ิ ค้า
แนวทางในการจ ัดเก็บ และหยิบจ่ายสน
ิ ธิภาพ
เพือ
่ จ่ายให้มป
ี ระสท
ปั จจุบนั การธุรกิจมีการปรับตัว และมีกรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทนั ต่อการแข่งขัน้ ซึ่งธุรกิจ
หลัก ที่ม ีข นาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จ าเป็ นต้ อ งมีส ถานที่เ ก็บ สิน ค้ า เพื่อ กระจ่ า ยให้กับ ลู ก ค้ า
และส่งมอบให้กบั ฝ่ ายผลิต ซึง่ ในปั จจุบนั ทางผูบ้ ริหารเริม่ มองถึงความสาคัญต่อการจัดเก็บสินค้าเป็ นอย่างมาก
เพราะหากจัดเก็บไม่ดี หยิบสินค้าผิดไม่ตรวจสอบ จะทาให้หาสินค้าไม่เจอ สินค้าสูญหาย หรือส่งมอบไม่ทนั
ตามกาหนด ซึง่ อาจจะทาให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายให้กบั บริษทั ได้ ซึง่ หลักสูตร “แนวทางในการ
จัดเก็บสิ นค้าและหยิ บจ่ายสิ นค้าเพื่อจ่ายให้ มี” เป็ นหลักสูตรทีอ่ าจารย์ผสู้ อนเขียนขึน้ มาเพื่อให้เป็ นแนวทาง
ในการจัดเก็บสินค้า และหยิบจ่ายทีถ่ ูกต้องสาหรับสินค้าของท่าน รวมถึงขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านในการจัดเก็บ
การตัง้ Location การหยิบจ่าย รวมถึงการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทางานที่สอดคล้องกับระบบ ISO
เพื่อให้สนิ ค้าของท่านอยู่ตรง Location เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหารวมถึงสร้างความเชื่อมันในกระบวนการ
่
ทางานให้กบั องค์กรท่าน












วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา
ทราบถึงความสาคัญของการจัดเก็บสินค้า และการหยิบจ่าย
ทราบถึงในการนาสินค้าจัดเก็บเข้าพืน้ ที่ Location
ทราบถึงวิธกี ารจัดทาและตัง้ Location ของสินค้าแต่ละประเภทเช่น สินค้าเคลม สินค้าชารุด สินค้าขาย
ฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย
ทราบถึงแนวทางการนาสินค้าจัดเก็บเข้าพืน้ ที่ Location และการหยิบเบิกจ่ายตามเอกสาร
แนวทางในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้ตรงกับสินค้าทีจ่ ดั เก็บ
ทราบถึงแนวทางในการตัดสินค้าออกจากระบบที่คุ ม Stcok สินค้า ด้ว ย Bin Card (ระบบStock Card)
ระบบคอมพิวเตอร์เช่น SAPฯลฯ หรือใช้ระบบ Excle
ทราบถึงแนวทางการตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อควบสินค้าให้ครบตามจานวนและให้สนิ ค้าอยู่ตรง
ตาม Location
การจัดทาป้ ายบ่งชีใ้ ห้ตรงตามระบบ ISO
การจัดทารายงานปั ญหาในการจัดเก็บ และการจัดทา KPI เพื่อใช้วดั ประสิทธิภาพในการทางาน
ทราบถึงปั ญหาทีพ่ บในการปฏิบตั งิ านและวิธแี ก้ไขป้ องกัน
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หัวข้อการฝึ กอบรม
ความสาคัญของการจัดเก็บสินค้า และการหยิบจ่ายสินค้า
ความสาคัญของพนักงานทีด่ แู ลการจัดเก็บและเบิกจ่าย
ขึน้ ตอนกระบวนการในการจัดเก็บสินค้า และหยิบจ่าย
การใช้เครือ่ งมือในการจัดเก็บสินค้า
ความปลอดภัยในการทางาน และการจัดเก็บสินค้า
การวางแผนในการจัดเก็บสินค้า การจัดทาLocation และการกาหนดพื้นทีใ่ ห้เหมาะสมกับสินค้าทีต่ ้องการ
จัดเก็บ (ชัน้ วางทีส่ นิ ค้าแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ แบบเหล็กฉาก หรือประกอบขึน้ เอง)
การวางแผนในการจัดเก็นสินค้าแต่ละประเภท และหยิบจ่าย
o สินค้าปกติ
o สินค้าเคลม / สินค้ารอการตรวจสอบ
o สินค้าขายฝาก/ฝากขาย
o สินค้ารอทาลาย / ขายซาก
o สินค้าอันตราย / สินค้าทีต่ อ้ งมีการควบคุม
ประเภทของการจัดเก็บ
o จัดเก็บแบบ ABC
o จัดเก็บแบบกลุ่มสินค้า
o จัดเก็บแบบกล่องกับพืน้
o จัดเก็บแบบ Fix Location
o จัดเก็บแบบไม่ Fix Location
o จัดเก็บตามลัษณะสินค้า เช่น สินค้าทีข่ นาดใหญ่ สินค้าทีม่ ขี นาดยาว
แนวทางในการควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สนิ ค้าอยูต่ รง Location และครบตามจานวน และการหยิบจ่ายสินค้า
การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location ในระบบ
ขัน้ ตอนแนวทางในการจัดทา Cycle Count (ตรวจนับย่อย) เพื่อให้สนิ ค้าอยู่ตรง Location และครบตาม
จานวน
การจัดทาป้ ายบ่งชีส้ นิ ค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO
แนวทางในการจัดเก็บสินค้าทีไ่ ม่มกี ารเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า
การจัดทารายงานปั ญหาในการจัดเก็บ และการจัดทา KPI เพื่อใช้วดั ประสิทธิภาพในการทางาน
ปั ญหาในการทางาน การจัดเก็บสินค้า และแนวทางในการแก้ไขป้ องกัน
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คุณสมบัติผเ้ ู ข้ารับการอบรม
ผู้ท่ีไ ด้ร บั มอบหมายให้ดูแ ลรับ ผิด ชอบในการจัด เก็บ สิน ค้า ผู้ท่ีป ฏิบ ัติง านเกี่ย วกับ การจัด เก็บ
การหยิบสินค้าเพื่อจ่าย ธุรการคลังสินค้า รวมถึงองค์กรทีต่ อ้ งการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บ และบวนการ
การทางานภายในคลังสินค้า

** การอบรมสัมมนาเน้ นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง รวมถึงตัวอย่าง KPI
แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวของ **

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
กาหนดการ : เดือนมกราคม – ธ ันวาคม 2565
ั
สถาทีก
่ ารจ ัดฝึ กอบรมสมนา
: ภายในองกร์ของท่า (In-house),
ระบบออนไลน์
ั
** หล ักสูตรการจ ัดฝึ กอบรมสมนา
: ครึง่ ว ัน และเต็มว ัน**

หมายเหตุ - สอบถามราคาในการจัดฝึ กอบรมสัมนาได้ที่ บริ ษทั จีทอล์ค จากัด โทร. 089-7990890 ,
Line.Photee2511
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