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หลกัสตูร  การบรหิารงานและการจัดเก็บเอกสาร 

จดัอบรมวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. สถานท่ี โรงแรมจสัมินซิตี ้

หลักการและเหตผุล  

ในปัจจบุนั เอกสารในทางธรุกจิไดเ้พิม่ขึน้อยา่งมาก เน่ืองจากการขยายตวัของธรุกจิ ในขณะเดยีวกนั 

บรษิทัตา่ง ๆ ตัง้อยูท่า่มกลางความคบัแคบลงของพืน้ทีส่ านักงาน ดงัน้ัน การจดัเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบจงึมี

ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ นอกจากจะชว่ยประหยดัในเร ือ่งเวลาแลว้ ยงัชว่ยลดพืน้ทีส่ านักงานทีม่รีาคาแพงลงได ้หรอื

น าพืน้ทีไ่ปใชใ้นการสรา้งรายไดอ้ืน่ๆ นอกจากนี ้ส านักงานยคุไรก้ระดาษเป็นสิง่ทีห่ลายธรุกจิมุ่งหวงัไปสูใ่หไ้ด ้แต่จะ

กา้วไปอยา่งไร หรอื จะตอ้งท าอยา่งไร หลกัสตูรนีม้คี าตอบ 

 หลกัสตูรนีจ้งึไดพ้ฒันาขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงานธรุการ เลขานุการ พนักงานบรกิาร และพนักงานขายทีม่ี

เอกสารจ านวนมาก ไดเ้รยีนรูท้ ัง้เทคนิควธิใีนการจดัเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบ ทัง้การจดัเก็บเอกสารกระดาษ และ

เอกสารอเิลคโทรนิคส ์รวมทัง้เคล็ดลบัอืน่ ๆ ทีจ่ะท าใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมือ่

ปฏบิตังิานจรงิ 

วตัถปุระสงคข์องหลักสตูร 

  

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเร ือ่งการบรหิารงานระบบจดัเก็บเอกสาร สูส่ านักงานยคุไรก้ระดาษอยา่งเป็น

ระบบ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชเ้ร ือ่งการบรหิารงานระบบจดัเก็บเอกสาร สูส่ านักงาน

ยคุไรก้ระดาษ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
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หวัขอ้การสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น. 
 

หวัข้อเร่ือง  การบริหารงานและการจดัเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 

        การประเมินปัญหาตา่ง ๆ ของการบริหารและจดัเก็บเอกสาร 

        วงจรของการบริหารงานเอกสารและจดัเก็บเอกสาร 

        องค์ประกอบในการจดัเก็บเอกสาร 

        ระบบการจดัเก็บเอกสาร 

        ขัน้ตอนในการจดัเก็บเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

        วิธีการจดัเก็บเอกสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

        การโอนเอกสารและการท าลายเอกสาร 

        ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือวิเคราะห์และพิจารณาการจดัการเอกสารแบบผสมผสาน 

(เอกสารทัว่ไปกบัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

        ตวัอยา่ง: คูมื่อเก่ียวกบัเอกสารประเภทตา่ง ๆ 
คณุสมบัตผิูเ้ขา้อบรม  พนักงานในทกุหน่วยงาน เจา้หนา้ทธีรุการ จัดซือ้  

จ านวนผูเ้ขา้อบรม    20 คน 

อตัราคา่ลงทะเบยีน/1 ทา่น 

                                  (รวมคา่วทิยากร  เอกสารบรรยาย อาหารและเครือ่งดืม่) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 ทา่น 3,400 238 (102) 3,536 

Payment : 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขาโลตสัรามอินทรา 109 เลขท่ี 029-7110496 
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          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

Line : ptstraining 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

                     การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั______________________________________________ID TAX_________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่

สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

