การปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้าและการบริ หารจัดการสิ นค้า

ิ ค้าทว่ ั ไปและคล ังสน
ิ ค้าท ันสม ัย
การปฏิบ ัติงานและการบริหารคล ังสน
ว ันที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมบางกอกซฎา
คลังสินค ้าเป็ นหน่วยงานทีส
่ าคัญมากในทุกองค์กรเพราะเป็ นสถานทีจ
่ ด
ั เก็บและส่งสินค ้าให ้ถึงมือลูกค ้าอย่างถูกต ้องทันต่อ
ความต ้องการของลูกค ้า ดังนัน
้ เราควรมีระบบการเลือกจัดเก็บจานวนทีเ่ หมาะสม เก็บเป็ นระเบียบถูกต ้องและมีระบบการจัด
สินค ้าทีด
่ เี พือ
่ นาส่งสินค ้าให ้ลูกค ้าอย่างถูกต ้องและรวดเร็ว
ั ้ ทีส
การเคลือ
่ นย ้ายสินค ้าอย่างถูกวิธจ
ี ะทาให ้สินค ้าไม่มค
ี่ วามเสียหายและมีการเคลือ
่ นย ้ายในระยะทางทีส
่ น
่ ด
ุ ก็เป็ นอีกหนึง่
ความสาคัญในงานบริหารคลังสินค ้า หลักสูตรนีผ
้ ู ้เข ้าอบรมจะทราบหลักการการปฎิบต
ั งิ านและการบริหารงานคลังสินค ้าใน
ทุกขัน
้ ตอนทีส
่ าคัญเพือ
่ การจัดส่งสินค ้าให ้ลูกค ้าได ้อย่างประทับใจและสามารถควบคุมต ้นทุนในการบริหารคลังสินค ้าให ้ตา่
อย่างเหมาะสม นอกจากนีท
้ า่ นจะได ้รับทราบว่าคลังสินค ้าสมัยใหม่มวี ธิ จ
ี ด
ั การอย่างไรเพือ
่ การนาไปปรับใช ้

้ หาการอบรม (Course Outline) :
เนือ





หลักการ ABC Analysis เพือ
่ การวางแผนให ้สินค ้ามีเพียงพอกับการเบิกส่งลูกค ้าตลอดเวลา
หลักการ Pareto Ratio เพือ
่ เน ้นจัดการกับสินค ้าสาคัญมาก
การนาระบบ Barcode และ RF มาใช ้ในการบริหารแบบ Modern Warehouse
ขัน
้ ตอนการทางานและหลักการทางานทีจ
่ าเป็ น ทัง้ Warehouse ทั่วไปและ Modern Warehouse
ิ ค้าในเวลาทีเ่ หมาะสม
o การวางแผนการสง่ ั สน
1. การศึกษาสถิตการขาย / การจ่ายสินค ้า
2. การตัง้ ค่า Minimum Stock Level (จุดสัง่ สินค ้า)
3. การตัง้ ค่า Maximum Stock Level (จุดสูงสุดในการสัง่ สินค ้า)
4. การสัง่ สินค ้าทุกวันโดยใช ้เวลาน ้อยทีส
่ ด
ุ
5. การมีนโยบายในการเก็บสต็อค
6. การวิเคราะห์ของขาดเทียบกับนโยบายระดับการจัดเก็บ
o การรับสินค ้า Receiving
1. เอกสารและอุปกรณ์ทส
ี นับสนุนการทางาน
2. การตรวจของทีม
่ าส่งกับ P.O.
3. การจัดเวลาการใช ้งาน Loading Bay ในการรับ-ส่งสินค ้า ให ้ไหลลืน
่
4. ขัน
้ ตอนการตรวจรับสินค ้า
5. การรับสินค ้าของ Modern Warehouse เช่นการคียน
์ ้ าหนักสินค ้าทุกตัวเข ้าระบบ
6. การจัดการรับส่งของทีไ่ ม่ตรงกับใบ P.O.
o การจัดเก็บสินค ้า Put Away
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o

o

o

o








1. การแบ่งพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บเป็ น Pick Location และ Reserve / Replenishment
2. การจัดเก็บสินค ้าเข ้าทีด
่ ้วยระบบ Barcode
3. จัดเก็บให ้ทางานแบบ FIFO/LIFO
4. การแก ้ไขปั ญหาพืน
่ ทีต
่ าแหน่งทีจ
่ ะจัดเก็บเต็มด ้วยระบบ Tagging
5. การจัดเก็บและการทาลายเอกสารฝากจากหน่วยงานบัญชี
6. การจัดเก็บของ Modern Warehouse
การเติมสินค ้า Replenishment
1. การวางแผนพืน
้ ทีเ่ ก็บสินค ้าเพือ
่ การเติมสินค ้า
2. หลักการลดการใช ้งานรถยก
3. การเตรียมรถยกให ้พอเพียงกับการเติมสินค ้า
4. การตัง้ ค่า Minimum Stock เพือ
่ การสัง่ เติม (Modern Warehouse)
การจัดออร์เดอร์ Order Picking
1. วิธก
ี ารจัดออร์เดอร์วธิ ต
ี า่ งๆให ้เหมาะสมกับปริมาณออร์เดอร์ / ลักษณะออร์เดอร์
 ส่งออร์เดอร์เป็ น Pallet
o การส่งอย่างไรให ้เป็ น FIFO ให ้ได ้
o การส่งโดย Pallet กระดาษ (ส่งเป็ น Pallet แต่ Pallet ไม ้ไม่ได ้ขึน
้ รถ)
o การตัก Pallet ขึน
้ รถ
 จัดออร์เดอร์แบบ Full Case
o การจัดแบบ Manual
 การจัดการ Picking List
 การจัดเตรียมรถเข็นในการจัดออร์เดอร์ให ้ได ้เร็ว
 การจัดการกรณีของไม่มใี ห ้จัด
o การจัดแบบ Modern Warehouse
 Voice Picking
 จัดออร์เดอร์แบบ Break Case
o การจัดแบบ Manual
 การจัดโดยรถเข็น
 การจัดโดยระบบสะพาน
o การจัดแบบ Modern Warehouse
 Pick to Light
 Put to Light
จุดพักสินค ้าก่อนขึน
้ รถ
1. การกาหนดตาแหน่งย่อยทีจ
่ ด
ุ พัก
2. ออร์เดอร์เดียวกันจัดสองคนต ้องมาทีจ
่ ด
ุ นัดพบ
3. การตรวจนับแบบ Dual Control ก่อนลาเลียงขึน
้ รถ
การจัดส่ง
1. นโยบายหรือมาตรฐานการจัดส่ง
2. การจัดระบบ Routing เพือ
่ การจัดส่งทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
3. การจัดส่งทีม
่ ี Cost Per Order ต่า
4. การจัดการกรณีสง่ สินค ้าไม่สาเร็จ
5. การควบคุมความสามารถในการส่งออร์เดอร์ด ้วย %OTIF (On Time In Full)

้ เดือนเพือ
การตรวจสอบสต็อค ณ สิน
่ ประเมินความเหมาะสมของปริมาณสินค ้าทีเ่ ราจัดเก็บ
การตรวจปริมาณสต็อคทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารหยิบสินค ้าใน Modern Warehouse
การวางแผนพืน
่ ทีจ
่ ัดเก็บโดยรวม (Stock Location Allocation)
การบริหารและการลด Dead Stock อย่างได ้ผล
การบริหารคลังด ้วยป้ ายสัญญลักษณ์ตา่ งๆ
การนับสต็อคแบบ Cycle Count
o หลักการและการจัดการ
1. ระยะเวลาต่อรอบ
2. การแบ่งกลุม
่ สินค ้าในการทา Cycle Count
3. การเลือกสินค ้าสาคัญทีต
่ รวจนับหลายหนใน 1 รอบ
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4. การปรับสต็อคทันทีทพ
ี่ บการสินค ้าสลับ
การเตรียมการนับสต็อคประจาปี
o การจัดกาลังคนจากทุกหน่วยงาน
o การจัดทา Gantt Chart เพือ
่ การครวจนับสต็อคอย่างไหลลืน
่
o การกาหนดวันเวลาสาหรับทุกหน่วยงานในการตรวจนับสต็อค
o การจัดเตรียมอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ระหว่างตรวจนับสินค ้า
o การเตรียมเอกสารตรวจนับ
o การแบ่ง Location กับจานวนคนนับ
o การเตรียมการการคียเ์ ข ้าระบบ
o การวางแผนการ Recount อย่างมีประสิทธิภาพ
o การสรุปผลก่อนแจ ้งทุกคนกลับบ ้านได ้
การตรวจนับสินค ้าใน Modern Warehouse
การควบคุมการทางานด ้วย KPI ทีส
่ ามารถทาได ้
การนา Lean Sigma มาปรับใช ้เพือ
่ การเพิม
่ ประสิทธิภาพและลดต ้นทุน
ระบบ Cross Docking เพือ
่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดออร์เดอร์
การควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค ้า

ประวัตวิ ท
ิ ยากร
วิทยากร : อาจารย์สมฤทธิ์ ชุณหร ัศมิ์

อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

มา 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

(99)

3,432

ทุกหลักสู ตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่ นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
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ติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
E-mail info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน
ิ ค้าทว่ ั ไปและคล ังสน
ิ ค้าท ันสม ัย
การปฏิบ ัติงานและการบริหารคล ังสน
ส่งมาที info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี____________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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