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การปฏบิตังิานและการบรหิารคลงัสนิคา้ท ัว่ไปและคลงัสนิคา้ทนัสมยั 
วนัที ่27 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20 
 

คลังสนิคา้เป็นหน่วยงานทีส่าํคญัมากในทกุองคก์รเพราะเป็นสถานทีจั่ดเก็บและสง่สนิคา้ใหถ้งึมอืลกูคา้อยา่งถกูตอ้งทันตอ่
ความตอ้งการของลกูคา้ ดังนัน้เราควรมรีะบบการเลอืกจัดเก็บจํานวนทีเ่หมาะสม เกบ็เป็นระเบยีบถกูตอ้งและมรีะบบการจัด
สนิคา้ทีด่เีพือ่นําสง่สนิคา้ใหล้กูคา้อยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 

การเคลือ่นยา้ยสนิคา้อยา่งถกูวธิจีะทําใหส้นิคา้ไมม่ีค่วามเสยีหายและมกีารเคลือ่นยา้ยในระยะทางทีส่ัน้ทีส่ดุก็เป็นอกีหนึง่
ความสาํคญัในงานบรหิารคลังสนิคา้ หลกัสตูรน้ีผูเ้ขา้อบรมจะทราบหลักการการปฎบิัตงิานและการบรหิารงานคลังสนิคา้ใน
ทกุขัน้ตอนทีส่าํคญัเพือ่การจัดสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ไดอ้ยา่งประทับใจและสามารถควบคมุตน้ทนุในการบรหิารคลังสนิคา้ใหต้ํา่
อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีทา่นจะไดรั้บทราบวา่คลังสนิคา้สมัยใหมม่วีธิจัีดการอยา่งไรเพือ่การนําไปปรับใช ้

เนือ้หาการอบรม (Course Outline) : 

• หลกัการ ABC Analysis เพือ่การวางแผนใหส้นิคา้มเีพยีงพอกับการเบกิสง่ลกูคา้ตลอดเวลา 
• หลกัการ Pareto Ratio เพือ่เนน้จัดการกับสนิคา้สําคญัมาก 
• การนําระบบ Barcode และ RF มาใชใ้นการบรหิารแบบ Modern Warehouse 
• ขัน้ตอนการทํางานและหลักการทํางานทีจํ่าเป็น ทัง้ Warehouse ทั่วไปและ Modern Warehouse  
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o การวางแผนการส ัง่สนิคา้ในเวลาทีเ่หมาะสม 
1. การศกึษาสถติการขาย / การจ่ายสนิคา้ 
2. การตัง้คา่ Minimum Stock Level (จุดสัง่สนิคา้) 
3. การตัง้คา่ Maximum Stock Level (จุดสงูสดุในการสัง่สนิคา้) 
4. การสัง่สนิคา้ทกุวันโดยใชเ้วลานอ้ยทีส่ดุ 
5. การมนีโยบายในการเก็บสตอ็ค 
6. การวเิคราะหข์องขาดเทยีบกับนโยบายระดบัการจัดเก็บ 

o การรับสนิคา้  Receiving 
1. เอกสารและอปุกรณ์ทสีนับสนุนการทํางาน 
2. การตรวจของทีม่าสง่กับ P.O. 
3. การจัดเวลาการใชง้าน Loading Bay ในการรับ-สง่สนิคา้ ใหไ้หลลืน่ 
4. ขัน้ตอนการตรวจรับสนิคา้ 
5. การรับสนิคา้ของ Modern Warehouse เชน่การคยีน้ํ์าหนักสนิคา้ทกุตัวเขา้ระบบ 
6. การจัดการรับสง่ของทีไ่มต่รงกับใบ P.O. 

o การจัดเกบ็สนิคา้  Put Away 
1. การแบง่พืน้ทีจั่ดเก็บเป็น Pick Location และ Reserve / Replenishment 
2. การจัดเกบ็สนิคา้เขา้ทีด่ว้ยระบบ Barcode 
3. จัดเก็บใหทํ้างานแบบ FIFO/LIFO 
4. การแกไ้ขปัญหาพืน่ทีต่ําแหน่งทีจ่ะจัดเก็บเต็มดว้ยระบบ Tagging 
5. การจัดเกบ็และการทําลายเอกสารฝากจากหน่วยงานบญัช ี
6. การจัดเกบ็ของ Modern Warehouse 

o การเตมิสนิคา้ Replenishment 
1. การวางแผนพืน้ทีเ่ก็บสนิคา้เพือ่การเตมิสนิคา้ 
2. หลกัการลดการใชง้านรถยก 
3. การเตรยีมรถยกใหพ้อเพยีงกับการเตมิสนิคา้ 
4. การตัง้คา่ Minimum Stock เพือ่การสัง่เตมิ (Modern Warehouse) 

o การจัดออรเ์ดอร ์Order Picking 
1. วธิกีารจัดออรเ์ดอรว์ธิตีา่งๆใหเ้หมาะสมกับปรมิาณออรเ์ดอร ์/ ลักษณะออรเ์ดอร ์

• สง่ออรเ์ดอรเ์ป็น Pallet 
o การสง่อยา่งไรใหเ้ป็น FIFO ใหไ้ด ้
o การสง่โดย Pallet กระดาษ (สง่เป็น Pallet แต ่Pallet ไมไ้มไ่ดข้ึน้รถ) 
o การตกั Pallet ขึน้รถ 

• จัดออรเ์ดอรแ์บบ Full Case 
o การจัดแบบ Manual 

 การจัดการ Picking List 
 การจัดเตรยีมรถเข็นในการจัดออรเ์ดอรใ์หไ้ดเ้ร็ว 
 การจัดการกรณีของไมม่ใีหจั้ด 

o การจัดแบบ Modern Warehouse 
 Voice Picking 

• จัดออรเ์ดอรแ์บบ Break Case 
o การจัดแบบ Manual 

 การจัดโดยรถเข็น 
 การจัดโดยระบบสะพาน 

o การจัดแบบ Modern Warehouse 
 Pick to Light 
 Put to Light 

o จุดพักสนิคา้กอ่นขึน้รถ 
1. การกาํหนดตาํแหน่งยอ่ยทีจุ่ดพัก 
2. ออรเ์ดอรเ์ดยีวกันจัดสองคนตอ้งมาทีจุ่ดนัดพบ 
3. การตรวจนับแบบ Dual Control กอ่นลาํเลยีงขึน้รถ 

o การจัดสง่ 
1. นโยบายหรอืมาตรฐานการจัดสง่ 
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2. การจัดระบบ Routing เพือ่การจัดสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
3. การจัดสง่ทีม่ ีCost Per Order ตํ่า 
4. การจัดการกรณีสง่สนิคา้ไมส่ําเร็จ 
5. การควบคมุความสามารถในการสง่ออรเ์ดอรด์ว้ย %OTIF (On Time In Full) 

 
• การตรวจสอบสตอ็ค ณ สิน้เดอืนเพือ่ประเมนิความเหมาะสมของปรมิาณสนิคา้ทีเ่ราจัดเก็บ 
• การตรวจปรมิาณสต็อคทกุครัง้ทีม่กีารหยบิสนิคา้ใน Modern Warehouse 
• การวางแผนพืน่ทีจั่ดเกบ็โดยรวม (Stock Location Allocation) 
• การบรหิารและการลด Dead Stock อยา่งไดผ้ล 
• การบรหิารคลังดว้ยป้ายสญัญลกัษณ์ตา่งๆ 
• การนับสต็อคแบบ Cycle Count 

o หลกัการและการจัดการ 
1. ระยะเวลาตอ่รอบ 
2. การแบง่กลุม่สนิคา้ในการทํา Cycle Count 
3. การเลอืกสนิคา้สาํคญัทีต่รวจนับหลายหนใน 1 รอบ 
4. การปรับสต็อคทันททีีพ่บการสนิคา้สลับ 

• การเตรยีมการนับสตอ็คประจําปี 
o การจัดกําลังคนจากทกุหน่วยงาน 
o การจัดทํา Gantt Chart เพือ่การครวจนับสต็อคอยา่งไหลลืน่ 
o การกาํหนดวันเวลาสําหรับทกุหน่วยงานในการตรวจนับสต็อค 
o การจัดเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งตรวจนับสนิคา้ 
o การเตรยีมเอกสารตรวจนับ 
o การแบง่ Location กบัจํานวนคนนับ 
o การเตรยีมการการคยีเ์ขา้ระบบ 
o การวางแผนการ Recount อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o การสรุปผลกอ่นแจง้ทกุคนกลบับา้นได ้

• การตรวจนับสนิคา้ใน Modern Warehouse 
• การควบคมุการทํางานดว้ย KPI ทีส่ามารถทําได ้
• การนํา Lean Sigma มาปรับใชเ้พือ่การเพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุ 
• ระบบ Cross Docking เพือ่ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็และจัดออรเ์ดอร ์
• การควบคมุความปลอดภัยในคลังสนิคา้ 

ประวัตวิทิยากร 

วทิยากร : อาจารยส์มฤทธิ ์ชุณหรศัมิ ์

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

สมัมนา 1 ทา่น แบบ Online  3,000 210 90 3,120 

ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
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วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

กรณีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

 ตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752    

www.ptstraining.in.th 

E-mail  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์ลงทะเบียน  

การปฏบิตังิานและการบรหิารคลงัสนิคา้ท ัว่ไปและคลงัสนิคา้ทนัสมยั 
สง่มาที info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี___________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

