
ยืน่ต่อ อธิบดีกรมสรรพากร

ภ.พ.06             สรรพากรพืนท่ี………………...……………..

    เพื่อออกใบกํากับภาษีตามประมวลรัษฎากร             ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

1. ช่ือผู้ประกอบการ………………………...................................................... เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร
           เลขประจาํตวัประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล

    ช่ือและที่อยู่สํานักงานใหญ่ :
    ช่ือสถานประกอบการ..........................................................................................................................................................................................
    ท่ีอยู่:อาคาร........................................หอ้งเลขท่ี.....................ชนัท่ี..............หมู่บา้น.......................................เลขท่ี.......................หมู่ท่ี..............
    ตรอก/ซอย.......................................................ถนน..................................................................................ตาํบล/แขวง.......................................
    อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย ์                                             โทรศพัท.์...................................
    จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.20  เม่ือวนัท่ี......................เดือน............................................................พ.ศ.....................
    ประเภทของสินคา้และหรือบริการของกิจการที่ประกอบเป็นส่วนใหญ่ (ใหร้ะบุตามลาํดบัรายรับจาํนวนมากไปนอ้ย)

    1. ........................................................  2.  ................................................................
    3.  .......................................................  4.  ................................................................

    5.  .......................................................  6.  ................................................................

     ลงช่ือผูรั้บ

ผา่น
ใช้เคร่ืองบันทึกการเกบ็เงนิ

     เลขท่ีรับ
     วนัเดือนปีท่ีรับ

คาํขออนุมตัิ

2.  มีความประสงค์ขอใช้เคร่ืองบันทึกการเกบ็เงนิเพือ่ออกใบกาํกบัภาษี
              อยา่งยอ่ ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
              อยา่งยอ่ ตามมาตรา 86/6 และแบบเตม็รูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

สาํหรับการประกอบกิจการ
คา้ปลีกทัว่ไป
ร้านคา้ทองรูปพรรณ
ตวัแทนรับชาํระค่าสินคา้หรือค่าบริการ
ร้านคา้ยอ่ยท่ีตงัอยูภ่ายในหอ้งผูโ้ดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
อ่ืน ๆ.............................................................................................................

    ณ สถานประกอบการที่เป็น สาํนกังานใหญ่             สาขาที่
    ท่ีอยู่:อาคาร......................................หอ้งเลขท่ี................ชนัท่ี..............หมู่บา้น............................................เลขท่ี..........................หมู่ท่ี.............
    ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.............................................................................ตาํบล/แขวง.............................................
    อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย ์                                              โทรศพัท.์.........................................

3.  ชนิดของเคร่ืองบันทึกการเกบ็เงนิที่ขออนุมัติ

                 ชนิดไฟฟ้า  ECR

                 ชนิดคอมพิวเตอร์
                 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................

.

ู

จาํนวน................. เคร่ือง

จาํนวน................. เคร่ือง

จาํนวน................. เคร่ือง



4.  คุณสมบัติของเคร่ืองบันทึกการเกบ็เงินและโปรแกรมการทํางานรวมทังหลกัการและวิธีการท่ีดาํเนินการ

    1. ...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
    2. ...............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
    3.  ..............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

5.  เอกสารท่ีแนบประกอบคําขออนุมัติ
     1. คุณสมบติัโดยยอ่ของเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน      จาํนวน...............ฉบบั
     2. รายละเอียดหมายเลขประจาํเคร่ือง (Serial Number) และจาํนวนเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน      จาํนวน...............ฉบบั
     3. แผนผงัแสดงตาํแหน่งวางเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน      จาํนวน...............ฉบบั
     4. แผนผงัแสดงการต่อเช่ือมเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินเขา้กบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน      จาํนวน...............ฉบบั
     5. ตวัอยา่งใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ และตวัอยา่งรายงานยอดขายที่ออกดว้ยเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน      จาํนวน..............ฉบบั

ื่     6. อืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................      จาํนวน..............ฉบบั

                         ลงช่ือ..............................................................ผูป้ระกอบการ
           (...........................................................)
             วนัท่ี...............................................

1. กรณีขออนุมติัใชเ้คร่ืองบนัทึกการเก็บเงินออกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ตามมาตรา 86/6 และแบบเตม็รูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฏากร
จากเคร่ืองเดียวกนั  ตอ้งระบุคุณสมบติัของเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน รวมทั้งหลกัการและวธีิการท่ีจะดาํเนินการโดยละเอียด

2. กรณีเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินท่ีมีลกัษณะอ่ืน หรือไม่เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 46) ฯ 
ใหย้ืน่หนงัสือขออนุมติัฯ ตามขอ้ 9 พร้อมกบัการยืน่คาํขออนุมติัฯ (ภ.พ.06) ดว้ย

หมายเหตุ

1. การยืน่คาํขออนุมติั (ภ.พ.06) จะสมบูรณ์  เมื่อได้ส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่อกรมสรรพากรครบถ้วนแล้ว

2. ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้คร่ืองบนัทึกการเก็บเงินออกใบกาํกบัภาษี  เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว

3. ใหย้ืน่คาํขอ ณ สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่งใหย้ืน่เป็นรายสถานประกอบการ
 สํ ั ส ื้ ี่ ี่ส ป ี่ ป็ สํ ั ใ ่ ั้ ่

คําเตือน

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการที่แจง้ไวข้า้งตน้เป็นรายการที่ถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกประการ

ประทับตรา
นติบิคุคล
(ถา้ม)ี

ณ สานกงานสรรพากรพนททสถานประกอบการทเปนสานกงานใหญตงอยู
4. ผูป้ระกอบการที่อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ใหย้ืน่ ณ สาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 



ช่ือผูป้ระกอบการ.......................................................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร

                                               เลขประจาํตวัประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล

ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................              สาํนกังานใหญ่        สาขาท่ี               

ชนิด ชนิด อยา่งยอ่ตาม อยา่งยอ่ตาม ม.86/6

มี ไม่มี ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ม. 86/6 และเตม็รูป ม.86/4

เครือข่าย

(เอกสารแนบ)

รายละเอยีดประเภทของเครืองบันทกึการเกบ็เงินทขีออนุมัติ

ระบบ ประเภทใบกาํกบัภาษีประเภทเคร่ืองฯ
หมายเลขประจาํเคร่ือง

(SERIAL NUMBER)
ภาษา และช่ือโปรแกรมลาํดบัท่ี

หมายเหตุ :- 1. หมายเลขประจาํเคร่ือง (Serial Number) : กรณีเป็นคอมพิวเตอร์ใหร้ะบุเฉพาะเคร่ือง CPU

ื ่ ป็ ื่ ่ ้ ิ ่ ื่ ่ ิ ์ ื2. ระบบเครือข่าย : เป็นการเชือมต่อเสน้ทางการติดต่อสือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์หรือ

    ระบบคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนัเป็นทอด ๆ
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