
 

 

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 1 

 

 

หลกัสูตร บญัชสีนิคา้คงเหลอื การตรวจนบัสนิคา้ การจดัท ารายงานสนิคา้และวตัถุดบิ 

วนัที่ 24 สิงหาคม 2565 / 22 SEP 2022 / 19 OCTOBER 2022 
เวลา 09.00-16.00 น.  

โรงแรมจสัมินซิตี ้สขุมุวิท 23 
สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หลักการและเหตุผล: 
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         ส่ิงท่ีนักบญัชีทุกคนต้องปฏิบติัเป็นประจ ำทุกปีคือ กำรตรวจนับสนิคา้คงเหลอื เพื่อลดปัญหำควำมผิดพลำดใน
เร่ืองปริมำณสนิคา้คงเหลอืได้ และช่วยท ำให้งบกำรเงินมีควำมถกูต้องแม่นย ำอยู่เสมอ  กำรตรวจนบัสนิคา้
คงเหลอื หรือ กำรนบัสตอ็กสนิคา้ เป็นส่ิงท่ีนักบญัชีทุกคนต้องปฏิบติัเป็นประจ ำอยู่ทุกปี เพรำะกิจกำรใดท่ีมีกำรนับ
สตอ็กสนิคา้อย่ำงสม ำ่เสมอ จะช่วยลดปัญหำควำมผิดพลำดในเร่ืองปริมำณสนิคา้คงเหลอืได้ จะช่วยท ำให้ตวัเลขใน
งบกำรเงินมีควำมถกูต้องแม่นย ำอยู่เสมอ ลดควำมเส่ียงท่ีจะถกูกรมสรรพำกรตรวจสอบและเสียภำษีเพ่ิมเติม
ได้  ก่อนอ่ืนมำท ำควำมเข้ำใจวิธีกำรบนัทึกบญัชีของสินค้ำคงเหลือกนัก่อน เพื่อผู้ประกอบกำรจะได้เลือกใช้วิธีท่ี
เหมำะสมในกำรบนัทึกบญัชีเข้ำกบัลกัษณะ ขัน้ตอนกำรตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื  และควำมส ำคญัของสินค้ำ
คงเหลือ 

ก ำหนดกำร 
08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-16.00 น 

หวัขอ้สมัมนำ 
1. ประเด็นปญัหำเกีย่วกบับญัชสีนิคำ้คงเหลอืและกำรตรวจนบัสนิคำ้ 

2. แนวปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัท ี2 สนิคำ้คงเหลอื 

3. กำรจดัท ำรำยงำนสนิคำ้และวตัถดุบิ ตำมหลกัเกณฑข์องสรรพำกร 

       - กจิการทีก่ฎหมายก าหนดใหจ้ัดท ารายงานฯ 

       - การจัดท ารายงานของสนิคา้ส าเร็จรปู 

       - ขอ้ควรระวังเกีย่วกบัระบบเอกสารลงรายงาน 

4. ปญัหำและแนวทำงแกไ้ขเกีย่วกบัสนิคำ้คงเหลอืกรณี 
       - น าสนิคา้คา้งสต๊อกหรอืสนิคา้ไมผ่า่น Q.C. ไปสง่เสรมิการขาย 

       - แนวปฏบิัตแิละการแกปั้ญหากรณีสนิคา้ช ารดุ สญูหาย เสยีหาย เสือ่มคณุภาพ ลา้สมัย ยมืไปจ าหน่าย 

          ทดลองใช ้สนิคา้ตัวอยา่ง  สนิคา้ต ่ากวา่มาตรฐาน ผลติเสร็จแลว้ใชก้ารไมไ่ด ้

       - การจัดท าสต๊อกกลางและสต๊อกยอ่ย 

       - กรณีขายควบสนิคา้หลายชนดิอยูใ่น Pack เดยีวกนัจะบันทกึบัญชอียา่งไร 
       - กรณีสนิคา้ทีร่ับเขา้สต๊อกมากกวา่จ านวนทีส่ั่งซือ้และจา่ยจรงิ ซึง่เป็นสนิคา้ทีคู่ค่า้ชดเชยใหใ้นกรณีที ่
         สนิคา้บางตัวดอ้ยคณุภาพหรอืสนิคา้จากรายการโปรโมชัน่ของลกูคา้จะบันทกึน าเขา้สต๊อกหรอืไมอ่ยา่งไร 
       - การตรีาคาสนิคา้คงเหลอืการตรีาคาคา่เสยีหายเป็นตน้ทนุสนิคา้ 

       - เทคนคิการตดัยอดสนิคา้ออกจากสต๊อกอยา่งถกูกฎหมาย 

       - กรณีจ าหน่ายจา่ยโอนกรณีใดตอ้งออกใบก ากบัภาษีและกรณีใดไมต่อ้งออกใบก ากบัภาษี 

5. แนวทำงกำรตรวจนบัและกำรตรีำคำสนิคำ้ปลำยงวดมขี ัน้ตอนและวธิกีำรปฏบิตัอิยำ่งไรบำ้ง 

6. หลกัเกณฑท์ำงบญัชแีละภำษอีำกรเกีย่วกบักำรจดัท ำรำยงำนสนิคำ้และวตัถดุบิ 

         - รปูแบบของรายงานสนิคา้และวัตถดุบิทีแ่ละสรรพากรยอมรับ 

         - การบันทกึและการตัดสตอ๊กกรณีสนิคา้ระหวา่งผลติ สนิคา้ส าเร็จรปู บรรจภุัณฑแ์ละวัตถดุบิตา่งๆ 

7. กำรบนัทกึและกำรปรบัปรุงรำยกำรทำงบญัชใีหถ้กูตอ้งและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกรมสรรพำกร 

         - การจ าหน่าย จา่ย โอน โดยไมค่ดิมลูคา่ (สง่เสรมิการขายหรอืน าไปใชใ้นองคก์ร) ซึง่สรรพากร  
            ถอืเป็นการขายมขีัน้ตอนอยา่งไร 
         - การบันทกึบัญชกีรณีผดิพลาดหรอืการลงรายงานสนิคา้และวัตถดุบิผดิพลาดและสรรพากรยอมรับ 
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         - การปรับปรงุรายงานและการปิดบัญชสีต๊อกสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพและถกูตอ้ง 

8. ข ัน้ตอนและวธิกีำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรท ำลำยสนิคำ้ 

         - เสือ่มคณุภาพ 

         - ผลติเสร็จใชก้ารไมไ่ดห้รอืไมผ่า่น Q.C.  
         - ช ารดุเสยีหาย 

9. ปญัหำกำรตรวจสอบสนิคำ้คงเหลอืทีต่อ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

         - สอบทานระบบและวธิกีารจัดเก็บสนิทรัพยแ์ละการเก็บรักษา 

         - การตรวจแบบสุม่ตรวจ 

         - อัตราการหมนุเวยีนของสนิคา้ใน Stock 

         - ขัน้ตอนการตัด Stock 

         - ตรวจนับปรมิาณสนิคา้ขายเกนิจากรายงานฯ 

         - ตรวจสอบรายงานสรปุการตรวจนับสนิคา้ในแตล่ะงวดบัญช ี

         - ตรวจสอบปรมิาณสนิคา้กบัรายงานสนิคา้และวัตถดุบิ 

10. กำรตรวจนบัสนิคำ้แบบวนรอบ 
วทิยากร  อำจำรยเ์พ็ญแข ลิม่สวุรรณโรจน ์

 
LOGISTICS CONSULTANT 

ผูเ้ชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารคลังสนิคา้ 

การจัดสง่และบรหิารลกูคา้กวา่ 30 ปี 

 

อตัรำคำ่สมัมนำ/ทำ่น  
(รวมคำ่วทิยำกร เอกสำรกำรอบรม อำหำรกลำงวนั คอฟฟ่ีเบรค 2 มือ้แลว้) 

ราคาท่านละ 3,200- (ไม่รวม Vat) 
คำ่สมัมนำ (On line) 2,400+VAT168 = 2,568 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
 
 
วธิกีำรช ำระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา  109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com 

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

 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุำตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  
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Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-8929330 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่  437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

บญัชสีนิคา้คงเหลอื การตรวจนบัสนิคา้ การจดัท ารายงานสนิคา้และวตัถุดบิ 
วนัที่ _________________________________ 

ส่งมาท่ี  ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________TAX ID__________________________________________ 
  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: ____________________________________________________________________________ 

 
 กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย สง่เอกสารมาที่ 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

