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พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์ คดี
ชํานัญพิเศษ พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 10
พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ประกาศ
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ พ .ศ.2558 ในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป โดยบันทึกหลักการและเหตุผลนัน้ เป็ นไปเพื่อให้การดําเนินการ
พิจารณาพิพากษาคดีเป็ นไปด้วยความรวดเร็วมีเอกภาพ และให้คดีเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีภาษีอากร คดีแรงงาน
คดีลม้ ละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว ได้รบั การพิจารณาพิพากษาโดยองค์
คณะผูพ้ พิ ากษาทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญพิเศษในเรื่องนัน้ ๆ เป็ นการเฉพาะ
ทาง จึงได้มกี ารจัดตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษขึน้ เพื่อพิจารณาพิพากษา
คดีดงั กล่าวข้างต้นในชัน้ อุทธรณ์ ซึง่ แต่เดิมการยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรือ

•

พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาล
อุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ พ.ศ.
2558

•

ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อน
คลายระเบียบควบคุมการ
แลกเปลีย่ นเงิน

•

คําวินิจฉัยข้อหารือของ
กระทรวงพาณิชย์เรื่องการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

เนื้ อหา:

คําสังของศาลคดี
่
ชาํ นัญพิเศษดังกล่าว จะต้องยื่นต่อศาลฎีกาและคําพิพากษาศาลฎีกาจะถือเป็ นทีส่ ดุ โดยได้มกี ารแก้ไข
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลและวิธพี จิ ารณาคดีของศาลทีเ่ กีย่ วข้องในหมวดอุทธรณ์และฎีกาให้สอดคล้องกันด้วย
บรรดาคดีทศ่ี าลชํานัญพิเศษมีคาํ พิพากษาหรือคําสังก่
่ อนวันเปิ ดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ ให้อทุ ธรณ์ไปยังศาล
ทีม่ เี ขตอํานาจในการพิจารณาคดีทอ่ี ุทธรณ์จากศาลชํานัญพิเศษนัน้ ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ และบรรดาคดีชาํ นัญ
พิเศษทีม่ กี ารอุทธรณ์และยังค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดก่อนเปิ ดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ ให้ศาลซึง่ คดีนนั ้ ค้าง
พิจารณาอยู่คงมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาต่อไป ทัง้ นี้ ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลและวิธพี จิ ารณา
ของศาลชํานัญพิเศษนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ วันเปิ ดทําการศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลาย
ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน จํานวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
เพื่อผ่อนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินตามแผนแม่บทเงินลงทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 โดยสรุป
เนื้อหาได้ดงั นี้
•

ผ่อนคลายให้บุคคลในประเทศชําระเงินและรับชําระเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอนุพนั ธ์อา้ งอิงตัวแปรต่างประเทศทีไ่ ม่ใช่อตั รา
แลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วกับเงินบาท เช่น ส่วนต่าง ค่าธรรมเนียม เงินวางประกัน เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร
พาณิชย์ทเ่ี ป็ นคู่สญ
ั ญาได้

•

ผ่อนคลายให้บุคคลในประเทศชําระค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการกูเ้ งินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ และบัญชี
เงินฝากเงินตราต่างประเทศทีเ่ ปิ ดไว้กบั ธนาคารพาณิชย์เป็ นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคารพาณิชย์ได้

•

เพิม่ การขอเอกสารหลักฐานประกอบการขอซือ้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศกับนิตบิ ุคคลรับอนุญาตในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. กรณีชาํ ระค่าบริการ ให้เรียกสัญญาจ้างบริการ หรือเอกสารเรียกเก็บเงินจากผูใ้ ห้บริการ หรือใบสรุปรายการ
เอกสารดังกล่าว
2. กรณีชาํ ระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ให้เรียกเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิตเพื่อชําระตามวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนด โดยให้ชาํ ระได้ไม่เกินภาระหรือไม่เกินวงเงินทีก่ าํ หนด

•

ผูล้ งทุนสถาบันและบุคคลรายย่อย สามารถลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศทีอ่ อกและจําหน่ายในประเทศ
ซึง่ มีอนุพนั ธ์ทอ่ี า้ งอิงอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วกับเงินบาทแฝงได้

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง
พาณิชย์เรื่องการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว
การประกอบธุรกิ จจัดหาและจําหน่ ายสิ นค้ า ในกรณี ที่ผซู้ ื้อและผู้ขายอยู่ในต่ างประเทศ แต่ สินค้าถูก
จัดเก็บอยู่ในประเทศไทย
กรณี ที่ 1
ผูข้ ายและผูซ้ อ้ื เป็ นนิตบิ ุคคลต่างด้าวทีอ่ ยู่ต่างประเทศ ได้ทาํ สัญญาจัดหาสินค้ากันทีต่ ่างประเทศ โดยทีส่ นิ ค้าดังกล่าวถูก
จัดเก็บอยู่ในประเทศไทย ผูซ้ อ้ื หรือตัวแทนของผูซ้ อ้ื จะมารับสินค้าในประเทศไทย จึงถือได้วา่ เป็ นการจําหน่ายสินค้าใน
ประเทศไทย เนื่องจากไม่ได้มกี ารส่งสินค้าออกไปนอกประเทศ ในกรณีน้ี กระทรวงพาณิชย์เห็นว่าผูข้ ายประกอบธุรกิจค้า
ปลีก ตามบัญชีสาม (14) หรือการค้าส่ง ตามบัญชีสาม (15) ของพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542
กรณี ที่ 2
กรณีท่ีผู้ขายซึ่งเป็ นนิติบุคคลต่ างด้าวที่อยู่ต่างประเทศ ได้ขายสินค้าให้แก่ผู้แทนจําหน่ ายในประเทศไทย เพื่อให้ผู้แทน
จําหน่ ายนําสินค้าไปจําหน่ ายต่อให้กบั ลูกค้า โดยทีส่ นิ ค้าถูกจัดเก็บอยู่ในประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความเห็นว่า
ผูข้ ายประกอบธุรกิจค้าส่ง ตามบัญชีสาม (15) ของพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
เป็ นการขายสินค้าให้แก่ผซู้ อ้ื เพื่อนําไปขายต่อให้แก่ลกู ค้า หรือนําไปเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าอื่น
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