เอกสารออกเป็นชุด / ฉบับที่ 1
Document number 1

เล่มที.่ ....................................
เลขท.่ี .....................................

ล้างข้อมูล

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย / สำเนาใบเสร็จรับเงิน
Withholding Tax Certificate/Copy of Reciept

..........

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

..........

Person responsible to withhold tax (buyer)

..........

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร (13 หลัก)*
Tax ID Number

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ซื้อ)

..........

สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน
For transaction of rough precious stones

ชือ่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Name

No.)
หมายเลขพาสปอร์ต (Passport..................................................................................................

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ทีอ่ ยู.่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address

..........

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

..........

Person being withheld tax (seller)

..........

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร (13 หลัก)*
Tax ID Number

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ขาย)

..........

(ให้ระบุ ชือ่ อาคาร/หมูบ่ า้ น ห้องเลขที่ ชัน้ ที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมูท่ ่ี ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ)

ชือ่ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Name

No.)
หมายเลขพาสปอร์ต (Passport..................................................................................................

(ให้ระบุคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล)

ทีอ่ ยู.่ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address

(ให้ระบุ ชือ่ อาคาร/หมูบ่ า้ น ห้องเลขที่ ชัน้ ที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมูท่ ่ี ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ)

เลขทีพ่ ธิ กี ารขาเข้า......................................................................................................................................................วัน เดือน ปีทน่ี ำเข้า...............................................................................................................................
Importation No.
Date of Import

ลำดับ
No

วัน เดือน ปี

Date of Payment

ประเภทอัญมณี

Type of rough precious stones

จำนวน (กิโลกรัม)
Weight (Kilograms)

ราคาต่อกิโลกรัม

Price per Kilogram

จำนวนเงินที่จ่าย ภาษีทห่ี กั และนำส่งไว้
Amount paid

Tax Withhold

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง (Total)
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)
หมายเหตุ Remarks

Total tax withheld (in words)

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ขาย) ใช้แสดงพร้อมแบบแสดงรายการ นำเข้าส่งออกอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร
ขาออก ขณะเดินทางออกนอกประเทศไทย
Number 1 Document for person being withheld tax (seller) to declare withholding tax certificate and
import-export declaration of rough precious stones to customs officers as he departs Thailand
ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (ผู้ขาย) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
Number 2 Document provided as a copy for person being withheld tax (seller)
ฉบับที่ 3 สำหรับผู้หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (ผู้ซื้อ) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
Number 3 Document to be kept by buyer as proof of payment of rough precious stones.

I hereby certify that the above number and information is correct

ลงชือ่ (ผูจ้ า่ ยเงินได้ / ผูซ้ อ้ื ).............................................................................
(.............................................................................) ประทับตรา

Sign (Person responsible to withhold tax / buyer)

ลงชือ่ (ผูร้ บั เงินได้ / ผูข้ าย) .............................................................................
Sign (Person being withheld tax / seller)
(..............................................................................)
................../............................./.....................

นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

วัน เดือน ปี
Date

คำเตือน ผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญา ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
Warning Person liable to issue withholding tax certificate that violates section 50 bis of the Revenue Code will be subject criminal punishment under section 35 of the Revenue Code.
หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง

1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองออกให้
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
3. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ที่กรมสรรพากรออกให้

เอกสารออกเป็นชุด / ฉบับที่ 2
Document number 2

สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย / สำเนาใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่.....................................
เลขท.่ี .....................................

Copy of Withholding Tax Certificate/Copy of Reciept

..........

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

..........

Person responsible to withhold tax (buyer)

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร (13 หลัก)*
Tax ID Number

..........

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ซื้อ)

..........

สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน
For transaction of rough precious stones

ชือ่ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Name

หมายเลขพาสปอร์ต (Passport..................................................................................................
No.)

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ทีอ่ ยู.่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address

..........

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

..........

Person being withheld tax (seller)

..........

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร (13 หลัก)*
Tax ID Number

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ขาย)

..........

(ให้ระบุ ชือ่ อาคาร/หมูบ่ า้ น ห้องเลขที่ ชัน้ ที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมูท่ ่ี ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ)

ชือ่ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Name

No.)
หมายเลขพาสปอร์ต (Passport..................................................................................................

(ให้ระบุคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล)

ทีอ่ ยู.่ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address

(ให้ระบุ ชือ่ อาคาร/หมูบ่ า้ น ห้องเลขที่ ชัน้ ที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมูท่ ่ี ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ)

เลขทีพ่ ธิ กี ารขาเข้า......................................................................................................................................................วัน เดือน ปีทน่ี ำเข้า...............................................................................................................................
Importation No.
Date of Import

ลำดับ
No

วัน เดือน ปี
(Date)

ประเภทอัญมณี

Type of rough precious stones

จำนวน (กิโลกรัม)
Weight (Kilograms)

ราคาต่อกิโลกรัม

Price per Kilogram

จำนวนเงินที่จ่าย ภาษีทห่ี กั และนำส่งไว้
Amount paid

Tax Withhold

รวมเงินทีจ่ า่ ยและภาษีทห
่ี กั นำส่ง (Total)
รวมเงินภาษีทห่ี กั นำส่ง (ตัวอักษร)
Total tax withheld (in words)

หมายเหตุ Remarks

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ขาย) ใช้แสดงพร้อมแบบแสดงรายการ นำเข้าส่งออกอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร
ขาออก ขณะเดินทางออกนอกประเทศไทย
Number 1 Document for person being withheld tax (seller) to declare withholding tax certificate and
import-export declaration of rough precious stones to customs officers as he departs Thailand
ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (ผู้ขาย) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
Number 2 Document provided as a copy for person being withheld tax (seller)
ฉบับที่ 3 สำหรับผู้หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (ผู้ซื้อ) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
Number 3 Document to be kept by buyer as proof of payment of rough precious stones.

ลงชือ่ (ผูจ้ า่ ยเงินได้ / ผูซ้ อ้ื ).............................................................................
Sign (Person responsible to withhold tax / buyer)
(.............................................................................) ประทับตรา
ลงชือ่ (ผู้รับเงินได้ / ผูข้ าย)............................................................................. นิต(ถ้บิ าคุ มีคล)
Sign (Person being withheld tax / seller)
(..............................................................................)
................../............................./.....................

I hereby certify that the above number and information is correct

วัน เดือน ปี
Date
คำเตือน ผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญา ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
Warning Person liable to issue withholding tax certificate that violates section 50 bis of the Revenue Code will be subject criminal punishment under section 35 of the Revenue Code.
หมายเหตุ เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองออกให้
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
3. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ที่กรมสรรพากรออกให้

เอกสารออกเป็นชุด / ฉบับที่ 3
Document number 3

สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย / ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่.....................................
เลขท.่ี .....................................

Copy of Withholding Tax Certificate / Reciept

..........

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

..........

Person responsible to withhold tax (buyer)

..........

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร (13 หลัก)*
Tax ID Number

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ซื้อ)

..........

สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน
For transaction of rough precious stones

ชือ่ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Name

หมายเลขพาสปอร์ต (Passport..................................................................................................
No.)

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ทีอ่ ยู.่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address

..........

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

..........

Person being withheld tax (seller)

..........

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร (13 หลัก)*
Tax ID Number

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ขาย)

..........

(ให้ระบุ ชือ่ อาคาร/หมูบ่ า้ น ห้องเลขที่ ชัน้ ที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมูท่ ่ี ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ)

ชือ่ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Name

No.)
หมายเลขพาสปอร์ต (Passport..................................................................................................

(ให้ระบุคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล)

ทีอ่ ยู.่ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Address

(ให้ระบุ ชือ่ อาคาร/หมูบ่ า้ น ห้องเลขที่ ชัน้ ที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมูท่ ่ี ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ)

เลขทีพ่ ธิ กี ารขาเข้า......................................................................................................................................................วัน เดือน ปีทน่ี ำเข้า...............................................................................................................................
Importation No.
Date of Import

ลำดับ
No

วัน เดือน ปี
(Date)

ประเภทอัญมณี

Type of rough precious stones

จำนวน (กิโลกรัม)
Weight (Kilograms)

ราคาต่อกิโลกรัม

Price per Kilogram

จำนวนเงินที่จ่าย ภาษีทห่ี กั และนำส่งไว้
Amount paid

Tax Withhold

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง (Total)
รวมเงินภาษีทห่ี กั นำส่ง (ตัวอักษร)
Total tax withheld (in words)

หมายเหตุ Remarks

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้ขาย) ใช้แสดงพร้อมแบบแสดงรายการ นำเข้าI hereby certify that the above number and information is correct
ส่งออกอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร
ลงชือ่ (ผูจ้ า่ ยเงินได้ / ผูซ้ อ้ื ).............................................................................
ขาออก ขณะเดินทางออกนอกประเทศไทย
Sign (Person responsible to withhold tax / buyer)
Number 1 Document for person being withheld tax (seller) to declare withholding tax certificate and
(.............................................................................)
ประทับตรา
import-export declaration of rough precious stones to customs officers as he departs Thailand
ลงชื
อ
่
(ผู
้
ร
ั
บ
เงิ
น
ได้
/
ผู
ข
้
าย)
............................................................................. นิตบิ คุ คล
ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (ผู้ขาย) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
Sign (Person being withheld tax / seller)
(ถ้ามี)
Number 2 Document provided as a copy for person being withheld tax (seller)
(..............................................................................)
................../............................./.....................
ฉบับที่ 3 สำหรับผู้หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (ผู้ซื้อ) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
วัน เดือน ปี
Number 3 Document to be kept by buyer as proof of payment of rough precious stones.
Date

คำเตือน ผูม้ หี น้าทีอ่ อกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญา ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
Warning Person liable to issue withholding tax certificate that violates section 50 bis of the Revenue Code will be subject criminal punishment under section 35 of the Revenue Code.
หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง

1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองออกให้
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
3. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ที่กรมสรรพากรออกให้

