
 

 

 

 
คําขอหนังสือรับรอง 

เพื่อใหผูประกอบการจดทะเบียนคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 0 
ตามมาตรา 80/1 (5) แหงประมวลรัษฎากร 

(Application for Certificate 
Enabling the VAT Registered Supplier to Apply 

Zero-Percent Tax Rate in Computing Value Added 
Tax in Accordance with Section 80/1 (5) of the 

Revenue Code)  
 

ก.  การยื่นคําขอ 
(A. Application) 

การยื่นคําขอครั้งที่         /       
(Sr. No. Application) 

เรียน  อธิบดีกรมพิธีการทูต 
(To:   Director-General of the Protocol Department) 

1.     ช่ือ สถานทูต/องคการระหวางประเทศผูซื้อสินคาหรือบริการ  
(Name of Embassy/International Organization) 

      

 ท่ีอยู       :  เลขที่ 
(Address)     (No.) 

      ตรอก/ซอย 
(soi) 

      ถนน 
(street) 

      แขวง/ตําบล 
(sub-district) 

      

 เขต/อําเภอ 
(district) 

      จังหวัด 
(province) 

      รหัสไปรษณีย 
(postcode) 

      โทรศัพท 
(Tel. No.) 

      

2. มีความประสงคจะ 
(wishes to buy) 

   X     ซื้อสินคา 
          (Goods) 

   X     รับบริการ  
           (Services) 

  จากผูประกอบการชื่อ 
from (name of the supplier)    

      เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
(tax identification No.) 

      

 ท่ีอยู       :  เลขที่ 
(Address)     (No.) 

      ตรอก/ซอย 
(soi) 

      ถนน 
(street) 

      แขวง/ตําบล 
(sub-district) 

      

 เขต/อําเภอ 
(district) 

      จังหวัด 
(province) 

      รหัสไปรษณีย 
(postcode) 

      โทรศัพท 
(Tel. No.) 

      

ซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร โดยจะไดรับอัตราภาษีรอยละ 0 
ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม  รวมทั้งสิ้น       รายการ 
มูลคาไมรวมภาษี       บาท  (       ) 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้ 
(Being a VAT registered supplier under Section 82/3 of the Revenue Code and entitled to zero-percent tax rate 
in computing VAT for a total of       items, having a value without VAT of      Baht 
(                  in alphabet                     .)  according to the attached details.   

 ขอรับรองวา    X     สินคา    X     รับบริการ  ท่ีขอซื้อตามรายการดังกลาวเพื่อไปใชในกิจการของ      
 1. the undersigned, certify that the above-mentioned goods/services are for the official use of (Embassy/organization) 
      

 วันที่ 
(Date) 

   เดือน 
(month) 

      พ.ศ. 
(year) 

     

 ลงช่ือ ............................................................................................. 
 (Signature)  (       ) 
 ตําแหนง 

(Position) 
      

  (คณะทูต/องคการฯ) 
        (Emb./Org.) 
                          (official seal affixed) 

 



 
 

  ข.    การรับรองของกระทรวงการตางประเทศ 
 (B.  Certification of the Ministry of Foreign Affairs) 

  

ที่  กต 0404/ 
(No.) 

      / ภพ       

 

กระทรวงการตางประเทศ 
ถนนศรีอยุธยา กทม.10400 
(Ministry of Foreign Affairs, 
Sri Ayudhya Rd., 
Bangkok 10400) 

 

                      กรมพิธีการทูต   กระทรวงการตางประเทศ    ไดตรวจสอบแลวเห็นวาเปนการถูกตอง      และพิจารณาเห็นสมควรให 
  ซื้อสินคา  รับบริการ     ตามรายการดังกลาวขางตนได 
                           (The Protocol Department, having already checked the attached list of goods and services and found it correct, agrees that the applicant 
   can buy  Goods  services as mentioned above.) 
 

 วันที่ 
(Date) 

   เดือน 
(month) 

      พ.ศ. 
(year) 

     

 ลงช่ือ ....................................................................................... 
 (Signature)  (       ) 
 ตําแหนง 

(Position) 
      

 

เงื่อนไข 
(Conditions) 

1. เฉพาะในกรณีที่มูลคาของสินคาหรือบริการที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มในครั้งหนึ่ง  ๆ  ไมนอยกวา 5,000  บาท 
         เวนแตมูลคาไฟฟา   ประปา   และโทรศัพท 
          (The value of each purchase, excluding VAT, must not be less than 5,000 Baht, except electricity, pipe water and telephone charge.) 
 

2. ใหผูขายสินคาหรือใหบริการเก็บหนังสือรับรองแนบไวกับสําเนาใบกํากับภาษี 
                    (The supplier is required to attach this certificate to the tax invoice.)  
 

3. ใหผูขายสินคาหรือใหบริการแนบภาพถายสําเนาใบกํากับภาษีพรอมกับการยื่นแบบ ภพ. 30 
     (The supplier is required to submit a copy of the tax  invoice together with the application for VAT return form  (Por Por 30)  to the 

 Revenue Department.) 
 

4. ใหสถานทูต/องคการระหวางประเทศ  ที่ซื้อสินคาหรือบริการแนบภาพถายสัญญาซื้อขายหรือบริการระยะยาว  
                     พรอมทั้งภาพถายใบกํากับภาษีสงใหกรมสรรพากร 2 เดือนตอครั้ง               
                        (The purchaser is requested to forward copies of the relevant sales or long-term service contracts together with copies of tax 
                        invoices to the Revenue Department.) 
 

5. หนังสือรับรองฉบับนี้จะใชซื้อสินคาหรือรับบริการไดภายใน   1    เดือน    นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง 
                    (ในกรณีทําสัญญาบริการระยะยาวใหถือวันทําสัญญา) 
                     (The certificate is valid for one month from the date of issuance.  For long-term service contracts, the one-month period of validity 
                          runs from the date of their conclusion.) 

 
 



 

รายการสินคาหรือบริการ  ตามการรับรองของกระทรวงการตางประเทศ 

ที่ กต 0404/       / ภพ                                       วันที่     เดือน                            พ.ศ      
(List of goods or services certified by the Note of the Ministry of Foreign Affairs  No. กต 0404/       /ภพ.       

date       ) 
 

ลําดับที่ 
(No.) 

รายการ 
(particulars) 

จํานวน 
(quantity) 

มูลคาไมรวมภาษี 
(โดยประมาณ) 

(approximate value without VAT) 
                        

 รวม 
(total)             

 
วันที่ 
(Date) 

   เดือน 
(month) 

      พ.ศ. 
(year) 

      วันที่ 
(Date) 

   เดือน 
(month) 

      พ.ศ. 
(year) 

     

ลงช่ือ ................................................................................  ลงช่ือ .............................................................................. 
(Signature) (       )  (Signature) (       ) 
ตําแหนง 
(Position) 

       ตําแหนง 
(Position) 

      

           (คณะทูต/องคการฯ) 
                      (Emb./Org.) 
                                        (official seal affixed) 
 

  

 


