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พระราชบัญญัติ 
การปฏิบัติการตามความตกลงระหว�างรัฐบาล 

แห�งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือความร�วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ 

ตามการภาษีอากรระหว�างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเด็จพระเจ3าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให3ไว3 ณ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป6นป7ที่ ๒ ในรัชกาลป8จจุบัน 
 
สมเด็จพระเจ3าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล3าฯ ให3ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป6นการสมควรมีกฎหมายว�าด3วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว�างรัฐบาล

แห�งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร�วมมือในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว�างประเทศ 

 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให3กระทําได3โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจําเป6นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี 

เพ่ือปฏิบัติการตามความตกลงระหว�างรัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห�งประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อความร�วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว�างประเทศและ
การดําเนินการตาม FATCA ท่ีทําข้ึนเม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือประโยชนJในการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ี
สอดคล3องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว3ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยแล3ว 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล3าฯ ให3ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว3โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติทําหน3าท่ีรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลง

ระหว�างรัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร�วมมือในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
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มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให3ใช3บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป6นต3นไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ความตกลง” หมายความว�า ความตกลงระหว�างรัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร�วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหว�างประเทศ และการดําเนินการตาม FATCA ซึ่งทําข้ึนเม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แนบท3าย
พระราชบัญญัติน้ี 

“ผู3มีหน3าท่ีรายงาน” หมายความว�า 
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว�าด3วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) บริษัทหลักทรัพยJตามกฎหมายว�าด3วยหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ 
(๓) สถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
(๔) ผู3ได3รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว�าด3วยการประกัน

ชีวิต และผู3ได3รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว�าด3วยการประกันวินาศภัย 
(๕) ผู3ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล�วงหน3าตามกฎหมายว�าด3วยสัญญาซื้อขาย

ล�วงหน3า 
(๖) ผู3ดูแลผลประโยชนJของคู�สัญญาตามกฎหมายว�าด3วยการดูแลผลประโยชนJของ

คู�สัญญา 
(๗) ผู3ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันท่ี 

๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
(๘) บุคคลอ่ืนใดท่ีประกอบธุรกิจรับฝากหลักทรัพยJ รับฝากเงิน หรือดําเนินธุรกิจ

เก่ียวกับการลงทุน 
ท้ังน้ี เฉพาะประเภท ลักษณะ ขนาด หรือท่ีมีการให3บริการหรือธุรกรรมตาม

หลักเกณฑJ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งต3องสอดคล3องกับความตกลง 
“ข3อมูลท่ีต3องรายงาน” หมายความว�า ข3อมูลตามรายการท่ีกําหนดในข3อ ๒ ของความ

ตกลงท่ีอยู�ในความครอบครองของผู3มีหน3าท่ีรายงาน 
“เจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจ” หมายความว�า รัฐมนตรีหรือผู3แทนท่ีได3รับมอบอํานาจจาก

รัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการตามความตกลง 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู3รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  เพ่ือให3บรรลุวัตถุประสงคJของความตกลง ให3ผู3มีหน3าท่ีรายงานมีหน3าท่ี

รวบรวม และนําส�งข3อมูลท่ีต3องรายงานให3แก�เจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕  ให3เจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจมีหน3าท่ีและอํานาจดังต�อไปน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๑๐ ก/หน3า ๑๗/๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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(๑) แลกเปลี่ยนข3อมูลท่ีต3องรายงานให3เจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจของรัฐบาลแห�งประเทศ
สหรัฐอเมริกาตามระยะเวลาและวิธีการท่ีกําหนดในความตกลง 

(๒) เปVดเผยข3อมูลท่ีเจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจของรัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยหรือ
รัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนตามความตกลงให3หน�วยงานของรัฐท่ีร3องขอเพ่ือ
ประโยชนJในการปฏิบัติหน3าท่ีตามกฎหมาย 

(๓) สั่งให3กรรมการ ผู3จัดการ บุคคลผู3มีอํานาจในการจัดการ หรือพนักงานของผู3มี
หน3าท่ีรายงาน หรือผู3ซึ่งเก่ียวข3องกับผู3มีหน3าท่ีรายงานมารายงาน ให3ถ3อยคํา ส�งคําช้ีแจงเป6นหนังสือ 
หรือส�งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพ่ือการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป6นเพ่ือการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตาม
กฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๖  ในกรณีที่มีบุคคลใดขอให3เจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจรับรองสถานะว�าเป6นหรือไม�

เป6นผู3มีหน3าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้แล3ว ให3เจ3าหน3าที่ผู3มีอํานาจออกหนังสือรับรองสถานะ
ให3บุคคลดังกล�าวโดยเร็ว 

การขอและการออกหนังสือรับรองสถานะของบุคคลตามวรรคหน่ึง ให3เป6นไปตาม
หลักเกณฑJ และวิธีการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗  ในกรณีท่ีปรากฏแก�เจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจว�าผู3มีหน3าท่ีรายงานผู3ใดฝXาฝYน 

หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๔ ให3เจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจมีอํานาจสั่งให3ผู3มีหน3าท่ีรายงานระงับการกระทําท่ี
ฝXาฝYนหรือปฏิบัติให3ถูกต3องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผู3มีหน3าที่รายงานผู3ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ3าหน3าที่ผู3มีอํานาจตามวรรคหนึ่ง 
ให3เจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม�เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม�เกิน
วันละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYนอยู�หรือจนกว�าจะได3ปฏิบัติให3ถูกต3อง 

 
มาตรา ๘  ผู3ใดล�วงรู3ข3อมูลท่ีต3องรายงานท่ีเจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจของรัฐบาลแห�ง

ราชอาณาจักรไทย หรือรัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนตามความตกลงแล3วนําไป
เปVดเผยแก�บุคคลอ่ืน เว3นแต�เป6นการเปVดเผยตามหน3าท่ีและอํานาจตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ี
กฎหมายอ่ืนบัญญัติ ต3องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป7 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙  ให3รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

และให3มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ันเม่ือได3ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล3ว ให3ใช3บังคับได3 
 
 

ผู3รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธJ  จันทรJโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช3พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากได3มีการทําความตกลง
ระหว�างรัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร�วมมือ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว�างประเทศและการดําเนินการตาม FATCA 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต3องดําเนินการแลกเปลี่ยนข3อมูล
กับรัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือประโยชนJในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บภาษีอากรของประเทศในระยะยาว สมควรให3มีกฎหมายว�าด3วยการปฏิบัติการตามความตกลง
ระหว�างรัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห�งประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล�าวเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑJ วิธีการ และข้ันตอนในการแลกเปลี่ยนข3อมูลตามความตกลง รวมท้ังกําหนดหน3าท่ีและ
อํานาจของเจ3าหน3าท่ีผู3มีอํานาจ  จึงจําเป6นต3องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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[เอกสารแนบท3าย] 
 

๑.  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand 
and the Government of the United States of America to Improve International Tax 
Compliance and to Implement FATCA 

๒. คําแปลความตกลงระหว�างรัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห�งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือความร�วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว�างประเทศและการ
ดําเนินการตาม FATCA 

 
(ดูข3อมูลจากภาพกฎหมาย) 
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ปวันวิทยJ/อัญชลี/จัดทํา 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


