ตัวอย่ างการกรอกแบบแนบ สาหรับบุคคลธรรมดา

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

คาร้ องมอบอานาจให้ ผ้ รู ั บมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรั บเงินชดเชยค่ าภาษีอากรสาหรั บสินค้ าส่ งออก

แบบแนบ

ข

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
ประเภทกิจการ

บจก.

บมจ.

หจก.

หสน.

ร้ าน

อื่น ๆ..............................................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลัก)
สานักงานหหญ่

สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า

นาย/ MR.

(ภาษาไทย)

นาง/ MRS.

นางสาว/ MISS

อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................

ชื่อ.............................แสนดี......................... นามสกุล...............................มีทรัพย์ ...................................

บัตรประจาตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง

หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .........3 1 0 0 9 0 0 2 8 4 2 7 9...........

มีความประสงค์มอบหมายหห้
นาย/ MR.
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นาง/ MRS.
นางสาว/ MISS
อื่น ๆ/ OTHERS.........................................................................
ชื่อ................................มงคล..................... นามสกุล....................................ฤกษ์ ดี..................................
ชื่อ...........................MONGKOL..................... นามสกุล............................LERKDEE...............................

บัตรประจาตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง

หบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที.่ ............ 3 1 0 0 9 0 0 2 8 4 2 7 6..........

ทีอ่ ยูเ่ ลขที่..............8............อาคาร/หมูบ่ ้ าน................-................ตรอก/ซอย...................กิ่งแก้ ว 1.................หมูท่ ี่........12.......
ถนน .....................กิ่งแก้ ว.........................แขวง/ตาบล....................ราชาเทวะ...................เขต/อาเภอ............บางพลี............
จังหวัด...................สมุทรปราการ...............รหัสไปรษณีย์.............10540..............โทรศัพท์.........0-2667-7000 ต่ อ 111..........
โทรสาร.......................-...............................e-mail............................Mongkoldee2499@hotmail.com....................................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนหนนามของข้ าพเจ้ าฯ หนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก ตามพระราชบัญญัติ
ชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบ
หนการกระทาของบุคคลข้ างต้ นหนทุกกรณี หากเกิดการทุจริ ตหนการขอรับเงินชดเชยอันเกิดจากการกระทาของบุคคลข้ างต้ น
และเกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร ไม่วา่ กรณีหด ๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบต่อกรมศุลกากรหนทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ปิ ด
อากรแสตมป์
30 บาท

ผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลงนาม)
)

นางแสนดี มีทรัพย์

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอานาจ
นายมงคล ฤกษ์ ดี

ประทับตรา
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)

)

ยื่นวันที่ ...........................................................
หมายเหตุ - การมอบอานาจให้ บุคคลธรรมดาในการขอรับเงินชดเชยค่ าภาษีอากรฯ ให้ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท เป็ นรายบุคคล

พิมพ์ษฎากร
ด้วยตัหมวด
วอัก6ษรสี
า/เขียนด้์ )วยหมึกสี นา้ เงิน เท่ านั้น
(ตามประมวลรั
เรื่ อง ด
อากรแสตมป

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนาตารางนีม้ ายื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่)
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ข
หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ข

หมายเหตุ

หลักฐานของผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนหนการขอรับเงินชดเชย
ค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก

1. หห้ หช้ แบบแนบ ข 1 ฉบับ ต่อผู้รับมอบอานาจ ฯ 1 คน
2. กรณียกเลิกผู้รับมอบอานาจ ฯ ไม่ต้องยื่นแบบแนบ ข

กรณีบคุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
กรณีบคุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
โดยเจ้ าของบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (Passport)
เป็ นผู้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยูห่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้
อยูห่ นประเทศไทย)

