
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ส านกังานบญัชี เอ แอนด ์วี จ ากดั 
17/4 หมู่ 12 ถนนวิธานธรรมวตัร 
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท:์  0-2818-4533 
โทรสาร: 0-2818-4534 
อีเมล:์ info@avaccount.com 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0115544007674 
 

A & V Account Office Co., Ltd.  
17/4 Moo 12 Withantummawat Road,  
Songkhanong, Phrapradaeng, Samutprakarn, 10130 
Tel:  0-2818-4533 
Fax: 0-2818-4534 
E-mail: info@avaccount.com 

Tax ID : 0115544007674   
  

            
เร่ือง เสนอราคาค่าบริการท าบญัชี 
 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
      
 ตามท่ีทางท่าน ไดติ้ดต่อให้ บริษทั ส านักงานบญัชี เอแอนด์วี จ  ากดั เป็นผูจ้ดัท าบญัชี บริษทัฯรู้สึกเป็นเกียรติ                
ท่ีท่านใหค้วามไวว้างใจในการใหบ้ริษทัฯเป็นผูจ้ดัท าบญัชี บริษทัฯจึงขอเสนอรายละเอียดการใหบ้ริการดงัน้ี 
 

1. ค่าบริการย่ืนแบบประจ าเดือน (คิดค่าบริการถา้มีใหย้ืน่แบบประจ าเดือน) 
- จดัท าและยืน่ภาษีเงินไดพ้นกังานหกั ณ ท่ีจ่าย (ภงด.1,1ก ,ภงด.3, ภงด.53)                        250 บาทตอ่เดือน 
- จดัท ารายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขายและยืน่ VAT (ภพ.30)                                        500 บาทตอ่เดือน 
- จดัท าและยืน่เงินสมทบประกนัสงัคม                                                                                  250 บาทตอ่เดือน 
- ใหค้  าปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิมเติม 
*** ส านักงานบัญชีด าเนินการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต *** 

 
 
 

เรารับผดิชอบในส่ิงทีเ่ราท า หากท่านไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากความผดิพลาดในการท างานของเราเช่น
ภาษีซ้ือขอคืนไม่ไดแ้ต่เอาไปขอคืน, ไม่ไดบ้วกกลบัค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มในการค านวณภาษี, ไม่ไดใ้ห้
ค  าแนะน าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีถูกตอ้ง ฯลฯ เราพร้อมรับผดิชอบโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่า
ของค่าบริการท าบญัชีท่ีเราเรียกเก็บ 
 
 
 

ตกลงตามขอ้เสนอน้ี 
 

ช่ือกิจการ           
ช่ือผูมี้อ  านาจ                  ลงนาม                                               (ประทบัตราส าคญั) 

      วนัท่ี                   
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2. ค่าบริการท าบัญชี  ประกอบดว้ย 
- ใหค้  าแนะน าวธีิการบญัชีเพื่อผลดา้นภาษีอากรท่ีดีและถูกตอ้ง 
- ใหค้  าแนะน าระบบบญัชี ผงัทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นในการบนัทึกบญัชี 
- บนัทึกรายการคา้ประจ าเดือน จดัท าสมุดบญัชีซ้ือ, สมุดบญัชีขาย, สมุดบญัชีรับเงิน, สมุดบญัชีจ่ายเงิน,         

สมุดบญัชีจ่ายเงินสดยอ่ย, สมุดรายวนัทัว่ไป และบญัชีแยกประเภท  
- จดัท างบทดลองและงบการเงิน  -    จดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร     -   จดัท าทะเบียนสินทรัพย ์
- จดัท ารายละเอียดประกอบบญัชีท่ีส าคญัเช่นรายละเอียดลูกหน้ี, รายละเอียดเจา้หน้ี เป็นตน้ 
- จดัท าและยืน่ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปี (ภงด.50) 
- จดัท าและยืน่แบบน าส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย ์(สบช.3) 
- ลงทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี 

    ค่าบริการส าหรับการท าบญัชีประจ าเดือน ขึน้อยู่กบัรายการค้าต่อเดือน เช่นจ านวนรายการหกั ณ ท่ีจ่าย,การเขา้-ออกของ
พนกังาน, ซ้ือ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดยอ่ย, รายการเดินบญัชีธนาคาร เป็นตน้  

จ านวนรายการค้า ค่าบริการเดือนละ 
ไม่เกิน 10 รายการ 500 
ไม่เกิน 30 รายการ 1,000 
ไม่เกิน 50 รายการ 2,000 
ไม่เกิน 75 รายการ 3,000 
ไม่เกิน 100 รายการ 4,000 
ไม่เกิน 150 รายการ 5,500 
ไม่เกิน 200 รายการ 7,000 
ไม่เกิน 250 รายการ 9,000 

 

3. ค่าตรวจสอบการปิดงบและค่าสอบบัญชี  มีดงัน้ี 
ปริมาณงาน ค่าบริการปีละ 

ไม่เกิน 1,000,000 12,000 
ไม่เกิน 3,000,000 15,000 
ไม่เกิน 6,000,000 18,000 
ไม่เกิน 10,000,000 20,000 
ไม่เกิน 15,000,000 25,000 
ไม่เกิน 20,000,000 30,000 
ไม่เกิน 30,000,000 40,000 

ไม่เกิน 50,000,000 60,000 
ไม่เกิน 100,000,000 80,000 

 

ตกลงตามขอ้เสนอน้ี 
 

ช่ือกิจการ           
ช่ือผูมี้อ  านาจ                  ลงนาม                                               (ประทบัตราส าคญั) 

      วนัท่ี                   
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4. ค่าบริการเชิญประชุมอนุมตังิบการเงนิ (เฉพาะบริษัท จ ากดั) และ ย่ืนบอจ. 5 ประกอบดว้ย 

- เพ่ือหลีกเล่ียงค่าปรับ 20,000 บาท ตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย ์
- การบอกกล่าวเชิญประชุมใหญ่ ประกาศลงหนงัสือพิมพเ์ชิญประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติังบการเงิน 
- ส่งหนงัสือเชิญประชุมไปทางไปรษณียต์อบรับใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
- จดัท าและยืน่บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (บอจ. 5) ต่อ กระทรวงพาณิชย ์  

        ค่าบริการส าหรับการเชิญประชุมอนุมติังบการเงิน คือ 3,000 บาท ต่อ ปี 
  

บริษทัฯ มีความยนิดีท่ีจะเสนอบริการเพ่ิมเติมคือบริการเขา้พบสรรพากรซ่ึงอาจมีความจ าเป็นตอ้งเขา้พบเป็นบางคร้ัง 
ซ่ึงจะคิดค่าบริการเพ่ิม 3,000.- บาทต่อคร้ัง (เฉพาะเม่ือมีหมายเรียกจากสรรพากรและไดรั้บอนุมติัโดยการมอบอ านาจ
จากท่านแลว้เท่านั้น) 

 

บริษทัฯ ตอ้งการความช่วยเหลือจากพนกังานของท่านเพ่ือจดัเตรียมเอกสารเบ้ืองตน้เพ่ือการบนัทึกบญัชี เช่น ทะเบียน
จ่ายเช็ค, ใบส าคญัต่างๆ เป็นตน้ เพื่อใหก้ารจดัท าบญัชีไดท้นัเวลา  

 

บริษทัฯ ก าหนดราคาขา้งตน้จากการประมาณเวลาท่ีคาดวา่จะตอ้งใช ้, ค่าเดินทางและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ 
แฟกซ์ เป็นตน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัภาระความรับผิดชอบท่ีไดรั้บและความช านาญของพนกังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

การเกบ็ค่าบริการ 
- บริษัทฯ จะเรียกเกบ็ค่าท าบัญชีเดือนแรก เม่ือได้รับเอกสารและแจ้งค่าบริการตามรายการค้าให้แก่ท่าน 
- กรณีหากพบว่า รายการค้ามจี านวนมากกว่าทีแ่จ้งไว้  ทางบริษัทฯ ขออภัยทีจ่ าเป็นต้องเรียกเกบ็ค่าบริการเพิม่ 

และปรับราคาตามจริงย้อนหลงั 
- กรณีท าบญัชีย้อนหลงั บริษัทฯ จะคดิค่าบริการตั้งแต่เดือนทีม่รีายการค้า เป็นต้นไป 

- กรณลูีกค้าช าระบริการล่าช้าเกนิกว่าวนัทีร่ะบุ จะมค่ีาตดิตามคร้ังละ 500 บาท 
 

บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงจะไดรั้บใชท่้านดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีดีต่อไป หากท่านเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอ
ดงักล่าวโปรดลงนามในทา้ยหนงัสือฉบบัน้ีแลว้ส่งส าเนาคืนมายงับริษทัฯจกัขอบพระคุณยิง่ 

 

                 ขอแสดงความเคารพอยา่งสูง 

                                                       
(นายสุรันดร  ม้ีเจริญ) 

                                                                                                                กรรมการผูจ้ดัการ  
ตกลงตามขอ้เสนอน้ี 
…………………………………………… 
ลงนาม                                                                (ประทบัตราส าคญั) 
ต าแหน่ง                
วนัท่ี                   

 

         ส าเนาโปรดส่งคืน 
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เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการท าบญัชีต่อจากส านกังานบญัชีเก่า 
  

 1. หนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั         18.ขอ้ปฏิบติัทางภาษี 

 2. บอจ.5      19.สัญญาต่างๆ 

 3. ภพ.01/ ภพ.09 และ ภพ.20    20.ภงด.1 ก 

 4. user และ password การยืน่แบบกระทรวง+สรรพากร+สปส    21.ภงด1 

 5.ส าเนาบตัรประจ าตวักรรมการผูมี้อ านาจ   22. ภงด3 

 6.งบการเงินปีก่อน     23.ภงด53 

 7. งบทดลอง     24.ภพ.30 

 8.แยกประเภท     25.ประกนัสังคม 

 9.ทะเบียนสินทรัพย ์     26.เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน 

 10.รายละเอียดเจา้หน้ีคงคา้ง    27. ภงด.50 

 11.รายละเอียดเช็คคา้งจ่าย    28.ภงด.51 

 12.รายละเอียดลูกหน้ีคงคา้ง    29. Bank statements ทุก Bank 

 14.รายละเอียดเช็คคา้งรับ     

 

15.รายละเอียดสินคา้คงเหลือ 
16. รายละเอียดค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
17. รายละเอียดประกอบบญัชีทุกบญัชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 


