








ใชก้ระดาษหวัจดหมายบริษทั(ลูกคา้) 
 

 

วนัท่ี ..... เดือน  ................. ปี.................. 
 
บริษทั   
เร่ือง ขออนุญาตน าเอกสารไปจดัเก็บภายนอกสถานท่ีประกอบการ 

เรียน ผูอ้  านวยการกรมสรรพากร   
 ผา่นสรรพากรกรุงเทพมหานครพื้นท่ี......... 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.   ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัฯ 
2.   ส าเนา ภพ 20 
3.   ส าเนา ภพ 30 ( ยอ้นหลงั 3 เดือน) 
4.   รายละเอียดเอกสารบญัชีน าเก็บ 

 

เน่ืองจากสถานท่ีในการจดัเก็บเอกสารของบริษทัฯ มีไม่เพียงพอในการจดัเก็บ ดงันั้น   ทาง
บริษทัฯ  จึงมีความประสงคข์ออนุญาตกรมสรรพากร  เพื่อน าเอกสารตามรายละเอียดแนบไปเก็บไว้
นอกสถานประกอบธุรกิจ และหากกรมสรรพากรมีความประสงค์จะตรวจสอบเอกสารดังกล่าว
ขา้งตน้  ทางบริษทัฯ จะจดัเตรียมให้ตรวจสอบไดต้ามท่ีก าหนด  เอกสารดงักล่าวจะน าไปจดัเก็บ ณ 
สถานท่ีจดัเก็บเอกสารของ บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 99  หมู่ 11  ต าบลคลองนครเน่ืองเขต 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000   ณ วนัท่ียื่นขออนุญาตบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ าเอกสารไป
จดัเก็บ  ณ บริษทัดาตา้เซฟ จ ากดั  จนกว่าจะไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากร จึงจะน าเอกสารไปจดัเก็บ 
สถานท่ีตามท่ีแจง้น้ีมีความเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นสถานท่ีท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีมีสิทธ์ิใช้สถานท่ีเป็น
เวลา ….. ปีตั้งแต่ …................. ถึง ……………………….. 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 .................................................................................. 
                                            ( …....................................) 

     กรรมการ 
 
 

 



 

  รายละเอยีดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  จ านวน  5 ปี 

 
 

ของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี …………………… ถึงรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี …………………………. 
 
1. เอกสารประกอบการลงบัญชี 
 1. รายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  
 2. ใบก ากบัภาษีซ้ือ-ส าเนาภาษีขาย  



 

เอกสารทีลู่กค้าต้องเตรียมในการยืน่เอกสารต่อกรมสรรพากร 

 
 

1.   ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัฯ(อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
2.   ส าเนา ภพ 01, ภพ 09, ภพ 20 
3.   ส าเนา ภพ 30 ( ยอ้นหลงั 3 เดือน) 
4.   รายละเอียดเอกสารบญัชีน าเก็บ 
5.    ส าเนาของสัญญา  (ในกรณีท่ีสัญญาของลูกคา้เป็นภาษาองักฤษ กรุณาแนบค าแปลสัญญาในการ
ยืน่เอกสารต่อกรมสรรพากร) 
6.   หนงัสือมอบอ านาจ 
7.   ส าเนาบตัรประชาชน ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
8.   เอกสารของทางบริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 

8.1    หนงัสือรับรองบริษทั     
  8.2    แผนท่ีบริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 

          8.3    ภาพคลงัจดัเก็บเอกสาร 

9.   จดหมายขออนุญาตน าเอกสารไปจดัเก็บภายนอกสถานท่ีประกอบการ (ตามตวัอยา่งจดหมายท่ี
แนบมาน้ี) 
 

****  ส าเนาเอกสารในการด าเนินการทุกแผน่ กรุณาประทบัตราบริษทัฯ และ ผูมี้อ  านาจลงนามใน
เอกสาร 

 
 

ค าแนะน า 

1. ใช ้จดหมายขออนุญาตน าเอกสารไปจดัเก็บภายนอกสถานท่ีประกอบการจ านวน 1 ชุด  (ตาม
แบบฟอร์มท่ีแนบมาน้ี) 

2. กรณีขออนุญาตเก็บรักษาบญัชี กบั กรมสรรพากร กรมศุลกากรโดยมีสัญญาการบริการ
จดัเก็บเอกสาร มีก าหนดระยะเวลา เม่ือครบก าหนดสัญญาการบริการจดัเก็บเอกสาร จะตอ้ง
ยืน่ค  าขออนุญาตพร้อมแนบหลกัฐานใหม่ทั้งหมด 

 

*หมายเหตุ:  ตอ้งการสอบถามขอ้มูลรายละเอียด เพิ่มเติมไดท่ี้  ฝ่ายขาย และการตลาด      
โทร.   02-710-4050 *2540         
 

 
 

 



หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

 

 

 วนัท่ี.......................................................................... 

 

  ขา้พเจา้บริษทั ............................................................................................ จ ากดั    
โดย  ...............................................................................................  กรรมการผูมี้อ านาจ ขอท า
หนงัสือฉบบัน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่ขา้พเจา้ไดม้อบอ านาจใหแ้ก่  ………………….  เป็นผูมี้อ านาจในการยืน่ 
แกไ้ข รับรองเอกสารเก่ียวกบัการขออนุญาตจดัเก็บรักษาเอกสารบญัชีไวน้อกสถานท่ีประกอบการตอ่ผูอ้  านวยการ
กรมสรรพากร  ส านกังานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท า  ใหถื้อเสมือนหน่ึงเป็น
การกระท าของขา้พเจา้ทั้งส้ิน  และขา้พเจา้ยนิดีรับผิดชอบในการท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าดงักล่าวทุกประการ 
 

 

  ทั้งน้ี  นบัตั้งแต่วนัท่ี........................................................................... เป็นตน้ไป 
 

 

 

  ลงช่ือ....................................................................................( ผูม้อบอ านาจ ) 
       

         (  ................................................................................. ) 

 

 

  ลงช่ือ................................................................................( ผูรั้บมอบอ านาจ ) 
 

(                                                                      ) 
                                      

 

  ลงช่ือ.................................................................................... ( พยาน ) 
       

               ( ....................................................................... ) 

 

 

  ลงช่ือ.................................................................................... ( พยาน ) 
      

       ( ......................................................................  ) 

 



หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

 

 

 วนัท่ี.......................................................................... 
 
  ขา้พเจา้บริษทั ............................................................................................ จ ากดั    
โดย  ...............................................................................................  กรรมการผูมี้อ  านาจ ขอท าหนงัสือฉบบัน้ีเพ่ือเป็น
หลกัฐานวา่ขา้พเจา้ไดม้อบอ านาจใหแ้ก่  ………………….  เป็นผูมี้อ  านาจในการยืน่ แกไ้ข รับรองเอกสารเก่ียวกบัการ
ขออนุญาตจัดเก็บรักษาเอกสารบัญชีไวน้อกสถานท่ีประกอบการต่อผูอ้  านวยการกรมสรรพากร ผ่านสรรพากร
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี.........  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท า  ให้ถือเสมือนหน่ึงเป็นการกระท าของขา้พเจา้
ทั้งส้ิน  และขา้พเจา้ยนิดีรับผิดชอบในการท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าดงักล่าวทุกประการ 
 
 

  ทั้งน้ี  นบัตั้งแต่วนัท่ี........................................................................... เป็นตน้ไป 
 

 

 

  ลงช่ือ....................................................................................( ผูม้อบอ านาจ ) 
       

         (  ................................................................................. ) 

 

 

  ลงช่ือ................................................................................( ผูรั้บมอบอ านาจ ) 
 

(                                                                      ) 
                                      

 

  ลงช่ือ.................................................................................... ( พยาน ) 
       

               ( ....................................................................... ) 

 

 

  ลงช่ือ.................................................................................... ( พยาน ) 
      

       ( ......................................................................  ) 

 



 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เก็บรักษา บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของ  บริษัท ................................................. 

 

 

บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากัด 

99 หมู่ที่ 11 ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 



สถานที่เก็บรักษา บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของ  บริษัท ................................................. 

                                       

 

 

 


