เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯ
สิทธิจัดระดับเปนผูประกอบการสงออกที่ดี ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.128/2560
เอกสารประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑการพิจารณา
1. แบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อการขอรับสิทธิ 1. เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และไมคางคา
บํารุงสมาชิก หรือ ผูประกอบการทั่วไป
ประโยชนจากกรมสรรพากร (F-CFS-003)
2. เปนบริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียน
2. หนังสือรับรองบริษัท
ภาษีมูลคาเพิ่มและเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3
3. สําเนางบการเงินปบัญชีลาสุดที่ผานการรับรองจากผูสอบ
แหงประมวลรัษฎากร
บัญชีรับอนุญาต
3. มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวง 4. ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ป สุ ด ท า ยก อ นยื่ น คํ า ขอ ต อ งมี
พาณิชย (ออกใหอายุไมเกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกับ
สินทรัพยสุทธิมากกวาหนี้สินสุทธิ
สภาอุตสาหกรรมฯ)
5. กรณี ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใหอยูในดุลพินิจ
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อาทิ รง.4 / กนอ.
ของคณะทํางานฯ
หรือ ในกรณีไมมีใบอนุญาตดังกลาวตองมีหนังสือชี้แจงเหตุผล
ประกอบ
6. สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
หรือ ในกรณียังไมไดรับใบรับรอง ภ.พ.20 อนุโลมใหใชสําเนา
แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.01) ทดแทน
7. สํ า เนาเอกสารแสดงคุ ณ สมบั ติ ป ระกอบการพิ จ ารณา
เพิ่มเติม (ถามี)
 แสดงถึงระบบการจัดการ การควบคุมที่ดี อาทิ มีระบบ
การตรวจสอบภายใน/ มี การจั ด ทํ า ประมาณการ
แผนการสงออก เปนตน
 ไดรับการรับรองมาตรฐาน (ISO) แขนงตางๆจากสํานัก
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.)/ กระทรวง
อุตสาหกรรม
 ได รั บ รางวั ล หรื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด า นต า งๆจาก
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
หมายเหตุ

เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับตองมีการลงนามรับรองขอมูลจากผูมี
อํานาจลงนามของบริษัท พรอมประทับตรานิติบุคคล

คําแนะนําการกรอกเอกสาร

การยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
สิทธิจัดระดับเปนผูประกอบการสงออกที่ดี ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.128/2560
เพื่อประหยัดเวลาในการแกไขเอกสาร
1. เอกสารทุกแผนตองมีลายเซ็นของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม โดยตองเปนบุคคลผูมีอํานาจผูกพันของบริษัทตามตาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมทั้งตราประทับของบริษัทฯ

2. แบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงินตองเปนแบบฟอรมของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ดาวนโหลดจากในเว็บไซต (โดยมี F-CFS
กํากับ) เทานั้น หามมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ ทั้งสิ้น

3. การกรอกแบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
3.1 เลขที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนใหเปนนิติบุคคลใชเลข มุมซายบนของหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

หรือ วรรคแรกของหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
วันที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใชวันที่ตรงตราประทับสํานักงานทะเบียนดานลาง
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใชเลขที่มุมซายบนของใบอนุญาตฯ เทานั้น (ในกรณีที่มีมากกวา 1 ใบ
ใหกรอกเลขที่ของทุกใบ)
วันที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใหใชวรรคแรก หนาแรกของใบอนุญาตฯ
วันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใชเอกสารลําดับที่ 3 ขอ 4 การตอใบอนุญาต ดูวันสิ้นอายุ
ครั้งตอไป
เลือกคุณสมบัติของบริษัทกอนยื่นดวยวา เปนผูประกอบการสงออกทั่วไป
ตองกรอกชื่อและตําแหนงของผูมีอํานาจลงนามพรอมตราประทับของบริษัทดวย โดยตองเปนบุคคลผูมีอํานาจ
ผูกพันของบริษัทตามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เทานั้น
ขอมูลผลการดําเนินธุรกรรม (ขอมูลงบการเงินของบริษัท)
 รายไดสุทธิ กรอกขอมูลจาก ชองรวมรายไดในงบกําไรขาดทุน ไดแก รายไดจากการขาย, รายไดอื่น,
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน
ตองกรอกอัตราสวนการสงออกสินคาฯ ชวง 12 เดือนสุดทายกอนมีการยื่นคําขอหนังสือรับรองฯ เชน ยื่นเรื่อง
เขามาเดือนกุมภาพันธ 2562 ตองกรอกขอมูลดังนี้ “เดือนกุมภาพันธ ถึง ธันวาคม ใชขอมูลป 2561 สวน
เดือนมกราคม ใชขอมูลป 2560”

4. ในกรณีที่มีการแกไข (หามใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด) ใหมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามกํากับมาดวย
5. กรุณาเขียนตัวบรรจง หรือใชพิมพดีด เพื่อความชัดเจนและประโยชนของบริษัทเอง
6. แจงรายชื่อ โทรศัพท และหมายเลขโทรสาร ของผูประสานงานมาดวย (โปรดระบุ นาย / นาง / นางสาว)

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
1. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน โดยแบบฟอรมเอกสารแบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต http://www.fti.or.th/  เลือก ผลิตภัณฑและบริการ  เลือก หนังสือรับรองฐานะ
การเงิน  สิทธิจัดระดับเปนผูสงออกที่ดี (กรมสรรพากร)
2. สงเอกสารมายังสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยสามารถสงเอกสารได 2 ชองทาง คือ
1. สงเอกสารทางไปรษณีย
จาหนาซอง “ยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน”
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค ชั้น 7
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-345-1000 โทรสาร. 02-345-1296-9
2. สงเอกสารดวยตนเอง
ติดตอ : นางสาววราภรณ คงกรุด ชั้น 7
โทรศัพท : 0-2345-1147 โทรสาร : 0-2345-1296- 99
E-mail: warapornk@off.fti.or.th
หรือ ยื่นเอกสารที่สารบรรณกลาง ชั้น 7
3. เจาหนาที่จะทําการตรวจสอบเอกสารภายใน 1 วันทําการนับจากเวลาที่สารบรรณกลางลงรับเรื่อง และจะแจงไปยังผูประสานงาน
ตามขอมูลที่กรอกในแบบยื่นขอหนังสือฐานะการเงิน โดยจะมีการแจงทางหมายเลขโทรศัพทของบริษัทฯ (หากเอกสารมีขอแกไข
หรือเพิ่มเติมเจาหนาที่จะแจงใหดําเนินการแกไขจํานวน 2 ครั้ง หากบริษัทฯ แกไขเกิน 2 ครั้ง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
จะสงเอกสารของบริษัทฯ กลับคืน โดยหากประสงคจะยื่นใหบริษัทฯ ดําเนินการยื่นเขามาใหม)
4. เอกสารที่ครบถวนและถูกตอง เจาหนาที่จ ะนําเขาที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาฐานะการเงิน โดยจะมีการประชุ ม
พิจารณาเดือนละ 2 ครั้ง (ทุกวันศุกร สัปดาหที่ 1 และ 3 ของเดือน)
5. บริษัทที่ผานการอนุมัติเจาหนาที่จะออกหนังสือรับรองฐานะการเงินและแจงรับเอกสารทางโทรศัพท
6. การชําระคาหนังสือรับรองฐานะการเงิน แบงเปน 2 อัตรา ดังนี้
6.1 สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คาธรรมเนียม 1,000 บาท (รวม VAT)
6.2 ผูประกอบการทั่วไปที่ไมเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คาธรรมเนียม 1,200 บาท (รวม VAT)
กรณีใหสภาอุตสาหกรรมฯ
จัดสงเอกสารใหทางไปรษณีย
บริษัทชําระเงินคาธรรมเนียม ที่ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัทชําระเงินคาธรรมเนียม โดยโอนมายังบัญชี
ชื่อบัญชี :
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 009 – 1 – 70874 – 5
สาขาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ประเภทออมทรัพย
**************************************************
สงใบ PAY IN มาที่หมายเลขโทรสาร 0 2345 1296-99
หรือ E-mail: warapornk@off.fti.or.th
(กรุณาระบุชื่อบริษัทดวย)
กรณีมารับเอกสารดวยตนเอง

การเดินทาง :
รถไฟฟาใตดิน
รถไฟฟาบีทีเอส
รถประจําทาง

แผนที่
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สถานีสวนลุมพินี แลวตอรถสาธารณะ
สถานีชองนนทรี แลวตอรถสาธารณะ
เดินทางโดยรถประจําทาง ถนนนางลิ้นจี่ สาย 62, 67, 89, 22 ถนนนราธิวาสฯ สาย 77, รถ BRT
พระนครใต สาย 1, 35, 15, 75

