
โอกาสและแนวโนม้ความตอ้งการตลาดวสัดกุอ่สรา้งในมาเลเซยี 

 
 
1. ภาพรวมธุรกจิกอ่สรา้งในมาเลเซยี 

 ธุรกิจก่อสร้างถือเป็นภาคธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการจ้างงานภายในประเทศและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยมี
ภาคเอกชนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง หรือคิดเป็นส้ดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่า
โครงการก่อสร้างทั้งหมด  และมีกลุ่มธุรกิจก่อสร้างงานโยธา (civil engineering) เป็นกลุ่มธุรกิจย่อยส าคัญที่ผลักดัน
การขยายตัวของภาคธุรกิจก่อสร้างโดยรวม   

 การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ภาครัฐมีการใช้จ่าย
ด้านการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น  โดยในปี 2560 คาดว่าจะมีการใช้จ่ายจากภาครัฐเป็นมูลค่า 46,000 ล้านริงกิต (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.5 ของ GDP)  เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ที่มีมูลค่า 45,000 ล้านริงกิต  (คิดเป็นสัดส่วน              
ร้อยละ 3.6 ของ GDP) โดยเป็นการใช้จ่ายในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นหลัก 
อาท ิMass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Pan Boneo, East Coast Railway Link และ High 
Speed Rail  ในขณะที่การใช้จ่ายเพ่ือการก่อสร้างในภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มชะลอตัวลง  โดยในปี 2559            
ภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยมีอัตราขยายตัวลดลงร้อยละ 45 และ 40 ตามล าดับ   

    
ที่มา :  ASEAN Insights, DBS      

 



2 
 

 
 

 ในปี 2559 รัฐที่มีมูลค่าการก่อสร้างสูงสุด ได้แก่ เขตปกครองของรัฐบาลกลาง (กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 
ลาบวน) มีมูลค่าการก่อสร้างรวม 53,100 ล้านริงกิต รองลงมาเป็นรัฐสลังงอมูลค่า 31,400 ล้านริงกิต  รัฐซาราวัก
มูลค่า 22,900 ล้านริงกิต และรัฐยะโฮร์มูลค่า 17,400 ล้านริงกิต  

 

 ผู้รับเหมาก่อสร้างในมาเลเซียส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 89 เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึง
มีจ านวนประมาณ 54,300 ราย ในขณะที่ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้รับเหมาต่างชาติมีสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ  11   อาทิ  Gamuda, IJM, WCT, Sunway Construction, Kerjaya, Kimlun, Muhibbah, 
Mudajaya, Gudang, Ireka, Mitrajaya, Ahmad Zaki, Bina Puri  เป็นต้น  และธุรกิจก่อสร้างของมาเลเซีย             
บางรายมีศักยภาพในการออกไปประมูลโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาทางหลวงระยะทาง 
3,000 กิโลเมตร ในรัฐราชาสถานของอินเดีย มูลค่า 1,600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เป็นต้น  ทั้งนี้ กระทรวงโยธาธิการ
ของมาเลเซียโดย CIDB  เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างของมาเลเซีย ภายใต้แผน 
Construction Industry Transformation Programme (CITP) ระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2559 – 2563 เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างและปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมก่อสร้างของมาเลเซียให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
กับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563   

 มาเลเซียมีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ               
อย่างไรก็ดี มาเลเซียมีการเปิดเสรีภาคบริการการก่อสร้างตามข้อตกลงทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีในกรอบ
ต่างๆ อาทิ General Agreement on Trade in Services (GATS)  ท าให้บริษัทต่างชาติที่ต้องการมาด าเนินธุรกิจ
ในมาเลเซียสามารถถือครองหุ้นในบริษัทก่อสร้างท้องถิ่นของมาเลเซียได้   และมาเลเซียยังอนุญาตให้
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ผู้รับเหมาก่อสร้างต่างชาติจัดตั้งส านักงานตัวแทน (representative office)  ส านักงานภูมิภาค (regional office) 
หรือจดทะเบียนบริษัทร่วมทุนในมาเลเซีย ( joint venture companies incorporated in Malaysia)  ซึ่งหากมี
การถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ก็จะถือว่าเป็นบริษัทนั้นเป็นบริษัทท้องถิ่นของมาเลเซีย    ส่วนผู้รับเหมาท่ีจด
ทะเบียนธุรกิจในต่างประเทศจะถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติ  หากผู้รับเหมาต่างชาติต้องการจะประมูลงานก่อสร้างใน
มาเลเซียก็จะต้องขอจดทะเบียนกับ Companies Commission of Malaysia ก่อนและยื่นขอจดทะเบียนชั่วคราว
กับ Construction Industry Development Board (CIDB)  ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลภาคธุรกิจก่อสร้างของ
มาเลเซียต่อไป  ซึ่งการจดทะเบียนดังกล่าวจะใช้ส าหรับโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นกรณีๆ ไปและมีอายุ
เฉพาะช่วงที่ด าเนินการก่อสร้างเท่านั้น   ทั้งนี้ ในปี 2558  การก่อสร้างที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาต่างชาติใน
มาเลเซียคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดในมาเลเซีย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
19,000 ล้านริงกิต  ในจ านวนนี้บริษัทจากจีนเป็นผู้ที่มีสัดส่วนสูงสุดโดยเป็นการเข้ามาโดยตรงหรือผ่านการร่วมทุน
กับบริษัทในท้องถิ่นของมาเลเซีย  รองลงมาเป็นบริษัทจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์  อินโดนีเซีย ฮ่องกง และ
เยอรมนี   บริษัทจีนมีความได้เปรียบหลายในการแข่งขันหลายประการ อาทิ การเข้าถึงแหล่งทุนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันการเงินของจีน  การเข้าถึงวัตถุดิบ  และแรงงานที่มีต้นทุนต่ ากว่าโดบเปรียบเทียบ รวมทั้ง
ความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล   

 ส าหรับภาคการผลิตวัสดุก่อสร้างในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นการผลิตซีเมนต์ และเหล็ก/เหล็กกล้า  ผลผลิต
ของวัสดุก่อสร้างกลุ่มโลหะที่มีการผลิตในมาเลเซีย ได้แก่ กลุ่มเหล็ก (เหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ า เช่น อัลลอย 
เหล็กกล้าคาร์บอน) และกลุ่มที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ดีบุก อลูมิเนียม ซิงค์ ทองแดง และตะกั่ว  รวมทั้งผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์ต่างๆ (fabricated metal)  บริษัท Ann Joo Resource Sdn Bhd เป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าท่ า
ส าคัญของมาเลเซีย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 20   ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการใช้เหล็กคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของการบริโภคเหล็กทั้งประเทศโดยเฉพาะเหล็กเส้นต่างๆ  ความต้องการใช้เหล็กของ
มาเลเซียในปี 2559 อยู่ที่11 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 ในช่วงระหว่างปี 2560 – 
2561   ส าหรับส่วนประกอบที่เป็นเครื่องกลหรือเครื่องอิเล็กทริก เช่น ทองแดงส าหรับการวางสายลวด เคเบิล และ
ลิฟต์ มาเลเซียจ าเป็นต้องมีการน าเข้าประมาณร้อยละ 70    
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 แนวโน้มของอุตสาหกรรมซีเมนต์ในประเทศมาเลเซียในปี 2560 คาดว่าจะไม่สดใสนักโดยคาดว่าจะหดตัว
ประมาณร้อยละ 3-4  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในผลิตภาพการผลิตท าให้เกิดผลผลิตส่วนเกิน ส่งผลกดกันต่อระดับราคา
ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง  ผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ของมาเลเซีย ได้แก่ Cahya Meta Sarawak Bhd, 
Lafarge Malaysia Sdn Bhd (บริษัท Lafarge มีผลผลิตประมาณ 15.3 เมตริกตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 
ของการผลิตซีเมนต์ของทั้งประเทศ) , YTL Cement Bhd, CIMA (Cement Industries of Malaysia Berhad), 
SEDCO (Malaysia), Hong Leong Asia Limited และ Adelaide Brighton Ltd   ในช่วงไตรมาศแรกของปี 2560 
บริษัท Lafarge ประสบภาวะขาดทุนกว่า 48.9 ล้านริงกิต  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคาดว่าจะเห็นการฟ้ืนตัวของ
อุตสาหกรรมจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะด าเนินการ เช่น ทางด่วน Sungai Besi-Ulu Kelang (SUKE), 
โครงการ Mass Rapid Transit 3  และโครงการ Light Rail Transit  รวมทั้งการขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 5 -15 ของก าลังการผลิตทั้งหมด โดยตลาดส่งออกเป้าหมาย ได้แก่ บังคลาเทศ  เมียนมา และ
ประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย  

2. การน าเข้าวสัดกุ่อสร้างของมาเลเซีย 

 การน าเข้าวัสดุก่อสร้างของมาเลเซียในปี 2560 (ม.ค. – ก.ค.) มีอัตราขยายตัวร้อยละ 9.6   ปรับตัวดีขึ้น
จากปี 2559 ที่มีอัตราขยายตัวลดลงร้อยละ 6.8  สินค้าที่ขยายตัวสูงในปี 2560 คือ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19 และก็อก/วาล์วขยายตัวร้อยละ 23  สินค้าน าเข้า 3 ล าดับแรก (เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ และก๊อก/วาล์ว)  มีสัดส่วนรวมคิดเป็นร้อยละ 95 ของการน าเข้าวัสดุก่อสร้าง
ทั้งหมดของมาเลเซีย   แหล่งน าเข้าส าคัญของมาเลเซีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินเดีย  โดยประเทศ
ผู้ส่งออกที่มีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไต้หวัน อินเดีย เวียดนามและสหรัฐอเมริกา  ส่วนไทยเป็นแหล่งน าเข้า               
ในล าดับที่ 9  โดยมาเลเซียมีการน าเข้าสินค้าวัสดุก่อสร้างจากไทยเป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในปี 
2560 (ม.ค. – ก.ค.)  มาเลเซียน าเข้าสินค้าจากไทยเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.9   

2.1 สนิคา้น าเขา้ส าคญั  

สนิคา้ มลูคา่ (ลา้นเหรยีญ) Share (%) Growth (%) 
59 มค-กค 60 59 มค-กค 60 59 มค-กค 60 

1. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 4,596 2,967 55.0 58.9 -3.9 19.0 
2. อลุมิเนียมและผลิตภัณฑ์ 2,390 1,230 28.6 24.4 -11.7 -5.9 
3. ก๊อก วาล์ว 845 583 10.1 11.6 -0.5 23.1 
4. กระจกโฟล์ต 231 111 2.8 2.2 -6.3 -20.7 
5. กระเบื้องเซรามิก 161 80 1.9 1.6 -2.0 -15.7 
6. ปูนซีเมนต์ 95 49 1.1 1.0 -47.8 -25.1 
7. สุขภัณฑ์เซรามิก 37 18 0.4 0.4 3.0 -13.3 

รวม 8,354 5,040 100 100 -6.8 9.6 
ที่มา : Global Trade Atlas  
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2.2 แหล่งน าเขา้ส าคญั  

สนิคา้ มลูคา่ (ลา้นเหรยีญ) Share (%) Growth (%) 
59 มค-กค 60 59 มค-กค 60 59 มค-กค 60 

1. จีน 2,744 1,385 32.8 27.5 -8.4 -14.9 
2. ญี่ปุ่น 1,099 661 13.2 13.1 -8.9 4.3 
3. เกาหลีใต้ 679 399 8.1 7.9  -7.9 -2.2  
4. ไต้หวัน 632 435 7.6 8.6 -8.9 36.0 
5. อินเดีย 459 343 5.5 6.8 99.3 98.2 
6. สิงคโปร์ 340 232 4.1 2.8 0.1 -20.2 
7. เวียดนาม 307 199 3.7 4.6 -15.4 33.5 
8. สหรัฐอเมริกา 302 138 3.6 4.0 2.5 19.9 
9. ไทย 207 127 2.5 2.5 -12.3 0.9 
10. อินโดนีเซีย 200 118 2.4 2.3 18.7 20.2 

รวม 8,354 5,040 100 100 -6.8 9.6 
ที่มา : Global Trade Atlas  

3. โอกาสทางธรุกจิของตลาดวัสดกุอ่สรา้งและปญัหาอปุสรรค  
3.1 โอกาสทางธุรกิจ 

 ธนาคารกลางมาเลเซียระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2560 จะเติบโตในอัตรา
ระหว่างร้อยละ 4.3 – 4.8   โดยมีภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ส่วน IMF ก็
คาดการณ์ GDP ของมาเลเซียขยายตัวอยู่ที่ 4.5 และ 4.7 ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ  ซึ่งสูงกว่าประมาณการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (IMF คาดการณ์ GDP ไทยอยู่ที่ 3.0 และ 3.3 ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ)  

 แนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างในมาเลเซียถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญ  ทั้งนี้ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 ภาคธุรกิจก่อสร้างของมาเลเซียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11  ซึ่งถือเป็นอัตราที่
สูงกว่าภาคธุรกิจอื่นๆ    

 หน่วยงาน Construction Industry Development Board (CIDB) ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่
มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศมาเลเซียได้คาดการณ์ว่า ในปี 2560                 
ภาคธุรกิจก่อสร้างของมาเลเซียจะมีมูลค่าประมาณ 170,000  ล้านริงกิต โดยจะมี อัตราขยายตัวสูงถึงร้อยละ 8  
เพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 166,000 ล้านริงกิตในปี 2559 ที่เติบโตร้อยละ 7.4 ในปี 2560  อัตราการขยายตัวดังกล่าวเป็น
ผลพวงมาจากการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Mega Projects) หลายโครงการ ทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์
และโครงการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ  โครงการรถไฟความเร็วสูง
ระหว่างกัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์  โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟฝั่งตะวันออก (East Coast Rail Link :ECRL)  
โครงการพัฒนาโรงกลั่นน้ ามันและนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่รัฐยะโฮร์   โครงการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมโยงรัฐซา
บาห์และซาราวักบนเกาะบอร์เนียว (Pan Borneo Highway)  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (Mass Rapid Transit) 
ส่วนที่สองในแถบแคลงวัลเลย์  โครงการทางยกระดับ Damansara – Shah Alam  โครงการทางด่วนฝั่งตะวันตก 
Banting – Taiping และโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเส้นทางที่ 2 รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกเป็นจ านวน
มาก อาทิ TRX และ KL118   
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 กลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวและประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพในการแข่งขันตลาดมาเลเซียคือ 

กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะที่มีมูลค่าเพ่ิม และไม่ต้องแข่งขันกับผู้ผลิต                
รายใหญ่ที่มีต้นทุนต่ าโดยเฉพาะจีน  ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้ริเริ่มนโยบายในการส่งเสริมการก่อสร้างอาคาร สีเขียว 
(green building) ในปี 2551 และปัจจุบันมาเลเซียมีอาคารสีเขียวที่ได้รับการรับรอง GBI (Green Building Index) 
รวมเป็นพ้ืนที่ประมาณ 150 ล้านตารางฟุต  ผู้พัฒนาอาคารสีเขียวหรือผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างสีเขียวจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ MIDA  เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้หรือการน าเงินลงทุนมาหัก
ค่าใช้จ่ายส าหรับเงินได้พึงประเมินได้ถึงปี ค.ศ. 2020 และรัฐบาลมาเลเซียยังตั้งเป้าหมายที่จะ พัฒนาประเทศเข้าสู่
สังคมสีเขียว (green community) ภายในปี ค.ศ. 2030  
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ประมาณการความตอ้งการใชว้สัดุกอ่สร้างประเภทตา่งๆ ในชว่งปี 2559 – 2560  

 
ที่มา:  Construction Industry Development Board 

2.2 ปัญหาอุปสรรค 

 อุปสรรคที่ส าคัญในการส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้างของไทยมายังมาเลเซียคือ มาตรการทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี เนื่องจากมาเลเซียมีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ  วัสดุก่อสร้างที่จะน าเข้ามาในตลาด
มาเลเซียจะต้องผ่านมาตรฐานของมาเลเซีย หรือ Malaysian Standards  หรือต้องขอการรับรองมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรมจาก SIRIM  หรือจากผู้ตรวจรับรองมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานมาเลเซียเท่านั้น   

 มาเลเซียได้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD)  โดยเก็บอากรตอบโต้การทุ่ม
ตลาดกับสินค้าวัสดุก่อสร้างของไทย อาทิ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ในอัตราร้อยละ 19.74 และสินค้าเหล็กกล้า                
ไร้สนิมรีดเย็นในอัตราร้อยละ 24.88 และ 111.61  นอกจากนี้  ยังมีใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้า                
ที่เพ่ิมขึ้น (Safeguard Measure : SG) โดยเก็บอากรจากสินค้าเหล็กลวดและเหล็กเส้นข้ออ้อยแบบม้วน ในอัตรา
ร้อยละ 13.90 และสินค้าเหล็กเสริมคอนกรีต ในอัตราร้อยละ 13.42  ส่งผลให้วัสดุก่อสร้างของไทยมีราคาสูง                 
เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างในมาเลเซีย 

 ข้อจ ากัดส าหรับตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ ใช้ ในการก่อสร้ างอาคาร เนื่องจาก ปัจจุบัน                            
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของมาเลเซียอยู่ในภาวะอ่ิมตัวและค่อนข้างจะมีอุปทานส่วนเกิน โดยมีปัจจัยมาจากราคาที่อยู่
อาศัยในมาเลเซียในระดับสูงเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะสามารถซื้อได้  เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงถึง
ร้อยละ 6  รวมทั้งภาวะการแข็งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าจากจีนที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทุก
ระดับ ทั้งตลาดระดับล่าง ตลาดระดับกลาง หรือตลาดระดับสูงที่ต้องการคุณภาพมาตรฐานสูง    

 
 



8 
 

 
 

3 ตวัอยา่งธรุกจิไทยในมาเลเซยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตุสาหกรรมกอ่สร้าง  
 SCGT Malaysia Sdn. Bhd.  ด าเนินธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและเคมีภัณฑ์พ้ืนฐานในมาเลเซียมาเป็นเวลา

กว่า 20 ปี  สินค้าหลักๆ ได้แก่ เหล็กโครงสร้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องและสุขภัณฑ์เซรามิคตรา Cotto  
และเคมีภัณฑ์ส าหรับการปรับสภาพน้ า (water treatment)  ทั้งนี้ SCGT มองว่ามาเลเซีย ถือเป็น secondary 
domestic market  ซึ่งภาคการก่อสร้างมีการขยายตัวสูงโดยเฉพาะโครงการ Mega project ของรัฐบาล อาท ิเขต
เศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรม Iskandar ในรัฐยะโฮร์ และโครงการ High Speed Rail ที่จะเชื่อมไปยัง
สิงคโปร์   เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลี จุดแข็งส าคัญของสินค้าไทยในการท าตลาดในมาเลเซีย 
ได้แก่ ต้นทุนโลจิสติกส์และระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากไทยมายังมาเลเซียภายใน 2-3 วัน  เนื่องจากราคาสินค้า
วัสดุก่อสร้างมีความผันผวนสูง ระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วท าให้ผู้ซื้อควบคุมราคาได้มากกว่า  

 TOA Paint Products Sdn Bhd  ด าเนินธุรกิจในมาเลเซียมาเป็นเวลา 12 ปี  โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง 
TOA Group ประเทศไทยกับนักธุรกิจชาวมาเลเซีย  มีธุรกิจหลักคือผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสีทาภายนอกและภายใน
อาคาร  โดยมีโรงงานผลิตสีในมาเลเซียตั้งอยู่ที่  Port Klang รัฐสลังงอ  ปัจจุบันมีพนักงานรวมประมาณ 200 คน 
ส่วนหนึ่งเป็นทีมขายที่กระจายอยู่ในรัฐต่างๆ ทั่วมาเลเซีย  ช่องทางการตลาดหลักๆ ของ TOA ในมาเลเซียเป็นกลุ่ม
ร้านค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างทั่วไป (traditional trade)  คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70  ส่วนที่เหลือเป็น
ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่  รวมทั้งกลุ่มลูกค้าสถาบันหรือโปรเจค/โครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารส านักงาน 
ศูนย์การค้า โครงการที่อยู่อาศัย   TOA  ก็มีจุดแข็งในด้านคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแบรนด์ได้รับการ
ยอมรับจากคนมาเลเซีย  นอกจากนี้ บริษัท TOA ยังมีความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจมากกว่า  ท าให้ราคาของสี 
TOA ก็ยังคงแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข็งซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีค่าโสหุ้ยหรือมีต้นทุนในการด าเนิน
ธุรกิจสูง (operation cost) และไม่สามารถลดต้นทุนการจัดการได้อย่างรวดเร็วในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว   

 Home Product Center (Malaysia) Sdn Bhd  ด าเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมบ้าน รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์  ปัจจุบันมี 5 สาขา การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี และอยู่ระหว่างขยายสาขาใหม่อีก 1 แห่ง  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายสาขาใน
มาเลเซียรวม 12 สาขา   
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4 ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายวสัดกุอ่สร้างในประเทศมาเลเซยี  
4.2 ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างในตลาดมาเลเซียจะอาศัยผู้น าเข้า  ( importer) และ              

ผู้กระจายสินค้า (distributor) ที่เป็นบริษัทมาเลเซียเพ่ือด าเนินการขออนุญาตน าเข้าและกระจายสินค้าไปยังร้านค้า
วัสดุก่อสร้างรายย่อยได้อย่างทั่วถึง  โดยร้านวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นร้านค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิมหรือ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างเฉพาะอย่างรายย่อยๆ เช่น ร้านขายกระเบื้องปูพ้ืนและผนัง  ร้านขายสี  ร้านขายสุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์ห้องน้ า  ร้านติดตั้งครัว ร้านขายฝ้าและแผ่นยิปซั่ม ฯลฯ  ส่วนร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจรขนาดใหญ่  
มีจ านวนค่อนข้างจ ากัด เช่น Jubin BMS  ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่าย Cotto ของไทยแต่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เซรามิค 
สุขภัณฑ์และวัสดุตกแต่งสวน  ตลาดมาเลเซียจึงแตกต่างจากตลาดในประเทศไทยที่มีร้านวัสดุครบวงจรที่ทันสมัย
ค่อนข้างแพร่หลาย (เช่น บุญถาวร  HomeWork  ไทวัสดุ  MegaHome เป็นต้น)  

 

 สมาคมที่เก่ียวข้องกับกระจายสินค้าวัสดุก่อสร้างในมาเลเซีย ได้แก่ 
 Building Materials Distributors Association of Malaysia 

Suite P4.07, 4th Floor, BICMA Building 
Lot 2, Jalan 243/51A 46100 Petaling Jaya 
Tel : +603-7874 4989 
Fax : +603-7874 4761 
Email: info@bmdam.org.my 
Website: http://www.bmdam.org.my/v3/  

 The Federation Of Malaysia Hardware, Machinery & Building Materials Dealers' 
Association (FMHMBA) 
B43-3,Jalan SP2/2, Seksyen2, Taman Serdang Perdana, 
43300 Seri Kembangan, Selangor. 

Tel: +603-8945 2988 

Fax: +603-8945 7988 

Email: mhmba@yahoo.com 

mailto:info@bmdam.org.my
http://www.bmdam.org.my/v3/
mailto:mhmba@yahoo.com
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4.3 การตั้งส านักงานตัวแทน (representative office) หรือการจัดตั้งบริษัทในมาเลเซียเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้
น าเข้าและกระจายสินค้าเป็นอีกวิธีการที่จะสามารถท าให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งท าให้รับทราบข้อมูลการตลาดได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งสามารถให้บริการหลังการขายแก่
ลูกค้าได้อีกด้วย   

4.4 การติดต่อเจรจาการค้าโดยตรงกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Master Builder) ส าหรับโครงการ/โป
รเจกต่างๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,000 บริษัท   

  Master Builders Association Malaysia (MBAM)  
 หรือ Persatuan Kontraktor Binaan Malaysia  

 No. 2, Jalan 2/109E, Desa Business Park,  

 58100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia  

 Tel: +603-7984 8636 

 Fax: +603-7982 6811 

 E-mail: ed@mbam.org.my 

 Website: http://mbam.org.my/  

4.5 การท าตลาดผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าส าคัญถือเป็นช่องทางที่ส าคัญและมีประสิทธิภาพในการเริ่ม
เจาะตลาดวัสดุก่อสร้างในมาเลเซีย งานแสดงสินค้าที่ส าคัญในมาเลเซียมีหลายงานซึ่งจัดโดยผู้จัดงานมืออาชีพ อาทิ  

 Ecobuild Southeast Asia  
สถานที่: Kuala Lumpur Convention Centre  
ผู้จัดงาน UBM Malaysia  
http://www.ecobuildsea.com/ 

 Archidex  
สถานที่: Kuala Lumpur 
Convention Centre  
ผู้จัดงาน: C.I.S Network Sdn Bhd  
http://www.archidex.com.my/ 

 OneBuild      
สถานที่: Kuala Lumpur Convention Centre  
ผู้จัดงาน: One International Exhibition Sdn Bhd 
http://www.oneinternational.com.my/ 

 Landscape Asia  
สถานที่: Kuala Lumpur Convention Centre  
ผู้จัดงาน: EG Groups Holding 

            http://eggroups.com  

mailto:ed@mbam.org.my
http://mbam.org.my/
http://www.ecobuildsea.com/
http://www.archidex.com.my/
http://www.oneinternational.com.my/1international/index.asp
http://eggroups.com/
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5. กฎระเบยีบการน าเขา้วสัดกุอ่สร้างในประเทศมาเลเซยี 

สินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่น าเข้ามาในมาเลเซียจะต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิค (technical specification) 
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศมาเลเซีย (Malaysian Standard: MS) และด าเนินการตามกระบวนการ/
ขั้นตอนการน าเข้าที่ก าหนดไว้ ก่อนที่จะมีการน าเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย (Procedure of Importation of 
Construction Products)  โดยมี Construction Industry Development Board (CIDB)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการน าเข้าสินค้าวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผู้ออกใบอนุญาตน าเข้า 
(Certification of Approval :COA)  ภายใต้ระเบียบศุลกากร หรือ Customs (Prohibition of Imports) Order 
1998 ที่แก้ไขปรับปรุง ปี ค.ศ. 2003, 2004 และ 2009   

Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) 
Technology & Innovation, Development Sector 
10th Floor, Grand Seasons Avenue, 
No. 72, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur. 
Tel: 03-26170200 (General Line) 
Fax: 03-40451808 
General Email: tech@cidb.gov.my 
Website: http://www.cidb.gov.my  

วิธีการส าแดงว่าสินค้าท่ีน าเข้ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานของมาเลเซีย มี 2 วิธี ได้แก่   
 การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification: PC) 
 การทดสอบสินค้าเฉพาะครั้ง (Consignment Test)   

 
กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certificate)  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผู้น าเข้ามาเลเซียจะมอบหมายให้ผู้ตรวจรับรอง (Certification Body: CB) ในประเทศ หรือ                         

ในต่างประเทศเป็นผู้ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ก็ได้  อย่างไรก็ดี  CB ในประเทศจะต้องได้รับการรับรองระบบงาน 
(accredited) จากหน่วยงาน Standards Malaysia และได้รับการอนุมัติจาก CIDB เท่านั้น   ส าหรับ CB                        
ในต่างประเทศก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองระบบงานในประเทศนั้น  (Accreditation 
Body: AB)  ซึ่งในกรณีประเทศไทยคือ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  นอกจากนี้ ยังต้อง เป็นสมาชิก
ของ Pacific Accreditation Cooperation, International Accreditation Forum, Multilateral Recognition 
Arrangement, Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, International Laboratory 
Accreditation Cooperation และมีความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement)  เว้นแต่    
ในบางกรณีที่ CIDB มีความตกลงกับ CB โดยตรง   

2) ผลการตรวจรับรอง (surveillance audits) ที่ด าเนินการโดย CB จะต้องจัดท าเป็นรายงานฉบับเดียว
และยื่นต่อ CIDB ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

3) ผู้น าเข้าจะต้องยื่นเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือรับการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
- ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (completed online e-permit application) หรือ 

Borang Q1 ในกรณีที่ระบบออนไลน์ขัดข้อง  

mailto:tech@cidb.gov.my
http://www.cidb.gov.my/
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- ส าเนาใบขน (Copy of Bill of Ladding) 
- หนังสือรับรองต้นฉบับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก (Original Letter of Certification by manufacturer 

or exporter) 
- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับแสดงการช าระค่าธรรมเนียม (Original receipt fees payment) 
- ส าเนาบัญชีแสดงรายการสินค้าและใบเรียกเก็บเงิน (Copy of Packing List and Invoice) 
- ส าเนาหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่รับรองส าเนาถูกต้อง (Certified True Copy of PC) หรือใบรับรอง

ต้นฉบับรายงานผลการตรวจสอบสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ (Original Certificate of Full Test on 
Consignment : UPK) 

- ส าเนาการจดทะเบียนบริษัทกับ Malaysian Company Registration (SSM) เฉพาะในการ               
ยื่นเอกสารในครั้งแรก  

- ส าเนาหนังสือรับรองโรงงาน (Copy of Mill Certificate) ในกรณีที่จ าเป็น 

4) ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ออกให้แก่ผู้น าเข้าและโรงงานผู้ผลิตในต่างปะเทศโดยตรงไม่สามารถน าไป         
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยไม่ผ่านการเห็นชอบจาก CIBD  

5) CIDB จะเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าในตลาดและผลการทดสอบสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังผู้ตรวจรับรอง 
(CB) ที่เก่ียวข้อง 

6) ก่อนจะมีการรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้น าเข้าจะต้องจัดการให้เจ้าหน้าที่ของ CIDB มีการตรวจเยี่ยมโรงงาน
เพ่ือการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าท่ีพัก  

7) ผู้น าเข้าจะต้องรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการติดฉลากผลิตภัณฑ์ 
(product marking)   

การทดสอบสินค้าน าเข้าเฉพาะครั้ง  (Consignment Test หรือ Laboratory Test Report)  เป็น                   
อีกทางเลือกหนึ่งในการน าเข้าสินค้าโดยไม่ต้องมีการรับรองผลิตภัณฑ์  วิธีการนี้เหมาะส าหรับผู้น าเข้าที่ต้องการ
น าเข้าเป็นครั้งคราว (consignment) โดยมีความต้องการสินค้าเฉพาะในช่วงสั้นๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายงานการทดสอบสินค้าน าเข้าเฉพาะครั้งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1.1) Laboratory Test Report – UPK1   

 ผู้น าเข้าสามารถเลือกใช้บริการทดสอบจากห้องปฏิบัติการหรือ lab ในประเทศหรือ                           
ในต่างประเทศก็ได้  ส าหรับ lab ในประเทศ ผู้น าเข้าจะต้องติดต่อให้ lab มาสุ่มตัวอย่างสินค้า รายงานผลการ
ทดสอบสินค้าจะใช้ในการยื่นขอรับการรับรองสินค้า (product verification) ต่อ 1 ครั้งหรือ 1ใบสมัครเท่านั้น  
ส าหรับ lab ในต่างประเทศ การทดสอบจะต้องด าเนินการก่อนการน าเข้า ณ ประเทศต้นทาง และยื่นผลการ
ทดสอบต่อ CIDB เพ่ือพิจารณาตรวจรับรอง (verification)  ต่อจากนั้นผู้น าเข้าจะต้องจัดการให้เจ้าหน้าที่ CIDB               
ไปสุ่มตัวอย่างสินค้าที่โรงงานเพ่ือจัดส่งให้ lab ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการทดสอบสินค้าต่อไป ซึ่งสินค้าที่                       
สุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นสินค้าล็อตที่จะน าเข้า  ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะมีอายุ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออก ในกรณีที่   
ผู้น าเข้ายังไม่มีการด า เนินการน าเข้าสินค้า  และสามารถใช้ในการยื่นขอรับการรับรองสินค้า  (product 
verification) ได้เพียง 1 ใบสมัครเท่านั้น  ส าหรับสินค้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างโดยผู้แทนของ lab ในต่างประเทศ จะต้อง
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มีการทดสอบเฉพาะหรือการทดสอบจุดเสี่ยง (Critical Test) ส าหรับสินค้านั้นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานของ
มาเลเซียด้วย  นอกจากนี้ รายงานผลการทดสอบจะต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีรูปแบบตามที่ CIDB เห็นชอบ   

1.2) Laboratory Test Report with Double Inspection – UPK2 

 เป็นการสุ่มตัวอย่างสินค้าเพ่ือการทดสอบเต็มรูปแบบ (Full Test) และตรวจรับรองสินค้า 
(Product Verification) ไปพร้อมๆ กันในประเทศผู้ส่งออก  ผู้น าเข้าจะต้องรับผิดชอบจัดการให้ CIDB มีการตรวจ
รับรองและจัดเก็บตัวอย่างสินค้าเพ่ือการทดสอบในประเทศผู้ส่งออกซึ่งด าเนินการโดย lab ที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก CIDB และจัดส่งรายงานผลการทดสอบให้ CIDB ก่อนขนส่งสินค้ามายังจุดน าเข้าของ  เมื่อได้รับความเห็นชอบ
รายงานผลการทดสอบแล้ว จึงจะสามารถขนส่งสินค้าเข้ามายังมาเลเซีย  และเจ้าหน้าที่ CIDB จะมีการตรวจเยี่ยม
เพ่ือตรวจรับรองเป็นครั้งที่ 2 ณ จุดน าเข้าสินค้า  และจะออกใบอนุญาตน าเข้า (COA) ในวันเดียวกันนั้นในกรณีที่มี
การส าแดงเอกสารต่างๆ ครบถ้วน  วิธีการนี้จะใช้เฉพาะกรณีท่ีมีการน าเข้าทางบกโดยมีการระบุจ านวนสินค้าน าเข้า
อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ ผู้น าเข้าจะใช้ lab ในประเทศหรือในประเทศต้นทางก็ได้  อย่างไรก็ดี หากจะใช้ lab ในประเทศ
ต้นทาง ผู้น าเข้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIDB ก่อนทีจ่ะมอบหมายให้ lab นั้นๆ เป็นผู้ด าเนินการทดสอบ   

1.3) Laboratory Test Report (3 months validity period) – UPK3 
     เจ้าหน้าที่ CIDB จะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือด าเนินการทดสอบเต็มรูปแบบ
เฉพาะครั้ง (Consignment Full Test :UPK)  ซึ่งรายงานผลการทดสอบมีอายุ 6 เดือนจากวันที่ออก  ต่อจากนั้น 
CIDB จะออกใบรับรองการทดสอบเต็มรูปแบบเฉพาะครั้ง (Consignment Full Test Certificate) เมื่อมีการยื่น           
ใบสมัครเพ่ือจัดส่งสินค้าในล็อตแรก โดยใบรับรองนี้มีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ออกใบอนุญาตน าเ ข้า (COA)              
ครั้งแรก  ผู้น าเข้าสามารถเลือกใช้บริการทดสอบจาก lab ในประเทศหรือในต่างประเทศก็ได้  ทั้งนี้ ผู้น าเข้าจะต้อง
ยื่นเอกสารให้แก่ CIDB อย่างครบถ้วนเพ่ือด าเนินการตรวจรับรอง ณ จุดที่มีการน าเข้าตามที่ระบุในขั้นตอน              
การน าเข้า  ส าเนาผลการทดสอบที่มีการรับรองส าเนาถูกต้องจะใช้แทนส าเนาเอกสารการรับรองผลิตภัณฑ์  และ
ผู้น าเข้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบทั้งหมด  นอกจากนี้ สินค้า/โมเดลที่จะสามารถน าเข้าได้
จะต้องเป็นสินค้าที่มีการส าแดงรายการเท่านั้น  ส าหรับผลิตภัณฑ์ซีเมนต์จะต้องมีการด าเนินการทดสอบจุดเสี่ยง 
(Critical Test) ทุกล็อตที่มีการน าเข้า  

1.4) Laboratory Test Report (Self Regulation) – UPK4 
วิธีการนี้มีไว้ส าหรับผู้น าเข้าที่ใช้บุคคลที่สามในการด าเนินการตรวจสอบ ( Inspection Body: 

IB) เพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของมาเลเซีย  ซึ่ง IB ดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานตรวจ
รับรองระบบงาน (AB)   ผู้ที่จะใช้วิธีการนี้จะต้องยื่นรายละเอียดของ IB ให้แก่ CIDB เพ่ือยืนยันความถูกต้องก่อนจะ
มีการน าเข้าสินค้า  ผู้น าเข้าจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบ (inspection report) ทั้งหมดจาก IB ให้แก่ CIDB  
ส าหรับการน าเข้าสินค้าแต่ละครั้ง  ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกิดขึ้นต่อสินค้าหลังจากที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับ
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ (PC) แล้ว   

 CIDB สงวนสิทธิที่จะสั่งการให้ผู้น าเข้าด าเนินการทดสอบสินค้าเพ่ิมเติมทั้งการทดสอบแบบเต็มรูปแบบ 
(Full Test) หรือการทดสอบเฉพาะจุดเสี่ยง (Critical Test) ตามที่ CIDB จะเห็นสมควร  ซึ่งผู้น าเข้าจะต้องจัดให้มี
การทดสอบและส่งผลการทดสอบให้แก่ CIDB โดยทันที   ส าหรับผู้น าเข้าหรือผู้ผลิตที่มีห้องปฏิบัติการหรือ lab ที่
ได้รับการรับรองระบบของ Sijil Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) สามารถด าเนินการทดสอบได้ภายใต้การ
ก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ CIDB   แต่ห้ามไม่ให้ผู้น าเข้าเป็นผู้สุ่มตัวอย่างสินค้าและจัดส่งไปให้ lab ด้วยตนเอง   
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ขั้นตอนการขออนญุาตน าเขา้ผา่นทางออนไลน์ 

 
ที่มา:  Importation Procedure on Construction Materials, CIDB, December 2011  
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-ขั้นตอนการขออนญุาตน าเขา้ผา่นทางเอกสาร (เฉพาะกรณทีี่ระบบออนไลน์ขดัข้อง) 

 
ที่มา:  Importation Procedure on Construction Materials, CIDB, December 2011  
  
 ขั้นตอนการตรวจรบัรองสนิคา้ (Verification Procedure)  
 กระบวนการตรวจรับรองในส่วนการตรวจสอบสินค้า (inspection of product) มีดังนี้    

1) การตรวจรับรองสินค้าจะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจรับรอง  (Verification Officer) ที่ได้รับ
มอบหมายซึ่งจะมีการระบุชื่อไว้ในจดหมายแจ้งให้ทราบจาก CIDB   

2) ผู้น าเข้าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันนัดหมาย (สถานที่และเวลา) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนทั้งหมด ยกเว้นค่าเดินทางและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เป็นการตรวจรับรอง
ภายในประเทศมาเลเซีย 

3) การตรวจรับรองจะด าเนินการระหว่างสัปดาห์หรือสุดสัปดาห์ก็ได้  
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4) เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองจะต้องจัดท าผลการตรวจรับรองภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีมีการตรวจสอบ
สินค้าแล้ว (inspection) 

5) ผู้น าเข้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจ าเป็นทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ CIDB ที่เกิดขึ้นจากการตรวจเยี่ยม
โรงงานในประเทศผู้ผลิต  

6) ผู้น าเข้าจะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ CIDB ตลอดเวลาที่ด าเนินการตรวจรับรอง 
และเจ้าหน้าที่ CIDB มีสิทธิที่จะยกเลิกการตรวจสอบเมื่อใดก็ได้ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย  

7) ไม่ว่าสินค้านั้นจะน าเข้ามาโดยวิธีการใด ผู้น าเข้าจะต้องส าแดงว่าสินค้าที่น าเข้านั้นสอดคล้องกับ
มาตรฐานของมาเลเซีย (MS)  และ CIDB จะออกใบอนุญาตน าเข้าต่อเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจ
รับรองสินค้าแล้วเท่านั้น การตรวจรับรองสินค้ามีค่าธรรมเนียม ดังนี้  

 

ทั้งนี้ หากผู้น าเข้าไม่สามารถจัดการให้มีการตรวจรับรองตามวันเวลาที่ตกลงกันหรือไม่แจ้ง CIDB 
ล่วงหน้าก่อนวันที่นัดหมาย 1 วัน  ผู้น าเข้าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมอีกครั้งส าหรับการนัดหมายเพื่อ
ตรวจรับรองสินค้าใหม่  

 
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจรบัรองสนิคา้ (Verification Regulations) 

 กรณีท่ีสินค้าอยู่ในคอนเทนเนอร์  
1) คอนเทนเนอร์ที่ CIDB เลือกส าหรับการตรวจสอบจะต้องจัดวางในที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการตรวจสอบ    
2) ผู้น าเข้าจะต้องจัดให้มีคอนเทนเนอร์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมส าหรับการตรวจรับรอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ยังมี

ความข้องใจเก่ียวกับสินค้าในคอนเทนเนอร์แรก 
3) ผนึกคอนเทนเนอร์จะต้องไม่ถูกท าลาย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึง   
4) ในกรณีที่ผู้น าเข้าจ าเป็นท าลายผนึกปิดคอนเทนเนอร์เพ่ือการทดสอบสินค้าในห้องปฏิบัติการ และต้อง

จัดเก็บผนึกนั้นไว้ในคอนเทนเนอร์เพ่ือให้เจ้าหน้า CIDB ตรวจสอบ   
5) ผู้น าเข้าจะต้องจัดหาอุปกรณ์ กล้องดิจิตอล ฟอร์คลิฟต์ บุคลากร เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

แก่เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองเพ่ือใช้ในการน าสินค้าวัสดุก่อสร้างที่สุ่มตัวอย่างออกจากส่วนหนึ่ งส่วนใดใน
คอนเทนเนอร์   

กรณีท่ีสินค้าอยู่ในคลังสินค้า ไซโลหรือสถานที่จัดเก็บสินค้าอ่ืนๆ  
1) ผู้น าเข้าจะต้องจัดเก็บสินค้า (consignments) อย่างเหมาะสมและสะดวกต่อการตรวจสอบเป็นราย

สินค้า  
2) ต้องจัดเก็บผนึกและหมายเลขคอนเทนเนอร์ไว้เพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่างการตรวจสอบสินค้า  
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กรณีท่ีสินค้าอยู่ในพาหนะขนส่ง  
1) ผู้น าเข้าจะต้องจัดเก็บสินค้า (consignments) อย่างเหมาะสมและสะดวกต่อการตรวจสอบเป็น                  

รายสินค้า  
2) ใบขน (BL) จะต้องระบุข้อมูลพาหนะขนส่งนั้นๆ อย่างครบถ้วน 
3) จะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างการตรวจสอบสินค้า   
 

…………………………………………………………………….. 
20 ตุลาคม 2560 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 


