ยิ่งอ่านมาก..ยิ่งรู้ลึก..รู้จริง..
สมัครสมาชิกวันนี้!!

รับสิทธิ์ประโยชน์มูลค่ามากกว่า 8,000 บาท
พร้อมใช้สิทธิ์เข้าสัมมนา ได้ในราคาสมาชิกทันที..

พิเศษสุด สําหรับสมาชิก CPD&Account

1ป
สมัครใหม่เพิ่ม เอกสารภาษีอากร
ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท
NEW

สิทธิประโยชน์สำ�หรับสม�ชิก

รับวารสารเอกสารภาษีอากรเปนประจําทุกเดือน ปละ 12 เลม
● รับฟรี! หนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ ปละ 1 เลม
● รับสิทธิ์เขาสัมมนาของบจ.ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ ในราคาสมาชิก
● รับสิทธิ์เขาสัมมนาพิเศษฟรี สําหรับสมาชิก ปละ 2 ครั้ง (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
● รับสวนลดในการเลือกซื้อหนังสือจาก "รานหนังสือธรรมนิติ"
● รับสิทธิ์ลงประกาศรับสมัครงานที่ www.jobdst.com
ประกาศไดไมจํากัดตําแหนง นาน 6 เดือน มูลคา 4,000 บาทฟรี!

e-Magazine Index

●

...............................................................

พิเศษสุด ฟรี!!สำาหรับสมาชิก...

ท่านสมาชิกสามารถอ่าน และสืบค้นข้อมูล ข่าวสารกฎหมาย

บทความด้านบัญชี และภาษีอากร ในวารสารเอกสารภาษีอากร
ได้ทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลังได้ รวบรวมไว้ในรูปแบบ e-book
......................................................
ให้ท่านได้อ่านบทความใหม่ๆ ก่อนใคร
เพียง Login ด้วยรหัสสมาชิกของท่านที่ www.dst.co.th
สอบถามการใช้งานได้ที่ โทร. 02-555-0901-9

ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม 2561

450 บาท

350 บาท

350 บาท

350 บาท

350 บาท

350 บาท

Sunny Bag

“

Marwell

พิเศษสุดสมัครพร้อมชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม 2561
รับกระเป๋าเพิ่มฟรีทันที
ตามจำนวปีที่สมัคร

LINE ID : @dharmnitimember
(มี@ นำาหน้าด้วยนะคะ)

บริษัท สำานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำากัด เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี 0105529026680
Dharmniti Office of Management Development CO., LTD.

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
178 Dharmniti Building 4th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20) Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok 10800

“

Happy Bag

ใบสมัคร สําหรับสมาชิก CPD & Account
ราคาพิเศษ
กรุณากรอกหมายเลข 13 หลัก เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญในการออกใบเสร็จ

กรุณาระบุรหัสสมาชิก cpd
03-...................................
web download 10/18

รหัสสมาชิก 01 -.................................
เลขที่ใบเสร็จ ..........................................

❑ บุคคลธรรมด� บัตรประช�ชน 13 หลัก
ตัวผูเ้ สียภ�ษี 13 หลัก
❑ นิติบุคคล ประจำ�(เลขทะเบี
ยนนิตบิ คุ คล)

(สําหรับเจาหนาที่)

กรุณาระบุสถานประกอบการวาเปน > ❑ สำ�นักง�นใหญ่
❑ ส�ข�ที่...............................(ส�ม�รถระบุเป็นตัวเลขได้)
กรุ
ณ
าระบุ
ช
อ
่
ื
บนบั
ต
ร(ภาษาอั
งกฤษ)ตรงกับชื่อที่ออกใบกำกับภาษี
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI

ที่อยู่..ออกใบกำกับภาษี>> บจ./บมจ./หจก./บุคคล.............................................................................................................................

เลขที่อยู. .........................หมูท.ี่ ....................อาคาร/หมูบาน...................................................................ชั้น................. หอง.................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน.........................................................แขวง/ตําบล.....................................................
เขต/อําเภอ......................................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย. .........................
E-mail: ......................................................................................................................... ผูประสานงาน.........................................
ประเภทธุรกิจ................................................................................................................ โทรศัพทมือถือ ........................................
ที่อยู่..ในการจัดส่ง >> ชื่อผู รับวารสารคุณ ............................................................................ตําแหนง ........................................
..
บจ./บมจ./หจก........................................................................................................................................ฝาย ......................................
เลขที่อยู ........................หมูที่ ..................... อาคาร/หมูบาน...................................................................ชั้น.................หอง.................
ตรอก/ซอย..................................................ถนน.........................................................แขวง/ตําบล...................................................
เขต/อําเภอ......................................................................จังหวัด. ..................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
Tel: ............................................... Fax:......................................

โปรโมชั่นพิเศษ สมัครพร้อมชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม 2561 รับเพ่ิมกระเป๋าฟรีทันที
ท่านจะได้รับตามจำนวนปีที่สมัคร

วิธีการชําระเงินค่าสมาชิ

❑ สมัคร 1 ปี 12 เล่ม ราคา 2,000 บาท
●
●

หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 61 - 1 เล่ม
หนังสือ Tax Ruling (4) - 1 เล่ม

Sunny Bag

❑ สมัคร 2 ปี 24 เล่ม ราคา 3,800 บาท

หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 61,62 - 2 เล่ม
หนังสือ Tax Ruling (4) - 1 เล่ม
● หนังสือ Update งบการเงินใหม่ล่าสุดฯ - 1 เล่ม
●

บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด

●

Dharmniti Office of Management Development Co.,Ltd.

● โอนเงินเข้าบัญชี หมายเหตุ: ขออภัยบริษัทไม่มีบริการพนักงานเก็บเงิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

9/
10/18 งเดือน...............
เร่ิมอายุเดือน.................ถึ

ถ้ามี ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมเอง

บัญชีออมทรัพย

เลขท ี ่ 114-1-16804-6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน
เลขที่ 395-0-11703-2 ธนาคารกรุงไทย
สาขาบางโพ
สาขาบางโพ
● เลขที่ 027-2-44002-8 ธนาคารไทยพาณิชย์

●

❑ สมัคร 3 ปี 36 เล่ม ราคา 5,500 บาท

Happy Bag

หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 61,62,63 - 3 เล่ม
หนังสือ Tax Ruling (3) - 1 เล่ม
● หนังสือ Tax Ruling (4) - 1 เล่ม
● หนังสือ Update งบการเงินใหม่ล่าสุดฯ - 1 เล่ม
●
●

●

บัญชีกระแสรายวัน
●

เลขที่ 033-1-07667-8 ธนาคารกสิกรไทย

❑ สมัคร 4 ปี 48 เล่ม ราคา 7,200 บาท

หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 61,62,63,64 - 4 เล่ม
● หนังสือ Tax Ruling (2) - 1 เล่ม
● หนังสือ Tax Ruling (3) - 1 เล่ม
● หนังสือ Tax Ruling (4) - 1 เล่ม
● หนังสือ Update งบการเงินใหม่ล่าสุดฯ - 1 เล่ม

Happy Bag

●

สาขาบางโพ

ราคานี้รวม Vat แล้ว และค่าสมาชิกถือเป็นการขายหนังสือ
ได้รับการยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย

กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมใบนำาฝากเงิน (Pay in)

มาที่ e-mail : newmember@dharmniti.co.th หรือ Fax. (02) 555-0911-4

“และกรุณาโทรศัพท์ยืนยันการส่งเอกสารเพื่อความถูกต้อง”
Tel. (02) 555-0906-9, (02) 555-0916

❑ สมัคร 5 ปี 60 เล่ม ราคา 8,800 บาท

หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 61,62,63,64,65 - 5 เล่ม
หนังสือ Tax Ruling (2) - 1 เล่ม
เดินทาง Marwell
● หนังสือ Tax Ruling (3) - 1 เล่ม
● หนังสือ Tax Ruling (4) - 1 เล่ม
● หนังสือ Update งบการเงินใหม่ล่าสุดฯ - 1 เล่ม
● หนังสือ บัญชีเล่มเดียว - 1 เล่ม
●
●

www.dst.co.th

