ธุรกิจบริการสาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (RECREATIONAL, CULTURAL, AND
SPORTING SERVICES) (Other than audiovisual services)
1.

การเจรจาการค้าบริการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
ขอบเขตการเจรจาการค้าบริการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ได้จาแนกบริการ1ออกเป็น 12
สาขาหลัก ประกอบด้วย 1) บริการธุรกิจ 2) การสื่อสาร 3) การก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
4) การจัดจาหน่าย 5) การศึกษา 6) สิ่งแวดล้อม 7) การเงิน 8) สุขภาพและบริการเกี่ยวเนื่อง 9) การท่องเที่ยว
10) นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 11) การขนส่ง และ12) บริการอื่นๆ
สาหรับบริการสาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา ได้ถูกจาแนกออกเป็น 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้
รหสั
คาอธิบาย
CPC
1. บริการบนเทิง (รวมถึง บริการ โรงละครเวที 96191 บริการผลิตละครเวที นักร้องกลุม่ ออเคสต้า
การแสดงดนตรีสด และละครสัตว์) : CPC 961 96192 บริการโดยนักประพันธ์บท นักแต่งเพลง
Entertainment services (incl. theatre,
ช่างแกะสลัก ผู้ให้ความบันเทิง และนักแสดง
live bands and circus services)
96193 บริการโรงละครเวทีอื่นๆ โรงภาพยนตร์
96194 บริการละครสัตว์ สวนสนุกและบริการที่คล้ายคลึงกัน
96195 บริการเต้นรา บอลรูม ดิสโก้เธค และการสอนเต้น
96199 บริการบันเทิงอื่นๆ
2. บริการสานกข่าว : CPC 962
9621 บริการสานักข่าวหนังสือพิมพ์และรายปักษ์
News agency services
9622 บริการรายงานข่าวทางสถานีวิทยุ
9623 บริการสานักข่าวทางโทรทัศน์
9629 บริการสานักข่าวอื่นๆ
3. บริการห้องสมุดัสถานที่เก็บเอกสารั
9631 บริการห้องสมุดและสถานทีเ่ ก็บเอกสาร
พิพิธภณฑ์ัและด้านวฒนธรรม : CPC 963
9632 บริการพิพิธภัณฑ์รวมถึงสถานที่และอาคารทาง
Libraries, archives, museums and
ประวัติศาสตร์
cultural services
9633 บริการด้านวัฒนธรรม
4. บริการการกีฬาและนนทนาการอื่นๆั:
9641 บริการการกีฬา
CPC 964
9649 บริการนันทนาการอื่นๆ
กิจกรรมย่อย

Sporting and other recreational
services
5. อื่นๆ (Other)

2. ลักษณะธุรกิจ/การให้บริการ
รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา ประกอบด้วย

1

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้จัดทาเอกสาร MTN.GNS/W/120 จาแนกบริการออกเป็น 12 สาขา โดยอิงกับ Central
Product Classification (CPC) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยในปัจจุบันจะใช้การจาแนกประเภทบริการ
ตาม WTO เป็นแนวทาง

2
รูปแบบการค้าบริการ
Mode 1 : การให้บริการข้ามพรมแดน
(Cross boarder Supply)
Mode 2 : การเดินทางไปใช้บริการในต่างประเทศ
(Consumption Abroad)
Mode 3 : การตั้งกิจการในต่างประเทศ
(Commercial Presence)
Mode 4 : การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
(Movement of Natural Persons)

ตวอย่าง
บริ ษัท ในประเทศไทยควมคุ ม และด าเนิ นการผลิ ต
สื่อบันเทิง เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยเดิ น ทางไปชมงานคอนเสิ ร์ ต ใน
ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท สถานีวิ ท ยุของประเทศอัง กฤษ เข้ามาจัด ตั้ ง
ธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้บ ริการรายงานข่าวทาง
สถานีวิทยุ
ผู้ให้บ ริก ารสวนสนุก จากสหรัฐฯ เดินทางเข้ามาจัด
สวนสนุ ก ในประเทศไทยเป็ น ระยะเวลา 1 ปี
(เป็นการชั่วคราว)

3.

ภาพรวมธุรกิจบริการสาขานนทนาการัวฒนธรรมัและการกีฬาในไทย
จากตัวเลขสถิติล่าสุดของ WTO2 ในช่วง ปี 2555 - 2557 ผลตอบแทนจากการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการ
สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกี ฬาของบริษัทต่างชาติ (ต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50%) ในไทย ปรากฏว่ า
ผลตอบแทนจากการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการดังกล่าวในไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 29,818 ล้านเหรียญสหรัฐในปี
2555 เป็น 10,609 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557 ขณะที่จานวนบริษัทต่างชาติ (ต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50%)
ที่เข้ามาลงทุนในไทยลดลงจาก 1,401 บริษัท เหลือ 1,380 บริษัท ส่วนด้านการจ้างงานในสาขากิจกรรมต่างๆ
(เช่น ด้านวัฒ นธรรม บันเทิง นันทนาการ รวมถึงการแสดงสด กี ฬา เป็นต้น ) ในไทย ปรากฏว่า มี จานวน
การจ้างงาน 224 คนในปี 2555 และ 235 คนในปี 2557
ในอดีตธุรกิจบริการสาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬานั้นยังไม่ค่อยได้รับความสนใจในเวที
การเจรจาเปิ ด ตลาดการค้ า บริ ก ารนัก ขณะที่ วั ฒ นธรรมยั ง เป็ นประเด็ น ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวค่ อ นข้ า งสู ง
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันธุรกิจบริก ารสาขานี้ได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกั บ
สุขภาพ กีฬา และสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ อาทิ ธุรกิจบริการสถานออกกาลังกาย (Fitness Health Center)
สานักข่าวสาร /โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิม พ์ต่างๆ เป็ นต้น หรือธุรกิจบริการบางประเภท เช่น สนามฟุตบอลและ
สนามกอล์ฟที่ทาให้เกิดบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ร้านอาหาร เป็นต้น
ปัจจุบันประชาชนหันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นและพยายามใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ อาทิ การออกกาลัง กาย การเล่นกีฬา การดูห นังในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
จึงทาให้มีผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยในไทยมีความสนใจการให้บริการในรูปแบบ
นันทนาการ เช่น การให้บริการสนามฟุตบอลในร่มและกลางแจ้ง สวนสนุก การให้บริการสถานที่ออกกาลังกาย
(Health Club) การให้บริการร้านอินเตอร์เน็ ตทคาเฟ่ เป็นต้น ซึ่งช่วยขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
กิจกรรมบางประเภท เช่น สวนสนุก สวนสัตว์น้า (Aquarium) สนามฟุตบอลในร่ม ก็ เป็นกิจกรรมที่ ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้าง
มูลค่าในทางเศรษฐกิจเนื่องจากต้องอาศัยเม็ดเงินการลงทุนสูงและยังช่วยสร้างการจ้างงานในประเทศไทยอีกด้วย
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แหล่งที่มาข้อมูล WTO : http://i-tip.wto.org/services/(S(mk5ojidpdov54rebwejtvejf))/ChartResults.aspx )

3
สถิติมูลค่าการส่งออกและนาเข้าการค้าบริการัสาขานนทนาการัวฒนธรรมัและการกีฬาของไทยัปีั2555-2559
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4.ักฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่ใช้กากับดูแลบริการสาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ มีดังนี้
เรื่อง
กฎหมาย
การก ากั บ ดู แ ลและการ 1. ธุรกิจบันเทิง (มโหรสพ คอนเสิร์ต ละครเวที โอเปร่า)
ออกใบอนุญาต
- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 (บัญชี3)
2. วัฒนธรรมแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
3. การถ่ายทาภาพยนตร์ (สานักนายกรัฐมนตรี)
- ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ภ า พ ย น ต ร์ แ ล ะ วิ ดี ทั ศ น์ แ ห่ ง ช า ติ
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขออนุญาต และการอนุญาตสร้าง
ภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
- พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551
- พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- ระเบี ยบกรมศิ ล ปากร ว่า ด้ว ยการถ่ ายท าภาพยนตร์ใ นโบราณสถาน
และเขตโบราณสถาน พ.ศ. 2547 – 2548
- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (บัญชี 3)
- ระเบี ย บกรมการศาสนาว่ า ด้ ว ยการถ่ า ยท าภาพยนตร์ ใ นเขตวั ด
และศาสนสถาน พ.ศ. 2506
- พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ
4. ธุรกิจตัวแทนหาข่าว (สานักนายกรัฐมนตรี)
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- มาตรา 8 (8) ของ พ.ร.บ. ข้ อมู ล ข่า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ก าหนดให้สิท ธิก ารเปิดเผยข้อมู ล ข่ าวสารให้คนต่างด้าวเท่ าที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
5. สวนสัตว์สาธารณะ กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พ.ร.บ. สงวนและคุ้ม ครองสัต ว์ ป่า พ.ศ. 2535 (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)
ข้อ 1. ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้ง และดาเนินการสวนสัตว์สาธารณะ
ที่มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า สัตว์น้า
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) บุคคลธรรมดา ต้องมีภูมิลาเนา หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2) นิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลต้องมีภูมิลาเนา หรือถิ่นที่
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เรื่อง

กฎหมาย
อยู่ในประเทศไทย
6. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า (กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. สงวนคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535
7. การคุ้มครองพันธุ์พืช
- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัย
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทาข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ พ.ศ. 2550
- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการขอใช้สิท ธิใน
พันธุ์พืชใหม่ การกาหนดค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สิทธิในพันธุ์
พืชใหม่ พ.ศ. 2550
- กฎกระทรวงการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิและการ
รับโอนสิทธิโดยมรดกในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2550
- กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นชุ ม ชนและ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
พ.ศ. 2549
- กฎกระทรวงกาหนดหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารในการขอจดทะเบียน การ
พิจารณาคาขอจดทะเบียนการประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน และ
แบบหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546
- ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตการ
ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. 2549
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
8. กีฬาไทย
- พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
- กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
- ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 21 ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
- ข้ อ บั ง คั บ การกี ฬ าแห่ง ประเทศไทย ฉบับ ที่ 3 ว่ าด้ วยการขออนุญ าต
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การอนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬา หรือจัดร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแสดงว่า
เป็น การแข่งขันกีฬาหรือจัดการแข่งขันกีฬาในนามของทีมชาติไทย
- ข้อ บัง คับ การกี ฬาแห่ง ประเทศไทย ฉบับ ที่ 2 ว่าด้วยการขออนุญ าต
การอนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คาว่า “แห่งประเทศไทย” หรือมี
อักษรหรือเครื่องหมายใด แสดงว่าเป็นสมาคม สโมสรหรือคณะบุคคล ซึ่ง มี
กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย
9. กีฬาชกมวย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
- พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในมาตรา 4, มาตรา
15 วรรค สี่ และมาตรา 26 วรรคหนึ่งและสองแห่ง พ.ร.บ. กีฬามวย
พ.ศ.
2542
- ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยการบริหาร การจัดหาประโยชน์
และการใช้จ่ายเงินกองทุนกีฬามวย พ.ศ. 2543
หมายเหตุ
- มาตรา 32 ของ พ.ร.บ. กีฬามวย พ.ศ. 2542 ผู้จดทะเบียนเป็นนักมวย
ด้านศิลปะมวยไทย นักมวยด้านมวยสากล ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้ าค่าย
ต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกาหนด (โดยการจด
ทะเบียนเพื่อความสะดวกในการกากับดูแล ติดต่อ ประสานงาน และได้สิทธิ
พิเศษด้านกองทุนกีฬามวยตามระเบียบ คณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยการ
บริ ห าร การจั ด หาผลประโยชน์ และการใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น กี ฬ ามวย
พ.ศ. 2543)
- การจัดการแข่งขันกีฬามวย กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในมาตรา 4, มาตรา 15 วรรค 4 และมาตรา 26 วรรคหนึ่งและสอง
แห่ง พ.ร.บ. กี ฬามวย พ.ศ. 2542 ในหมวด 2 ข้อ 3 การจัดการแข่งขันกีฬา
มวยเป็นกรณีเ ฉพาะคราวที่ต้องรับใบอนุญาตจากนายทะเบี ยน ยกเว้น การ
จัดการแข่งขันมวยดังต่อไปนี้ กาหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬามวยที่มีนักมวย
ชาวต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันจะต้องขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งจะ
อนุญาตให้มีการแข่งขันได้คราวละไม่เกิน 1 วัน
อาชีพผู้ตดสิน ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ตัดสิน
พ.ศ. 2545 ออกตามความในมาตรา 9(5) มาตรา 32 และมาตรา 45 แห่ง
พ.ร.บ. กีฬามวย พ.ศ. 2542 หมวด 1 ข้อ 4 ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ตัดสินต้องมี
สัญ ชาติไทย หมวด 2 ข้อ 8 ก าหนดอนุญาตให้ผู้ตัดสินซึ่ง ไม่ มี สัญ ชาติไทย
สามารถให้ก ารตัดสินได้ ถ้ามีห นัง สือรับ รองหรือประกาศนีย บัตรการเป็นผู้
ตัดสินที่ออกให้โดยองค์กรกีฬามวย ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์กรกีฬามวยระหว่างประเทศที่คณะกรรมการกีฬามวย
กาหนด
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10. การพนัน
- พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
- พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยเงื่ อ นไขการพนั น ตามมาต รา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2)
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478
- กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 3)
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการพนั น ชนไก่ แ ละกั ด ปลา
พ.ศ. 2552
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการพนั น แข่ ง ม้ า (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2531
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันแข่งม้า พ.ศ. 2524
การเข้ามาประกอบธุรกิ จ พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (บัญชี 1 และ 3)
ของต่างชาติ
มาตรา 8 (3) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่
จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามที่กาหนดไว้ในบัญชี 3 เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
บัญชี 3 (16) การทากิจการโฆษณา
บัญชี 3 (21) การทาธุรกิจอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ร่าง พ.ร.บ. ปัจจุบัน
ร่าง พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
- กระทรวงการท่องเที่ยว
เนื่องจากกีฬาอาชีพ เป็นกิจกรรมกี ฬาที่นานาประเทศได้ให้ความสาคัญ
และกีฬา
และใช้เ ป็นมาตรการในการสร้างเสริม รายได้และการอาชีพแก่นักกี ฬา การ
แข่งขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาอาชีพ ยังเป็นปัจจัยในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ
โดยที่ กิ จ กรรมกี ฬ าอาชี พ เป็ น ธุ ร กรรมที่ ด าเนิ น การทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และมี ผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้องในทางธุรกิจทุกระดับ แต่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่สอดส่องควบคุมการกีฬาอาชีพ และส่งเสริมสนับสนุน
การกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐาน ดังนั้น สมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการ
ดังกล่าว และเพื่อจัดระบบการประกอบการการกีฬาอาชีพ และเพื่อการอาชีพ
ของนักกีฬาที่เหมาะสม
มาตรา 21 ผู้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุร กิจเกี่ยวกั บสโมสรกี ฬาอาชีพหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
มีภูมิลาเนาหรือพื้นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(ช) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(ซ) ไม่ เ คยถูก เพิก ถอนใบอนุญ าต หรือถูก เพิก ถอนมาแล้ว ไม่ น้ อยกว่า
สามปี
(2) นิติบุคคล
(ก) สมาคมหรือนิติบุคคลอื่น
(ข) มีสานักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
(ค) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) (ค) (ง) (ช) (ซ)
(3) กรณี ที่ ผู้ ยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น คนต่ า งด้ า วหรื อ องค์ ก รกี ฬ าของ
ต่างประเทศ
(ก) คนต่างด้าวหรือองค์ก รกี ฬาของต่างประเทศตามความตกลงหรือมี
ข้อผูกพันกับองค์กรกีฬาในประเทศไทย
(ข) คนต่างด้าวหรือองค์กรกีฬาของต่างประเทศภายใต้ความตกลงหรือข้อ
ผูกพันที่ทากับรัฐบาลหรือหน่วยงานกีฬาของรัฐ
มาตรา 22 ห้ามมิให้บุคคลใด เป็นผู้ประกอบกีฬาอาชีพ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียนผู้ที่ขออนุญ าตเป็นผู้ประกอบการกีฬาอาชีพ ต้องมีสัญชาติ
ไทยและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกาหนดการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งมสิทธิที่จะ
จัด การแข่ง ขั น กี ฬ าอาชี พ ได้ ต ามชนิ ด กี ฬ าที่ ร ะบุ ใ นใบอนุ ญ าตโดยไม่ ต้ อ ง
ขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพตามมาตรา 20
มาตรา 23 ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 20 และผู้ประกอบการกีฬาอาชีพตาม
มาตรา 22 มีสิทธิจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือกิจกรรมกีฬาที่มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ ไม่ให้นาบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การประกอบธุร กิจ ของคนต่างด้าวมาใช้บัง คับ แก่ ผู้ป ระกอบการกี ฬาอาชีพ
นักกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 29 นักกี ฬาอาชีพใดประสงค์จะเข้าร่วมการแข่ง ขันกี ฬาอาชีพ ต้อง
มีบัตรประจาตัวนักกีฬา การขอมีบัตรประจาตัวของนักกีฬาอาชีพที่เป็นคนต่าง
ด้าว หรือในกรณีที่ไม่มีส มาคมหรือองค์กรกีฬาที่เ กี่ยวข้องกับชนิดกีฬาอาชีพ
ดังกล่าวในประเทศไทยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
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มาตรา 31 ให้สมาคมหรือองค์กรกีฬาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ออก
บัตรประจาตัวนักกีฬาอาชีพในชนิดหรือประเภทกีฬาที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ ขอมี
บัตรประจาตัวตามระเบียบที่ คณะกรรมการกาหนดการออกบัตรประจ าตัว
นักกีฬาอาชีพให้แก่นักกีฬาต่างด้าวหรือกรณีที่ไม่มีสมาคมหรือองค์กรกีฬาใน
ชนิดกีฬาที่เ กี่ยวข้องรับผิดชอบการออกบัตร คณะกรรมการอาจมอบหมาย
นายทะเบียนหรือผู้ป ระกอบการกีฬาอาชีพที่ รับมอบหมายเป็นผู้ ดาเนินการ
ออกบัตรประจาตัวต่อไปได้

รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบสาขาบริการที่ั10ั–ัสาขาบริการด้านนนทนาการัวฒนธรรมและการกีฬา
ธุรกิจบริการย่อย
กฎ/ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
A. Entertainment Services (บริการด้านการบันเทิง)
- พระราชบัญ ญัติภาพยนตร์และวีดิทั ศ น์ - รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ
พ.ศ. 2551
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า แ ล ะ
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
วัฒนธรรม
B. News Agency Services (บริการสานักข่าว)
- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน - สานักเลขานุการคณะกรรมการ
ต่างด้าว พ.ศ. 2542
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
C. Libraries, archives and the other cultural services (บริการห้องสมุด เอกสาร พิพิธภัณฑ์ และ
บริการทางวัฒนธรรมอื่นๆ)
- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน - สานักเลขานุการคณะกรรมการ
ต่างด้าว พ.ศ. 2542
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
D. Sporting and other recreational services (บริการด้านกีฬาและนันทนาการอื่นๆ)
- พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.
2542
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.
2542
- กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.
2542
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รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบสาขาบริการที่ั10ั–ัสาขาบริการด้านนนทนาการัวฒนธรรมและการกีฬา
ธุรกิจบริการย่อย
กฎ/ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
- ระเบี ยบคณะกรรมการกี ฬ ามวยว่ า ด้ ว ย
คุณสมบัติของผู้ตัดสิน พ.ศ. 2545
E. Other (บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขานี้)
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พุ ท ธศั ก ราช - สานักการสอบสวนและนิติการ
2478
กรมการปกครอง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ กระทรวงมหาดไทย
พนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552
- ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการ
พนันแข่งม้า พ.ศ. 2524
5.ััข้อผูกพนของไทยภายใต้กรอบความตกลงต่างๆ
5.1 ข้อผูกพันของไทยภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียนชุดที่ 9 (AFAS 9th Package)
สาขาบริการ
A. บริ ก ารบั น เทิ ง (รวมถึ ง บริ ก ารโรงละครเวที
การแสดงดนตรีสด และละครสัตว์ : CPC 961
1.Theme parks, amusement parks : CPC96194
– บริการสวนสนุก

B. แหล่ง ตัวแทนหรือ ส านักข่าวที่ ท าหน้าที่ ร วบรวม
และขายข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ : CPC 962
1. Part of CPC 96212 : บริการภาพข่าว (Part of
CPC – 96212)
2. Part of CPC 96212 : บริก ารภาพข่าวให้กั บ
สานักข่าวในประเทศ (Part of CPC – 96212)

ข้อผูกพน
[ข้อจากดด้านการเข้าสู่ตลาดั(Market Access)}
- ต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 49 ของทุ น
จด ท ะ เ บี ย น ขอ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ จ า น วน ผู้ ถื อ หุ้ น
ชาวต่างชาติ ต้องไม่ เ กิ น กึ่ ง หนึ่ง ของจ านวนผู้ถื อหุ้ น
ทั้งหมดของบริษัท
- มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรส าหรั บ
ผู้เยือนทางธุรกิจ (Business visitors) และผู้โอนย้าย
ภายในกิจการ (Intra-corporate transferees) และ
ข้อจากัดด้านการเข้าเมืองของบุคคลธรรมดา
- จานวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติในธุรกิจบริการสวนสนุก
(Theme Park Services) ต้องมีพื้นที่ ในการลงทุ น
ไม่น้อยกว่า 200 ไร่
- ต่า งชาติ ถือ หุ้ นได้ ไ ม่ เ กิ น ร้อ ยละ 49 ของทุ น จด
ทะเบียนของบริษัท และจ านวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
ต้อ งไม่ เ กิ นกึ่ ง หนึ่ง ของจ านวนผู้ถื อหุ้ นทั้ ง หมดของ
บริษัท

C. บริการห้อ งสมุด สถานที่ เก็ บเอกสาร พิพิธภัณฑ์ - ต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 49 ของทุ น จด
และด้านวัฒนธรรม : CPC 963
ทะเบียนของบริษัท และจ านวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
1. CPC 96311 : บริการห้องสมุด ห้องสมุด ห้องเก็บ ต้อ งไม่ เ กิ นกึ่ ง หนึ่ง ของจ านวนผู้ถื อหุ้ นทั้ ง หมดของ
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สาขาบริการ

ข้อผูกพน
[ข้อจากดด้านการเข้าสู่ตลาดั(Market Access)}
บริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 70
ของทุนจดทะเบียน และจะสามารถดาเนินการธุรกิจ
ได้เ ฉพาะในลัก ษณะการร่ วมทุ น (Joint-Ventures)
กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
- ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
และจานวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท
- จ ากั ด การเคลื่อ นย้ ายบุคลากรเฉพาะผู้ เ ยื อนทาง
ธุร กิ จ (Business visitors) และผู้โ อนย้ายภายใน
กิ จ การ (Intra-corporate transferees) และ
ข้อจากัดด้านการเข้าเมืองของบุคคลธรรมดา

เอกสารสาคัญ พิพิธพัณฑ์ และบริการด้านวัฒนธรรม
อื่นๆ : บริการห้องสมุด
2. CPC 96311 : บริการห้องสมุด ห้องสมุด ห้องเก็บ
เอกสารสาคัญ พิพิธพัณฑ์ และบริการ ด้านวัฒนธรรม
อื่นๆ : บริการห้องสมุดเอกชน
D. บริการด้านกีฬาและสันทนาการอื่ นๆ : CPC 964
(ไ ม่ ร ว ม บ ริ ก า ร ด้ า น กี ฬ า อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
CPC 96419)
ส่วนที่ 1
1. CPC 96411 : Sports event promotion
services – บริการจัดงานส่งเสริมการกีฬา
2. CPC 96412 : Sports event promotion
services – บริการจัดการการแข่งขันกีฬาในร่มและ
กลางแจ้ง ซึ่งรวมถึงคลับกีฬา
3. CPC 96413 : Sports facility operation
services – บริก ารจัดการอ านวยความสะดวกใน
งานกีฬา
ส่วนที่ 2
4. CPC 96491 (4) – Recreation park and - ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
beach services – บริการสวนพักผ่อนและชายหาด ของบริษัท และ
- จานวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องไม่ เกิ นกึ่ งหนึ่ง ของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท
- จ ากั ด การเคลื่อ นย้ ายบุคลากรเฉพาะผู้ เ ยื อนทาง
ธุร กิ จ (Business visitors) และผู้โ อนย้ายภายใน
กิ จ การ (Intra-corporate transferees) และ
ข้อจากัดด้านการเข้าเมืองของบุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 3
5. CPC 1.1 : 96510 บริการส่งเสริมการกีฬา และจัด - สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49
ง า น กี ฬ า ไ ม่ ร ว ม : บ ริ ก า ร ส น า ม กี ฬ า แ ล ะ ของทุนจดทะเบียน และจานวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
สวนนันทนาการ
ต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ
บริษัทดังกล่าว
E. อื่นๆ
6. บริการท่าจอดเรือ (ท่าเรือขนาดเล็กที่มีสิ่งอานวย - สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49
ความสะดวกในการจอดเรือ ส าหรั บ เรื อ ยนต์ แ ละ ของทุนจดทะเบียน และจานวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
เรือใบ และมี บริก ารซ่อม และอุ ป กรณ์ให้บริก ารท่ า ต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ
เทียบเรือในการจอดเรือสาหรับระยะสั้นและระยะยาว บริษัทดังกล่าว
และมีบริการเรือเช่าเหมาลา)
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ข้อผูกพน
[ข้อจากดด้านการเข้าสู่ตลาดั(Market Access)}
7. บริการท่าจอดเรือ (ท่าเรือขนาดเล็กที่มีสิ่งอานวย - สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 70
ความสะดวกในการจอดเรือ ส าหรั บ เรื อ ยนต์ แ ละ ของทุนจดทะเบียน และจะสามารถดาเนินธุรกิ จ ได้
เรือใบ และมีบริการท่าเทียบเรือในการจอดเรือสาหรับ เฉพาะในลักษณะการร่วมทุนกับบุคคล หรือนิติบุคคล
ระยะสั้นและระยะยาว และมีบริการเรือเช่าเหมาลา) สัญชาติไทย
5.2 ข้อผูกพันของไทยภายใต้กรอบความตกลง FTA อื่นๆ [ในที่นี้ จะแสดงข้อมูลเฉพาะข้อจากัดการเข้าสู่
ตลาด (Market Access)]
สาขาบริการ
A. บริการบันเทิง (รวมถึง บริการโรงละครเวที การแสดงดนตรีสด และละครสัตว์ : CPC 961
(1) Theme parks, amusement parks : CPC 96194 – บริการสวนสนุก
D. บริการการกีฬาและนันทนาการ : CPC 964
(1) CPC 96411 : Sports event promotion services – บริการจัดงานส่งเสริมการกีฬา
(2) CPC 96412 : Sports event organization services – บริการจัดการการแข่งขันกีฬาในร่มและ
กลางแจ้ง ซี่งรวมถึง คลับกีฬา
(3) CPC 96413 : Sports facility operation services – บริการจัดการอานวยความสะดวกในงานกีฬา
(4) CPC 96491 : Recreation park and beach services – บริการสวนพักผ่อนและชายหาด
WTO
ACFTA
AANZFTA
A. - การร่วมทุ นของต่างชาติต้อ ง A. - การร่วมทุนของต่างชาติต้องไม่ A. – ไม่ผูกพัน
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 49 ของทุ น จด เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
ทะเบียนของบริษัท และจ านวนผู้ ของบริ ษั ท และจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น
ถือ หุ้น ชาวต่ างชาติ ต้อ งไม่ เ กิ น กึ่ ง ชาวต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
หนึ่ ง ของจ านวนผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมด จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท
ของบริษัท
- จากัดการเคลื่อนย้ายบุคลากร - จากัดการเคลื่อนย้ายบุคลากร
เฉพาะผู้เยือนทางธุรกิจ (Business เฉพาะผู้เยือนทางธุรกิจ (Business
visitors) และผู้ โ อนย้ ายภายใน visitors) และผู้ โ อนย้ า ยภายใน
กิ จ ก า ร (Intra-corporate กิ จ ก า ร (Intra-corporate
transferees) และจากั ดด้านการ transferees) และจากั ดด้านการ
เข้าเมืองของบุคคลธรรมดา
เข้าเมืองของบุคคลธรรมดา
D. (1) (2) (3)
D. (1) (2) (3)
D (1) (2) (3)
- การร่วมทุนของชาวต่างชาติ ต้อง - การร่วมทุนของชาวต่างชาติ ต้อง - เปิ ด เสรี โ ดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ด ใน
ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ 4 9 ข อ ง ทุ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 49 ของทุ น จด การตั้งกิจการในต่างประเทศ
จดทะเบียนของบริษัท
ทะเบียนของบริษัท
- จ านวนผู้ถือ หุ้นชาวต่างชาติต้อ ง - จานวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้อง D. – ไม่ผูกพัน
ไม่ เ กินกึ่ งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือ หุ้น ไม่ เ กินกึ่ งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
ทั้งหมดของบริษัท
- จ ากั ด การเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากร - จ ากั ดการเคลื่อนย้ายบุคลากร
เฉพาะผู้เยือนทางธุรกิจ (Business เฉพาะผู้เยือนทางธุรกิจ (Business
Visitors) และผู้โ อนย้า ยภายใน Visitors) และ ผู้โ อนย้ายภายใน
กิจการ (Intra-corporate
กิจการ (Intra-corporate
transferees) และจากั ดด้านการ transferees) และจากั ดด้านการ
เข้าเมืองของบุคคลธรรมดา
เข้าเมืองของบุคคลธรรมดา
D. (4)
D. (4)
- การร่วมทุนของชาวต่างชาติ ต้อง - จ ากั ดการเคลื่อนย้ายบุคลากร
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ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ 4 9 ข อ ง ทุ น
จดทะเบียนของบริษัท
- จ า น ว น ผู้ ถื อ หุ้ น ช า ว ต่ า ง
ชาวต่างชาติต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท
- จากัดการเคลื่อนย้ายบุคลากรเฉพาะผู้
เยือนทางชมธุรกิ จ(Business Visitors)
และผู้ โอนย้ ายภายในกิ จการ (Intracorporate
transferees) และข้อจากัดด้านการเข้า
เมืองของบุคคลธรรมดา

เฉพาะผู้เยือนทางธุรกิจ (Business
Visitors) และ ผู้โ อนย้ายภายใน
กิจการ (Intra-corporate
transferees) และข้อจ ากั ดด้า น
การเข้าเมืองของบุคคลธรรมดา

สาขาบริการ
A. บริการบันเทิง (รวมถึง บริการโรงละครเวที การแสดงดนตรีสด และละครสัตว์ : CPC 961)
(1) Theme parks, amusement parks : CPC 96194 – บริการสวนสนุก
C. บริการห้องสมุด สถานที่เก็บเอกสาร พิพิธภัณฑ์ และด้านวัฒนธรรม : CPC 963
(2) Part of CPC 96321 : Zoological garden services
(3) Part of CPC 96321 : Aquarium Services
D. บริการการกีฬาและนันทนาการ : CPC 964
(1) CPC 96411 : Sports event promotion services – บริการจัดงานส่งเสริมการกีฬา
(2) CPC 96412 : Sports event organization services – บริการจัดการการแข่งขันกีฬาในร่มและ
กลางแจ้ง ซี่งรวมถึง คลับกีฬา
(3) CPC 96413 : Sports facility operation services – บริการจัดการอานวยความสะดวกในงานกีฬา
(4) CPC 96491 : Recreation park and beach services – บริการสวนพักผ่อนและชายหาด
TAFTA
JTEPA
AKFTA
A. – อนุ ญ าตให้ มี ทุ น ซึ่ ง เป็ น ของ A. – ไม่ผูกพัน
A. – ไม่ผูกพัน
ผู้ล งทุ น/ผู้ใ ห้บ ริก ารออสเตรเลี ย D. (1) (2) (3)
D. (1) (2) (3)
จะไม่เกินร้อยละ 60
- จ ากั ดการเคลื่อนย้ายบุคลากร - จ ากั ด ด้ า นการเคลื่ อ นย้ า ย
- ผู้ ล งทุ น /ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ซี่ ง เป็ น เฉพาะผู้เยือนทางธุรกิจ (Business บุคลากรส าหรับ ผู้เ ยือนทางธุร กิ จ
นิ ติ บุ ค คลออสเตรเลี ย ต้ อ งจด visitors) และผู้ โ อนย้ ายภายใน (Business visitors) และผู้
ทะเบี ย นเป็ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ กิจการ (Intra-corporate
โอนย้ า ยภายในกิ จ การ (Intraจดทะเบี ย น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด transferees) และการเข้ าเมื อ ง corporate transferees) และ
หรือบริษัทจากัดในไทย
ของบุคคลธรรมดา
การเข้าเมืองของบุคคลธรรมดา
- อัตราส่วนหนี้สินต่อ ทุ นเป็น 3:1
D. (4)
หรือน้อยกว่า
- จากั ดการเคลื่ อนย้ายบุคลากร
- ต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200
เฉพาะผู้เยือนทางธุรกิจ (Business
ไร่ และผู้ให้บริการออสเตรเลียต้อง
visitors) และผู้โ อนย้า ยภายใน
มีทุนจดทะเบียนขั้นต่าที่ชาระแล้ว
กิจการ (Intra-corporate
1,000 ล้านบาท
transferees) และการเข้าเมื อ ง
ของบุคคลธรรมดา
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- ผู้โ อนย้ายภายในกิจการ (Intracorporate transferees)
คนออสเตรเลี ยซึ่ ง เป็น ผู้โ อนย้า ย
ภายในกิ จการจะได้รับใบอนุญ าต
ท างานมี อ ายุ 1 ปี ขยายเวลาได้
คราวละ 1 ปี เวลาทั้งหมดไม่เกิน5
ปี ภายใต้การตรวจสอบความเป็น
จริ ง ของการว่ า จ้ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ
น า ย จ้ า ง เ ดิ ม แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมายและระเบียบของไทยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง สาขาหรือกิจการ
ในเครือของนิติบุคคลออสเตรเลีย
ต้องนาเงินตราต่างประเทศเข้าไทย
ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยให้มี
คนต่างด้าวท างานได้ 1 คน ทุ ก ๆ
จานวน 3 ล้านบาท แต่ให้มีจานวน
คนต่า งด้าว ท างานทั้ ง หมดแต่ไ ม่
เกิน 10 คน
-ัผู้ให้บริการตามสัญญา (Service
suppliers)
คนออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ตามสั ญ ญาซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารแก่ นิ ติ
บุ ค คลออสเตรเลี ย หรื อ ไทย จะ
ได้รับใบอนุญาตท างานมีอายุ 1 ปี
ขยายเวลาได้ คราวละ 1 ปี เวลา
ทั้ ง หมดไม่ เ กิ น 3 ปี ภายใต้ ก าร
ตรวจสอบความเป็นจริง ของการ
ว่าจ้างต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมและ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ของไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งนิ ติ บุค คลจด
ท ะ เ บี ย น ใ น ไ ท ย ต้ อ ง มี ทุ น
จดทะเบี ย นขั้ น ต่ าที่ ช าระแล้ ว
2 ล้านคน ให้มี คนต่างด้าวท างาน
ไ ด้ 1 ค น แ ต่ ใ ห้ มี จ า น ว น
คนต่างด้าวท างานทั้ ง หมดไม่ เ กิ น
10 คน
-ัผู้เยือนทางธุรกิจ (Business

JTEPA

AKFTA
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visitors) ผู้เ ยื อ นทางธุร กิ จ ที่ ถื อ
วีซ่าเข้าเมืองแบบชั่วคราวจะได้รั บ
อ นุ ญ า ต ใ ห้ พ า นั ก แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญ าตท างานอายุ ไม่ เ กิ น 90
วัน โดยขยายเวลาได้ ไม่ เ กิ น 1 ปี
ตั้งแต่วันที่เข้าเมือง
C. (3)
- เงื่อนไขเหมือนกับสาขา Theme
Parks, Amusement Parks: CPC
96194 – บริการสวนสนุกข้างต้น
*หมายเหตุ นักลงทุ นชาวต่างชาติ
ต้องมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000
ล้านบาท
C. (4)
- อนุ ญ าตให้ มี ทุ น ซึ่ ง เป็ น ของ
ผู้ล งทุ น/ ผู้ให้บ ริก ารออสเตรเลีย
จะไม่เกินร้อยละ 60
- ผู้ล งทุ น/ ผู้ให้บ ริก ารซึ่ง เป็นนิ ติ
บุคคลออสเตรเลียต้องจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด
ในไทย
- อัตราส่วนหนี้สินต่อ ทุ นเป็น 3:1
หรือน้อยกว่า
- ต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200
ไร่ และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งมี ทุ น จด
ทะเบี ย นขั้ น ต่ าที่ ช าระแล้ ว 200
ล้านบาท
4) เงื่ อนไขเหมื อนกั บสาขา Theme
Park

JTEPA

----------------------------------

AKFTA

สานักการค้าบริการและการลงทุน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กันยายน 2560

เอกสารอ้างอิง
1. สถิ ติมูลค่าการส่งออกและนาเข้ า การค้าบริการสาขานันทนาการ วัฒ นธรรมและการกีฬาของไทย ปี 255 5-2559
แหล่งที่มาของข้อมูล WTO (www.wto.org) ข้อมูลอัพเดท พฤษภาคม 2560
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ตารางแนบักรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศัสาขานนทนาการัวฒนธรรมัและการกีฬาั(Schedule of Commitments)
กิจกรรม

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
WTO
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
AANZFTA
th
(9 Package)
Mode of Supply : (1) การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply), (2) การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad), (3) การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence), (4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
(Movement of Natural Persons)
A. บริการบันเทิง (รวมถึง บริการ
โรงละครเวที การแสดงดนตรีสดและ
ละครสัตว์ : CPC 961
1. Theme parks, amusement
parks : CPC 96194 – บริการ
สวนสนุก

3
4

1) ไม่ผูกพัน3
2) ไม่มีข้อจากัด4
3) การร่วมทุนของ
ต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียนของ
บริษัท และจานวน
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4) มีข้อจากัดด้านการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมทุนของ
ต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท
และจานวนผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติต้องไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท
4) จากัดการเคลื่อนย้าย
บุคลากรเฉพาะ
Business Visitors และ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) อนุญาตให้มีทุน
ซึ่งเป็นของผู้ลงทุน/
ผู้ให้บริการ
ออสเตรเลียจะไม่
เกินร้อยละ 60
- ผู้ลงทุน /
ผู้ให้บริการซึ่งเป็น
นิติบุคคล
ออสเตรเลียต้องจด
ทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญ

1) ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมทุนของ
ต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท
และจานวนผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติต้องไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท
4) จากัดการเคลื่อนย้าย
บุคลากรเฉพาะ

ไม่ผูกพัน หมายถึง ไม่ผูกพันการเปิดตลาด จึงสามารถใช้กฎระเบียบ หรือมาตรการใดที่เป็นการจากัดให้บริการของต่างชาติได้ทุกประการ
ไม่มีข้อจากัด หมายถึง ไม่มีข้อจากัดด้านการเข้าสู่ตลาด และข้อจากัดด้านการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ สาหรับบริการหรือผู้ให้บริการชาวต่างชาติ

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน
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กิจกรรม
WTO
สาหรับ Business
visitors และ Intracorporate
transferees และ
ข้อจากัดด้าน
การเข้าเมืองของ
บุคคลธรรมดา

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
Intra-corporate
จดทะเบียน
Business visitors และ
transferees และ การ ห้างหุ้นส่วนจากัด Intra-corporate
เข้าเมืองของบุคคล
หรือบริษัทจากัดใน transferees และ
ธรรมดา
ไทย
การเข้าเมืองของ
*หมายเหตุ : จานวน
- ต้องรักษา
บุคคลธรรมดา
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติใน อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ธุรกิจบริการสวนสนุก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(Theme Park Services) เท่ากับหรือน้อยกว่า
ต้องมีพื้นที่ในการลงทุน 3:1
ไม่น้อยกว่า 200 ไร่
- ต้องมีพื้นที่รวมไม่
ไม่น้อยกว่า 200 ไร่
และผู้ให้บริการต้อง
มีทุนจดทะเบียนขั้น
ต่าที่ชาระแล้ว
1,000 ล้านบาท
4) ผู้โอนย้ายภายใน
กิจการ
คนออสเตรเลียซึ่ง
เป็นผู้โอนย้าย
ภายในกิจการจะ
ได้รับใบอนุญาต

AANZFTA
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กิจกรรม
WTO

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
ทางานมีอายุ 1 ปี
ขยายเวลาได้คราว
ละ 1 ปี เวลา
ทั้งหมดไม่เกิน 5 ปี
ภายใต้การ
ตรวจสอบความเป้น
จริงของการว่าจ้าง
ต่อเนื่องกับนายจ้าง
เดิมและปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ระเบียบของไทยที่
เกี่ยวข้อง สาขาหรือ
กิจการในเครือของ
นิติบุคคล
ออสเตรเลียต้องนา
เงินตราต่างประเทศ
เข้าไทยไม่น้อยกว่า
3 ล้านบาท โดยให้มี
คนต่างด้าวทางาน
ได้ 1 คน ทุกๆ
จานวน 3 ล้านบาท

AANZFTA
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กิจกรรม
WTO

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
แต่ให้มีจานวน
คนต่างด้าวทางาน
ทั้งหมดไม่เกิน 10
คน
(2) ผู้ให้บริการตาม
สัญญา
คนออสเตรเลียซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการแก่
นิติบุคคล
ออสเตรเลียหรือไทย
จะได้รับใบอนุญาต
ทางานมีอายุ 1 ปี
ขยายเวลาได้คราว
ละ 1 ปี เวลา
ทั้งหมดไม่เกิน 3 ปี
ภายใต้การ
ตรวจสอบความเป็น
จริงของการว่าจ้าง
ต่อเนื่องกับนายจ้าง
เดิมและปฏิบัติตาม
กฎหมายและ

AANZFTA
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กิจกรรม
WTO

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
ระเบียบของไทยที่
เกี่ยวข้องนิติบุคคล
จดทะเบียนของไทย
ต้องมีทุนจด
ทะเบียนขั้นต่าที่
ชาระแล้ว 2 ล้านคน
ให้มีคนต่างด้าว
ทางานได้ 1 คน แต่
ให้มีจานวนคน
ต่างด้าวทางาน
ทั้งหมดไม่เกิน 10
คน
(3) ผู้เยือนทางธุรกิจ
ผู้เยือนทางธุรกิจที่
ถือวีซ่าเข้าเมืองแบบ
ชั่วคราวจะได้รับ
อนุญาตให้พานัก
และได้รับใบอนุญาต
ทางานอายุไม่เกิน
90 วัน โดยอาจ
ขยายเวลาได้รวมไม่

AANZFTA
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B. แหล่งตัวแทนหรือสานักข่าวที่ทา
หน้าที่รวบรวมและขายข่าวสารหรือ
ข้อมูลต่างๆ
1. Part of CPC 96212 : บริการ
ไม่ผูกพัน
ภาพข่าว (ส่วนหนึ่งของ CPC 96212)

2. Part of CPC 96212 : บริการ
ภาพข่าวให้กับสานักข่าวในประเทศ
(ส่วนหนึ่งของ CPC 96212)

ไม่ผูกพัน

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่เข้าเมือง

1) ไม่มีข้อผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมทุนของ
ต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และ
จานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท
1) ไม่มีข้อผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมทุนของ
ต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และ

AANZFTA

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน
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C. บริการห้องสมุด สถานที่เก็บ
เอกสาร พิพิธภัณฑ์ และด้าน
วัฒนธรรม : CPC 963
1. CPC 26311 : บริการห้องสมุด
ห้องเก็บเอกสารสาคัญ พิพิธภัณฑ์
และบริการด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
บริการห้องสมุด

2. CPC 26311 : บริการห้องสมุด
ห้องเก็บเอกสารสาคัญ พิพิธภัณฑ์
และบริการด้านวัฒนธรรมอื่นๆ :

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
จานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท

1) ไม่มีข้อผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมทุนของ
ต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท
และจานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท
1) ไม่มีข้อผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) สัดส่วนหุ้นต่างชาติ

AANZFTA

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

23
กิจกรรม
WTO
บริการห้องสมุดเอกชน

3. Part of CPC 96321 :
Zoological garden services

ไม่ผูกพัน

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
AANZFTA
th
(9 Package)
ต้องไม่เกินร้อยละ 70
ของทุนจดทะเบียน และ
จะสามารถดาเนินการ
ธุรกิจได้เฉพาะในลักษณะ
การร่วมทุน (JointVentures) กับบุคคล
หรือนิติบุคคลสัญชาติ
ไทยเท่านั้น
ไม่ผูกพัน
- เงื่อนไขเหมือนกับ ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
สาขา Theme
parks,
Amusement
parks : CPC
96194
- บริการสวนสนุก
ข้างต้น
*หมายเหตุ
นักลงทุน
ชาวต่างชาติต้องมี
เงินลงทุนไม่น้อย
กว่า 1,000 ล้าน
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4. Part of CPC 96321

ไม่ผูกพัน

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
AANZFTA
th
(9 Package)
บาท
ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) อนุญาตให้มีทุน
ซึ่งเป็นของผู้ลงทุน/
ผู้ให้บริการ
ออสเตรเลียจะ
ไม่เกินร้อยละ 60
- ผู้ลงทุน/
ผู้ให้บริการซึ่งเป็น
นิติบุคคล
ออสเตรเลียต้อง
จดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจากัด หรือ
บริษัทจากัดในไทย
- ต้องรักษา
อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับหรือน้อยกว่า
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D. บริการการกีฬาและนันทนาการ
1. CPC 96411 : Sport event
promotion services – บริการ
จัดงานส่งเสริมการกีฬา
2. CPC 96412 : Sports event
organization services – บริการ
จัดการแข่งขันกีฬาในร่มและ
กลางแจ้ง ซึ่งรวมถึง คลับกีฬา
3. CPC 96413 : Sports Facility
operation services – บริการ
จัดการอานวยความสะดวกในงาน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพัน Mode 3
ตาม Horizontal
commitment ทั้งนี้
(a) การร่วมทุนของ
ชาวต่างชาติต้อง
ไม่เกินร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
3:1
- ต้องมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 200 ไร่
และผู้ให้บริการต้อง
มีทุนจดทะเบียนขั้น
ต่าที่ชาระแล้ว 200
ล้านบาท
4) เงื่อนไข
เหมือนกับ Theme
Park ข้างต้น
1) ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพัน Mode 3 ตาม
Horizontal
commitment ทั้งนี้
(a) การร่วมทุนของ
ชาวต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
(b) จานวนผู้ถือหุ้นต้องไม่

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพัน Mode 3
ตาม Horizontal
commitment ทั้งนี้
(a) การร่วมทุนของ
ชาวต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
(b) จานวนผู้ถือหุ้นต้อง

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ผูกพัน Mode 4
ตาม Horizontal
- จากัดการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร
เฉพาะ Business
visitors และ intracorporate

AANZFTA

1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ผูกพัน Mode 4
ตาม Horizontal
Commitment
- จากัดการเคลื่อนย้าย
บุคลากรเฉพาะ
business visitors
และ intra-corporate
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กีฬา

4. CPC 96491 – Recreation
park and beach services –
บริการสวนพักผ่อนและชายหาด

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
เกินกึ่งหนึ่งของจานวน
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
transferees และาน transferees และ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด การเข้าเมืองของ
การเข้าเมืองของบุคคล
บริษัท
ของบริษัท
บุคคลธรรมดา
ธรรมดา
4) ผูกพัน Mode 4 ตาม
4) ผูกพัน Mode 4
Horizontal
ตาม Horizontal
commitment
commitment
- จากัดการเคลื่อนย้าย
- จากัดการเคลื่อนย้าย
บุคลากรเฉพาะ business
บุคลากรเฉพาะ
visitors และ intrabusiness visitors และ
corporate transferees
intra-corporate
และการเข้าเมืองของ
transferees และการ
บุคคลธรรมดา
เข้าเมืองของบุคคล
ธรรมดา

(b) จานวนผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติต้องไม่
เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4) ผูกพัน Mode 4
ตาม Horizontal
Commitment
- จากัดการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร
เฉพาะ business
visitors และ intracorporate
transferees และ
ข้อจากัดด้านการเข้า
เมืองของบุคคล
ธรรมดา
1) ไม่ผูกพัน
1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3)
3)
- การร่วมทุนของ
- การร่วมทุนของ

ไม่ผูกพัน

1)
2)
3)
4)

ไม่ผูกพัน
ไม่มีข้อจากัด
ไม่มีข้อจากัด
ผูกพัน Mode 4

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด

1)
2)
3)
4)

ไม่ผูกพัน
ไม่มีข้อจากัด
ไม่มีข้อจากัด
ผูกพัน Mode 4

AANZFTA

ไม่ผูกพัน
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ชาวต่างชาติต้องไม่
เกินร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
- จานวนผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติต้องไม่
เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4) จากัดการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร
เฉพาะ Business
visitors และ intracorporate
transferees และการ
เข้าเมืองของบุคคล
ธรรมดา
5 CPC 1.1 : 96510 บริการส่งเสริม 1)ไม่ผูกพัน
การกีฬา และการจัดงานกีฬา ไม่รวม
: บริการสนามกีฬาและสวน

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
ชาวต่างชาติต้องไม่เกิน
ตาม Horizontal
ตาม Horizontal
ร้อยละ 49 ของทุนจด
Commitment
Commitment
ทะเบียนของบริษัท
-จากัดการเคลื่อนย้าย
- จากัดการเคลื่อนย้าย
- จานวนผู้ถือหุ้น
บุคลากรเฉพาะ
บุคลากรเฉพาะ
ชาวต่างชาติต้องไม่เกินกึ่ง
Business visitors และ
Business visitors
หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
intra-corporate
และ intra-corporate
ทั้งหมดของบริษัท
transferees และการ
transferees และการ
4) จากัดการเคลื่อนย้าย
เข้าเมืองของบุคคล
เข้าเมืองของบุคคล
บุคลากรเฉพาะ
ธรรมดา
ธรรมดา
Business visitors และ
intra-corporate
transferees และการเข้า
เมืองของบุคคลธรรมดา

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) สัดส่วนหุ้นต่างชาติ

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

ไม่ผูกพัน

AANZFTA

ไม่ผูกพัน
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นันทนาการ

E บริการอื่นๆ :
ไม่ผูกพัน
1 บริการท่าจอดเรือ (ท่าเรือขนาด
เล็กที่มีสิ่งอานวยความสะดวกในการ
จอดเรือสาหรับเรือยนต์และเรือใบ
และมีบริการซ่อม และอุปกรณ์
ให้บริการท่าเทียบเรือในการจอดเรือ
สาหรับระยะสั้นและระยะยาว และ
อาจมีบริการเรือเช่าเหมาลา)

2. บริการท่าจอดเรือ (ท่าเรือขนาด ไม่ผูกพัน
เล็กที่มีสิ่งอานวยความสะดวกในการ
จอดเรือสาหรับเรือยนต์และเรือใบ
และมีบริการท่าเทียบเรือในการจอด
เรือสาหรับระยะสั้นและระยะยาว

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
AANZFTA
th
(9 Package)
ต้องไม่เกินร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียน และ
จานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท
1) ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกินร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และจานวน
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้อง
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของบริษัทดังกล่าว
1) ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) สัดส่วนหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกินร้อยละ 70
ของทุนจดทะเบียน และ
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และอาจมีบริการเรือเช่าเหมาลา)

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สาขานันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Schedule of Commitments)
ASEAN
TAFTA
ACFTA
JTEPA
AKFTA
th
(9 Package)
จะสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้เฉพาะในลักษณะการ
ร่วมทุนกับบุคคล หรือ
นิติบุคคลสัญชาติไทย

AANZFTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สานักการค้าบริการและการลงทุน
กันยายน 2560

