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Promotion!!
 สมัคร

สมัครสมาชิกพร้อมชำระเงิน

หนังสือกฎหมายแรงงาน ปี 62 - 1 เล่ม
● หนังสือ HR How to 2 - 1 เล่ม

ตั้งแต่ วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

●

รับเพิ่ม ..กระเป๋าใส่บัตรฟรีทันที

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ กรณีของหมดก่อนกำหนด
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการชําระเงินคาสมาชิก
บริษัท ธรรมนิติ เพรส จํากัด / Dharmniti Press Co.,Ltd.

โอนเงินเขาบัญชี (ค าธรรมเนียมในการโอนเงิน ถ้ามี
ผูโอนเงินตองเปน ผูชํ าระ เงินคาธรรมเนียมเอง)

บัญชีออมทรัพย..
เลขที่ 114-1-18550-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน
ธนาคารกรุงไทย
สาขาบางโพ
● เลขที่ 395-0-12021-1
● เลขที่ 027-2-45459-8
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางโพ
●

บัญชีกระแสรายวัน..
●

เลขที่ 033-1-08361-5 ธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ..ขออภัยบริษัทไม มีบริการพนักงานเก็บเงิน

1 ปี 12 เล่ม ราคา 1,900 บาท

ค่าสมาชิกวารสารเล่มนี้ ไม่มี Vat และถือเป็นการขายหนังสือ
ได้รับ ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรุณาส่งใบสมัครนี้พร้อมใบโอนเงิน (Pay in) มาที่
e-mail : newmember@dharmniti.co.th

กรุณาโทรศัพท์ยืนยันการส่งเอกสารการสมัครเพื่อความถูกต้อง
Tel : 02-555-0906-9 / 02-555-0916
Fax : 02-555-0911-14

สาขาบางโพ
www.dst.co.th

สมัครสมาชิกใหม่

HR Society Magazine

ราคาพิเศษ..สำหรับสมาชิกเอกสารภาษีอากร

1ปี

ราคาเพียง

1,900 บาท

วารสารเล่ม HR Society Magazine มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้ง HRD, HRM จากนักเขียนผู้มากด้วย
ประสบการณ์โดยตรง และนัก HR มืออาชีพชั้นนำของประเทศ คำอธิบาย กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมาย
ประกันสังคม ที่นักบริหารงานบุคคล ผู้ประกอบการที่ควรทราบ พร้อม Update ข้อมูลข่าวสารในแวดวงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ แล้วคุณจะไม่ตกเทรนด์ในเส้นทางสาย HR

สิทธิประโยชน์สำ�หรับสม�ชิก
• รับวารสาร HR society Magazine เป็นประจำาทุกเดือน ปีละ 12 เล่ม
• รับฟรีหนังสือกฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม
• รับสิทธิ์เข้าสัมมนาพิเศษสำาหรับสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง
(ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

• รับส่วนลดในการอบรมและสัมมนา ของบจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
(บจ.ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จในนามชื่อ - ที่อยู่ ของบริษัทที่สมัครเท่านั้น)

สมัครสมาชิกวันนี้ !!

รับสิทธิประโยชน์ มูลค่ากว่า 7,000 บาท
พร้อมใช้สิทธิ์เข้าสัมมนาได้ใน ราคาสมาชิก ทันที..

• รับส่วนลดในการเลือกซื้อหนังสือจาก “ร้านหนังสือธรรมนิติ”
• รับสิทธิ์ลงประกาศรับสมัครงานฟรี ที่ www.jobdst.com
ไม่จำ ากัดตำาแหน่ง ได้นาน 6 เดือน มูลค่า 4,000 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!! สมัครพร้อมชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2562
กระเป๋าใส่บัตร

ของสมนาคุณ..
ท่านจะได้รับตามจำนวนปีที่ท่านสมัคร
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณกรณีของหมดก่อนกำหนด

โทรศัพท์ 02-555-0906-9, 02-555-0916
โทรสาร 02-5550911-14
Line id : @dharmnitimember

บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำากัด เลขประจำ าตัวผู้เสียภาษี 0105544084644
DHARMNITI PRESS 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

