Clear Data

แบบ ส.บช. 1

คําขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่อื่น

ขาพเจา _________________________________ อายุ _____ ป อยูบานเลขที่ ____________ หมูที่ ____
ตรอก/ซอย ____________________ ถนน _______________________ แขวง/ตําบล ______________________
เขต/อําเภอ _______________ จังหวัด _________________โทร. _________________ รหัสไปรษณีย ________
เปน
หุนสวนผูจัดการ
กรรมการ
ผูจัดการ
เจาของ
ผูรับมอบอํานาจ
ของ ___________________________________________________ ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ _______________
สํานักงานตั้งอยูเลขที่_____ หมูที่ ___ ตรอก/ซอย___________ ถนน ______________แขวง/ตําบล ___________
เขต/อําเภอ _______________ จังหวัด _________________โทร. _________________ รหัสไปรษณีย ________
กิจการประกอบธุรกิจ_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
มี ค วามประสงค จ ะขออนุ ญ าตต อ สารวั ต รใหญ บั ญ ชี ห รื อ สารวั ต รบั ญ ชี เพื่ อ นํ า บั ญ ชี แ ละเอกสารประกอบ
การลงบัญชีไปเก็บไว ณ สถานที่อื่นที่มิใชสถานที่ทําการ หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทําการผลิต หรือเก็บสินคาเปนประจํา
หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทํางานเปนประจํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีทจี่ ะนําไปเก็บไว ณ สถานทีอ่ ื่นมี
บัญชีของรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ _____________________________________________
ถึงรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ _____________________________จํานวน _________ ป ไดแก
1. บัญชี _________________________ 2. บัญชี ___________________________
3. บัญชี _________________________ 4. บัญชี ___________________________
5. บัญชี _________________________ 6. อื่นๆ ___________________________
เอกสารประกอบการลงบัญชีของรอบปบญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ ________________________________
ถึงรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ _____________________________จํานวน _________ ป ไดแก
1. ______________________________ 2. _______________________________
3. ______________________________ 4. _______________________________
5. ______________________________ 6. อื่นๆ ___________________________
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2. สถานที่ที่จะนําบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไปจัดเก็บมีรายละเอียด คือ
ชื่อสถานที่ _________________________________________________________________
ตั้งอยูเลขที่_____________ หมูที่ ____ ตรอก/ซอย_____________ถนน_________________
แขวง/ตําบล ___________________________ เขต/อําเภอ ___________________________
จังหวัด_______________________________ รหัสไปรษณีย _________________________
3. สถานที่ตามขอ 2 มีความเกี่ยวของกันโดยเปน
ธุรกิจบริการรับฝากเก็บรักษาบัญชีฯ (คลังสินคา)
สํานักงานบริการรับทําบัญชี
เปนสถานทีท่ ี่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีมีสิทธิใชสถานที่ คือ
◊ เปนเจาของ
◊ โดยการเชา เปนเวลา_______ป ตั้งแต_______________ถึง_________________
◊ ไดรับความยินยอมใหใชสถานที่ เปนเวลา ______ ป
ตั้งแต_____________________________ถึง_____________________________
อื่นๆ__________________________________________________________________
4. เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตนําบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไปเก็บไว
นอกสถานที่ประกอบธุรกิจ _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
พรอมนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาปรากฏตามรายละเอียดดานหลังคําขออนุญาต
ฉบับนี้แลว

ลงชื่อ_______________________________ผูขออนุญาต
(
)
หุนสวนผูจัดการ / กรรมการ / ผูจัดการ / ผูรับมอบอํานาจ
วันที_่ ____/_____/______

เอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาต
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานทีอ่ ื่น
1. สําเนาหลักฐานของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูใหความยินยอมใชสถานที่ ดังนี้
 สําเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล
 สําเนาทะเบียนพาณิชย กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือบุคคล
ธรรมดา
 สําเนาการขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร กรณีเปนกิจการรวมคา
2. เอกสารสําคัญแสดงสิทธิการใชสถานที่ : สําเนาสัญญาเชาสถานที่ กรณีใชบริการของธุรกิจรับฝากเก็บบัญชีฯ (บริการคลังสินคา)
 สําเนาทะเบียนบาน โฉนดที่ดิน สัญญาเชา สัญญาซื้อ/ขายที่ดิน กรณีธุรกิจเปนเจาของสถานที่ที่นําบัญชี
ไปเก็บ
 หนังสือใหความยินยอมใชสถานที่ กรณีสถานที่นําบัญชีฯ ไปจัดเก็บเปนของผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ (เปน
กรรมการ, ผูถือหุน) หรือเปนสํานักงานบริการรับทําบัญชี
3. แผนที่โดยสังเขปและภาพถายของสถานที่ที่ขออนุญาตนําบัญชีและเอกสารฯ ไปจัดเก็บไว
4. หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรครบถวนพรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ กรณีผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมอบหมายใหผูอื่นทําการแทน
สําเนาเอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับจะตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคลพรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) หรือโดยผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี
คําแนะนํา
1. ใชแบบคําขออนุญาต (แบบ ส.บช.1) จํานวน 1 ชุด
2. กรณีนิติบุคคลขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีฯ ไวที่อื่นโดยมีสัญญา หรือการใหความยินยอมมีกําหนดเวลา
เมื่ อ ครบกํ า หนดเวลาดั ง กล า ว จะต อ งยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตพร อ มแนบหลั ก ฐานใหม ทั้ ง หมด ถ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมหรือตอทายตองแนบมาพรอมการยื่นแบบคําขอดวย

---------------------------------------------------

