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หลกัการและเหตุผล 
 

คลังสนิคา้ถอืไดว้า่มคีวามส าคัญเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นสถานทีจั่ดเก็บรักษาและจา่ยสนิคา้ซึง่องคก์รสว่น
ใหญจ่ะใหค้วามส าคัญเป็นอยา่งมาก ยิง่หากสนิคา้ทีเ่ก็บมมีลูคา่ทีม่ากแลว้ยิง่ตอ้งมมีาตรการดแูลเป็นอยา่งดไีม่
วา่จะเป็นการรับ จา่ย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสนิคา้ Cycle count และการตรวจนับประจ าปี เพือ่ยนืยัน
จ านวนทีแ่ทจ้รงิใหถ้กูตอ้งตรงกับระบบและบัญช ีแตก็่มหีลายองคก์รยังประสบปัญหาในการตรวจนับสนิคา้ ซึง่
มปัีจจัยและขัน้ตอนหลายอยา่งทีเ่ป็นอปุสรรค เชน่ขัน้ตอนการตรวจนับ การจา่ยสนิคา้ขณะตรวจนับ นับเสร็จชา้
ท าใหก้ระทบยอดไมทั่น 

หลักสตูร “เทคนคิการตรวจนบัสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ” จงึเป็นหลักสตูรหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหท้า่น
ไดท้ราบถงึขัน้ตอน แนวทาง และวธิกีารตรวจนับไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เพือ่ลดปัญหาดา้นตา่งๆ และเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 
 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 

1.   ทราบถงึการปฏบิตั ิและระบบงานคลังสนิคา้ 

2.   ทราบถงึความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจ าปี 

3.   ทราบถงึการจัดท า layout เพือ่เตรยีมการกอ่นการตรวจนับ และการจัดแบง่ทมี 

4.   ทราบถงึขัน้ตอนและวธิกีารเตรยีมเอกสารและการประสานงาน 

5.   ทราบถงึรปูแบบการนับ และปัญหาทีพ่บ 

6.   ทราบถงึการตรวจนับรว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

  

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :   หลักสตูร  1  วนั   (6  ชัว่โมง) 

เทคนคิการตรวจนบัสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

9 สงิหาคม 2561 
 

โรงแรมอไรซ ์สขุมุวทิ ซ. 26 
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หวัขอ้การฝึกอบรม 

-   ความส าคัญของคลังสนิคา้และการตรวจนับสนิคา้ 

-    กระบวนการและการปฏบิัตงิานภายในคลังสนิคา้ 

-    การจัดท า layout ในการตรวจนับสนิคา้ประจ าปี และจัดท า Cycle count 

-    การก าหนดวนัตรวจนับสนิคา้ ประจ าปี และ cycle count 

-    ขัน้ตอนและการเตรยีมเอกสารในการท า cycle count และผูร้ว่มตรวจนับ 

-     รปูแบบการตรวจนับ cycle count 

1.   นับแบบรายเดอืน 

2.   นับแบบรายวัน 

3.   นับแบบรายสปัดาห ์

4.   นับสนิคา้ทีเ่คลือ่นไหวแบบเห็นจ านวนและไมเ่ห็นจ านวน 

-     การบันทกึและรายงานผลการตรวจนับ 

-    การก าหนดวนัในการตรวจนับ 

-     ความส าคัญของการนับสนิคา้ในแตล่ะชว่งเวลา 

1.   ทกุ 3 เดอืน 

2.   ปีละ 2 ครัง้ 
3.   ปีละ 1 ครัง้ 

-    ขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้ม และเอกสารในการตรวจนับสนิคา้ประจ าปี 

-    การจัดตัง้คณะกรรมการในการตรวจนับ และผูส้งัเกตการณ์ 

-    การตดิตอ่ประสานงานกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

-    การแบง่ทมีตรวจนับเพือ่เสร็จทันตามก าหนด 

-    การจัดสนิคา้ประเภทตา่งๆ เชน่ สนิคา้ขายซาก /สนิคา้รอด าเนนิการ / ทรัพยส์นิ / สนิคา้เคลม 

-    สรปุยอดการตรวจนับพรอ้มขอเสนอแนะ 

-     แนวทางในการลงโทษและการหักเงนิกรณีทีส่นิคา้สญูหาย 

วธิกีารฝึกอบรม   เนน้การฝึกอบรมโดยใชเ้ทคนคิผสมผสาน และจดุศนูยก์ลางการเรยีนรูอ้ยูท่ีก่ลุม่ของ
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา อธบิาย แลกเปลีย่นความคดิเห็น ศกึษาและวเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง บรรยายสรปุ ถาม – 
ตอบ 

 

วทิยากรในการฝึกอบรม         อาจารยน์นทพฒัน ์ โพธ ี
ปจัจบุนั   
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ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสนิคา้และจดัสง่                 บรษัิท หาญเอ็นจเินยีริง่ จ ากดั และบรษัิทในเครอื บรษัิท ควิทเูอส 
จ ากดั  
บรษัิท ชลิแมทช ์จ ากดั  บรษัิท ไฟรว์คิเตอร ์จ ากดั  

ประสบการณ์การในการท างานทีผ่า่นมา 
 - บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์ จ ากดั(มหาชน)           ต าแหนง่ผูจ้ดัการขนสง่  
 - บรษิทัออโต ้ทรานสปอรต์ จ ากดั                    ต าแหนง่ผูจ้ดัการขนสง่ 
 - บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยเ์กรยีตนิาคนิ            ต าแหนง่ เจา้หนา้ทีก่ารตลาด ( broker ) 
 - บรษิทัรตันสมบรูณ์ จ ากดั                               ต าแหนง่ผูจ้ดัการคลงัสนิคา้และจดัสง่ และทีป่รกึษา 
 - บรษิทั ทฟิฟ่า  ICD  จ ากดั                               ต าแหนง่เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 

ประวตักิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ี :   มหาวทิยาลยัรามค าแหง คณะมนษุยศาสตร ์
- ปรญิญาโท :   มหาวทิยาลยัรามค าแหง  คณะเศรษฐศาสตร ์

 
 

 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 4,000 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
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 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
เทคนคิการตรวจนบัสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

 ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


