
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือ 
ด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act  

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ความตกลง FATCA) 

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือความ
ร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ความตกลง FATCA) เนื่องจาก
รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการตรากฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (กฎหมาย
FATCA) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและป้องกันการเลี่ยงภาษีของผู้มีรายได้สัญชาติอเมริกันที่มีแหล่ง
เงินได้ในต่างประเทศ และเพ่ือสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีกับ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ การท าความตกลง FATCA จะท าให้ประเทศไทยรับทราบข้อมูลด้านภาษี
ของคนสัญชาติไทยที่มีแหล่งเงินได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษีต่อไป และยังเป็นการป้องกันมิให้สถาบันการเงินไทยถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นอัตราร้อยละ 30 ของเงินได้  
ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ได้ท าความตกลง FATCA กับประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย  

ทั้งนี้ ความตกลง FATCA เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องด าเนินการตามมาตรา 
190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธศักราช 2550 ที่ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
กระทรวงการคลังจึงได้ด าเนินการเสนอร่างกรอบความตกลงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อรัฐสภา
ต่อไป 

การรับฟังความเห็นจากประชาชนครั้งนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าเสนอร่างกรอบการ
เจรจาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความเห็นชอบ โดยภายหลังจากการรับฟังความเห็น 
คณะรัฐมนตรีจะน าเสนอร่างกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว คณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้งจะน ากรอบการเจรจาที่ได้รับอนุมัติไปใช้ในการเจรจากับรัฐบาล
ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 

 
********************************************************************************************* 

 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบการเจรจาความตกลง FATCA ได้ที ่
 
ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 กทม. 10400 
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3289 (พิมพัชรา) และ 3226 (สุมาพร) 
โทรสาร 0-2618-3367  email: pimpatchara@fpo.go.th, และ sumaporns@fpo.go.th  
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ร่างกรอบการเจรจา 
ความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม  

Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
และรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ความตกลง FATCA) 

 

1. หลักการและเหตุผลในการเสนอกรอบการเจรจา 
 

ความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ความตกลง FATCA) เป็นความตกลงที่ริเริ่มโดยประเทศสหรัฐอเมริกา อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของระบบภาษีผ่านการตรวจสอบทางบัญชีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแหล่งรายได้ของคนชาติระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศคู่สัญญา โดยก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศคู่สัญญา (Foreign Financial 
Institutions: FFIs) รายงานธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน และการประกันภัยบางประเภท ทั้งนี้ การท า 
ความตกลง FATCA ไม่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษกีับเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเป็น 
การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีกับประเทศคู่สัญญาต่าง ๆ ที่ได้ลงนามในความตกลง FATCA  
กับประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย โดยปัจจุบันมีประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลง FATCA กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 80 ประเทศท่ัวโลก พร้อมกันนี้ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้เริ่มจัดท าเครือข่าย 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีตามแนวทางของความตกลง FATCA ระหว่างกันในระดับภูมิภาคอีกด้วย  
นอกจากนี้ สถาบันการเงินในประเทศใดไม่ท าความตกลง FATCA จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 
ของเงินที่อยู่ภายใต้ระบบภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศที่ท าความตกลง FATCA กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย 
 

เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของระบบภาษีและเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านภาษรีะหว่างประเทศ รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการท าความตกลง FATCA กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ความตกลง FATCA ในระดับรัฐบาล (Intergovernmental Agreement: IGA) 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐในการตรวจสอบและสร้างฐานข้อมูลทางภาษีอากรของแหล่งรายได้ของ
คนชาติที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการน าข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมแหล่งรายได้ของรัฐและเป็นการพัฒนาระบบการคลังที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป อีกทั้งช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย  
 

ความตกลง FATCA เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามมาตรา 190 วรรคสอง               
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เนื่องจากเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องมีการตรา
พระราชบัญญัติเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถด าเนินการเป็นไปตามหนังสือสัญญาดังกล่าวได้ อาทิ การก าหนด 
หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมาย (Competent Authority) การให้อ านาจสถาบันการเงินไทยที่เข้าข่าย                       
ต้องรายงานข้อมูลด้านภาษีเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่เป็นคนชาติสหรัฐอเมริกา จึงจ าเป็นต้องเสนอให้รัฐสภา                        
ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลง FATCA ตามมาตรา 190 วรรคสามของรัฐธรรมนูญฯ เพ่ือให้               
คณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวง                
การคลังเป็นผู้แต่งตั้งได้น ากรอบการเจรจาดังกล่าวไปใช้ในการเจรจากับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 
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2. กรอบการเจรจาที่ขอความเห็นชอบ 
 
  ในการท าความตกลง FATCA กับประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นต้องค านึงถึงรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษ ีกระบวนการเจรจา และร่างความตกลงระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental 
Agreement: IGA) ตามทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกาก าหนด โดยกรอบการเจรจาที่รัฐบาลไทยจัดท าข้ึนจะต้อง
ค านึงถึงหลักการและความชัดเจนในการตีความ รวมถึงความหมายและประเภทของธุรกรรมทางการเงิน  
การลงทุน และการประกันภัยตามความหมายของ FATCA ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ต่อความร่วมมือทางภาษีอากรระหว่างประเทศ ดังนั้น กรอบการเจรจาร่าง
ความตกลง FATCA จะมีเนื้อหาครอบคลุมถึง 

2.1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความตกลง FATCA ตลอดจนขอบเขตของความร่วมมือ 
ในด้านภาษีระหว่างประเทศคู่สัญญา 

2.2 รูปแบบและประเภทของข้อมูลทางบัญชี ธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน และการ
ประกันภัยที่ต้องมีการตรวจสอบและรายงานข้อมูลและที่ได้รับการยกเว้น ตามความหมายของความตกลง FATCA 

2.3 การก าหนดสถาบันการเงิน และองค์กรที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบบัญชีและรายงานข้อมูล 
และท่ีอาจได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน 

2.4 ขั้นตอนและวิธีการในการจัดส่งและการขอรับข้อมูลทางบัญชีที่เก่ียวกับธุรกรรมทาง   
การเงิน การลงทุน และการประกันภัย 

2.5 ข้อก าหนดอ่ืนใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามความตกลง FATCA 
เพ่ือให้การปฏิบัติตามความตกลง FATCA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. การด าเนินงานในระยะต่อไป  
 

เมื่อรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาร่างความตกลง FATCA แล้ว  
คณะผู้แทนไทยจะเริ่มด าเนินการเจรจาภายใต้ขอบเขตของการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับความ
เห็นชอบเพื่อก าหนดสาระส าคัญและรายละเอียดของความตกลง FATCA ต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการลงนามใน
หนังสือสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตกลง FATCA กระทรวงการคลังจะจัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือของผู้มีส่วนได้เสียตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในมาตรา 190  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อนน าร่างความตกลงให้รัฐสภาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  
  



ก าหนดการรับฟังความคดิเห็น   
เร่ือง “ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ 

และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
 ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมรกิา”  

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. 
 ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

-------------------------------------------------- 
 
13.00 - 13.30 น.  ลงทะเบียน 
 
13.30 - 14.30 น. น าเสนอผลการศึกษาและผลกระทบของการจัดท าความตกลง 

FATCA กับประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
14.30 - 15.30 น. การรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อ

ความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา”  

 
 
 

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



แบบตอบรับเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
เร่ือง “ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ 

และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
 ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมรกิา”  

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. 
 ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 
 

 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………… 

เลขที่บัตรประชาชน................................................................................................................. 

สังกัด    ภาครัฐ (หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานอื่น) 

           ภาคเอกชน ............................................................................................................ 

 บุคคลท่ัวไป ............................................................................................................ 

โทรศัพท์...................................................................โทรสาร...................................................... 

Email………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 
กรุณาส่งแบบตอบรับ : ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 

ส านักกฎหมาย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ถนนพระราม 6 กรุงเทพ 10400 

       โทรสาร: 0-2618-3367 
โทรศัพท์: 0-2273-9020 ต่อ 3226 (คุณสุมาพร) 3289 (คุณพิมพัชรา) 

 

  



 

      แบบแสดงความคิดเห็น 
เร่ือง “ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ 

และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
 ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมรกิา”  

 
 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………… 
เลขที่บัตรประชาชน................................................................................................................. 
สังกัด    ภาครัฐ ( หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระหรือหน่วยงาน
อ่ืน) 
           ภาคเอกชน ............................................................................................................ 

 บุคคลท่ัวไป ............................................................................................................ 
 

ความคดิเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบแสดงความคิดเห็นกลับมาท่ี :  
ส านักกฎหมาย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ถนนพระราม 6 กรุงเทพ 10400 
โทรสาร: 0-2618-3367  
โทรศัพท์: 0-2273-9020 ต่อ 3226 (คุณสุมาพร), 3289 (คุณพิมพัชรา)  
E-mail: sumaporns@fpo.go.th, pimpatchara@fpo.go.th  
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