แบบ ร.สบ. 4

คำขอเลขที่ ................. /.................
รับวันที่ ..........................................

แบบแจ้งรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
ตามประกาศสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัทกลาง
เรื่อง กาหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2558
สำนักงำนบัญชีคุณภำพ (บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน/สำนักงำน).........................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือรับรองคุณภำพเลขที
- .่ ...............................................................................................
- - - - - -ออก -ณ วัน-ที.่ ........เดื- อน ............. พ.ศ. ..............
มีผลถึงวันที่.........เดือน .............
พ.ศ.
...................................
- ...........
-สำนักงำนตั
- ้งอยู
- ่เลขที
- ่ ......................
- - หมู
- ่ที่ ..............ตรอก/ซอย
- ถนน.....................................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต ........................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ ..................................e-mail ............................................
มีควำมประสงค์แจ้งรำยละเอียดกำรรับรองลำยมือชื่อ ตำมประกำศสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง เรื่อง กำหนด
บุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลำยมือชื่อต่อหน้ำได้ พ.ศ. 2558 ดังนี้
 1. แจ้งรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ตำมแบบ ร.สบ. 4-1)

จำนวน ............ คน

 2. แจ้งเพิ่มรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ตำมแบบ ร.สบ. 4-1)

จำนวน ............ คน

 3. แจ้งยกเลิกรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ตำมแบบ ร.สบ. 4-2)

จำนวน ............ คน

 4. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับรองลายมือชื่อ (ตำมแบบ ร.สบ. 4-3) จำนวน ............ คน
ในกำรนี้ สำนักงำนบัญชีคณ
ุ ภำพ ได้แนบเอกสำรมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลตำมมำตรำ 11
แห่ง พ.ร.บ.วิชำชีพบัญชี พ.ศ.2547 (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 แบบ ร.สบ. 4-1
 แบบ ร.สบ. 4-2
 แบบ ร.สบ. 4-3
 อื่นๆ (ถ้ำมี).......................................................................................................

จำนวน ................ ฉบับ
จำนวน ................ ฉบับ
จำนวน ................ ฉบับ
จำนวน ................ ฉบับ
จำนวน ................ ฉบับ

ขอรับรองว่ำ ข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ประทับตรำ
สำคัญ (ถ้ำมี)

ลงชื่อ..............................................................................ผู้มีอำนำจ
(..............................................................................)
ตำแหน่ง..........................................................................
วันที่ .................. / .......................... /......................

บันทึกเจ้าหน้าที่
รับแจ้งข้อมูลของสำนักงำนบัญชีคณ
ุ ภำพ.......................................................................................................................
เป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ ตำมประกำศฯ คำขอเลขที่ .................... /.................. เมื่อวันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ..............
ลงลำยมือชื่อ...................................................................นำยทะเบียน
(......................................................................)

คาชี้แจงแบบแจ้งรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (กรณีสานักงานบัญชีคุณภาพ)
เงื่อนไขในการแจ้งรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
1. สำนักงำนบัญชีคุณภำพต้องกรอกแบบแจ้งตำมข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน พร้อมลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจ ทั้งนี้ หำกสำนักงำน
บัญชีคุณภำพแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับควำมจริง นำยทะเบียนอำจเพิกถอนกำรจดทะเบียนได้
2. กรณีสำนักงำนบัญชีคุณภำพถูกพักใช้หนังสือรับรอง ถือว่ำสิ้นสุดกำรเป็นบุคคลเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อตำมประกำศนี้
นับแต่วันที่กำรถูกพักใช้จนถึงวันที่กำรพักใช้สิ้นสุด
3. กรณีสำนักงำนบัญชีคุณภำพถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือมีการแจ้งขอยกเลิกการรับรอง หรือเลิกประกอบกิจการ
ด้านการทาบัญชี ถือว่ำสิ้นสุดกำรเป็นบุคคลเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อตำมประกำศนี้ นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรั บรอง หรือมีกำร
แจ้งขอยกเลิกกำรรับรอง หรือเลิกประกอบกิจกำรด้ำนกำรทำบัญชีมีผลบังคับใช้
4. กรณีหนังสือรับรองคุณภาพหมดอายุ ถือว่ำสิ้นสุดกำรเป็น บุคคลเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ ตำมประกำศนี้ นับแต่วันที่
หนังสือรับรองหมดอำยุ
5. กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำกที่แจ้งไว้ในแบบ ร.สบ. 4 นี้ สำนักงำนบัญชีคุณภำพต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
6. กรณีหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลตำมมำตรำ 11 แห่ง พ.ร.บ.วิชำชีพบัญชี พ.ศ.2547 ที่แสดงไว้ในแบบแจ้ง
หมดอำยุหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง ให้จัดส่งสำเนำหลักฐำนฉบับใหม่ต่อเจ้ำหน้ำที่ด้วยภำยใน 30 วัน
7. ในการจดทะเบี ยนห้ างหุ้นส่ วนและบริษั ทจ ากัด ส านักงานบั ญชี คุ ณภาพต้ องแนบสาเนาหนั งสื อรั บรองคุ ณภาพ
สานักงานบัญชี พร้อมรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิติกรรมและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) ยื่นต่อนายทะเบียนทุกครั้ง
หลักฐานที่ต้องแนบประกอบแบบแจ้งรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ :
1. แจ้งรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (เลือก  ข้อ 1)
- แบบ ร.สบ. 4 จำนวน 1 ฉบับ
- แบบ ร.สบ. 4-1 ตำมจำนวนรำยชื่อที่สำนักงำนบัญชีคุณภำพแจ้งเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ พร้อมเอกสำรตำมที่แบบแจ้งกำหนด
2. แจ้งเพิ่มรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (เลือก  ข้อ 2)
- แบบ ร.สบ. 4 จำนวน 1 ฉบับ
- แบบ ร.สบ. 4-1 ตำมจำนวนรำยชื่อที่สำนักงำนบัญชีคุณภำพแจ้งเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ พร้อมเอกสำรตำมที่แบบแจ้งกำหนด
3. แจ้งยกเลิกรายชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (เลือก  ข้อ 3)
- แบบ ร.สบ. 4 จำนวน 1 ฉบับ
- แบบ ร.สบ. 4-2 ตำมจำนวนรำยชื่อที่สำนักงำนบัญชีคุณภำพแจ้งเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ พร้อมเอกสำรตำมที่แบบแจ้งกำหนด
4. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับรองลายมือชื่อ (เลือก  ข้อ 4)
- แบบ ร.สบ. 4 จำนวน 1 ฉบับ
- แบบ ร.สบ. 4-3 ตำมจำนวนรำยชื่อที่สำนักงำนบัญชีคุณภำพแจ้งเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ พร้อมเอกสำรตำมที่แบบแจ้งกำหนด
วิธีการแจ้งและสถานที่แจ้ง :
1. ยื่นด้วยตนเอง
- ยื่นแบบแจ้ง พร้อมเอกสำรแนบตำมที่แบบแจ้งกำหนด ณ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (ชั้น 13)
2. ให้ผู้อื่นยื่นแทน
- เอกสำรเช่นเดียวกับกำรยื่นด้วยตนเอง พร้อมแนบหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท แนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ ยื่นเอกสำร ณ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (ชั้น 13)
3. ทำงไปรษณีย์
- เอกสำรเช่นเดียวกับกำรยื่นด้วยตนเอง พร้อมแนบซองเปล่ำจ่ำหน้ำซองถึงสำนักงำนบัญชีคุณภำพ (ผู้แจ้ง) ติดแสตมป์ 10 บำท
และจัดส่งไปยัง
กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบำงกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(แจ้งรำยชื่อบุคคลเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ)

