
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 46) 

เรื่อง    ก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร 
  

--------------------------------------------- 
  
                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้
เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงินในการออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ ดังนี้ 
  
                 ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 38) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2535 
  
                 ข้อ 2  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการค้าปลีกตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 32) เรื่อง ก าหนดลักษณะและหรือเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าใน
ลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก ให้เป็นกิจการค้า
ปลีกตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึ่งประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บ
เงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ ยื่นค าขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ต่ออธิบดีกรมสรรพากร 
                      ค าขออนุมัติให้ยื่นตามแบบค าขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.06) โดยจะต้องแนบเอกสารและรายการดังต่อไปนี้พร้อมกับค าขออนุมัติ 
                         (1)  คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
                        (2)  รายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจ าเครื่อง (Serial Number) และจ านวนเครื่อง
บันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ 
              (3)  แผนผังแสดงต าแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
            (4)  ในกรณีที่มีการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อ่ืน ให้แสดงแผนผังระบบการต่อเชื่อมดังกล่าวด้วย 
             (5)  ตัวอย่างใบก ากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และตัวอย่าง
รายงานการขายสินค้าหรือ การให้บริการประจ าวันที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
 



                   (6)  ตัวอย่างใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีผู้ประกอบการจด
ทะเบียนออกใบก ากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 
แห่งประมวลรัษฎากร จากเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดียวกัน 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 218) ใช้บังคับ 18 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป) 
  
                 ข้อ 3 เครื่องบันทึกการเก็บเงินจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                      “(1) เป็นเครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
                           (ก) ชนิดไฟฟ้า ECR (Electronic Cash Register) ซึ่งบันทึกโปรแกรมการขายสินค้าหรือ
การให้บริการไว้ในความจ าชนิดถาวร แบบ ROM (Read Only Memory) หรือแบบ EPROM (Erasable 
Programmable ROM) เป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์พิเศษของผู้ขายเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการแก้ไข
โปรแกรมการขายสินค้าหรือการให้บริการ และต้องมิใช่เครื่องบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟ้า ECR ที่มีหัวพิมพ์ระบบ 
Drum Matrix ซึ่งได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2538 เป็นต้นไป หรือ” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 62) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2538 เป็น
ต้นไป) 
                            (ข) ชนิดคอมพิวเตอร์ ซึ่งบันทึกโปรแกรมการขายสินค้าหรือการให้บริการไว้ในความจ า
ชนิดชั่วคราวแบบ RAM (Random Access Memory) เป็นส่วนใหญ่ และมีช่องใส่สื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette 
เพ่ือบันทึกรายละเอียดของสินค้าหรือบริการและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการขายสินค้าหรือการให้บริการได้ 
หรือในกรณีที่ไม่มีช่องใส่สื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette ต้องสามารถสั่งเขียนโปรแกรมการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการ หรือบันทึกรายการการขายหรือการให้บริการจากเครื่องควบคุมกลางได ้
                        (2)  เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องใช้กระดาษออกใบก ากับภาษีอย่างย่อให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการ และจะใช้กระดาษขนาดเดียวกันเป็นส าเนาซ้อนกับใบก ากับภาษีตัวจริงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีกระดาษเป็น
ม้วนต่อเนื่องเพ่ือบันทึกรายการประจ าวัน (Daily Transaction Journal) ไว้ ซึ่งจะใช้เป็นส าเนาใบก ากับภาษีแทน
กระดาษซ้อนใบก ากับภาษีก็ได้ 
                       (3)  เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถออกใบก ากับภาษีอย่างย่อซึ่งมีรายการอย่างน้อย
ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องสามารถบันทึกค าว่า “ใบก ากับภาษีอย่างย่อ” ไว้ในกระดาษ
ใบก ากับภาษีอย่างย่อด้วย หรืออาจจะบันทึกค าว่า “TAX INV(ABB)” ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินสามารถ
บันทึกได้ 12 หลัก หรือค าว่า “TAX INVOICE(ABB)” ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินสามารถบันทึกได้ 16 หลัก 
แทนก็ได ้
                         (4)  เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนดให้ไว้ในใบก ากับภาษีอย่างย่อได้ 
                         (5)  เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนดให้ไว้ในส าเนาใบก ากับภาษี โดยอย่างน้อยต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องไว้ในตอนต้นและ
ตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวัน โดยส าเนาใบก ากับภาษีจะไม่มีชื่อ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี หรือข้อความที่ระบุว่าราคาสินค้าหรือบริการได้รวม



ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้วก็ได้และส าหรับรายการของสินค้าหรือบริการในส าเนาใบก ากับภาษี จะบันทึกเป็นรหัสของ
สินค้าหรือบริการ โดยไม่บันทึกเป็นรายการของสินค้าหรือบริการตามใบก ากับภาษีอย่างย่อก็ได้ ส่วนค าว่า 
“ใบก ากับภาษีอย่างย่อ” จะใช้วิธีตีพิมพ์หรือประทับตราไว้ในตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเนื่องซึ่ง
บันทึกรายการประจ าวันก็ได้ 
                               ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินไม่สามารถบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องในกระดาษเป็น
ม้วนต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวันได้ ก็ให้ใช้วิธีบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่อง ณ ต าแหน่งซึ่งใช้บันทึกรายการ
มูลค่าการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยอย่างน้อยต้องบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องไว้ในตอนต้นของกระดาษเป็น
ม้วนต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวันก่อนเริ่มท าการขายสินค้าหรือให้บริการ และในตอนท้ายของกระดาษเป็น
ม้วนต่อเนื่องดังกล่าวหลังจากท าการขายสินค้าหรือให้บริการรายสุดท้ายและรวมยอดขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว 
และให้แนบใบก ากับภาษีที่ออกในลักษณะนี้ติดกับหัวม้วนกระดาษต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวันเพ่ือเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ 
                       (6)  เครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่องต้องสามารถออกผลสรุปรายงานการขายสินค้าหรือ
การให้บริการประจ าวันได้ 
  
                 ข้อ 4 เครื่องบันทึกการเก็บเงินชนิดไฟฟ้าหรือชนิดคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 3 (1) จะใช้บันทึกการเก็บ
เงินโดยตัวเองโดยไม่ต้องต่อเชื่อม หรือจะใช้ต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนเป็นระบบ POSS 
(Point of Sale System) ก็ได้” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 59) ใช้บังคับ 1 มกราคม 2538 
เป็นต้นไป) 
  
                 ข้อ 5  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บ
เงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ดังนี้ 
                         (1)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะบันทึกรายการของสินค้าหรือบริการในใบก ากับ
ภาษีอย่างย่อเป็นรหัส จะต้องมีรหัสดังกล่าวพร้อมทั้งค าแปลก่อนวันเริ่มใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน พร้อมทั้งรหัส
หรือเครื่องหมายที่แสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และที่ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เก็บไว้ ณ สถานประกอบการที่ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าว และในกรณีที่เครื่องบันทึกการ
เก็บเงินต่อเชื่อมกับระบบกลางที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการที่ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน จะต้องมีรหัสทั้งระบบ
เก็บไว้ ณ สถานประกอบการและที่ตั้งของระบบกลางด้วย 
                         (2)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพากรเข้าไปติดเครื่องหมาย
แสดงเลขรหัสประจ าเครื่อง บนเครื่องท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้บันทึกการเก็บเงิน หรือในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบ
ให้ติดเอง ต้องติดให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าว 
                             หากเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจ าเครื่องดังกล่าวถูกเคลื่อนย้าย ถูกท าลาย สูญหาย 
หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ระงับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าว และให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นค า
ร้องขอรับเครื่องหมายแสดงเลขรหัสประจ าเครื่องจากอธิบดีกรมสรรพากรทันที 



                         (3)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแสดงหมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีลงในใบก ากับภาษี
อย่างย่อที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน โดยเรียงตามล าดับตัวเลขจนหมดทุกหลักก่อน จึงจะย้อนกลับมา
เริ่มต้นใหม่ได้ ยกเว้นกรณีที่จะท าให้ยอดขายรวมเกินความสามารถของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและท าให้ข้อมูล
สูญหาย ก็ให้ออกรายงานการล้างยอดสะสมและเริ่มเลขล าดับใหม่ได้ โดยให้หมายเหตุเหตุผลไว้ในม้วนกระดาษ
ต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวันด้วย 
                         (4)  เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องบันทึกรายการการขายสินค้าหรือการให้บริการในกระดาษ
เป็นม้วนต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวัน ในขณะเดียวกับการออกใบก ากับภาษี และหากเป็นเครื่องบันทึกการ
เก็บเงินที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 หรือเป็นเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่บันทึกเวลาได้ ก็ต้องบันทึก
เวลาที่ออกใบก ากับภาษีนั้นไว้ในใบก ากับภาษี ใบก ากับภาษีอย่างย่อและในกระดาษเป็นม้วนต่อเนื่องซึ่งบันทึก
รายการประจ าวันด้วย 
                         (5)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องออกใบก ากับภาษีอย่างย่อซึ่งมีรายการอย่างน้อยตาม
มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องบันทึกค าว่า “ใบก ากับภาษีอย่างย่อ” ไว้ในกระดาษใบก ากับภาษี
อย่างย่อขณะออกใบก ากับภาษีอย่างย่อด้วย หรืออาจจะบันทึกค าว่า “TAX INV(ABB)” ในกรณีที่เครื่องบันทึกการ
เก็บเงินสามารถบันทึกได้ 12 หลัก หรือค าว่า “TAX INVOICE(ABB)” ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินสามารถ
บันทึกได้ 16 หลัก แทนก็ได้ 
                        (6)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแสดงเลขรหัสประจ าเครื่องที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนดให้ไว้ในใบก ากบัภาษีอย่างย่อ 
                         (7)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแสดงเลขรหัสประจ าเครื่องที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนดให้ไว้ในส าเนาใบก ากับภาษี โดยอย่างน้อยต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องไว้ในตอนต้นและ
ตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเนื่อง ซึ่งบันทึกรายการประจ าวัน โดยส าเนาใบก ากับภาษีจะไม่มีชื่อ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี หรือข้อความที่ระบุว่าราคาสินค้าหรือบริการได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้วก็ได้ และส าหรับรายการของสินค้าหรือบริการในส าเนาใบก ากับภาษี จะบันทึกเป็นรหัสของ
สินค้าหรือบริการ โดยไม่บันทึกเป็นรายการของสินค้าหรือบริการตามใบก ากับภาษีอย่างย่อก็ได้ ส่วนค าว่า 
“ใบก ากับภาษีอย่างย่อ” จะใช้วิธีตีพิมพ์หรือประทับตราไว้ในตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเนื่องซึ่ง
บันทึกรายการประจ าวันก็ได้ 
                                ในกรณีที่เครื่องบันทึกการเก็บเงินไม่สามารถบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องในกระดาษเป็น
ม้วนต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวันได้ ก็ให้ใช้วิธีบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่อง ณ ต าแหน่งซึ่งใช้บันทึกรายการ
มูลค่าการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยอย่างน้อยต้องบันทึกเลขรหัสประจ าเครื่องไว้ในตอนต้นของกระด าษ
เป็นม้วนต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวันก่อนเริ่มท าการขายสินค้าหรือให้บริการ และในตอนท้ายของกระดาษ
เป็นม้วนต่อเนื่องดังกล่าวหลังจากท าการขายสินค้าหรือให้บริการรายสุดท้ายและรวมยอดขายสินค้าหรือให้บริการ
แล้ว และให้แนบใบก ากับภาษีที่ออกในลักษณะนี้ติดกับหัวม้วนกระดาษต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวันเพ่ือ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
 
 



                         (8)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องออกผลสรุปรายงานการขายสินค้าหรือการให้บริการจาก
เครื่องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื่อง 
                         (9)  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดท าสรุปรายงานการขายสินค้าหรือการให้บริการอย่าง
น้อยทุกสิ้นวันท าการ 
                        (10) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดท าสรุปรายงานการล้างยอดขายสินค้าหรือการ
ให้บริการที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงินทุกครั้ง 
                 (11) ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องเก็บม้วนกระดาษต่อเนื่องซึ่งบันทึกรายการประจ าวัน 
(Daily Transaction Journal) ไว้ ณ สถานประกอบการเป็นเวลา 5 ปี โดยหากเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีแล้ว หลังจาก
นั้นจะเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลใดก็ได้ 
                      (12) ห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินระบบ POSS ออกใบก ากับ
ภาษีอย่างย่อด้วยมือ ยกเว้นกรณีที่เครื่องขัดข้องใช้การไม่ได้ เช่น เครื่องเสียหรือไฟฟ้าดับ โดยจะต้องประทับตรา
ค าว่า “เครื่องขัดข้อง” ไว้ในใบก ากับภาษีอย่างย่อท่ีออกด้วยมือด้วย 
                      “(13) การจ าหน่ายเครื่องบันทึกการเก็บเงิน การท าลาย การเคลื่อนย้ายออกจากสถาน
ประกอบการโดยมิใช่เพ่ือการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา หรือกรณีที่มิได้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินให้เป็นไปตามที่
ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องแจ้งให้สรรพากรพ้ืนที่ในเขตท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ทราบตามแบบแจ้ง การเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ  
(แบบ ภ.พ.06.1) ภายใน 7 วันก่อนวันจ าหน่าย ท าลาย หรือเคลื่อนย้าย เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยก็ให้แจ้งภายใน 
7 วันนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน 
                            กรณีตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้แจ้ง
สรรพากรพ้ืนที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ทราบเป็นรายสถานประกอบการ และ
กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้แจ้งผู้อ านวยการ
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ทราบ” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 218) ใช้บังคับ 18 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป) 
  
                 ข้อ 6  หากผู้ประกอบการจดทะเบียนต่อเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับระบบกลางเป็นระบบ POSS 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องก าหนดให้ระบบกลางดังกล่าวท ารายงานภาษีขายตามมาตรา 87 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร โดยอัตโนมัติในโปรแกรมเดียวกันทุกสิ้นวันท าการด้วย 
  
               “ข้อ 7 ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษี
อย่างย่อจะต้องยื่นค าขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อต่ออธิบดีกรมสรรพากร
ผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
               กรณีตามวรรคหนึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นผ่านสรรพากร
พ้ืนที่ในเขตท้องที่ท่ีสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่โดยต้องยื่นค าขออนุมัติเป็นรายสถานประกอบการ 



และกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นค าขออนุมัติ
ผ่านผู้อ านวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
                กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะยื่นค าขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออก
ใบก ากับภาษีอย่างย่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีสิทธิยื่นรายการข้อมูลค าขออนุมัติดังกล่าวตามแบบค า ขอ
อนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.06) ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th พร้อมกับอัปโหลด (Upload) เอกสาร
และรายการตามข้อ 2 ประกอบค าขออนุมัติได้อีกวิธีหนึ่ง” 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 218) ใช้บังคับ 18 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป) 
  
  
                 ข้อ 8 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินทั้งส าหรับออก
ใบก ากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร จากเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดียวกันผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกกรณี
โดยจะต้องระบุคุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและโปรแกรม รวมทั้งหลักการและวิธีการที่จะด าเนินการ
โดยละเอียด และห้ามใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินบันทึกรายการใด ๆ ในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ใช้ส าหรับออกใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
จากเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดียวกันได้ด้วย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 173) ใช้บังคับ 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป) 
  
                 ข้อ 9 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีลักษณะอ่ืน
หรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้แยกค าขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามประกาศนี้ตามแบบที่อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่หรือวางเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และห้ามใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงินดังกล่าวจนกว่าจะได้รับอนุมัติ 
  
                 ข้อ 10  อธิบดีกรมสรรพากรอาจก าหนดเงื่อนไขการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ิมเติมเป็นการทั่วไป 
หรือเฉพาะรายผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย 
  
                 ข้อ 11  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่ งใช้ เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 38) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอ
อนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้
เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ให้ยังคงใช้
เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าวได้ต่อไป จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศ
ฉบับนี้ ซึ่งต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2536 

http://www.rd.go.th/


  
                 ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย 
  
                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 
  

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 



ย่ืนต่อ อธิบดีกรมสรรพากร

ภ.พ.06          สรรพากรพ้ืนท่ี……………...…………….....
    เพ่ือออกใบกํากับภาษีตามประมวลรัษฎากร         ผู้อํานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

1.  ชื่อผู้ประกอบการ............................................................................................................................................................................

    ชื่อและท่ีอยู่สํานักงานใหญ่  :
    ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................................................................................

    ท่ีอยู่  :  อาคาร...................................ห้องเลขท่ี.....................ช้ันท่ี.............หมู่บ้าน..................................เลขท่ี..................หมู่ท่ี...........
    ตรอก / ซอย.......................................................ถนน.........................................................ตําบล / แขวง............................................
    อําเภอ / เขต...............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์                                    โทรศัพท์..........................................
    วันท่ีให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)   วันท่ี...................เดือน................................................พ.ศ.......................
    ประเภทของสินค้าและหรือบริการของกิจการท่ีประกอบเป็นส่วนใหญ่ (ให้ระบุตามลําดับรายรับจํานวนมากไปน้อย)
    1. ........................................................  2.  ..................................................................
    3.  .......................................................  4.  ...................................................................
    5.  .......................................................  6.  ...................................................................

2.  มีความประสงค์ขอใช้เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากับภาษี เป็น เครื่องประจํา   เคร่ืองสํารอง

           ประเภทใบกํากับภาษี อย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
อย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 และแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

              มีรายการเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 86/6 มาตรา 86/5 และมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

การค้าท่ัวไป ตัวแทนรับชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการ
ร้านค้าทองรูปพรรณ ร้านค้าย่อยท่ีต้ังอยู่ภายในห้องผู้โดยสารขาออก  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

และได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0

    ณ สถานประกอบการท่ีเป็น สํานักงานใหญ่             สาขาท่ี
    ท่ีอยู่  : อาคาร................................ห้องเลขท่ี…….............ช้ันท่ี..............หมู่บ้าน.....................................เลขท่ี...............หมู่ท่ี...............
    ตรอก / ซอย.......................................................ถนน.............................................................ตําบล / แขวง.........................................
    อําเภอ / เขต............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์                                     โทรศัพท์.............................................

3.  ชนิดของเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินท่ีขออนุมัติ
ไฟฟ้า  ECR จํานวน....................เครื่อง จํานวน......................เครื่อง

4.  คุณสมบัติของเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน
      4.1  การเช่ือมต่อเป็นระบบเครือข่าย (Network) มี ไม่มี
      4.2  รูปแบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์   ผสมผสาน
      4.3  โปรแกรม หรือภาษาท่ีใช้ พัฒนาเอง       ซ้ือ Software ช่ือ........................... ผสมผสาน Software ช่ือ..........................

คอมพิวเตอร์

           ประเภทกิจการ

คําขออนุมัติ

    ลงช่ือผู้รับ

ผ่าน
ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

    เลขท่ีรับ
    วันเดือนปีท่ีรับ

    เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร



5.  เอกสารแนบประกอบคําขออนุมัติ 
      5.1  คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน กรณีขออนุมัติตามข้อ 9 ให้แนบหนังสือขออนุมัติใช้เครื่องฯ ด้วย จํานวน.....................ฉบับ
      5.2  ตัวอย่างใบกํากับภาษีอย่างย่อ กรณีออกใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดียวกัน
            ให้แนบตัวอย่างใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปด้วย จํานวน.....................ฉบับ
      5.3  ตัวอย่างรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการขาย / ให้บริการประจําวัน  และรายงานภาษีขาย จํานวน.....................ฉบับ
      5.4  แผนผังแสดงตําแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน จํานวน.....................ฉบับ
      5.5  แผนผังการต่อเช่ือมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น (ถ้ามี) จํานวน.....................ฉบับ

                         ลงช่ือ..............................................................ผู้ประกอบการ
           (...........................................................)
             วันท่ี...............................................

คําเตือน
1.  การย่ืนคําขอ ภ.พ. 06 จะสมบูรณ์  เมื่อได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่อกรมสรรพากรครบถ้วนแล้ว
2.  ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบกํากับภาษี  เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ  
1.  ให้ยื่นคําขอ ภ.พ. 06  ต่อสรรพากรพ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยู่   กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง
     ให้ยื่นคําขอ ภ.พ. 06  เป็นรายสถานประกอบการ  ต่อสรรพากรพ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการท่ีเป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่
2.  ผู้ประกอบการในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่   
    ให้ยื่นคําขอ ภ.พ. 06  ต่อผู้อํานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
3.  กรณีมีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินท่ีมีลักษณะอ่ืน หรือไม่เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
     เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 46)ฯ  ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 ให้แยกคําขอและหนังสือขออนุมัติฯ 
     ตามข้อ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี 46)ฯ  ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 ด้วย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ประทับตรา
นติบิคุคล
(ถา้ม)ี



ชื่อผู้ประกอบการ............................................................................................................................................................................................

ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................              สํานักงานใหญ่     สาขาท่ี

หมายเลข

ประจําเครื่อง
(SERIAL NUMBER) อย่างย่อ อย่างย่อและ มีรายการ

แบบเต็มรูป เป็นอย่างอื่น

    1. หมายเลขประจําเครื่อง (Serial Number)  :  กรณีเป็นคอมพิวเตอร์ให้ระบุเฉพาะเครื่อง CPU

    2. ระบบเครือข่าย (Network)  :  เป็นการเช่ือมต่อเส้นทางการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

        หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นทอด ๆ

หมายเหตุ :- 

(เอกสารแนบ)

เลขประจําผู้เสียภาษีอากร

เครือข่าย

ระบบ โปรแกรมหรือ
ภาษาท่ีใช้

ชนิดเครื่องบันทึก
การเก็บเงิน ประเภทใบกํากับภาษี

รายละเอียดประเภทของเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ

ยี่ห้อลําดับท่ี
คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าช่ือการได้มาไม่มีมี



หนังสือขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกํากับภาษีตามประมวลรัษฎากร 

ตามขอ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 46)ฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 
 

 เขียนที…่…………………………............................. 

         …………………………….............................. 
 

วันที่ ………. เดือน …….......………….. พ.ศ. ………........... 
 

เรื่อง  ขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเกบ็เงินตามขอ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 46)ฯ         

        ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 
 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพากร ผาน       สรรพากรพ้ืนที่............................................. 

                                             ผูอํานวยการกองบรหิารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
 
 

  ดวย ……............………………………...............…………..มีความประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ที่มีคุณสมบัติไมเปนตามขอ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 46)ฯ ลงวันที่ 

29 มีนาคม พ.ศ. 2536  เพ่ือออกใบกํากับภาษี สําหรับ        สํานักงานใหญ        สาขาที่ 

จํานวน ………แหง  รวม.............เครื่อง  โดยแนบเอกสาร ดังน้ี 

  1. คําขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพ่ือออกใบกํากับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06)        

พรอมเอกสารแนบ  จํานวน………………ฉบับ 

  2. เหตุผลและความจําเปนที่ตองใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีคุณสมบัติไมเปนตามขอ 3     

ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 46)ฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536  

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

  3. ขอแตกตางระหวางเครื่องบันทึกการเก็บเงินทั่วไปกับเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................
    

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

       ลงช่ือ........................................................ผูประกอบการ 

(                                    ) 

           วันที่........................................................... 
 

ประทบัตรา 

นิติบุคคล 

(ถา้มี) 



ภ.พ.06.1

แบบแจงการเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยไดรับอนุมัติ

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 46)ฯ

ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536

เรื่อง      แจงการเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยไดรับอนุมัติ

เรียน             ผูอํานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ

                    สรรพากรพ้ืนที่.............................................

1.  ช่ือผูประกอบการ...............................................................

     เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

     ช่ือและท่ีอยูสํานักงานใหญ

     ช่ือสถานประกอบการ..............................................................................................................................................................

     ท่ีอยู :  อาคาร....................................หองเลขท่ี...............ช้ันท่ี......หมูบาน................................เลขท่ี...................หมูท่ี..............

     ตรอก/ซอย............................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..........................................................

     อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย                               โทรศัพท........................................

2.  มีความประสงคขอเปล่ียนแปลงการใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินท่ีเคยไดรับอนุมัติ

     ณ  สถานประกอบการท่ีเปน          สํานักงานใหญ          สาขาท่ี

     ท่ีอยู :  อาคาร....................................หองเลขท่ี...............ช้ันท่ี......หมูบาน................................เลขท่ี...................หมูท่ี..............

     ตรอก/ซอย............................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..........................................................

     อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย                               โทรศัพท........................................

                (1)  กรณีจําหนายเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน จํานวน...........................เคร่ือง    

                (2)  กรณีระงับ ทําลาย เคร่ืองชํารุดหรือสูญหายจนใชงานไมได จํานวน...........................เคร่ือง    

                (3)  กรณียกเลิกการใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน จํานวน...........................เคร่ือง    

                (4)  กรณีเคล่ือนยายเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินเปนการถาวร จํานวน...........................เคร่ือง    

                (5)  กรณีเคล่ือนยายเคร่ืองฯ ช่ัวคราว (รวมถึงการนําเคร่ืองฯ สํารองไปใชท่ีอื่น) จํานวน...........................เคร่ือง    

                (6)  กรณีมิไดใชเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน...........................เคร่ือง    

                     - เคยไดรับอนุมัติใหออกใบกํากับภาษี       อยางยอ สําหรับกิจการ............................................................

      อยางยอและเต็มรูป

                    - ขอเพ่ิมคุณสมบัติใหออกใบกํากับภาษี       อยางยอ สําหรับกิจการ............................................................

      อยางยอและเต็มรูป

                     - กรณีอื่น  ๆระบุ........................................................................................................................................

3. เอกสารประกอบ

     3.1 ภาพถายหนังสือ ค.ก.2 หรือ ค.ก.2.1 และเอกสารแนบ ค.ก.2 หรือ เอกสารแนบ ค.ก.2.1 สําหรับเคร่ืองฯ ที่แจงเปล่ียนแปลง

     3.2 กรณีตาม (4) - (5) ใหแนบแผนผังแสดงตําแหนงการวางเคร่ืองฯ แหงใหม

     เลขที่รับ

     วันเดือนปที่รับ

     ลงช่ือผูรับ



4.  รายละเอียดของเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินท่ีแจงเปล่ียนแปลง 

(1) (3) (4)

แจงเปล่ียนแปลงฯ ไปยังสํานักงานใหญ/ อําเภอ และ จังหวัด
กรณี  (1) - (6) ถึง สาขาท่ี…………. กรณี (4) - (5)

[เฉพาะกรณี (5)] กรณี (4) - (5)*

* กรณีตาม (5) หากมีการแจงยอดรายรับเปนของสถานประกอบการแหงใด  ใหถือวาเครื่องฯ ดังกลาวไดเคลื่อนยายชั่วคราว

หรือนําไปใช เปนเครื่องสํารองฯ ณ สถานประกอบการที่แจงยอดรายรับนั้น

5.  รายละเอียดอื่น ๆ (ถามี)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

           ลงช่ือ..............................................................ผูประกอบการ

     วันท่ี...................................................

หมายเหตุ 1. ใหแจงสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยู 

กรณีมีสถานประกอบการหลายแหง ใหแจงสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทองท่ีท่ีสํานักงานใหญต้ังอยู 

2. ผูประกอบการในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ใหแจงผูอํานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ

ความเห็นเจาหนาที่ : คําส่ัง :

……………………………………………………………… ………………………………………………………………......

……………………………………………………………… ………………………………………………………………......

ลงช่ือ.................................................................. เจาหนาที่ ลงช่ือ................................................................ผูมีอํานาจลงนาม

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

ตําแหนง.................................................................. ตําแหนง..................................................................

วันที่.................................................................. วันที่..................................................................

ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีแจงไวขางตนเปนรายการท่ีถูกตองสมบูรณทุกประการ

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

(2)

ต้ังแต

- 2 -

สําหรับเจาหนาที่

และ

หมายเลขเคร่ือง

(Serial Number)

ว.ด.ป. ท่ีขอเปล่ียนแปลงฯ
ลําดับ

เลขรหัสประจําเคร่ือง

ประทับตรา
นติบิคุคล
(ถา้มี)
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