บริษท
ั ธนาคม แอดไวซ ์เซอร ์รี จํากัด
สํานักงานบัญชีคณ
ุ ภาพทีผ่านการตรวจรับรองจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิ ชย ์
เราให ้บริการด ้านวิชาชีพบัญชีครบวงจร ร ับทําบัญชี ร ับ
ตรวจสอบบัญชี ร ับเป็ นทีปรึกษาบัญชีภาษี บริการจัดทําบัญชี
ทังแบบรายเดือนและรายปี
ธุรกิจทีเรามีความชํานาญพิเศษ อาทิเช่น ธุรกิจผลิต ธุรกิจ
นํ าเข ้าส่งออก ธุรกิจซือมาขายไป ธุรกิจร ับเหมาก่อสร ้าง และ
ธุรกิจให ้บริการ เป็ นต้น
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ร ับทําบัญชีพร ้อมยืนแบบภาษีสรรพากร คํานวณเงินสมทบ
ประกันสังคม มีบริการร ับส่งเอกสารถึงทีในจังหวัดนนทบุร ี
ปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแก ้ว ลาดบัวหลวง บางกรวย บาง
บัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย ปากเกร็ด เป็ นต้น
ทีนี ! เราให ้ความสําคัญในการแนะนํ าปรึกษามาเป็ นอันดับแรก
เพราะเข ้าใจดีว่าการทําธุรกิจเป็ นเรืองสําคัญสําหรับคุณ ทีมงาน
ของเราทุกคนพร ้อมทีจะร ับฟังและเสนอบริการทีดีทสุ
ี ด เพือให ้
คุณบรรลุวต
ั ถุประสงค ์ทีวางไว ้อย่างคุ ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
ได ้ร ับประโยชน์สูงสุด
ท่านทีสนใจบริการสามารถนัดหมายเพือปรึกษาหารือกับเรา
ก่อนตัดสินใจ โดยไม่มค
ี ่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน เรายินดีให ้บริการ
ท่านด้วยมิตรภาพ จริงใจและตรงไปตรงมา

เจ ้าของธุรกิจมักทุม
่ เทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารายได ้ให ้กิจการ ทําให ้ไม่มเี วลาดูแลงานบัญชี
อย่างเต็มที เราแนะนํ าให ้คุณเลือกใช ้บริการกับสํานักงานบัญชีทได
ี ้คุณภาพ ติดต่อสะดวก และเน้น
บริการให ้คําแนะนํ าปรึกษาทีเข ้าใจง่าย
บริการแนะนํ าปรึกษาทีดีจะช่วยตอบโจทย ์การทําธุรกิจของคุณได้อย่างน่ าสนใจ คุมค่
้ าและมี
ประสิทธิภาพ

ร ับทําบัญชีรายเดือน เริมต้น 4,500 บาท
ร ับทําบัญชีพร ้อมบริการให ้คําปรึกษาทีเป็ นกันเอง เข ้าใจง่าย แนะนํ าการจัดทําเอกสารทีเกียวข ้อง
การจัดทําบัญชี การยืนภาษีสรรพากร การคํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การแก ้ไข
ข ้อผิดพลาดทางบัญชี รวมถึงเสนอแนวทางปร ับปรุงแก ้ไขระบบบัญชีให ้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ยิงขึน
บริการทําบัญชีรายเดือน มีบริการร ับส่งเอกสารถึงทีในจังหวัดนนทบุร ี ปทุมธานี สามโคก ลาดหลุม
แก ้ว บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย ปากเกร็ด เป็ นต้น

ขอบเขตการให้บริการ
“ผูร้ ับบริการ” มีหน้าทีร ับผิดชอบในความถูกต้องความครบถ ้วนและความสมบูรณ์ของเอกสารทีส่ง
ให ้บันทึกบัญชี โดยสํานักงานบัญชีฯ ความร ับผิดชอบในการลงบัญชีจากเอกสารและหลักฐาน มี
หน้าทีจัดทําบัญชีและภาษีให ้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย
ทังนี ไม่รวมถึง การจัดทํารายการสินค้าคงเหลือ งานระหว่างทํา งานระหว่างผลิตและงานระหว่าง
ก่อสร ้าง ณ วันสินรอบบัญชี ซึงผูร้ ับบริการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดและตีราคา
สินค้าแล ้วจัดส่งเอกสารให ้ผูใ้ ห ้บริการบันทึกรายการต ้นทุนให ้ทันเวลา

มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
เพือประโยชน์ในการปฏิบต
ั งิ าน “ผูร้ ับบริการ” ต ้องจัดให ้มีระบบเอกสารและหลักฐานประกอบการ
ลงบัญชี ประกอบกันเป็ นชุดใบสําคัญบัญชี ได ้แก่ ใบสําคัญร ับเงิน ใบสําคัญจ่ายเงิน มีเอกสาร
ประกอบทีสมบูรณ์ครบถ ้วนทีสุด
เช่น ประกอบไปด ้วยใบเสร็จร ับเงิน, ใบกํากับภาษี, ใบส่งสินค้า, ใบร ับมอบงาน, ใบหักภาษี ณ ทีจ่าย,
ใบประกันผลงาน, สําเนาเช็ค, ใบนํ าฝากเงิน, ใบโอนเงิน, ใบเสนอราคา, รายการเดินบัญชีธนาคาร
และนิ ตก
ิ รรมสัญญาต่างๆ ทีเกียวข ้อง
ค่าปร ับและเงินเพิม (กรณี ล่าช้า)
ในกรณี ทผู
ี ร้ ับบริการส่งมอบเอกสารล่าช ้าเกินกว่าระยะเวลาทีตกลงกัน หรือเอกสารทีจัดส่งมานันไม่
ถูกต้องครบถ ้วน สํานักงานบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความร ับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ทีเกิดขึนนี
หากแต่พส
ิ จู น์แล ้วว่าความล่าช ้าและไม่ทน
ั เวลาเกิดจากสาเหตุการปฏิบต
ั งิ านโดยประมาทเลินเล่อ
ของสํานักงานบัญชีฯ เป็ นสําคัญ โดยจะร ับผิดชอบเงินเพิมและเบียปร ับแทน “ผูร้ ับบริการ” ไม่เกิน
กว่าจํานวนเงินค่าบริการทีได ้ร ับในเดือนทีมีปัญหาเท่านันๆ
การบอกเลิกสัญญา
ผูร้ ับบริการ หรือ สํานักงานบัญชีฯ สามารถบอกเลิกสัญญาได ้ หากฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข ้อตกลงในสัญญา โดยให ้ทําหนังสือบอกกล่าวแก่อก
ี ฝ่ ายล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
และเมือเลิกสัญญากันแล ้ว “ผูร้ ับริการ” มีหน้าทีชําระค่าบริการทียังคงค้างให ้แก่สํานักงานบัญชีฯ
ทังหมด และสํานักงานบัญชีฯ มีหน้าทีส่งมอบเอกสาร รายงานทางบัญชีทเกี
ี ยวข ้องทังหมดทีอยู่ใน
ความครอบครองคืนให ้แก่ “ผูร้ ับบริการ” ภายใน 7 วัน

“บริการเน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม”
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