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พระราชบัญญัติ 

การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ 
ตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่ เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ 
ตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ 

พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่ งมาตรา  ๒๖   ประกอบกับมาตรา  ๒๘   มาตรา  ๓๒   และมาตรา  ๓๗   ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   
เพื่อปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดําเนินการตาม  
FATCA  ที่ทําขึ้นเม่ือวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุง
การปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความตกลง”  หมายความว่า  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล 

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ
และการดําเนินการตาม  FATCA  ซึ่งทําขึ้นเม่ือวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้มีหน้าที่รายงาน”  หมายความว่า 
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๓) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(๔) ผู้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต   

และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
(๕) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(๖) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
(๗) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  

พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 
(๘) บุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์  รับฝากเงิน  หรือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ 

การลงทุน   
ทั้งนี้  เฉพาะประเภท  ลักษณะ  ขนาด  หรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องสอดคล้องกับความตกลง 
“ข้อมูลที่ต้องรายงาน”  หมายความว่า  ข้อมูลตามรายการท่ีกําหนดในข้อ  ๒  ของความตกลง 

ที่อยู่ในความครอบครองของผู้มีหน้าที่รายงาน 
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“เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ”  หมายความว่า  รัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรี 
เพื่อปฏิบัติการตามความตกลง 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความตกลง  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่รวบรวม

และนําส่งข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนดในความตกลง 
(๒) เปิดเผยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยหรือรัฐบาลแห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกาแลกเปล่ียนตามความตกลงให้หน่วยงานของรัฐที่ร้องขอเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย 

(๓) สั่งให้กรรมการ  ผู้จัดการ  บุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการ  หรือพนักงานของผู้มีหน้าที่
รายงาน  หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงานมารายงาน  ให้ถ้อยคํา  ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งบัญชี  
เอกสาร  หรือหลักฐานใด ๆ  เพื่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้   

(๔) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๖ ในกรณีที่มีบุคคลใดขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจรับรองสถานะว่าเป็นหรือไม่เป็น 

ผู้ มีหน้าที่ รายงานตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรองสถานะ 
ให้บุคคลดังกล่าวโดยเร็ว 

การขอและการออกหนังสือรับรองสถานะของบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗ ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจว่าผู้ มีหน้าที่ รายงานผู้ ใดฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔  ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจมีอํานาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานระงับการกระทํา 
ที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอํานาจพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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มาตรา ๘ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลที่ต้องรายงานที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแลกเปล่ียนตามความตกลงแล้วนําไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น  เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่และอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้นเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับน้ี   คือ   เน่ืองจากได้มีการทําความตกลง 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุง 
การปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดําเนินการตาม  FATCA  เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม   
พ .ศ .  ๒๕๕๙   ป ระ เท ศ ไท ย จึ งมี พั น ธก รณี ที่ จ ะ ต้ อ ง ดํ า เนิ น ก ารแลก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล กั บ รั ฐบ าล 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากร 
ของประเทศในระยะยาว  สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอน
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลง  รวมทั้ งกําหนดหน้าที่และอํานาจของเจ้าหน้าที่ผู้มี อํานาจ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


