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 หลักสูตร  การปฏบิัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า 
 

วนัที ่13  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    ณ  St.James Hotel  สุขุมวิท  26   ** อาจมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ี 

วทิยากร  คณุนนทพฒัน์  โพธี 

 หลักการและเหตุผล 
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานท่ีจัดเกบ็รักษาและจ่ายสินค้าซ่ึงองค์กรส่วน

ใหญ่จะให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ย่ิงหากสินค้าท่ีเกบ็มีมลูค่าท่ีมากแล้วย่ิงต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะ
เป็นการรับ จ่าย จัดเกบ็ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า  

       หลักสูตรน้ีจะช่วยให้ท่านได้ทราบถงึแนวทางและข้ันตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลมากทีสุ่ด เพือ่ให้องค์กรของท่านเป็นทีย่อมรับจากลูกค้าหรือผู้ทีม่าติดต่อ ซ่ึงจะท า
ภาพลักษณ์ของดีข้ึนและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า 

 

 

หัวข้อการอบรม 
09:00-16:00 น. 
รับสินค้า 

            1. การเตรียมความพร้อมในการรับสินค้า : ก าลงัคน เคร่ืองมือท่ีใช้ เอกสาร 

2. การจัดเตรียมเอกสารในการรับสินค้า : Po Invoice ใบตรวจรับ ใบแจ้งรับ 

3. การจัดเตรียมพืน้ท่ีรับสินค้า 

4. การตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า และการจัดพิมพ์บาร์โค๊ด 

5. วิธีและขั้นตอนในการรับ และการตรวจเช็คสินค้า 

6. การรับสินค้าแบบไม่ครบตามจ านวน 
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การจดัเกบ็สินค้า 

1. การตรวจรับสินค้าก่อนจัดเกบ็ 

2. การน าสินค้าเกบ็ในพืน้ท่ีบนช้ันสินค้า 

3. การเกบ็สินค้าขายฝาก/สินค้าเคลม 

4. การจัดเกบ็แบบ FIFO/FEFO/LIFO 

5. การบันทึก BIN CARD/Computer 

6. การโอนย้ายสินค้า 

7. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเกบ็ 

การจ่ายสินค้า 

1. ขั้นตอนการจ่ายสินค้า 

2. การเตรียมสินค้าเพ่ือจ่าย 

3. การจ่ายแบบ FIFO/FEFO/LIFO 

4. การน าสินค้าออกจากพืน้ท่ีการจัดเกบ็ 

5. บิลขาย/ใบเบิก/ใบยืม 

6. การบันทึกตัดจ่าย BIN CARD/COMPUTER 

7. การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ 

8. การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน) 

ขัน้ตอนและเทคนิคการท า cycle count 
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การรับคนืสินค้า และการส่งมอบสินค้า 

1. สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว 

2. เพ่ือการตรวจสอบสินค้า 

3. เพ่ือเคลม 

การจดัท าป้ายบ่งช้ีสินค้าแต่ละประเภท 

1. สินค้าเคลม 

2. สินค้าท่ีเคลมแล้วลกูค้าไม่รับสินค้าคืน 

3. รอซ่อม 

4. สินค้าไม่สมบูรณ์ 

การจดัการสินค้าทีไ่ม่มีการเคลือ่นไหว 

การเตรียมความพร้อมในการตรวจนับสินค้าประจ าปี 

1. การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. การวางแผนและก าหนดทีมในการตรวจนับสินค้า 

3. การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจนับสินค้า 

4. การก าหนดวันหยดุในการตรวจนับสินค้า 

5. ขั้นตอนและวิธีในการตรวจนับสินค้า 

การดแูลรักษาผลติภัณฑ์ตามระบบ ISO 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข : การรับ การจัดเกบ็ การจ่าย การตรวจนับ 

KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพของการท างาน และการจัดท ารายงาน 

การปรับปรุงการท างานด้วย PDCA 

วทิยากร   คณุนนทพฒัน์  โพธี    ผู้จัดการฝ่ายคลงัสินค้าและจัดส่ง บริษัท หาญเอน็จิเนียร่ิง และบริษัทในเครือ 
บริษทัคิวทูเอสจ ากัด บริษัท ชิลแมทช์ จ ากัด บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จ ากัด  
          ประสบการณ์ ผู้จัดการขนส่ง บริษัท ดีคอนโปรดกัส์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท ออโต้ ทรานสปอร์ต จ ากัด
, เจ้าหน้าท่ีการตลาด (broker) บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย์เกียรตินาคิน, ผู้จัดการคลงัสินค้าและจัดส่ง และท่ี
ปรึกษาบริษัท รัตนสมบรูณ์ จ ากัด, เจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท ทิฟฟ่า ICD จ ากัด 

  

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

“Knowledge is no limited edition” 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel:089-773-7091, 089-606-0444 

 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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