
บริษัท โอ เอน็ แอคเคานต์ิ�ง แอนด ์ลอว ์จาํกัด 
109/59 หม่บู้านเสนาวลิลา่ 35 ซ.พระยาสุเรนทร ์35 

 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.  10510 

โทรศัพท์/โทรสาร 029073994  มือถือ 081-901-038

4 อีเมลล์ :bang_on.p@hotmail.com 

เลขประจ าตวัผ้เูสียภาษี : 099-2-00333511-2 

เร่ือง เสนอค่าบริการท าบญัชี 

เรียน กรรมการผ้จูดัการ 

บรษัิท โอ เอน็ แอคเคานต์ิ �ง แอนด ์ลอว ์จาํกดั มีความยินดีท่ีจะเสนอราคาค่าบริการท าบญัชีมาใหท้่าน ห้างฯ 

จงึขอเสนอ รายละเอียดการใหบ้ริการดงันี ้

1. ยื่นแบบประจ าเดือน ประกอบด้วย

- จดัท าและยื่นภาษีเงินได้พนกังานหกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

- จดัท าและยื่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่จา่ย (ภ.ง.ด.3)

- จดัท าและยื่นภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

- จดัท าและยื่นภาษีมลูคา่เพิ่ม VAT (ภ.พ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

- จดัท าและยื่นเงินสมทบประกนัสงัคมประจ าเดือน (ลกูจ้างไมเ่กิน 10 คน 500 บาท)

*** ห้างฯ ด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ***

2. ยื่นแบบประจ าปี ประกอบด้วย

- จดัท าและยื่นภาษีเงินได้นิติบคุคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบคุคลสิน้ปี (ภ.ง.ด.50)

- จดัท าและยื่นแบบน าสง่งบการเงินตอ่กระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) ทางอีเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

- จดัท าและยื่นภาษีหกั ณ ที่จ่ายพนกังานประจ าปี (ภ.ง.ด.1ก)

- จดัท าและยื่นแบบแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยตอ่ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต

แหง่ชาติ (ป.ป.ช.)  (แบบ บช.1) นิติบคุคลหรือบคุคลธรรมดา ท่ีมคีูส่ญัญากบัภาครัฐ (เสนอราคาปีตอ่ปี)



3. ปิดบัญชีประจ าปี ประกอบด้วย

- บนัทกึรายการค้าประจ าเดือน จดัท าสมดุบญัชีซือ้, สมดุบญัชีขาย, สมดุบญัชีรับเงิน, สมดุบญัชีจ่ายเงิน,

สมดุบญัชีรายวนัทัว่ไป และบญัชีแยกประเภท

- จดัท างบทดลองและงบการเงิน

- จดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จดัท าทะเบยีนสนิทรัพย์

- จดัท ารายละเอยีดประกอบบญัชีที่ส าคญั เช่น รายละเอียดลกูหนี,้ รายละเอียดเจ้าหนี ้

- ลงทะเบียนเป็นผู้ท าบญัชี

คา่บริการส าหรับการท าบญัชีประจ าเดือน ขึน้อยูก่บัรายการค้าตอ่เดือนและความซบัซ้อนของธุระกิจ เช่น จ านวน

รายการหกั ณ ที่จ่าย, การเข้า-ออกของพนกังาน, ซือ้, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, รายการเดินบญัชีธนาคาร เป็นต้น 

จ านวนรายการ ค่าบริการเดอืนละ 
เร่ิมต้นท่ี 0 – 30 รายการ ตอ่เดือน 3,000 

ไมเ่กิน 40 รายการ ตอ่เดือน 4,000 

ไมเ่กิน 50 รายการ ตอ่เดือน 5,000 

ไมเ่กิน 100 รายการ ตอ่เดือน 6,000 

ไมเ่กิน 150 รายการ ตอ่เดือน 7,000 

ไมเ่กิน 200 รายการ ตอ่เดือน 9,000 

ไมเ่กิน 250 รายการ ตอ่เดือน 10,000 

*** กรณีมีรายการทางบัญชต่ีอเดอืน เกินกว่าที่ระบุ ห้างฯ  ขอพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ต่อไป 

*** กรณีต้องการให้ปิดบัญชีมากกว่า 1 ครัง้ต่อปี คดิค่าปิดบญัชีครัง้ละ 3,000 บาท *** 

รายได้ต่อปี ค่าบริการปีละ 
งบไมเ่คลือ่นไหว 8,000 
ไมเ่กิน 1,000,000 10,000 
ไมเ่กิน 3,000,000 12,000 
ไมเ่กิน 5,000,000 15,000 
ไมเ่กิน 7,000,000 17,000 
ไมเ่กิน 10,000,000 20,000 
ไมเ่กิน 15,000,000 23,000 
ไมเ่กิน 20,000,000 26,000 
ไมเ่กิน 30,000,000 35,000 
ไมเ่กิน 50,000,000 45,000 



*** ค่าสอบบัญชีเป็นการประมาณมิใช่หลกัเกณฑ์ที่แน่นอนขึน้กับประเภทและความซับซ้อนของธุรกจิ *** 

4. ค่าบริการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงนิ (เฉพาะบริษัท จ ากดั) ยื่น บอจ.5 ประกอบด้วย

- ประกาศหนงัสอืพิมพ์เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตังิบการเงิน

- สง่หนงัสอืเชิญประขมุไปทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ ถือหุ้น

- ยื่น บอจ.5 กระทรวงพาณิชย์ เพือ่หลกีเลีย่งคา่ปรับ 20,000 บาท

คา่บริการส าหรับการเชิญประชมุอนมุตัิงบการเงิน 1,500 บาท ตอ่ ปี

ห้างฯ มคีวามยินดีที่จะเสนอบริการเพิ่มเตมิคือบริการเข้าพบสรรพากรซึง่อาจมคีวามจ าเป็นต้องเข้าพบเป็น

บางครัง้ ซึง่จะคิดคา่บริการเพิ่ม 2,000.- บาทตอ่ครัง้ (เฉพาะเมื่อมีหมายเรียกจากสรรพากรและได้รับอนมุตัิโดย

การมอบอ านาจจากทา่นแล้วเทา่นัน้) 

และห้างฯ ยินดใีห้ค าปรึกษาปัญหาภาษีอากรทางโทรศพัท์ได้ตลอดปีภาษี โดยไมค่ิดคา่บริการเพิ่มเติม 

 ห้างฯ ต้องการความช่วยเหลอืจากพนกังานของทา่นเพื่อจดัเตรียมเอกสารเบือ้งต้นเพื่อการยื่นแบบ และบนัทกึ

บญัชี เช่น สรุปการจ่ายเงินเดือน, ต้นฉบบัใบก ากบั(ภาษีซือ้), ส าเนาใบก ากบัภาษี(ภาษีขาย), ส าเนาหนงัสอืหกั 

ณ ที่จ่าย, ทะเบียนเช็ครับ-จา่ย,ใบส าคญัจ่ายตา่งๆ เป็นต้น เพื่อให้การน าสง่ภาษีทนัตามก าหนด และได้จดัท า

บญัชีได้ทนัเวลา 

การเก็บค่าบริการ 

- ห้างฯ จะเรียกเก็บคา่ท าบญัชีเดือนแรกทนัที เมื่อทา่นตกลงตามใบเสนอราคานี ้

- กรณีหากพบวา่ รายการค้ามีจ านวนมากกวา่ที่แจ้งไว้ ทางห้างฯ ขออภยัที่จ าเป็นต้องเรียกเก็บคา่บริการเพิ่ม

และปรับราคาตามจริงย้อนหลงั

- กรณีท าบญัชีย้อนหลงั ห้างฯ จะคิดคา่บริการตัง้แตเ่ดือนทีม่ีรายการค้า เป็นต้นไป

- กรณีลกูค้าช าระบริการลา่ช้าเกินกวา่วนัท่ีระบ ุจะมคีา่ติดตามครัง้ละ 500 บาท



ห้างฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงจะได้รับใช้ทา่นด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีดตีอ่ไป หากทา่นเห็นด้วยกบัข้อเสนอ

ดงักลา่วโปรดลงนามในท้ายหนงัสอืฉบบันีแ้ล้วสง่ส าเนาคืนมายงัห้างฯ จกัขอบพระคณุอยา่งยิ่ง 

ขอแสดงความเคารพอยา่งสงู 

(  นางสาวบงัอร    พรมเกษา  ) 

 ผู้จดัการ 

ตกลงตามข้อเสนอนี ้

(ประทับตราส าคัญ) 

บริษัท................................................จ ากัด 

ผู้มีอ านาจลงนาม         ลงนาม................................................. 

  วันที่....................................................... 


