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กรุณากรอกหมายเลข 13 หลัก เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญในการออกใบเสร็จ
❑ บุคคลธรรมด� บัตรประช�ชน 13 หลัก
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❍ สมัคร 1 ปี 12 เล่ม 1,900 บาท
• หนังสือกฎหมายแรงงาน ปี 62 - 1 เล่ม
• หนังสือเปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จ - 1 เล่ม

พิเศษสำหรับผ่านช่องทาง web download
สมัครสมาชิกพร้อมชำระเงินตั้งแต่

ประหยัด 1,200 บาท

• หนังสือกฎหมายแรงงาน ปี 62,63,64 - 3 เล่ม
• หนังสือเปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จ - 1 เล่ม
• หนังสือ 10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างาน - 1 เล่ม
• หนังสือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน - 1 เล่ม
• กระเป๋าผ้า

กระเป๋าวินเทจ 1 ใบ

รับ

• หนังสือกฎหมายแรงงาน ปี 62,63 - 2 เล่ม
• หนังสือเปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จ - 1 เล่ม
• หนังสือ 10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างาน - 1 เล่ม
• กระเป๋า Sunny Bag
❍ สมัคร 3 ปี 36 เล่ม 4,800 บาท

รับเพิ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2562

❍ สมัคร 2 ปี 24 เล่ม 3,400 บาท
ประหยัด 600 บาท

3/
4/19 ถึงเดือน.................
เร่ิมอายุเดือน................

การชำาระเงินค่าสมัครสมาชิก

ขออภัยไม่มีบริการ
พนักงานเก็บเงิน

ในนาม บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำา กัด DHARMNITI PRESS CO.,LTD.

❐ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
รับ

หมายเหตุ : ค่าสมาชิกถือเป็นการขายหนังสือได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(วารสารฉบับนี้ไม่มี Vat)

• เลขที่ 395-0-12021-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาบางโพ
• เลขที่ 114-1-18550-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน
• เลขที่ 027-2-45459-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ

❐ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน
• เลขที่ 033-1-08361-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ
(กรณีโอนเงินต่างจังหวัดต้องชำาระค่าธรรมเนียมการโอนด้วย)

กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมใบนำาฝากเงิน (Pay in) มาที่ E-mail : newmember@dharmniti.co.th
“และกรุณาโทรศัพท์ยืนยันการส่งเอกสารเพื่อความถูกต้อง” Tel. (02) 555-0906-9 / (02) 555-0916
www.dst.co.th 4.19

พิเศษสุด!!

สำหรับวารสาร เอกสารภาษีอากร
สมัครใหม่เพิ่มวารสาร HR Society Magazine

โปรโมชั่น

1ปี

ราคาเพียง

1,900 บาท

สมัครสมาชิกวันนี้ !!
รับสิทธิประโยชน์ มูลค่ากว่า 7,000 บาท พร้อมใช้สิทธิ์เข้าสัมมนาได้ใน ราคาสมาชิก ทันที..
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

Promotion!

สิทธิประโยชน์สำ�หรับสม�ชิก
•
•
•
•

รับวารสาร HR society Magazine เป็นประจำาทุกเดือน ปีละ 12 เล่ม
รับฟรีหนังสือกฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม
รับส่วนลดในการเลือกซื้อหนังสือจาก “ร้านหนังสือธรรมนิติ”
รับสิทธิ์เข้าสัมมนาพิเศษสำาหรับสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง

พิเศษ..สำหรับสมาชิกเอกสารภาษีอากร
สมัครเพิ่ม HR Society รับเพิ่มทันที
ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2562

(ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

รับเพิ่ม

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

กระเป๋าวินเทจ 1 ใบ

• รับสิทธิ์ลงประกาศรับสมัครงานฟรี ที่ www.jobdst.com
ไม่จำากัดตำา แหน่ง ได้นาน 6 เดือน

ของสมน�คุณ..

ท่านจะได้รับตามจำนวนปีที่ท่านสมัคร

ราคา 120.-

ราคา 150.-

ราคา 200.-

2 ปี

3 ปี

Sunny Bag

กระเป๋าผ้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณกรณีของหมด คละแบบ คละลาย คละสี
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