เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯ
สิทธิประโยชนขอลดอัตราอากรนําเขากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ (กรมศุลกากร)
เอกสารประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑการพิจารณา
1. แบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อขอรับสิทธิเปน 1. เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และไมคาง
ผูนําของเขาผูสงของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (F-CFS-001) คาบํารุงสมาชิก หรือผูประกอบการทั่วไป
2. เปนนิติบุคคลที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิขอคืนอากร
2. หนังสือรับรองบริษัท
ตามมาตรา 19 ทวิ จากกรมศุลกากร
3. สําเนางบการเงิน 3 ปบัญชีลาสุดกอนยื่นคําขอ ที่ผานการ
3. มีระยะเวลาการดําเนินธุรกรรมไมนอยกวา 2 ป โดยนับแต
รับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวนปละ 1 ชุด
เริ่มดําเนินการผลิต หรือไมนอยกวา 1 ป นับเริ่มทําการสงออก
4. รายงานแสดงมูลคาการนําเขาและสงออก ในรอบสามปที่
4. กรณี เ ป น บริ ษั ท ที่ เ ป ด ดํ า เนิ น กิ จ กรรมมา 3 ป และไม
ผานมา (ขอมูลจากแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.30)
สามารถทํากําไรไดในรอบระยะเวลา 3 ป บัญ ชีดังกลาวให
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวง สามารถขาดทุนสุทธิได แตสวนของผูถือหุนตองไมติดลบ
พาณิชย (อายุไมเกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคําขอกับ ส.อ.ท) 5. กรณีสว นของผูถือหุน ติดลบ ใหมีห นังสือสัญ ญาการปรับ
6. สําเนาหนังสืออนุมัติหลักการ 19 ทวิ ของกรมศุลกากร
โครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินนํามาประกอบการพิจารณา
7. หนังสือรับรองวงเงินเครดิตจากหนึ่งธนาคารที่กิจการใช
ทั้งนี้คณะทํางานฯ จะพิจารณาตามสภาพขอเท็จจริงของแตละ
บริการอยู (ฉบับจริง)
อุตสาหกรรม
8. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เชน รง.4 หรือ
6. มีฐานะการเงินมั่นคง โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะทํางาน
กนอ. จํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ

1. เอกสารรายการที่ 5 และ 6 หากไมมีตองมีหนังสือชี้แจงเหตุผลอางอิง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับตองมีการลงนามรับรองขอมูลจาก
ผูมีอํานาจลงนามของบริษัท พรอมประทับตรานิติบุคคล

คําแนะนําการกรอกเอกสาร

การยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
สิทธิลดอัตราอากรนําเขากึ่งหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการ
ยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
เพื่อประหยัดเวลาในการแกไขเอกสาร
1. เอกสารทุกแผนตองมีลายเซ็นตของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม โดยตองเปนบุคคลผูมีอํานาจผูกพันของบริษัทตาม
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมทั้งตราประทับของบริษัทฯ
2. แบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงินตองเปนแบบฟอรมของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ดาวนโหลดจากในเว็บไซต (โดยมี F-GN
กํากับเทานั้น) หามมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ ทั้งสิ้น
3. การกรอกแบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
3.1 เลขที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนใหเปนนิติบุคคลใชเลข มุมซายบนของหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
หรือ วรรคแรกของหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
3.2 วันที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใชวันที่ตรงตราประทับสํานักงานทะเบียนดานลาง
3.3 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใชเลขที่มุมซายบนของใบอนุญาตฯ เทานั้น (ในกรณีที่มีมากกวา 1
ใบ ใหกรอกเลขที่ของทุกใบ)
3.4 วันที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใหใช วรรคแรก หนาแรกของใบอนุญาตฯ
3.5 วันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใชเอกสารลําดับที่ 3 ขอ 4 การตอใบอนุญาต ดูวันสิ้น
อายุครั้งตอไป
3.6 ตองกรอกชื่อและตําแหนงของผูมีอํานาจลงนามพรอมตราประทับของบริษัทดวย โดยตองเปนบุคคลผูมี
อํานาจผูกพันของบริษัทตามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เทานั้น
3.7 ขอมูลผลการดําเนินธุรกรรม (ขอมูลงบการเงินของบริษัท)
 มูลคาสินทรัพยถาวร กรอกเฉพาะ สวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทานั้น
 รายไดสุทธิ กรอกขอมูลจาก ชองรวมรายไดในงบกําไรขาดทุน ไดแก รายไดจากการขาย, รายไดอื่น,
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน
 รวมคาใชจาย กรอกขอมูลจาก ชองรวมคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ไดแก ตนทุนขาย, คาใชจายใน
การขาย, คาใชจายในการบริหาร, ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน (ไมรวมในสวนของตนทุน
ทางการเงิน)
4. มีหนังสือรับรองวงเงินเครดิตจากหนึ่งธนาคารที่กิจการใชบริการอยูฉบับจริง เทานั้น
5. ในกรณีที่มีการแกไข (หามใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด) ใหมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามกํากับมาดวย
6. กรุณาเขียนตัวบรรจง หรือใชพิมพดีด เพื่อความชัดเจนและประโยชนของบริษัทเอง
7. แจงรายชื่อ โทรศัพท และหมายเลขโทรสาร ของผูประสานงานมาดวย (โปรดระบุ นาย / นาง / นางสาว)

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
1. เตรียมเอกสารการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน โดยแบบฟอรมเอกสารแบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน สามารถ
ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต http://www.fti.or.th/  เลือกผลิตภัณฑและบริการ  เลือกหนังสือรับรองฐานะการเงิน 
สิทธิประโยชนขอลดอัตราอากรนําเขากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ (กรมศุลกากร)
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 : นางสาวภัทริตา ทองพูลเอียด ชั้น 7
โทรศัพท : 0-2345-1147 โทรสาร : 0-2345-1296- 99
E-mail: phattaritat@off.fti.or.th
หรือ ยื่นเอกสารที่สารบรรณกลาง ชั้น 7
3. เจ าหน าที่ จะทําการตรวจสอบเอกสารภายใน 1 วั นทําการนั บจากเวลาที่ สารบรรณกลางลงรับเรื่ อง และจะแจ งไปยั งผู
ประสานงานตามขอมูลที่กรอกในแบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน โดยจะมีการแจงทางหมายเลขโทรศัพทของบริษัทฯ
(หากเอกสารมีขอแกไขหรือเพิ่มเติมเจาหนาที่จะแจงใหดําเนินการแกไขจํานวน 2 ครั้ง หากบริษัทฯ แกไขเกิน 2 ครั้ง สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะสงเอกสารของบริษัทฯ กลับคืน โดยหากประสงคจะยื่นใหบริษัทฯ ดําเนินการยื่นเขามาใหม)
4. เอกสารที่ครบถวนและถูกตอง เจาหนาที่จะนําเขาที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาฐานะการเงิน โดยจะมีการประชุม
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 ที่ฝ ายบัญชีและการเงิ น
บริษัทชําระเงินคาธรรมเนียม โดยโอนมายังบัญชี
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ชื่อบัญชี :
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 009 – 1 – 70874 – 5
สาขาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ประเภทออมทรัพย
**************************************************
สงใบ PAY IN มาที่หมายเลขโทรสาร 0 2345 1296-99
หรือ E-mail: phattaritat@off.fti.or.th
(กรุณาระบุชื่อบริษัทดวย)
กรณีมารับเอกสารดวยตนเอง

แผนที่
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การเดินทาง :
รถไฟฟาใตดิน
รถไฟฟาบีทีเอส
รถประจําทาง

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

