


ใบเสนอราคาเลขที่

Quotation No.

วันที่  บุคคลธรรมดา

Date  นิติบุคคล

ยืนราคาถึงวันที่

Valid Until

ชื่องาน ชื่อพนักงานขาย  คุณ ศุทธาทิพย� สุนทรพันธุ�

Job Title โทรศัพท�   02-555-0931   อีเมล sutatips@dharmniti.co.th

  กําหนดชําระเงิน

  Term of Payment

หมายเหตุ 

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 010-552-902-6680
บริษัท ……………………………………………………………..……....……………..…………….

ผู�ประสานงาน …………………………………………………… โทร.  ……….…….………………

ชื่อผู�ติอต�อ ......................................................................... โทร. .................................... แฟกซ� .................................... 

บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 13 หลัก

ประเภทสถานประกอบการ  สํานักงานใหญ�  สาขา .........................................................  (กรุณาระบุเป�นชื่อสาขา หรือ ตัวเลขสาขา)

รายละเอียด จํานวน (แพ็คเกจ) ราคา/หน�วย จํานวนเงิน (บาท)

1 6,000.00 6,000.00

ผู�มีอํานาจลงนามอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ

ส�วนลด

ราคารวมก�อนหักภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 5,607.48

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 392.52

267 ถนนประชาราษฎร�สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.02-555-0920 โทรสาร 02-555-0930-2

267 PRACHARAJSAI 1 RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL.02-555-0920 FAX : 02-555-0930-2

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

(                                                                  ) ผู�จัดการฝ�ายขาย www.jobdst.com

แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน

www.jobdst.com

Platinum 1 : แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน Unlimit

  ไม�จํากัด จํานวนการลงประกาศรับสมัคร

อรวรรณ เถระสวัสดิ์

ที่อยู�   …………………………………………………………………………...…..…………………

หกพันบาทถ�วน 6,000.00

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย�

ขอสงวนลิขสิทธ�การลงโฆษณาสินค�าและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทในเครือ ธรรมนิติ จํากัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   114-1-16804-6   สาขาเตาปูน

 ธนาคารกสิกรไทย          033-2-54041-6   สาขาบางโพ

ธนาคารกรุงไทย            395-0-11703-2    สาขาบางโพ

ธนาคารไทยพาณิชย�     027-2-44-002-8    สาขาบางโพ

  ไม�จํากัด จํานวนการค�นหา Resume

  ระยะเวลาการใช�งานระบบ 12 เดือน



ใบเสนอราคาเลขที่

Quotation No.

วันที่  บุคคลธรรมดา

Date  นิติบุคคล

ยืนราคาถึงวันที่

Valid Until

ชื่องาน ชื่อพนักงานขาย  คุณ ศุทธาทิพย� สุนทรพันธุ�

Job Title โทรศัพท�   02-555-0931   อีเมล sutatips@dharmniti.co.th

  กําหนดชําระเงิน

  Term of Payment

หมายเหตุ 

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 010-552-902-6680
บริษัท ……………………………………………………………..…………………..……….....…….

ที่อยู�   …………………………………………………………………………....…..…………………

ผู�ประสานงาน …………………………………………………… โทร.  ……….…….………………

บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 13 หลัก

ประเภทสถานประกอบการ  สํานักงานใหญ�  สาขา .........................................................  (กรุณาระบุเป�นชื่อสาขา หรือ ตัวเลขสาขา)

ชื่อผู�ติอต�อ ......................................................................... โทร. .................................... แฟกซ� .................................... 

แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน

www.jobdst.com

รายละเอียด จํานวน (แพ็คเกจ) ราคา/หน�วย จํานวนเงิน (บาท)

Platinum 2 : แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน Unlimit 1 4,000.00 4,000.00

  ไม�จํากัด จํานวนการลงประกาศรับสมัคร

  ไม�จํากัด จํานวนการค�นหา Resume

  ระยะเวลาการใช�งานระบบ 6 เดือน

ส�วนลด

ราคารวมก�อนหักภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 3,738.32

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 261.68

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

สี่พันบาทถ�วน 4,000.00

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย�

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   114-1-16804-6   สาขาเตาปูน ธนาคารกรุงไทย            395-0-11703-2    สาขาบางโพ

 ธนาคารกสิกรไทย          033-2-54041-6   สาขาบางโพ ธนาคารไทยพาณิชย�     027-2-44-002-8    สาขาบางโพ

(                                                                  ) ผู�จัดการฝ�ายขาย www.jobdst.com

267 ถนนประชาราษฎร�สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.02-555-0920 โทรสาร 02-555-0930-2

267 PRACHARAJSAI 1 RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL.02-555-0920 FAX : 02-555-0930-2

ขอสงวนลิขสิทธ�การลงโฆษณาสินค�าและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทในเครือ ธรรมนิติ จํากัด(มหาชน)

ผู�มีอํานาจลงนามอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ

อรวรรณ เถระสวัสดิ์



ใบเสนอราคาเลขที่

Quotation No.

วันที่  บุคคลธรรมดา

Date  นิติบุคคล

ยืนราคาถึงวันที่

Valid Until

ชื่องาน ชื่อพนักงานขาย  คุณ ศุทธาทิพย� สุนทรพันธุ�

Job Title โทรศัพท�   02-555-0931   อีเมล sutatips@dharmniti.co.th

  กําหนดชําระเงิน

  Term of Payment

หมายเหตุ 

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 010-552-902-6680
บริษัท ……………………………………………………………......…………………..…………….

ที่อยู�   …………………………………………………………………….…………….………………

ผู�ประสานงาน …………………………………………………… โทร.  ……….…….………………

บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 13 หลัก

ประเภทสถานประกอบการ  สํานักงานใหญ�  สาขา .........................................................  (กรุณาระบุเป�นชื่อสาขา หรือ ตัวเลขสาขา)

ชื่อผู�ติอต�อ ......................................................................... โทร. .................................... แฟกซ� .................................... 

แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน

www.jobdst.com

รายละเอียด จํานวน (แพ็คเกจ) ราคา/หน�วย จํานวนเงิน (บาท)

Gold 1 : แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน จํากัดจํานวนตําแหน�ง 1 1,800.00 1,800.00

  จํานวนการลงประกาศรับสมัครงาน คราวละ ไม�เกิน 12 ตําแหน�ง

  ไม�จํากัด จํานวนการค�นหา Resume

  ระยะเวลาการใช�งานระบบ 6 เดือน

ส�วนลด

ราคารวมก�อนหักภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 1,682.24

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 117.76

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

หนึ่งพันแปดร�อยบาทถ�วน 1,800.00

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย�

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   114-1-16804-6   สาขาเตาปูน ธนาคารกรุงไทย            395-0-11703-2    สาขาบางโพ

 ธนาคารกสิกรไทย          033-2-54041-6   สาขาบางโพ ธนาคารไทยพาณิชย�     027-2-44-002-8    สาขาบางโพ

(                                                                  ) ผู�จัดการฝ�ายขาย www.jobdst.com

267 ถนนประชาราษฎร�สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.02-555-0920 โทรสาร 02-555-0930-2

267 PRACHARAJSAI 1 RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL.02-555-0920 FAX : 02-555-0930-2

ขอสงวนลิขสิทธ�การลงโฆษณาสินค�าและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทในเครือ ธรรมนิติ จํากัด(มหาชน)

ผู�มีอํานาจลงนามอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ

อรวรรณ เถระสวัสดิ์



ใบเสนอราคาเลขที่

Quotation No.

วันที่  บุคคลธรรมดา

Date  นิติบุคคล

ยืนราคาถึงวันที่

Valid Until

ชื่องาน ชื่อพนักงานขาย  คุณ ศุทธาทิพย� สุนทรพันธุ�

Job Title โทรศัพท�   02-555-0931   อีเมล sutatips@dharmniti.co.th

  กําหนดชําระเงิน

  Term of Payment

หมายเหตุ 

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 010-552-902-6680
บริษัท ……………………………………………………………..………………....…..…………….

ที่อยู�   ……………………………………………………………………....………..…………………

ผู�ประสานงาน …………………………………………………… โทร.  ……….…….………………

บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 13 หลัก

ประเภทสถานประกอบการ  สํานักงานใหญ�  สาขา .........................................................  (กรุณาระบุเป�นชื่อสาขา หรือ ตัวเลขสาขา)

ชื่อผู�ติอต�อ ......................................................................... โทร. .................................... แฟกซ� .................................... 

แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน

www.jobdst.com

รายละเอียด จํานวน (แพ็คเกจ) ราคา/หน�วย จํานวนเงิน (บาท)

Gold 2 : แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน จํากัดจํานวนตําแหน�ง 1 1,000.00 1,000.00

  จํานวนการลงประกาศรับสมัครงาน คราวละ ไม�เกิน 3 ตําแหน�ง

  ไม�จํากัด จํานวนการค�นหา Resume

  ระยะเวลาการใช�งานระบบ 3 เดือน

ส�วนลด

ราคารวมก�อนหักภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 934.58

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 65.42

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

หนึ่งพันบาทถ�วน 1,000.00

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย�

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   114-1-16804-6   สาขาเตาปูน ธนาคารกรุงไทย            395-0-11703-2    สาขาบางโพ

 ธนาคารกสิกรไทย          033-2-54041-6   สาขาบางโพ ธนาคารไทยพาณิชย�     027-2-44-002-8    สาขาบางโพ

(                                                                  ) ผู�จัดการฝ�ายขาย www.jobdst.com

267 ถนนประชาราษฎร�สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.02-555-0920 โทรสาร 02-555-0930-2

267 PRACHARAJSAI 1 RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL.02-555-0920 FAX : 02-555-0930-2

ขอสงวนลิขสิทธ�การลงโฆษณาสินค�าและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทในเครือ ธรรมนิติ จํากัด(มหาชน)

ผู�มีอํานาจลงนามอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ

อรวรรณ เถระสวัสดิ์



ใบเสนอราคาเลขที่

Quotation No.

วันที่  บุคคลธรรมดา

Date  นิติบุคคล

ยืนราคาถึงวันที่

Valid Until

ชื่องาน ชื่อพนักงานขาย  คุณ ศุทธาทิพย� สุนทรพันธุ�

Job Title โทรศัพท�   02-555-0931   อีเมล sutatips@dharmniti.co.th

  กําหนดชําระเงิน

  Term of Payment

หมายเหตุ 

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 010-552-902-6680
บริษัท ……………....………………………………………………..…………………..…………….

ที่อยู�   …………………………………………...…………………………………..…………………

ผู�ประสานงาน …………………………………………………… โทร.  ……….…….………………

บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 13 หลัก

ประเภทสถานประกอบการ  สํานักงานใหญ�  สาขา .........................................................  (กรุณาระบุเป�นชื่อสาขา หรือ ตัวเลขสาขา)

ชื่อผู�ติอต�อ ......................................................................... โทร. .................................... แฟกซ� .................................... 

แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน

www.jobdst.com

รายละเอียด จํานวน (แพ็คเกจ) ราคา/หน�วย จํานวนเงิน (บาท)

Sliver : แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน ตําแหน�งเดียว 1 300.00 300.00

  จํานวนการลงประกาศรับสมัครงาน คราวละ ไม�เกิน 1 ตําแหน�ง

  ไม�จํากัด จํานวนการค�นหา Resume

  ระยะเวลาการใช�งานระบบ 1 เดือน

ส�วนลด

ราคารวมก�อนหักภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 280.37

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 19.63

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

สามร�อยบาทถ�วน 300.00

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย�

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   114-1-16804-6   สาขาเตาปูน ธนาคารกรุงไทย            395-0-11703-2    สาขาบางโพ

 ธนาคารกสิกรไทย          033-2-54041-6   สาขาบางโพ ธนาคารไทยพาณิชย�     027-2-44-002-8    สาขาบางโพ

(                                                                  ) ผู�จัดการฝ�ายขาย www.jobdst.com

267 ถนนประชาราษฎร�สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.02-555-0920 โทรสาร 02-555-0930-2

267 PRACHARAJSAI 1 RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL.02-555-0920 FAX : 02-555-0930-2

ขอสงวนลิขสิทธ�การลงโฆษณาสินค�าและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทในเครือ ธรรมนิติ จํากัด(มหาชน)

ผู�มีอํานาจลงนามอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ

อรวรรณ เถระสวัสดิ์



ใบเสนอราคาเลขที่

Quotation No.

วันที่  บุคคลธรรมดา

Date  นิติบุคคล

ยืนราคาถึงวันที่

Valid Until

ชื่องาน ชื่อพนักงานขาย  คุณ ศุทธาทิพย� สุนทรพันธุ�

Job Title โทรศัพท�   02-555-0931   อีเมล sutatips@dharmniti.co.th

  ไม�จํากัด จํานวนการลงประกาศรับสมัคร

  ไม�จํากัด จํานวนการค�นหา Resume

  ระยะเวลาการใช�งานระบบ 12 เดือน

  กําหนดชําระเงิน

  Term of Payment

หมายเหตุ 

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 010-552-902-6680
บริษัท ……………………………………………………………….……......…………..…………….

ที่อยู�   …………………………………………………………………….………..…...………………

ผู�ประสานงาน ……………………………………………………… โทร. ………….……………………

บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 13 หลัก

ประเภทสถานประกอบการ  สํานักงานใหญ�  สาขา .........................................................  (กรุณาระบุเป�นชื่อสาขา หรือ ตัวเลขสาขา)

ชื่อผู�ติอต�อ ......................................................................... โทร. .................................... แฟกซ� .................................... 

พื้นที่โฆษณา + แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน

www.jobdst.com

รายละเอียด จํานวน (แพ็คเกจ) ราคา/หน�วย จํานวนเงิน (บาท)

Special 1 : พื้นที่โฆษณา + แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน 1 10,000.00 10,000.00

  พื้นที่โฆษณารับสมัครงานด�วน (แบนเนอร�ขนาด 300x95 pixel) ระยะเวลา 3 เดือน

(พื้นที่โฆษณารับสมัครงานด�วนจะแสดงในหน�าแรกของเว็บไซต� เพื่อลิงค�มายังหน�าตําแหน�งงานทั้งหมดของคุณ)

  ฟรี! แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน Platinum 1 (มูลค�า  6,000  บาท)

ส�วนลด

ราคารวมก�อนหักภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 9,345.79

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 654.21

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

หนึ่งหมื่นบาทถ�วน 10,000.00

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย�

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   114-1-16804-6   สาขาเตาปูน ธนาคารกรุงไทย            395-0-11703-2    สาขาบางโพ

 ธนาคารกสิกรไทย          033-2-54041-6   สาขาบางโพ ธนาคารไทยพาณิชย�     027-2-44-002-8    สาขาบางโพ

(                                                                  ) ผู�จัดการฝ�ายขาย www.jobdst.com

267 ถนนประชาราษฎร�สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.02-555-0920 โทรสาร 02-555-0930-2

267 PRACHARAJSAI 1 RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL.02-555-0920 FAX : 02-555-0930-2

ขอสงวนลิขสิทธ�การลงโฆษณาสินค�าและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทในเครือ ธรรมนิติ จํากัด(มหาชน)

ผู�มีอํานาจลงนามอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ

อรวรรณ เถระสวัสดิ์



ใบเสนอราคาเลขที่

Quotation No.

วันที่  บุคคลธรรมดา

Date  นิติบุคคล

ยืนราคาถึงวันที่

Valid Until

ชื่องาน ชื่อพนักงานขาย  คุณ ศุทธาทิพย� สุนทรพันธุ�

Job Title โทรศัพท�   02-555-0931   อีเมล sutatips@dharmniti.co.th

  ไม�จํากัด จํานวนการลงประกาศรับสมัคร

  ไม�จํากัด จํานวนการค�นหา Resume

  ระยะเวลาการใช�งานระบบ 6 เดือน

  กําหนดชําระเงิน

  Term of Payment

หมายเหตุ 

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 010-552-902-6680
บริษัท ……………………………………………………………….……...……...……..…………….

ที่อยู�   …………………………………………………………………….…………….………………

ผู�ประสานงาน ……………………………………………………… โทร. ………….……………………

บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 13 หลัก

ประเภทสถานประกอบการ  สํานักงานใหญ�  สาขา .........................................................  (กรุณาระบุเป�นชื่อสาขา หรือ ตัวเลขสาขา)

ชื่อผู�ติอต�อ ......................................................................... โทร. .................................... แฟกซ� .................................... 

พื้นที่โฆษณา + แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน

www.jobdst.com

รายละเอียด จํานวน (แพ็คเกจ) ราคา/หน�วย จํานวนเงิน (บาท)

Special 2 : พื้นที่โฆษณา + แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน 1 6,000.00 6,000.00

  พื้นที่โฆษณารับสมัครงานด�วน (แบนเนอร�ขนาด 300x95 pixel) ระยะเวลา 3 เดือน

(พื้นที่โฆษณารับสมัครงานด�วนจะแสดงในหน�าแรกของเว็บไซต� เพื่อลิงค�มายังหน�าตําแหน�งงานทั้งหมดของคุณ)

  ฟรี! แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน Platinum 2 (มูลค�า  4,000  บาท)

ส�วนลด

ราคารวมก�อนหักภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 5,607.48

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 392.52

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

หกพันบาทถ�วน 6,000.00

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย�

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   114-1-16804-6   สาขาเตาปูน ธนาคารกรุงไทย            395-0-11703-2    สาขาบางโพ

 ธนาคารกสิกรไทย          033-2-54041-6   สาขาบางโพ ธนาคารไทยพาณิชย�     027-2-44-002-8    สาขาบางโพ

(                                                                  ) ผู�จัดการฝ�ายขาย www.jobdst.com

267 ถนนประชาราษฎร�สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.02-555-0920 โทรสาร 02-555-0930-2

267 PRACHARAJSAI 1 RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL.02-555-0920 FAX : 02-555-0930-2

ขอสงวนลิขสิทธ�การลงโฆษณาสินค�าและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทในเครือ ธรรมนิติ จํากัด(มหาชน)

ผู�มีอํานาจลงนามอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ

อรวรรณ เถระสวัสดิ์



ใบเสนอราคาเลขที่

Quotation No.

วันที่  บุคคลธรรมดา

Date  นิติบุคคล

ยืนราคาถึงวันที่

Valid Until

ชื่องาน ชื่อพนักงานขาย  คุณ ศุทธาทิพย� สุนทรพันธุ�

Job Title โทรศัพท�   02-555-0931   อีเมล sutatips@dharmniti.co.th

  จํานวนการลงประกาศรับสมัครงาน คราวละ ไม�เกิน 12 ตําแหน�ง

  ไม�จํากัด จํานวนการค�นหา Resume

  ระยะเวลาการใช�งานระบบ 6 เดือน

  กําหนดชําระเงิน

  Term of Payment

หมายเหตุ 

ใบเสนอราคา/QUOTATION

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี : 010-552-902-6680
บริษัท ……………………………………………………………….……...……………..…………….

ที่อยู�   …………………………………………………………………….…………….………………

ผู�ประสานงาน ……………………………………………………… โทร. ………….……………………

บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 13 หลัก

ประเภทสถานประกอบการ  สํานักงานใหญ�  สาขา .........................................................  (กรุณาระบุเป�นชื่อสาขา หรือ ตัวเลขสาขา)

ชื่อผู�ติอต�อ ......................................................................... โทร. .................................... แฟกซ� .................................... 

พื้นที่โฆษณา + แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน

www.jobdst.com

รายละเอียด จํานวน (แพ็คเกจ) ราคา/หน�วย จํานวนเงิน (บาท)

Special 3 : พื้นที่โฆษณา + แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน 1 3,500.00 3,500.00

  พื้นที่โฆษณารับสมัครงานด�วน (แบนเนอร�ขนาด 300x95 pixel) ระยะเวลา 3 เดือน

  ฟรี! แพ็คเกจประกาศรับสมัครงาน Gold 1 (มูลค�า  1,800  บาท)

ส�วนลด

ราคารวมก�อนหักภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 3,271.03

ภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% 228.97

อรวรรณ เถระสวัสดิ์
..........................................................................................

สามพันห�าร�อยบาทถ�วน 3,500.00

โอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย�

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   114-1-16804-6   สาขาเตาปูน ธนาคารกรุงไทย            395-0-11703-2    สาขาบางโพ

 ธนาคารกสิกรไทย          033-2-54041-6   สาขาบางโพ ธนาคารไทยพาณิชย�     027-2-44-002-8    สาขาบางโพ

(                                                                  ) ผู�จัดการฝ�ายขาย www.jobdst.com

267 ถนนประชาราษฎร�สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.02-555-0920 โทรสาร 02-555-0930-2

267 PRACHARAJSAI 1 RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL.02-555-0920 FAX : 02-555-0930-2

(พื้นที่โฆษณารับสมัครงานด�วนจะแสดงในหน�าแรกของเว็บไซต� เพื่อลิงค�มายังหน�าตําแหน�งงานทั้งหมดของคุณ)

ขอสงวนลิขสิทธ�การลงโฆษณาสินค�าและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทในเครือ ธรรมนิติ จํากัด(มหาชน)

ผู�มีอํานาจลงนามอนุมัติ ขอแสดงความนับถือ
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