
ล ำดับ ช่ือส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ
1 กฏหมายและบัญชบี้านบัญชแีอนเจนิคอมูนิต้ี 076-376034

2 เกยีรติชยัการบัญชี 076-354481

3 คณะบุคคล ส านักงาน บี แอนด์ ซี 076-250418

4 คณะบุคคล ส านักงานการบัญชภูีเกต็ 076-2511191

5 คณะบุคคล อนัดามัน แอคเคาน์ต้ิง เซอร์วิส คอร์เปอร์เรชั่น 0878164488

6 คณะบุคคลเกยีรติชยัการบัญชี 076-354481

7 เจ.เค.เอส.การบัญชี 076-319135

8 เจ.เจ.ค็อนซัลท์ต้ิง 076256296

9 ชโิน แอคเคานท์ แอนด์ คอนเซ้าท์ เซอร์วิส 081-8949428

10 ณัฐกมลการบัญชี 083-9730884

11 ณัฐลดาการบัญชี 076236506

12 ที พ ีจ ีการบัญชี 076-215303

13 ที.พ.ีจ.ีการบัญชี 076-215303

14 บริษัท ค็อฟฟี ่บริค 091-

15 บริษัท คิงส์ แอคเค้าท์ แอนด์ ลอว์ จ ากดั 0813961836

16 บริษัท คีพ วอคกิ้ง คอนซัลแท็น จ ากดั 076615324

17 บริษัท จดัท ำโดย พดัีบบลิวเค จ ำกดั 0818313023

18 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลต้ิง จ ำกดั 074304400

19 บริษัท เจ.วี. 0766101

20 บริษัท เจแอนด์เจ อนิเตอร์ แอค็ทีฟ แอค็เค้าต้ิง จ ากดั 085-9946244

21 บริษัท โชติกาน โปรเฟสชนัแนล จ ากดั 0822130602

22 บริษัท เซ้าเธิร์น โปร.ออดิท จ ากดั 0894708741

23 บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.การบัญชแีละภาษีอากร จ ากดั 076-384242

24 บริษัท เดอะ เพร์ิล ออฟ ในทอน จ ากดั 0899770707

25 บริษัท เดอะ ฮาโล การบัญช ีจ ากดั 076-204153

26 บริษัท ต้นขา้ว การบัญช ีจ ากดั 076621034

27 บริษัท ต้นน้ า การบัญช ีจ ากดั 076621034

28 บริษัท ทรู ลีเกิ้ล แอนด์ แอค๊เคาน์ต้ิง จ ากดั 0980109743

29 บริษัท ที่ปรึกษา เอน็เอเอเอส จ ากดั 076212306

30 บริษัท ทีเอม็ซีเอ คอนซัลแทนส์  จ ากดั  087-3804283

รำชช่ือส ำนักงำนบริกำรรับท ำบัญชี
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31 บริษัท แทคทีม ออดิท อนิเตอร์เนชั่นแนล  จ ำกดั 086-6251311

32 บริษัท ไทยทอป จ ากดั 076525747

33 บริษัท ธีรญาการบัญช ีจ ากดั 076540788

34 บริษัท นิติสุวรรณ แอค๊เค้าท์แอนด์เอน็จเินียร่ิง  จ ากดั 0819787176

35 บริษัท เน็ทเวิร์ค แอค็ไวเซอรี ทีม จ ำกดั (ส ำนักงำนสำขำภูเกต็) 076-375699

36 บริษัท บูกติ การบัญชแีละธุรกจิ จ ากดั 0824184222

37 บริษัท ปีระกา แอคเคาท์ต้ิง เซอร์วิส จ ากดั 0819292612

38 บริษัท พรหมเทพกำรบัญช ีจ ำกดั 076-262105-7

39 บริษัท พณิแกว้ การบัญช ีและ ตรวจสอบภาษีอากร จ ากดั 076354428

40 บริษัท พี.เค.การบัญชแีอนด์เซอร์วิส จ ากดั 0935699560

41 บริษัท พี.ภูเกต็ การบัญช ีจ ากดั 076522790

42 บริษัท พเีอซี ควอลิต้ี กรุ๊ป จ ำกดั 0891951921

43 บริษัท โฟร์เฟรนด์สการบัญช ีจ ากดั 076245734

44 บริษัท ภูเกต็ โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จ ากดั 076279921

45 บริษัท ภูเกต็ อนิเตอร์ แอคเคาท์ เซอร์วิส จ ากดั 076522790

46 บริษัท ภูเกต็ แอคเคาท์ เซอร์วิส จ ากดั 076522790

47 บริษัท ภูเกต็ ไอส์แลนด์ คอนซัลแท็นท์ จ ากดั 076288988

48 บริษัท มิมามี อนิเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟศิ จ ากดั 076-248100

49 บริษัท มิลเลนเนี่ยม ภูเกต็ จ ากดั 076375926

50 บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชแีละภาษีอากร จ ากดั 0915419144

51 บริษัท ว.วลัญช ์การบัญช ี จ ากดั 076-620718

52 บริษัท วาย.เอ. เอส. แอคเคาท์ต้ิง จ ากดั 084-4211870.

53 บริษัท วีเจภูเกต็กำรบัญช ี จ ำกดั 076-528912, 0865715948

54 บริษัท ส านักงานธีราภรณ์การบัญชแีละที่ปรึกษากฎหมาย จ ากดั 076263339

55 บริษัท อจนิไตย คอนซัลแทนท์ จ ากดั 0865950525

56 บริษัท ออกสัท์ การบัญช ี จ ากดั 076374312

57 บริษัท ออนไลน์การบัญชแีละภาษีอากร จ ากดั 076-513291-2

58 บริษัท ออนไลน์การบัญชแีละภาษีอาการ จ ากดั 076513291

59 บริษัท อนัดามัน แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จ ากดั 076527834

60 บริษัท อนัดามันดารา จ ากดั 0872753

61 บริษัท อนิเตอร์คอนเน็ค โซลูชั่น จ ากดั 0918252189

62 บริษัท เอซี คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ำกดั 076-250599-600

63 บริษัท อซ่ีี เซอร์วิส เอซีซี แอนด์ ลีเกิ้ล จ ากดั 076-390802
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64 บริษัท เอ เซเว่น การบัญช ีจ ากดั 0896506221

65 บริษัท เอ.เอส.เอส. บัญชแีละธุรกจิ จ ากดั 0840644321

66 บริษัท เอเชยี อนิเตอร์ ลีเกลิ จ ากดั 0841926117

67 บริษัท เอม ที่ปรึกษาการจดัการและบัญช ีจ ากดั 076-243329

68 บริษัท เอม็ แอนด์ เอส การบัญช ีจ ากดั 076-241352-4

69 บริษัท เอส.บิสซิเนส จ ากดั 076434451

70 บริษัท เอส.เอน็.บี. การบัญช ีจ ากดั 076236682

71 บริษัท เอสเอ บิซิเนส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากดั 076356243

72 บริษัท แอคคอน การบัญชแีละกฎหมาย จ ากดั 02-4171851-2

73 บริษัท โอเชยีนนิค แอค็เคาท์ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 076283446

74 พ ีพ ีเอม็ การบัญชี 076264102

75 ภูเกต็ แอคเคาท์ เซอร์วิส 076522790

76 สนง.เอกบัญชแีละภาษีอากรธุรกจิ 076-281474

77 ส านักงาน ท.ีพ.ีจ.ีการบัญชี 076215303

78 ส านักงาน เอม็การบัญชแีละทนายความ 076-202428

79 ส านักงาน เอส แอนด์ เอส การบัญชี 076-264543

80 ส านักงานกฎหมายธนภัท เพง็พศิ แอนด์ การบัญชี 0806481032

81 ส านักงานกฎหมายและบัญชบี้านบัญชแีอนเจนิคอมูนิต้ี 076-376034

82 ส านักงานเจริญการบัญชี 076-254147-8

83 ส านักงานบัญชแีละกฏหมาย 076-263391

84 ส านักงานบัญชแีละภาษีอากรภูเกต็แอค็เคาน์ต้ิงคอนซัลแตนท์ 07633050

85 ส านักงานสมควรการบัญชี 076213523

86 ส านักงานสมชยับัญชกีจิ 076-212914, 076-214103

87 ส านักงานเอม็การบัญชแีละทนายความ 076-312814

88 สุรัชวดีการบัญชี 076-529763

89 หจ. จ ีเอน็ การบัญชี 076-624455

90 หจ. ภูเกต็ วีซ่า ลอว์ ออฟฟติ 076263475

91 หจ. รวมเพือ่นบัญชี 076211026

92 หจ. รวมเพือ่นแอคเคาท์ แอนด์ ออดิท 0866902978

93 หจ. เอน็ ที ซี การบัญชี 076369819

94 หสม.เจ.เค.เอสการบัญชี 076-319135

95 หสม.รัษฎาการบัญชี 076-319801

96 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภูเกต็แอค็เคาน์ต้ิง คอนซัลแตนท์ 076330500
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97 ห้างหุ้นส่วนสามัญ วานิชการบัญชี 076232954

98 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอฟจ ีแอคเคาน์ต้ิง แอนด์ แท็กซ์ 0848446029

99 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส เอส เอ 076210598

100 อนัดามัน แอคเคาน์ต้ิง เซอร์วิส คอร์เปอร์เรชั่น 0878164488

101 เอกการบัญชแีละภาษีอากรธุรกจิ 076-323909-11

102 เอส.โอ.การบัญชี 076322223
103 บริษัท ฐปกร การบัญชแีละที่ปรึกษา จ ากดั 090-7023033, 076-510913

หมายเหตุ การเปิดเผยขอ้มูลนี้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกจิในการจดัหาผู้ท าบัญช ีหากไม่ประสงค์
ให้เปิดเผยหรือต้องการแกไ้ขขอ้มูล โปรดติดต่อ ส่วนส่งเสริมพฒันาวิชาชพีบัญช ีกองก ากบับัญชธุีรกจิ
โทรศัพท์ 02-547-4408, 02-547-4395


