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ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เร่ือง  กําหนดคาใชจายในการขอตรวจดูหรือขอภาพถายสําเนางบการเงิน 

ของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
(ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  กําหนดคาใชจาย
ในการขอตรวจดูหรือขอภาพถายสําเนางบการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
ใหครอบคลุมการกําหนดคาใชจายในการขอภาพถายสําเนางบการเงินพรอมคํารับรอง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคา  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  กําหนดคาใชจายในการ  ขอตรวจดู
หรือขอภาพถายสําเนางบการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ ๒ การขอตรวจดูหรือขอภาพถายสําเนางบการเงินพรอมคํารับรองของหางหุนสวน 
จดทะเบียน  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตาม
กฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  ซ่ึงมี
สํานักงานแหงใหญต้ังอยูในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัดที่มีการเชื่อมขอมูลงบการเงินทาง
คอมพิวเตอรใหเรียกเก็บคาใชจาย  ดังนี้ 

  ๒.๑ การขอตรวจดู  รายละ  ๕๐  บาท 
  ๒.๒ การขอภาพถายสําเนางบการเงินพรอมคํารับรอง  หนาละ  ๕๐  บาท 
ขอ ๓ การขอภาพถายสําเนางบการเงินพรอมคํารับรองของหางหุนสวนจดทะเบียนบริษัท

จํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  ซ่ึงมีสํานักงานแหงใหญต้ังอยู
นอกเขตจังหวัดที่ไมมีการเชื่อมขอมูลงบการเงินทางคอมพิวเตอร  ใหดําเนินการสงขอมูลงบการเงิน 
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ทางระบบโทรสารหรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (e-mail) เพื่อใหบริการและใหเรียกเก็บคาใชจาย
เชนเดียวกับขอ  ๒ 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
คณิสสร นาวานุเคราะห 

อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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