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เรื` อง

เสนอราคาค่าบริ การทําบัญชี

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั สํานักงานบัญชี เอ แอนด์ วี จําก ัด
17/4 หมู่ 12 ถนนวิธานธรรมวัตร
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 0-2818-4533
โทรสาร: 0-2818-4534
อีเมล์: info@avaccount.com
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี : 0115544007674

ตามที`ท างท่า น ได้ติดต่อ ให้บริ ษ ัท สํา นักงานบัญชี เอแอนด์วี จํากัด เป็ นผูจ้ ัดทําบัญชี บริ ษ ัทฯรู ้ สึ กเป็ นเกียรติ
ที`ท่านให้ความไว้วางใจในการให้บริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี บริ ษทั ฯจึงขอเสนอรายละเอียดการให้บริ การดังนีf
1. ยืน แบบประจําเดือน ประกอบด้วย
- ให้คาํ แนะนําการยืน` ภาษีมูลค่าเพิม` - VAT เพื`อให้สอดคล้องกับสรรพากร
- จัดทําและยืน` ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที`จ่าย (ภงด.1)
- จัดทําและยืน` ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที`จ่าย (ภงด.3)
- จัดทําและยืน` ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที`จ่าย (ภงด.53)
- จัดทําและยืน` ภาษีมูลค่าเพิม` - VAT (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
- จัดทํารายงานภาษีซfื อและรายงานภาษีขายประจําเดือน
- จัดทําและยืน` เงินสมทบประกันสังคมประจําเดือน
- ให้คาํ ปรึ กษาปัญหาภาษีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริ การเพิม` เติม
*** สํ านั กงานบัญชีดําเนินการยืน แบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต ***
2. ยืน แบบประจําปี ประกอบด้วย
- จัดทําและยืน` ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิf นปี (ภงด.50)
- จัดทําและยืน` แบบนําส่ งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิ ชย์ (สบช.3)
- จัดทําและยืน` ภาษีหกั ณ ที`จ่ายพนักงานประจําปี (ภงด.1ก)
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3. ปิ ดบัญชีประจําปี ประกอบด้วย
- ให้คาํ แนะนําวิธีการบัญชีเพื`อผลด้านภาษีอากรที`ดีและถูกต้อง
- ให้คาํ แนะนําระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบืfองต้นที`จาํ เป็ นในการบันทึกบัญชี
- บันทึกรายการค้าประจําเดือน จัดทําสมุดบัญชีซfื อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน,
สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทัว` ไป และบัญชีแยกประเภท
- จัดทํางบทดลองและงบการเงิน - จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทําทะเบียนสิ นทรัพย์
- จัดทํารายละเอียดประกอบบัญชีที`สาํ คัญเช่นรายละเอียดลูกหนีf, รายละเอียดเจ้าหนีf เป็ นต้น
- ลงทะเบียนเป็ นผูท้ าํ บัญชี
- ให้คาํ ปรึ กษาปัญหาบัญชีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริ การเพิม` เติม
ค่าบริ การสําหรับการทําบัญชีประจําเดือน ขึ)นอยู่กับรายการค้ าต่ อเดือน เช่นจํานวนรายการหัก ณ ที`จ่าย,การเข้า-ออกของ
พนักงาน, ซืf อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็ นต้น
จํานวนรายการค้า
ค่าบริ การเดือนละ
ไม่เกิน 30 รายการ
2,000
ไม่เกิน 50 รายการ
3,000
ไม่เกิน 75 รายการ
4,000
ไม่เกิน 100 รายการ
5,000
ไม่เกิน 150 รายการ
6,500
ไม่เกิน 200 รายการ
8,000
ไม่เกิน 250 รายการ
10,000
ไม่เกิน 300 รายการ
12,000
กรณียนื แบบภาษีประจําเดือนเองลดเดือนละ 500 บาท
-500
4. ค่าบริ การจัดหาผู้สอบบัญชี มีดงั นีf
ปริมาณงาน
ไม่เกิน 1,000,000
ไม่เกิน 3,000,000
ไม่เกิน 6,000,000
ไม่เกิน 10,000,000
ไม่เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 20,000,000
ไม่เกิน 30,000,000
ไม่เกิน 50,000,000
ไม่เกิน 100,000,000

ค่าบริ การปี ละ
12,000
15,000
18,000
20,000
25,000
30,000
40,000
60,000
80,000
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5. ค่าบริ การเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน (เฉพาะบริษัท จํากัด) ยืน บอจ. 5 ประกอบด้วย
- ประกาศลงหนังสื อพิมพ์เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื`ออนุมตั ิงบการเงิน
- ส่ งหนังสื อเชิญประชุมไปทางไปรษณี ยต์ อบรั บให้แก่ผถู ้ ือหุน้
- ยืน` บอจ. 5 กระทรวงพาณิ ชย์ เพื`อหลีกเลี`ยงค่าปรับ 20,000 บาท
ค่าบริ การสําหรับการเชิญประชุมอนุมตั ิงบการเงิน คือ 3,000 บาท ต่อ ปี
บริ ษทั ฯ มีความยินดีที`จะเสนอบริ การเพิม` เติมคือบริ การเข้าพบสรรพากรซึ` งอาจมีความจําเป็ นต้องเข้าพบเป็ นบางครัfง
ซึ` งจะคิดค่าบริ การเพิม` 3,000.- บาทต่อครัfง (เฉพาะเมื`อมีหมายเรี ยกจากสรรพากรและได้รับอนุมตั ิโดยการมอบอํานาจ
จากท่านแล้วเท่านัfน)
บริ ษทั ฯ ต้องการความช่วยเหลือจากพนักงานของท่านเพื`อจัดเตรี ยมเอกสารเบืfองต้นเพื`อการบันทึกบัญชี เช่น ทะเบียน
จ่ายเช็ค, ใบสําคัญต่างๆ เป็ นต้น เพื`อให้การจัดทําบัญชีได้ทนั เวลา
บริ ษทั ฯ กําหนดราคาข้างต้นจากการประมาณเวลาที`คาดว่าจะต้องใช้ , ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื`นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,
แฟกซ์ เป็ นต้น ซึ` งขึfนอยูก่ บั ภาระความรับผิดชอบที`ได้รับและความชํานาญของพนักงานที`ได้รับมอบหมาย
การเก็บค่ าบริการ
- บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ าทําบัญชี เดือนแรกทันที เมือท่ านตกลงตามใบเสนอราคานี)
- กรณีหากพบว่ า รายการค้ ามีจํานวนมากกว่ าทีแจ้ งไว้ ทางบริษัทฯ ขออภัยทีจําเป็ นต้ องเรี ยกเก็บค่ าบริการเพิม
และปรับราคาตามจริงย้อนหลัง
- กรณีทําบัญชี ย้อนหลัง บริษัทฯ จะคิดค่าบริ การตั)งแต่ เดือนทีมีรายการค้ า เป็ นต้ นไป
- กรณีลกู ค้าชําระบริการล่ าช้ าเกินกว่ าวันทีระบุ จะมีค่าติดตามครั)งละ 500 บาท
บริ ษทั ฯหวังเป็ นอย่างยิง` ว่าคงจะได้รับใช้ท่านด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพที`ดีต่อไป หากท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอ
ดังกล่าวโปรดลงนามในท้ายหนังสื อฉบับนีfแล้วส่ งสําเนาคืนมายังบริ ษทั ฯจักขอบพระคุณยิง`
ขอแสดงความเคารพอย่างสู ง
(นายสุ รันดร มีfเจริ ญ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สํ าเนาโปรดส่ งคืน

