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1 Professional Training Solution 

หลกัสตูร       

การจดัการคลงัสนิคา้ และควบคมุสตอ๊คสมยัใหม ่

                 Inventory & Warehouse Management 

       รุน่ที ่19 วนัที ่28 มกราคม 2565 

          เวลา 09.00-16.00 น. สถานที ่โรงแรมจสัมนิซติ ี ้สขุมุวทิ 23 

 

หลกัการและเหตผุล  

การจดัการคลงัสนิคา้ และควบคมุสตอ๊คสมยัใหม ่

          การวางแผนการบรหิารจัดการคลังสนิคา้ (Warehouse) และสนิคา้คงคลัง (Inventory) เป็นยทุธศาสตรส์ าคญัที่
ชว่ยใหธ้รุกจิประสบความส าเร็จสามารถตอ่สูคู้แ่ขง่ขนั ไดซ้ ึง่คลังสนิคา้มคีวามส าคญัทีส่ดุในระบบโลจสิตกิส ์ในการบรหิาร
จัดการคลังสนิคา้ตอ้งมอีงคป์ระกอบส าคญัหลายอยา่งเขา้มารว่มดว้ย และดว้ย  ความซบัซอ้นทีต่อ้งการใหก้ารบรหิารมี
คณุภาพทีด่ ีตอ้งอาศัยระบบการท างานทีม่คีณุภาพ มรีะบบเทคโนโลย ีอปุกรณ์เครือ่งมอืทีท่ันสมยั และบคุลากรทีเ่ป็นมอื
อาชพีทัง้ 3 สิง่นีต้อ้งท างานสอดคลอ้งประสานกนัเพือ่ใหเ้กดิความแมน่ย าในการท างาน 
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2 Professional Training Solution 

วตัถปุระสงค ์
  

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิการจัดระบบและบรหิารคลังสนิคา้ทีด่ ี เพือ่เป็นการ
ลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่ าเป็นได ้ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
เนือ้หาการอบรม เวลา 09.00น.- 16.00 น. 
 
1. คลังสนิคา้...เบือ้งหลังความส าเร็จของธรุกจิ 
2. ท าไมตอ้งมคีลังสนิคา้ 
3. วตัถปุระสงคข์องการบรหิารจัดการคลังสนิคา้ 
4. ตน้ทนุการบรหิารคลังสนิคา้ 
5. บทบาทหนา้ทีข่องเจา้หนา้ที/่หัวหนา้คลังสนิคา้สมัยใหม ่

-  ส ิง่ส าคัญในการจัดการสตอ๊ก และผลกระทบตอ่องคก์รในการจัดการสตอ๊ก 
-  ABC Analysis – Pareteo’s 80/20 Rule 

6. การออกแบบคลังสนิคา้และการไหล/การเคลือ่นไหวของสนิคา้ และการจัดการกับกองเก็บ 
7. แนวคดิการไหลของสนิคา้ 

- หลักการก าหนดพืน้ทีข่องคลังสนิคา้ 
-  เทคนคิการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ทีแ่ละควบคมุ FIFO 
-  หลักการพจิารณาต าแหน่งการวางสนิคา้ 

 
8. เทคนคิการเพิม่ประสทิธภิาพโดยการพัฒนา WMS (Warehouse Management System) 
9. เทคนคิการตรวจนับสตอ๊ก(Stock) 
10. ตัววดัความส าเร็จ (KPI) ของคลังสนิคา้ 

-  

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม  ไม่เกนิ 30 คน 

 อตัราคา่ลงทะเบยีนตอ่ 1 ทา่น 

 (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการบรรยาย อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่ตลอดการอบรม) 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 วนัช าระหนา้งาน 3,900 273 117     4,056 

Early Bird ช าระลว่งหนา้ 5 วนั 3,500 245 105 3,640 

สมคัร 3 ทา่นๆละ 3,200 231 99 3,328 

ราคาดังกลา่ว ฟร ี

1) เอกสารประกอบการสมัมนา (เขา้เลม่) 

2) ใบประกาศผา่นการอบรม 

3) อาหารเบรก 2 มือ้ อาหารกลางวนับฟุเฟ่ตโ์รงแรม 

 
การช าระคา่ธรรมเนยีม 
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1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Email:ptstraining3@gmail.com 
ผู้เข้ำอบรมรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิข้ำมจังหวัด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
 
www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การจัดการคลงัสนิคา้และควบคมุสตอ๊คสมัยใหม ่

 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์___________________________TAX ID__________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์___________________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

                          ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200%  

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

