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พระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลอทุธรณ์คดี

ชาํนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 

เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2558 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดป้ระกาศ

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลอุทธรณ์คดชีาํนญัพเิศษ พ .ศ . 2558 ในราชกจิจา

นุเบกษา และมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา

เป็นตน้ไป โดยบนัทกึหลกัการและเหตุผลนัน้เป็นไปเพื่อใหก้ารดาํเนินการ

พจิารณาพพิากษาคดเีป็นไปดว้ยความรวดเรว็มเีอกภาพ และใหค้ดเีกีย่วกบั

ทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ คดภีาษอีากร คดแีรงงาน 

คดลีม้ละลาย คดเียาวชนและครอบครวั ไดร้บัการพจิารณาพพิากษาโดยองค์

คณะผูพ้พิากษาทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญพเิศษในเรื่องนัน้ๆ เป็นการเฉพาะ

ทาง จงึไดม้กีารจดัตัง้ศาลอุทธรณ์คดชีาํนญัพเิศษขึน้ เพื่อพจิารณาพพิากษา

คดดีงักล่าวขา้งตน้ในชัน้อุทธรณ์ ซึง่แต่เดมิการยื่นอุทธรณ์คาํพพิากษาหรอื 

 ฉบบัท่ี 10 

พฤษภาคม 2559 
 
เน้ือหา: 

• พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาล

อุทธรณ์คดชีาํนญัพเิศษ พ.ศ. 
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• ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อน

คลายระเบยีบควบคุมการ

แลกเปลีย่นเงนิ  

• คาํวนิิจฉยัขอ้หารอืของ

กระทรวงพาณิชยเ์รื่องการ

ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว  



คาํสัง่ของศาลคดชีาํนญัพเิศษดงักล่าว จะตอ้งยื่นต่อศาลฎกีาและคาํพพิากษาศาลฎกีาจะถอืเป็นทีส่ดุ โดยไดม้กีารแกไ้ข

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลและวธิพีจิารณาคดขีองศาลทีเ่กีย่วขอ้งในหมวดอุทธรณ์และฎกีาใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย  

บรรดาคดทีีศ่าลชาํนญัพเิศษมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ก่อนวนัเปิดทาํการของศาลอุทธรณ์คดชีาํนญัพเิศษ ใหอุ้ทธรณ์ไปยงัศาล

ทีม่เีขตอาํนาจในการพจิารณาคดทีีอุ่ทธรณ์จากศาลชาํนญัพเิศษนัน้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั และบรรดาคดชีาํนญั

พเิศษทีม่กีารอุทธรณ์และยงัคา้งพจิารณาอยู่ในศาลใดก่อนเปิดทาํการของศาลอุทธรณ์คดชีาํนญัพเิศษ ใหศ้าลซึง่คดนีัน้คา้ง

พจิารณาอยู่คงมอีาํนาจพจิารณาพพิากษาต่อไป  ทัง้น้ี ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้ศาลและวธิพีจิารณา

ของศาลชาํนญัพเิศษนัน้ๆ 

ทัง้น้ี วนัเปิดทาํการศาลอุทธรณ์คดชีาํนญัพเิศษ จะประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยผอ่นคลาย

ระเบียบควบคมุการแลกเปล่ียนเงิน 

 
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิ จาํนวน 3 ฉบบั เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2559 
เพื่อผ่อนคลายระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตามแผนแม่บทเงนิลงทุนเคลื่อนยา้ยระหว่างประเทศ ระยะที ่2 โดยสรุป

เน้ือหาไดด้งัน้ี 

• ผ่อนคลายใหบุ้คคลในประเทศชาํระเงนิและรบัชาํระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนุพนัธอ์า้งองิตวัแปรต่างประเทศทีไ่ม่ใช่อตัรา

แลกเปลีย่นทีเ่กีย่วกบัเงนิบาท เช่น สว่นต่าง ค่าธรรมเนียม เงนิวางประกนั เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศกบัธนาคาร

พาณิชยท์ีเ่ป็นคู่สญัญาได ้
• ผ่อนคลายใหบุ้คคลในประเทศชาํระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วกบัการกูเ้งนิตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย ์และบญัชี

เงนิฝากเงนิตราต่างประเทศทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์ป็นเงนิสกุลเงนิตราต่างประเทศใหแ้ก่ธนาคารพาณิชยไ์ด ้
• เพิม่การขอเอกสารหลกัฐานประกอบการขอซือ้หรอืแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศกบันิตบิุคคลรบัอนุญาตในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
1.  กรณีชาํระค่าบรกิาร ใหเ้รยีกสญัญาจา้งบรกิาร หรอืเอกสารเรยีกเกบ็เงนิจากผูใ้หบ้รกิาร หรอืใบสรุปรายการ

เอกสารดงักล่าว 
2.    กรณีชาํระค่าใชจ้่ายบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ ใหเ้รยีกเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงรายการใชจ้่ายบตัรเครดติหรอื

บตัรเดบติเพื่อชาํระตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด โดยใหช้าํระไดไ้มเ่กนิภาระหรอืไม่เกนิวงเงนิทีก่าํหนด 

• ผูล้งทุนสถาบนัและบุคคลรายย่อย สามารถลงทุนในตราสารสกุลเงนิตราต่างประเทศทีอ่อกและจาํหน่ายในประเทศ

ซึง่มอีนุพนัธท์ีอ่า้งองิอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วกบัเงนิบาทแฝงได ้ 



คาํวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง

พาณิชยเ์ร่ืองการประกอบธรุกิจของคน

ต่างด้าว 

 

การประกอบธรุกิจจดัหาและจาํหน่ายสินค้า ในกรณีท่ีผูซ้ื้อและผู้ขายอยู่ในต่างประเทศ แต่สินค้าถกู

จดัเกบ็อยู่ในประเทศไทย 

กรณีท่ี 1  

ผูข้ายและผูซ้ือ้เป็นนิตบิุคคลต่างดา้วทีอ่ยู่ต่างประเทศ ไดท้าํสญัญาจดัหาสนิคา้กนัทีต่่างประเทศ โดยทีส่นิคา้ดงักล่าวถูก

จดัเกบ็อยูใ่นประเทศไทย ผูซ้ือ้หรอืตวัแทนของผูซ้ือ้จะมารบัสนิคา้ในประเทศไทย จงึถอืไดว้า่เป็นการจาํหน่ายสนิคา้ใน

ประเทศไทย เน่ืองจากไม่ไดม้กีารสง่สนิคา้ออกไปนอกประเทศ ในกรณีน้ี กระทรวงพาณิชยเ์หน็วา่ผูข้ายประกอบธุรกจิคา้

ปลกี ตามบญัชสีาม (14) หรอืการคา้สง่ ตามบญัชสีาม (15) ของพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 
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กรณีท่ี 2 

กรณีที่ผู้ขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่อยู่ต่างประเทศ ได้ขายสนิค้าให้แก่ผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้ผู้แทน

จําหน่ายนําสนิคา้ไปจําหน่ายต่อใหก้บัลูกคา้ โดยทีส่นิคา้ถูกจดัเกบ็อยู่ในประเทศไทย กรมพฒันาธุรกจิการคา้มคีวามเหน็ว่า 

ผูข้ายประกอบธุรกจิคา้ส่ง ตามบญัชสีาม (15) ของพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 เน่ืองจาก

เป็นการขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้เพื่อนําไปขายต่อใหแ้ก่ลกูคา้ หรอืนําไปเป็นวตัถุดบิในการผลติสนิคา้อื่น 
 

 

Contact 
For more information on the above and how Deloitte can support you, please contact: 

Poljun Divari 
Director, Tax & Legal Services 
pdivari@deloitte.com 
+66 (0) 2676 5700 ext. 11231 
 

Pornpun Niyomthai 
Director, Tax & Legal Services 
pniyomthai@deloitte.com 
+66 (0) 2676 5700 ext. 10404 
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