เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯ
สิทธิจัดระดับเปนผูประกอบการสงออกที่ดี ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.128/2560
เอกสารประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑการพิจารณา
1. แบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อการขอรับสิทธิ 1. เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และไมคางคา
ประโยชนจากกรมสรรพากร (F-CFS-003)
บํารุงสมาชิก หรือ ผูประกอบการทั่วไป
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 โดยตองเปนบุคคลผูมีอํานาจผูกพันของบริษัทตาม
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมทั้งตราประทับของบริษัทฯ

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

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

ฯ หรือ วรรคแรกของหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
วันที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใชวันที่ตรงตราประทับสํานักงานทะเบียนดานลาง
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใชเลขที่มุมซายบนของใบอนุญาตฯ เทานั้น (ในกรณีที่มีมากกวา
1 ใบ ใหกรอกเลขที่ของทุกใบ)
วันที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใหใชวรรคแรก หนาแรกของใบอนุญาตฯ
วันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใชเอกสารลําดับที่ 3 ขอ 4 การตอใบอนุญาต ดูวัน
สิ้นอายุครั้งตอไป
เลือกคุณสมบัติของบริษัทกอนยื่นดวยวา เปนผูประกอบการสงออกทั่วไป
ตองกรอกชื่อและตําแหนงของผูมีอํานาจลงนามพรอมตราประทับของบริษัทดวย โดยตองเปนบุคคลผูมี
อํานาจผูกพันของบริษัทตามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เทานั้น
ขอมูลผลการดําเนินธุรกรรม (ขอมูลงบการเงินของบริษัท)
 รายไดสุทธิ กรอกขอมูลจาก ชองรวมรายไดในงบกําไรขาดทุน ไดแก รายไดจากการขาย, รายได
อื่น, กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน
ตองกรอกอัตราสวนการสงออกสินคาฯ ชวง 12 เดือนสุดทายกอนมีการยื่นคําขอหนังสือรับรองฯ เชน ยื่น
เรื่องเขามาเดือนกุมภาพันธ 2558 ตองกรอกขอมูลดังนี้ “เดือนกุมภาพันธ ถึง ธันวาคม ใชขอมูลป
2557 สวนเดือนมกราคม ใชขอมูลป 2558”

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

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
1. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน โดยแบบฟอรมเอกสารแบบยื่นขอหนังสือรับรองฐานะ
การเงิน สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต http://www.fti.or.th/  เลือก ผลิตภัณฑและบริการ  เลือก หนังสือ
รับรองฐานะการเงิน  สิทธิจัดระดับเปนผูสงออกที่ดี (กรมสรรพากร)
2. สงเอกสารมายังสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยสามารถสงเอกสารได 2 ชองทาง คือ
1. สงเอกสารทางไปรษณีย
จาหนาซอง “ยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน”
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2. สงเอกสารดวยตนเอง
ติดตอ : นางสาวกมลพรรณ หงษอุเทน
โทรศัพท : 0-2345-1147 โทรสาร : 0-2345-1296- 99
E-mail: kamonpanh@off.fti.or.th
หรือ ยื่นเอกสารที่สารบรรณกลาง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4
3. เจาหนาที่จะทําการตรวจสอบเอกสารภายใน 1 วันทําการนับจากเวลาที่สารบรรณกลางลงรับเรื่อง และจะแจงไปยังผู
ประสานงานตามขอมูลที่กรอกในแบบยื่นขอหนังสือฐานะการเงิน โดยจะมีการแจงทางหมายเลขโทรศัพทของบริษัทฯ (หาก
เอกสารมีขอแกไขหรือเพิ่มเติมเจาหนาที่จะแจงใหดําเนินการแกไขจํานวน 2 ครั้ง หากบริษัทฯ แกไขเกิน 2 ครั้ง สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะสงเอกสารของบริษัทฯ กลับคืน โดยหากประสงคจะยื่นใหบริษัทฯ ดําเนินการยื่นเขามา
ใหม)
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
กรณีมารับเอกสารดวยตนเอง
จัดสงเอกสารใหทางไปรษณีย
บริษัทชําระเงินคาธรรมเนียม ที่ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัทชําระเงินคาธรรมเนียม โดยโอนมายังบัญชี
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศูนยการประชุมแหงชาติ ชื่อบัญชี :
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สิริกิติ์ โซน C ชั้น 4
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 009 – 1 – 70874 – 5
สาขาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ประเภทออมทรัพย
**************************************************
สงใบ PAY IN มาที่หมายเลขโทรสาร 0 2345 1296-99
หรือ E-mail: kamonpanh@off.fti.or.th
(กรุณาระบุชื่อบริษัทดวย)

แผนที่
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์)
การเดินทาง :
รถไฟฟาใตดิน
รถไฟฟาบีทีเอส
รถประจําทาง

สถานีศูนยสิริกิติ์ตั้งอยูดานหนาของศูนยการประชุม โดยใชทางออกที่ 3
เดินทางโดยรถไฟฟาบีทีเอสถึงสถานีอโศก จากนั้นเดินทางตอโดยรถไฟฟาใตดินมายัง
สถานีศูนยสิริกิติ์ โดยใชทางออกที่ 3
เดินทางโดยรถประจําทางสาย 136 และ 185

