
ระบบจัดเก็บ
เอกสารกับการ

พัฒนาประสิทธิภาพ
ขององค์กร

วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

ในปัจจุบันเอกสารในทางธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก 
เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน บริษัท
ต่าง ๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางความคับแคบลงของพื้นที่ส านึกงาน 
ดังนั้น การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ 
พนักงานบริการ และพนักงานขายที่มีเอกสารจ านวนมาก ได้เรียนรู้ทั้ง
เทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสาร
กระดาษ และเอกสารอิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะท าให้ผู้อบรมได้
เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วิทยากร : อาจารยป์ระภาภรณ ์พนัสพรประสทิธิ์
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่
• วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและสถาบนัจัดการฝึกอบรม
อดีต
• ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทัว่ไป บริษัทอุตสาหกรรมท าแก้วไทย จ ากัด (มหาชน)
• เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมท าเครื่องแก้วไทยจ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จ ากัด 283 ช้ัน 4 อาคารฟอร์มูล่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร 0 2235 6827 อีเมล์ info@brainasset.com

PAM003 ระบบจดัเกบ็เอกสารกบัการพฒันา
ประสทิธภิาพขององคก์ร

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหารงานส านักงาน หัวหน้างานส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน หรือ 
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,900 บาท

Promotion
เข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดอีก

ท่านละ 400 บาท เหลือ
3,500 บาทเท่าน้ัน



08:30 – 09:00 ลงทะเบยีน
09:00 – 10:30   การวางแนวทางและการสรา้งพืน้ฐานการจดัเก็บเอกสาร   
10:30 – 10:45 พกัภาคเชา้
10:45 – 12:00   ความรูค้วามเขา้ใจเร ือ่งตูเ้ก็บเอกสารและแฟ้มจดัเก็บเอกสาร     
12:00 – 13:00 รบัประทานอาหารกลางวนั
13:00 - 14:30 วธิปีฏบิตัติอ่เอกสาร แฟ้มเอกสาร และตูเ้อกสาร
14:30 – 14:45 พกัภาคบา่ย
14:45 – 16:00    ความเหมอืนและความตา่งของระบบจดัเก็บเอกสารกระดาษและเอกสารอเิลคโทรนคิส์

วนัศกุรท์ ี ่1 มนีาคม 2562

Organized by:

www.brainasset.com

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต ำแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต ำแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต ำแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 13 หลัก (จ ำเป็น) ________________________ ส ำนักงำนใหญ ่      สำขำ (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสำร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสำนงำน :___________________ 

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ำรองผำ่นลกูคำ้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มำยัง โทรสำร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ำย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ำกัด 
 โอนเงนิเขำ้บัญชอีอมทรัพย ์ธนำคำรไทยพำณชิย ์สำขำสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
กำรแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสำมำรถทีจ่ะยกเลกิกำรเขำ้อบรมได ้ในกรณีทีท่ำ่นยกเลกิกอ่นวันงำน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคำ่ธุรกำร รอ้ยละ 10 
ของคำ่สมัคร และในกรณีทีท่ำ่นยกเลกิกอ่นวันงำน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคำ่สมัคร นอกเหนอืจำกนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมำยเหต ุ กำรจองมผีลเมือ่ช ำระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นกำรยนืยัน

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 0105545017452


