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ค่ าบริ การด้านนิตกิ รรม
DETAILS OF OUR LEGAL SERVICES
รายละเอียดการบริ การ
Details of our legal services
จดทะเบียนบริ ษทั (ทุนจดทะเบียน 1,2,3 ล้าน) (รวมค่าธรรมเนี ยม)
Company set up (Registering Capital 1 Million) (Includes Gov. fee)
Company set up (Registering Capital 2 Million) (Includes Gov. fee)
Company set up (Registering Capital 3 Million) (Includes Gov. fee)
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วนจากัด
Limited Partnership set up
จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั (ทุนที่เพิ่ม 1,2,3 ล้าน) (รวมค่าธรรมเนี ยม)
Registration to increase company capital (Registering Capital of 1 Million)
Registration to increase company capital (Registering Capital of 2 Million)
Registration to increase company capital (Registering Capital of 3 Million)
จดทะเบียนย้ายสถานประกอบการ พร้ อมประกาศหนังสื อพิมพ์
Registration to change company address ( Includes public announcement)
จดทะเบียนกรรมการเข้า -ออก พร้ อมประกาศหนังสื อพิมพ์
Changing the company director ( Includes public announcement)
จดทะเบียนหุ ้นส่ วนเข้า-ออก
Changing the shareholder list
จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ พร้ อมประกาศ หนังสื อพิมพ์
Registration to add company objectives ( Includes public announcement)
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อ-ดวงตราของบริ ษทั และห้างหุ ้นส่วนบริ ษทั พร้ อมประกาศหนังสื อพิมพ์
Registration to change company name and seal of Limited and Limited partnership
( Includes public announcement)
จดทะเบียนลดทุนของบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนจากัดพร้อมประกาศ หนังสื อพิมพ์
Registration to reduce company capital and Limited partnership. ( Includes public announcement)

อัตราค่ าบริ การ
services charges
20,000
30,000
40,000
15,000
15,000
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35,000
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7,000
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10,000
20,000

10 จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนจากัด , ค่าประกาศหนังสื อพิมพ์, เลิก Vat , ปิ ดงบเลิก (รวมค่าสอบบัญชี )
Dissolution and Liquidation of company and Limited Partnership
( Includes public announcement, Vat Registration Cancellation Vat , and closing of Balance Sheet )
11 จดทะเบียนพาณิ ชย์ เช่นร้ านค้า
Commerce Registration such as a store set up
12 จดทะเบียนสรรพสามิต เช่น เหล้า บุหรี่
Application for alchoholic beverages and cigarette license
13 จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
Trade mark Registration
14 ใบอนุญาตทางานคนต่างชาติ
Application for a work permit
15 เปลี่ยนแปลงประเภทลงตรา Visa จากนักท่องเที่ยวเป็ นนักธุรกิจ หรื อ ครอบครัว (ไม่รวมค่าธรรมเนี ยม)
Changing visa type from Tourist to Business or Family Visa (excludes government fee)
16 ต่อใบอนุญาตทางาน (ไม่รวมค่าธรรมเนี ยม)
Work permit renewal (excludes government fee)
17 ยืน่ ขอวีซ่าหนึ่ งปี (ไม่รวมค่าธรรมเนี ยม)
Application for One year visa (excludes government fees)
18 Business visa extension /Business visa renewal (excudes government fee)
Application for one year visa /Visa renewal -support a Thai wife (excludes government fees)
Retirement visa extension/renewal (excludes government fee)
18 ยืน่ ทา RE-ENTRY PERMIT /ครั้ง (ไม่รวมค่าธรรมเนี ยม)
Application for Re-entry permit
19 รายงานตัว 90 วัน
Notification of 90 days stay
20 เปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่ง, ท้องที่, สถานที่ทางาน หรื อรายการอื่นในใบอนุญาต (ไม่รวมค่าธรรมเนี ยม)
Changing location of office,place and other information listed in the work permit (excludes government fee)
21 ต่างด้าวของมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
Application for a residency visa (excludes government fee)

50,000
5,000
10,000
50,000
30,000
15,000
6,000
20,000
10,000
10,000
6,000
2,000
2,000
5,000
150,000

22 แจ้งต่างด้าวออกจากงาน
Notification of foreigner employee resignation
23 ขอเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (คนต่างชาติ)
Tax ID. registration (Foreigners)
24 หนังสื อรับรอง มาตราฐานสถานประกอบการ (นวด เพื่อสู ขภาพ)
Application for Health certificate license (Massage)
25 รับรองเอกสาร
Notarial Services per document
ั ญา (ราคาขึ้นอยูก่ บั เอกสาร)
26 ตรวจดูสญ
Contarct review (Subject to change depend on kind of document)
27 ร่ างสัญญา (ภาษาไทย)
Contract drafting (In Thai)
28 ร่ างสัญญา (ภาษาอังกฤษ)
Contract drafting ( in English)
29 ร่ างสัญญา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
Contract drafting ( Thai & English)

3,000
3,000
10,000
2,000
5,000
5,000
10,000
15,000

rvices charges

