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1. Short title, application and commencement 

This Act may be cited as the Standards of Malaysia Act 1996 and shall apply 

throughout Malaysia. This Act shall come into force on such date as the Minister 

may, by notification in the Gazette, appoint; and the Minister may appoint different 

dates for the coming into force of different provisions of the Act. 

2. Provisions concerning Director General of the Department of Standards 

The Minister shall, from time to time, by notification in the Gazette, appoint 

a public officer to be the Director General of the Department of Standards for the 

purpose of carrying out the duties and functions assigned to him under this Act. 

The duties and functions of the Director General shall be to foster and 

promote standards and standardization of specifications as a means of advancing 

the national economy, benefiting the health, safety and welfare of the public, 

assisting and protecting consumers, promoting industrial efficiency and 

development, facilitating domestic and international trade and furthering 

international co-operation in relation to standards. 

3. Establishment of the Standards and Accreditation Council and its functions 

- There shall be established a Council to be known as the Malaysian 

Standards and Accreditation Council consisting of the members appointed by the 

Minister. 



- The Director General shall be an ex officio member of the Council.  

- The Council may, subject to the prior approval of the Minister, establish 

such committees as the Council deems necessary for the discharge of its duties or 

functions or for any purpose arising out of or connected with any of its duties or 

functions. 

- Subject to the direction and control of the Minister, the duties of the 

Council shall be— 

(a) to advise the Minister in respect of standardization policies, programmes, 

schemes, projects and activities; 

(b) to advise, and submit recommendations for the consideration and 

approval of, the Minister, in respect of programmes, schemes, projects and 

activities to promote industrial efficiency and development, and for consumer 

protection, through standardization activities; 

(c) to advise the Minister in respect of standard specifications for 

commodities, processes, practices and services; 

(d) to advise the Minister on the priorities in respect of standardization to 

ensure maximum effectiveness; 

(e) to advise the Minister on the effective implementation of standard 

specifications for commodities, processes, practices and services; 

(f) to submit for the consideration and approval of the Minister, criteria and 

procedures relating to the preparation, approval, acceptance and designation of 

voluntary standards in Malaysia; 

(g) to submit for the consideration and approval of the Minister, criteria and 

procedures relating to the accreditation of testing laboratories, calibration 



laboratories, organizations engaged in conformity assessment and organizations 

engaged in training of personnel in conformity assessment; 

(h) to submit for the consideration and approval of the Minister, criteria and 

procedures for the registration of persons engaged in conformity assessment; 

(i) to advise the Minister on the promotion and implementation of 

accreditation programmes; 

(j) to advise, and submit recommendations for the consideration and 

approval of, the Minister in respect of programmes, schemes, projects and 

activities to promote industrial testing needs and for the development of testing 

services; 

(k) to perform any other function as may be determined or delegated by the 

Minister. 

4. Standard specifications 

The Minister may, by notification in the Gazette, declare any specification 

that has been adopted with or without modification, to be a standard specification 

or a provisional standard specification for the purposes of this Act, and may amend 

or withdraw any standard specification or provisional standard specification. 

5. Accreditation and registration certificates 

Any person or organization desiring to be accredited or registered as— 

(a) a conformity assessment organization; 

(b) a laboratory for testing or calibration; 

(c) a training organization for conformity assessment; or 

(d) a person qualified to perform conformity assessment and related services, 



may apply to the Director General in such manner as may be prescribed by 

regulations. 

An accreditation or registration certificate shall be granted for a period as 

specified by the Director General but so long as the terms and conditions of the 

accreditation or registration certificate are complied with, the accreditation or 

registration certificate may from time to time be renewed by the Director General 

for such periods as he may specify. 

6. Restriction on the use of words 

Except with the consent of the Minister, no body of persons, corporate or 

otherwise, shall exercise the functions for which it is formed under a name that 

contains the words “Malaysian Standard” or any abbreviation or misleading 

abbreviation thereof or any mark of the Department of Standards or any 

resemblance thereof. 

Where any written law provides for the registration of any body of persons, 

the registering authority may refuse registration if in its opinion the use of the 

name by which the body desires to be registered is prohibited under subsection (1). 

7. Offences committed by body corporate 

Where an offence against this Act has been committed by a body corporate, 

any person who at the time of the commission of the offence was a director, 

manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or was purporting 

to act in such capacity, shall be deemed to have committed that offence unless he 

proves that the offence was committed without his consent or connivance and that 

he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence as he ought 

to have exercised, having regard to the nature of his functions in that capacity and 

to all the circumstances. 



8. Characteristics of commodities, etc., may be prescribed by reference to 

standard specifications 

Where any written law confers power to prescribe or define, whether by 

subsidiary legislation or otherwise, any characteristics of any commodity, process, 

practice or service, those characteristics or any of them may be prescribed or 

defined by reference to any standard specification or part thereof. 

9. Saving of specifications, marks and licences 

All specifications declared to be standard specifications under section 28 of 

the Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (Incorporation) Act 

1975 or which by virtue of section 49 of the said Act continue to subsist as 

standard specifications declared under section 28 and subsisting as standard 

specifications immediately before the commencement of this Act shall continue to 

subsist as standard specifications declared under section 15 of this Act until 

withdrawn under that section. 

All marks registered as certification trade marks by virtue of section 29 of 

the said Act or deemed to have been registered under section 49 of the said Act and 

remaining so registered immediately before the commencement of this Act shall 

continue to remain registered. 

All licences to use standard marks granted under section 30 of the said Act 

or subsisting by virtue of subsection 49(3) of the said Act and subsisting 

immediately before the commencement of this Act shall remain valid until they 

expire or are revoked under this Act. 
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1. Tiêu đề ngắn gọn, phạm vi áp dụng và ngày áp dụng 

Đạo luật này có thể được viện dẫn là Tiêu chuẩn của Đạo luật Malaysia năm 

1996 và sẽ được áp dụng trên toàn lãnh thổ Malaysia. Đạo luật này sẽ có hiệu lực 

vào ngày mà Bộ trưởng có thể, bằng cách thông báo trên Công báo, bổ nhiệm; và 

Bộ trưởng có thể chỉ định các ngày khác nhau để các điều khoản khác nhau của 

Đạo luật có hiệu lực. 

2. Các quy định liên quan đến Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn 

Tùy từng thời điểm, Bộ trưởng sẽ bổ nhiệm một công chức làm Vụ trưởng 

Vụ Tiêu chuẩn để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng được giao theo quy định 

của Đạo luật này. 

Nhiệm vụ và chức năng của Tổng cục trưởng là thúc đẩy các tiêu chuẩn và 

tiêu chuẩn hóa các yêu cầu kỹ thuật như một phương tiện thúc đẩy nền kinh tế 

quốc dân, mang lại lợi ích cho sức khỏe, an toàn và phúc lợi của công chúng, hỗ 

trợ và bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy hiệu quả và phát triển công nghiệp, tạo 

thuận lợi cho thương mại trong nước và quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế liên 

quan đến các tiêu chuẩn. 

3. Thành lập Hội đồng Tiêu chuẩn và Công nhận và các chức năng của Hội 

đồng 



- Sẽ thành lập một Hội đồng được gọi là Hội đồng Tiêu chuẩn và Công nhận 

Malaysia bao gồm các thành viên do Bộ trưởng chỉ định. 

- Tổng cục trưởng là thành viên đương nhiệm của Hội đồng.  

- Hội đồng có thể, tùy thuộc vào sự chấp thuận trước của Bộ trưởng, thành 

lập các ủy ban mà Hội đồng cho là cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ hoặc chức 

năng của mình hoặc cho bất kỳ mục đích nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất 

kỳ nhiệm vụ hoặc chức năng nào của Hội đồng. 

- Chịu sự chỉ đạo và điều hành của Bộ trưởng, nhiệm vụ của Hội đồng là— 

(a) Tham mưu cho Bộ trưởng về các chính sách, chương trình, đề án, dự án 

và hoạt động tiêu chuẩn hóa; 

(b) tham mưu và trình bày các khuyến nghị để Bộ trưởng xem xét, phê duyệt 

đối với các chương trình, đề án, dự án và hoạt động thúc đẩy hiệu quả và phát triển 

công nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng thông qua các hoạt động tiêu chuẩn hóa; 

(c) tư vấn cho Bộ trưởng về các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn cho hàng hóa, 

quy trình, thông lệ và dịch vụ; 

(d) tư vấn cho Bộ trưởng về các ưu tiên liên quan đến tiêu chuẩn hóa để đảm 

bảo hiệu quả tối đa; 

(e) tư vấn cho Bộ trưởng về việc thực hiện có hiệu quả các yêu cầu kỹ thuật 

tiêu chuẩn đối với hàng hóa, quy trình, thông lệ và dịch vụ; 

(f) trình Bộ trưởng xem xét và phê duyệt các tiêu chí và thủ tục liên quan 

đến việc chuẩn bị, phê duyệt, chấp nhận và chỉ định các tiêu chuẩn tự nguyện ở 

Malaysia; 



(g) trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt các tiêu chí và thủ tục liên quan đến 

việc công nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức đánh giá sự phù hợp 

và tổ chức đào tạo nhân lực đánh giá sự phù hợp; 

(h) trình Bộ trưởng xem xét và phê duyệt các tiêu chí và thủ tục đăng ký 

người tham gia đánh giá sự phù hợp; 

(i) tư vấn cho Bộ trưởng về việc thúc đẩy và thực hiện các chương trình 

công nhận; 

(j) tư vấn và trình các khuyến nghị để Bộ trưởng xem xét và phê duyệt đối 

với các chương trình, đề án, dự án và hoạt động nhằm thúc đẩy nhu cầu thử nghiệm 

công nghiệp và phát triển các dịch vụ thử nghiệm; 

(k) thực hiện bất kỳ chức năng nào khác do Bộ trưởng quyết định hoặc ủy 

quyền. 

4. Yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn 

Bộ trưởng có thể, bằng cách thông báo trên Công báo, tuyên bố bất kỳ yêu 

cầu kỹ thuật nào đã được thông qua có hoặc không có sửa đổi, là yêu cầu kỹ thuật 

tiêu chuẩn hoặc yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn tạm thời cho các mục đích của Đạo 

luật này, và có thể sửa đổi hoặc rút lại bất kỳ yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn hoặc tiêu 

chuẩn tạm thời nào. sự chỉ rõ. 

5. Công nhận và chứng chỉ đăng ký 

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào muốn được công nhận hoặc đăng ký là— 

(a) một tổ chức đánh giá sự phù hợp; 

(b) phòng thí nghiệm để thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn; 

(c) một tổ chức đào tạo để đánh giá sự phù hợp; hoặc 



(d) một người đủ điều kiện để thực hiện đánh giá sự phù hợp và các dịch vụ 

liên quan, có thể nộp hồ sơ cho Tổng cục trưởng theo cách thức có thể được quy 

định bởi các quy định. 

Giấy chứng nhận công nhận hoặc đăng ký sẽ được cấp trong một thời hạn do  

Tổng cục trưởng quy định nhưng miễn là các điều khoản và điều kiện của giấy 

chứng nhận công nhận hoặc đăng ký được tuân thủ, đôi khi, Tổng cục trưởng có 

thể gia hạn giấy chứng nhận công nhận hoặc đăng ký chung một khoảng thời gian 

theo chỉ định của mình. 

6. Hạn chế sử dụng đối với một số từ ngữ 

Trừ khi được sự đồng ý của Bộ trưởng, không cơ quan cá nhân nào, công ty 

hay tổ chức nào khác, sẽ thực hiện các chức năng mà nó được hình thành dưới tên 

có chứa các từ “Tiêu chuẩn Malaysia” hoặc bất kỳ chữ viết tắt hoặc viết tắt gây 

hiểu lầm nào của nó hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của Bộtiêu chuẩn hoặc bất kỳ điểm 

tương đồng nào của chúng. 

Trong trường hợp trong luật có quy định đối với việc đăng ký của bất kỳ tập 

thể nào, cơ quan đăng ký có thể từ chối việc đăng ký nếu theo quan điểm của họ, 

tên gọi mà tập thể đó đang mong muốn đăng ký bị cấm. 

7. Các hành vi vi phạm do đoàn thể thực hiện 

Trong trường hợp một công ty cơ quan thực hiện hành vi vi phạm Đạo luật 

này, thì bất kỳ người nào tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm dù là giám đốc, 

người quản lý, thư ký hoặc nhân viên tương tự khác của cơ quan công ty hoặc đang 

có ý định hành động với tư cách đó, sẽ được coi là đã thực hiện hành vi phạm tội 

đó trừ khi người đó chứng minh được rằng hành vi phạm tội đã được thực hiện mà 

không có sự đồng ý hoặc sự thông đồng của mình và người đó đã thực hiện tất cả 



các hành động hợp lý để ngăn chặn hành vi phạm tội, xét đến bản chất của các 

chức năng của người đó trong khả năng đó và trong mọi hoàn cảnh. 

8. Các đặc tính của hàng hóa, v.v., có thể được quy định bằng cách tham khảo 

các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn 

Khi bất kỳ luật thành văn nào trao quyền quy định hoặc định nghĩa, cho dù 

theo luật bổ sung hay cách khác, bất kỳ đặc điểm nào của bất kỳ hàng hóa, quy 

trình, thực hành hoặc dịch vụ nào, những đặc điểm đó hoặc bất kỳ đặc điểm nào 

trong số đó có thể được quy định hoặc xác định bằng cách tham chiếu đến bất kỳ 

yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn nào hoặc một phần của chúng . 

9. Ngoại lệ đối với yêu cầu kỹ thuật, nhãn hiệu và giấy phép 

Tất cả các yêu cầu kỹ thuật được tuyên bố là yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn 

theo mục 28 của Đạo luật tiêu chuẩn và Viện nghiên cứu công nghiệp của 

Malaysia (Thành lập) năm 1975 hoặc theo mục 49 của Đạo luật nói trên tiếp tục có 

hiệu lực như yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn được tuyên bố theo mục 28 và có hiệu lực 

như yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn ngay trước khi bắt đầu Đạo luật này sẽ tiếp tục có 

hiệu lực như các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn được tuyên bố theo mục 15 của Đạo 

luật này cho đến khi được thu hồi . 

Tất cả các nhãn hiệu đã đăng ký làm nhãn hiệu chứng nhận thương mại theo 

mục 29 của Đạo luật nói trên hoặc được coi là đã được đăng ký theo mục 49 của 

Đạo luật nói trên và vẫn được đăng ký ngay trước khi bắt đầu Đạo luật này sẽ tiếp 

tục được đăng ký. 

Tất cả các giấy phép sử dụng nhãn hiệu tiêu chuẩn được cấp theo mục 30 

của Đạo luật nói trên hoặc có hiệu lực theo khoản 49 (3) của Đạo luật nói trên và 

có hiệu lực ngay trước khi bắt đầu Đạo luật này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi hết 

hạn hoặc được thu hồi theo Đạo luật này. 




