ิ ค้า
แนวทางในการปฏิบ ัติงานภายในคล ังสน
ิ ธิภาพ
และการบริหารจ ัดการคล ังสาเร็ จรูป(FG) ให้มป
ี ระสท

ปั จจุบนั คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นสถานทีเ่ ก็บสินค้าทีเ่ ป็ นสินค้าวัตถุดบิ
เพื่อ รอส่ ง มอบให้ ก ับ การผลิต และสิน ค้ า ส าเร็จ รู ป ที่ผ ลิต เสร็จ แล้ ว รอส่ ง มอบ หรือ เก็ บ สิน ค้ า ประเภท
ซื้อมาและขายไป ซึ่งผู้ท่ปี ฏิบตั งิ านจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในแต่ละขัน้ ตอนกะบวนการ ในการปฏิบตั งิ าน
ภายในคลัง สิน ค้า เพื่อ ให้เ กิด ความถู ก ต้อ ง และลดผิด พลาดรวมถึง ปฏิบ ัติง านให้เ ป็ น ไปตาม กฏระเบีย บ
ของบริษัท รวมถึงระบบควบคุ มคุ ณ ภาพต่ างๆ เช่น ระบบ ISO ซึ่งในการปฏิบตั ิงานจริงมักประสบปั ญ หา
ในหลายๆ ด้าน ทัง้ เอกสาร ระบบงาน และเรื่องคน ซึ่งอาจทาให้เกิดความไม่น่าชื่อ สินค้าเกิดความสูญ หาย
หาสินค้าไม่พ บ จัดสินค้าผิด เก็บสินค้าไม่ตรง Location รับ-จ่ายสินค้าผิด ซึ่ง หลักสูตร “แนวทางในการ
ปฎิ บ ตั ิ ง านภายในคลัง สิ น ค้ า และการบริ ห ารจัด การคลัง สิ น ค้ า ส าเร็จ รูป (FG) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ”
เป็ นอีกหลักสูตรหนึ่งทีจ่ ะช่วย เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และการบริหารจัดการงานคลังสินค้า
เพื่อให้การทางานเกิดความถูกต้อง และทางานเป็ นระบบเพื่อช่วยลดปั ญหาด้านต่างๆ ทาให้ลเกิดความเชื่อมัน่
ต่อองค์กร











วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา
ความสาคัญในการปฏิบตั งิ านภายในคลังสินค้าวัตถุดบิ และคลังสินค้าสาเร็จรูป
แนวทางและขัน้ ตอนปฎิบตั งิ าน ในการรับ จัดเก็บ และจ่าย สินค้าปกติและสินค้าอันตราย
แนวทางการบริหารจัดการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ เพื่อให้เก็บสินค้าได้อย่างเพียงพอ
ทราบถึงแนวทางในการควบคุมสินค้า ด้วยระบบ (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD บันทึกสาหรับธุ รกิจ
ทีเ่ ริม่ ดาเนินการช่วยลดต้นทุน โปรแกรมการจัดการคลังสินค้า และการใช้ระบบ SAP และการปฏิบตั งิ าน
ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ
ทราบถึงแนวทางการตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อป้ องกันสินค้าสูญหาย และป้ องกันการทุรจริต
ทราบถึงขัน้ ตอนแนวทางในการเตรียมการตรวจนับสินค้าประจาปี
การจัดทาป้ ายบ่งชีส้ นิ ค้าในแต่ละประเภท
การปฏิบ ัติง านตามระบบ ISO การจัด ท า KPI เพื่อ ใช้ว ัด ประสิท ธิภ าพในการท างานในแต่ ล ะขัน้ ตอน
วิธกี ารคิด และการจัดทาเอกสารรายงานต่างๆ
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หัวข้อการฝึ กอบรม
ความสาคัญของคลังสินค้าวัตถุดบิ และคลังสินค้าสาเร็จรูป
ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานคลังคลังสินค้าวัตถุดบิ และคลังสินค้าสาเร็จรูป
และการปฏิบตั งานภายในคลังสินค้า
แนวทางในการวางระบบขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านภายในคลังสินค้า
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และแนวทางในการรับสินค้า และการปฏิบตั งิ านภายในคลังสินค้า
 การรับสินค้าแบบไม่ครบจานวนตาม PO
 การตรวจรับแบบ 100% และการสุ่มตรวจ
 การรับและจ่ายสินค้ากรณีเร่งด่วนขณะตรวจนับ
การควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์
และการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในการจัดเก็บสินค้าเข้าพืน้ ที่ Location ในแต่ละประเภท
การปฏิบตั งิ านในการโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location ในระบบ
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน และแนวทางในการจ่ายสินค้าตามเอกสาร ต่างๆ
 การตัดจ่าย Stock Card ด้วย BIN CARD / COMPUTER / ระบบ SAP
 การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ
วิธกี ารบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท การจัดเก็บและการจัดทารายงานการติดตาม
 สิ น ค้ า เคลม สิ น ค้ า ช ารุ ด สิ น ค้ า ขายฝาก สิ น ค้ า ขายซาก สิ น ค้ า รั บ คื น ใบยื ม
สินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย
ขัน้ ตอนและแนวทางในการจัดทา Cycle Count (ตรวจนับย่อย) เพื่อป้ องการการทุรจริต
การจัดทาป้ ายบ่งชีส้ นิ ค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO
รูปแบบการจัดทารายงานสินค้าทีไ่ ม่มกี ารเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า
การวางแผนในการตรวจนับสินค้ากลางปี และปลายปี เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง
การดูแ ลรัก ษาผลิต ภัณ ฑ์ต ามระบบ ISO และการจัดท า KPI เพื่อ วัดผลประสิทธิภ าพของการท างาน
ในแต่ละกระบวนการขัน้ ตอน รวมถึงการจัดทารายงานแต่ละประเภท
ปั ญหาและอุปสรรคในการปฎิบตั งิ าน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
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คุณสมบัติผเ้ ู ข้ารับการอบรม
ผูบ้ ริหาร เจ้าของกิจการ หรือผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน ธุ รการคลังสินค้า พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านภายใน
คลัง หรือองค์กรทีต่ ้องการเพิม่ ทักษะให้กบั พนักงานด้านคลังสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ ทีต่ ้องการความรู้
เพิม่ เติมก่อนสาเร็จการศึกษา องค์กรทีต่ ้องการปรับปรุงพัฒนาระบบและบวนการการทางานภาย ในคลังสินค้า
หรือองค์กรทีเ่ ริม่ ดาเนินธุรกิจและต้องการรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนในการทางาน หรือวางระบบคลังสินค้า
การอบรมสัมมนาเน้ นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ งรวมถึง work shop การตัดและบันทึ ก
ระบบ Stock Card (Bin Card) และตัวอย่าง KPI แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ในแต่ละขัน้ ตอน
ที่เกี่ยวของกับคลังสิ นค้า สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง

วิทยากร : อาจารย์นนทพ ัฒน์ 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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