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เทคนิคการตรวจนับสินค้า   (Stock Management & Control) 
วันที่  18 ตุลาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Hip Bangkok  ถนนรัชดาภิเษก  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์สมบตัิ ศิรักษ์ 

 หลักการและเหตุผล 
 

      การด าเนินการของแต่ละองคก์รขว่งปลายปี  จะมกีจิกรรมหนึ่ง  ซึง่เป็นเรื่องส าคญั  ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการด าเนินการขององคก์ร  และจะตอ้งมกีารปฏบิตัเิป็นเรื่องปกต ิ เมื่อครบรอบบญัช ี หรอื
มากกว่านัน้  แลว้แต่นโยบายขององคก์ร  นัน่กค็อืการ “ตรวจนบัสนิคา้”  ในการด าเนินการดงักล่าว  ในหลาย
องคก์ร  งานดงักล่าวเป็นเรอืงน่าเบื่อหน่าย  ส าหรบัผูป้ฏบิตั ิ ซึง่อาจจะมสีาเหตุมาจากความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกตอ้ง  
และปัจจยัอื่นทีแ่ตกต่างกนั 

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจดัการภายใน  ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
การเพิม่พนูความรูแ้ก่บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง  จงึเป็นเรื่องจ าเป็นทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ หลกัสตูร “เทคนิคการตรวจนับ
สนิคา้”  จะช่วยใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม เขา้ใจถงึความจ าเป็นในการปฏบิตักิารดงักล่าว  เทคนิค และ ผลกระทบของ
การตรวจนบัสนิคา้  อนัจะส่งผลต่อบุคลากรทีจ่ะสามารถปฏบิตัภิารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายไดลุ้ล่วงตามทีอ่งคก์ร
คาดหวงั 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม  ได้ตระหนักถึงความจ าเป็น  และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม  สามารถน าความรู้จากการฝึกอบรม ไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายในองค์กร  อย่างมี
ประสิทธิผล 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม  จากแต่ละส่วนงาน  สามารถท างานประสานงานกันภายใต้ความเข้าใจท่ีเป็นหน่ึงเดียว  ภายใน
องค์กร  และน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
1. เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า 

2. ผู้จัดการคลังสินค้า , หัวหน้าแผนกคลังสินค้า , เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 
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3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ฝ่ายตรวจสอบภายใน, หัวหน้าแผนกบัญชี , เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

4. พนักงานในสายงาน ให้การสนับสนนุภายใต้ส านักงานอ่ืน ๆ  และผู้ ท่ีสนใจทุกต าแหน่งงาน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรม  มีความเข้าใจต่อการตรวจนับสินค้าอย่างแท้จริง  ก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกัน  
เพ่ือให้มีการปฏิบัติการดังกล่าว  เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  เป็นท่ีเช่ือถือ  มีประสิทธิภาพ 

2. ผู้ท่ีผ่านการอบรม  จะมีความรู้ในการปฏิบัติการเชิงป้องกัน  ท่ีจะส่งผลให้องค์กรมีต้นทุนสินค้าคงคลังท่ีควร
จะเป็น  อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติการต่าง ๆ  ท่ีจะต่อยอดจากการฝึกอบรมคร้ังนี ้

 

หัวข้ออบรม 
 1.  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลง 

2, บัญชีคุมสินค้า 

- สต๊อคการ์ด 
- บินการ์ด 

3. ตรวจนับสินค้า 

- ท าไมต้องตรวจนับสินค้า 
- การตรวจนับเป็นหน้าท่ีของใคร 
- วิธีการตรวจนับ 

• Physical Count 
• Cycle Count 

- การวางแผนตรวจนับสินค้า 

• รายละเอียดคลังสินค้า 
• Location 
• Item Class/ABC Analyses 
• การหาจ านวนสินค้าส าหรับ Cycle Count 
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• การเลือกสินคาในการ Cycle Count 
• ก าหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ 
• ก าหนดก าลังพลในการตรวจนับ 
• เคร่ืองมือในการตรวจนับ 
• วิธีการเดินตรวจนับ 
• กระจายข้อมูล 

- ด าเนินการตรวจนับ 

• ประชุมสรุปแผน 
• การตรวจนับด้วยบัตร 
• การตรวจนับด้วย Handheld 
• ประโยชน์จากการตรวจนับด้วยเคร่ืองมือ 

- การด าเนินการหลังการตรวจนับ 

• การจัดท ารายงานผลการตรวจนับ 
• ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า 
• ความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ 

4. Kpis 

- การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า  ด้วยผลการตรวจนับสินค้า 
- 5 ส.  เพ่ือลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง 
- มาตรฐาน ISO  เร่ืองการตรวจนับสินค้า 

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  ศิริรักษ์ 

ผู้เช่ียวชาญและท่ีปรึกษาด้านการบริหารงานคลังสินค้า Logistic & Supply Chain  ให้กับองค์กรธุรกิจมากมาย 

อดีต 

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์  บริษัทในกลุ่มสยามฟาร์มา จ ากัด 
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ผู้จัดการโรงงาน กลุ่มบริษัท มาลีบางกอก จ ากัด 

ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด  (มหาชน) 

หัวหน้าศูนย์สินค้าซีเมนต์ไทย  ศูนย์จ่ายบางซ่ือ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย  จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,800 266 114 3,952 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอืน่ ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี ่ คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 
 
 
 

 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่  
Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
        คุณอิศราภรณ์ 0897737091 
 

www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter  IG : hrd_zenter   
 

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ี  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 

 
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วนั  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่า
สมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  
ท้ังส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com

