	mentioned	public	holiday.”

๕๒๐		Employment	Act	1955,	Section	60E.	“(1)	An	employee	shall	be	entitled	to	paid	annual	leave	of— 
	 (a)	eight	days	for	every	twelve	months	of	continuous	service	with	the	same	employer	if	he	has	been	employed	by	that	
employer	for	a	period	of	less	than	two	years; 
	 (b)	twelve	days	for	every	twelve	months	of	continuous	service	with	the	same	employer	if	he	has	been	employed	by	
that	employer	for	a	period	of	two	years	or	more	but	less	than	five	years;	and 
	 (c)	sixteen	days	for	every	twelve	months	of	continuous	service	with	the	same	employer	if	he	has	been	employed	by	
that	employer	for	a	period	of	five	years	or	more,	and	if	he	has	not	completed	twelve	months	of	continuous	service	with	the	
same	employer	during	the	year	in	which	his	contract	of	service	terminates,	his	entitlement	to	paid	annual	leave	shall	be	in	
direct	proportion	to	the	number	of	completed	months	of	service:	………”
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 สิทธิลาป่วย  (Sick Leave)

	 ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก�าหนดโดยไม่จ�าเป็นต้องพักรักษาตัวเป็น

คนไข้ในของโรงพยาบาล	 หลังจากได้รับการตรวจโรคและได้รับใบรับรองแพทย์โดยนายจ้างเป็นผู้ออก 

ค่าใช้จ่าย	โดยจ�านวนวันลาที่ได้รับค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับอายุงานของลูกจ้าง๕๒1

	 	 •	ลูกจ้างที่ท�างานน้อยกว่า	๒	ปี	มีสิทธิลาป่วย	1๔	วัน	ต่อ	1	ปีปฏิทิน	โดยได้รับค่าจ้าง

	 	 •		ลูกจ้างที่ท�างานเป็นระยะเวลาตั้งแต่	 ๒	 ปี	 แต่ไม่ถึง	 ๕	 ปี	 มีสิทธิลาป่วย	 1๘	 วัน	 

ต่อ	1	ปีปฏิทิน	โดยได้รับค่าจ้าง

	 	 •	ลูกจ้างที่ท�างานตั้งแต่	๕	ปี	มีสิทธิลาป่วย	๒๒	วัน	ต่อ	1	ปีปฏิทิน	โดยได้รับค่าจ้าง

	 	 •		หากจ�าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามความเห็นของแพทย์	 ให้ลูกจ้าง 

มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน	๖๐	วัน	ต่อ	1	ปีปฏิทิน

 การลาคลอดบุตร

	 ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดแบบได้รับค่าจ้าง	๖๐	วัน๕๒๒

๗.๓ การสิ้นสุดการจ้างแรงงานและการจ่ายเงินชดเชย
	 มาตรา	 11	 ก�าหนดให้สัญญาจ้างส้ินสุดลงในสองกรณี	 กรณีแรก	 ได้แก่	 สัญญาจ้างแรงงาน 

มีก�าหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน	 ให้สัญญาจ้างส้ินสุดลงเมื่อถึงก�าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้	 

หรอืในกรณทีีท่�าสญัญาจ้างมกี�าหนดการแล้วเสร็จของงาน	เมือ่งานแล้วเสร็จก็ถือได้ว่าสัญญาได้ส้ินสุดลง

	 อีกกรณีหน่ึง	 ได้แก่	 สัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก�าหนดระยะเวลา	 ให้สัญญาจ้างแรงงาน 

ด�าเนินต่อไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาตามกฎหมาย	 โดยการบอกเลิกสัญญาเพ่ือสิ้นสุดสัญญา 

๕๒1		Employment	Act	1955,	Section	60F. 
“(1)	An	employee	shall,	after	examination	at	the	expense	of	the	employer— 
	 (a)	by	a	registered	medical	practitioner	duly	appointed	by	the	employer;	or 
	 (b)	if	no	such	medical	practitioner	is	appointed	or,	if	having	regard	to	the	nature	or	circumstances	of	the	illness,	the	
services	of	the	medical	practitioner	so	appointed	are	not	obtainable	within	a	reasonable	time	or	distance,	by	any	other	
registered	medical	practitioner	or	by	a	medical	officer,	be	entitled	to	paid	sick	leave,—

(aa)	where	no	hospitalization	is	necessary,—
(i)	of	fourteen	days	in	the	aggregate	in	each	calendar	year	if	the	employee	has	been	employed	for	less	than	

two	years;
(ii)	of	eighteen	days	in	the	aggregate	in	each	calendar	year	if	the	employee	has	been	employed	for	two	years	

or	more	but	less	than	five	years;
(iii)	of	twenty-two	days	in	the	aggregate	in	each	calendar	year	if	the	employee	has	been	employed	for	five	years	

or	more;	or
(bb)	of	sixty	days	in	the	aggregate	in	each	calendar	year	if	hospitalization	is	necessary,	as	may	be	certified	by	such	

registered	medical	practitioner	or	medical	officer: 
Provided	that	the	total	number	of	days	of	paid	sick	leave	in	a	calendar	year	which	an	employee	is	entitled	to	under	this	
section	shall	be	sixty	days	in	the	aggregate;	………..”

๕๒๒		Employment	Act	1955,	Section	37(1).	“(a)	Every	female	employee	shall	be	entitled	to	maternity	leave	for	a	period	of	not	
less	than	sixty	consecutive	days	(also	referred	to	in	this	Part	as	the	eligible	period)	in	respect	of	each	confinement	and,	
subject	to	this	Part,	she	shall	be	entitled	to	receive	from	her	employer	a	maternity	allowance	to	be	calculated	or	prescribed	
as	provided	in	subsection	(2)	in	respect	of	the	eligible	period.”
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จ้างแรงงานนั้น	นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่อีกฝ่ายหนึ่ง	และช่วงระยะเวลา

ของการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น	จะต้องเป็นระยะเวลาที่เท่ากันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง๕๒3

	 	 	 	 	 	 	 	 ระยะเวลาของการบอกกล่าวล่วงหน้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นไปตามข้อตกลงใน 

สัญญาจ้างแรงงาน	แต่หากสญัญาจ้างแรงงานไม่ได้ระบไุว้ให้ถือว่าระยะเวลาของการบอกกล่าวล่วงหน้านัน้ 

จะต้องเป็นไปตามมาตรา	1๒๕๒๔	ที่ก�าหนดไว้	ดังนี้

	 	 •	หากระยะเวลาท�างานน้อยกว่า	๒	ปี	ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	๔	สัปดาห์

	 	 •		หากระยะเวลาท�างาน	๒	ปี	แต่ไม่เกิน	๕	ปี	ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	๖	สัปดาห์

	 	 •		หากระยะเวลาท�างาน	 ๕	 ปี	 หรือมากกว่านั้น	 ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 

๘	สัปดาห์

	 อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสละสิทธิการบอกกล่าวล่วงหน้าตามข้อก�าหนดดังกล่าวนี้ก็ได้

								ในกรณีที่นายจ้างประสงค์จะเลิกจ้างลูกจ้าง	Employment	(Termination	and	Lay-Off	Benefits)	

Regulations	 1980	 (ข้อบังคับแรงงาน	 (การส้ินสุดการจ้างและเงินชดเชย)	 ค.ศ.	 1๙๘๐)	 ก�าหนดว่า

ลูกจ้างที่ท�างานมาครบ	 1๒	 เดือน	 ที่ถูกเลิกสัญญาจ้างหรือถูกไล่ออกมีสิทธิได้รับเงินชดเชยที่เรียกว่า	 

Termination	 benefits	 หรือ	 lay-off	 benefits	 ยกเว้นในกรณีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพราะเกษียณอาย	ุ 

หรือลูกจ้างที่ถูกไล่ออกเพราะกระท�าผิดต่อนายจ้าง	 หรือลูกจ้างที่สมัครใจลาออกเองจะไม่มีสิทธิได้รับ 

เงินชดเชยดังกล่าว	โดยค่าชดเชยจะต้องไม่น้อยกว่าจ�านวนที่กฎหมายก�าหนดไว้	ดังนี้

 ลูกจ้างท�างานให้นายจ้างน้อยกว่า ๒ ปี

	 ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง	1๐	วันต่อปี	ตามจ�านวนปีที่ลูกจ้างท�างาน

 ลูกจ้างท�างานให้นายจ้างตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๕ ปี

	 ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง	1๕	วันต่อปี	ตามจ�านวนปีที่ลูกจ้างท�างาน

 

๕๒3		Employment	Act	1955,	Section	11.	“(1)	A	contract	of	service	for	a	specified	period	of	time	or	for	the	performance	of	a	
specified	piece	of	work	shall,	unless	otherwise	terminated	in	accordance	with	this	Part,	terminate	when	the	period	of	time	
for	which	such	contract	was	made	has	expired	or	when	the	piece	of	work	specified	in	such	contract	has	been	completed. 
(2)	A	contract	of	service	for	an	unspecified	period	of	time	shall	continue	in	force	until	terminated	in	accordance	with	this	
Part.”

๕๒๔		Employment	Act	1955,	Section	12.	“(1)	Either	party	to	a	contract	of	service	may	at	any	time	give	to	the	other	party	notice	
of	his	intention	to	terminate	such	contract	of	service. 
(2)	The	length	of	such	notice	shall	be	the	same	for	both	employer	and	employee	and	shall	be	determined	by	a	provision	
made	in	writing	for	such	notice	in	the	terms	of	the	contract	of	service,	or,	in	the	absence	of	such	provision	in	writing,	shall	
not	be	less	than—(a)	four	weeks’	notice	if	the	employee	has	been	so	employed	for	less	than	two	years	on	the	date	on	
which	the	notice	is	given; 
	 (b)	six	weeks’	notice	if	he	has	been	so	employed	for	two	years	or	more	but	less	than	five	years	on	such	date; 
	 (c)	eight	weeks’	notice	if	he	has	been	so	employed	for	five	years	or	more	on	such	date: 
Provided	that	this	section	shall	not	be	taken	to	prevent	either	party	from	waiving	his	right	to	a	notice	under	this	
subsection.
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 ลูกจ้างท�างานให้นายจ้างตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป

	 ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง	๒๐	วันต่อปี	ตามจ�านวนปีที่ลูกจ้างท�างาน๕๒๕

	 อายุเกษียณขั้นต�่าของภาคเอกชนคือ	 ๖๐	 ปี	 ข้อก�าหนดใด	 ๆ	 ให้เกษียณอายุน้อยกว่า	 ๖๐	 ปี

ถือเป็นโมฆะตาม	 Minimum	 Retirement	 Age	 Act	 2012	 (พระราชบัญญัติการก�าหนดอายุเกษียณ	 

ค.ศ.	๒๐1๒)	ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	๒๕๕๖	โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่บังคับใช้

กับบุคคลบางประเภทตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ	เช่น	ข้าราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว

ของรัฐบาลและองค์กรภาครัฐ	ลูกจ้างชาวต่างชาติ	คนรับใช้	เป็นต้น๕๒๖

๗.๔ อุตสาหกรรมสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน
	 ระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์ของประเทศมาเลเซียอยู่ภายใต้	The	Industrial	Relations	Act	1967	 

(พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสัมพันธ์	 ค.ศ.	 1๙๖๗)	 ซึ่งบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรและใช้กับ 

การจ้างแรงงานในธุรกิจทุกประเภท	 เป็นกฎหมายที่ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง	 ลูกจ้าง	

และสหภาพแรงงาน	 รวมถึงการป้องกันการเกิดข้อพิพาทอันเกิดจากการจ้างแรงงาน	 และการเจรจา 

ไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าว	อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ	Department	of	Industrial	Relations	 

(กรมอุตสาหกรรมสัมพันธ์)	โดยบทบัญญัติส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

	 (1)		คุม้ครองคนงานในการจดัตัง้หรอืมส่ีวนร่วมในสหภาพแรงงานและการเข้าร่วมกจิกรรมของสหภาพ

	 (๒)	รองรับการมีอยู่ของสหภาพแรงงานและการร่วมเจรจาต่อรอง

	 (3)	บทบัญญัติและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจ้างแรงงาน

๕๒๕		Employment	(Termination	and	Lay-Off	Benefits)	Regulations	1980,	Section	6(1).	“(1)	Subject	to	the	provisions	of	these	
Regulations,	the	amount	of	termination	or	lay-off	benefits	payment	to	which	an	employee	is	entitled	in	any	case	shall	not	
be	less	than	- 
	 (a)	ten	days’	wages	for	every	year	of	employment	under	a	continuous	contract	of	service	with	the	employer	if	he	has	
been	employed	by	that	employer	for	a	period	of	less	than	two	years;	or 
	 (b)	fifteen	days’	wages	for	every	year	of	employment	under	a	continuous	contract	of	serviced	with	the	employer	if	he	
has	been	employed	by	that	employer	for	two	years	or	more	but	less	than	five	years;	or 
	 (c)	twenty	days’	wages	for	every	year	of	employment	under	a	continuous	contract	of	service	with	the	employer	if	he	
has	been	employed	by	that	employer	for	five	year	or	more,	and	pro-rata	as	respect	an	incomplete	year,	calculated	to	the	
nearest	month.”

๕๒๖		Clause	1	of	the	Schedule	attached	to	the	Minimum	Retirement	Age	Act	2012.	“This	Act	does	not	apply	to:		 	
	 (a)	a	person	who	is	employed	on	a	permanent,	temporary	or	contractual	basis	and	is	paid	emoluments	by	the	Federal	
Government,	the	Government	of	any	State,	any	statutory	body	or	any	local	authorities; 
	 (b)	a	person	who	works	on	a	probationary	term; 
	 (c)	an	apprentice	who	is	employed	under	an	apprenticeship	contract; 
	 (d)	a	non-citizen	employee; 
	 (e)	a	domestic	servant; 
	 (f)	a	person	who	is	employed	in	any	employment	with	average	hours	of	work	not	exceeding	seventy	percent	of	the	
normal	hours	of	work	of	a	full-time	employee; 
	 (g)	a	student	who	is	employed	under	any	contract	for	a	temporary	term	of	employment	but	does	not	include	an	
employee	on	study	leave	and	an	employee	who	studies	on	part-time	basis; 
	 (h)	a	person	who	is	employed	on	a	fixed	term	contract	of	service,	inclusive	of	any	extension,	of	not	more	than	twenty	
four	months;	and 
	 (i)	a	person	who,	before	the	date	of	coming	into	operation	of	this	Act,	has	retired	at	the	age	of	fifty	five	years	or	above	
and	subsequently	is	re-employed	after	he	has	retired.”
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	 (๔)	คุ้มครองคนงานจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

	 (๕)	วิธีพิจารณาคดีในศาล

	 	 	 	 	 	 	 	 การจัดตั้งสหภาพต้องเป็นไปตาม	 Trade	 Union	 Act	 1959	 (พระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน	 

ค.ศ.	 1๙๕๙)๕๒๗	 ซึ่งบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร	 พระราชบัญญัติน้ีก�าหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างมีสิทธิ

รวมตัวกันและจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพได้	 และยังได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ	 

ตลอดจนสทิธแิละหน้าทีข่องสหภาพ	ภายใต้การก�ากับดูแลของ	Department	of	Trade	Union	(กรมกิจการ

สหภาพแรงงาน)

๗.๕ การประกันสังคมภายใต้ Employees’ Social Security Act 1969  (พระราชบัญญัติ
การประกันสังคมของลูกจ้าง ค.ศ. ๑๙๖๙)
	 Employees’	 Social	 Security	 Act	 1969	 (พระราชบัญญัติการประกันสังคมของลูกจ้าง	 

ค.ศ.	1๙๖๙)	เป็นกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัทัว่ราชอาณาจักร	แต่ใช้คุม้ครองเฉพาะลูกจ้างสัญชาตมิาเลเซยีเท่านัน้	 

เดิมกฎหมายนี้เคยใช้บังคับกับแรงงานต่างชาติด้วย	 แต่ในปัจจุบันแรงงานต่างชาติจะอยู ่ภายใต้ 

ระบบการคุ้มครองตาม	Workmen’s	 Compensation	 Act	 1952	 (พระราชบัญญัติค่าเบี้ยชดเชยแรงงาน	 

ค.ศ.	1๙๕๒)	ดังจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป

	 ระบบการประกันสงัคมอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ	The	Social	Security	Organisation	(SOCSO)	

(ส�านกังานประกนัสงัคม)	มโีครงการ	๒	ประเภท	เพือ่คุม้ครองสวสัดกิารของลูกจ้างและผูอ้ยู่ในความอุปถัมภ์	

ได้แก่

	 	 •		The	 Employment	 Injury	 Insurance	 Scheme	 (โครงการประกันอันตรายในระหว่าง 

การท�างาน)	และ	

	 	 •	The	Invalidity	Pension	Scheme	(โครงการทุพพลภาพบ�านาญ)

 ๗.๕.๑ เงื่อนไขของนายจ้าง

	 พระราชบัญญัติการประกันสังคมของลูกจ้าง	ฯ	ก�าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป

ในธุรกิจทุกประเภท	ต้องจดทะเบียนและส่งเงินสมทบกับส�านักงานประกันสังคม๕๒๘

๕๒๗		Trade	Union	Act	1959,	Section	8.	 
“(1)	Every	trade	union	established	after	the	commencement	of	this	Act	shall	apply	to	be	registered	under	this	Act	within	a	
period	of	one	month	reckoned	from	the	date	on	which	it	is	so	established. 
(2)	The	Director	General	may,	if	he	thinks	fit,	from	time	to	time	grant	an	extension	of	the	period	specified	in	subsection	(1): 
Provided	that	such	period	shall	not	in	any	particular	case,	be	so	extended	as	to	exceed	a	period	of	six	months	in	the	
aggregate.”

๕๒๘	Employees’	Social	Security	Act	1969,	Section	3.	“(1)	This	Act	shall	apply	to	all	industries	having	one	or	more	employees.”
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 ๗.๕.๒ เงื่อนไขของลูกจ้าง

	 ลูกจ้างท่ีต ้องอยู ่ภายใต้ระบบประกันสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย	 

Employees’	Social	Security	(Amendment)	Act	2016	ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	๒๐1๖๕๒๙ 

โดยก�าหนดลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม	ได้แก่	ลูกจ้างทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้เท่าใด	

แต่หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนเกินกว่า	๔,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย	 (ประมาณ	๔๐,๐๐๐	บาท)	 เพื่อประโยชน ์

แห่งพระราชบัญญัตินี้	ให้ถือว่าลูกจ้างมีรายได้	๔,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน๕3๐

	 The	First	Schedule	ของ	Employees’	Social	Security	Act	1969	ก�าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้	 

ไม่อยู่ในบังคับและความคุ้มครองของกฎหมายประกันสังคม๕31

๕๒๙		ก่อน	Employees’	Social	Security	(Amendment)	Act	2016	เริ่มบังคับใช้	มาตรา	๕	เดิมก�าหนดให้ลูกจ้างที่อยู่ภายใต้ระบบประกัน
สังคมต้องเป็นลูกจ้างที่ได้รับการว่าจ้างภายใต้สัญญาจ้างงานซึ่งมีรายได้ไม่เกิน	3,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน	ส�าหรับลูกจ้างที่มี
รายได้เกินกว่า	3,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซียขึ้นไป	หากเคยเป็นผู้จ่ายเงินสมทบอยู่ก่อนแล้วให้ท�าหน้าที่จ่ายเงินสมทบต่อไป	ส�าหรับผู้ที่
ไม่เคยจ่ายเงินสมทบเลย	กฎหมายอนุญาตให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมได้ตามความสมัครใจของทั้งฝ่ายนายจ้างและ
ลูกจ้าง

๕3๐		Employees’	Social	Security	(Amendment)	Act	2016,	Amendment	to	section	5,	section	2(c).	“(2)	Notwithstanding	subsection	
(1),	if	the	wages	of	an	employee	at	any	time	exceed	four	thousand	ringgit	a	month,	his	wages	shall	for	the	purposes	of	
this	Act	be	deemed	to	be	four	thousand	ringgit	a	month.”

๕31		Employees’	Social	Security	Act	1969,	First	Schedule.	“(1)	Any	person	whose	wages	exceed	three	thousand	ringgit	a	
month:	 
Provided	that	where	after	an	employee	has	become	liable	to	pay	contributions	as	provided	in	section	6	of	this	Act,	the	
wages	of	such	employee	at	any	time	exceed	three	thousand	ringgit	a	month	such	employee	shall	not	by	reason	only	
of	this	paragraph	be	deemed	to	have	become	excluded	from	the	provisions	of	this	Act,	but	his	wages	shall	for	all	the	
purposes	of	this	Act	be	deemed	to	be	three	thousand	ringgit	a	month:	 
And	provided	further	that	in	any	other	case	where	a	person,	whose	wages	exceed	three	thousand	ringgit	a	month,	and	his	
employer	elect	to	pay	any	contribution	in	accordance	with	this	Act	then	such	person	shall	be	deemed	to	be	an	employee	
under	this	Act.	 
(2)	Any	person	whose	employment	is	of	casual	nature	and	who	is	employed	otherwise	than	for	the	purposes	of	the	
employer’s	industry.	 
(3)	A	domestic	servant,	that	is,	a	person	employed	exclusively	in	the	work	or	in	connection	with	work	of	a	private	dwelling	
house	and	not	of	any	trade,	business	or	profession	carried	on	by	the	employer	in	such	dwelling	house	and	includes	a	
cook,	house	servant	(including	bedroom	and	kitchen	servants),	waiter,	butler,	child’s	or	baby’s	nurse,	valet,	footman,	
gardener,	washerman	or	washerwoman,	watchman,	groom	and	driver	or	cleaner	of	any	vehicle	licensed	for	private	use. 
(4)	A	tributer,	that	is,	a	person	who	is	permitted	to	win	minerals	or	produce	of	any	kind	from	or	on	the	land	of	another	and	
who,	in	consideration	of	such	permission,	gives	a	proportion	of	the	minerals	or	produce	so	won	to	that	other	person	or	
pays	to	him	the	value	of	such	proportion.	 
(5)	The	spouse	of	the	principal	employer	or	the	immediate	employer.	 
(6)	Any	member	of	the	Malaysian	Armed	Forces	or	of	any	Local	Forces	established	under	any	written	law	or	of	any	Visiting	
Force	lawfully	present	in	Malaysia	under	any	written	law	relating	to	Visiting	Forces.	 
(7)	Any	police	officer,	and	any	other	person	engaged	to	perform	police	duties	in	accordance	with	the	provisions	of	any	
written	law	while	so	performing	such	duties.	 
(8)	Any	person	detained	in	any	prison,	Henry	Gurney	School,	approved	school,	detention	camp,	mental	hospital,	or	leper	
settlement. 
(9)–(11)	(Deleted	by	Act	A814).	 
(12)	In	so	far	as	this	Act	relating	to	invalidity	pension	are	concerned—	

(i)	an	employee	who	has	attained	the	age	sof	fifty-five	years	and	in	respect	of	whom	no	contributions	were	payable	
before	he	attained	the	age	of	fifty-five	years;	or

(ii)	an	employee	who	has	attained	the	age	of	sixty	years;	or	
(iii)	a	certified	invalid	who	is	in	receipt	of	invalidity	pension.	 

(13)	(Deleted	by	Act	A1445).”
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	 	 •		บุคคลภายใต้การจ้างงานแบบชั่วคราว	 หรือบุคคลที่ถูกจ้างให้ท�าการงานซึ่งไม่ใช่งาน

ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจการของนายจ้าง

	 	 •	คนท�างานตามบ้านซึ่งรับจ้างท�างานในบ้านเป็นการส่วนตัว

	 	 •		Tributer	ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ขุดหาแร่ธาตุ	หรือหาทรัพยากรธรรมชาติ

จากแผ่นดินและตอบแทนด้วยการแบ่งส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้	 หรือจ่าย 

ค่าตอบแทนตามส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้

	 	 •	คู่สมรสของนายจ้าง

	 	 •	สมาชิกของกองทัพมาเลเซีย	หรือกองทัพท้องถิ่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดตั้งขึ้น

	 	 •	เจ้าพนักงานต�ารวจ

	 	 •		ผู้ต้องขังในคุก	 หรือผู้ถูกคุมขังใน	 Henry	 Gurney	 School	 หรือโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ	

ค่ายกักกัน	โรงพยาบาลจิตเวช	สถานรักษาโรคเรื้อน

	 	 •	บุคคลตามที่รัฐมนตรีได้ประกาศก�าหนดให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้

	 นอกจากนี้	 แรงงานต่างด้าว	 เจ้าพนักงานของรัฐ	 เจ้าของกิจการและคู่สมรส	 และบุคคลที่ว่าจ้าง

ตนเองก็ไม่อยู่ในบังคับของ	The	Employees’	Social	Security	Act	1969	เช่นกัน๕3๒

 ๗.๕.๓ การจ่ายเงินสมทบ

	 การจ่ายเงินสมทบแบ่งเป็นสองกรณี	ดังนี้

	 (1)	 ส�าหรับลูกจ้างที่อายุต�่ากว่า	 ๖๐	 ปี	 จะอยู่ในประเภท	 First	 Category	 ซึ่งก�าหนดให้ลูกจ้าง 

ได้รับการคุ้มครองทั้งสองโครงการ	ได้แก่

	 	 •		The	 Employment	 Injury	 Insurance	 Scheme	 (โครงการประกันอันตรายในระหว่าง 

การท�างาน)	 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

จากการท�างาน		และ

	 	 •		The	Invalidity	Pension	Scheme	(โครงการทุพพลภาพบ�านาญ)	เป็นโครงการคุ้มครอง

กรณีลูกจ้างทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการท�างาน

	 นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู ่กับ 

ค่าจ้างรายเดือนที่ลูกจ้างได้รับ๕33	ดังที่ได้ระบุไว้ใน	Part	I,	Third	Schedule	ของ	The	Employees’	Social	

Security	Act	1969๕3๔

๕3๒		Social	Security	Organisation,	“Employer	And	Employee	Eligibility,”	Accessed	March	10,	2018,	https://www.perkeso.gov.my/
index.php/en/social-security-protection/employer-employee-eligibility.

๕33		Employees’	Social	Security	Act	1969,	Section	6(4).	“The	contributions	of	the	first	category	shall	be	shared	by	the	employer	
and	the	employee	in	the	ratio	specified	in	Part	I	of	the	Third	Schedule.”

๕3๔		Third	Schedule	จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ	สามารถสืบค้นอัตราเงินสมทบล่าสุดได้ที่	https://www.perkeso.gov.my/index.
php/en/quick-links/rate-of-contributions



1๙๒

	 (๒)	 ส�าหรับลูกจ้างที่อายุเกิน	 ๖๐	 ปีและยังท�างานอยู ่	 หรือลูกจ้างที่ข้ึนทะเบียนในระบบ 

ประกันสังคมเป็นครั้งแรกเมื่ออายุเกิน	๕๕	ปี	จะอยู่ในประเภท	Second	Category	

	 ในกลุ่มนี้	ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองเพียงโครงการ	The	Employment	Injury	Insurance	Scheme	

เท่านั้น

	 อัตราการจ่ายเงินสมทบ	 นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเพียงฝ่ายเดียว	 ในอัตราที่แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับค่าจ้างรายเดือนที่ลูกจ้างได้รับดังที่ได้ระบุไว้ใน	Part	III,	Third	Schedule	ของ	The	Employees’	

Social	Security	Act	1969		ส่วนลูกจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ๕3๕

๗.๖ ความคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก 
การท�างาน
	 Workmen’s	 Compensation	 Act	 1952	 หรือ	 Act	 273	 (พระราชบัญญัติค่าเบี้ยชดเชยแรงงาน	 

ค.ศ.	 1๙๕๒)	 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร	 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 

ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างานให้นายจ้าง

	 กลไกการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้	 คือ	 นายจ้างถูกบังคับตามกฎหมายให้ซื้อประกัน

เพื่อชดเชยกรณีลูกจ้างต่างด้าวบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน	 โดย	 The	 Workmen’s	

Compensation	 (Foreign	 Worker’s	 Scheme)	 (Insurance)	 Order	 1993	 (ค�าสั่งเร่ืองค่าเบ้ียชดเชย

แรงงาน	 (โครงการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว)	 ค.ศ.	 1๙๙3)	 ก�าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องท�าประกัน 

ให้แก่ลูกจ้างต่างด้าวทุกคน	 โดยท�าประกันกับบริษัทที่กฎหมายก�าหนดไว้เท่าน้ัน	 และนายจ้างเป็น 

ผู ้ช�าระค่าเบี้ยประกันรายปีให้ลูกจ้างทุกคน	 และไม่สามารถหักเบี้ยประกันออกจากค่าจ้างของ 

แรงงานต่างด้าวได้	หากนายจ้างไม่ซื้อประกันตามที่กฎหมายก�าหนด	นายจ้างนั้นต้องรับโทษปรับเป็นเงิน

หรือจ�าคุก	หรือมีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ

								หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	ได้แก่	The	Department	of	Labour	(กรมแรงงาน)

๗.๗ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง
	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณ	 จัดตั้งข้ึนตาม	 The	 Employees	 Provident	

Fund	 Act	 1991	 (พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง	 ค.ศ.	 1๙๙1)	 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ 

บังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร	 อยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมโดย	 The	 Employees	 Provident	 Fund	 of	

Malaysia	(กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของรัฐ)	กระทรวงการคลัง

	 พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพก�าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบเข้า 

กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	เพ่ือวตัถุประสงค์ในการออมเงนิไว้เลีย้งชพียามเกษยีณ	โดยลกูจ้างจะได้รบัเงนิก้อน

เมื่อลูกจ้างเกษียณอายุ	 หรือก่อนเกษียณในกรณีลูกจ้างตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ	 นอกจากน้ียังสามารถ 

๕3๕		Employees’	Social	Security	Act	1969,	Section	6(5).	“The	contributions	of	the	second	category	shall	be	paid	wholly	by	the	
employer.”
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ได้รบัสทิธปิระโยชน์กรณกีารซือ้บ้านทีอ่ยูอ่าศยัและแผนการเบกิจ่ายเงนิเพือ่ช่วยเหลอืลกูจ้างในกรณอีืน่	ๆ 	 

เช่น	 กรณีสมาชิกขอเบิกเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย	 หรือเงินช่วยเหลือสมาชิก 

ในครอบครวั

	 พระราชบัญญัตินี้บังคับให้ลูกจ้างสัญชาติมาเลเซียและลูกจ้างที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซีย 

ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ส่วนลูกจ้างต่างชาติที่มิได้มีสัญชาติมาเลเซีย	 หรือลูกจ้าง

ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียไม่ถูกบังคับให้ต้องส่งเงินสมทบ	อย่างไรก็ดี	 ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิเลือก 

จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพก็ได้

	 อตัราการจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุส�ารองเล้ียงชพีให้เป็นไปตามตารางแนบท้าย	Third	Schedule	

ของพระราชบัญญัติ	ซึ่งแบ่งอัตราการจ่ายเงินสมทบเป็น	Part	A,	B,	C	และ	D	

Part A๕๓๖ กรณีลูกจ้างอายุต�่ากว่า ๖๐ ปี และเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

	 1)	ลูกจ้างที่เป็นพลเมืองมาเลเซีย

	 ๒)	ลูกจ้างที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย	แต่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศมาเลเซีย

	 3)		ลูกจ ้างที่ ไม ่ใช ่พลเมืองมาเลเซีย	 ซึ่งได ้เลือกจ ่ายเงินสมทบเข ้ากองทุนนี้ก ่อนวันที	่ 

1	สิงหาคม	๒๕๔1

	 •		ส�าหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย/เดือน	นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่าย

เงนิสมทบตามอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดขึน้อยูกั่บเงนิเดอืนทีล่กูจ้างได้รบั	(ตารางในส่วนนีก้�าหนด

จ�านวนเงินสมทบส�าหรับเงินเดือนตั้งแต่	๐.๐1	ถึง	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย)

	 •		ส�าหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนเกิน	 ๒๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย/เดือน	 กฎหมายไม่ได้ค�านวณ 

ตัวเลขเงินสมทบไว้	 แต่ก�าหนดเป็นอัตราให้นายจ้างต้องสมทบให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 1๒	 

ของเงินเดือนลูกจ้าง	ลูกจ้างต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘	ของเงินเดือน

Part B๕๓๗ กรณีลูกจ้างอายุต�่ากว่า ๖๐ ปี และเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

	 1)		ลูกจ้างที่ไม่ใช ่พลเมืองมาเลเซีย	 และได้เลือกจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนี้ตั้งแต่วันท่ี	 

1	สิงหาคม	๒๕๔1	หรือหลังจากนั้น

	 ๒)		ลูกจ้างที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย	 และได้เลือกจ่ายเงินสมทบภายใต้	 (3)	 ของ	 First	 Schedule	 

เข้ากองทุนนี้ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	๒๕๔1	หรือหลังจากนั้น

๕3๖		Employees	Provident	Fund,	“Rate	of	Monthly	Contributions	Part	A,”	Employees	Provident	Fund	Act	1991,	Third	
Schedule,	p.1-19	Accessed	August	22,	2018,	http://www.kwsp.gov.my/portal/documents/10180/175560/JADUAL_
KETIGA_04012019_ENG.pdf

๕3๗		Employees	Provident	Fund,	“Rate	of	Monthly	Contributions	Part	B,”	Employees	Provident	Fund	Act	1991,	Third	
Schedule,	p.20-37	Accessed	August	22,	2018,	http://www.kwsp.gov.my/portal/documents/10180/175560/JADUAL_
KETIGA_04012019_ENG.pdf
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	 3)		ลูกจ้างที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย	 และได้เลือกจ่ายเงินสมทบภายใต้	 (๖)	 ของ	 First	 Schedule	 

เข้ากองทุนนี้ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	๒๕๔๔	หรือหลังจากนั้น

	 •		ส�าหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย/เดือน	นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่าย

เงนิสมทบตามอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดขึน้อยูกั่บเงนิเดอืนทีล่กูจ้างได้รบั	(ตารางในส่วนนีก้�าหนด

จ�านวนเงินสมทบส�าหรับเงินเดือนตั้งแต่	๐.๐1	ถึง	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย)

	 •		ส�าหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนเกิน	 ๒๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย/เดือน	 นายจ้างต้องสมทบให	้ 

๕	ริงกิตมาเลเซียต่อลูกจ้างหนึ่งคน	ส่วนของลูกจ้าง	กฎหมายไม่ได้ค�านวณตัวเลขเงินสมทบไว้	

แต่ก�าหนดเป็นอัตราให้ลูกจ้างต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘	ของเงินเดือน

Part C๕๓๘ กรณีลูกจ้างอายุครบ ๖๐ ปี และเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

	 1)	ลูกจ้างที่เป็นพลเมืองมาเลเซีย

	 ๒)	ลูกจ้างที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย	แต่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศมาเลเซีย

	 3)		ลูกจ ้างที่ ไม ่ใช ่พลเมืองมาเลเซีย	 ซึ่งได ้เลือกจ ่ายเงินสมทบเข ้ากองทุนนี้ก ่อนวันที	่ 

1	สิงหาคม	๒๕๔1

	 •		ส�าหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย/เดือน	นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่าย

เงนิสมทบตามอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดขึน้อยูกั่บเงนิเดอืนทีล่กูจ้างได้รบั	(ตารางในส่วนนีก้�าหนด

จ�านวนเงินสมทบส�าหรับเงินเดือนตั้งแต่	๐.๐1	ถึง	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย)

	 •		ส�าหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนเกิน	 ๒๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย/เดือน	 กฎหมายไม่ได้ค�านวณ

ตัวเลขเงินสมทบไว้	 แต่ก�าหนดเป็นอัตราให้นายจ้างต้องสมทบให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๖	 

ของเงินเดือนลูกจ้าง	และลูกจ้างต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ	๔	ของเงินเดือน

Part D๕๓๙ กรณีลูกจ้างอายุครบ ๖๐ ปี และเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

	 1)		ลูกจ้างที่ไม่ใช ่พลเมืองมาเลเซีย	 และได้เลือกจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนี้ตั้งแต่วันท่ี	 

1	สิงหาคม	๒๕๔1	หรือหลังจากนั้น

	 ๒)		ลูกจ้างที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย	 และได้เลือกจ่ายเงินสมทบภายใต้	 (3)	 ของ	 First	 Schedule	 

เข้ากองทุนนี้ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	๒๕๔1	หรือหลังจากนั้น

	 3)		ลูกจ้างที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย	 และได้เลือกจ่ายเงินสมทบภายใต้	 (๖)	 ของ	 First	 Schedule	 

เข้ากองทุนนี้ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	๒๕๔๔	หรือหลังจากนั้น

๕3๘		Employees	Provident	Fund,	“Rate	of	Monthly	Contributions	Part	C,”	Employees	Provident	Fund	Act	1991,	Third	
Schedule,	p.38-58	Accessed	August	22,	2018,	http://www.kwsp.gov.my/portal/documents/10180/175560/JADUAL_
KETIGA_04012019_ENG.pdf

๕3๙		Employees	Provident	Fund,	“Rate	of	Monthly	Contributions	Part	D,”	Employees	Provident	Fund	Act	1991,	Third	
Schedule,	p.58-76,	Accessed	August	22,	2018,	http://www.kwsp.gov.my/portal/documents/10180/175560/JADUAL_
KETIGA_04012019_ENG.pdf
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	 •		ส�าหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย/เดือน	นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่าย

เงนิสมทบตามอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดขึน้อยูกั่บเงนิเดอืนทีล่กูจ้างได้รบั	(ตารางในส่วนนีก้�าหนด

จ�านวนเงินสมทบส�าหรับเงินเดือนตั้งแต่	๐.๐1	ถึง	๒๐,๐๐๐	ริงกิตมาเลเซีย)

	 •		ส�าหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนเกิน	 ๒๐,๐๐๐	 ริงกิตมาเลเซีย/เดือน	 นายจ้างต้องสมทบให	้ 

๕	ริงกิตมาเลเซียต่อลูกจ้างหนึ่งคน	ส่วนของลูกจ้าง	กฎหมายไม่ได้ค�านวณตัวเลขเงินสมทบไว้	

แต่ก�าหนดเป็นอัตราให้ลูกจ้างต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ	๔	ของเงินเดือน

๗.๘ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง
	 Department	 of	 Occupational	 Safety	 and	 Health	 (กรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	 

เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์	 มีหน้าที่ก�ากับดูและและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง	 มีภารกิจหลักเพื่อการดูแลความปลอดภัย	 สุขภาพ

และสวัสดิภาพของคนท�างานให้ป้องกันจากอันตรายจากกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในกระบวนการท�างาน	

เช่น	 กิจกรรมเก่ียวกับการผลิต	 การท�าเหมือง	 การก่อสร้าง	 การเกษตร	 การเพาะปลูก	 การประมง	 

การท�าสาธารณปูโภค	(น�า้มนั	ไฟฟ้า	ประปา	บรกิารฆ่าเชือ้)	ขนส่ง	คลงัสนิค้า	การค้าส่งและค้าปลกี	โรงแรม

และร้านอาหาร	การเงิน	ประกันภัย	อสังหาริมทรัพย์	และธุรกิจบริการ	การให้บริการสาธารณะ	เป็นต้น

	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้างประกอบด้วย

กฎหมาย	๒	ฉบับหลัก	ดังนี้

	 (1)	 Occupational	 Safety	 and	 Health	 Act	 1994	 (พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยของลูกจ้าง	ค.ศ.	1๙๙๔)	 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร๕๔๐	ส�าหรับนายจ้าง

ในภาคธุรกิจการผลิต	 ท�าเหมือง	 ก่อสร้าง	 เกษตรกรรม	 ป่าไม้	 ประมง	 สาธารณูปโภคพื้นฐาน	 ขนส่ง	 

ค้าส่งและค้าปลีก	 โรงแรมและร้านอาหาร	บริการด้านการเงิน	ประกัน	อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการ	

บริการสาธารณะและหน่วยงานของรัฐ๕๔1

๕๔๐		Occupational	Safety	and	Health	Act	1994,	Section	1(2)	“…this	Act	shall	apply	throughout	Malaysia	to	the	industries	
specified	in	the	First	Schedule”

๕๔1		Occupational	Safety	and	Health	Act	1994,	Schedule	1.	“[Subsection	1(2)]	 
1.	Manufacturing	 
2.	Mining	and	Quarrying	 
3.	Construction	 
4.	Agriculture,	Forestry	and	Fishing	 
5.	Utilities:	 
	 (a)	Electricity;	 
	 (b)	Gas;	 
	 (c)	Water;	and	 
	 (d)	Sanitary	Services	 
6.	Transport,	Storage	and	Communication	 
7.	Wholesale	and	Retail	Trades	 
8.	Hotels	and	Restaurants	 
9.	Finance,	Insurance,	Real	Estate	and	Business	Services	 
10.	Public	Services	and	Statutory	Authorities
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	 กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือส่งเสริม	 และกระตุ้นลูกจ้างและนายจ้างให้มีมาตรฐานด้านสุขภาพ 

และการท�างานอย่างปลอดภัย	 โดยการจัดตั้งโครงการของตนเอง	 เพ่ือความเหมาะสมในสภาพการณ์ 

ของแต่ละอุตสาหกรรมหรือองค์กร	

	 มาตรา	 1๕	 ก�าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพ	 ความปลอดภัยและ

สวัสดิการของผู้ที่ท�างานให้ตน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดหาและบ�ารุงรักษาโรงงาน	 เครื่องจักร	 

และระบบการท�างานที่ปลอดภัย๕๔๒

	 (๒)	Factories	and	Machinery	Act	1967	(พระราชบัญญัติโรงงานและเครื่องจักร	ค.ศ.	1๙๖๗)	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับกับโรงงานในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย	สุขภาพ	และสวัสดิการของบุคลากร	

การจดทะเบียนและการตรวจสอบเครื่องจักร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องได้รับ

การรับรองและตรวจสอบจาก	The	Department	of	Occupational	Safety	 and	Health	ก่อนที่จะติดตั้ง

และน�ามาใช้

๕๔๒		Occupational	Safety	and	Health	Act	1994,	Section	15.	“(1)	It	shall	be	the	duty	of	every	employer	and	every	self-employed	
person	to	ensure,	so	far	as	is	practicable,	the	safety,	health	and	welfare	at	work	of	all	his	employees.”
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ภาคผนวกหัวข้อ ๗. กฎหมายแรงงาน

ค�าสั่งค่าจ้างขั้นต�่า ค.ศ. ๒๐๑๖ 
ประโยคที่ ๓

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่จ่ายให้ลูกจ้างต้องเป็นดังนี้

ภูมิภาค
อัตราค่าจ้างขั้นต�่า

รายเดือน รายเดือน รายชั่วโมง

คาบสมุทรมลายู 1,๐๐๐	ริงกิต

จ�านวนวันท�างานใน ๑ สัปดาห์

๔.๘1	ริงกิต
๖ 3๘.๔๖	ริงกิต

๕ ๔๖.1๕	ริงกิต

๔ ๕๗.๖๙	ริงกิต

ซาบาห์	ซาราวัก	
และเขต
สหพันธรัฐลาบวน

๙๒๐	ริงกิต

๖ 3๕.3๘	ริงกิต

๔.๔๒	ริงกิต๕ ๔๒.๔๖	ริงกิต

๔ ๕3.๐๘	ริงกิต

---------------------


