บริษัท ปิ ตภ
ิ ม
ู ิ การบัญชี จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
66 ซอยสวนผัก 44 แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี

น.1-4
0105555126254

ใบเสนอราคา ค่าบริการทําบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ราคางบเปล่า& งบเริมต ้นรายได ้ไม่เกิน1.8ล ้าน)
บริษัทฯ มีความยินดีทจะนํ
ี
าเสนอขอบเขตการให ้บริการ และราคาค่าบริการทําบัญชี&ตรวจสอบบัญชี สําหรับ ปี ดังต่อไปนี :

งานบริการรายเดือน

อัตราค่าบริการทําบัญชีตอ
่ เดือนก่อน Vat

ราคาเริมต ้นที

ขอบเขตในการให้บริการ งานประจําเดือน
1 ขันตอนการจัดเก็บเอกสารเพือการนํ ามาบันทึกบัญชี ทางบริษัทฯลูกค ้าส่งเอกสาร

โทร.085-8012332

K.วิ

โทร.064-5869496

K.ปราย

บาท
1,500.00
date
ไม่เกินวันที5

รายการเอกสาร เป็ นเอกสารทีเกิดกิจกรรมภายในเดือนนั นๆ ช่วงวันที 1-30
1.1 เอการด ้านรายได ้จากการขาย หรือ การให ้บริการ

สําเนา

1.2 เอกสารการรับเงิน(ใบเสร็จรับเงิน)จากการขาย หรือ ให ้บริการ
สําเนาใบเสร็จรับเงิน

สําเนา

ชุดใบสําคัญรับ สําหรับรายได ้อืนๆ

สําเนา

1.3 เอกสารการนํ าเงินฝากบัญชธนาคาร
สําเนาใบนํ าฝากเช็ค และเงินสดเข ้าบัญชีธนาคาร

สําเนา

1.4 เอกสารด ้านการซือ และค่าใช ้จ่ายทุกอย่างทีเกียวกับกิจการ ได ้แก่
ต ้นฉบับใบกํากับภาษี (สําหรับการซือทุกกรณีในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลฯ)

ต ้นฉบับ

ค่านํ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เนต

ต ้นฉบับ

ค่ายาม / ค่าเช่า+สัญญาเช่า / ค่าจ ้าง+สัญญาว่าจ ้าง

ต ้นฉบับ

ค่านํ ามัน / ค่าทางด่วน / ค่าจอดรถ

ต ้นฉบับ

ค่าจ ้างบุคคลภายนอก+หลักฐานการจ่ายเงิน

ต ้นฉบับ

หลักฐานการจ่ายเงินเดือนพนั กงาน+ตารางการจ่ายเงินเดือน+การหักประกันสังคม

ต ้นฉบับ

ชุดค่าใช ้จ่ายเงินสดย่อย

ต ้นฉบับ

ค่าใช ้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนซึงเป็ นกิจกรรมทีเกียวข ้องกับกิจการ

ต ้นฉบับ

1.5 หลักฐานการจ่ายเงิน ได ้แก่
หลักฐานการจ่ายเช็ค

ต ้นฉบับ

หลักฐานการจ่ายเงินสด

ต ้นฉบับ

Statement

สําเนา

สําเนาหนั งสือรับรองหักณ.ทีจ่าย กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลฯเป็ นผู ้จ่ายและหักเงิน

สําเนา

ชุดใบสําคัญจ่ายเช็ค

ต ้นฉบับ

2 ขันตอนงานบริการด ้านภาษี และ ประกันสังคม หลังได ้รับเอกสารในวันที 5ของเดือน

ทุกวันที 15,23

2.1 การนํ าส่งภาษี หักณ.ทีจ่าย ภงด.1,3,53 ไม่เกินวันที15 ของเดือน(ยืนแบบทางอินเตอเนต)

สําเนา

2.2 การนํ าส่งประกันสังคม สปส.1-10 ไม่เกินวันที 15ของเดือน (ยืนแบบทางอินเตอเนต)

สําเนา

ื
2.3 การนํ าส่ง ภพ.30 พร ้อมรายงานภาษี ซอ-ขาย
ไม่เกินวันที 23ของเดือน (ยืนแบบทางอินเตอเนต)

สําเนา

ื - รายงานภาษี ขาย ประจําเดือน
2.4 บริการจัดทํารายงานภาษี ซอ

สําเนา

2.5 บริการแจ ้งเข ้า แจ ้งออกพนั กงาน ต่อสํานั กงานประกันสังคมประจําเดือน

สําเนา

บริษัท ปิ ตภ
ิ ม
ู ิ การบัญชี จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
66 ซอยสวนผัก 44 แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี

น.2-4
0105555126254

ใบเสนอราคา ค่าบริการทําบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ราคางบเปล่า& งบเริมต ้นรายได ้ไม่เกิน1.8ล ้าน)

โทร.085-8012332

K.วิ

โทร.064-5869496

K.ปราย

บาท

บริษัทฯ มีความยินดีทจะนํ
ี
าเสนอขอบเขตการให ้บริการ และราคาค่าบริการทําบัญชี&ตรวจสอบบัญชี สําหรับ ปี 2564 ดังต่อไปนี :

งานบริการรายปี

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี ต่อปี

ราคาเริมต ้นที

งบการเงินได ้รับการตรวจสอบจากผู ้รับตรวจสอบบัญชีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลภายใน 150 วัน นั บจากวันสินสุดรอบบัญชี
ขอบเขตในการให้บริการ งานประจําปี

5,500.00
งบการเงิน 2ชุด
date

อ ้างอิงตาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
หจก.ต ้องยืนงบการเงินทีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล ้วต่อนายทะเบียนภายใน 5เดือน นับแต่วน
ั ปิ ดบัญชี
บจก.ต ้องยืนงบการเงินทีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล ้ว เสนอเพืออนุมัตต
ิ อ
่ ทีประชุมใหญ่ภายใน
4เดือน นับแต่วน
ั ปิ ดบัญชี และต ้องยืนงบการเงิน ต่อนายทะเบียนภายใน 1เดือนนับแต่วน
ั ทีงบการเงินได ้รับอนุมัตใิ นทีประชุมใหญ่
ทังต ้องยืนสําเนาบัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้น(แบบ บอจ.5) ชุดผู ้ถือหุ ้นในเวลาทีประชุมสามัญต่อนายทะเบียนภายใน 14วันนับแต่วน
ั ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
บจก.และ หจก.สําหรับการนํ าส่ง ภงด.50 ต่อกรมสรรพากร ภายในวันที 30พฤษภาคมหรือ 150วันนับแต่วน
ั ปิ ดบัญชี
ต ้องมีการเก็บรักษาบัญชีรวมถึงเอกสารต่างๆ ทีใช ้ในการลงบัญชี ไว ้ณ.สถานทีประกอบการ อายุความ 10ปี

3 ขันตอนการนํ าเสนอรายงานทางบัญชีประจําปี มีดังต่อไปนี

ไม่เกิน 30พค.

3.1 รายงานงบทดลอง

ส่งMailไฟล์ PDF

3.2 รายงานงบกําไรขาดทุน

ส่งMailไฟล์ PDF

3.3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ.วันที 31ธันวาคม โดยผู ้สอบบัญชีรับรอง

ส่งMailไฟล์ PDF

3.4 รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด ้วยบัญชีตา่ งๆดังนี

ส่งMailไฟล์ PDF

3.4.1

รายงานกระทบยอดรายได ้(ภงด.50) กับ แบบภพ.30

ส่งMailไฟล์ PDF

3.4.2

รายงานกระทบยอดแบบยืนภาษี ภงด.1 ,3,53 และการยืนแบบ ประกันสังคม

ส่งMailไฟล์ PDF

3.4.3

รายงานลูกหนีคงค ้าง

ส่งMailไฟล์ PDF

3.4.4

รายงานเจ ้าหนีคงค ้าง

ส่งMailไฟล์ PDF

3.4.5

รายงานเช็ครับรอเรียกเก็บ

ส่งMailไฟล์ PDF

3.4.6

รายงานเช็คจ่ายคงค ้าง

ส่งMailไฟล์ PDF

3.4.7

ิ และค่าเสือมราคา
รายงานทะเบียนทรัพย์สน

ส่งMailไฟล์ PDF

4 สมุดบัญชีตา่ งๆ ตาม พรบ.การบัญชี 2547
4.1 สมุดรายวัน 5เล่ม
4.1.1

สมุดรายวันทัวไป

ส่งMailไฟล์ PDF

4.1.2

สมุดรายวันขาย

ส่งMailไฟล์ PDF

4.1.3

สมุดรายวันซือ

ส่งMailไฟล์ PDF

4.1.4

สมุดรายวันรับ

ส่งMailไฟล์ PDF

4.1.5

สมุดรายวันจ่าย

ส่งMailไฟล์ PDF

ิ , หนีสิน , ทุน , รายได ้ , ค่าใช ้จ่าย)
4.2.สมุดบัญชีแยกประเภท 5เล่ม (แยกประเภททรัพย์สน
4.2.1

ิ
สมุดบัญชีแยกประเภททรัพย์สน

ส่งMailไฟล์ PDF

4.2.2

สมุดบัญชีแยกประเภทหนีสิน

ส่งMailไฟล์ PDF

4.2.3

สมุดบัญชีแยกประเภททุน

ส่งMailไฟล์ PDF

4.2.4

สมุดบัญชีแยกประเภทรายได ้

ส่งMailไฟล์ PDF

4.2.5

สมุดบัญชีแยกประเภทค่าใช ้จ่าย

ส่งMailไฟล์ PDF

5 การจัดทําประมาณการ รายได ้ค่าใช ้จ่ายสําหรับ ต่อปี

2,000.00

จัดเก็บข ้อมูลจากผลการดําเนินงานทีเกิดขึนใน 6เดือนทีผ่านมา นํ ามาจัดทําประมาณการ

ส่งMailไฟล์ PDF

เพือจัดทําแบบ ภงด.51 และยืนแบบผ่านระบบ Efiling

ไม่เกิน 30สค.

บริษัท ปิ ตภ
ิ ม
ู ิ การบัญชี จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
66 ซอยสวนผัก 44 แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

น.3-4

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี

0105555126254

ใบเสนอราคา ค่าบริการทําบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ราคางบเปล่า& งบเริมต ้นรายได ้ไม่เกิน1.8ล ้าน)

โทร.085-8012332

K.วิ

โทร.064-5869496

K.ปราย

6 ระยะเวลาในการให ้บริการ (สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12เดือน)
เริม 1 มกราคม สินสุด ธันวาคม
7 ค่าบริการทีนําเสนอ

บาท

7.1 ค่าบริการจัดทําบัญชี

ต่อเดือน

ราคาเริมต ้น

1,500.00

บวก ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

105.00
1,605.00

หักภาษี ณ.ทีจ่าย 3%

-45.00

คงเหลือยอดจ่ายค่าบริการทําบัญชี ต่อเดือน

1,560.00

ค่าบริการรายเดือน แจ้งยอดค่าบริการทุกว ันที 25ของเดือน และร ับเงิน ทุกว ันที 15 ของเดือน

7.2 ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ต่อปี

ราคาเริมต ้น

5,500.00

หักภาษี ณ.ทีจ่าย 3%

-165.00

คงเหลือยอดจ่ายค่าตรวจสอบบัญชี ต่อปี

5,335.00

7.3 ค่าบริการยืนงบ Efiling - กรมพัฒฯ

1,500.00

ค่าบริการยืนงบ Efiling - กรมสรรพากร

1,500.00

ค่าโฆษณาหนั งสือพิมพ์ และ นํ าส่งบอจ.5

1,500.00

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

1,500.00
6,000.00
บวก ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

420.00
6,420.00

หักภาษี ณ.ทีจ่าย 3%

-180.00

คงเหลือยอดจ่ายค่าบริการ ต่อปี

6,240.00

7.4 ค่าบริการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปี ต่อปี (ยกเว้นงบปี แรกไม่ม)ี

2,000.00

บวก ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

140.00
2,140.00

หักภาษี ณ.ทีจ่าย 3%

-60.00

คงเหลือยอดจ่ายค่าบริการ ต่อปี
รวม ค่าใช ้บริการ รายปี ทังสิน

2,080.00
13,655.00

ค่าบริการรายปี แจ ้งยอดค่าบริการและชําระค่าบริการ ก่อนผู ้สอบลงนามในงบการเงินประจําปี
บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่นําส่งงบการเงินของลูกค ้า หากมียอดค ้างจ่ายค่าบริการ ทุกกรณี
กรรมการ/หุ ้นส่วน ผู ้มีอํานาจ ผู ้อนุมัต.ิ ....................................................ผู ้อนุมัต.ิ .....................................................

(

)

(

)

กรรมการ/หุ ้นส่วน ผู ้มีอํานาจ ผู ้อนุมัต.ิ ....................................................ผู ้อนุมัต.ิ .....................................................

(

)

(

)
นางสาววิภาวรรณ ภูรก
ี ล
ุ
ผู ้เสนอราคา
กรรมการบริษัทฯ

บริษัท ปิ ตภ
ิ ม
ู ิ การบัญชี จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
66 ซอยสวนผัก 44 แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

น.4-4

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี

0105555126254

ใบเสนอราคา ค่าบริการทําบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ราคางบเปล่า& งบเริมต ้นรายได ้ไม่เกิน1.8ล ้าน)

โทร.085-8012332

K.วิ

โทร.064-5869496

K.ปราย

เอกสารแนบท ้ายใบเสนอราคา
รายการแถมฟรี 15 รายการสําหรับลูกค ้าจดจัดตังใหม่ พร ้อมใช ้บริการทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี

1 ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นแบบทางอินเตอรเน็ตกรรมสรรพกร(ภ.อ.01)
2 ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นแบบทางอินเตอรเน็ต ประกันสังคม(คาบริการขึ้นทะเบียนสปส.1,500)
3 ฟรี ยื่นขอรหัส การยื่นงบทางอินเตอรเน็ต (Efiling) ของกรมพัฒฯ
4 ฟรี คาบริการทําบัญชี 1เดือน สําหรับลูกคาจดทะเบียนจัดตั้งกับเรา (ฟรีเดือนที่จดจัดตั้ง)
5 ฟรี คาบริการยื่นแบบรายเดือน ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.54,ภพ.36 (ยื่นแบบONLINE ไมเกินวันที่ 15ของเดือน)
6 ฟรี คาบริการยื่นแบบรายเดือน ภพ.30,ภธ40 (ยื่นแบบONLINE ไมเกินวันที่23 ของเดือน)
7 ฟรี คาบริการยื่นแบบรายเดือน ส.ป.ป1-10 (ยื่นแบบONLINE ไมเกินวันที่ 15ของเดือน)
8 ฟรี ปแรก คาบริการจัดทํารายงานสรุปพรอมการยื่นแบบประจําป ภงด.1ก ของกรมสรรพ (จากราคาปกติ 1,500/ป)
9 ฟรี ปแรก คาบริการจัดทํารายงานสรุปพรอมการยื่นแบบประจําป กท.20 ของสนง.ประกันสังคม(ราคาปกติ 1,500บาท)
10 ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(แบบONLINE เมื่อใชบริการครบ

3เดือนเทานั้น จดกอนมีคาใชจาย 1,500บาท)

11 ฟรี ตรายาง 1 อัน ราคาไมเกิน 250฿ เฉพาะคาทํา (ลูกคาตองการทําเพิ่มติดตอชางโดยตรง โทร.061-650-9893)
12 ฟรี ไฟล์รายงานการประชุมสําหรับเปิ ดบัญชีธนาคาร (ส่งทาง mail หลังจดเสร็จแล ้ว)
13 ฟรี คอร์สแนะนํ าสําหรับผู ้ประกอบการใหม่/แบบออนไลน์ (จากราคาปกติ 3,500฿/คน) หัวข ้ออบรม “บัญชี & ภาษี เบืองต ้น”
14 ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี (ส่งไฟล์ทาง mail หรือ Line ก่อนอบรม 1วัน)
15 ฟรี ลูกค ้าในกทม.รับเอกสารลูกค ้าทําบัญชี ฟรี 1ครัง /เดือน
*หมายเหตุ
- เพือเป็ นมาตราการช่วยเหลือผู ้ประกอบการใหม่ ทีจดทะเบียนบริษัทช่วงโควิด-19 ระบาด
- คอร์สแนะนํ าผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั น เนืองจากสถานะการณ์โควิด-19 ระบาด
- บริษัทจะยืนจดภาษี ให ้ก็ตอ
่ เมือครบ 3 เดือนในการทําบัญชีหรือยอดขาย เข ้าเงือนไขตามทีกฎหมายกําหนด
กรณีลก
ู ค ้าต ้องการจดภาษี เร่งด่วน จะมีคา่ ใช ้จ่ายในการดําเนินงานในพืนทีกทม.= 1,500 ฿ สําหรับต่างจังหวัด คิดตามระยะทาง

