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

น.1-2

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี

0105555126254

ใบเสนอราคา ค่าบริการจดจัดตังบริษัท & ห ้างหุ ้นส่วน

โทร.064-5869498

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

ั
บริการจดจ ัดตงั ธุรกิจSME สญชาติ
ไทย 100% แบบ ONLINE
ค่าบริการจดจ ัดตงั

หจก./

โทร.085-8012332

ราคา/date
บาท

6,500.00

บจก. (ราคารวมVat และค่าธรรมเนียมแล ้ว)

1 ขันตอนการตรวจสอบชือทีจะใช ้ในการจดจัดตังหจก./บจก.
ส่งชือเพือตรวจสอบ ประมาณ 1-3 ชือ
ื
2 ขันตอนการจัดทําเอกสารยืนยันตัวตนของหุ ้นส่วนทัง 3คน(ทุกคนทีมีชอเป็
นหุ ้นส่วน/ผู ้ถือหุ ้น)
หลังตรวจสอบชือว่าไม่ซํา ก็จัดส่งรายการเอกสาร ทีใช ้
2.1 สําเนาบัตรประชาชนของหุ ้นส่วน หรือ ผู ้ถือหุ ้นทุกคน
2.2 เบอร์โทรศัพท์ ของหุ ้นส่วน หรือ ผู ้ถือหุ ้นทุกคน

ถ่ายรูปส่งทางไลน์

2.3 Email ของหุ ้นส่วน หรือ ผู ้ถือหุ ้นทุกคน
2.4 รูปตรายางเป็ นไฟล์ PDF เท่านั น โดยระบุขนาดทีชัดเจน (ส่งตามทีหลัง)

1วัน(ประมาณ)
หลังรับเอกสาร

ส่งไฟล์ PDF มาทางไลน์

จากลูกค ้าครบ

3 ขันตอนจัดพิมพ์เอกสารในระบบ Online
เอกสารยืนยันตัวตน=4หน ้า/1คน จัดส่งให ้ลูกค ้า (ทางMail หรือทางปณ.แล ้วแต่ลก
ู ค ้าสะดวก)
4 เมือลูกค ้ารับเอกสารจากทีบริษัทฯส่งให ้แล ้ว ต ้องจัดเตรียม และต้องระม ัดระว ังดังนี
4.1 เอกสารยืนยันตัวตนทีได ้รับ ตามจํานวนผู ้ถือหุ ้นครบทุกคน พร ้อมลงชือ
4.2 ถ่ายสําเนาบัตรประชาชนให ้ชัดเจนทีสุด ทังหน ้าและหลังบัตร ขนาดเท่าบัตรตัวจริง ของแต่ละคนพร ้อมลงชือ
4.3 ห ้ามลงวันทีในสําเนาบัตรประชาชน และห ้ามขีดทับข ้อมูลใดๆหน ้าบัตรจนไม่สามารถอ่านข ้อมูลได ้

2วัน(ประมาณ)

4.4 ลงชือให ้เหมือนกันทังในเอกสารยืนยันตัวตนและสําเนาบัตรประชาชน
4.5 ลงชือในเอกสารตามข ้อ 4.1 ถึง 4.4 ลงชือด้วยปากกาสีนําเงินเท่านน
ั
5 ลูกค ้าจัดส่งเอกสารกลับทางปณ. ตามทีอยูด
่ ังนี
บริษัท ปิ ตภ
ิ ม
ู ิ การบัญชี จํากัด

เลขที 66 ซอยสวนผัก 44 แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170

6 บริษัทฯนํ าส่งเอกสารให ้เจ ้าหน ้าที ยังกรมพัฒฯเพือนํ าข ้อมูลเข ้าระบบ

1วัน(ประมาณ)

7 ขันตอนการจดจัดตังหลังยืนเอกสารการยืนยันตัวตนทีกรมพัฒฯเรียบร ้อยแล ้ว
7.1 ลูกค ้าจะได ้รับข ้อความจากกรมพัฒฯ ทีส่งให ้ทาง Email
7.2 ลูกค ้าต ้องแจ ้งข ้อความทีได ้รับให ้เจ ้าหน ้าทีจัดทําเอกสารจดจัดตัง(ทางบริษัทฯจะโทรถาม)
7.3 จบขันตอนการบันทึกข ้อมมูลจดจัดตังแล ้วส่งข ้อมมูล Online ให ้เจ ้าหน ้าทีกรมพัฒฯ รออนุมัต ิ 2วันทําการ
8 ขันตอนหลังจากเจ ้าหน ้าทีกรมพัฒฯ แจ ้งอนุมัตแ
ิ ล ้วก็จะส่งข ้อความส่งให ้กับลูกค ้าอีกรอบ

3วัน(ประมาณ)

8.1 ลูกค ้าจะได ้รับข ้อความจากกรมพัฒฯ ทีส่งให ้ทาง Email เป็ นครังที2
8.2 ลูกค ้าต ้องแจ ้งข ้อความทีได ้รับให ้เจ ้าหน ้าทีจัดทําเอกสารจดจัดตัง(ทางบริษัทฯจะโทรถาม)
8.3 จบขันตอนการจดจัดตัง รอรับเอกสารทีทางกรมพัฒฯ จะจัดส่งให ้ทางปณ. 2วันทําการ
***** ขันตอนการเตรียมและจัดทําเอกสารประมาณ 7วันทําการ แต่การรอเจ ้าหน ้าทีกรมอนุมัต ิ ไม่สามารถกําหนดได ้แน่นอน

(

)
ผู ้มีอํานาจ-อนุมัต ิ

นางสาววิภาวรรณ ภูรก
ี ล
ุ
ผู ้เสนอราคา

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

น.2-2

เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี

0105555126254

โทร.085-8012332

ใบเสนอราคา ค่าบริการจดจัดตังบริษัท & ห ้างหุ ้นส่วน (ต่อ)

โทร.064-5869498

ั
บริการจดจ ัดตงั ธุรกิจSME สญชาติ
ไทย 100% แบบ ONLINE
รายการแนบท ้ายใบเสนอราคา
9 เอกสารทีลูกค ้าจะได ้รับ
ิ ลูกค้าจะได้ร ับจากการจดทะเบียนจ ัดตงั บจก.
สงที

ิ ลูกค้าจะได้ร ับจากการจดทะเบียนจ ัดตงั หจก.
สงที

1.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห ้างหุ ้นส่วนบริษัท

1.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห ้างหุ ้นส่วนบริษัท (มี 1หน ้า)

2.หนั งสือรับรอง (มี4หน ้า)

2.หนั งสือรับรองพร ้อมวัตถุประสงค์ (มี4หน ้า)

3.บอจ.2 หนั งสือบริคณห์สนธิ (มี1หน ้า)

3.หส.2 รายการจดทะเบียน (มี 3หน ้า)

4.บอจ.3 รายการจดจัดตัง (มี2หน ้า)

4.ตรายาง 1อัน

5.บอจ.5 สําเนาบัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้น (มี1หน ้า)

(พร ้อมเอกสารชีแจงตรายางของกรมพัฒฯ)

6.รายงานการประชุมตังบริษัท (มี2หน ้า)
7.ตรายาง 1อัน (พร ้อมเอกสารชีแจงตรายางของกรมพัฒฯ)
10 แถมฟรี 10 + 1 รายการ สําหร ับลูกค้าทําบ ัญชีเท่านน
ั

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

นางสาววิภาวรรณ ภูรก
ี ล
ุ
ผู ้เสนอราคา

