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เทคนิคการตรวจนบัสต็อกประจ าปี 

วันท่ี 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมเซนตเ์จมส ์ซอยสุขุมวิท 26  ใกล ้BTS  สถานีพรอ้มพงษ ์ ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์นนทพฒัน์  โพธี 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

  คลังสินค้าถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานท่ีจัดเกบ็รักษาและจ่ายสินค้าซ่ึงองค์กรส่วน
ใหญ่จะให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ย่ิงหากสินค้าท่ีเกบ็มีมลูค่าท่ีมากแล้วย่ิงต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น
การรับ จ่าย จัดเกบ็ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจ าปี เพ่ือยืนยนัจ านวนท่ีแท้จริงให้
ถกูต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่กมี็หลายองค์กรยงัประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซ่ึงมีปัจจัยและขัน้ตอนหลาย
อย่างท่ีเป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้า ท าให้กระทบยอดไม่ทัน 

ซ่ึงหลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจ าปี” จึงเป็นหลักสูตรหน่ึงท่ีจะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขัน้ตอน 
แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถกูต้อง เพ่ือลดปัญหาด้านต่างๆ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

o ทราบถึงการปฏิบัติ และระบบงานคลังสินค้า 
o ทราบถึงความส าคัญและวตัถุประสงค์ของการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจ าปี 
o ทราบถึงการจัดท า layout เพ่ือเตรียมการก่อนการตรวจนับ และการจัดแบ่งทีม 
o ทราบถึงขึน้ตอนและวิธีการเตรียมเอกสารและการประสานงาน 
o ทราบถึงรูปแบบการนับ และปัญหาท่ีพบ 
o ทราบถึงการตรวจนับร่วมกับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

o ทราบถึงการตรวจนับสินค้ากรณีต่างๆ เช่น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์ 
o วิธีการจัดท าเอกสารและรายงานต่างๆ 
o บทลงโทษกรณีท่ีสินค้าไม่ครบหรือสูญหาย 
o ทราบถึงการน า KPI เข้ามาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
o การส่ือสารและท างานเป็นทีมในการตรวจนับ 
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หัวข้อการฝึกอบรม 

-   ความส าคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า 

-   กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า 

-   การจัดท า layout ในการตรวจนับสินค้าประจ าปี และจัดท า Cycle count 

-   การก าหนดวนัตรวจนับสินค้าประจ าปี และ cycle count 

-  ขัน้ตอนและการเตรียมเอกสารในการท า cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ 

-   รูปแบบการตรวจนับ cycle count 

o นับแบบรายเดือน 
o นับแบบรายวนั 
o นับแบบรายสัปดาห์ 
o นับสินค้าท่ีเคล่ือนไหว 
o แบบเห็นจ านวนและไม่เห็นจ านวน 

-  การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ 

-   การก าหนดวนัในการตรวจนับ 

-  ความส าคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา 

o ทุก 3 เดือน 
o ปีละ 2 คร้ัง 
o ปีละ 1 คร้ัง 

-  ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจ าปี 

-   การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์ 

-  การติดต่อประสานงานกับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

-  การแบ่งทีมตรวจนับเพ่ือเสร็จทันตามก าหนด 
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-  การจัดสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าขายซาก /สินค้ารอด าเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม 

- สรุปยอดการตรวจนับพร้อมข้อเสนอแนะ 

-  แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีท่ีสินค้าสูญหาย 

-  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ 

วิธีการฝึกอบรม เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ ท่ีกลุ่มของผู้ เข้าร่วม
สัมมนา อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม – ตอบ 

วิทยากรในการฝึกอบรม    อาจารย์นนทพฒัน์  โพธี 
          ผู้ จัดการฝ่ายคลงัสินค้าและจัดส่ง บริษัท หาญเอน็จิเนียร่ิง และบริษทัในเครือ บริษัทคิวทูเอสจ ากัด บริษัท ชิลแมทช์ จ ากัด บริษทั 
ไฟร์วิคเตอร์ จ ากัด  
         ประสบการณ์ ผู้ จัดการขนส่ง บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน), บริษทั ออโต้ ทรานสปอร์ต จ ากัด, เจ้าหน้าท่ี
การตลาด (broker) บริษัท เงินทุนหลกัทรัพย์เกียรตินาคิน, ผู้ จัดการคลงัสินค้าและจัดส่ง และท่ีปรึกษาบริษัท รัตนสมบูรณ์ จ ากัด
, เจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท ทิฟฟ่า ICD จ ากัด 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
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(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

mailto:hrdzenter@gmail.com

