Clear Data

คําขออนุมตั ิ
ใช้ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ภ.พ.06
เพื่อออกใบกํากับภาษีตามประมวลรัษฎากร
1. ชื่อผู้ประกอบการ………………………......................................................

ยืน่ ต่อ
ผ่าน

อธิบดีกรมสรรพากร
สรรพากรพืนที่………………...……………..
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร

เลขประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

ชื่อและที่อยู่สํานักงานใหญ่ :
ชื่อสถานประกอบการ..........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่:อาคาร........................................ห้องเลขที่.....................ชันที่..............หมู่บา้ น.......................................เลขที่.......................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย.......................................................ถนน..................................................................................ตําบล/แขวง.......................................
โทรศัพท์....................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย ์
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.20 เมื่อวันที่......................เดือน............................................................พ.ศ.....................
ประเภทของสินค้าและหรื อบริ การของกิจการที่ประกอบเป็ นส่วนใหญ่ (ให้ระบุตามลําดับรายรับจํานวนมากไปน้อย)
1. ........................................................ 2. ................................................................
เลขที่รับ
3. ....................................................... 4. ................................................................
วันเดือนปี ที่รับ
5. ....................................................... 6. ................................................................

ลงชื่อผูรู้ ับ
2. มีความประสงค์ ขอใช้ เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพือ่ ออกใบกํากับภาษี
อย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
อย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 และแบบเต็มรู ป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
สําหรับการประกอบกิจการ
ค้าปลีกทัว่ ไป
ร้านค้าทองรู ปพรรณ
ตัวแทนรับชําระค่าสินค้าหรื อค่าบริ การ
ร้านค้าย่อยที่ตงอยู
ั ภ่ ายในห้องผูโ้ ดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
อื่น ๆ.............................................................................................................
ณ สถานประกอบการที่เป็ น
สํานักงานใหญ่
สาขาที่
ที่อยู่:อาคาร......................................ห้องเลขที่................ชันที่..............หมู่บา้ น............................................เลขที่..........................หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.............................................................................ตําบล/แขวง.............................................
โทรศัพท์..........................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย ์

3. ชนิดของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ
ชนิดไฟฟ้ า ECR

จํานวน................. เครื่ อง

จํานวน................. เครื่ อง
ชนิดคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ (ระบุ)............................................................ จํานวน................. เครื่ อง

.

4. คุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและโปรแกรมการทํางานรวมทังหลักการและวิธีการที่ดาํ เนินการ
1. ...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
5. เอกสารที่แนบประกอบคําขออนุมัติ
1. คุณสมบัติโดยย่อของเครื่ องบันทึกการเก็บเงิน
2. รายละเอียดหมายเลขประจําเครื่ อง (Serial Number) และจํานวนเครื่ องบันทึกการเก็บเงิน
3. แผนผังแสดงตําแหน่งวางเครื่ องบันทึกการเก็บเงิน
4. แผนผังแสดงการต่อเชื่อมเครื่ องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์อื่น
5. ตัวอย่างใบกํากับภาษีอย่างย่อ และตัวอย่างรายงานยอดขายที่ออกด้วยเครื่ องบันทึกการเก็บเงิน
6. อืื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................................

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ขา้ งต้นเป็ นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูป้ ระกอบการ
(...........................................................)
วันที่...............................................

ประทับตรา
นิตบ
ิ ค
ุ คล
(ถ ้ามี)

คําเตือน
1. กรณี ขออนุมตั ิใช้เครื่ องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 และแบบเต็มรู ป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฏากร
จากเครื่ องเดียวกัน ต้องระบุคุณสมบัติของเครื่ องบันทึกการเก็บเงิน รวมทั้งหลักการและวิธีการที่จะดําเนินการโดยละเอียด
2. กรณี เครื่ องบันทึกการเก็บเงินที่มีลกั ษณะอื่น หรื อไม่เป็ นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ฯ
ให้ยนื่ หนังสื อขออนุมตั ิฯ ตามข้อ 9 พร้อมกับการยืน่ คําขออนุมตั ิฯ (ภ.พ.06) ด้วย
หมายเหตุ
1. การยืน่ คําขออนุมตั ิ (ภ.พ.06) จะสมบูรณ์ เมื่อได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่ อกรมสรรพากรครบถ้ วนแล้ว
2. ผูป้ ระกอบการสามารถใช้เครื่ องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษี เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว
3. ให้ยนื่ คําขอ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ กรณี มีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยนื่ เป็ นรายสถานประกอบการ
ณ สานกงานสรรพากรพนททสถานประกอบการทเปนสานกงานใหญตงอยู
สํ ั ส
ี่ ป็ สํ ั ใ ่ ้ ั ่
้ื ี่ ี่ส ป
4. ผูป้ ระกอบการที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักบริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยนื่ ณ สํานักบริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

(เอกสารแนบ)
รายละเอียดประเภทของเครืองบันทึกการเก็บเงินทีขออนุมัติ
ชื่อผูป้ ระกอบการ.......................................................................................เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
เลขประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................
หมายเลขประจําเครื่ อง
ลําดับที่
(SERIAL NUMBER)

หมายเหตุ :-

ระบบ
เครื อข่าย

สํานักงานใหญ่
ประเภทเครื่ องฯ

ภาษา และชื่อโปรแกรม

มี ไม่มี

ชนิด

ชนิด

ไฟฟ้ า

คอมพิวเตอร์

สาขาที่
ประเภทใบกํากับภาษี
อย่างย่อตาม อย่างย่อตาม ม.86/6
ม. 86/6

และเต็มรู ป ม.86/4

1. หมายเลขประจําเครื่ อง (Serial Number) : กรณี เป็ นคอมพิวเตอร์ให้ระบุเฉพาะเครื่ อง CPU
2. ระบบเครืื อข่า่ ย : เป็ป็ นการเชื่ือมต่่อเส้น้ ทางการติิดต่่อสืื่ อสารระหว่า่ งคอมพิิวเตอร์์หรืื อ
ระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็ นทอด ๆ

