


  

 

5)ใบอนุญาตทนายความผูท้าํคาํรับรองลายมือชือและเอกสาร : ทะเบียนเลขที 4990/2555 ลงวนัที 14 ต.ค. 

2555 
 

รูปแบบการให้บริการ   :    ใหบ้ริการคาํปรึกษาและคาํแนะนาํการแกไ้ขปัญหาทางดา้นกฎหมาย, รับวา่ความทวั

ราชอาณาจกัร ทงัคดีอาญา คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากรคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา  คดีลม้ละลาย คดีปกครอง คดี

สิทธิมนุษยชน  ฯลฯ, รับเจรจาปัญหาตา่ง ๆ แทน, รับดาํเนินการบงัคบัคดีภายหลงัศาลมีคาํพิพากษาหรือมีคาํสังให้ ยึด

ทรัพยข์ายทอดตลาด, รับดาํเนินการประกนัตวัผูต้อ้งหา หรือจาํเลยในชนัพนกังานตาํรวจ ชนัอยัการ หรือชนัศาล, รับ

ดาํเนินการวิเคราะห์ เจรจาและตรวจร่างสญัญาต่าง ๆ ทงัภาษาไทย/องักฤษ, ให้คาํปรึกษาและแนะนาํการจดทะเบียนและ

การขอและตอ่อายใุบ อนุญาตตา่ง ๆ, ลงลายมือชือและประทบัตรารับรองลายมือชือในเอกสารนิติกรรม  สญัญาตา่ง ๆ ฯลฯ 

 

Details of the following: 

ขอบเขตของการให้บริการ   

1) งานบริการด้านทีปรึกษากฎหมาย 

 1.1 ให้คาํปรึกษาในการจดัทาํนิติกรรมสัญญา   เช่น   สญัญาเช่า   สญัญาซือขาย   สญัญาแฟรนไซส์ (อนุญาต

สิทธิให้ใชเ้ครืองหมายการคา้) สญัญาร่วมทุน  สัญญาเช่าซือ  เป็นตน้     

      1.2 ให้คาํปรึกษาการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายขององคก์ร เช่น ปัญหาเกียวการคุม้ครองแรงงานและแรงงาน

สมัพนัธ ์ลิขสิทธิ เครืองหมายการคา้ สิทธิบตัร เป็นตน้ 

      1.3 ให้บริการทางดา้นการแกไ้ขปัญหานิติบคุคล การติดตอ่เจา้พนักงานของรัฐอนัเกียวขอ้งกบัหุ้นส่วนบริษทั 

ใบอนุญาตการทาํงานของคนต่างดา้ว และการจัดตงัโรงเรียนเอกชน 

 

2)  งานบริการด้านจดทะเบียนบริษัท - ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  

 จดทะเบียนพาณิชย ์(ร้านคา้ตา่ง ๆ )  

 จดทะเบียนจดัตงัห้างหุ้นส่วนจาํกดั, บริษทัจาํกดั, บริษทัมหาชนจาํกดั  

 จดทะเบียนแกไ้ขเปลียนแปลงห้างหุ้นส่วนจาํกดั, บริษทัจาํกดั, บริษทัมหาชนจาํกดั,  

 ขอหนงัสือรับรองบริษทั – ห้างหุ้นส่วน  

 ขอและ/หรือแกไ้ขเปลียนแปลงเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร  

 จดทะเบียนและ/หรือขอแกไ้ขเปลียนแปลงภาษีมลูคา่เพิม  

 จดัทาํหนงัสือโอนหุ้นบริษทั  

 ขอใบอนุญาตร้านคาราโอเกะ / ธุรกิจร้านอาหาร / สถานบริการนวดแผนไทย/สปา 

 



  

 

 3)  งานบริการการด้านบริการเกียวกบัคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมือง 

 การขอเปลียนวีซ่าจาก TOURIS VISA ผ.30 หรือ ผ.15 เป็นวีซ่า Non-

Immigrant  รหัส – B (ธุรกิจ)  

ของครู/ผูส้อน/นักเรียนตา่งชาติและคนต่างชาติทีจะทาํงานในเมืองไทย 

 รับขออนุญาตทาํงานของคนต่างดา้ว 

 รับทาํวีซ่า / การต่ออายุวีซ่า / ต่ออายใุบอนุญาตทาํงาน  

 รับแกไ้ขเปลียนแปลงใบอนุญาตทาํงาน  

 รับขออนุญาต Re-Entry (ครังเดียว) / ขออนุญาต Re-Entry (หลายครัง)  

 แกปั้ญหาการอยูเ่กินกาํหนดในประเทศไทย  
 

4)  งานบริการด้านการบริการเกียวกบัจดทะเบียนโรงเรียน 

 จดัตงัโรงเรียนเอกชน ประเภทต่างๆ ทงัประเภทนอกระบบ และในระบบ เช่น  

- โรงเรียนกวดวิชา  

- โรงเรียนอนุบาล  

- โรงเรียนนานาชาติ 

- โรงเรียนสอนศลิปะ เช่น ร้องเพลง/ดนตรี/เตน้รํา /วาดเขียน เป็นตน้ 

- โรงเรียนสอนภาษาต่าง ๆ  

 แกไ้ขเปลียนแปลงเกียวกบักิจการโรงเรียนเอกชนตา่ง ๆ  

 ให้คาํปรึกษาเกียวกบัการจดัตงัโรงเรียน/แกไ้ขเปลียนแปลง/การใหค้รู (ทงัไทยและต่างชาติ) ของ

โรงเรียนดงักล่าว 

5)  งานบริการด้านการบริการเกียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา  

 จดทะเบียนเครืองหมายการคา้ / ลิขสิทธิ / จดทะเบียนสิทธิบตัร 

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นทีปรึกษา ให้คาํ แนะนาํ วางแผนดา้น

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนขอรับสิทธิบตัร การประดิษฐ ์      

การออกแบบผลิตภณัฑ ์/ บตัรสิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนขอให้ตรวจ สอบการประดิษฐ ์

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนของผูค้ดัคา้น ผูโ้ตแ้ยง้ หรือ ผูอ้ทุธรณ์ 

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนยนืจดทะเบียน ให้ใชห้รือรับโอนสิทธิบตัร เครืองหมายการคา้ 

ลิขสิทธิ และแบบผงัภูมิวงจรรวม 

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนยนืชาํระ ค่าธรรมเนียมรายปีสําหรบัสิทธิบตัรต่าง ๆ 

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนยนืตอ่อาย ุอนุสิทธิบตัร 



  

 

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนยนืจดทะเบียน ลิขสิทธิ / ทะเบียน / เครืองหมายการคา้ / 

เครืองหมายบริการ / เครืองหมายรับรอง / เครืองหมายร่วม 

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนยนืจดทะเบียน แบบผงัภูมิวงจรรวม / ความลบัทางการคา้ 

 สิทธิบตัรขึนทะเบียนรับเป็นตวัแทนยนืจดทะเบียน ชือทางการคา้ / สิงบ่งชีทางภมิูศาสตร์ 

 

  6) งานบริการด้านการธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

 บริการกฎหมายดา้นอสังหาริมทรัพย ์/ เชา่ซือทีดิน 

 ให้คาํปรึกษาจดทะเบียนซือขาย / เปลียนแปลงทางทีดินและสิงปลกูสร้าง 

 ตวัแทนในการจดทะเบียนสิทธิต่าง ๆ (จดัเตรียมเอกสารและประสานงานเจา้หนา้ที) 

 การขออนุญาตคา้ทีดิน / จดัสรรทีดิน / รังวดัแบ่งแยกทีดิน / รังวดัสอบเขตทีดิน 

 สาํรวจรังวดัทีดิน ( Land Survey) 

 สาํรวจเพือการก่อสร้าง ( Construction Survey)  

 รับปรึกษาปัญหาทีดิน-รับดาํเนินการแทนเกียวกบัเรืองทีดิน 

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชดุ 

 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ เกียวกบัทีดิน 

 การอุทธรณ์การประเมินราคาค่าทดแทนทีดินและสิงปลูกสร้างในการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์

 7) งานบริการด้านดําเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง 

                     1) ขนัตอนการบอกกล่าวทวงถาม (Notice) 

                     2) ขนัตอนการดาํเนินฟ้องร้อง ยืนคาํให้การตอ่สูค้ดีแพ่ง จนมีคาํพิพากษาและบงัคบัคดี เช่น 

 คดีบตัรเครดิต 

 คดีกูย้ืมเงิน 

 คดีจาํนองและบงัคบัจาํนอง 

 คดีเกียวกบัตวัเงิน (เช็ค) 

 คดีเกียวกบัทีดิน 

 คดีมรดกและครอบครัว (เชน่ ร้องขอเป็นผูจ้ดัการมรดก การรับรองบุตร หรือเกียวกบัการ

สมรสต่างๆ   เป็นตน้) 

 คดีละเมิด 

 คดีเพิกถอนนิติกรรมสญัญา 

 คดีรถชน 

 คดีสัญญาคาํประกนั 

 คดีตามหนงัสือหรือสญัญารับสภาพหนี 



  

 

 คดีเกียวกบัการซือขาย 

 คดีทางการปกครอง  เช่น คดีเพิกถอนคาํสงัทางการปกครอง เป็นตน้ 

 คดีเกียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 คดีแรงงาน 

 และอรรถคดีต่างๆ ฯลฯ 

                8) งานบริการด้านคดีอาญาทัวไป   

                        เช่น คดีอาญาความผิดตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยความผิดอนัเกิดการจากการใชเ้ช็ค , ยกัยอก, ฉ้อโกง เป็นตน้ 

   9) งานบริการด้านดาํเนินคดีแรงงาน 

 การดาํเนินฟ้องร้อง ตอ่สูย้ืนคาํให้การเกียวกบัคดีพิพาทแรงงาน 

 คดีเรียกเงิน ค่าชดเชย ค่าจา้ง เลิกจา้งไมเ่ป็นธรรม สินจา้งการบอกกล่าวลว่งหน้า  

 จดัทาํขอ้บงัคบัการทาํงาน 

 บริการขึนทะเบียนนายจา้ง 

 รับคาํนวณ กรอกแบบ ส่งเงินสมทบประกนัสงัคม  

 รับคาํนวณ กรอกแบบ ส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 จดัทาํและยืนแบบการนาํส่งเงินสมทบประกนัสงัคมรายเดือน 

 จดัทาํและยืนแบบการนาํส่งเงินกองทุนทดแทนประจําปี 

 ขึนทะเบียนลูกจา้ง แจง้เขา้แจง้ออก หรือแกไ้ขเปลียนแปลงประกนัสงัคม 

 ติดตามใบเสร็จรับเงินและส่งใบเสร็จรับเงินให้ติดตามหนงัสือ แสดงการขึนทะเบียน 

 ติดตามหนงัสือแสดงการขึนทะเบียน 

 ติดตามบตัรประกนัสังคม 

 แจง้การเลือกสถานพยาบาล 

 ติดตามบตัรรับรองสิทธิ 

 จดัทาํทะเบียนผูป้ระกนัตน 

 แจง้การเปลียนแปลงตา่ง ๆ เช่น นายจ้างเปลียนชือ ยา้ยทีอยู ่เปิดสาขาใหม ่ยบุสาขา หยดุกิจการชวัคราว 

ปิดกิจการ ฯลฯ 

 แจง้ลูกจา้งลาออก- เขา้ใหม ่ลกูจา้งประสบอนัตราย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ตาย ฯลฯ 

 
10) งานบริการด้านการบริการส่วนบุคคล 

 ยืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสิ นปี 

 จดทะเบียนเกียวกบัทรัพยสิ์น 

 จดัทาํพินยักรรม / รับรองบุตร 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาครึงปี 



  

 

 สญัญากอ่นแต่งงาน Prenuptial Agreements 

 การรับรองบุตรบญุธรรม 

 
11) งานบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

 รับจดทะเบียนผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (DBS Registered) 

 รับบริการขอใชเ้ครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอ์เลิกทรอนิกส์(DBS 

Verified) และการขอ Source Code 

 รับจดทะเบียนขอ Trustmark 

 
12) งานบริการด้านคาํรับรองลายมือชือและเอกสาร หรือ งาน Notarial 

Services Attorney ซึงทําหน้าทีเช่นเดียวกับ Notary Public 

 รับรองเอกสารเพือบงัคบัใชใ้นตา่งประเทศ 

 รับรองเอกสาร รับรองใบสมคัร เพือเรียนต่อต่างประเทศ Affidavit of support /sponsor 

Notarization 
 รับรองสาํเนาเอกสาร Certified true copy  

 รับรองเอกสารสถานะการเงิน Statement Notarization  

 รับรองลายมือชือ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทจํากดัมหาชนSignature 

Notarization and Legalization 
 รับรองขอ้เท็จจริง Marine protest Notary public 

 รับรองความมีอยูจ่ริงของเอกสาร 

 รับรองการทาํสัญญาระหวา่งเอกชน Contract Agreement Notary public 

 รับรองคาํสาบาน Applicant Declaration 

 รับรองคาํให้การ Declaration Notary public 

 หนังสืออนุญาตจากผู ้ปกครอง Letter of Authorization for Travel /*Custodianship 

declaration- parents/guardians notary public อืน ๆ ตามกฎหมายกาํหนด 

วิธีการให้บริการด้านกฎหมาย 

 บริการปรึกษาแบบรายเดือน  

 บริการปรึกษาแบบรายครัง 

 การให้บริการตามโครงการและเรืองทีเกียวขอ้งในอตัราทีเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

ประสบการณ์และผลงานการให้บริการ 

 บริษทั อินโนซิส จาํกดั 






