
  

การเข้าเมือง 
 
1.     ข้อกำหนดการเข้าเมือง 
         1.1     หนังสือเดินทาง (Passport)  

       ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียต้องถือหนังสือเดินทางที่ออกให้โดยประเทศนั้น หรือใช้เอกสารการ
เดินทางที่เป็นท่ียอมรับระหว่างประเทศ ซึ่งยังมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทางเข้ามาเลเซีย ผู้มีหนังสือ
เดินทางที่ไม่เป็นท่ียอมรับของประเทศมาเลเซียต้องทำเอกสารเดินทางแทนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า ซึ่งออกให้โดยสำนักงาน
ตัวแทนของประเทศมาเลเซียในต่างประเทศ การขอประทับตราวีซ่าอาจทำได้ที่สำนักงานตัวแทนของประเทศมาเลเซียที่ใกล้
ที่สุดในประเทศนั้นๆ ในกรณีประเทศไทยสามารถติดต่อขอทำวีซ่าได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ณ กรุงเทพมหานครฯ 
หรือสถานกงสุลมาเลเซียประจำประเทศไทย ณ จังหวัดสงขลา   ส่วนกรณีที่ไม่มีสำนักงานตัวแทนของประเทศมาเลเซียใน
ประเทศดังกล่าว อาจไปขอประทับตราวีซ่าได้ที่สำนักงานกงสุลใหญ่ของอังกฤษ หรือสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษที่ใกล้ที่สุด 

 
         1.2     การขอประทับตราวีซ่า 

       การประทับตราวีซ่า คือการประทับตราลงในพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางอื่นๆ ของชาวต่างชาติที่เป็นที่
ยอมรับทางราชการ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้ถือหนังสือเดินทางนั้นได้ขออนุมัติเข้าประเทศมาเลเซีย และได้รับการอนุมัติแล้ว  
ชาวต่างชาติซึ่งต้องขออนุญาตการประทับตราวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซีย ต้องขอยื่นคำร้องในการทำวีซ่าล่วงหน้า และต้องได้รับ
อนุมัติก่อนการเดินทางเข้าประเทศ ข้อกำหนดในการขอประทับตราวีซ่าแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนี้ 

 
ประเทศท่ีต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศมาเลเซีย 

• อัฟกานิสถาน* 
• แองโกลา 
• ภูฏาน 
• บูร์กินาฟาโซ 
• บุรุนดี 
• สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
• จีน 
• โคลัมเบีย 
• สหภาพคอโมโรส 
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
• โกตดิวัวร์ 
• จิบูตี 
• อิเควทอเรียลกิน ี
• เอริเทรีย 
• เอธิโอเปีย 
• กิน-ีบิสเซา 

• ฮ่องกง (หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงตน) 
• อินเดีย 
• ไลบีเรีย  
• มาลี 
• พม่า (ถือพาสปอร์ตตามปกติ) 
• เนปาล 
• ไนเจอร์ 
• รวันดา 
• สาธารณรัฐเซอร์เบียและ 
• สาธารณรัฐมอนเตเนโกร  
• ไต้หวัน 
• สหประชาชาติ (พาสปอร์ตเป็นทางการ) 
• ซาฮาราตะวันตก 
 
 

ประเทศในเครือจักรภพที่
ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ
มาเลเซีย 

• บังคลาเทศ 
• แคมมารูน 
• กานา 
• โมซัมบิค 

• ไนจีเรีย 
• ปากีสถาน  



  

ประเทศท่ีต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศมาเลเซีย กรณีอยู่
เกิน 3 เดือน 

• อัลบาเนีย 
• อัลจีเรีย 
• อาร์เจนตินา 
• ออสเตรเลีย 
• ออสเตรีย (เวียนนา) 
• บาห์เรน 
• เบลเยี่ยม 
• บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา  
• บราซิล  
• โครเอเธีย 
• คิวบา 
• สาธารณรัฐเช็ก 
• เดนมาร์ค 
• อียิปต์ 
• ฟินแลนด์ 
• ฝรั่งเศส 
• เยอรมนี 
• ฮังการี 
• ไอซ์แลนด์ 
• ไอร์แลนด์ 
• อิตาลี 
• ญี่ปุ่น 
• จอร์แดน 
• คีกิซสถาน 
• คูเวต 
• สาธารณรัฐคีกีซ 

• เลบานอน 
• ลิคเต็นสไตน์ 
• ลักเซ็มเบอร์ก 
• โมร็อกโค 
• เนเธอร์แลนด์ 
• นอร์เวย์ 
• โอมาน 
• เปรู 
• โปแลนด์ 
• กาตาร์ 
• โรมาเนีย 
• เซ็นต์มาริโน 
• ซาอุดี อาราเบีย 
• สโลวาเกีย 
• เกาหลีใต้ 
• สเปน 
• สวีเดน 
• สวิสเซอร์แลนด์ 
• ตูนิเซีย 
• ตุรก ี
• เติร์กเมนิสถาน 
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
• สหราชอาณาจักร  
• อุรุกวัย 
• เยเมน 
 

ประเทศท่ีต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศมาเลเซีย กรณีอยู่
เกิน 1 เดือน 

• อาร์มาเนีย 
• อาร์เซอร์ไบจัน 
• บาร์บาโดส 
• เบลารุต 
• บีนิน 
• โบลิเวีย 
• บุลกาเรีย 
• เขมร 
• กาบูเวร์ดี 
• ชาด  
• ชิลี 
• คอสตาริกา 
• เอกควาดอร์  

• คาซัคสถาน 
• ลัตเวีย 
• ลิทัวเนีย 
• เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
• มาเซโดเนีย 
• มาดากัสการ์ 
• มัลโดวา 
• มอรีเตเนีย  
• เม็กซิโก 
• โมนาโค 
• มองโกเลีย 
• นิคารากัว 
• เกาหลีเหนือ 



  

• เอล ซาลวาดอร์ 
• เอสโทเนีย 
• กาบอน 
• จอร์เจีย 
• กรีซ 
• กัวเตมาลา 
• สาธารณรัฐ กินี 
• ไฮติ 
• ฮอนดูรัส 
• ฮ่องกง 
• Surinam 
• Tajikistan 
• Togo 
• ยูเครน 
• Upper Volta 

• เยเมนเหนือ 
• ปานามา 
• ปารากวัย 
• โปรตุเกส 
• รัสเซีย 
• Sao Tome & Principe 
• เซเนกัล 
• สโลเวเนีย 
• ซูดาน 
• อุซเบกีซสถาน 
• เมืองวาติกัน 
• เวเนซูเอลา 
• แซร์ 
• ซิมบับเว 
 

ประเทศท่ีต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศมาเลเซีย กรณีอยู่
เกิน 14 วัน 

• อิหร่าน 
• อิรัก 
• ลิเบีย 
• มาเก๊า (ใบสำคญัการเดินทาง/ 

ใบแสดงตนของโปรตุเกส 
(Portugal Certificate of 
identity) 

• ปาเลสไตน์ 
• เซียรา ลีโอน 
• โซมาเลีย 
• เยเมนใต้ 
• ซีเรีย 

  หมายเหตุ : * วีซ่าประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย 

 
      ในกรณีบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาด้วยจุดประสงค์ทางสังคม ธุรกิจ หรือวิชาการ ไม่ต้องทำวีซ่า 

(ยกเว้นการเข้ามาทำงาน)  แต่บุคคลสัญชาติอิสราเอลต้องลงตราวีซ่า และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยล่วงหน้า
ก่อน ส่วนบุคคลสัญชาติเซอร์เบียและมอนเตเนโกร ไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องขอประทับตราวีซ่า 

      กรณีบุคคลในประเทศอาเซียน (ยกเว้นประเทศพม่า) ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักในมาเลเซียไม่เกินหนึ่ง
เดือน ถ้าต้องการเข้ามาพำนักในมาเลเซียเกินหนึง่เดือนก็ต้องขอวีซ่า (ยกเว้นประเทศบรูไนและสิงคโปร์) 

กรณีบุคคลสัญชาติดังต่อไปนี้ ได้แก่ จีน อินเดีย ศรีลังกา เนปาล พม่า บังกลาเทศ ปากีสถาน ภูฏาน เซอร์เบีย
และมอนเตเนโกร สามารถดำเนินการขอวีซ่าผ่านทางระบบออนไลน์ (eVISA) ของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย  

      บุคคลสัญชาติอื่น นอกเหนือจากประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีสิทธิ์เดินทางเข้า ประเทศมาเลเซีย (ยกเว้น
ประเทศอิสราเอล) โดยไม่ต้องขอวีซ่าหากเข้ามาโดยเหตุผลทางสังคม และพำนักภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงเดือน 

 
        1.3     การขอประทับตรา Pass 

      นอกเหนือจากการขอเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อเหตุผลทางสังคมและธุรกิจแล้ว ผู้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย
ต้องขออนุญาตประทับลงตรา “Pass” ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศ ได้แก่ Visit 
Pass ระยะสั้นและระยะยาว  Employment Pass, Professional Pass, Dependent Pass และ Student Pass ซึ่งต้อง
ได้รับอนุมัติก่อนการเข้าประเทศ  



  

 
      Pass คือการประทับตราในหนังสือเดินทาง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับอนุมัติให้อยู ่ในประเทศมาเลเซียเป็น

ระยะเวลาหนึ่ง ชาวต่างชาติต้องได้รับประทับตรา Pass ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองและได้รับการประทับตราวีซ่า (ถ้าจำเป็น) ซึ่ง
อนุญาตให้อยู่ในมาเลเซียได้เป็นการชั่วคราว การขออนุมัติ Pass นี้ ต้องมีผู้รับรองในประเทศมาเลเซีย โดยผู้รับรองยินยอม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ (ถ้ามี)  รายละเอียดประเภทของ Pass สำหรับชาวต่างประเทศ ดู
ได้จาก www.talentcorp.com.my และ www.imi.gov.my  
                   
                 (1)    Visit Pass (สังคม) ระยะสัน้   
                          Visit Pass ระยะสั้นออกให้แก่ชาวต่างชาติผู้มีความประสงค์มาเยีย่มเยยีนด้วยเหตุผลทางสังคมหรอื/และ
ทางธุรกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้  

• เจ้าของหรือตัวแทนบริษัททีเ่ดินทางเข้ามาเลเซียเพื่อมาประชุม สัมมนา ตรวจสอบบัญช ีหรือดูแล 
การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

• นักลงทุนหรือนักธุรกิจทีเ่ข้ามามาเลเซียพื่อแสวงหาโอกาสในทางธุรกิจและการลงทุน หรือจัดตั้ง 
โรงงานอุตสาหกรรม 

• ตัวแทนบริษัทต่างชาติที่เข้ามามาเลเซียเพื่อแนะนำสินค้าอุตสาหกรรมในมาเลเซีย  แต่ไม่ได้ทำ 
การค้าหรือจำหน่ายสินค้าโดยตรง 

• เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาเพื่อเจรจา ขายหรือให้เช่าสินทรัพย์ 

• นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวจากองค์กรสื่อสาธารณะเข้ามาในมาเลเซียเพื่อทำข่าว 

• ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬานัดสำคัญ 

• นักศึกษาเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือคณะผู้แทนทางมิตรภาพ 

• ผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนเกี่ยวกับเรื่องอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยได้รับ 
ความเห็นชอบและอนุมัติจากอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง 

Visit Pass ประเภทน้ี ใช้ไม่ได้ในกรณีเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือการควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ หรือ 
การควบคุมการสร้างโรงงาน  
 
                    (2)    Visit Pass (สังคม) ระยะยาว  
                             Visit Pass เพื่อเหตุผลทางสังคมระยะยาวจะอนุมัติให้ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศมาเลเซียได้ไม่ต่ำกว่า 
6 เดือน ท้ังนี้อาจมีการยื่นขอต่อเวลาได้ ถ้าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและทำตามเง่ือนไขท่ีวางไว้อย่างครบถ้วน  อนึ่ง 
คู่สมรสของชาวมาเลเซีย ซึ่งมี Social Visit Pass ระยะยาว สามารถทำงานได้โดยไดร้ับค่าจา้ง หรือทำธุรกิจและวิชาชีพใดๆ ได้ 
โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานภาพของ Social Visit Pass ที่มีอยู่มาเป็น Employment Pass (การอนุญาตการจ้างงานระยะยาว) 
หรือ Temporary Employment Pass (การอนุญาตการจ้างงานชั่วคราว)  อย่างไรก็ตาม คู่สมรสชาวมาเลเซียจะต้องแจ้งต่อ
หน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมืองถึงหน่วยงานหรือบริษัทที่ตนเองจะทำงานด้วยเพื่อที่เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการ
บันทึกและระบุบนหนังสือเดินทางของบุคคลนั้นๆ 
 
 

   (3)    Temporary Employment Pass (การอนุญาตการจ้างงานชั่วคราว)  
           Pass สำหรับการอนุญาตการจ้างงานชั่วคราว (Temporary Employment Pass) จะออกให้แก่

ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในมาเลเซียในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน 



  

 
   (4)    Employment Pass (การอนุญาตการจ้างงานระยะยาว)  
           Employment Pass จะออกใหแ้ก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในมาเลเซียเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 

ปี โดย Employment Pass จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที ่ได้รับอนุม้ติการจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ 
(expatriate post) จากหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง  

 
(5)     Professional Pass (การอนุญาตการจ้างงานผู้ชำนาญในวิชาชีพ) 
         Professional Pass จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างในระยะสั้นกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 

โดยอายุชอง  Pass ประเภทน้ีจะแตกต่างกันไป แต่มีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนในแต่ละครั้ง และผู้ขอ Pass ประเภทน้ีควรยื่น
ขอผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

กลุ่มชาวต่างชาติผู้มีสิทธิยื่นขอ Professional Pass 
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Professionals) /อาสาสมัคร 1. ผู้บรรยาย/วิทยากรที่ได้รับเชิญ 

2. ผู้เชี่ยวด้านการติดตั้งหรือบำรุงรักษาเครื่องจักร 
3. ผู้ที่ให้การฝึกอบรมทางเทคนิค และอื่นๆ 

ศิลปิน 1. ผู้ที่ร่วมในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือนักแสดง 
2. ผู้ที่ร่วมในการโปรโมทอัลบั้มหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ และอื่นๆ 

ผู้เผยแผ่ศาสนา (อิสลามหรือศาสนาอื่น) 1. สมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ 
2. นักวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลมาเลเซีย 
3. ผู้ที่เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านศาสนา  

                        
                   (6)    Dependent Pass สำหรับผู้ติดตาม  
                            Dependent Pass ประเภทนี้ออกให้แก่ครอบครัวของพนักงานต่างประเทศ ได้แก่ คู่สมรสและบุตร
ของผู ้ถ ือ Employment Pass  การขอ Dependent Pass และ Employment Pass อาจทำควบคู ่ก ันไป หรืออาจขอ 
Dependent Pass ภายหลังจากได้รับอนุมัติ Employment Pass แล้วก็ได้ 

                   (7)    Student Pass สำหรับนกัศึกษา 
                            Student Pass ออกให้แก่นักศึกษาต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ
มาเลเซียในหลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาระดับสูง และการสมัครเข้ามาเรียนได้รับการอนุมัติจาก 
Ministry of Home Affairs ของมาเลเซียแล้ว 
 
2.     การจ้างงานเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ (expatriate) 
        รัฐบาลมาเลเซียมีความประสงค์ให้ชาวมาเลเซียเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการจ้างงานในทุกระดับ  ดังนั้นจึง
สนับสนุนให้บริษัททำการฝึกอบรมชาวมาเลเซีย เพื่อให้การจ้างงานในทุกระดับของหน่วยงาน สะท้อนถึงเชื้อชาติหลากหลาย
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ขาดผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาวมาเลเซีย บริษัทสามารถจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศได้ใน 
“ตำแหน่งหลัก (Key Post) หรือ ตำแหน่งชั ่วคราว (Time Post)  ตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้เจ้าหน้าที ่จาก
ต่างประเทศเป็นการถาวร ในขณะที ่“Time Post” มีการกำหนดเวลาจ้างงานเฉพาะ 
 
 



  

         2.1    ประเภทของตำแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ 
                  (1)    ตำแหน่งหลัก (Key Post) 
                          เป็นตำแหน่งของผู้จัดการระดับสูงของบริษัทหรือธุรกิจเอกชนจากต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในมาเลเซีย 
ตำแหน่งนี้สำคัญสำหรับบริษัทต่างประเทศในการรักษาผลประโยชน์ในการลงทุน โดยเป็นผู้รับผิดชอบในนโยบายต่างๆ ของ
บริษัทเพ่ือให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 

                  (2)    ตำแหน่งชั่วคราว (Time Post) 
        ตำแหน่งผู้บริหาร (Executive Post) เป็นตำแหน่งผู้จัดการและผู้เช่ียวชาญในระดับกลาง ซึ่งต้องการผู้ที ่

มีคุณวุฒิด้านอาชีพ มีประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะและความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าท่ีต่างประเทศในระดับนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการนำเอานโยบายของบริษัทมาปฏิบัติใช้ และให้คำปรึกษาแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
                          ตำแหน่งที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-executive Post)  เป็นตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานด้านงานเทคนิค     
ซึ่งต้องการความชำนาญทางเทคนิคเฉพาะทาง หรือมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

         2.2      แนวทางปฏิบัติในการจ้างงานเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ 
                    ขั้นตอนในการจ้างงานเจ้าหน้าท่ีจากต่างประเทศ ประกอบด้วย 

(1) ยื่นขออนุมัติการจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีจากต่างประเทศต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยขึ้นอยู่กับ 
ลักษณะงานของธุรกิจ 

(2) เมื่อได้รับอนุมัติการจ้างงานแล้วให้นำเสนอต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อท่ีจะออก Employment  
Pass ต่อไป 
                   กรณีผู้ประกอบการบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Activities) บริษัทค้นคว้าวิจัย (R&D 
Activities) โรงแรมและบริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเท่ียว (Hotel and Tourism Projects) บริษัทท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ 
และยื่นรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับทาง MIDA  
         บริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต ค้นคว้าวิจัย โรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป การท่องเที่ยว การให้บริการ 
และยื่นรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับทาง MIDA สามารถยื่นขออนุมัติในการจ้างงานเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศได้โดยจะต้องมี
ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขดังนี้  
 

รายละเอียดบริษัท ทุนจดทะเบียนขั้นตำ่ 
กรณีบริษัทท่ีมีเจ้าของเป็นชาวมาเลเซีย 
(100% Malaysian-owned) 

250,000 ริงกิต 

กรณีบริษัทท่ีมีเจ้าของเป็นชาวมาเลเซียและชาวต่างชาต ิ
(Jointly-owned by Foreign and Malaysian) 

350,000  ริงกิต 

กรณีบริษัทท่ีมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ 
(100% Foreign-owned) 

500,000 ริงกิต 

การอนุมัติตำแหน่งหลัก (Key Post) จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทดำเนินกิจการในมาเลเซียและต้องมีทุนจดทะเบียน
ขั้นต่ำ 1,000,000 ริงกิต อย่างไรก็ตาม จำนวนตำแหน่งท่ีขออนุมัติดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณทุนจากต่างประเทศข้างต้น 
 
  การอนุมัติตำแหน่งช่ัวคราว (Time Post) จะขึ้นอยู่กับเงี่อนไขดังตอ่ไปนี้  

• เงินเดือนข้ันต่ำ ไม่น้อยกว่า 5,000 ริงกิต  

• ระดับการศึกษาและประสบการณก์ารทำงานขั้นต่ำ (ข้ึนอยู่กับประเภทบริษัท)  
  



  

ประเภทบริษัท ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน 
บริษัทอุตสาหกรรมการผลิต  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำ

กว่า 3 ปีในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ 
- จบการศึกษาระดับอนุปริญญาและมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำ
กว่า 5 ปีในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ  
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและมีประสบการณ์
การทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือมีใบรับรองระดับ
การศึกษาหรือจดหมายรับรองประสบการณ์การทำงานจากบริษัท 

บริษัทค้นคว้าวิจัย และบริษัทรับจา้งค้นคว้าวิจัย - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำ
กว่า 3 ปีในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ 
- จบการศึกษาระดับอนุปริญญาและมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำ
กว่า 5 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ใบรับรองระดับการศึกษาหรือ
จดหมายรับรองประสบการณ์การทำงานจากบริษัท 

โรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และบริษัทท่ีเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว  

- จบการศึกษาระดับปรญิญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานไม่ตำ่กว่า 
5 ปีในสายงานโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
 จำนวนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชั่วคราวท่ีจะได้รับอนุมัติขึ้นกับเหตุผลในการขออนุมัติในแต่ละกรณี  โดยยื่นขอ

อนุมัติจากทาง MIDA อย่างไรก็ตาม บริษัทค้นคว้าวิจัย และบริษัทรับจ้างค้นคว้าวิจัยที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของนั้น  จะมี

จำนวนเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของการจ้างงานทั้งหมด โดยมีอัตราส่วน เจ้าหน้าที่จาก

ต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง ต่อเจ้าหน้าท่ีชาวมาเลเซีย 1 ตำแหน่ง และระยะเวลาในการจ้างต้องไม่เกิน 5 ปี  

กรณีผู้ประกอบการบริษัทที่เป็นสำนักงานใหญ่ (Operational Headquarters: OHQs) สำนักงาน

ส ่ วนภ ู ม ิ ภ าค  (Regional Development Corporations: RDCs) ส ำน ั ก ง าน ในต ่ า งป ร ะ เทศ  International 

Procurement Centre : IPCs) และสำนักงานศูนย์กลาง (Principal Hub) 

การขออนุมัติการจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศของสำนักงานใหญ่ สำนักงานพัฒนาส่วนภูมิภาค สำนักงาน

ในต่างประเทศและสำนักงานศูนย์กลาง จะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขดังนี้ 

รายละเอียดบริษัท ทุนจดทะเบียนขั้นตำ่ 
สำนักงานใหญ่ สำนักงานพัฒนาสว่นภูมิภาค สำนักงานในต่างประเทศ 500,000 ริงกิต 
สำนักงานศูนย์กลาง 2,500,000  ริงกิต 

 
การอนุมัติตำแหน่งการจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทและระยะเวลาการ

จ้างงานไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี ้ในการอนุมัติตำแหน่งนั้น จะต้องมีเงี่อนไขดังต่อไปนี้  

• เงินเดือนข้ันต่ำ ไม่น้อยกว่า 5,000 ริงกิต สำหรับตำแหน่งการจ้างเจา้หน้าท่ีจากต่างประเทศ 

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานไมต่่ำกว่า 5 ปีในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
ใบรับรองระดบัการศึกษาหรือจดหมายรับรองประสบการณ์การทำงานจากบริษัท 

• สำหรับบริษัทท่ีมีชาวมาเลเซยีเป็นเจ้าของนั้น สามารถขออนุมตัิตำแหน่งหลัก (Key Post) โดยต้องมีทนุจด
ทะเบียนขั้นต่ำ 1,000,000 ริงกิต 

 



  

 กรณีผู้ประกอบการบริษัทท่ีเป็นสำนักงานส่วนภูมภิาค  
การขออนุมัติการจ้างเจ้าหน้าท่ีจากต่างประเทศของสำนักงานส่วนภูมิภาค จะต้องมีเง่ือนไขดังนี้ 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขั้นต่ำ 300,000 ริงกิตต่อป ี 

• เงินเดือนข้ันต่ำ ไม่น้อยกว่า 5,000 ริงกิต สำหรับตำแหน่งการจ้างเจา้หน้าท่ีจากต่างประเทศ 

จำนวนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชั่วคราวท่ีจะไดร้ับอนุมัติขึ้นกับเหตผุลในการขออนุมัติในแตล่ะกรณี  โดยยืน่ขอ

อนุมัติจากทาง MIDA 

  กรณีผู้ประกอบการบริษัทที่เกี่ยวกับการให้บริการ และไม่ได้ยื่นรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ MIDA 
รวมถึงผู้ประกอบการบริษัทท่ีเกี่ยวกับการให้บริการที่นอกเหนือจากระบุไว้ข้างต้น (Unregulated Services) 

• การขออนุมัติการจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ จะต้องดำเนินการกับทางกรมตรวจคนเข้าเมือง
มาเลเซียโดยตรง  

กรณีผู้ประกอบการบริษัทท่ีเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมประมง ปศุสัตว์และเกษตร  

• การขออนุมัติการจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศสำหรับบริษัทใหม่ (ที่ไม่ได้ยื่นรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีกับ MIDA) และบริษัทท่ีมีอยู่แล้วในภาคอุตสาหกรรมประมง ปศุสัตว์และเกษตร จะต้องยื่นขออนุมัติจากทาง MIDA 

• สำหรับการอนุมัติตำแหน่งนั้น จะพิจารณาตามกฎระเบียบและเงื ่อนไขแบบเดียวกับบริษัทจาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 
3.  การยื่นขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ 

บริษัทใหม่หรือบริษัทที่มีอยู่แล้วในมาเลเซียที่ต้องการขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ (รวมทั้งบริษัทที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการขยายงาน) ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบรกิารที่เกี่ยวข้อง จะต้องยื่นขอต่อ MIDA ไม่ว่าบริษัทเหล่านั้นจะ
ได้รับใบอนุญาตการประกอบอุตสาหกรรม (licence) หรือไม่ก็ตาม  
 
4. การจ้างแรงงานต่างชาติ  

การจ้างแรงงานต่างชาติ ในมาเลเซียอาจทำได ้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง ภาคการเพาะปลูก  
ภาคการเกษตร ภาคการบริการและแม่บ้าน ในส่วนของภาคการบริการ  ประกอบด้วย 11 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหาร บริการ
ทำความสะอาด การจัดการด้านสินค้าจำนวนมาก (cargo) บริการซักรีด เด็กบริการในสโมสรกอล์ฟ ช่างตัดผมผู้ชาย ผู้ค้าส่ง/
ผู้ค้าปลีก สิ่งทอ กิจกรรมเศษเหล็ก/เศษของทิ้งแล้ว/รีไซเคิล บ้านสงเคราะห์ และโรงแรม/รีสอร์ทบนเกาะ   ทั้งนี้ มาเลเซียมี
การกำหนดแรงงานเฉพาะจากบางประเทศเท่านั้นทีไ่ด้รับอนุญาตให้สามารถมาทำงานในมาเลเซียได้ในบางประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 

ประเภทธุรกิจที่มาเลเซียอนุญาต แรงงานจากประเทศท่ีกำหนด 
• อุตสาหกรรม 
• การเพาะปลูก 
• เกษตรกรรม 
• การก่อสร้าง 
• ธุรกิจบริการ 

อินโดนีเซีย เขมร เนปาล  พม่า  ลาว  เวียดนาม  
ฟิลิปปินส์ (ผู้ชายเท่านั้น)  ปากีสถาน  ศรีลังกา   
เตอร์กเมนิสถาน   อุซเบกิสถาน  คาซัคสถาน 
ไทย 



  

• การบริการ (พ่อครัว  การค้าส่ง/ค้าปลีก  เศษเหล็ก/เศษของทิ้ง
แล้ว/ของรีไซเคิล  สิ่งทอ) 

• การก่อสร้าง (ซ่อมสายเคเบิลไฟแรงสูงเท่านั้น)  
• เกษตรกรรม  
• การเพาะปลูก  

อินเดีย 

  ที่มา: www.moha.gov.my   
 

การออกใบอนุญาตทำงานขึ้นกับพื้นฐานเหตุผลในแต่ละกรณีและเงื่อนไขซึ่งเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะๆ การยื่นขอ
ใบอนุญาตทำงานเพื่อจ้างแรงงานต่างชาติจะได้รับการพิจารณาในกรณีที่ไม่สามารถหาแรงงานจากชาวมาเลเซียในประเทศได้
หรือผู้มีพำนักถาวรที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้  โดยแรงงานต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Levy) ต่อปี  

 
ประเภทธุรกิจที่มาเลเซียอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียมประจำปี (ริงกิต) 

ในการขอใบอนุญาตทำงาน 
(รัฐทางคาบสมุทรมลายู)  

อัตราค่าธรรมเนียมประจำปี (ริงกิต)  
ในการขอใบอนุญาตทำงาน 
(รัฐซาบาห์และซาราวัก) 

อุตสาหกรรม 1,850 1,010 
การก่อสร้าง 1,850 1,010 
การเพาะปลูก 640 590 
เกษตรกรรม 640 410 
ภาคการบริการ  1,850 1,490 
ภาคการบริการ (รีสอร์ทบนเกาะ)  1,850 1,010 
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การขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติ ต้องยื่นต่อศูนย์ One Stop Centre ของ Ministry of Home Affairs 

ยกเว้นการขออนุมัติการทำงานของแม่บ้าน ซึ่งจะต้องไปยื่นขอที่กรมตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติดูได้ที่  www.moha.gov.my 
 
5.  ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  
 ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นเปี 2563 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และกระจายไปยังพื้นท่ี
ต่างๆทั่วโลก การระบาดดังกล่าวส่งผลใหทางการมาเลเซียประกาศมาตรการควบคุมการเดนิทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวด 
ในช่วงแรกของการระบาดนั้น มีการห้ามชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด แต่ในปัจจุบัน 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) มีการอนุญาตชาวต่างชาติที่มีวีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียนนักศึกษา นักการทูตและ
ผู้ติดตาม รวมถึงชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพำนักถาวรในมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการเดินทางรวมถึงกักตัวตามระยะเวลาที่ทางสาธารณสุขมาแลเซียกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาเลเซียได้ ซึ่งการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวนั้นเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และคาดการณ์ว่าจะมีการ
ยกเลกิมาตรการนี้ในช่วงปลายปี 2564 หรือช่วงต้นปี 2565 ต่อไป  
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