ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ โอ.เอ็น.แอคเคาน์ ตงิ ้
109/59 หมู่บ้านเสนาวิลล่ า 35 ซ.พระยาสุเรนทร์ 35
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทรศัพท์ /โทรสาร 029073994 มือถือ 081-901-0384
อีเมลล์ :bang_on.p@hotmail.com
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 099-2-00333511-2
เรื่ อง

เสนอค่าบริ การทาบัญชี

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ โอ.เอ็น.แอคเคาน์ติ ้ง มีความยินดีที่จะเสนอราคาค่าบริ การทาบัญชีมาให้ ทา่ น ห้ างฯ จึงขอเสนอ

รายละเอียดการให้ บริ การดังนี ้
1. ยื่นแบบประจาเดือน ประกอบด้ วย
-

จัดทาและยื่นภาษีเงินได้ พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

-

จัดทาและยื่นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่จา่ ย (ภ.ง.ด.3)

-

จัดทาและยื่นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

-

จัดทาและยื่นภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT (ภ.พ.30) ภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

-

จัดทาและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจาเดือน (ลูกจ้ างไม่เกิน 10 คน 500 บาท)

*** ห้ างฯ ดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการผ่ านระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต ***
2. ยื่นแบบประจาปี ประกอบด้ วย
-

จัดทาและยื่นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสิ ้นปี (ภ.ง.ด.50)

-

จัดทาและยื่นแบบนาส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) ทางอีเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

-

จัดทาและยื่นภาษี หกั ณ ที่จ่ายพนักงานประจาปี (ภ.ง.ด.1ก)

-

จัดทาและยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) (แบบ บช.1) นิติบคุ คลหรื อบุคคลธรรมดา ที่มคี สู่ ญ
ั ญากับภาครัฐ (เสนอราคาปี ตอ่ ปี )

3. ปิ ดบัญชีประจาปี ประกอบด้ วย
-

บันทึกรายการค้ าประจาเดือน จัดทาสมุดบัญชีซื ้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน,
สมุดบัญชีรายวันทัว่ ไป และบัญชีแยกประเภท

-

จัดทางบทดลองและงบการเงิน

-

จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทาทะเบียนสินทรัพย์

-

จัดทารายละเอียดประกอบบัญชีที่สาคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี ้, รายละเอียดเจ้ าหนี ้

-

ลงทะเบียนเป็ นผู้ทาบัญชี

ค่าบริ การสาหรับการทาบัญชีประจาเดือน ขึ ้นอยูก่ บั รายการค้ าต่อเดือนและความซับซ้ อนของธุระกิจ เช่น จานวน
รายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้ า-ออกของพนักงาน, ซื ้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็ นต้ น
จานวนรายการ
ค่ าบริการเดือนละ
3,000
เริ่ มต้ นที่ 0 – 30 รายการ ต่อเดือน
4,000
ไม่เกิน 40 รายการ ต่อเดือน
5,000
ไม่เกิน 50 รายการ ต่อเดือน
6,000
ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน
7,000
ไม่เกิน 150 รายการ ต่อเดือน
9,000
ไม่เกิน 200 รายการ ต่อเดือน
10,000
ไม่เกิน 250 รายการ ต่อเดือน
*** กรณีมีรายการทางบัญชีต่อเดือน เกินกว่ าที่ระบุ ห้ างฯ ขอพิจารณาเป็ นกรณีพิเศษ ต่ อไป
*** กรณีต้องการให้ ปิดบัญชีมากกว่ า 1 ครัง้ ต่ อปี คิดค่ าปิ ดบัญชีครัง้ ละ 3,000 บาท ***
รายได้ ต่อปี
ค่ าบริการปี ละ
งบไม่เคลือ่ นไหว
8,000
ไม่เกิน 1,000,000
10,000
ไม่เกิน 3,000,000
12,000
ไม่เกิน 5,000,000
15,000
ไม่เกิน 7,000,000
17,000
ไม่เกิน 10,000,000
20,000
ไม่เกิน 15,000,000
23,000
ไม่เกิน 20,000,000
26,000
ไม่เกิน 30,000,000
35,000
ไม่เกิน 50,000,000
45,000

*** ค่ าสอบบัญชีเป็ นการประมาณมิใช่ หลักเกณฑ์ ท่ แี น่ นอนขึน้ กับประเภทและความซับซ้ อนของธุรกิจ ***
4. ค่ าบริการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน (เฉพาะบริษัท จากัด) ยื่น บอจ.5 ประกอบด้ วย
-

ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั งิ บการเงิน

-

ส่งหนังสือเชิญประขุมไปทางไปรษณีย์ตอบรับให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

-

ยื่น บอจ.5 กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ หลีกเลีย่ งค่าปรับ 20,000 บาท

ค่าบริ การสาหรับการเชิญประชุมอนุมตั ิงบการเงิน 1,500 บาท ต่อ ปี
ห้ างฯ

มีความยินดีที่จะเสนอบริ การเพิ่มเติมคือบริ การเข้ าพบสรรพากรซึง่ อาจมีความจาเป็ นต้ องเข้ าพบเป็ น

บางครัง้ ซึง่ จะคิดค่าบริ การเพิ่ม 2,000.- บาทต่อครัง้ (เฉพาะเมื่อมีหมายเรี ยกจากสรรพากรและได้ รับอนุมตั ิโดย
การมอบอานาจจากท่านแล้ วเท่านัน)
้
และห้ างฯ ยินดีให้ คาปรึกษาปั ญหาภาษี อากรทางโทรศัพท์ได้ ตลอดปี ภาษี โดยไม่คิดค่าบริ การเพิ่มเติม
ห้ างฯ ต้ องการความช่วยเหลือจากพนักงานของท่านเพื่อจัดเตรี ยมเอกสารเบื ้องต้ นเพื่อการยื่นแบบ และบันทึก
บัญชี เช่น สรุปการจ่ายเงินเดือน, ต้ นฉบับใบกากับ(ภาษี ซื ้อ), สาเนาใบกากับภาษี (ภาษี ขาย), สาเนาหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย, ทะเบียนเช็ครับ-จ่าย,ใบสาคัญจ่ายต่างๆ เป็ นต้ น เพื่อให้ การนาส่งภาษี ทนั ตามกาหนด และได้ จดั ทา
บัญชีได้ ทนั เวลา
การเก็บค่ าบริการ
-

ห้ างฯ จะเรี ยกเก็บค่าทาบัญชีเดือนแรกทันที เมื่อท่านตกลงตามใบเสนอราคานี ้

-

กรณีหากพบว่า รายการค้ ามีจานวนมากกว่าที่แจ้ งไว้ ทางห้ างฯ ขออภัยที่จาเป็ นต้ องเรี ยกเก็บค่าบริ การเพิ่ม
และปรับราคาตามจริ งย้ อนหลัง

-

กรณีทาบัญชีย้อนหลัง ห้ างฯ จะคิดค่าบริ การตังแต่
้ เดือนทีม่ ีรายการค้ า เป็ นต้ นไป

-

กรณีลกู ค้ าชาระบริ การล่าช้ าเกินกว่าวันที่ระบุ จะมีคา่ ติดตามครัง้ ละ 500 บาท

ห้ างฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้ รับใช้ ทา่ นด้ วยจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดตี อ่ ไป หากท่านเห็นด้ วยกับข้ อเสนอ
ดังกล่าวโปรดลงนามในท้ ายหนังสือฉบับนี ้แล้ วส่งสาเนาคืนมายังห้ างฯ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

( นางสาวบังอร พรมเกษา )
ผู้จดั การ

ตกลงตามข้ อเสนอนี ้
(ประทับตราสาคัญ)
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