
สรุปรายการขอ้สงวนของไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) 

 
หลักการที่ใช้ร่วมกัน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 

1. ให้สงวนเฉพาะมาตรการที่เลือกปฏิบัติระหว่างคนชาติกับต่างชาติ และมาตรการที่กําหนดเง่ือนไข
ผู้บริหารอาวุโสและกรรมการบริหารเท่าน้ัน (รัฐสามารถออกมาตรการที่ไม่เลือกปฏิบัติได้ทุกเมื่อ โดยไม่
ต้องระบุไว้ในรายการข้อสงวน) 

2. ไม่ต้องระบุเรื่องสิทธ์ิของผู้มีถิ่นพํานักถาวรไว้ในรายการข้อสงวน เน่ืองจากต้องหารือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้
ข้อสรุปต่อไป ขณะนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 

3. มาตรการเพ่ือความมั่นคงของประเทศ เช่น การผลิตอาวุธ หรือยาเสพติด ไม่จําเป็นต้องระบุไว้ใน
รายการข้อสงวน เว้นแต่ รัฐอนุญาตให้เอกชนดําเนินการได้ แต่เลือกปฏิบัติระหว่างคนชาติและต่างชาติ 

 
รายการข้อสงวนของไทย 

1. มาตรการท่ีครอบคลุมทุกสาขา 
1.1 ไม่ให้นักลงทุนที่ไม่ใช่ชาติภาคี (foreign-owned ASEAN-based investor) ใช้สิทธ์ิภายใต้ความ

ตกลง ACIA ในการเข้ามาลงทุนในไทย 
1.2 การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายรองรับ 

1.3 การดําเนินกิจการที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ต้องมีทุนขั้นตํ่าตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่ตํ่ากว่า 3 ล้านบาท และการดําเนิน
กิจการอ่ืนๆ ต้องมีทุนขั้นตํ่าตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่ตํ่ากว่า 2 ล้านบาท 

1.4 ต่างชาติห้ามถือครองที่ดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 สําหรับการถือครองท่ีดินเพ่ือพํานักอาศัยและการเช่าที่ดิน ให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายระบุ 

1.5 ไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่พักอาศัย ยกเว้นอาคารชุด และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายระบุ 
1.6 รัฐอาจออกมาตรการเลือกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 
1.7 รัฐอาจออกมาตรการเลือกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐเป็น

เจ้าของหรือมีหุ้น 
1.8 รัฐอาจออกมาตรการเลือกปฏิบัติที่เก่ียข้องกับการลงทุนในเรือนหุ้น (Portfolio Investment) 



1.9 รัฐอาจออกมาตรการเลือกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือป้องกัน
การเก็งกําไรค่าเงินบาท 

1.10 ห้ามไม่ให้ต่างชาติทําอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทย 
1.11 ต่างชาติต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 

2. มาตรการสําหรับภาคการผลิต 
2.1 กิจการพิมพ์หนังสือพิมพ์ - ไม่ให้ต่างชาติทํา 
2.2 การทําหรือหล่อพระพุทธรูป และการทําบาตร - ไม่ให้ต่างชาติทํา 
2.3 การผลิตเคร่ืองไม้แกะสลัก – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้

สูงสุดร้อยละ 60 
2.4 การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลายผ้าไหมไทย – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 
2.5 การผลิตเครื่องดนตรีไทย – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้

สูงสุดร้อยละ 60 
2.6 การผลิตเคร่ืองทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเคร่ืองเขิน – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้น

แต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 
2.7 การผลิตเครื่องถ้วยชามหรือป้ันดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย - ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 
2.8 การแปรรูปไม้เพ่ือทําเครื่องเรือนและเคร่ืองใช้สอย – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

คณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 
2.9 การผลิตนํ้าตาลจากอ้อย – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี 
2.10 การสีข้าว – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2.11 การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2.12 การผลิตปูนขาว - ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2.13 การผลิตยาสูบ – ไม่ให้ต่างชาติทํา  
2.14 การผลิตไพ่ – ไม่ให้ต่างชาติทํา 
2.15 การผลิตสุรา – ไม่ให้ต่างชาติทํา 

 
3. มาตรการสําหรับภาคการเกษตร 

3.1 การสกัดสมุนไพรไทย – ไม่ให้ต่างชาติทํา 
3.2 การทํานา ทําไร่ ทําสวน – ไม่ให้ต่างชาติทํา 



3.3 การเลี้ยงสัตว์ – ไม่ให้ต่างชาติทํา 
3.4 การเลี้ยงไหม – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 

60 
3.5 การทํานาเกลือ รวมท้ังการทําเกลือสินเธาว์ – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

คณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 
3.6 การทํากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธ์ุพืช – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 

4. มาตรการสําหรับภาคการประมง 
4.1 การทําการประมงเฉพาะการจับสัตว์นํ้าในน่านนํ้าไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ

ไทย – ไม่ให้ต่างชาติทํา 
4.2 การทําการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา - ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

5. มาตรการสําหรับภาคการป่าไม้ 
5.1 การทําป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ – ไม่ให้ต่างชาติทํา 
5.2 การทําป่าไม้จากป่าปลูก – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
 

6. มาตรการสําหรับภาคการเหมืองแร่ 
6.1 การทําเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน – ให้ต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 แต่ต้อง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด (รูปแบบบริษัท สัดส่วนหุ้นต่อทุน การได้สัมปทาน และสัดส่วน
กรรมการบริหาร) 

6.2 การทําเกลือหิน – ให้ต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 แต่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด 
(รูปแบบบริษัท สัดส่วนหุ้นต่อทุน การได้สัมปทาน และสัดส่วนกรรมการบริหาร) 

 
7. มาตรการสําหรับภาคบริการที่เก่ียวเน่ืองกับ 5 ภาค (การรับช่วงต่อ – Sub-contract) 

7.1 บริการที่เก่ียวเน่ืองกับการผลิตทั้งหมด – ไม่ให้ต่างชาติทํา 
7.2 บริการที่เก่ียวเน่ืองกับการทํานา ทําไร่ ทําสวน – ไม่ให้ต่างชาติทํา 
7.3 บริการที่เก่ียวเน่ืองกับการเลี้ยงสัตว์ – ไมให้ต่างชาติทํา 
7.4 บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเลี้ยงไหม – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี  

ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 



7.5 บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการทํานาเกลือ รวมทั้งการทําเกลือสินเธาว์ – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้ 
รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 

7.6 บริการที่เก่ียวเน่ืองกับภาคการเกษตรอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทํานา ทําไร่ ทําสวน และเลี้ยงสัตว์ – ไม่ให้
ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7.7 บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทําการประมงเฉพาะการจับสัตว์นํ้าในน่านนํ้าไทยและในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศไทย – ไม่ให้ต่างชาติทํา 

7.8 บริการที่เก่ียวเน่ืองกับภาคการประมง ที่ไม่ใช่การทําการประมงเฉพาะการจับสัตว์นํ้าในน่านนํ้า
ไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย – ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7.9 บริการที่เก่ียวเน่ืองกับการทําป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ – ไม่ให้ต่างชาติทํา 
7.10 บริการที่เก่ียวเนื่องกับภาคการป่าไม้ ที่ไม่ใช่การทําป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ - 

ไม่ให้ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
7.11 บริการที่เก่ียวเนื่องกับการทําเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน และการทําเกลือหิน – ไม่ให้

ต่างชาติทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี  ซึ่งถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 60 
 
 

**************************** 
 
 
 
 

กลุ่มอาเซียน 
สํานักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 


