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และวา่ดว้ยสมุดและบนัทกึทางการบญัช ี
 

กฎหมายป้องกนัการทุจรติในตา่งประเทศ 
 

มผีลใชไ้ดจ้นถงึกฎหมายมหาชนหมายเลข ๑๐๕-๓๖๖ (ลงวนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ค.ศ. ๑๙๙๘)  

ประมวลกฎหมายแหง่สหรฐัอเมรกิา 

หวัขอ้ที ่๑๕ การพาณิชยแ์ละการคา้  

บทที ่๒B--การซือ้ขายหลกัทรพัย ์

มาตรา ๗๘m. สิง่พมิพร์ายคาบและรายงานอืน่ ๆ  

 
(a) รายงานโดยผูอ้อกหลกัทรพัย;์ เนือ้หา  

 
ผูอ้อกหลกัทรัพยท์กุรายทีจ่ดทะเบยีนตามมาตรา ๗๘l ของหัวขอ้นีต้อ้งยืน่ขอ้มลูตอ่ไปนีก้ับคณะกรรมการฯ 
ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับทีค่ณะกรรมการฯ อาจบัญญัตไิวว้่าจ าเป็นหรอืเหมาะสมแกก่ารคุม้ครองผูล้งทนุอยา่งเหมาะสม 
และเพือ่ประกันวา่จะมกีารซือ้ขายหลักทรัพยนั์น้อยา่งยตุธิรรม-- 

 
(๑) ขอ้มลูและเอกสาร (และส าเนาของขอ้มลูและเอกสารนัน้) ตามทีค่ณะกรรมการฯ ก าหนด 
เพือ่ใหข้อ้มลูและเอกสารนัน้มคีวามเป็นปัจจุบันอยา่งสมเหตสุมผล 
ซึง่จ าเป็นตอ้งรวมอยูใ่นหรอืยืน่กับค าขอหรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูทีย่ืน่ตามมาตรา ๗๘l ของหัวขอ้นี ้ยกเวน้วา่คณะกรรมการฯ 
จะไมก่ าหนดวา่ตอ้งยืน่สัญญาทีส่ าคัญใด ๆ ซึง่บังคับใชท้ัง้หมดกอ่นหนา้วันที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  

 
(๒) รายงานประจ าปี (และส าเนาของรายงานดังกลา่ว) ทีไ่ดก้ารรับรองความถกูตอ้งโดยผูส้อบบัญชอีสิระ 
หากก าหนดโดยกฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับของคณะกรรมการฯ และรายงานประจ าไตรมาส (และส าเนาของรายงานดังกลา่ว) 
ตามทีค่ณะกรรมการฯ ก าหนด  

 
ผูอ้อกหลกัทรัพยท์กุรายทีข่ ึน้ทะเบยีนกับตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศยังตอ้งยืน่ตน้ฉบับขอ้มลู เอกสาร 
และรายงานดงักลา่วหนึง่ฉบับกบัตลาดหลักทรัพยนั์น้ดว้ย  

 
(b) รูปแบบของรายงาน; สมุด บนัทกึ และการบญัชภีายใน; ค าส ัง่  

 
* * * 

 
(๒) ผูอ้อกทกุรายทีม่หีลักทรัพยห์นึง่ชัน้ทีจ่ดทะเบยีนตามมาตรา ๗๘l ของหัวขอ้นี ้
และผูอ้อกทกุรายทีต่อ้งยืน่รายงานตามมาตรา ๗๘o(d) ของหัวขอ้นี ้ตอ้ง-- 

 
(A) จัดท าและเก็บสมดุ บันทกึ และบัญชตีา่ง ๆ โดยละเอยีดและสมเหตสุมผล 
อยา่งถกูตอ้งตามความเป็นจรงิและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึธุรกรรมและการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยส์นิของผูอ้อกทีแ่ทจ้รงิ และ  

 
(B) มแีละรักษาระบบการควบคมุการบัญชภีายในอยา่งเพยีงพอทีจ่ะรับรองอยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่-- 

(i) การด าเนนิธุรกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามค าอนุญาตทั่วไปหรอืโดยเฉพาะของผูบ้รหิาร  

(ii) มกีารบันทกึธรุกรรมตา่ง ๆ ตามความจ าเป็น (I) 
เพือ่ใหส้ามารถเตรยีมงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลักการบัญชทีั่วไปทีย่อมรับกัน หรอืหลกัเกณฑอ์ืน่ใดในการเตรยีมงบดังกลา่ว 
และ (II) เพือ่ใหส้ามารถทราบไดต้ลอดว่าผูใ้ดเป็นผูดู้แลและรับผดิชอบทรัพยส์นิ 



(iii) มกีารอนุญาตใหเ้ขา้ถงึทรัพยส์นิไดเ้ฉพาะเมือ่ไดรั้บค าอนุญาตทั่วไปหรอืโดยเฉพาะของผูบ้รหิารเท่านัน้ และ 

 
(iv) มกีารเปรยีบเทยีบทรัพยส์นิทีบั่นทกึไวก้บัทรัพยส์นิทีม่อียูจ่รงิเป็นระยะ ๆ อยา่งสมเหตสุมผล และมกีารด าเนนิการทีเ่หมาะสม 
หากพบวา่ทรัพยส์นิทีบั่นทกึไวแ้ตกตา่งไปจากทรัพยส์นิทีม่อียูจ่รงิ  

 

 
(๓)   (A) ส าหรับเรือ่งทีเ่กีย่วกับความมั่นคงของสหรัฐอเมรกิา 

ตอ้งไมก่ าหนดใหบ้คุคลใดก็ตามทีก่ระท าการรว่มกับหัวหนา้กระทรวงหรอืหน่วยงานใดของรัฐบาลกลางทีรั่บผดิชอบส าหรั
บเรือ่งดังกลา่ว มหีนา้ทีห่รอืภาระรบัผดิภายใตว้รรค (๒) ของอนุมาตรานี ้
หากการด าเนนิการดังกลา่วรว่มกับหัวหนา้กระทรวงหรอืหน่วยงานใดของรัฐบาลกลางเกดิขึน้ตามค าสั่งเฉพาะเป็นลายลัก
ษณ์อกัษรของหัวหนา้กระทรวงหรอืหน่วยงานนัน้ตามอ านาจประธานาธบิดใีนการออกค าสัง่ดังกลา่ว 
แตล่ะค าสัง่ทีอ่อกภายใตว้รรคนีต้อ้งระบขุอ้เท็จจรงิและพฤตกิารณ์โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัวา่จะอา้งองิถงึบทบัญญัตใิดข
องวรรคนี ้แตล่ะค าสัง่ดังกลา่วจะหมดอายลุงหนึง่ปีหลังจากวันทีอ่อก เวน้เสยีแตว่า่จะมกีารตอ่อายเุป็นลายลักษณอ์ักษร  

(B) หัวหนา้กระทรวงหรอืหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมรกิาแตล่ะคนซึง่เป็นผูอ้อกค าสั่งดังกลา่วตามวรรคนี ้
ตอ้งเก็บรักษาแฟ้มค าสั่งทัง้หมดอยา่งครบถว้น และในวันที ่๑ ตลุาคมของทกุปี 
จะตอ้งสง่สรปุเรือ่งทีค่รอบคลมุในค าสั่งทีม่ผีลบังคับใชใ้นขณะใดก็ตามระหวา่งปีกอ่นหนา้นัน้ 
ใหแ้กค่ณะกรรมการถาวรวา่ดว้ยการขา่ว [Permanent Select Committee on Intelligence] ของสภาผูแ้ทนราษฎร 
และคณะกรรมการวา่ดว้ยการขา่ว [Select Committee on Intelligence] ของวฒุสิภา 

 

 
(๔) จะไมม่กีารก าหนดความรับผดิทางอาญาส าหรับการไมป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนดในวรรค (๒) ของอนุมาตรานี ้ยกเวน้วา่จะระบไุวใ้นวรรค 
(๕) ของอนุมาตรานี ้ 

 
(๕) หา้มบคุคลใดก็ตามเจตนาหาทางเลีย่งหรอืเจตนาไมน่ าระบบการควบคมุการบัญชภีายในไปใช ้หรอืเจตนาปลอมแปลงสมดุ 
บันทกึ หรอืบัญชทีีก่ลา่วถงึในวรรค (๒)  

 
(๖) เมือ่ผูอ้อกซึง่มหีลักทรัพยห์นึง่ชัน้ทีจ่ดทะเบยีนตามมาตรา ๗๘l ของหัวขอ้นี ้หรอืผูอ้อกทีต่อ้งยืน่รายงานตามมาตรา ๗๘o(d) 
ของหัวขอ้นี ้มอี านาจในการออกเสยีงลงคะแนนรอ้ยละ ๕๐ หรอืนอ้ยกวา่ เกีย่วกับบรษัิทภายในประเทศหรอืบรษัิทตา่งชาตหินึง่ ๆ 
บทบัญญัตใินวรรค (๒) 
ก าหนดแตเ่พยีงวา่ผูอ้อกด าเนนิการโดยสจุรติเพือ่ใชอ้ทิธพิลของผูอ้อกตามขอบเขตทีส่มเหตสุมผลภายใตพ้ฤตกิารณข์องผูอ้อก 
ในการท าใหบ้รษัิทภายในประเทศหรอืบรษัิทตา่งประเทศนัน้ใชแ้ละรักษาระบบการควบคมุการบัญชภีายในทีส่อดคลอ้งกับวรรค (๒) 
พฤตกิารณ์ดังกลา่วรวมถงึปรมิาณกรรมสทิธิข์องผูอ้อกทีม่ใีนบรษัิทภายในประเทศหรอืบรษัิทตา่งประเทศนัน้ 
และกฎหมายและวธิปีฏบัิตทิีค่วบคมุการด าเนนิธุรกจิของประเทศอนัเป็นทีต่ัง้ของบรษัิทนัน้ 
จะสันนษิฐานอยา่งเด็ดขาดวา่ผูอ้อกทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความพยายามโดยสจุรติในการใชอ้ทิธพิลดังกลา่ว 
ไดป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนดในวรรค (๒) แลว้ 

 
(๗) เพือ่จุดมุง่หมายของวรรค (๒) ของอนุมาตรานี ้ค าวา่ “รับรองอยา่งสมเหตสุมผล” และ “โดยละเอยีดและสมเหตสุมผล” 

หมายความวา่ มรีายละเอยีดและการรับรองในระดับทีจ่ะท าใหเ้จา้หนา้ทีท่ีร่อบคอบปฏบัิตงิานของตนไดอ้ยา่งเป็นทีน่่าพอใจ 

 
* * * 

 
มาตรา ๗๘dd-๑ [มาตรา ๓๐A ของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยป์ระกนัและการซือ้ขาย ปี ค.ศ. ๑๙๓๔]  

การซือ้ขายในตา่งประเทศทีห่า้มผูอ้อกหลกัทรพัยก์ระท า 

(a) ขอ้หา้ม 

 
เป็นสิง่ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย หากผูอ้อกรายใดก็ตามทีม่หีลักทรัพยห์นึง่ระดับชัน้ตามทีจ่ดทะเบยีนตามมาตรา ๗๘l 
ของหัวขอ้ก าหนดไวน้ี ้หรอืทีต่อ้งยืน่รายงานภายใตม้าตรา ๗๘o(d) ของหัวขอ้นี ้หรอืหากเจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน 
หรอืตัวแทนของผูอ้อก หรอืผูถ้อืหุน้ของผูอ้อก ด าเนนิการในฐานะตัวแทนของผูอ้อก เพือ่ใชไ้ปรษณียห์รอืวธิกีารใด ๆ 
ก็ตามหรอืบรกิารของการคา้ระหวา่งมลรฐัอยา่งทจุรติ เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเสนอ จ่าย สัญญาทีจ่ะจ่าย หรอือนุญาตใหจ้่ายเงนิ 
หรอืเสนอ ให ้สัญญาทีจ่ะให ้หรอือนุญาตใหส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่แก-่- 

  



(๑) ขา้ราชการตา่งประเทศคนใดก็ตาม เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 

 
(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของขา้ราชการตา่งประเทศในการท าหนา้ทีร่าชการของตน (ii) 
ชกัจงูใหข้า้ราชการตา่งประเทศท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของขา้ราชการผูนั้น้ หรอื (iii) 
ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสม หรอื 

 
(B) ชกัจูงใหข้า้ราชการตา่งประเทศใชอ้ทิธพิลของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้  
 
เพือ่ชว่ยใหผู้อ้อกไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับ หรอืกับ หรอืสง่ ธุรกจิไปใหแ้กบ่คุคลใดก็ตาม 

 
(๒) พรรคการเมอืงตา่งประเทศหรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ต าแหน่งทางการเมอืงในตา่งประเทศ 
เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 

 
(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของพรรค เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ในการท าหนา้ทีข่องตน (ii) 
ชกัจงูใหพ้รรค เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของพรรค 
เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ หรอื (iii) ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม หรอื 

 
(B) ชกัจูงใหพ้รรค เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ใชอ้ทิธพิลของพรรคหรอืของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้  
 
เพือ่ชว่ยใหผู้อ้อกไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับหรอืกับ หรอืสง่ธรุกจิไปใหแ้กบ่คุคลใดก็ตาม  

 
(๓) บคุคลใดก็ตาม ขณะทีท่ราบวา่สิง่ของทีม่มีลูคา่หรอืเงนิทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่ จะไดร้ับการเสนอ ให ้หรอืสัญญา 
ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม ใหแ้กข่า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืงตา่งประเทศ หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืแกผู่ส้มัครรับเลอืกตัง้ส าหรับต าแหน่งทางการเมอืงของตา่งประเทศ เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 

 
(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของขา้ราชการต่างประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ในการท าหนา้ทีข่องตน (ii) ชกัจงูใหข้า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ ท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง 
เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ หรอื (iii) ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม หรอื  

 
(B) ชกัจูงใหข้า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ 
ใชอ้ทิธพิลของพรรคหรอืของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้  
 
เพือ่ชว่ยใหผู้อ้อกไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับหรอืกับ หรอืสง่ธรุกจิไปใหแ้กบ่คุคลใดก็ตาม  

 
(b) ขอ้ยกเวน้ส าหรบัการกระท าตามปกตขิองรฐับาล 

 
อนุมาตรา (a) และ (g) ของมาตรานีไ้มม่ผีลบังคับใชก้บัการจ่ายเงนิเพือ่อ านวยความสะดวกหรอืเรง่ใหเ้ร็วขึน้ 
แกข่า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค 
โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่เรง่หรอือ านวยความสะดวกตอ่การปฏบัิตงิานโดยปกตขิองรัฐบาลโดยขา้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง 
หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค  

 
(c) การแกต้า่งยนืยนั [Affirmative defense] 

 
เป็นการแกต้า่งยนืยัน (Affirmative defense) ตอ่การฟ้องคดภีายใตอ้นุมาตรา (a) หรอื (g) ของมาตรานี ้วา่-- 



 

(๑) การจ่าย ให ้เสนอ หรอืสัญญาวา่จะใหส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ซึง่ไดท้ าไปแลว้ เป็นสิง่ทีถ่กูกฎหมาย 
ภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรของประเทศของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้นัน้ หรอื  

 
(๒) การจ่าย ให ้เสนอ หรอืสัญญาวา่จะใหส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ซึง่ไดท้ าไปแลว้ เป็นคา่ใชจ้่ายทีส่จุรติและสมเหตสุมผล เชน่ 
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและทีพั่ก ซึง่เกดิขึน้แกห่รอืในฐานะตัวแทนของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรค เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั-- 

 
(A) การสง่เสรมิ สาธติ หรอือธบิายผลติภัณฑห์รอืบรกิาร หรอื  

 
(B) การบังคับใชห้รอืปฏบัิตติามสญัญาทีท่ ากับรัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานของรัฐบาลนัน้ 

 
(d) แนวทางโดยรฐัมนตรกีระทรวงยตุธิรรม  

 
ไมเ่กนิหนึง่ปีหลังจากวันที ่๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม หลังจากทีป่รกึษาหารอืกับคณะกรรมการฯ 
รัฐมนตรพีาณชิย ์ผูแ้ทนการคา้สหรัฐอเมรกิา รัฐมนตรกีระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรกีระทรวงการคลัง 
และหลังจากทีไ่ดรั้บความเห็นจากทกุคนทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยผา่นทางการการประกาศแกแ่ละขอความเห็นจากสาธารณชน 
จะก าหนดขอบเขตในการปรับปรงุการปฏบัิตติามกฎหมายมาตรานี ้
และประชาคมธุรกจิจะไดรั้บความชว่ยเหลอืโดยการอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้
และจากการก าหนดดังกลา่วและตามขอบเขตทีจ่ าเป็นและเหมาะสม อาจมกีารออก-- 

 
(๑) แนวทางเพือ่อธบิายการปฏบัิตปิระเภทตา่ง ๆ โดยเฉพาะ 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจัดแจงการขายเพือ่สง่ออกและสัญญาธรุกจิประเภทปกตทิั่วไป ซึง่ 
(เพือ่จุดมุง่หมายของนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม) 
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมตัดสนิวา่จะสอดคลอ้งกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้และ  

 
(๒) ระเบยีบการป้องกันทัว่ไป ซึง่ผูอ้อกอาจใชต้ามความสมัครใจ 
เพือ่ใหก้ารปฏบัิตขิองผูอ้อกสอดคลอ้งกบันโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม 
อันเกีย่วขอ้งกบับทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้

 
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะออกแนวทางและระเบยีบการดังกลา่วทีอ่า้งถงึในประโยคกอ่น ตามบทบัญญัตขิองอนุบทที ่๒ ของบทที ่
๕ ของหัวขอ้ที ่๕ และแนวทางและระเบยีบการเหลา่นีจ้ะอยูภ่ายใตบั้งคับแหง่บทบัญญัตขิองบทที ่๗ ของหัวขอ้นัน้ 

 
 
 
 

(e) ความคดิเห็นของรฐัมนตรกีระทรวงยตุธิรรม  

 
(๑) รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม หลงัจากทีป่รกึษาหารอืกับกระทรวงและหน่วยงานทีเ่หมาะสมของสหรัฐอเมรกิาแลว้ 
และหลังจากทีไ่ดรั้บความเห็นจากทกุคนทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยผา่นทางการการประกาศแกแ่ละขอความเห็นจากสาธารณชนแลว้ 
จะก าหนดระเบยีบการหนึง่ขึน้เพือ่ตอบขอ้ซกัถามโดยเฉพาะของผูอ้อก 
ซึง่เกีย่วกับการท าใหก้ารปฏบัิตขิองผูอ้อกสอดคลอ้งกับนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม 
อันเกีย่วกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะออกความคดิเห็นตอบสนองตอ่ค าขอนัน้ภายในเวลา ๓๐ 

วันหลังจากทีไ่ดร้ับค าขอ ความคดิเห็นดังกลา่วจะระบวุา่การปฏบัิตทิีร่ะบนัุน้เป็นการละเมดิบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานีห้รอืไม ่
เพือ่จุดมุง่หมายของนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม 
สามารถยืน่ค าขอความคดิเห็นเพิม่เตมิตอ่รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 
เกีย่วกับการปฏบัิตอิืน่ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีอ่ยูน่อกขอบเขตการปฏบัิตทิีร่ะบไุวใ้นค าขอกอ่น ๆ 
ในการฟ้องคดทีีเ่กดิขึน้ภายใตบ้ทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งของมาตรานี้ 
ตอ้งมขีอ้สันนษิฐานทีหั่กลา้งไดว้า่การปฏบัิตซิ ึง่ไดรั้บการระบอุยูใ่นค าขอของผูอ้อก 
และทีร่ัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมไดอ้อกความคดิเห็นแลว้ว่าการปฏบัิตนัิน้สอดคลอ้งกับนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรร
ม สอดคลอ้งกับบทบัญญัตกิอ่นหนา้ของมาตรานี ้ขอ้สันนษิฐานดังกลา่วอาจถกูหักลา้งโดยพยานหลักฐานทีม่นี ้าหนักยิง่กวา่ 
ในการพจิารณาขอ้สันนษิฐานดังกลา่วเพือ่จุดมุง่หมายของวรรคนี ้ศาลจะชัง่ปัจจัยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดอยูแ่ตเ่พยีงว่าขอ้มลูทีส่ง่ถงึรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมถกูตอ้งตามความเป็นจรงิและครบถว้นหรอืไม ่
และอยูภ่ายในขอบเขตของการปฏบัิตทิีร่ะบไุวใ้นค าขอทีร่ัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมไดร้ับหรอืไม ่
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะก าหนดระเบยีบการทีก่ าหนดโดยวรรคนี้ตามบทบัญญัตขิองอนุบทที ่II ของบทที ่๕ ของหัวขอ้ที ่๕ 
และระเบยีบการนัน้จะอยูภ่ายใตบั้งคับแหง่บทบัญญัตขิองบทที ่๗ ของหัวขอ้นัน้   

 
(๒) เอกสารใดก็ตามหรอืวัสดอุืน่ ๆ ทีจั่ดหาใหแ้ก ่ไดร้ับโดย หรอืเตรยีมในกระทรวงยตุธิรรม หรอืในกระทรวงอืน่หรอืหน่วยงานใด ๆ 
ก็ตามของสหรัฐอเมรกิา อนัเกีย่วเนือ่งกับค าขอโดยผูอ้อก ภายใตร้ะเบยีบการทีก่ าหนดไวภ้ายใตว้รรค (๑) 
จะไดร้ับการยกเวน้จากการเปิดเผยขอ้มลู ภายใตม้าตรา ๕๕๒ ของหัวขอ้ที ่๕ และจะไมเ่ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ 



ยกเวน้วา่จะไดร้ับความยนิยอมจากผูอ้อก โดยไมค่ านงึวา่รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะตอบค าขอนัน้หรอืไม ่
หรอืวา่ผูอ้อกถอนค าขอดงักลา่วกอ่นทีจ่ะไดร้ับค าตอบหรอืไม ่

 
(๓) ผูอ้อกทีไ่ดส้ง่ค าขอถงึรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม ภายใตว้รรค (๑) 
สามารถถอนค าขอดังกลา่วไดก้อ่นทีร่ัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะออกความคดิเห็นตอ่ค าขอนัน้ 
ค าขอทีถ่อนออกไปจะไมม่ผีลหรอืผลบังคับใด ๆ  
 
(๔) รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะใหแ้นวทางอยา่งทันเวลา ตามขอบเขตสงูสดุทีส่ามารถท าได ้
เกีย่วกับนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม อนัเกีย่วขอ้งกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้
แกผู่ส้ง่ออกและธุรกจิขนาดเล็กทีไ่มส่ามารถหาค าแนะน าเฉพาะสาขาเกีย่วกับประเด็นทีเ่กีย่วกับบทบัญญัตดัิงกลา่วได ้
แนวทางดังกลา่วจะจ ากัดอยูท่ีค่ าตอบตอ่ค าขอภายใตว้รรค (๑) 
ทีเ่กีย่วกับความสอดคลอ้งของการปฏบัิตทิีร่ะบโุดยเฉพาะกับนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม 
อันเกีย่วกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้และค าอธบิายทั่วไปเกีย่วกับความรับผดิชอบในการปฏบัิตติามและภาระรับผดิทีอ่าจม ี
ภายใตบ้ทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้ 

 
(f) ค าจ ากดัความ 

 
เพือ่จุดมุง่หมายของมาตรานี้: 

 

 
(๑) A) ค าวา่ “ขา้ราชการตา่งประเทศ” หมายถงึ เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรฐับาลตา่งประเทศ หรอืกระทรวง หน่วยงาน 

หรอืหน่วยงานยอ่ยของรฐับาลนัน้ หรอืขององคก์รระหวา่งประเทศของรัฐบาล หรอืบคุคลใด ๆ 
ก็ตามทีก่ระท าหนา้ทีอ่ยา่งเป็นทางการเพือ่หรอืในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนัน้ กระทรวง หน่วยงาน หรอืหน่วยงานยอ่ย 
หรอืเพือ่หรอืในฐานะตัวแทนขององคก์รระหวา่งประเทศของรฐับาล 

(B) เพือ่จดุมุง่หมายของอนุวรรค (A) ค าวา่ “องคก์รระหวา่งประเทศของรัฐบาล” หมายถงึ-- 
 

(i) องคก์รทีไ่ดรั้บการก าหนดโดยค าสั่งประธานาธบิด ีตามมาตรา ๑ 
ของกฎหมายวา่ดว้ยความคุม้กันองคก์รระหวา่งประเทศ (ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐฯ หัวขอ้ที ่๒๒ มาตรา 
๒๘๘) หรอื  (ii) องคก์รระหวา่งประเทศอืน่ใดก็ตามทีไ่ดรั้บการก าหนดโดยประธานาธบิดโีดยค าสั่งประธานาธบิด ี
เพือ่จุดมุง่หมายของมาตรานี ้ซ ึง่มผีลบังคับใช ้ณ วันทีท่ีต่พีมิพค์ าสั่งดังกลา่วในทะเบยีนของรัฐบาลกลาง  

(๒) (A) สภาวะทางจติของบคุคลหนึง่คอื “การทราบ” ถงึการกระท า พฤตกิารณ์ หรอืผล ถา้-- 
 

(i) บคุคลนัน้ตระหนักวา่บคุคลนัน้ก าลังเกีย่วขอ้งกับการกระท านัน้ วา่พฤตกิารณ์นัน้ ๆ มอียูจ่รงิ 

เป็นความจรงิ หรอืผลนัน้จะเกดิขึน้เป็นรปูธรรมอยา่งแน่นอน หรอื 
 

(ii) 
บคุคลนัน้มคีวามเชือ่อยา่งหนักแน่นวา่พฤตกิารณ์นัน้ ๆ มอียูจ่รงิ เป็นความจรงิ 
หรอืวา่ผลนัน้จะเกดิขึน้เป็นรปูธรรมอยา่งแน่นอน 

 
(B) เมือ่ตอ้งทราบวา่มพีฤตกิารณ์หนึง่โดยเฉพาะอยูจ่งึจะถอืวา่มคีวามผดิ 
จะถอืวา่บคุคลนัน้ทราบหากบคุคลนัน้ตระหนักถงึความเป็นไปไดส้งูของการมอียูข่องพฤตกิารณ์นัน้ 
เวน้เสยีแตว่า่บคุคลนัน้จะเชือ่จรงิ ๆ วา่พฤตกิารณ์นัน้ไมม่อียู ่ 

 

 
(๓) (A) ค าวา่ “การกระท าตามปกตขิองรฐับาล” 

หมายถงึเฉพาะการกระท าปกตแิละธรรมดาทีท่ าโดยขา้ราชการตา่งประเทศในการ-- 



(i) ขอใบอนุญาต ทะเบยีน หรอืเอกสารทางการอืน่ ๆ เพือ่ใหบุ้คคลหนึง่สามารถท าธุรกจิในต่างประเทศได ้

 
(ii) เดนิเรือ่งเอกสารของรัฐบาล เชน่ วซีา่ และใบสัง่งานตา่ง ๆ  

 
(iii) ใหก้ารคุม้ครองจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ รับและสง่ไปรษณีย ์หรอืนัดหมายเพือ่ท าการตรวจสอบการปฏบัิตติามสัญญา 
หรอืการตรวจสอบทีเ่กีย่วกบัการขนสนิคา้ขา้มประเทศ  

 
(iv) ใหบ้รกิารโทรศัพท ์ไฟฟ้า และน ้าประปา การขนสนิคา้ขึน้และลง 
หรอืการป้องกนัไมใ่หส้นิคา้หรอืโภคภัณฑท์ีเ่น่าเสยีไดเ้สือ่มสภาพ หรอื  

 
(v) การกระท าตา่ง ๆ ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนันี ้ 

 
(B) ค าวา่ “การกระท าตามปกตขิองรฐับาล” 

ไมร่วมถงึการตัดสนิใจของขา้ราชการตา่งประเทศวา่จะมอบธรุกจิใหมใ่หแ้กห่รอืด าเนนิธรุกจิตอ่ไปกับฝ่ายหนึง่โดยเฉพาะหรอืไม ่
หรอืวา่จะใชข้อ้สัญญาใด หรอืการกระท าของขา้ราชการตา่งประเทศ 
ซึง่เกีย่วขอ้งในกระบวนการตัดสนิใจเพือ่สง่เสรมิการตัดสนิใจในการมอบธรุกจิใหมใ่หแ้กห่รอืด าเนนิธุรกจิตอ่ไปกับฝ่ายหนึง่โดยเฉพา
ะ  

 
 
 
 

(g) ขอบเขตอ านาจอกีอยา่ง 

 
(๑) นอกจากนี ้ยังเป็นการมชิอบดว้ยกฎหมาย หากผูอ้อกทีไ่ดร้ับการกอ่ตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของสหรฐัอเมรกิา หรอืของรัฐ 
อาณาเขต ดนิแดน หรอืเครอืจักรภพของสหรฐัอเมรกิา หรอืการแบง่เขตการปกครองรฐัของสหรัฐอเมรกิา 
และทีม่หีลักทรัพยช์ัน้หนึง่ทีจ่ดทะเบยีนตามมาตรา ๑๒ ของหัวขอ้นี ้หรอืทีจ่ าเป็นตอ้งยืน่รายงานภายใตม้าตรา ๑๕(d) ของหัวขอ้นี ้
หรอืหากบคุคลใดก็ตามของสหรัฐอเมรกิาทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน หรอืตัวแทนของผูอ้อกนัน้ 
หรอืผูถ้อืหุน้ของผูอ้อก ด าเนนิการแทนผูอ้อกรายนัน้ ในการท าการใดก็ตามทีท่จุรตินอกสหรัฐอเมรกิา เพือ่สง่เสรมิการเสนอ จ่าย 
สัญญาทีจ่ะจ่าย หรอือนุญาตใหจ้่ายเงนิ หรอืเสนอ ให ้สัญญาทีจ่ะให ้หรอือนุญาตใหใ้หส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ 
แกบ่คุคลหรอืองคก์รทีร่ะบไุวใ้นวรรค (๑), (๒) และ (๓) ของอนุมาตรา (a) ของมาตรานี ้เพือ่จุดมุง่หมายทีร่ะบไุวนั้น้ 

โดยไมค่ านงึวา่ผูอ้อกรายนัน้ หรอืเจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน ตัวแทน หรอืผูถ้อืหุน้ 
เพือ่ใชไ้ปรษณียห์รอืวธิกีารใดก็ตามหรอืบรกิารของการคา้ระหวา่งมลรัฐ เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเสนอ ให ้จา่ย สัญญา 
หรอือนุญาตดังกลา่ว 

 
(๒) ตามทีใ่ชใ้นอนุมาตรานี ้ค าวา่ “บคุคลของสหรัฐอเมรกิา” หมายถงึ ประชาชนของสหรัฐอเมรกิา (ตามทีน่ยิามไวใ้นมาตรา ๑๐๑ 
ของกฎหมายการเขา้เมอืงและสัญชาต ิ(ประมวลกฎหมายแหง่สหรฐัอเมรกิาหัวขอ้ที ่๘ มาตรา ๑๑๐๑)) หรอืบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
สมาคม บรษัิทรว่มหุน้ กองทนุธุรกจิ องคก์รทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษัิท หรอืธุรกจิเจา้ของคนเดยีว 
ทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของสหรัฐอเมรกิา หรอืของรฐั อาณาเขต ดนิแดน หรอืเครอืจักรภพ 
หรอืการแบง่เขตการปกครองรฐัของสหรฐัอเมรกิา  

 
มาตรา ๗๘dd-๒. การซือ้ขายในตา่งประเทศทีห่า้มบุคคลหรอืนติบิุคคลภายในสหรฐัอเมรกิากระท า  

 
(a) ขอ้หา้ม 

 
เป็นการมชิอบดว้ยกฎหมาย หากบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ นอกเหนอืจากผูอ้อก ซึง่อยูภ่ายใตบั้งคับแหง่มาตรา ๗๘dd-๑ 
ของหัวขอ้นี ้หรอืหากเจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน หรอืตัวแทนของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
หรอืผูถ้อืหุน้ของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ ด าเนนิการแทนบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
เพือ่ใชไ้ปรษณียห์รอืวธิกีารใดก็ตามหรอืบรกิารของการคา้ระหวา่งมลรัฐอยา่งทจุรติ เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเสนอ จ่าย สัญญาทีจ่ะจา่ย 
หรอือนุญาตใหจ้่ายเงนิ หรอืเสนอ ให ้สัญญาทีจ่ะให ้หรอือนุญาตใหใ้หส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่แก-่- 

 
(๑) ขา้ราชการตา่งประเทศคนใดก็ตาม เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 



(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของขา้ราชการตา่งประเทศในการท าหนา้ทีร่าชการของตน (ii) 
ชกัจงูใหข้า้ราชการตา่งประเทศท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของขา้ราชการคนนัน้ หรอื (iii) 
ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสม หรอื  

 
(B) ชกัจูงใหข้า้ราชการตา่งประเทศใชอ้ทิธพิลของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้  
 
เพือ่ชว่ยใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับหรอืกบั หรอืสง่ธุรกจิไปใหแ้กบ่คุคลใดก็ตาม  

 
(๒) พรรคการเมอืงตา่งประเทศหรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ต าแหน่งทางการเมอืงในตา่งประเทศ 
เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 

 
(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของพรรค เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ในการท าหนา้ทีข่องตน (ii) 
ชกัจงูใหพ้รรค เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของพรรค 
เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ หรอื (iii) ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม หรอื  

 
(B) ชกัจูงใหพ้รรค เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ใชอ้ทิธพิลของพรรคหรอืของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้  
 
เพือ่ชว่ยใหผู้อ้อกไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับหรอืกับ หรอืสง่ธรุกจิไปใหแ้กบ่คุคลใด ๆ ก็ตาม  

 
(๓) บคุคลใดก็ตาม ขณะทีท่ราบวา่สิง่ของทีม่มีลูคา่หรอืเงนิทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่ จะไดร้ับการเสนอ ให ้หรอืสัญญา 
ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม ใหแ้กข่า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืงตา่งประเทศ หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืแกผู่ส้มัครรับเลอืกตัง้ส าหรับต าแหน่งทางการเมอืงของตา่งประเทศ เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 

 
(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของขา้ราชการต่างประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ในการท าหนา้ทีข่องตน (ii) ชกัจงูใหข้า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ ท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง 
เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ หรอื (iii) ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม หรอื  

 
(B) ชกัจูงใหข้า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ 
ใชอ้ทิธพิลของพรรคหรอืของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้  
 
เพือ่ชว่ยใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับหรอืกบั หรอืสง่ธุรกจิไปใหแ้กบ่คุคลใดก็ตาม  

 
(b) ขอ้ยกเวน้ส าหรบัการกระท าตามปกตขิองรฐับาล 

 
อนุมาตรา (a) และ (i) ของมาตรานีไ้มม่ผีลบังคับใชก้บัการจ่ายเงนิเพือ่อ านวยความสะดวกหรอืเรง่ใหเ้ร็วขึน้ 
แกข่า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค 
โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่เรง่หรอือ านวยความสะดวกตอ่การปฏบัิตงิานโดยปกตขิองรัฐบาลโดยขา้ราชการตา่งประเทศ 
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค  

 
(c) การแกต้า่งยนืยนั  

 
เป็นการแกต้า่งยนืยัน [Affirmative defense] ตอ่การฟ้องคดภีายใตอ้นุมาตรา (a) หรอื (i) ของมาตรานี ้วา่-- 

 
(๑) การจ่าย ให ้เสนอ หรอืสัญญาวา่จะใหส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ซึง่ไดท้ าไปแลว้ เป็นสิง่ทีถ่กูกฎหมาย 
ภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรของประเทศของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้นัน้ หรอื  

  



 
(๒) การจ่าย ให ้เสนอ หรอืสัญญาวา่จะใหส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ซึง่ไดท้ าไปแลว้ เป็นคา่ใชจ้่ายทีส่จุรติและสมเหตสุมผล เชน่ 
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและทีพั่ก ซึง่เกดิขึน้แกห่รอืในนามของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรค เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั-- 

 
(A) การสง่เสรมิ สาธติ หรอือธบิายผลติภัณฑห์รอืบรกิาร หรอื  

 
(B) การบังคับใชห้รอืปฏบัิตติามสญัญาทีท่ ากับรัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานของรัฐบาลนัน้ 

 
 
 
 

(d) ค าส ัง่หา้ม 

 
(๑) เมือ่ปรากฏตอ่รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมวา่ บคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศทีม่าตรานีม้ผีลบังคับใชด้ว้ย หรอืเจา้หนา้ทีบ่รษัิท 
กรรมการบรษัิท พนักงาน ตัวแทน หรอืผูถ้อืหุน้ของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
มสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืก าลังจะเกีย่วขอ้งในการกระท าหรอืการปฏบัิตใิดทีเ่ป็นการละเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (i) ของมาตรานี ้
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมอาจใชด้ลุพนิจิเพือ่ฟ้องคดแีพง่ในศาลแขวงทีเ่หมาะสมของสหรัฐอเมรกิา 
เพือ่หา้มการกระท าหรอืการปฏบัิตนัิน้ และเมือ่แสดงตามสมควรแลว้ 
จะออกค าสัง่หา้มถาวรหรอืค าสั่งหา้มกระท าการชัว่คราวโดยไมม่ขีอ้ผกูมัดใด ๆ  

 
(๒) เพือ่จุดมุง่หมายในการสบืสวนทางแพง่ ซึง่รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมเห็นวา่จ าเป็นและสมควรแกก่ารบังคับใชม้าตรานี ้
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมหรอืผูไ้ดร้ับแตง่ตัง้จากรฐัมนตร ีมอี านาจในการสัง่ใหรั้บค าสาบานและค ายนืยัน เรยีกตัวพยาน 
สบืพยานหลักฐาน และสั่งใหส้ง่สมดุ กระดาษ หรอืเอกสารอืน่ ๆ 
ทีรั่ฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมเห็นวา่เกีย่วขอ้งหรอืส าคัญตอ่การสบืสวนดังกลา่ว 
สามารถก าหนดใหพ้ยานมาปรากฏตัวหรอืใหส้ง่พยานเอกสาร ณ ทีใ่ดก็ไดใ้นสหรัฐอเมรกิา หรอือาณาเขต ดนิแดน 
หรอืเครอืจักรภพของสหรฐัอเมรกิา ณ สถานทีก่ารพจิารณาคดใีดก็ไดท้ีก่ าหนด  

 
(๓) ในกรณขีองการจงใจขดัค าสั่งศาล หรอืไมป่ฏบัิตติามหมายเรยีกพยานทีอ่อกแกบ่คุคลใดก็ตาม 
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมอาจขอความชว่ยเหลอืของศาลใดก็ตามของสหรัฐอเมรกิาภายในขอบเขตอ านาจของการสบืสวนหรอืกระบว
นพจิารณานัน้ หรอืทีบ่คุคลนัน้อาศัยอยูห่รอืท าธุรกจิอยู ่เพือ่บังคับใหพ้ยานมาปรากฏตัวและใหก้าร และใหส้ง่สมดุ เอกสาร 
หรอืเอกสารอืน่ ๆ 
ศาลดังกลา่วอาจออกค าสั่งบังคับใหบ้คุคลนัน้มาปรากฏตัวตอ่หนา้รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมหรอืผูท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากรัฐมนตร ี
เพือ่น าสง่บันทกึ หากสั่งใหท้ าเชน่นัน้ หรอืเพือ่ใหค้ าใหก้ารเกีย่วกับเรือ่งทีก่ าลังสบืสวนอยู ่
การไมป่ฏบัิตติามค าสัง่นัน้ของศาลอาจอาจไดรั้บการลงโทษโดยศาลนัน้วา่เป็นการละเมดิอ านาจศาล  

 
กระบวนการทัง้หมดในคดใีดก็ตามดังกลา่วสามารถยืน่เสนอไดใ้นเขตตลุาการทีบ่คุคลนัน้อาศัยอยูห่รอืถกูพบตัวอยู ่
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมอาจก าหนดกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการสบืสวนทางแพง่ตามความจ าเป็นหรอืเหมาะสม 
เพือ่น าบทบัญญัตขิองอนุมาตรานีไ้ปใช ้ 

 
(e) แนวทางโดยรฐัมนตรกีระทรวงยตุธิรรม  

 
ไมเ่กนิ ๖ เดอืน หลังจากวันที ่๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 
หลังจากทีป่รกึษาหารอืกับคณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รัฐมนตรพีาณชิย ์ผูแ้ทนการคา้สหรัฐอเมรกิา 
รัฐมนตรกีระทรวงการตา่งประเทศ และรัฐมนตรกีระทรวงการคลัง และหลังจากทีไ่ดรั้บความเห็นจากทกุคนทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 
โดยผา่นทางการการประกาศแกแ่ละขอความเห็นจากสาธารณชน 
จะก าหนดขอบเขตในการปรับปรงุการปฏบัิตติามกฎหมายมาตรานี ้
และประชาคมธุรกจิจะไดรั้บความชว่ยเหลอืโดยการอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้
และจากการก าหนดดังกลา่วและตามขอบเขตทีจ่ าเป็นและเหมาะสม อาจมกีารออก-- 

 
(๑) แนวทางเพือ่อธบิายการปฏบัิตปิระเภทตา่ง ๆ โดยเฉพาะ 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจัดแจงการขายเพือ่สง่ออกและสัญญาธรุกจิประเภทปกตทิั่วไป ซึง่ 
เพือ่จดุมุง่หมายของนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม 
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมตัดสนิวา่จะสอดคลอ้งกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้และ  

  



 
(๒) ระเบยีบการป้องกันทัว่ไป ซึง่บคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศอาจใชต้ามความสมัครใจ 
เพือ่ใหก้ารปฏบัิตขิองบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศสอดคลอ้งกบันโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม 
อันเกีย่วขอ้งกบับทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้ 

 
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะออกแนวทางและระเบยีบการดังกลา่วทีอ่า้งถงึในประโยคกอ่น ตามบทบัญญัตขิองอนุบทที ่II 
ของบทที ่๕ ของหัวขอ้ที ่๕ และแนวทางและระเบยีบการเหลา่นีจ้ะอยูภ่ายใตบั้งคับแหง่บทบัญญัตขิองบทที ่๗ ของหัวขอ้นัน้ 

 
(f) ความคดิเห็นของรฐัมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 

 
(๑) รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม หลงัจากทีป่รกึษาหารอืกับกระทรวงและหน่วยงานทีเ่หมาะสมของสหรัฐอเมรกิาแลว้ 
และหลังจากทีไ่ดรั้บความเห็นจากทกุคนทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยผา่นทางการการประกาศแกแ่ละขอความเห็นจากสาธารณชนแลว้ 
จะก าหนดระเบยีบการหนึง่ขึน้เพือ่ตอบขอ้ซกัถามโดยเฉพาะของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
ซึง่เกีย่วกับการท าใหก้ารปฏบัิตขิองบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศสอดคลอ้งกับนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรร
ม อันเกีย่วกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะออกความคดิเห็นตอบสนองตอ่ค าขอนัน้ภายในเวลา ๓๐ 

วันหลังจากทีไ่ดร้ับค าขอ ความคดิเห็นดังกลา่วจะระบวุา่การปฏบัิตทิีร่ะบนัุน้เป็นการละเมดิบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานีห้รอืไม ่
เพือ่จุดมุง่หมายของนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม 
สามารถยืน่ค าขอความคดิเห็นเพิม่เตมิตอ่รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 
เกีย่วกับการปฏบัิตอิืน่ทีเ่ฉพาะเจาะจงทีอ่ยูน่อกขอบเขตการปฏบัิตทิีร่ะบไุวใ้นค าขอกอ่น ๆ 
ในการฟ้องคดทีีเ่กดิขึน้ภายใตบ้ทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งของมาตรานี้ 
ตอ้งมขีอ้สันนษิฐานทีหั่กลา้งไดว้า่การปฏบัิตซิ ึง่ไดรั้บการระบอุยูใ่นค าขอของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
และทีรั่ฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมไดอ้อกความคดิเห็นแลว้ว่าการปฏบัิตนัิน้สอดคลอ้งกับนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิร
รม สอดคลอ้งกับบทบัญญัตกิอ่นหนา้ของมาตรานี ้ขอ้สันนษิฐานดังกลา่วอาจถกูหักลา้งโดยพยานหลักฐานทีม่นี ้าหนักยิง่กวา่ 
ในการพจิารณาขอ้สันนษิฐานดังกลา่วเพือ่จุดมุง่หมายของวรรคนี ้ศาลจะชัง่ปัจจัยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้แตไ่มจ่ ากัดอยูแ่ตเ่พยีงว่าขอ้มลูทีส่ง่ถงึรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมถกูตอ้งตามความเป็นจรงิและครบถว้นหรอืไม ่
และอยูภ่ายในขอบเขตของการปฏบัิตทิีร่ะบไุวใ้นค าขอทีร่ัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมไดร้ับหรอืไม ่
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะก าหนดระเบยีบการทีก่ าหนดโดยวรรคนี้ตามบทบัญญัตขิองอนุบทที ่II ของบทที ่๕ ของหัวขอ้ที ่๕ 
และระเบยีบการนัน้จะอยูภ่ายใตบั้งคับแหง่บทบัญญัตขิองบทที ่๗ ของหัวขอ้นัน้ 

 
(๒) เอกสารใดก็ตามหรอืวัสดอุืน่ ๆ ทีจั่ดหาใหแ้ก ่ไดร้ับโดย หรอืเตรยีมในกระทรวงยตุธิรรม 
หรอืในกระทรวงอืน่หรอืหน่วยงานใดก็ตามของสหรฐัอเมรกิา อนัเกีย่วเนือ่งกับค าขอโดยบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
ภายใตร้ะเบยีบการทีก่ าหนดไวภ้ายใตว้รรค (๑) จะไดร้ับการยกเวน้จากการเปิดเผยขอ้มลู ภายใตม้าตรา ๕๕๒ ของหัวขอ้ที ่๕ 
และจะไมเ่ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ ยกเวน้วา่จะไดร้ับความยนิยอมจากบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
โดยไมค่ านงึวา่รฐัมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะตอบค าขอนัน้หรอืไม ่
หรอืวา่บคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศถอนค าขอดังกลา่วกอ่นทีจ่ะไดร้ับค าตอบหรอืไม ่

 
(๓) บคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศทีไ่ดส้ง่ค าขอถงึรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม ภายใตว้รรค (๑) 
สามารถถอนค าขอดังกลา่วไดก้อ่นทีร่ัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะออกความคดิเห็นตอ่ค าขอนัน้ 
ค าขอทีถ่อนออกไปจะไมม่ผีลหรอืผลบังคับใด ๆ  

 
(๔) รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมจะใหแ้นวทางอยา่งทันเวลา ตามขอบเขตสงูสดุทีส่ามารถท าได ้
เกีย่วกับนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม อนัเกีย่วขอ้งกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้
แกผู่ส้ง่ออกและธุรกจิขนาดเล็กทีไ่มส่ามารถหาค าแนะน าเฉพาะสาขาเกีย่วกับประเด็นทีเ่กีย่วกับบทบัญญัตดัิงกลา่วได ้
แนวทางดังกลา่วจะจ ากัดอยูท่ีค่ าตอบตอ่ค าขอภายใตว้รรค (๑) 
ทีเ่กีย่วกับความสอดคลอ้งของการปฏบัิตทิีร่ะบโุดยเฉพาะกับนโยบายการบังคับใชท้ีม่อียูข่องกระทรวงยตุธิรรม 

อันเกีย่วกับบทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้และค าอธบิายทั่วไปเกีย่วกับความรับผดิชอบในการปฏบัิตติามและภาระรับผดิทีอ่าจม ี
ภายใตบ้ทบัญญัตกิอ่นของมาตรานี ้ 

 
 
(g) การลงโทษ 

 

 
(๑) (A) บคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศทีไ่มใ่ชบ่คุคลธรรมดา และทีล่ะเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (i) ของมาตรานี ้ 



 

จะตอ้งโทษปรับไมเ่กนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ์

 
(B) บุคคลหรอืนติบิุคคลภายในประเทศทีไ่มใ่ชบ่คุคลธรรมดา และทีล่ะเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (i) ของมาตรานี ้
จะตอ้งโทษทางแพง่ไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร ์ซึง่บังคับเอาในการฟ้องคดทีีท่ าโดยรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 

(๒) (A) บคุคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน หรอืตัวแทนของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
หรอืผูถ้อืหุน้ของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ ทีด่ าเนนิการในนามของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
ผูซ้ ึง่ละเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (i) ของมาตรานี ้จะตอ้งโทษปรับไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ์หรอืโทษจ าคกุไมเ่กนิ ๕ ปี 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

 
(B) บคุคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน หรอืตัวแทนของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
หรอืผูถ้อืหุน้ของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ ทีด่ าเนนิการในนามของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ 
ผูซ้ ึง่ละเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (i) ของมาตรานี ้จะตอ้งโทษทางแพง่ไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร ์
ซึง่บังคับเอาในการฟ้องคดทีีท่ าโดยรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 

(๓) เมือ่ใดก็ตามทีม่กีารก าหนดโทษปรับภายใตว้รรค (๒) ตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน ตัวแทน 
หรอืผูถ้อืหุน้ของบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ หา้มบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศคนนัน้ 
เป็นผูช้ าระคา่ปรับดังกลา่วแทน ไม่วา่จะโดยตรงหรอืโดยออ้มก็ตาม  

 
(h) ค าจ ากดัความ 

 
เพือ่จุดมุง่หมายของมาตรานี้: 

 

 
(๑) ค าวา่ "บคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ" หมายถงึ-- 

 

 
(A) บคุคลใดก็ตามทีเ่ป็นพลเมอืงถอืสัญชาต ิพลเมอืงประชาชน หรอืผูอ้ยูอ่าศัยของสหรัฐอเมรกิา และ  

 
(B) บรษัิท หา้งหุน้สว่น สมาคม บรษัิทรว่มหุน้ กองทนุธุรกจิ องคก์รทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษัิท หรอืธรุกจิเจา้ของคนเดยีว 
ซึง่มสีถานทีห่ลักของธุรกจิอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของสหรัฐอเมรกิา หรอืของอาณาเขต ดนิแดน 
หรอืเครอืจักรภพของสหรฐัอเมรกิา  

 

 
(๒) (A) ค าวา่ “ขา้ราชการตา่งประเทศ” หมายถงึ เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรฐับาลตา่งประเทศ หรอืกระทรวง หน่วยงาน 

หรอืหน่วยงานยอ่ยของรฐับาลตา่งประเทศนัน้ หรอืขององคก์รระหวา่งประเทศของรัฐบาล 
หรอืบคุคลใดก็ตามทีก่ระท าหนา้ทีอ่ยา่งเป็นทางการเพือ่หรอืในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนัน้ กระทรวง หน่วยงาน 
หรอืหน่วยงานยอ่ย หรอืเพือ่หรอืในฐานะตัวแทนขององคก์รระหวา่งประเทศของรฐับาล  

 (B) เพือ่จดุมุง่หมายของอนุวรรค (A) ค าวา่ “องคก์รระหวา่งประเทศของรัฐบาล” หมายถงึ-- 

(i) องคก์รทีไ่ดรั้บการก าหนดโดยค าสั่งประธานาธบิด ีตามมาตรา ๑ ของกฎหมายวา่ดว้ยความคุม้กันองคก์รระหวา่งประเทศ 
(ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐฯ หัวขอ้ที ่๒๒ มาตรา ๒๘๘) หรอื 

(ii) องคก์รระหวา่งประเทศอืน่ใดก็ตามทีไ่ดรั้บการก าหนดโดยประธานาธบิดโีดยค าสั่งประธานาธบิด ี
เพือ่จุดมุง่หมายของมาตรานี ้ซ ึง่มผีลบังคับใช ้ณ วันทีท่ีต่พีมิพค์ าสั่งดังกลา่วในทะเบยีนของรัฐบาลกลาง  

(๓) (A) สภาวะทางจติของบคุคลหนึง่คอื “การทราบ” ถงึการกระท า พฤตกิารณ์ หรอืผล ถา้--  

(i) บคุคลนัน้ตระหนักวา่บคุคลนัน้ก าลังเกีย่วขอ้งกับการกระท านัน้ วา่พฤตกิารณ์นัน้มอียูจ่รงิ เป็นความจรงิ 
หรอืผลนัน้จะเกดิขึน้เป็นรปูธรรมอยา่งแน่นอน หรอื  

(ii) บคุคลนัน้เชือ่อยา่งหนักแน่นวา่พฤตกิารณ์นัน้มอียูอ่ยูจ่รงิ เป็นความจรงิ หรอืวา่ผลนัน้จะเกดิขึน้เป็นรปูธรรมอยา่งแน่นอน 



(B) เมือ่ตอ้งทราบวา่มพีฤตกิารณ์หนึง่โดยเฉพาะอยูจ่งึจะถอืวา่มคีวามผดิ 
จะถอืวา่บคุคลนัน้ทราบหากบคุคลนัน้ตระหนักถงึความเป็นไปไดส้งูของการมอียูข่องพฤตกิารณ์นัน้ 
เวน้เสยีแตว่า่บคุคลนัน้จะเชือ่จรงิ ๆ วา่พฤตกิารณ์นัน้ไมม่อียู ่

 

 
(๔)  (A) ค าวา่ “การกระท าตามปกตขิองรฐับาล” 

หมายถงึเฉพาะการกระท าปกตแิละธรรมดาทีท่ าโดยขา้ราชการตา่งประเทศในการ-- 
 

 
(i) ขอใบอนุญาต ทะเบยีน หรอืเอกสารทางการอืน่ ๆ เพือ่ใหบุ้คคลหนึง่สามารถท าธุรกจิในต่างประเทศได ้

 
(ii) เดนิเรือ่งเอกสารของรัฐบาล เชน่ วซีา่ และใบสัง่งาน 

 
(iii) ใหก้ารคุม้ครองจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ รับและสง่ไปรษณีย ์หรอืนัดหมายเพือ่ท าการตรวจสอบการปฏบัิตติามสัญญา 
หรอืการตรวจสอบทีเ่กีย่วกบัการขนสนิคา้ขา้มประเทศ 

 
(iv) ใหบ้รกิารโทรศัพท ์ไฟฟ้า และน ้าประปา การขนสนิคา้ขึน้และลง 
หรอืการป้องกนัไมใ่หส้นิคา้หรอืโภคภัณฑท์ีเ่น่าเสยีไดเ้สือ่มสภาพ หรอื 

 
(v) การกระท าตา่ง ๆ ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนันี ้

 
(B) ค าวา่ “การกระท าตามปกตขิองรฐับาล” 
ไมร่วมถงึการตัดสนิใจของขา้ราชการตา่งประเทศวา่จะมอบธรุกจิใหมใ่หแ้กห่รอืด าเนนิธรุกจิตอ่ไปกับฝ่ายหนึง่โดยเฉพาะหรอืไม ่
หรอืวา่จะใชข้อ้สัญญาใด หรอืการกระท าของขา้ราชการตา่งประเทศ 
ซึง่เกีย่วขอ้งในกระบวนการตัดสนิใจเพือ่สง่เสรมิการตัดสนิใจในการมอบธรุกจิใหมใ่หแ้กห่รอืด าเนนิธุรกจิตอ่ไปกับฝ่ายหนึง่โดยเฉพา
ะ 

 
(๕) ค าวา่ “การคา้ระหวา่งมลรัฐ” หมายถงึ การคา้ การพาณชิย ์ การขนสง่ หรอืการสือ่สารระหวา่งหลายรัฐ 

หรอืระหวา่งตา่งประเทศและรฐัใดก็ตาม หรอืระหวา่งรฐัใดก็ตามและสถานทีห่รอืเรอืทีอ่ยูน่อกรัฐนัน้ 
และค าค านีร้วมถงึการใชส้ิง่เหลา่นีร้ะหวา่งมลรัฐ-- 

 
(A) โทรศัพทห์รอืการสือ่สารระหวา่งรัฐดว้ยวธิอีืน่ ๆ หรอื  

 
(B) บรกิารอืน่ใดระหวา่งรัฐ  

 
(i) ขอบเขตอ านาจอกีอยา่ง  

 

 

(๑) นอกจากนี ้ยังเป็นการมชิอบดว้ยกฎหมาย หากบคุคลของสหรัฐอเมรกิาท าการใดก็ตามทีท่จุรตินอกสหรฐัอเมรกิา 
เพือ่สง่เสรมิการเสนอ จ่าย สัญญาทีจ่ะจ่าย หรอือนุญาตใหจ้่ายเงนิ หรอืเสนอ ให ้สัญญาทีจ่ะให ้
หรอือนุญาตใหใ้หส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ แกบ่คุคลหรอืองคก์รทีร่ะบไุวใ้นวรรค (๑), (๒) และ (๓) ของอนุมาตรา (a) 
ของมาตรานี ้เพือ่จดุมุง่หมายทีร่ะบไุวนั้น้ โดยไมค่ านงึวา่บคุคลของสหรัฐอเมรกิานัน้ 
ใชไ้ปรษณียห์รอืวธิกีารใดก็ตามหรอืบรกิารของการคา้ระหวา่งมลรัฐ เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเสนอ ให ้จ่าย สัญญา 
หรอือนุญาตดังกลา่ว 

(๒) ตามทีใ่ชใ้นอนุมาตรานี ้ค าวา่ “บคุคลของสหรฐัอเมรกิา” หมายถงึ ประชาชนของสหรัฐอเมรกิา (ตามทีน่ยิามไวใ้นมาตรา ๑๐๑ 
ของกฎหมายการเขา้เมอืงและสัญชาต ิ(ประมวลกฎหมายแหง่สหรฐัอเมรกิาหัวขอ้ที ่๘ มาตรา ๑๑๐๑) หรอืบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
สมาคม บรษัิทรว่มหุน้ กองทนุธุรกจิ องคก์รทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษัิท หรอืธุรกจิเจา้ของคนเดยีว 
ทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของสหรัฐอเมรกิา หรอืของรฐั อาณาเขต ดนิแดน หรอืเครอืจักรภพ 
หรอืการแบง่เขตการปกครองรฐัของสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 
 

มาตรา ๗๘dd-๓ 
การซือ้ขายในตา่งประเทศทีห่า้มกระท าโดยบุคคลนอกเหนอืจากผูอ้อกหรอืบุคคลหรอืนติบิุคคลภายใ
นประเทศ  



(a) ขอ้หา้ม 

 
เป็นสิง่ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย หากบคุคลใดก็ตามนอกเหนอืจากผูอ้อก ซึง่อยูภ่ายใตบั้งคับแหง่มาตรา ๓๐A 
ของกฎหมายวา่ดว้ยตลาดหลักทรพัยปี์ ค.ศ. ๑๙๓๔ หรอืบคุคลหรอืนติบิคุคลภายในประเทศ ตามทีน่ยิามไวใ้นมาตรา ๑๐๔ 
ของกฎหมายนี ้หรอืหากเจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน หรอืตัวแทนของบคุคลดังกลา่ว หรอืผูถ้อืหุน้ของบคุคลดังกลา่ว 
ด าเนนิการในฐานะตัวแทนของบคุคลดังกลา่ว ในขณะทีอ่ยูใ่นอาณาเขตของสหรฐัอเมรกิา 
เพือ่ใชไ้ปรษณียห์รอืวธิกีารใดก็ตามหรอืบรกิารของการคา้ระหวา่งมลรัฐอยา่งทจุรติ เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเสนอ จ่าย สัญญาทีจ่ะจา่ย 
หรอือนุญาตใหจ้่ายเงนิ หรอืเสนอ ให ้สัญญาทีจ่ะให ้หรอือนุญาตใหส้ิง่ใดทีม่มีลูคา่แก-่- 

 
(๑) ขา้ราชการตา่งประเทศคนใดก็ตาม เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 

 
(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของขา้ราชการตา่งประเทศในการท าหนา้ทีร่าชการของตน (ii) 
ชกัจงูใหข้า้ราชการตา่งประเทศท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของขา้ราชการคนนัน้ หรอื (iii) 
ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสม หรอื 

 
(B) ชกัจูงใหข้า้ราชการตา่งประเทศใชอ้ทิธพิลของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 

 
เพือ่ชว่ยใหผู้อ้อกไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับหรอืกับ หรอืสง่ธรุกจิไปใหแ้กบ่คุคลใดก็ตาม 

 
(๒) พรรคการเมอืงตา่งประเทศหรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ต าแหน่งทางการเมอืงในตา่งประเทศ 
เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 

 
(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของพรรค เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ในการท าหนา้ทีข่องตน (ii) 
ชกัจงูใหพ้รรค เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของพรรค 
เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ หรอื (iii) ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม หรอื 

 
(B) ชกัจูงใหพ้รรค เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ใชอ้ทิธพิลของพรรคหรอืของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 

 
เพือ่ชว่ยใหผู้อ้อกไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับหรอืกับ หรอืสง่ธรุกจิไปใหแ้กบ่คุคลใดก็ตาม 

 
(๓) บคุคลใดก็ตาม ขณะทีท่ราบวา่สิง่ของทีม่มีลูคา่หรอืเงนิทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่ จะไดร้ับการเสนอ ให ้หรอืสัญญา 
ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม ใหแ้กข่า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืงตา่งประเทศ หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืแกผู่ส้มัครรับเลอืกตัง้ส าหรับต าแหน่งทางการเมอืงของตา่งประเทศ เพือ่จดุมุง่หมายในการ-- 

 
(A) (i) มอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของขา้ราชการต่างประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ในการท าหนา้ทีข่องตน (ii) ชกัจงูใหข้า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ ท าหรอืไมท่ าสิง่ใดก็ตามอนัเป็นการละเมดิหนา้ทีต่ามกฎหมายของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง 
เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ หรอื (iii) ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม หรอื 

 
(B) ชกัจูงใหข้า้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ 
ใชอ้ทิธพิลของพรรคหรอืของตนทีม่ตีอ่รัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 
เพือ่ใหม้ผีลหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐบาลนัน้ 

 
เพือ่ชว่ยใหผู้อ้อกไดรั้บหรอืคงไวซ้ ึง่ธุรกจิส าหรับหรอืกับ หรอืสง่ธรุกจิไปใหแ้กบ่คุคลใดก็ตาม 

 
(b) ขอ้ยกเวน้ส าหรบัการกระท าตามปกตขิองรฐับาล  



อนุมาตรา (a) ของมาตรานีไ้มม่ผีลบังคับใชก้ับการจ่ายเงนิเพือ่อ านวยความสะดวกหรอืเรง่ใหเ้ร็วขึน้ แกข่า้ราชการตา่งประเทศ 
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค 
โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่เรง่หรอือ านวยความสะดวกตอ่การปฏบัิตงิานโดยปกตขิองรัฐบาลโดยขา้ราชการตา่งประเทศ 
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรค 

 
(c) การแกต้า่งยนืยนั 

 
เป็นการแกต้า่งยนืยัน [Affirmative defense] ตอ่การฟ้องคดภีายใตอ้นุมาตรา (a) หรอื (g) ของมาตรานี ้วา่-- 

 
(๑) การจ่าย ให ้เสนอ หรอืสัญญาวา่จะใหส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ซึง่ไดท้ าไปแลว้ เป็นสิง่ทีถ่กูกฎหมาย 
ภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรของประเทศของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้นัน้ หรอื  

 
(๒) การจ่าย ให ้เสนอ หรอืสัญญาวา่จะใหส้ิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ซึง่ไดท้ าไปแลว้ เป็นคา่ใชจ้่ายทีส่จุรติและสมเหตสุมผล เชน่ 
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและทีพั่ก ซึง่เกดิขึน้แกห่รอืในฐานะตัวแทนของขา้ราชการตา่งประเทศ พรรค เจา้หนา้ทีพ่รรค 
หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั-- 

 
(A) การสง่เสรมิ สาธติ หรอือธบิายผลติภัณฑห์รอืบรกิาร หรอื 

 
(B) การบังคับใชห้รอืปฏบัิตติามสญัญาทีท่ ากับรัฐบาลตา่งประเทศหรอืหน่วยงานของรัฐบาลนัน้ 

 
(d) ค าส ัง่หา้ม 

 
(๑) เมือ่ปรากฏตอ่รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมวา่ บคุคลใดก็ตามทีม่าตรานีม้ผีลบังคับใชด้ว้ย หรอืเจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท 
พนักงาน ตัวแทน หรอืผูถ้อืหุน้ของบคุคลนัน้ 
มสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืก าลังจะเกีย่วขอ้งในการกระท าหรอืการปฏบัิตใิดทีเ่ป็นการละเมดิอนุมาตรา (a) ของมาตรานี ้
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมอาจใชด้ลุพนิจิเพือ่ฟ้องคดแีพง่ในศาลแขวงทีเ่หมาะสมของสหรัฐอเมรกิา 
เพือ่หา้มการกระท าหรอืการปฏบัิตนัิน้ และเมือ่แสดงตามสมควรแลว้ 
ศาลจะออกค าสั่งหา้มถาวรหรอืค าสั่งหา้มกระท าการชัว่คราวโดยไมม่ขีอ้ผกูมดัใด ๆ 

 
(๒) เพือ่จุดมุง่หมายในการสบืสวนทางแพง่ ซึง่รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมเห็นวา่จ าเป็นและสมควรแกก่ารบังคับใชม้าตรานี ้
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมหรอืผูไ้ดร้ับแตง่ตัง้จากรฐัมนตร ีมอี านาจในการสัง่ใหรั้บค าสาบานและค ายนืยัน เรยีกตัวพยาน 
สบืพยานหลักฐาน และสั่งใหส้ง่สมดุ กระดาษ หรอืเอกสารอืน่ ๆ 
ทีรั่ฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมเห็นวา่เกีย่วขอ้งหรอืส าคัญตอ่การสบืสวนดังกลา่ว 
สามารถก าหนดใหพ้ยานมาปรากฏตัวหรอืใหส้ง่พยานเอกสาร ณ ทีใ่ดก็ไดใ้นสหรัฐอเมรกิา หรอืในอาณาเขต ดนิแดน 
หรอืเครอืจักรภพของสหรฐัอเมรกิา ณ สถานทีก่ารพจิารณาคดใีดก็ไดท้ีก่ าหนด  

 
(๓) ในกรณขีองการจงใจขดัค าสั่งศาล หรอืไมป่ฏบัิตติามหมายเรยีกพยานทีอ่อกแกบ่คุคลใดก็ตาม 
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมอาจขอความชว่ยเหลอืของศาลใดก็ตามของสหรัฐอเมรกิาภายในขอบเขตอ านาจของการสบืสวนหรอืกระบว
นพจิารณานัน้ หรอืทีบ่คุคลนัน้อาศัยอยูห่รอืท าธุรกจิอยู ่เพือ่บังคับใหพ้ยานมาปรากฏตัวและใหก้าร และใหส้ง่สมดุ เอกสาร 
หรอืเอกสารอืน่ ๆ 
ศาลดังกลา่วอาจออกค าสั่งบังคับใหบ้คุคลนัน้มาปรากฏตัวตอ่หนา้รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมหรอืผูท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากรัฐมนตร ี
เพือ่น าสง่บันทกึ (หากสั่งใหท้ าเชน่นัน้) หรอืเพือ่ใหค้ าใหก้ารเกีย่วกบัเรือ่งทีก่ าลงัสบืสวนอยู ่
การไมป่ฏบัิตติามค าสัง่นัน้ของศาลอาจอาจไดรั้บการลงโทษโดยศาลนัน้วา่เป็นการละเมดิอ านาจศาล 

 
(๔) กระบวนการทัง้หมดในคดใีดก็ตามดังกลา่วสามารถยืน่เสนอไดใ้นเขตตลุาการทีบ่คุคลนัน้อาศัยอยูห่รอืถกูพบตัวอยู ่
รัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรมอาจก าหนดกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการสบืสวนทางแพง่ตามความจ าเป็นหรอืเหมาะสม 
เพือ่น าบทบัญญัตขิองอนุมาตรานีไ้ปใช ้ 

 
(e) การลงโทษ 

 

 
(๑) (A) นติบิุคคลทีล่ะเมดิอนุมาตรา (a) ของมาตรานีจ้ะตอ้งโทษปรับไมเ่กนิ 



 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ์

 
(B) นติบิคุคลทีล่ะเมดิอนุมาตรา (a) ของมาตรานี ้จะตอ้งโทษทางแพง่ไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร ์
ซึง่บังคับเอาในการฟ้องคดทีีท่ าโดยรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 

 

(๒) 
 

(A) บคุคลธรรมดาทีจ่งใจละเมดิอนุมาตรา (a) ของมาตรานี ้จะตอ้งโทษปรับไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ์หรอืโทษจ าคกุไมเ่กนิ 
๕ ปี หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

 
(B) บคุคลธรรมดาทีล่ะเมดิอนุมาตรา (a) ของมาตรานี ้จะตอ้งโทษทางแพง่ไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร ์
ซึง่บังคับเอาในการฟ้องคดทีีท่ าโดยรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 

(๓) เมือ่ใดก็ตามทีม่กีารก าหนดโทษปรับภายใตว้รรค (๒) ตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน ตัวแทน 
หรอืผูถ้อืหุน้ของบคุคลหนึง่ หา้มบุคคลนัน้ เป็นผูช้ าระคา่ปรับดังกลา่วแทน ไมว่่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้มก็ตาม  

 

 

(f) ค าจ ากดัความ 

 
เพือ่จุดมุง่หมายของมาตรานี้: 

 

 

(๑) ค าวา่ “บคุคล” เมือ่อา้งถงึผูก้ระท าความผดิ หมายถงึ บคุคลธรรมดานอกเหนอืจาก ก. ประชาชนของสหรัฐอเมรกิา 

(ตามค าจ ากัดความในประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐอเมรกิา หัวขอ้ที ่๘ มาตรา ๑๑๐๑) หรอืบรษัิท หา้งหุน้สว่น สมาคม 
บรษัิทรว่มหุน้ กองทนุธุรกจิ องคก์รทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษัิท หรอืธุรกจิเจา้ของคนเดยีว 
ทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของตา่งประเทศ หรอืการแบง่เขตการปกครองของประเทศนัน้ 

(๒) (A) ค าวา่ “ขา้ราชการตา่งประเทศ” หมายถงึ เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรฐับาลตา่งประเทศ หรอืกระทรวง หน่วยงาน 

หรอืหน่วยงานยอ่ยของรฐับาลตา่งประเทศนัน้ หรอืขององคก์รระหวา่งประเทศของรัฐบาล 
หรอืบคุคลใดก็ตามทีก่ระท าหนา้ทีอ่ยา่งเป็นทางการเพือ่หรอืในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนัน้ กระทรวง หน่วยงาน 
หรอืหน่วยงานยอ่ย หรอืเพือ่หรอืในฐานะตัวแทนขององคก์รระหวา่งประเทศของรฐับาล 

 
เพือ่จดุมุง่หมายของอนุวรรค (A) ค าวา่ “องคก์รระหวา่งประเทศของรัฐบาล” หมายถงึ -- 

(i) องคก์รทีไ่ดรั้บการก าหนดโดยค าสั่งประธานาธบิด ีตามมาตรา ๑ ของกฎหมายวา่ดว้ยความคุม้กันองคก์รระหวา่งประเทศ 
(ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐฯ หัวขอ้ที ่๒๒ มาตรา ๒๘๘) หรอื 

 

(ii) 
 

องคก์รระหวา่งประเทศอืน่ใดก็ตามทีไ่ดรั้บการก าหนดโดยประธานาธบิดโีดยค าสั่งประธานาธบิด ี
เพือ่จุดมุง่หมายของมาตรานี ้ซ ึง่มผีลบังคับใช ้ณ วันทีท่ีต่พีมิพค์ าสั่งดังกลา่วในทะเบยีนของรัฐบาลกลาง 

(๓) (A) สภาวะทางจติของบคุคลหนึง่คอื “การทราบ” ถงึการกระท า พฤตกิารณ์ หรอืผล ถา้ -- 
 

(i) บคุคลนัน้ตระหนักวา่บคุคลนัน้ก าลังเกีย่วขอ้งกับการกระท านัน้ วา่พฤตกิารณ์นัน้มอียูจ่รงิ 
เป็นความจรงิ หรอืผลนัน้จะเกดิขึน้เป็นรปูธรรมอยา่งแน่นอน หรอื 

(ii) บคุคลนัน้เชือ่อยา่งหนักแน่นวา่พฤตกิารณ์นัน้มอียูจ่รงิ เป็นความจรงิ 
หรอืวา่ผลนัน้จะเกดิขึน้เป็นรปูธรรมอยา่งแน่นอน 

 
(B) เมือ่ตอ้งทราบวา่มพีฤตกิารณ์หนึง่โดยเฉพาะอยูจ่งึจะถอืวา่มคีวามผดิ 
จะถอืวา่บคุคลนัน้ทราบหากบคุคลนัน้ตระหนักถงึความเป็นไปไดส้งูของการมอียูข่องพฤตกิารณ์นัน้ 
เวน้เสยีแตว่า่บคุคลนัน้จะเชือ่จรงิ ๆ วา่พฤตกิารณ์นัน้ไมม่อียู ่ 

 

 
(๔)  (A) ค าวา่ “การกระท าตามปกตขิองรฐับาล” 

หมายถงึเฉพาะการกระท าปกตแิละธรรมดาทีท่ าโดยขา้ราชการตา่งประเทศในการ-- 
 

(i) ขอใบอนุญาต ทะเบยีน หรอืเอกสารทางการอืน่ ๆ เพือ่ใหบุ้คคลหนึง่สามารถท าธุรกจิในต่างประเทศได ้

 

(ii) 
 

เดนิเรือ่งเอกสารของรฐับาล เชน่ วซีา่ และใบสัง่งาน 



(iii) ใหก้ารคุม้ครองจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ รับและสง่ไปรษณีย ์
หรอืนัดหมายเพือ่ท าการตรวจสอบการปฏบัิตติามสัญญา 
หรอืการตรวจสอบทีเ่กีย่วกบัการขนสนิคา้ขา้มประเทศ 

 
(iv) ใหบ้รกิารโทรศัพท ์ไฟฟ้า และน ้าประปา การขนสนิคา้ขึน้และลง 

หรอืการป้องกนัไมใ่หส้นิคา้หรอืโภคภัณฑท์ีเ่น่าเสยีไดเ้สือ่มสภาพ หรอื 

(v) การกระท าตา่ง ๆ ในลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกันนี ้
 

 
(B) ค าวา่ “การกระท าตามปกตขิองรฐับาล” 

ไมร่วมถงึการตัดสนิใจของขา้ราชการตา่งประเทศวา่จะมอบธรุกจิใหมใ่หแ้กห่รอืด าเนนิธรุกจิตอ่ไปกับฝ่ายหนึง่โดยเฉพาะหรอืไม ่
หรอืวา่จะใชข้อ้สัญญาใด หรอืการกระท าของขา้ราชการตา่งประเทศ 
ซึง่เกีย่วขอ้งในกระบวนการตัดสนิใจเพือ่สง่เสรมิการตัดสนิใจในการมอบธรุกจิใหมใ่หแ้กห่รอืด าเนนิธุรกจิตอ่ไปกับฝ่ายหนึง่โดยเฉ
พาะ 

 
(๕) ค าวา่ “การคา้ระหวา่งมลรัฐ” หมายถงึ การคา้ การพาณชิย ์การขนสง่ หรอืการสือ่สารระหวา่งหลายรัฐ 
หรอืระหวา่งตา่งประเทศและรฐัใดก็ตาม หรอืระหวา่งรัฐใดก็ตามและสถานทีห่รอืเรอืทีอ่ยูน่อกรัฐนัน้ 
และค าค านีร้วมถงึการใชส้ิง่เหลา่นีร้ะหวา่งมลรัฐ— 

 
(A) โทรศัพทห์รอืการสือ่สารระหวา่งรัฐดว้ยวธิอีืน่ ๆ หรอื 

 
(B) บรกิารอืน่ใดระหวา่งรัฐ  

 
มาตรา ๗๘ff. การลงโทษ 

 
(a) การจงใจละเมดิ; ใหก้ารเท็จ ใหข้อ้ความเท็จและขอ้ความทีท่ าใหเ้ขา้ใจผดิ  

 
บคุคลใดก็ตามทีจ่งใจละเมดิบทบัญญัตขิอ้ใดก็ตามของบทนี ้(นอกเหนอืจากมาตรา ๗๘dd-๑ ของหัวขอ้นี)้ 
หรอืกฎเกณฑห์รอืขอ้บังคับใดก็ตามในนัน้ 

ซึง่ขอ้ก าหนดของบทนีร้ะบวุา่การละเมดิบทบัญญัตนัิน้หรอืการไมป่ฏบัิตติามบทบัญญัตนัิน้เป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 
หรอืบคุคลใดก็ตามทีจ่งใจและเจตนาท า หรอืเป็นเหตใุหท้ า ขอ้ความใดในใบสมัคร รายงาน 
หรอืเอกสารทีจ่ าเป็นตอ้งยืน่ภายใตก้ฎหมายบทนีห้รอืกฎเกณฑห์รอืขอ้บังคับในบทนัน้ 
หรอืสัญญาวา่จะท าสิง่ใดทีอ่ยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มลู ดังทีก่ าหนดไวใ้นอนุมาตรา (d) ของมาตรา ๗๘o ของหัวขอ้นี ้
หรอืโดยองคก์รก ากับดแูลตนเองอันเกีย่วขอ้งกับใบสมัครสมาชกิภาพหรอืเขา้รว่มในองคก์รนัน้ 
หรอืเพือ่ใหเ้กีย่วขอ้งกับสมาชกิขององคก์รนัน้ โดยขอ้ความนัน้เป็นเท็จหรอืขอ้ความทีท่ าใหเ้ขา้ใจผดิ 
อันเกีย่วขอ้งกับขอ้เท็จจรงิทีส่ าคัญ เมือ่ถกูพพิากษาลงโทษ จะตอ้งโทษปรับไมเ่กนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ์หรอืโทษจ าคกุไมเ่กนิ 
๒๐ ปี หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ ยกเวน้วา่เมือ่บคุคลนัน้เป็นบคุคลทีไ่มใ่ชบ่คุคลธรรมดา จะก าหนดโทษปรับไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 
ดอลลารแ์ทน แตจ่ะไมม่บีคุคลใดตอ้งโทษจ าคกุภายใตม้าตรานี ้ส าหรับการละเมดิกฎเกณฑห์รอืขอ้บังคับใดก็ตาม 
หากบคุคลนัน้พสิจูนไ์ดว้า่ตนไมท่ราบกฎเกณฑห์รอืขอ้บังคับนัน้  

 
(b) การไมย่ืน่ขอ้มูล เอกสาร หรอืรายงาน  

 
ผูอ้อกทีไ่มย่ืน่ขอ้มลู เอกสาร หรอืรายงานทีจ่ าเป็นตอ้งยืน่ภายใตอ้นุมาตรา (d) ของมาตรา ๗๘o ของหัวขอ้นี้ 
หรอืกฎเกณฑห์รอืขอ้บังคับในหัวขอ้นัน้ จะตอ้งช าระค่าปรับ ๑๐๐ ดอลลาร ์ใหแ้กส่หรัฐอเมรกิา 
ส าหรับทกุวันและแตล่ะวันทีก่ารไมย่ืน่นัน้ด าเนนิต่อไป 
คา่ปรับนัน้ซึง่เป็นการแทนทีก่ารลงโทษทางอาญาส าหรับการไม่ยืน่ดังกลา่ว ซึง่อาจถอืว่าเกดิขึน้ภายใตอ้นุมาตรา (a) 
ของมาตรานี้ จะตอ้งช าระใหแ้ก่คลังของสหรัฐอเมรกิา 
และสหรัฐอเมรกิาจะเป็นผูเ้รยีกค่าปรับดังกล่าวจากผูอ้อกโดยการยืน่ฟ้องคดแีพ่ง 

 
(c) การละเมดิโดยผูอ้อก เจา้หนา้ทีบ่รษิทั กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ พนกังาน หรอืตวัแทนของผูอ้อก 

 

 
(๑) (A) ผูอ้อกทีล่ะเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (g) ของมาตรา ๓๐A ของหัวขอ้นี ้[ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐอเมรกิา หัวขอ้ที ่๑๕ 
มาตรา ๗๘dd-๑] จะตอ้งโทษปรับไมเ่กนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ์



 

 
(B) ผูอ้อกทีล่ะเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (g) ของมาตรา ๓๐A ของหัวขอ้นี ้[ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐอเมรกิา หัวขอ้ที ่
๑๕ มาตรา ๗๘dd-๑] จะตอ้งโทษทางแพง่ไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร ์
ซึง่บังคับเอาในการฟ้องคดทีีท่ าโดยรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 

 

(๒) 
 

(A) เจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน หรอืตัวแทนของผูอ้อก หรอืผูถ้อืหุน้ทีด่ าเนนิการแทนผูอ้อก 
ซึง่จงใจละเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (g) ของมาตรา ๓๐A ของหัวขอ้นี้ [ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐอเมรกิา หัวขอ้ที ่๑๕ 
มาตรา ๗๘dd-๑] จะตอ้งโทษปรับไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ์หรอืโทษจ าคกุไมเ่กนิ ๕ ปี หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

 
(B) เจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน หรอืตัวแทนของผูอ้อก หรอืผูถ้อืหุน้ทีด่ าเนนิการแทนผูอ้อก 

ซึง่ละเมดิอนุมาตรา (a) หรอื (g) ของมาตรา ๓๐A ของหัวขอ้นี ้[ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐอเมรกิา หัวขอ้ที ่๑๕ มาตรา 
๗๘dd-๑] จะตอ้งโทษทางแพง่ไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร ์ซึง่บังคับเอาในการฟ้องคดทีีท่ าโดยรัฐมนตรกีระทรวงยตุธิรรม 

 

 
 

 

 
(C)  

 
 
 
 
 

(3) เมือ่ใดก็ตามทีม่กีารก าหนดโทษปรับภายใตว้รรค (๒) ตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิท กรรมการบรษัิท พนักงาน ตัวแทน 
หรอืผูถ้อืหุน้ของผูอ้อก หา้มผูอ้อกคนนัน้ เป็นผูช้ าระคา่ปรับดังกลา่วแทน ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้มก็ตาม  


