
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

ภาคผลิต การผลิต การผลิต การผลิต การผลิต การผลิต การผลิต การผลิต การผลิต การผลิต

1. กิจการในเขต ไม่มี 1. ห้ามทํา ไม่มี 1. กิจการที่ได้รับ 1. การผลิตยา 1. ห้ามต่างชาติทํา ไม่มี ห้ามไม่ให้ต่างทํา 1. กิจการ 11 

อุตสาหกรรมของ - ผัก/ผลไม้ อนุมัติก่อน ACIA ทําได้โดยหน่วย กิจการพิมพ์และ ททําทุกประเภท ประเภท ไม่มีการ

รัฐบาลต้องมีหุ้น กระป๋อง มีผลบังคับใช้ ให้ งานของรัฐเท่านั้น เผยแพร่เอกสาร กิจการ ออกใบอนุญาต

บรูไนอย่างน้อย - น้ําผัก/ผลไม้ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่างๆ ให้ต่างชาติ เช่น

ร้อยละ 30 - ไอศกรีม เดิม การเปิดเสรี 2. การผลิต ยาฆ่าแมลง ยาสูบ

ยกเว้นการผลิต - แป้งมัน เพิ่ม พิจารณาเป็น ผลิตภัณฑ์ 2. มีมาตรการเลือก หลอดไฟ และ

เพื่อส่งออก 2. ห้ามต่างชาติทํา รายกรณี ปิโตรเลียมกลั่น ปฏิบัติในกิจการ น้ําตาลอ้อย 

ทั้งหมด - เครื่องดื่มและ 2. กิจการที่ต่างชาติ ทําได้เฉพาะหน่วย ด้านความมั่นคง เป็นต้น

อาหาร 16 ชนิด ถือหุ้นได้ 30% งานของรัฐเท่านั้น สุขภาพ/ศีลรรม

เช่น การแปรรูป - ผลิตผ้า/เส้นใย เอกชนพม่าต้อง เช่น ดอกไม้ไฟ 2. การผลิตปั๊มน้ํา

เนื้อสัตว์/นม/ บาติก ขออนุญาตจาก อาวุธ ยาอันตราย ในการเกษตรให้

การแปรรูปชา/ - Integrated รัฐมนตรีเป็นราย และกิจการที่เป็น ต่างชาติถือหุ้น

กาแฟ เป็นต้น Portland ซีเมนต์ กรณี เป้าหมายในการ ได้สูงสุด 30%

- ยาสูบ 3. กิจการที่มีเงื่อนไข พัฒนาเศรษฐกิจ

- เครื่องหนัง - สับปะรดกระป๋อง 3. หนังสือพิมพ์ เช่น เหล็ก โลหะ 3. มีข้อจํากัดในการ

- ไม้และผลิตภัณฑ์ - น้ํามันปาล์ม และสื่อเผยแพร่ โรงงานแปรรูป ลงทุนของต่างชาติ

จากไม้ ยกเว้น - ผลิตภัณฑ์จาก ทําเฉพาะรัฐบาล ผลิตภัณฑ์จากไม้ ในกิจการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ ไม้ท้องถิ่น เท่านั้น หรือจากป่า บรรจุภัณฑ์พลาสติก

- ยาฆ่าแมลง - เหล็กแท่ง ธรรมชาติ และ PP

เปรียบเทียบรายการข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 ภาค (การรับช่วงต่อ)



บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

- เครื่องเรือนที่ทํา - อาวุธ วัตถุระเบิด 4. กิจการ 18

จากไม้/ไผ่ - กลั่นปิโตรเลียม ประเภทมีการ

- ยานยนต์ กําหนดเงื่อนไข

4. กิจการที่ไม่เปิด เรื่องเทคโนโลยี

ให้ทํา และคุณภาพ

- การทําให้ เช่น อุปกรณ์ไม-

น้ําตาลบริสุทธิ์ โครเวฟกําลังต่ํา

- เครื่องดื่ม และการประกอบ

แอลกอฮอล์ ชิ้นส่วนอิเล็ก-

- ยาสูบ ทรอนิกส์ เป็นต้น

- เหล็กแท่งร้อน (หลายประเภทไม่

และขดลวด ได้อยู่ในขอบเขต

- แผ่นดิสก์ต่างๆ ของ ACIA แต่

- ไบโอดีเซล เวียดนามไม่ยอม

- ทําลายขยะพิษ ตัดออก)

- ซีเมนต์พอร์ต-

แลนด์ธรรมดา 5. การผลิตล้อรถ

ไฟ อุปกรณ์สํารอง

ตัวรถและตู้รถไฟ

ให้ถือหุ้นได้

สูงสุด 49%



บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

เกษตร เกษตร เกษตร เกษตร เกษตร เกษตร เกษตร เกษตร เกษตร เกษตร

1. การทําเกษตร ไม่มี มีมาตรการ การล่าสัตว์ การกําหนด ไม่มี มีมาตรการเลือก ไม่มี 1. ห้ามไม่ให้ต่าง 1. ไม่ออกใบ

ในพื้นที่ของรัฐ เลือกปฏิบัติด้าน วางกับดักสัตว์ สัดส่วนหุ้นต่าง ปฏิบัติเกี่ยวกับ ชาติสกัดสมุนไพร อนุญาตให้ต่าง

ต้องมีหุ้นบรูไน การเพาะปลูก/ และกีฬาล่าสัตว์ ชาติจะเป็นไป ความมั่นคงทาง ไทย ทํานา ทําไร่ ชาติในกิจการล่า

อย่างน้อยร้อยละ การทําพืชสวน ต้องได้รับอนุญาต ตามวัตถุประสงค์ ทางอาหาร การ ทําสวน และเลี้ยง สัตว์ป่ามีค่าและ

30 จากรัฐบาลลาว ในการพัฒนา บรรเทาความยาก สัตว์ หายาก การหว่าน

ต้องร่วมทุนกับ ประเทศ จน ความยุติธรรม เมล็ดพันธุ์ทาง

2. มีมาตรการ กิจการขนาดเล็ก ในสังคม การเพิ่ม 2. ห้ามไม่ให้ต่าง อากาศ  การพ่นยา

เกี่ยวกับความ  การพยากรณ์ รายได้/ผลกําไร ชาติเลี้ยงไหม ฆ่าแมลง  การทํา

มั่นคงทางอาหาร เรื่องแมลงศัตรูพืช การแข่งขันใน ทํานาเกลือ รวม พืช micro-bial

การให้เช่าอุปกรณ์ ตลาดโลก และ ทั้งเกลือสินเธาว์  และกิจกรรม

และการควบคุม เพื่อความยั่งยืน เว้นแต่ได้รับ เกี่ยวกับทรัพยากร

 การเตรียมดิน ซึ่งอาจรวมถึงการ อนุญาตจากคณะ ทางสายพันธุ์ของ

ต้องร่วมทุนกับ จํากัดสัดส่วนหุ้น รัฐมนตรี สัตว์

กิจการขนาดเล็ก ต่างชาติ

และต้องได้รับ 3. ห้ามไม่ให้ต่าง 2. สําหรับกิจกรรม

อนุญาตเป็นการ ชาติทํากิจการ ที่นอกเหนือจาก

พิเศษ เกษตรอื่นๆ เว้น ข้อแรกให้ต่าง

 โรงฆ่าสัตว์ แต่ได้รับอนุญาต ชาติถือหุ้นได้สูง

 โรงชําแหละ จากอธิบดีกรม สุดไม่เกิน 51%

พัฒนาธุรกิจการค้า



บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

ประมง ประมง ประมง ประมง ประมง ประมง ประมง ประมง ประมง ประมง

1. อาจมีมาตรการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1. ไม่ให้เรือต่าง กิจการที่ต้องขอ มีมาตรการเลือก ไม่มี 1. ห้ามไม่ให้ต่าง 1. ไม่ออกใบอนุญาต

เลือกปฏิบัติ ชาติจับปลา/ค้นคว้า อนุญาตจากกรม ปฏิบัติเกี่ยวกับ ชาติทําประมง ให้ 6 กิจการ เช่น

หรือสํารวจในเขต ประมงและต้อง ความมั่นคงทาง เฉพาะการจับสัตว์ ทําแห/ประมงน้ําจืด

2. การทําประมง เศรษฐกิจจําเพาะ ร่วมทุนกับหน่วย ทางอาหาร การ น้ําในน่านน้ํา การแปรรูป/การ

ในพื้นที่ของรัฐ ของมาเลเซีย งานของรัฐ/เอกชน บรรเทาความยาก ไทยและในเขต ควบคุมคุณภาพ

ต้องมีหุ้นบรูไน พม่า จน ความยุติธรรม เศรษฐกิจจําเพาะ

อย่างน้อย 30% 2. ไม่ให้เรือต่างชาติ - การแปรรูปปลา ในสังคม การเพิ่ม 2. เงื่อนไขด้าน

ยกเว้นการผลิต ขนถ่ายปลา/เชื้อ สัตว์ทะเลเปลือก รายได้/ผลกําไร 2. ห้ามไม่ให้ต่าง เทคโนโลยีของ

เพื่อส่งออก เพลิง หรือของใดๆ แข็ง/หอย การแข่งขันใน ชาติทํากิจการ ต่างชาติในการ

ทั้งหมด ในน่านน้ําหรือท่า - การหาประโยชน์ ตลาดโลก และ ประมงอื่นๆ เว้น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

เรือโดยไม่ได้รับ จากผลิตภัณฑ์ทาง เพื่อความยั่งยืน แต่ได้รับอนุญาต เข้มงวดกว่าคนชาติ

3. มีมาตรการ อนุญาต ทะเล ซึ่งอาจรวมถึงการ จากอธิบดีกรม 

เกี่ยวกับความ - การประมงน้ําจืด จํากัดสัดส่วนหุ้น พัฒนาธุรกิจการ 3. การส่งเรือไป

มั่นคงทางอาหาร 3. อาจมีมาตรการ - การควบคุม ต่างชาติ ค้า ซื้อสินค้าประมง/

ทางอาหาร เลือกปฏิบัติในการ คุณภาพสัตว์น้ํา การเช่าเรือประมง

ทําประมงปลาทูน่า และผลิตภัณฑ์ ต่างชาติถือหุ้นได้

แปรรูป 30% การปแรรูป/

4. อาจมีการ การเก็บผลิตภัณฑ์

กําหนดสัดส่วนหุ้น ทางทะเล ต่างชาติ

มาเลเซีย ถือหุ้นได้ 40%
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ป่าไม้ ป่าไม้ ป่าไม้ ป่าไม้ ป่าไม้ ป่าไม้ ป่าไม้ ป่าไม้ ป่าไม้ ป่าไม้

1. ไม่มีการออกใบ ไม่มี ห้ามต่างชาติทํา ไม่มี ไม่อนุญาตให้ การทําซุงจาก มีมาตรการเลือก ไม่มี 1. ห้ามไม่ให้ต่าง 1. ไม่ออกใบอนุญาต

อนุญาตให้ทําซุง  รับจ้างตัดไม้ ต่างชาติถอนและ ป่าธรรมชาติและ ปฏิบัติในการทํา ชาติทําป่าไม้และ ให้ต่างชาติในการ

และโรงเลื่อยอีก ตัดไม้ในเขต ระบบการคุ้มครอง กิจกรรมใดๆ ใน แปรรูปไม้จากป่า สํารวจ/ประเมิน

ต่อไป เพนนินซูลา และ พื้นที่ป่าทําได้ พื้นที่ป่าและทุ่ง ธรรมชาติ และใช้ประโยชน์

และซาบาห์ แต่ใน เฉพาะกิจการของ ปศุสัตว์ ต่างชาติ จากป่าธรรมชาติ

2. การทําป่าไม้ เขตซาราวัค ให้ รัฐเท่านั้น ถือหุ้นถึง 40% 

ยกเว้น การทําซุง ต่างชาติถือหุ้นได้ หากได้รับอนุญาต 2. ห้ามไม่ให้ต่าง 2. สําหรับกิจกรรม

และโรงเลื่อย สูงสุด 30% ทั้งนี้ จากรัฐบาล และ ชาติทํากิจการ ที่นอกเหนือจาก

ต้องมีหุ้นบรูไน อาจยืดหยุ่นได้ จํานวนกรรมการ ป่าไม้อื่นๆ เว้นแต่ ข้อแรกให้ต่าง

อย่างน้อยร้อยละ เป็นรายกรณี บริหารต้องเป็นไป ได้รับอนุญาตจาก ชาติถือหุ้นได้สูง

30 ตามที่ได้รับอนุญาต อธิบดีกรมพัฒนา สุดไม่เกิน 51%

โดยมีการกําหนด ธุรกิจการค้า

ตามสัดส่วนหุ้นใน

ทุนของกิจการนั้น
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เหมืองแร่ เหมืองแร่ เหมืองแร่ เหมืองแร่ เหมืองแร่ เหมืองแร่ เหมืองแร่ เหมืองแร่ เหมืองแร่ เหมืองแร่

1. มีมาตรการ ไม่มี 1. ห้ามต่างชาติทํา ไม่มี 1. ปิโตรนาสได้รับ 1. การสํารวจ/นํา มีมาตรการเลือก ไม่มี ห้ามไม่ให้ต่าง 1. ไม่ออกใบอนุญาต

เลือกปฏิบัติ  บรรจุขวดและ สิทธิพิเศษในการ ก๊าซธรรมชาติ/ ปฏิบัติในการสํารวจ ชาติทํากิจการ ให้ต่างชาติในกิจการ

สําหรับกิจการ เติมก๊าซปิโตรเลียม สํารวจ/ ได้รับ/ น้ํามันปิโตรเลียม พัฒนา และใช้ เหมืองแร่ทั้งหมด 13 ประเภท เช่น

น้ํามันและก๊าซ เหลว หาประโยชน์จาก มาใช้ เป็นกิจการ ประโยชน์จาก เว้นแต่ได้รับ กิจการที่เกี่ยวข้อง

2. มีเงื่อนไขเฉพาะ น้ํามันปิโตรเลียม ที่รัฐทําได้เพียงผู้ แหล่งทรัพยากร อนุญาตจากคณะ กับก๊าซและน้ํามัน

 การเดินเครื่อง/ ทั้งในฝั่งและนอก เดียว เอกชนที่ แร่ธาตุต่างๆ และ รัฐมนตรี เป็นต้น

2. การกําหนด การบํารุงรักษา ฝั่งของมาเลเซีย ต้องการลงทุนใน ไม่อนุญาตให้ต่าง

สัดส่วนหุ้นต่าง เครื่องขุดเจาะ กิจการนี้ ต้องได้ ชาติลงทุนใน 2. ต่างชาติถือหุ้น

ต่างในกิจการ พลังงานความร้อน 2. มีมาตรการ รับอนุญาตจาก กิจการเหมืองแร่ ได้ 49% และจะ

เหมืองแร่จะ ใต้พื้นดิน ถือหุ้น เลือกปฏิบัติและ คณะรัฐมนตรี ขนาดเล็ก รวมทั้ง เพิ่มเป็น 51% ตั้งแต่

พิจารณาเป็น ได้สูงสุด 90% การกําหนดผู้ ภายใต้การทํา มีการกําหนด 11 มกราคม 2554

รายกรณี  การเดินเครื่อง/ บริหารในกิจการ สัญญาร่วมกับรัฐ สัดส่วนหุ้นต่าง และ 100% ตั้งแต่

การบํารุงรักษา เหมืองแร่และ 2. ไม่อนุญาตให้ ชาติในกิจการ 11 มกราคม 2555

เครื่องขุดเจาะ ระเบิดหิน อาจ ต่างชาติสํารวจ เหมืองแร่อื่นด้วย

น้ํามันและก๊าซ กําหนดให้ร่วมทุน และทําเหมือง

ถือหุ้นได้สูงสุด กับรัฐบาลหรือ อัญมณี เว้นแต่

95% หน่วยงานที่ ร่วมทุนกับบริษัท

 กิจกรรมเหมือง มีความเชื่อมโยง พม่า โดยมีการ

แร่อื่นๆ ต้องขอ กับรัฐบาล กําหนดสัดส่วน

อนุญาตพิเศษ ผู้บริหาร


