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 หลักสูตร  การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต ่า 
วันศุกร์ท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit  Hotel  ซอยสุขุมวิท 6   ใกล้ BTS นานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร  : อาจารย์วรรณรีย์  บ้ีสมบูรณ์ 

พิเศษ ช ำระก่อนวนัท่ี  4 กุมภำพนัธ ์63  ลดเหลือท่ำนละ 3,500 บำท 

 (จำกรำคำปกติท่ำนละ 3,900 บำท) 

หลักการและเหตุผล 

ท าไมองค์กรจะต้องให้ความส าคัญกบัการจัดเกบ็เอกสาร ??  อันท่ีจริงแล้วการจัดเกบ็เอกสารอาจไม่

จ าเป็น  ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือท่ีส าคัญเจ้าหน้าท่ีสรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  กรมศุลกากร
ตรวจสอบเอกสารการน าเข้า ฯลฯ ที่เกดิขึ้นกบับริษัท  หรือหากมีการเคลมเงินเกดิขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน  การขึ้น

ศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง  จากเหตุการณ์เหล่าน้ี  ในส่วนท่ีต้องสร้างเอกสารข้ึนมาเพือ่ใช้ในการด าเนินธุรกรรม
ต่างๆ  เราจะต้องท าอย่างไร เพือ่ให้การจัดเกบ็เป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาท่ีต ่าท่ีส าคัญพบ

เอกสารตามที่ต้องการ  อายุทางกฎหมายถึงเมื่อใด เราจึงจะท าลายได้ เราจึงต้องท าให้ระบบการจัดเกบ็เอกสารได้
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  
   -  เพ่ือจัดเกบ็เอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย 
   -  เพ่ือการลดต้นทุนแฝงในการจัดเกบ็และค้นหาเม่ือต้องการใช้ 
   -  เพ่ือการเรียนรู้การจัดเกบ็เอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

หัวข้อการฝึกอบรม  
   -  ความจ าเป็นในการจัดเกบ็เอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
   -  วงจรเอกสาร   ความหมายและความส าคัญของเอกสารในองค์กร 
   -  เอกสาร หรือ ข้อมูลใด ท่ีต้องจัดเกบ็ให้มีประสิทธิภาพ 
   -  หลักการพิจารณาเอกสารขององค์กร 
   -  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และอุปสรรคในการจัดเกบ็เอกสาร 
   -  การด าเนินการและประโยชน์ของการท า 5 ส. 
   -  ระบบการจัดเกบ็เอกสารท่ีเป็นสากล 
   -  วิธีการในการจัดเกบ็แฟ้มเอกสาร การท าดัชนี เพ่ือให้จัดหาได้ง่ายสะดวก 
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   -  โครงสร้างในการจัดเกบ็ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
   -  การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเกบ็ 
   -  การจัดเกบ็เอกสารเพ่ือการจัดเกบ็เข้าห้องจัดเกบ็(คลังเกบ็) 
   -  การก าหนดอายขุองเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการท าลายให้ถูกต้อง 
   -  ขั้นตอน และวิธีการท าลายเอกสารท่ีไม่ใช้แล้วซ่ึงเป็นเอกสารส าคัญของบริษัท 
   -  เทคโนโลยใีนการจัดเกบ็เอกสาร และบริหารเอกสารแบบ E-Document  เพ่ือการลดต้นทุน 
   -  สรุป  ถาม – ตอบ 

รูปแบบการอบรม  บรรยาย 70 %  ปฏิบัติ 30 % 

วิทยากร  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์  MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, ผู้ตรวจสอบภายในระบบ ISO, หัวหน้าแผนก
บริการลูกค้า บริษัท  กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด, ผู้ เช่ียวชาญงานจัดเกบ็เอกสารและพัสดุ, อาจารย์พิเศษท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯ 
 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรอบรม 

รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 2 ม้ือ อำหำรกลำงวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 4 ก.พ.  63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คณุพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 

hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจงัหวดั)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

 

 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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