
สอบถามและสาํรองท่ี

Tel: 02-4646524 , 085-938-6299 E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร เทคนิคการตรวจนบัสินคา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
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หลกัการและเหตผุล

            คลงัสนิคา้ถอืไดว้า่มคีวามสําคญัเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นสถานทีจั่ดเก็บรักษาและจา่ยสนิคา้ซึง่องคก์รสว่นใหญจ่ะให ้
ความสําคญัเป็นอยา่งมาก ยิง่หากสนิคา้ทีเ่ก็บมมีลูคา่ทีม่ากแลว้ยิง่ตอ้งมมีาตรการดแูลเป็นอยา่งดไีมว่า่จะเป็นการรับ จา่ย จัดเก็บ 
โดยเฉพาะการตรวจนับสนิคา้ Cycle count และการตรวจนับประจําปี เพือ่ยนืยันจํานวนทีแ่ทจ้รงิใหถ้กูตอ้งตรงกบัระบบและบญัช ีแต่
ก็มหีลายองคก์รยังประสบปัญหาในการตรวจนับสนิคา้ ซึง่มปัีจจัยและขัน้ตอนหลายอยา่งทีเ่ป็นอปุสรรค เชน่ขัน้ตอนการตรวจนับ การ
จา่ยสนิคา้ขณะตรวจนับ นับเสร็จชา้ทําใหก้ระทบยอดไมท่นั

            หลกัสตูร “เทคนคิการตรวจนับสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ” จงึเป็นหลกัสตูรหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหท้า่นไดท้ราบถงึขัน้ตอน 
แนวทาง และวธิกีารตรวจนับไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เพือ่ลดปัญหาดา้นตา่งๆ และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

 วตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรม

  ・ ทราบถงึการปฏบิตั ิและระบบงานคลงัสนิคา้

  ・ ทราบถงึความสําคญัและวตัถปุระสงคข์องการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจําปี

  ・ ทราบถงึการจัดทํา layout เพือ่เตรยีมการกอ่นการตรวจนับ และการจัดแบง่ทมี

  ・ ทราบถงึขัน้ตอนและวธิกีารเตรยีมเอกสารและการประสานงาน

  ・ ทราบถงึรปูแบบการนับ และปัญหาทีพ่บ   ・ ทราบถงึการตรวจนับรว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

  ・ ทราบถงึการตรวจนับสนิคา้กรณีตา่งๆ เชน่ เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สนิคา้สภาพไมส่มบรูณ์

  ・ วธิกีารจัดทําเอกสารและรายงานตา่งๆ   ・ บทลงโทษกรณีทีส่นิคา้ไมค่รบหรอืสญูหาย

  ・ ทราบถงึการนํา KPI เขา้มาชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพ   ・ การสือ่สารและทํางานเป็นทมีในการตรวจนับ

หวัขอ้การฝึกอบรม

-   ความสําคญัของคลงัสนิคา้และการตรวจนับสนิคา้ -    กระบวนการและการปฏบิตังิานภายในคลงัสนิคา้

-    การจัดทํา layout ในการตรวจนับสนิคา้ประจําปี และจัดทํา Cycle count

- การกําหนดวนัตรวจนับสนิคา้ประจําปี และ cycle count

- ขัน้ตอนและการเตรยีมเอกสารในการทํา cycle count และผูร้ว่มตรวจนับ       -     รปูแบบการตรวจนับ cycle count

・ นับแบบรายเดอืน   ・ นับแบบรายวนั   ・ นับแบบรายสปัดาห์

  ・ นับสนิคา้ทีเ่คลือ่นไหวแบบเห็นจํานวนและไมเ่ห็นจํานวน

-     การบนัทกึและรายงานผลการตรวจนับ -    การกําหนดวนัในการตรวจนับ

-     ความสําคญัของการนับสนิคา้ในแตล่ะชว่งเวลา   ・ ทกุ 3 เดอืน   ・ ปีละ 2 ครัง้   ・ ปีละ 1 ครัง้

- ขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้ม และเอกสารในการตรวจนับสนิคา้ประจําปี

-    การจัดตัง้คณะกรรมการในการตรวจนับ และผูส้งัเกตการณ์ -    การตดิตอ่ประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

-    การแบง่ทมีตรวจนับเพือ่เสร็จทันตามกําหนด

-    การจัดสนิคา้ประเภทตา่งๆ เชน่ สนิคา้ขายซาก /สนิคา้รอดําเนนิการ / ทรัพยส์นิ / สนิคา้เคลม

-    สรปุยอดการตรวจนับพรอ้มขอเสนอแนะ -     แนวทางในการลงโทษและการหกัเงนิกรณีทีส่นิคา้สญูหาย

- การนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการตรวจนับ

วทิยากรในการฝึกอบรม         อาจารยน์นทพฒัน ์ โพธี

- ผูจั้ดการฝ่ายคลงัสนิคา้และจัดสง่                 บรษัิท หาญเอ็นจเินยีริง่ จํากดั และบรษัิทในเครอื บรษัิท ควิทเูอส จํากดั 

- บรษัิท ชลิแมทช ์จํากดั  บรษัิท ไฟรว์คิเตอร ์จํากดั 



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร เทคนิคการตรวจนบัสินคา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


