
มาเลเซีย 

ข้อมูลทั่วไป 
ประเทศมาเลเซียต้ังอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วย
ดินแดน 2 ส่วน คือ 1) มาเลเซียตะวันตก ต้ังอยู่บน
คาบสมุทรมลายู 2) มาเลเซียตะวันออก ต้ังอยู่บนเกาะ
บอร์เนียว (กาลิมันตัน)  
ในส่วนของมาเลเซียตะวันตก ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศไทย โดยทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดกันทั้งบน
บกผ่านคาบสมุทรมลายู และทางน้้าผ่านช่องแคบมะละกา 
รวมไปถึง อ่าวไทย/ทะเลจีนใต้ โดยพรมแดนทางบก
บางส่วนมีแม่น้้ าโก-ลก ซ่ึงมีความยาวประมาณ 95 
กิโลเมตร กั้นระหว่างประเทศ  

เมืองหลวง   กรุงกัวลาลัมเปอร์   
พ้ืนที่          330,252 ตารางกิโลเมตร  
ประชากร    30.5 ล้านคน (2558)  
สกุลเงิน      ริงกิต (Ringgits) 
ก า ร ป ก ค ร อ ง  ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  โ ด ย มี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข   
                 
 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ   
มาเลเซียจัดเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่มีเศรษฐกิจดี
ที่สุด โดยมี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในช่วง
ปี 2500 – 2548 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.5 โดยปี 2558 
มาเลเซียมี GDP สูงเป็นอันดับที่ 35 ของโลก และเป็น
อันดับ 3 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 313.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (2558) 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 4.7 % (2558) 
อัตราเงินเฟ้อ : 2.4 % (2558)  

การค้ามาเลเซีย-โลก 
สินค้าส่งออกที่ส้าคัญ : เคร่ืองจักรอิเล็กทรอนิกส์ น้้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ เคร่ืองจักร น้้ามันปาล์ม ยางพารา 
พลาสติก อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา (ธุรกิจ , แพทย์) 
เคมีภัณฑ์  

สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญ : เคร่ืองจักรอิเล็กทรอนิกส์ น้้ามัน 
และก๊าซธรรมชาติ เคร่ืองจักร พลาสติก ยานพาหนะ 
เหล็ก เหล็กกล้า ทองแดง 

   ล้าดับตลาดส่งออกหลัก (%)       แหล่งน้าเข้าหลัก (%) 
1. สิงคโปร ์ 13.90 1. จีน  18.80 
2. จีน  13.00 2. สิงคโปร ์ 11.90 
3. ญี่ปุ่น  9.50 3. ญี่ปุ่น  8.00 
4. สหรัฐอเมริกา  9.40 4. สหรัฐอเมริกา  7.80 
5. ไทย  5.70 5. ไทย 6.10 
 

การค้าไทย-มาเลเซีย 
สินค้าส่งออกที่ส้าคัญมายังประเทศไทย : แผงวงจรไฟฟ้า 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและ
ส่ วนประกอบ เค ร่ืองคอมพิ ว เตอ ร์  อุ ปกรณ์และ
ส่วนประกอบ น้้ามันดิบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลวดและสายเคเบิล เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ สัตว์น้้าสด/แช่
เย็น/แช่แข็ง/แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป 

สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญจากประเทศไทย : รถยนต์/อุปกรณ์/
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้้ามันส้าเร็จรูป เม็ด
พลาสติก เคร่ืองส้าอาง/สบู่/ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคมีภัณฑ์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์/ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ ข้าว 
 

การค้าไทย – มาเลเซีย (ล้านเหรียญสหรัฐ) 
 2557      2558      2559 

  (ม.ค.-มิ.ย.) 
 มูลค่าการค้า   507.66   485.76   241.81  
 %   10.69   -1.54   12.58  
 การส่งออกจากไทยไปมาเลเซยี   275.00   250.05   123.22  
 %   16.57   2.11   14.51  
 การน้าเข้าจากมาเลเซยีมายังไทย  232.66   235.71   118.60  
 %   -0.57   -9.73   8.08  
 ดุลการค้า   42.33   14.34   4.63  

 
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และศุลกากร 
ไทยมีจังหวัดที่มพีรมแดนทางบกติดกับมาเลเซีย คือ สตูล 
สงขลา ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงแต่ละจังหวัดมีด่าน
ศุลกากรที่เป็นจุดเชื่อมต่อการข้ามพรมแดนของสินค้า ทั้ง
ทางรถยนต์ และทางรถไฟ ดังนี้ 

 ด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล 

 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ ด่านศุลกากรสะเดา และ
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 

 ด่านศุลกากร เบตง จังหวัดยะลา 
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 ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และ
ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส 

โดยด่านที่มีมูลค่าการค้าสูง ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา ซ่ึง
เป็นด่านทางบกที่ผ่านไปสู่รัฐเกดะห์ ตามด้วยด่านศุลกากร
ปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสุไหง-โกลก 
  

ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-มาเลเซีย   
ไทยและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 
เมื่อวันที่  31 สิงหาคม พ.ศ.2500 โดยความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้พัฒนาเป็นความร่วมมือใน
หลายๆ กรอบความร่วมมือ ซ่ึงนอกจากความสัมพันธ์ผ่าน
กรอบความร่วมมือพหุภาคี เช่น ASEAN APEC แล้ว ไทย
และมาเลเซีย ยังได้มีความร่วมมือระดับทวิภาคีในเร่ือง
ต่างๆ โดยจัดท้าเป็นความตกลง และบันทึกความเข้าใจ 
ทั้งนี้ความร่วมมือส้าคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานศุลกากร มี
ดังนี้  

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) 
รัฐบาลไทยและมาเลเซีย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือ
ก่อต้ังองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand 
Joint Authority : MTJA) เมื่อปี 2522 เพ่ือบริหาร
จัดการพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อน ที่เรียกว่า "พ้ืนที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย" (Joint Development Area : JDA) ซ่ึง
คลุมพ้ืนที่ในอ่าวไทยถึง 7,250 ตารางกิโลเมตร โดยเป็น
ความตกลงที่จะพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกันโดยใช้หลักการ
แบ่งผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้งสองฝ่าย  

โดยในส่วนของศุลกากร ได้มีคณะกรรมการร่วมทาง
ศุลกากร (Joint Customs Committee : JCC) จาก
ตัวแทนทั้งสองประเทศเพ่ือสนับสนุนและแก้ไขประเด็น
ปัญหาตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) 
ไทยและมาเลเซียได้มีความตกลงว่าด้วยการค้าทวิภาคี ลง
นาม เมื่ อวั นที่  6  ตุ ลาคม  2543  และมี ก ารจั ด ต้ั ง
คณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย -มาเลเซีย (Joint 
Trade Committee: JTC) ขึ้นภายใต้ความตกลง
ดังกล่าว 

บันทึกความเข้าใจเพื่ออ้านวยความสะดวกด้านพิธี
การในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
ไทยและมาเลเซียได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลไทยและมาเลเซีย เพ่ืออ้านวยความสะดวกด้านพิธี
การในการเคลื่อนย้ายสินค้า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2546 โดยมีนโยบายให้ความส้าคัญกับสินค้าน้าเข้า และ
ลดหรือยกเลิกการตรวจสินค้าส่งออกโดยน้าหลักบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ รวมถึงการตรวจสินค้า ณ จุดเดียว และ
การเชื่อมข้อมูลแบบไร้เอกสาร 

กรอบความร่วมมือว่าด้วยยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (JDS) 
ไทยและมาเล เซียได้จัด ต้ังคณะกรรมการ ว่า ด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส้าหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย - 
มาเลเซีย (Thailand - Malaysia Committee on 
Joint Development Strategy for border areas : 
JDS) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สร้างกลไกพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณ
พ้ืนที่ชายแดนของท้ังสองประเทศ โดยก้าหนดกรอบความ
ร่วมมือในหลายสาขา เช่น การท่องเท่ียว การเงินการคลัง 

ในส่วนของศุลกากร ได้เข้าร่วมเป็นคณะท้างานในสาขาที่
เกี่ ยวข้อง คือ กรอบความร่วมมือสาขาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่ง 
และกรอบความร่วมมือสาขาการค้าและการลงทุน  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง   
1 https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศมาเลเซีย 
2 http://www.dtn.go.th/index.php/asia-dtn/ 
3 https://th.wikipedia.org/wiki/ชายแดนมาเลเซีย-
ไทย 
4 http://data.worldbank.org/data-catalog/gdp-
ranking-table 
5 http://btsstat.dft.go.th 
6 http://bureau4.customs.go.th/ 
7 https://www.mtja.org/about_mtja.html 
8 http://www.mfa.go.th/asean/th/code?c=j 
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