[Pick the
date]

การบริ หารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารให้คน้ หาง่าย

การบริ หารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระบบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
โรงแรมไอบิส นานา สุ ขมุ วิท ซอย 4
หลักการและเหตุผล
ทาไมองค์กรจะต้องให้ความสาคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันทีจ่ ริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จาเป็ น
ถ้าเอกสารไม่ตอ้ งถูกตรวจสอบ หรือทีส่ าคัญเจ้าหน้าทีส่ รรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร
การนาเข้า ฯลฯ ทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึน้ ต้องหาเอกสารมายืนยัน การขึน้ ศาลทีต่ ้องมีเอกสารตัว
จริง จากเหตุการณ์เหล่านี้ ในส่วนที่ตอ้ งสร้างเอกสารขึน้ มาเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจ เราจะต้องทา
อย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็ นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีตน้ ทุนการค้นหาทีต่ ่ าทีส่ าคัญพบเอกสารตามทีต่ อ้ งการอายุทาง
กฎหมายถึงเมือ่ ใดเราจึงจะทาลายได้ เราจึงต้องทาให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
2.

่ านั กงานยุคไร ้กระดาษอย่าง
เพือ
่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
่ งการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สูส
เป็ นระบบ
้ อ
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใชเรื
่ งการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่
ิ ธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
สานั กงานยุคไร ้กระดาษ อย่างมีประสท

ั มนาเวลา 09.00-16.00 น.
หัวข ้อการสม
1.
2.

ความสาคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสาร
การประเมินปั ญหาต่าง ๆ ของการบริหารและจัดเก็บเอกสาร
• ปั ญหาเกีย
่ วกับบุคลากร
• ปั ญหาด ้านระบบ
• ปั ญหาด ้านสงิ่ แวดล ้อมต่างๆ (สถานที/่ อุปกรณ์)

3. กิจกรรม Workshop: บทวิเคราะห์และสรุปปั ญหากลุม
่
4. วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
•
•

ประเภทของเอกสารในการทางาน
ิ้ สุด
วงจรการบริหารและจัดเก็บเอกสารตัง้ แต่เริม
่ ต ้นจนสน

5. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
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• มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร
้
• ระบบการจัดเก็บเอกสารทีส
่ ะดวกต่อการใชงาน
และง่ายต่อการค ้นหา
้
• ข ้อแนะนาในการใชคอมพิ
วเตอร์เป็ นเครือ
่ งมือชว่ ยในการจัดเก็บเอกสาร-ข ้อมูล

6. ความรู ้ความเข ้าใจเรือ
่ งตู ้เก็บเอกสารและแฟ้ มจัดเก็บเอกสาร
7. การสร ้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร (Document System Control)
ิ ธิภาพ
8. ขัน
้ ตอนในการจัดเก็บเอกสารทีม
่ ป
ี ระสท
• การปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับเอกสารก่อนเก็บ
• การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารทีไ่ ด ้ผล
ิ ธิภาพ
9. วิธก
ี ารจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสท
•
•
•
•
•

ระบบการจัดเรียงแฟ้ มเอกสาร
การจัดทาดรรชนีเอกสาร/แฟ้ ม (Index)
การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลาดับ
ี ากับกลุม
การจัดเก็บเอกสารตามเรือ
่ งและวิธใี ห ้สก
่ เรือ
่ ง
การจัดระบบการยืมเอกสารเวลาในการเก็บ

10. กิจกรรม Workshop: การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระบบ
11. วิธก
ี ารปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เอกสาร แฟ้ มเอกสาร และ ตู ้เอกสาร
12. ความสาคัญของอายุเอกสารและการกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ
13. ข ้อควรปฏิบต
ั เิ พิม
่ เติมในการจัดเก็บเอกสาร
14. สรุป คาถามและคาตอบ

วิทยากร อ.วรรณรีย์ บีส้ มบูรณ์
ประโยชน์ ท่ อี งค์ กร และ ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าอบรมสามารถนาไปใช้ ได้ ในงานจริง
2. ผู้เข้ าอบรมเพิ่มทักษะในงานการจัดเก็บเอกสาร และการทาลายเอกสาร
3. ผู้เข้ าอบรมสามารถแบ่งประเภทเอกสารได้ ตามที่ปฏิบตั งิ าน
กลุ่มเป้ าหมาย
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในองค์กร
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน 6 ชัว่ โมง
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จำนวนผูเ้ ข้ำอบรม: 20 คน
Trainer: วิ ทยากร
อาจารย์วรรณรีย์ บีส้ มบูรณ์
วิ ทยากรอิ สระ และที่ปรึกษาทางธุรกิ จด้านงานเอกสารและงานบริ การ
ค่าลงทะเบียน
(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน-เครือ
่ งดืม
่ 2เบรค)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
Normal ค่าสมมนาจ่
ายหน้า
งาน

3,800

266

(114)

3,952

ั
Early Bird ค่าสมมนา

3,400

238

(102)

3,536

3,200

224

(96)

3,328

สม ัคร3ท่าน ๆ ละ

การชาระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์
ธนาคารกสก
เลขที่ 732-245823-8
ี อมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
เลขที่ 029-711049-6
Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่ างเป็ นระบบ
ส่งมาที่ email

: ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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