สมัครสมาชิก แพ็คคู่สมัครใหม่
ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาท 1ป
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

• รับวารสาร เอกสารภาษีอากร เป็นประจำ าทุกเดือน ปีละ 12 เล่ม
• รับฟรีหนังสือประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 เล่ม
• รับสิทธิ์เข้าสัมมนาพิเศษสำ าหรับสมาชิก ปีละ 2 ครั้ง
(ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
• รับส่วนลดในการเลือกซื้อหนังสือจาก “ร้านหนังสือธรรมนิติ”
• รับสิทธิ์ลงประกาศรับสมัครงานฟรี ที่ www.jobdst.com
ไม่จำากัดตำาแหน่ง ได้นาน 6 เดือน มูลค่า 4,000 บาท

พิเศษสุด สำาหรับสมาชิก... ฟรี!!

&

ท่านสมาชิกสามารถอ่าน และสืบค้นข้อมูล ข่าวสารกฎหมาย
บทความด้านบัญชี และภาษีอากร ในวารสารเอกสารภาษีอากร
ได้ทั้งในปัจจุบัน และย้อนหลังได้ รวบรวมไว้ในรูปแบบ e-book
ให้ท่านได้อ่านบทความใหม่ๆ ก่อนใคร
เพียง Login ด้วยรหัสสมาชิกของท่านที่ www.dst.co.th
Promotion

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

• รับวารสาร HR society Magazine เป็นประจำาทุกเดือน ปีละ 12 เล่ม
• รับฟรีหนังสือกฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม
• รับสิทธิ์เข้าสัมมนาพิเศษสำ าหรับสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง
(ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
• รับส่วนลดในการเลือกซื้อหนังสือจาก “ร้านหนังสือธรรมนิติ”
• รับสิทธิ์ลงประกาศรับสมัครงานฟรี ที่ www.jobdst.com
ไม่จาำ กัดตำาแหน่ง ได้นาน 6 เดือน มูลค่า 4,000 บาท
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สมัครสมาชิกพร้อมชำระเงินตั้งแต่

สมัครสมาชิกวันนี้!!

รับสิทธิ์ประโยชน์มูลค่ามากกว่า 7,000-8,000 บาท
พร้อมใช้สิทธิ์เข้าสัมมนา ได้ในราคาสมาชิกทันที..

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561
รับเพิ่ม กระเป๋าวินเทจฟรี (สมัคร 2 วารสาร)

02-555-0906-9 , 02-555-0916
Fax: 02-555-0911-14

โปรโมชั่น..วารสารเล่ม HR Society Magazine

โปรโมชั่น..วารสารเล่มเอกสารภาษีอากร

ของสมนาคุณ...

ท่านจะได้รับตามจำนวนปีที่ท่านสมัคร

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ (คละแบบ คละลาย คละสี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
)

บริษัท สำ�นักพัฒน�ก�รบริห�รธรรมนิติ จำ�กัด / บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำ�กัด
178 อ�ค�รธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประช�ชื่น 20) ถนนประช�ชื่น แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel : 02-555-0906-9 / 02-555-0916 Fax : 02-555-0911-14

ใบสมัครสมาชิกวารสารธรรมนิติ
รหัสสมาชิก 01 - …………………………………….(สำ�หรับเจ้าหน้าที่)
แพ็คคู่สมัครใหม่..
รหัสสมาชิก 02 - …………………………………….(สำ�หรับเจ้าหน้าที่)

www.dst.co.th
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7/
เริ่มอายุเดือน...............................ถึ
งเดือน................................

web download 8/18

อัตราค่าสมาชิก

เอกสารภาษีอากร
❍ 1 ปี 12 เล่ม
ราคา 2,000 บาท
รับประมวลรัษฎากร ปี 61 - 1 เล่ม
รับหนังสือ Tax Ruling 4 - 1 เล่ม

(ราคารวม VAT แล้ว)
อัตราค่าสมาชิก
HR Society Magazine

❍ 1 ปี 12 เล่ม
ราคา 1,900 บาท
รับกฎหมายแรงงาน ปี 61 - 1 เล่ม
รับกฎหมายแรงงานประเด็นร้อน -1 เล่ม

(วารสารเล่มนี้ไม่มี VAT)

ชำ�ระเงินค่าสมาชิก เอกสารภาษี
โอนเข้าบัญชี สำ�นักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำ�กัด
• บัญชีออมทรัพย์ เลขผู้เสียภาษี : 0105529026680
เลขที่ 114-1-16804-6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 สาขาเตาปูน
เลขที่ 395-0-11703-2 ธนาคารกรุงไทย
สาขาบางโพ
เลขที่ 027-2-44002-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ
• บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 033-1-07667-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ
ชำ�ระเงินค่าสมาชิก HR Society Magazine
โอนเข้าบัญชี ธรรมนิติ เพรส จำ�กัด
• บัญชีออมทรัพย์ เลขผู้เสียภาษี : 0105544084644
เลขที่ 114-1-18550-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 สาขาเตาปูน
เลขที่ 395-0-12021-1 ธนาคารกรุงไทย
สาขาบางโพ
เลขที่ 027-2-45459-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ
• บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 033-1-08361-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ

กรุณากรอกหมายเลข 13 หลัก เนื่องจากเป็นข้อมูลสำ�คัญในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ

❑ บุคคลธรรมดา เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
❑ นิติบุคคล เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
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❍ สำนักงานใหญ่
❍ สาขาที่................ (ให้ระบุเป็นตัวเลข)

ชื่อผู้รับหนังสือ (จ่า หน้ าซองให้ระบุ 1 ท่ าน) ……………………………………....………………………
บจ./บมจ./หจก./บุคคล...........................................................................................................................................................
เลขที่อยู..................
่
..หมู่ที่...............อาคาร/หมู่บ้าน.....................................................................ชั้น.......ห้อง............................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.......................................................แขวง/ตำ�บล.................................................
์
..
เขต/อำ�เภอ.............................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.............................................
E-Mail……………………………………………................................................................................................................……………
โทรศัพท์...........................................................................เบอร์มือถือ.....................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน …………………………………………………………
กรุณาระบุชื่อออกบัตร(ภาษาอังกฤษ)ตรงกับการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ

ของสมนาคุณท่านจะได้รับตามจำนวนปี / วารสารเล่มที่ท่านสมัคร

บริษัท สำ�นักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำ�กัด / บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำ�กัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel : 02-555-0906-9 / 02-555-0916 Fax : 02-555-0911-14

