Update 09-01-62

แบบฟอรม ขอลงโฆษณาในหนังสือพิมพ

ีท
ก้ำวสู่ป

ส่งล่วงหน้า 1 วัน *ยกเว้นเดือน มี.ค.-เม.ย. ส่งล่วงหน้า 2 วัน

สําหรับเจาหนาที่

่ี 11

รหัสกรอบ
ฉบับที่

ออกทุกวัน

สําหรับลูกค้า  มติทั่วไป (แจงลงโฆษณาอยางนอย 7 วัน)  มติพิเศษ (แจงลงโฆษณาอยางนอย 14 วัน)

ลําดับที่

ขอลงโฆษณาวันที�________/____________/________

(นับจากวันที�ลงโฆษณา บวกไป 8 วัน รวม 9 วันหรือมากกว่า) (นับจากวันที�ลงโฆษณา บวกไป 15 วัน รวม 16 วันหรือมากกว่า)

ผูติดตอ
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท
แฟกซ
 ที่อยูสําหรับออกใบกํากับภาษี (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน)

เลมที่

วันที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ______/___________/_________

มือถือ
อีเมล
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13

บุคคลธรรมดา (บัตรประชาชน 13 หลัก)
นิติบุคคล (เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก)

สํานักงานใหญ่
สาขาที่ � (สามารถระบุเป็ นตัวเลขได้)

บจ. / บมจ. /
เลขที่
ซอย
ตรอก/ซอย
แขวง/ตํ
แขวง าบล

หจก. /

สนง. /

สวนตัว
อาคาร
ถนน
จังหวัด

เขต/อําเภอ
เขต

 ที่อยูจ ัดสงเอกสาร

หอง

รหัสไปรษณีย

จัดส่งท่ี่เดียวกับใบกำกับภาษี

ชื�อผู้รับเอกสาร
 บจ. /  บมจ. /  หจก. /



สนง.

ที่อยู



ประเภทธุรกิจ
ชั้น

รหัสไปรษณีย

อัตราค่าบริการ/ชําระเงิน (ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม
� แล้ว)
สมาชิก ราคา


250 บาท/กรอบ (กรุณาระบุรหัสสมาชิก)

เอกสารภาษีอากร

โอนเงินชือ� บัญชี บริษทั สํานักพัฒนาบริหารธรรมนิติ จํากัด
พรอมระบุชอื� บริษทั ฯ ที� ล งโฆษณาในใบโอนด ว ย

ประเภทบัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย
สาขาบางโพ 395-0-11703-2
 HR Society Magazine
02ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน 114-1-16804-6
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางโพ 027-2-44002-8
03 CPD & Account
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบางโพ 033-1-07667-8
บริษทั ฯ ทัว� ไป ราคา
บาท/กรอบ
โอนพร้อมเพย์
TAX ID 010 552 902 6680
** หนังสือเชิญประชุมฯ ทีจ� ะจัดส่งอยูภ่ ายใน 1 หน้ากระดาษ A4 เท่านัน� จะย่อขนาดกรอบประมาณ 4.0x5.3 นิว� ตีพมิ พ์ลงในหนังสือพิมพ์ รูปเล่ม A4 **
01-

300

แนบใบ Pay-In/สําเนาใบโอน ในพื�นที�กรอบเส้นประนี�

 ขัน� ตอนการลงประกาศ

เพื� อ ให้ อ ยู ่ใ นหน้ า เดีย วกัน เมื� อ นํา ส่ ง แฟกซ์

ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันที�ลงโฆษณาอย่างน้อย 1 วัน *ยกเว้น มี.ค.-เม.ย. ส่งล่วงหน้า 2 วัน
(*กรณีวันลงโฆษณาเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กําหนดวันลงโฆษณาให้เหมาะสมและถูกต้องตามที�กฎหมายกําหนด)

1. เลือกส่ง 1 ช่องทางเท่านั�น (เอกสารไม่ครบถ้วนขอสงวนสิทธิ์งดรับลงโฆษณา)
(เอกสารต้องที�ส่ง : 1. แบบฟอร์มลงโฆษณาฯ 2. หนังสือเ ชิญประชุมฯ 3. สําเนาสลิปโอนเ งิน)

1.1 อีเมล : newspaper@dharmniti.co.th เจ้าหน้าที่จะตอบกลับอีกคร้้ง

1.2 แฟกซ์ (02) 555-0933 (Auto) กรุณาโทรยืนยันกับเจ้าหน้าที�ทุกครั�ง
1.3 ไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน จ่าหน้าถึง คุณสันติ แสงนิล (แผนกหนังสือพิมพ์)
บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั�น 4 ซอยเพิ�มทรัพย์ (ประชาชื�น 20)
ถนนประชาชื�น แขวงบางซ�ือ เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800
1.4 ติดต่อท่่ีบริษัทฯ "สํานักงานอาคารธรรมนิติ ชั�น 1"

2. รอรับหนังสือพิมพ์ และใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์
หลังจากวันที�หนังสือพิมพ์ออก ประมาณ 2 สัปดาห์
3. ตรวจสอบรายชื�อหลังลงโฆษณา 3 วันทําการ

www.dst.co.th/newspaper
4. ติดต่อเจ้าหน้าที�ตรวจสอบยืนยันการส่งเอกสารทุกช่องทาง
(02) 555-0923-25

บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 178 อาคารธรรมนิติ ชั�น 4 ซอยเพิ�มทรัพย์ (ประชาชื�น 20) ถนนประชาชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800 : สํานั กงานใหญ่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-552-902-6680

