
มาตรการบริหารพิเศษ ส าหรับต่างชาติลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีจีน 

 (Negative list) (ฉบับปี 2561) 

ล าดับ สาขา   มาตรการบริหารพิเศษ 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง 

(1) การเพาะปลูก 

1. การปรับปรุง/ผลิตพันธุ์ข้าวสาลี ข้าวโพด ต้องมีฝ่ายจีนเป็น 

ผู้ถือหุ้นไม่ต่่ากว่าร้อยละ 34 

2. ห้ามมิให้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยง เพาะปลูก

และผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการผสมพันธุ์ในพันธุ์หายาก

หรือพันธุ์พิเศษของจีน (รวมถึงอุตสาหกรรมการเพาะปลูก  

ปศุสัตว์ พันธุกรรมคุณภาพของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า) 

3. ห้ามมิให้ลงทุนในด้านการดัดแปลงพันธุกรรมพันธุ์พืช 

ปศุสัตว์ 

(2) ประมง 4. ห้ามมิให้ลงทุนและห้ามจับสัตว์น้่าในเขตทะเลจีน แม่น้่าจีน  

2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

(3) 

การขุดเจาะเหมืองแร่ 

ที่ไม่ใช่โลหะ และ 

กลุ่มโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก 

(Nonferrous metal) 

5. ห้ามมิให้ลงทุนในการส่ารวจและขุดเจาะทังสเตน (Tungsten) 

โมลิบดีนัม (Molybdenum) ดีบุก (Tin) พลวง (Antimony) 

แร่ฟลูออไรต์ (Fluorite) 

6. ห้ามมิให้ลงทุนในการส่ารวจ ขุดเจาะ คัดสรรสินแร่หายาก  

(หากไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้าเขตสินแร่หายากหรือเข้าถึง

ข้อมูลทางธรณีวิทยา ตัวอย่างแร่และเทคโนโลยีการผลิต) 

7. ห้ามมิให้ลงทุนในการส่ารวจ ขุดเจาะ คัดสรรแร่ธาตุ

กัมมันตรังสี 

3. อุตสาหกรรมการผลิต 

(4) ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 8. สิ่งพิมพ์หรือการตีพิมพ์ต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(5) 
การแปรรูปยาจีนและ 

การผลิตยาจีน 

9. ห้ามมิให้ลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตยาจีนและผลิตยาจีน

สูตรลับ 

 



ล าดับ สาขา   มาตรการบริหารพิเศษ 

(6) ยานพาหนะ 

10. นอกจากรถยนต์ รถยนต์พลังงานใหม่ การผลิตรถยนต์ต้องมี

ฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่่ากว่าร้อยละ 50และบริษัทต่างชาติ 

1 แห่งสามารถลงทุนการผลิตรถยนต์ในรูปแบบบริษัทร่วมหุ้น

ในจีนได้ไม่เกิน 2 แห่ง (ในปี 2563 จีนจะยกเลิกข้อจ่ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นของทุนต่างชาติในการผลิตรถยนต์เชิง

พาณิชย์ และในปี 2565 จะยกเลิกข้อจ่ากัดสัดส่วนการถือหุ้น

ของทุนต่างชาติในการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และยกเลิก

ข้อจ่ากัดการลงทุนไม่เกิน 2 แห่งของบริษัทต่างชาติ) 

(7) อุปกรณ์สื่อสาร 
11. อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมวิทยุภาคพ้ืนดินและ

ชิ้นส่วนส่าคัญในการผลิต 

(8) อ่ืน ๆ 12. ห้ามมิให้ลงทุนการผลิตกระดาษและแท่งหมึกจีน 

4. การผลิตและการให้บริการด้านไฟฟ้า ความร้อน ก๊าซและน  า 

(9) ไฟฟ้านิวเคลียร์ 
13. การก่อสร้างและการด่าเนินธุรกิจของสถานี/โรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(10) อุปกรณ์ระบบท่อ 

14. การก่อสร้างและการด่าเนินธุรกิจของการวางระบบท่อก๊าซ 

เครื่องท่าความร้อน และระบบท่อน้่าต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ 

5. ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก 

(11) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 15. ห้ามมิให้ลงทุนค้าปลีก/ค้าส่งผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ/บุหรี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ สาขา   มาตรการบริหารพิเศษ 

6. ธุรกิจคมนาคม คลังสินค้าและไปรษณีย์ 

(12) การขนส่งทางน้่า 

16. บริษัทขนส่งทางน้่าในจีนต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  

‐ ห้ามมิให้ด่าเนินธุรกิจหรือธุรกิจเสริมที่เก่ียวกับการขนส่ง

ทางน้่า รวมถึงห้ามมิให้เช่าเรือ/โกดังเรือสัญชาติจีนเพื่อ

ด่าเนินธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางน้่า 

‐ ห้ามผู้ประกอบการใช้เรือสัญชาติต่างชาติด่าเนินธุรกิจ

การขนส่งทางน้่าในจีน แต่รัฐบาลจีนอนุมัติในกรณีท่ีเรือ

สัญชาติจีนที่ไม่ได้มาตรฐาน และเรือท่ีจอดบริเวณ

ท่าเรือ/พ้ืนที่น้่าหรือเรือท่ีจอดบริเวณท่าเรือ/พ้ืนที่น้่าที่

เปิดกว้าง ผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้่าสามารถใช้

เรือสัญชาติต่างชาติเพื่อการขนส่งทางทะเล/เรือโยง

ระหว่างท่าเรือในจีนได้ตามระยะเวลาหรือจ่านวน 

การเดินทางท่ีรัฐบาลจีนก่าหนด 

17. ตัวแทนบริษัทเรือในจีนต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(13) 
การขนส่งสินค้า 

ทางอากาศ 

18. บริษัทขนส่งสาธารณะต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย

สัดส่วนหุ้นของบริษัทต่างชาติและบริษัทในเครือจะต้องไม่เกิน

ร้อยละ 25 ตัวแทนฝ่ายกฎหมายต้องเป็นพลเมืองสัญชาติจีน 

(มีเพียงบริษัทขนส่งสาธารณะของจีนเท่านั้นที่สามารถด่าเนิน

ธุรกิจการบริการสายการบินภายในประเทศ และเฉพาะ 

ผู้ให้บริการที่จีนระบุเท่านั้นที่จะสามารถให้บริการการบิน

ระหว่างประเทศได้ 

(14) 
การให้บริการ 

ด้านการบินทั่วไป 

19. ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทการบินต้องเป็นพลเมือง

สัญชาติจีน โดยรูปแบบการด่าเนินธุรกิจของบริษัทการบินใน

ด้านการเกษตร ป่าไม้และประมงจะต้องเป็นแบบบริษัทร่วม

หุ้น ห้ามมิให้ลงทุนในบริษัทการบินทั่วไป 
 

 

 

 

 



ล าดับ สาขา   มาตรการบริหารพิเศษ 

(15) 

ท่าอากาศยานและ 

การควบคุมการจราจร

ทางอากาศ 

20. ในการก่อสร้างและการด่าเนินธุรกิจของท่าอากาศยาน  

พลเรือนจีน ฝ่ายจีนจะต้องมีสัดส่วนหุ้นโดยรวมมากกว่าหุ้น

ชาวต่างชาติ 

21. ห้ามมิให้ลงทุนการควบคุมการจราจรทางอากาศ 

(16) ไปรษณีย์ 
22. ห้ามมิให้ลงทุนบริษัทไปรษณีย์ (หรือด่าเนินธุรกิจบริการ 

ด้านไปรษณีย์) รวมถึงธุรกิจการขนส่งจดหมาย 

7. ธุรกิจบริการการถ่ายโอนข้อมูล ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(17) โทรคมนาคม 

23. บริษัทโทรคมนาคม : จ่ากัดเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมเปิดเสรี

ที่จีนให้สัญญาไว้เมื่อเข้าร่วม WTO สัดส่วนหุ้นต่างชาติของ

ธุรกิจโทรคมนาคมห้ามเกินร้อยละ 50 (ยกเว้นธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์) 

‐ ธุรกิจโทรคมนาคมข้ันพื้นฐานต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ (และผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่มาจากบริษัท

โทรคมนาคมพ้ืนฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

‐ เดิมนโยบายน่าร่องมีผลบังคับใช้เฉพาะในพ้ืนที่เขต

ทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ ได้มีผลบังคับใช้ขยายไป

ถึงเขตทดลองการค้าเสรีทุกแห่ง 

(18) 

อินเทอร์เน็ตและ 

บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

24. ห้ามมิให้ลงทุนในบริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 

บริการสิ่งพิมพ์ออนไลน์ บริการโปรแกรมภาพและเสียง

ออนไลน์ ธุรกิจทางวัฒนธรรมบนอินเทอร์เน็ต (ยกเว้นด้าน

ดนตรี) บริการข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต 

(บริการข้างต้นดังกล่าว ไม่รวมถึงรายการที่ได้เปิดเผยแล้ว

ตอนจีนเข้าร่วม WTO) 

 

 

 

 

 



ล าดับ สาขา  มาตรการบริหารพิเศษ 

8. ธุรกิจการเงิน 

(19) 
การให้บริการ 

ในตลาดทุน 

25. สัดส่วนหุ้นต่างชาติของบริษัทหลักทรัพย์ห้ามเกินร้อยละ 51 

สัดส่วนหุ้นต่างชาติในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนห้าม

เกินร้อยละ 51 (ในปี 2564 จะยกเลิกการจ่ากัดสัดส่วนหุ้น

ต่างชาติ) 

26. สัดส่วนหุ้นต่างชาติใน Future companies จะต้องไม่เกิน

ร้อยละ 51 (ในปี 2564 จะยกเลิกการจ่ากัดสัดส่วนหุ้น

ต่างชาติ) 

(20) ธุรกิจประกัน 
27. สัดส่วนหุ้นต่างชาติในบริษัทประกันชีวิตห้ามเกินร้อยละ 51 

(ในปี 2564 จะยกเลิกการจ่ากัดสัดส่วนหุ้นต่างชาติ) 

9. ธุรกิจการเช่าและบริการทางธุรกิจ 

(21) บริการทางกฎหมาย 

28. ห้ามมิให้ลงทุนในกิจการกฎหมายจีน (ยกเว้นการให้ข้อมูลที่

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกฎหมายจีน) ห้ามเป็นหุ้นส่วนของ

บริษัทกฎหมายจีน (บริษัทกฎหมายต่างชาติสามารถเข้าจีน

ในรูปแบบตัวแทนขององค์กร/สถาบันเท่านั้น ห้ามจ้าง

ทนายความจีน พนักงานที่จ้างไม่สามารถให้บริการทาง

กฎหมายแก่คู่ความ หากส่านักงานตัวแทนตั้งอยู่ในประเทศ

จีนจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมการปกครองจีน) 

(22) 
การให้ค่าปรึกษาและ

ส่ารวจ 

29. การวิจัยตลาดจะต้องเป็นรูปแบบการร่วมหุ้นหรือร่วมมือ

เท่านั้น (การส่ารวจทางวิทยุ โทรทัศน์ต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือ

หุ้นใหญ่) 

30. ห้ามมิให้ลงทุนในการวิจัยทางสังคม 

10. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และธุรกิจบริการด้านเทคนิค 

(23) 
การพัฒนาการวิจัย 

และการทดลอง 

31. ห้ามมิให้ลงทุนในการพัฒนาและประยุกต์ใช้การวินิจฉัยและ

เทคนิคการรักษาเก่ียวกับเซลล์ต้นก่าเนิดและยีนของมนุษย์ 

32. ห้ามมิให้ลงทุนในสถาบันการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 



ล าดับ สาขา มาตรการบริหารพิเศษ 

(24) 
ธุรกิจบริการ 

เทคนิคเฉพาะทาง 

33. ห้ามมิให้ลงทุนในการส่ารวจทางภูมิศาสตร์ แผนที่ทางทะเล 

แผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ การวัดพ้ืนดินเคลื่อนที่ การ

ส่ารวจแผนที่ของเขตของพ้ืนที่การบริหาร แผนที่ภูมิประเทศ 

แผนที่เขตปกครองโลก แผนที่เขตปกครองระดับประเทศ 

ระดับจังหวัดและระดับอื่น ๆ แผนที่ประกอบการเรียน 

การสอนระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น การจัดท่าแผนที่

เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และแผนที่ 3 มิติ การจัดท่าแผนที่ 

ทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี อุทกวิทยา 

ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรณีวิทยา การส่ารวจ

ระยะไกลด้านธรณีวิทยาในภูมิภาค 

11. อุตสาหกรรมบริหารน  า สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค 

(25) การคุ้มครองสัตว์ป่า 
34. ห้ามมิให้ลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

คุ้มครองของจีน 

12. การศึกษา 

(26) การศึกษา 

35. เตรียมอนุบาล โรงเรียนมัธยมและสถาบันการศึกษาจ่ากัด 

การลงทุนในรูปแบบความร่วมมือของฝ่ายจีนและต่างชาติ

เท่านั้น โดยต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้น่า (ผู้อ่านวยการหรือต่าแหน่ง

ผู้บริหารหลักต้องเป็นบุคคลสัญชาติจีนและพ่านักในประเทศ

จีน คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารร่วมต้อง

ประกอบด้วยสมาชิกชาวจีนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง)  

- สถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือสถาบันอ่ืน ๆ ห้าม

จัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบันที่มีเป้าหมายการรับสมัครเป็น

ชาวจีน (ยกเว้นการฝึกอบรมวิชาชีพนอกระบบ) แต่

สถาบันการศึกษาต่างประเทศสามารถร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาจีนจัดตั้งสถาบันการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย

เป็นชาวจีนได้ 

36. ห้ามมิให้ลงทุนในสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

สถาบันการศึกษาทางศาสนา 
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13. งานด้านสาธาณสุขและสังคมสงเคราะห์ 

(27) สาธารณสุข 
37. สถาบันการแพทย์จ่ากัดการลงทุนในรูปแบบการร่วมหุ้นหรือ

ความร่วมมือเท่านั้น 

14. ธุรกิจด้านวัฒนธรรม กีฬาและความบันเทิง 

(28) การตีพิมพ์ข่าว 

38. ห้ามมิให้ลงทุนในองค์กรสื่อ (รวมถึงแต่ไม่จ่ากัดเพียง  

ส่านักข่าว)  

- องค์กรสื่อต่างประเทศท่ีตั้งส่านักงานสื่อหรือผู้สื่อข่าวที่

ถูกส่งมาที่ประเทศจีนจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

จีนก่อน ส่านักข่าวต่างประเทศในจีนที่ด่าเนินธุรกิจ

บริการเสนอข่าวต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีน 

ความร่วมมือทางธุรกิจของส่านักข่าวจีนและต่างประเทศ

จะต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้น่าและต้องได้รับการอนุมัติจาก

รัฐบาลจีน 

39. ห้ามมิให้ลงทุนในธุรกิจหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร สินค้า

ภาพและเสียง ธุรกิจบรรณาธิการ ผลิต ตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์ (แต่ในกรณีที่รับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ต่าง ๆ ที่รัฐบาลจีนก่าหนด และภายใต้การอนุมัติของรัฐบาล

จีน ส่านักพิมพ์ความร่วมมือจีนและต่างประเทศสามารถ

ตีพิมพ์ข่าวได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีน ห้าม

ให้บริการข้อมูลทางการเงินในประเทศจีน) 
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(29) 

การผลิตและการจัดการ

ด้านวิทยุ โทรทัศน์และ

การส่งต่อข้อมูล 

40. ห้ามมิให้ลงทุนในสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่องวิทยุและ

โทรทัศน์ เครือข่ายครอบคลุมการส่งข้อมูลวิทยุและโทรทัศน์

ในทุกระดับ (สถานีถ่ายทอด สถานีกระจายเสียง ดาวเทียม

วิทยุและโทรทัศน์ สถานีส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม สถานีรับ

สัญญาณดาวเทียม สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟ 

Monitoring station เครือข่ายเคเบิ้ลทีวี) 

- ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในวิดีโอวิทยุและโทรทัศน์ตามต้องการ 

และห้ามบริการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพพ้ืนดินของ

วิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ส่าหรับช่องดาวเทียม

ต่างประเทศต้องผ่านการอนุมัต)ิ 

41. ห้ามมิให้ลงทุน (หรือน่าเข้า) ในกิจการผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน์ 

- การน่าเข้าละคร/ภาพยนตร์ต่างประเทศ และการน่าเข้า

รายการโทรทัศน์ต่างประเทศผ่านทางดาวเทียม ต้องให้

หน่วยงานที่แต่งตั้งจากส่านักกิจการวิทยุภาพยนตร์และ

โทรทัศน์ (SARFT) รายงาน (Declare) 

- ส่าหรับการผลิตละคร(รวมถึง TV การ์ตูน) ของความ

ร่วมมือระหว่างจีนและต่างประเทศต้องผ่านการอนุมัติ) 

(30) 
การผลิตและการฉาย

ภาพยนตร์ 

42. การสร้างและด่าเนินกิจการโรงภาพยนตร์ต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่ (การฉายภาพยนตร์ต้องสอดคล้องกับสัดส่วนของ

เวลาการฉายของภาพยนตร์จีนและภาพยนตร์ต่างชาติ

(น่าเข้า) ตามท่ีรัฐบาลจีนก่าหนด) เวลาส่าหรับหน่วยการฉาย

ภาพยนตร์จีนจะต้องไม่ต่่ากว่า 2/3 ของเวลาทั้งหมดในการ

ฉายภาพยนตร์ต่อปี 

43. ห้ามมิให้ลงทุนบริษัทการผลิตภาพยนตร์ บริษัทจัดจ่าหน่าย

ภาพยนตร์ บริษัทโรงภาพยนตร์และธุรกิจการน่าเข้า

ภาพยนตร์ (แต่หากได้รับการอนุมัติ บริษัทต่างชาติสามารถ

ร่วมมือกับบริษัทจีนถ่ายท่าภาพยนตร์) 
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(31) การอนุรักษ์วัตถุโบราณ 

44. ห้ามมิให้ลงทุนบริษัทประมูลที่ประมูลวัตถุโบราณ ร้านค้าวัตถุ

โบราณและพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณของประเทศจีน (ห้ามมิให้

ถ่ายโอน จ่านอง หรือเช่าวัตถุโบราณท่ีรัฐบาลไม่อนุญาตให้น่า

ออกนอกประเทศแก่ชาวต่างชาติ ห้ามมิให้จัดตั้งและด่าเนิน

กิจการหน่วยงานส่ารวจมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

องค์กรต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ด่าเนินการส่ารวจ ขุดค้น

มรดกทางวัฒนธรรมและทางโบราณคดีในประเทศจีน จะต้อง

ด่าเนินในรูปแบบความร่วมมือกับชาวจีนและได้รับใบอนุญาต 

(32) บันเทิงและวัฒนธรรม 45. กลุ่มการแสดง/งานด้านศิลปะ ต้องมีฝ่ายจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 

แหล่งที่มา : http://images.mofcom.gov.cn/wzs/201806/20180628222647715.pdf 


