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คํารองขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษี
เขียนที่...........................................................
วันที่..............................................................
(1.) ชื่อผูรับโอนบัตร (บริษัท, หาง, ราน) ) (ภาษาไทย)..........................................................................................................
(ชื่อผูประกอบการภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   สํานักงานใหญ 
 ลําดับสาขาตามที่จดทะเบียนไวกับ
กรมสรรพากร 
ตั้งอยูเลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูที่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท....................................................โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
มีความประสงคจะรับโอนบัตรภาษีจาก...................................................................................................................................
(ชื่อผูยื่นคํารองขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก).............................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร   สํานักงานใหญ 
 ลําดับสาขาตามที่จดทะเบียนไวกับ
กรมสรรพากร 
ซึ่งไดยื่นขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคา..................................................................................................................
เปนเงินชดเชย...................................................................................................... บาท
(2) กรณีที่เกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร และเกิดความเสียหายแกกรมศุลกากรไมวาในกรณีใด ๆ ขาพเจายินยอม
รับผิดตอกรมศุลกากรทุกประการโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
(3) ในกรณีที่มีการสงคืนสินคาที่สงออกไปขายนอกราชอาณาจักร ซึ่งตองจายเงินคาสินคาคืนใหแกผูซื้อนอกราชอาณาจักร และผูสง
สินคาจะตองจายเงินชดเชยคาภาษีอากรคืนใหแกทางราชอากร ขาพเจายินยอมคืนใหตามระเบียบวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินชดเชย
คาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก ตามนัยมาตรา 29 แหง พระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ.................................................ผูโอนสิทธิ
(.................................................)
เจาของกิจการ / ผูจัดการ
ประทับตราบริษัท, หาง, ราน (ถามี)
ยื่นวันที่….............................................

ลงชื่อ.................................................ผูรับโอนสิทธิ
(................................................)
เจาของกิจการ / ผูจัดการ
ประทับตราบริษัท, หาง, ราน (ถามี)
ยื่นวันที…่ ..............................................
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คํารองขอตออายุบัตรภาษี
เขียนที่ …………………….…………………
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ......................
เรื่อง ขอตออายุบัตรภาษี
เรียน ผูอํานวยการสวนคืนและชดเชยอากร
ดวย บริษัท, หาง, ราน ......................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากร .................................ตั้งสํานักงานอยูเลขที่ .................................................ถนน ........................................
ตรอก / ซอย ................................... แขวง ..........................................................เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. โทรศัพทหมายเลข .................................................มี ความประสงคจะตออายุ
บัตรภาษีที่จะหมดอายุ ดังนี้
เลขที่.......................................................................ชนิดราคา....................................................บาท
วันที่บัตรหมดอายุ...................................................รวม.............................................................ฉบับ
เลขที่.......................................................................ชนิดราคา....................................................บาท
วันที่บัตรหมดอายุ...................................................รวม.............................................................ฉบับ
เลขที่.......................................................................ชนิดราคา....................................................บาท
วันที่บัตรหมดอายุ...................................................รวม.............................................................ฉบับ
เลขที่.......................................................................ชนิดราคา....................................................บาท
วันที่บัตรหมดอายุ...................................................รวม.............................................................ฉบับ
บัตรภาษีดังกลาวขางตน (เหตุผลในการขอตออายุบัตรภาษี)............................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..
พรอมนี้ไดแนบบัตรภาษีดังกลาวมาเพื่อประกอบพิจารณาดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(......................................................)
ผูขอตออายุบัตรภาษี
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คํารองขอใหออกบัตรภาษี
เขียนที่ …………………….…………………
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ......................
เรื่อง ขอใหออกบัตรภาษีใหม
เรียน ผูอํานวยการสํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
ดวย บริษัท, หาง, ราน .....................................................................................................................
เล ขป ร ะจํ า ตั ว ผู เสี ย ภา ษี อา ก ร . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ตั้ งสํ า นั ก ง า น อ ยู
เลขที่ ..............................................
ถนน ........................................ ตรอก / ซอย .............................................
แขวง ..........................................................
เขต ............................................ จั ง หวั ด ............................................ โทรศั พ ท
หมายเลข .............................................
ไดรับชดเชยคาภาษีอากรในรูปบัตรภาษีจากกรมศุลกากรแลวนั้น
บัตรภาษีที่ขาพเจาไดรับชดเชยคาภาษีอากรดังกลาวปรากฏวา ชํารุด สูญหาย ตามรายการดังนี้
หมายเลข..............................................ชนิด ราคา..................................................บาท
รวม......................................................ฉบับ
หมายเลข..............................................ชนิด ราคา..................................................บาท
รวม......................................................ฉบับ
หมายเลข..............................................ชนิด ราคา..................................................บาท
รวม......................................................ฉบับ
สําหรับบัตรภาษีสูญหายไดแนบหนังสือรับแจงความของสถานีตาํ รวจ.............................................................................
เลขที่....................................ลงวันที่.......................................เดือน.......................................พ.ศ. ..................................
หลักฐานที่แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา คือ................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขาพเจามีความประสงคที่จะใหกรมศุลกากรออกบัตรภาษีใหใหมแทนบัตรภาษีเดิมตามความใน
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินค าสงออกที่ผลิตในราชอาณาจัก พ.ศ. 2524 และหาก
ปรากฏวาบัตรภาษีเดิมไดถูกนําไปใชประโยชนดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอมชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นและ
ยินยอมรบผิดตามกฎหมายตอกรมศุลกากรทุกประการ โดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอแสดงความนับถือ
(......................................................)
ผูจัดการ บริษัท หาง ราน
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ใบรับคําขอชดเชยคาภาษีอากร
สวนราชการ.............................................................................................................................................
เลขที่คําขอรับเงินชดเชย.........................................................ลงวันที่......................................................
ชื่อผูยื่นคําขอชดเชยอากร........................................................................................................................
ประสงคจะโอนบัตรภาษีให......................................................................................................................
ใหนําใบคําขอฯ นี้ มาแสดงเพื่อรับบัตรภาษีไดตั้งแต..........................................................................เปนตนไป

ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที่ผูตรวจคําขอ
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คํารองขอขยายระยะเวลายื่นเอกสารประกอบชุดคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร
เขียนที่....................................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ..............
เรื่อง ขอขยายระยะเวลายื่นเอกสารครั้งที่...........................
เรียน หัวหนาฝายชดเชยอากร
ดวยบริษัท หาง ราน..................................................โดย................................................. .......
บัตรผูจัดการเลขที่...............................................สํานักงานตั้งอยูเลขที่........................ถนน................................
ตรอก/ซอย...........................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต....................................................
จั ง หวั ด ..................................โทรศั พ ท . ............................ ....และมอบให น าย/ นาง/ นางสาว
.................................................
เจาของกิจการ/ ผูจัดการ/ ผูรับมอบอํานาจ เปนผูมาติดตอมีความประสงคขอขยายระยะเวลาในการยื่นเอกสาร
ประกอบชุดคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ดังนี้
1..........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................ ..............................
3............................................................................................................................ ..............................
4............................................................................ ..............................................................................
5.................................................................................................................….......... ...........................
เนื่องจากขอผอนผัน..................................................................................................................
และขาพเจาจะนําเอกสารดังกลาวมาประกอบชุดคําขอ ภายในวันที่.............................เดือน............................
พ.ศ................ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถือวาขาพเจาสละสิทธิ์ที่จะขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรและ
ยินยอมใหกรมศุลกากร ยกคําขอที่ไดขยายเวลาไวแลวตอไป โดยขาพเจาไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอแสดงความนับถือ

(เจาของกิจการ/ ผูจัดการ/ ผูรับมอบอํานาจ)
ตราประทับ (ถามี)

