ขอเชิญเข้าร่วมฝึ กอบรมสัมมนาเชิงรุ ก หลักสูตร

การปฏิบัติงานในคลังสินคา
และการควบคุมสินคา
เพื่อลดตนทุนและปองกันการทุจริต
ในการดําเนินธุรกิจคลังสินค้าถือได้ว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นสถานทีจัดเก็บสินค้าเพือรอ
การส่งมอบให้กบั ลูกค้า ดังนันจึงจําเป็นต้องมีการควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานในแต่ ละขันตอนเป็ นอย่ า งดีเพือ
ป้ อ งกันการทุ จ ริต และให้ ส ินค้า อยู่ ครบตรงตามจํ า นวนในระบบัญ ชี ซึงผู้ ท ีปฏิบตั ิ งานหรือ ผู้ ท ี ควบคุม การ
ปฏิบตั งิ านจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขันตอนการรับสินค้า การจัดเก็บ
การจ่าย การตรวจนับย่อย Cycle Count รวมถึงการตรวจนับสินค้ากลางปี ปลายปี และการบริหารจัดการสินค้า
ประเภทต่างๆ ทังในระบบ และนอกระบบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทังนีเพือป้ อ งกันสินค้า สู ญ หาย และเพือความ
ถูกต้องตรงตามระบบ ISO รวมถึงการจัดทํารายงานต่างๆ และตัวชีวัดประสิท ธิภ าพ (KPI) และการปฏิบตั ิงาน
ตามระบบ ISO ซึงหลักสูตรนีจะช่วยให้ท่านทราบถึงขันตอนกระบวนการในการบริห ารจัดการ และแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องทุกขันตอนกระบวนการ รวมถึงการวัดประสิท ธิภ าพในแต่ ละ
ขันตอน ซึงจะช่วยป้องการทุจริตและลดต้นทุนให้กบั องค์กร
คุณสมบัติผ้เู ข้ารับการอบรม
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้จดั การ หัวหน้ างาน ธุรการคลังสินค้า พนั กงานทีปฏิบตั ิงานภายในคลัง
ผู้ทต้ี องการเพิมทักษะด้านคลังสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ทกํี าลังสําเสร็จการศึกษาองค์กรทีต้องการปรับปรุง
พัฒนาระบบ และกระบวนการภายในคลังสินค้า หรือองค์กรทีเริมดําเนิ นธุ รกิจ และต้ อ งการรู้เกียวกับขันตอนใน
การทํางาน หรือผู้ทต้ี องการจัดระบบคลังสินค้าใหม่
การอบรมสัมมนาเน้ นข้อมูลที สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ร วมถึง workshop และตัว อย่า ง
KPI แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ในแต่ละขันตอนที เกียวของกับคลังสิ นค้า
วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา
 ทราบถึงขันตอนกระบวนการในการปฏิบตั งิ านและการควบคุม
 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงแนวทางและขันตอนในการรับ จัดเก็บ และจ่าย ได้อย่างถูกวิธ ี
 ทราบถึงวิธกี ารบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท สินค้า เคลม สินค้า ชํา รุด สินค้า ขายซาก
สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บรวมถึงสินค้าอันตราย
 ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้าแบบ (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD บันทึก และช่ว ยลดต้ นทุ น
เรืองโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า และการใช้ระบบโปรแกรมควบคุม เช่น SAP
 ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ และการจัดเก็บสินค้าอันตราย

 ทราบถึงแนวทาง ขันตอน และรูปแบบการตรวจนับย่อย Cycle Count
 ทราบถึงขันตอนแนวทางในการเตรีย มการตรวจนับสินค้า ประจํ า ปี การปฏิบตั ิงานตามระบบ ISO
9001:2015 และการจัดทําป้ายบ่งชี
 ทราบถึงการจัดทํา KPI เพือใช้วดั ประสิทธิภาพในการทํางานในแต่ละขันตอนตามระบบ ISO วิธ ีการคิด
และการจัดทําเอกสารรายงาน
หัวข้อการฝึ กอบรม
 ขันตอนกระบวนการในการปฏิบตั งิ านและการควบคุม
 ขันตอนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้า นการรับ จัดเก็บ และจ่ า ยรวมถึงการตรวจเช็ค
สินค้าในแต่ละขันตอน
 การควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์
 ขันตอนและแนวทางในการจัดเก็บสินค้าแต่ละรูปแบบ และการกําหนด Location ในการจัดเก็บ
 FIFO/ FEFO /LIFO / ABC และการกําหนดเพือการใช้งานจริง
 เก็บตามกลุ่มสินค้า
 เก็บแบบ Fix Location, แบบไม่ Fix location
 เก็บแบบตามลักษณะของสินค้า
 จัดเก็บสินค้าอันตราย
 การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพือให้ตรงกับ Location
 ขันตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้า
 บิลขาย / ใบเบิก / ใบยืม / เอกสารนอกระบบ / ใบยืม
 การตัดจ่าย BIN CARD / COMPUTER / ระบบ SAP
 การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ
 การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน)
 วิธกี ารบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท และการจัดทํารายงานการติดตาม
 สินค้าเคลม สินค้าชํา รุด สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน สินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย
 แนวทางในจัดทํา Cycle Count (ตรวจนับย่อย) และการตรวจนับสินค้า
 กรณีแบบเห็นจํานวน
 ไม่เห็นจํานวนสินค้า
 การ Cycle Count แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน กลุ่มสินค้า
 รูปแบบในการจัดทําป้ายบ่งชีสินค้าแต่ละประเภท
 การจัดการสินค้าทีไม่มกี ารเคลือนไหว / เคลือนไหวช้า พร้อมเอกสารการควบคุม
 ขันตอนแนวทาง และวิธ ีการตรวจนับสินค้าประจําปี เพือความรวดเร็วและความถูกต้อง
 การประสานงาน การวางแผน การจัดเตรียมเอกสาร
 การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามระบบ ISO 9001:2015 และแนวทางการปิด CAR
 KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทํ า งาน และการจัดทํ า รายงาน และรูป แบบรายงาน และการ
เขียน JD

 ปญั หาและอุปสรรคในการปฎิบตั งิ าน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
วิ ทยากรในการฝึ กอบรม
อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ผู้จดั การฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท หาญเอ็นจิเนีย ริง และบริษั ท ในเครือ บริษั ท คิว ทู เอส จํ า กัด
บริษัท ชิลแมทช์ จํากัด บริษัท ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด
ประสบการณ์ ผู้จดั การขนส่ ง บริษั ท ดีคอนโปรดักส์ จํ า กัด (มหาชน), บริษั ท ออโต้ ทรานสปอร์ต
จํากัด, เจ้าหน้ าทีการตลาด (broker) บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน, ผู้จดั การคลังสินค้าและจัดส่ ง และที
ปรึกษาบริษัท รัตนสมบูรณ์ จํากัด, เจ้าหน้ าทีการเงิน บริษัท ทิฟฟ่า ICD จํากัด
กําหนดการ วันที 17 มิ ถนุ ายน
. - . น.
เวลา
สถานที

หมายเหตุ

โรงแรมโนโวเทล สุขมุ วิท ซ.

บุคคลทัวไป
สมาชิ ก, โอนเงิ นก่อน

,
,
,
,

มิ .ย.

สมัคร คนขึนไป ท่านละ ,
สมัคร คนขึนไป ท่านละ ,

- ค่าลงทะเบีย นเข้าร่วมสัมมนาสามารถนํ าไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลได้
- ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ าชา-กาแฟ
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ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา

วันที……../……………/………….

การปฏิ บตั ิ งานในคลังสิ นค้าและการควบคุมสิ นค้าเพือลดต้นทุนและป้ องกันการทุจริ ต
หลักสูตร
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.
กําหนดการ วันพฤหัสบดี ที มิ ถนุ ายน
รายการค่าลงทะเบียน: 1 ท่าน
บุคคลทัวไป
สมาชิก, โอนเงินก่อน 11 มิ.ย.2564

ราคา + vat 7%
 3,900 + 273 = 4,173
 3,500 + 245 = 3,745
 สมัคร 3 คนขึนไป ท่านละ 3,200
3,200 + 224 = 3,424
 สมัคร 5 คนขึนไป ท่านละ 2,900
2,900 + 203 = 3,103

ราคาหล ังห ัก ณ ทีจ่า ย 3%
 4,173 – 117 = 4,056
 3, 745 - 105 = 3,640
 3,424 - 96 = 3, 328

 3,103 - 87 = 3, 016

รายชื อผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…

 ที อยู่เพื อออกใบเสร็จ : (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชดั เจนเพือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)
(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุ คคล) ชือ...........................................................................เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี............................................................

 สํานักงานใหญ่  สาขา........เลขที............หมู.่ ...............อาคาร/หมูบ่ ้าน..............................ชัน........................ตรอก/ซอย...........................
ถนน............................................................ ...แขวง/ตําบล............................................................อํา เภอ/เขต......................................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์.............................................โทรสาร..........................................................
ผูป้ ระสานงาน.......................................................................มือถือ................................................E-mail : ........................................................

 ต้ องการหักภาษี ณ ที จ่ายหรือไม่
 ต้องการ  ไม่ต้องการ
กรณี หกั ภาษี ณ ที จ่าย % ในนาม บริษทั เคเอ็นซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
/ หมู่ท ี ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0135556000220
โอนเงิ นเข้าบัญชี : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รงั สิต
เลขทีบัญชี 364-2-36239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขทีบัญชี 022-3-65013-9
กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที โทรสาร - , - ต่อ
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