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กรุ ณาชาระค่ าสัมมนาล่ วงหน้ าก่ อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

นับชั่วโมง
CPD & CPA ได้

บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลัง
Inventory Control and Stock Card

วันที่จัด รุ่น 46 : วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา

สมาชิก

3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
บุคคลทั่วไป 3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745บาท

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
ปั ญ หาของความไม่ ถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก พั ส ดุ ค งคลั ง
(Inventory Record Accuracy หรื อ IRA) มั ก เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ข อง
องค์การ เพราะพัสดุคงคลังเป็นทรัพย์สินหลัก ขององค์ก าร พัสดุคง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา



คลังในที่นี้หมายถึงวัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ สินค้าสาเร็จรูป อะไหล่ วัสดุ



สิ้นเปลือง หรือแม้ก ระทั่งอุปกรณ์ เครื่องเขีย น เครื่องใช้สานัก งาน



(Office supply) นอกจากจะมีค่าใช้จ่าย คือเงินลงทุนในตัวพัสดุคง
คลังเองแล้วยังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จัดหา ฯลฯ ถ้าการ
บริหารไม่ดีก็จะทาให้องค์การประสบความเสียหาย ทั้งค่าใช้จ่ายและ




สูญเสีย โอกาสในการขาย โดยคนส่วนใหญ่ จ ะเพ่ งเล็ง ไปที่ผู้จั ด ซื้ อ
จัดหา จัดผลิตว่าทางานไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความจริงแล้วอาจจะ
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากสาเหตุ ดั ง กล่ า ว แต่ เ กิ ด จากข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ อ าจไม่



ถูกต้อง หรือข้อมูลนั้นไม่ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องมาจากการบันทึกพัสดุ



คงคลังไม่ถูกต้อง นอกจากนั้น การปรับปรุงผลแตกต่างจากการตรวจ
นับพัสดุคงคลัง และการตัดจาหน่ายจากบัญชีสินค้าที่ไม่ถูกวิธี ทาให้
องค์การจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราที่เท่ากับราคาขาย
วัตถุประสงค์




เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงหลักการลงบัญชีพัสดุคง
คลังอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ



กิจการประเภทใดที่ต้องทาบัญชีคุมสินค้า
หลักเกณฑ์ในการทารายงานสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง
การตั้งรหัสสินค้า, การตีราคาสินค้าคงเหลือ, การทา Stock card
การตีราคาต้นทุนสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือและถูกต้องตามกฎหมาย ภาษีอากร
ความแตกต่างของการลงบัญชี Stock card และ Bin card
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ และบันทึกบัญชีให้ถูก ต้องตามกฎหมายใน
กรณีทีได้รับของแถม, ของนาเข้าไม่ตรงตามเอกสาร, การบริจาคเพื่อ
การกุศล, ตัวอย่างของแถม, สินค้าถูกโจรกรรม ไฟไหม้, การทาลาย
สินค้าเสื่อมคุณภาพ/หมดอายุ, การนาไปใช้ในกิจการของตนเอง
กิจการประเภทใดที่ต้องตรวจนับพัสดุคงคลัง
เทคนิคในการตรวจนับพัสดุคงคลัง การเตรีย มการในการตรวจนับ ,
การเตรียมเอกสารและพัสดุคงคลัง, ทีมงาน, อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ
นับ,วิธีการและขั้นตอนในการตรวจนับการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การตรวจนับ, ประเด็นความผิดพลาดที่มาจากการตรวจนับ
ผลกระทบอันเกิดจากการบันทึกพัสดุคงคลังไม่ถูกต้อง
การตรวจนับแบบวนรอบ (Cycle Count) มีผลดีต่อการบริหารพัสดุคง
คลังอย่างไร
กรณีศึกษา/Workshop

ถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก พั ส ดุ ค งคลั ง (IRA) และไม่ ท าให้ เ กิ ด การเสีย
ประโยชน์แก่องค์การนั้น ๆ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ที่ทางานหรือมีความรู้ทางด้านบัญชี เช่น ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี ผู้จัดการคลังสินค้า พนักงานบัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชี

วิทยากร
คุณเพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ Chief Accountant
อดีตผู้อานวยการ ฝ่ายจัดส่งและบริการลูกค้า
บริษัท บริสตอลไมเยอร์ สควิบบ์ (ประเทศไทย) จากัด
 หลักสูตรที่แนะนาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ 
1. การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

หลักสูตรนี้นับชั่วโมงได้
CPD: บัญชี 3:00 ชม. อื่นๆ 03:00 ชม.
CPA: บัญชี 3:00 ชม. อื่นๆ 03:00 ชม.
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

3. Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
บัญชี สาหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
4. การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบัง
จัดโดย สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่ อ 81

