เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 227)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการ
ให้แก่องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
ที่จะต้องปฏิบตั ิเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติหรือทบวงการชานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ หรือสานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการให้แก่องค์การสหประชาชาติ ทบวง
การช านั ญพิ เศษของสหประชาชาติ สถานเอกอั ครราชทู ต สถานทู ต สถานกงสุ ลใหญ่ สถานกงสุ ล
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยมี พั น ธกรณี ต ามความตกลงที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ เ ท่ า เที ย มกั บ
สถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติหรือทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สานักงาน
เศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร เกี่ ย วกั บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ฉบั บ ที่ 27)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ
ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
ตามมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
ข้อ 2 ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องขายสินค้าหรือให้บริการให้แก่องค์การสหประชาชาติ
ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับ
สถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติหรือทบวงการช านัญพิ เศษของสหประชาชาติ หรือ
ส านั ก งานเศรษฐกิจ และการค้า ของต่า งประเทศที่ จัด ตั้งขึ้น ในประเทศไทยตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในครั้งหนึ่ง ๆ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท เว้นแต่มูลค่าของกระแสไฟฟ้า น้าประปา และ
ค่าบริการโทรศัพท์
ข้อ 3 องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติหรือทบวง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การชานัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือสานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยตามความตกลงระหว่ า งรั ฐบาลไทยกั บ รั ฐ บาลต่ า งประเทศ ต้ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รอง
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้จากกระทรวงการต่างประเทศในแต่ละครั้ง
ที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้าหรือรั บบริก าร เว้ น แต่การซื้อกระแสไฟฟ้ า น้ าประปา หรื อ การใช้บ ริการโทรศัพท์
ให้ขอหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในการซื้อหรือใช้บริการในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
และต้องแสดงหนังสือรับรองดังกล่าวต่อผู้ประกอบการจดทะเบียนในการซื้อสินค้าและใช้บริการด้วย
ข้อ 4 ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ต้องสาเนา
ใบกากับภาษีให้กรมสรรพากรพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการด้วย เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ที่เป็นองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ข้อ 5 องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติหรือทบวง
การชานัญพิ เศษของสหประชาชาติ หรือสานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ต้องสาเนาใบกากับภาษีส่งให้
กรมสรรพากรเป็นเวลาสองเดือนต่อครั้ง
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

คาขอหนังสื อรับรอง
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0
ตามมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
(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. การยืน่ คาขอ

การยืน่ คาขอครั้งที่

(A. Application)

(Sr. No. Application)

/

เรี ยน อธิบดีกรมพิธีการทูต
(To: Director-General of the Protocol Department)
1. ชื่อ สถานทูต/องค์การระหว่างประเทศ/สานักงานเศรษฐกิจและการค้าผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อบริ การ
(Name of Embassy/International Organization/Economic and Trade Office)
ที่อยู่ : เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
(Address) (No.)

(soi)

เขต/อาเภอ

(street)

จังหวัด

(district)

รหัสไปรษณี ย ์

(province)

2. มีความประสงค์จะ

(postcode)

X ซื้อสิ นค้า

(wishes to buy)

: เลขที่

โทรศัพท์
(Tel. No.)

(Services)

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร

from (name of the supplier)

(tax identification No.)

ตรอก/ซอย

(Address) (No.)

(sub-district)

X รับบริ การ

(Goods)

จากผูป้ ระกอบการชื่อ

ที่อยู่

แขวง/ตาบล

ถนน

(soi)

เขต/อาเภอ

จังหวัด

(district)

แขวง/ตาบล

(street)

(sub-district)

รหัสไปรษณี ย ์

(province)

(postcode)

โทรศัพท์
(Tel. No.)

ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร โดยจะได้รับอัตราภาษีร้อยละ 0
ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสิ้น
มูลค่าไม่รวมภาษี

รายการ
บาท (

)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(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.

ขอรับรองว่า

X สิ นค้า

X รับบริ การ

ที่ขอซื้ อตามรายการดังกล่าวเพื่อไปใช้ในกิจการของ

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)

ลงชื่อ .............................................................................................
(Signature) (
ตาแหน่ง

(Position)

(คณะทูต/องค์การฯ/สานักงานฯ)

(Emb./Org./Office)
(official seal affixed)

)

ข. การรับรองของกระทรวงการต่างประเทศ

(B. Certification of the Ministry of Foreign Affairs)

ที่ กต 0404/
(No.)

กระทรวงการต่ างประเทศ
ถนนศรี อยุธยา กทม.10400

/ ภพ

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

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็ นการถูกต้อง และพิจารณาเห็นสมควรให้
ซื้อสิ นค้า
รับบริ การ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้
(The Protocol Department, having already checked the attached list of goods and services and found it correct, agrees that the applicant
Goods
services as mentioned above.)

can buy

วันที่

(Date)

เดือน

(month)

พ.ศ.

(year)

ลงชื่อ .......................................................................................
(Signature) (
ตาแหน่ง

(Position)

เงื่อนไข

(Conditions)

1. เฉพาะในกรณี ที่มูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในครั้งหนึ่ง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท
เว้นแต่มูลค่าไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์

(The value of each purchase, excluding VAT, must not be less than 5,000 Baht, except electricity, pipe water and telephone charge.)

2. ให้ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การเก็บหนังสื อรับรองแนบไว้กบั สาเนาใบกากับภาษี
(The supplier is required to attach this certificate to the tax invoice.)

3. ให้ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การแนบภาพถ่ายสาเนาใบกากับภาษีพร้อมกับการยืน่ แบบ 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. ให้สถานทูต/องค์การระหว่างประเทศ/สานักงานเศรษฐกิจและการค้า ที่ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การแนบภาพถ่ายสัญญาซื้อขายหรื อบริ การ
ระยะยาว พร้อมทั้งภาพถ่ายใบกากับภาษีส่งให้กรมสรรพากร 2 เดือนต่อครั้ง

(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. หนังสื อรับรองฉบับนี้จะใช้ซ้ือสิ นค้าหรื อรับบริ การได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสื อรับรอง
(ในกรณี ทาสัญญาบริ การระยะยาวให้ถือวันทาสัญญา)

(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.)

)

รายการสินค้ าหรือบริการ ตามการรับรองของกระทรวงการต่ างประเทศ
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/
date
)

ลาดับที่

รายการ
(particulars)

(No.)

จานวน
(quantity)

/ภพ.

มูลค่าไม่รวมภาษี
(โดยประมาณ)

(approximate value without VAT)

รวม

(total)

วันที่

เดือน

(Date)

(month)

พ.ศ.

ลงชื่อ ................................................................................
(Signature) (
ตาแหน่ง

วันที่

(year)

(Date)

)

(Position)

(คณะทูต/องค์การฯ/สานักงานฯ)

(Emb./Org./Office)
(official seal affixed)

(month)

พ.ศ.

(year)

ลงชื่อ ..............................................................................
(Signature) (
ตาแหน่ง

(Position)

เดือน

)

