คูมือเลม 18
สะสาง และสะดวก
บทนํา
พนักงานทุกคนตองทําใหสถานที่ทํางานเปนระเบียบและสะอาดเรียบรอย ซึ่งเปนกิจกรรมพื้นฐานขององคกร ผล
ที่สุดกอใหเกิดบรรยากาศในการทํางานพื้นฐานโดยปราศจากขอผิดพลาด งานพื้นฐานประกอบดวยการแยกและ
ขจัดผลิตภัณฑที่ไมจําเปน แยกผลิตภัณฑบกพรองออกจากผลิตภัณฑที่ดี ขจัดสิ่งของที่ไมจําเปน ตลอดจนการ
ควบคุมการนําสิ่งของเขาหรือออก กําหนดจํานวนที่จัดเก็บ ควบคุมการจัดเก็บตามมาตรฐาน จัดทําเสนทางเดิน
พื้นที่สําหรับจัดเก็บ พื้นที่จัดวางเครื่องจักรในสถานที่ทํางาน ในการดําเนินงานใหเปนไปตามนี้ กอนอื่น ตองจัด
ทําเอกสารเกี่ยวกับการขจัดสิ่งของที่ไมจําเปน และการจัดวางใหเปนระเบียบ ระบุผูรับผิดชอบ จัดทําระบบใน
การจัดการกับสภาวะผิดปกติทันที และผลักดันใหมีการออกแบบที่สามารถรูสถานการณไดทันทีแคการชําเลือง
มอง มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหการศึกษาและฝกอบรมแกพนักงานทุกคนเพื่อดําเนินงานพื้นฐานนี้อยาง
ไมมีขอยกเวนและทําจนเปนนิสัย ผูที่ไมสามารถทําตาม และไมเคารพกฎพื้นฐานนี้ยอมไมสามารถที่จะทํางานที่
ซับซอนได

[1] เกณฑในการตัดสินวารายการใดจําเปนและไมจําเปน
ใหกําหนดเกณฑเพื่อใชในการตัดสินวาสิ่งของรายการตาง ๆ ที่พบในที่ทํางานนั้นจําเปนหรือไม การตัดสินนี้ตอง
ไมปลอยใหใชวิจารณญาณของแตละบุคคลหรือแตละฝาย เกณฑในการตัดสินตองขึ้นอยูกับความตองการใข
ของสิ่งนั้นในอนาคตภายใตสถานการณตางๆ รวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องจักรและเครื่องมือ การเปลี่ยนการออก
แบบตามคําขอของลูกคา เปลี่ยนวิธีการผลิตและเกณฑกําหนดของผลิตภัณฑ การหมดอายุ และของไมใชเปน
เวลานาน
เกณฑการตัดสิน

ความถี่ของการ
ความจําเปน
ใช
นอยครั้ง
ใชนอยกวาปละครั้งและไมมีแผนการใช
ในอนาคต
นอย
ใช 6 เดือนตอครั้ง
ปกติ
ใช 1-2 เดือนตอครั้ง
บอย
ใชสัปดาหละ 1-2 ครั้ง
บอยมาก

ใชทุกวัน
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สถานที่เก็บ
ทิ้งออกไป
เก็บไวนอกโรงงานหรืออาคาร
เก็บไวในโรงงานหรือ ในอาคาร
เก็บไวที่ที่กําหนดในสถานที่
ทํางาน
เก็บไวใกลพนักงาน

[2] ผูรับผิดชอบและองคการบริหาร
ใหแตงตั้งผูรับผิดชอบในการทําใหสถานที่ทํางานไดรับการดูแลใหเปนระเบียบ เรียบรอยและสะอาด โดย
1) แยกรายการ จําเปนหรือไมจําเปน
2) จัดกลุมของจําเปน โดยเก็บไวในสถานที่ถาวรใหเรียบรอยดังนี้ แยกเปนแตละชิ้นสวน แยกเปนแตละ
ขนาด
3) ขจัดของไมจําเปน หรือ เก็บไวแยกตางหาก

[3] การแยกและการทําเครื่องหมายรายการที่จําเปน และไมจําเปน
มีการจําแนกสิง่ ของตางๆ และทําเครือ่ งหมายชนิดทีท่ กุ คนสามารถบงบอกรายการทีจ่ าเป
ํ นไดทนั ทีโดยแคชาเลื
ํ อง
มอง
อาจแสดงเครื่องหมายโดย
1) วัตถุและสี
2) ติดฉลากหรือปาย
3) ปกปายไวขางๆเพื่อเปนที่สังเกต
4) ขึงเชือกกั้นบริเวณที่เก็บ
5) เก็บไวในบริเวณที่กําหนด เชน หิ้ง
อาจแสดงเครื่องหมายวาเปน
1) ผลิตภัณฑบกพรอง (defects) รอซอม รอจัดใหม ทิ้ง ฯลฯ
2) ของชํารุด ของหมดอายุ และของไมใชแลว
3) เครื่องหมายควบคุมจํานวน และรายการที่ควบคุม
4) สายงานที่รับผิดชอบ และบุคคลผูรับผิดชอบ
5) กําหนดอายุการเก็บ และอายุการใชงาน

[4] การกําหนดสถานที่สําหรับเก็บของที่ไมจําเปน
สิ่งของที่ไมจําเปนควรเก็บแยกจากสิ่งอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการใชพื้นที่ทํางาน การไหลของงาน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของพนักงาน พื้นที่จัดเก็บควรพิจารณากําหนดตามชนิดของชิ้นสวน บางพื้นที่ให
ถือปฏิบัติทั่วทั้งองคการ แตบางพื้นที่ขึ้นอยูกับแตละฝาย หรือตามหนวยงาน

[5] วิธีการกําจัดสิ่งของที่ไมจําเปน
ตองพิจารณากําหนดเกณฑสําหรับกําจัดสิ่งของไมจําเปนวาควรจะกําจัดทิ้งหรือเก็บไวตอไป แยกรายการไมจํา
เปนตามชนิด และตามลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติกําจัดของไมจําเปนจากฝายที่เกี่ยวของ ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จ
รูปตองทําใหใชไมไดกอนกําจัด เพื่อปองกันมิใหผูอื่นนําไปใช

[6] การชี้บงสิ่งของที่บกพรอง
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มีความจําเปนที่ตองกําหนดวิธีชี้บงเพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑบกพรองปะปนในผลิตภัณฑสําเร็จรูป หรือผลิต
ภัณฑระหวางการผลิต การชี้บงอาจจะระบุทั้งรุน หรือแตละชิ้น กําหนดภาชนะหรือสถานที่เฉพาะสําหรับสิ่งของที่
จะกําจัด แยกตามผลิตภัณฑหรือชิ้นสวน อาจทําเครื่องหมายสีแดง โดยติดแผนปาย ทาสี หรือติดดวยเทปแดง
ภาชนะหรือสถานที่ใสหรือเก็บจะตองทําเครื่องหมายสีแดงดวย

[7] เกณฑในการแยกผลิตภัณฑบกพรองและแยกรุน
ควรมีมาตรฐานสําหรับวิธีการใชเครื่องหมายแสดงความบกพรองซึ่งเกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิต ประเด็น
พิจารณา
1) ระบบของเครื่องหมายบอกถึงอะไร: คุณภาพของวัสดุและสวนผสม ขนาด ความเที่ยงตรง ลักษณะภาย
นอก (การผิดรูป รอยราว สนิม เปนตน)
2) ระบบเครื่องหมายชี้บงไดอยางไร: เชน โดยปายประกาศ เทป และฉลาก หรือโดยชนิดของกระดาษ ขนาด
หรือสี
3) ชนิดของการแสดง เชน ปายตั้ง ปายแขวน แผนปายแสดง (display plate) ปายสิ่งของ (article plate)
เทปสี ฉลาก

[8] เกณฑการเก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑระหวางการผลิต และสินคาคงคลังที่มีขอ
บกพรอง
พิจารณากําหนดเกณฑสําหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑระหวางการผลิต และสินคาคงคลังที่มี
ขอบกพรอง ในประเด็นเหลานี้คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

วัสดุและสถานที่เก็บ
วิธีการเก็บ
จํานวนรายการ และระยะเวลาการเก็บ
กําหนดผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ใชในการควบคุม
วิธีการควบคุมคุณภาพในระหวางการเก็บ

สถานที่เก็บ ตองกําหนดเลขที่ชั้น และบริเวณ เพื่อใหแนใจวา จะรับของและถายของไดเร็ว

[9] ขั้นตอนการดําเนินการกับสิ่งผิดปกติ
กําหนดขั้นตอนดําเนินการกับสิ่งผิดปกติเพื่อปองกันมิใหสงผลิตภัณฑที่ผิดปกติออกไป
1)

เกณฑในการรายงานสิ่งผิดปกติ: ขั้นตอนที่ดําเนินการโดยพนักงาน และโดยผูบังคับบัญชา

2)

วิธีการเพื่อทวนสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผิดปกติ โดยการจําแนกประเภท เชน ขนาด รูปราง เปนตน
และวิธีการสําหรับการชี้บง และการดําเนินการกับสิ่งผิดปกติ

3)

วิธีการเพื่อตรวจเครื่องจักร หรือตรวจกระบวนการผลิตเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ
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4) ขั้นตอนการเริ่มตนผลิตใหม และการกลับไปสูกระบวนการผลิตตามปกติ
เมื่อจําเปนใหตรวจผลิตภัณฑรุนกอนหนาและรุนถัดจากรุนที่เกิดสิ่งผิดปกติ และตรวจผลิตภัณฑที่ทําเสร็จตัวแรก
เมื่อเริ่มกระบวนการผลิตใหม

[10] การรับรูสภาพของการทํางานและความกาวหนาของการผลิต
มีความสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหทุกคนสามารถเขาใจสถานการณของการผลิตและคุณภาพอยางงาย ๆ โดยใช
กราฟ หรือปายประกาศ
1) บันทึกความคืบหนาของเปาหมาย และผลลัพธ (ทุกเดือน และทั้งป)
2) บันทึกผลผลิตแตละกระบวนการและแตละรายการ (ทุกวัน)
3) ตรวจความกาวหนาวาเปนไปตามแผนงานหรือไม
4) ตรวจสถานะการสงของ
5) แสดงสภาพการเดินเครื่องของสายการผลิตและกระบวนการผลิต
6) บันทึกการเกิดสิ่งผิดปกติ การจัดการกับผลิตภัณฑบกพรอง และรายการที่ตองปรับปรุง

[11] การบันทึกการกําจัดสิ่งของที่ไมจําเปน
มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองบันทึกประวัติการกําจัดรายการที่ไมจําเปน
1) บันทึกการขาย หรือการใหขนยายเครื่องจักรและอุปกรณออกนอกบริษัทหรือฝาย หรือการกําจัด เชนเดียว
กันใหบันทึกการขนยายหรือทิ้งวัตถุดิบ สินคาคงคลัง ผลิตภัณฑระหวางการผลิต และชิ้นสวนตาง ๆ
2) กําหนดแบบฟอรม “การขอกําจัด” (ใบสงของ)
3) การกําจัดตองทําตามขั้นตอนตามที่กําหนดไวในแบบฟอรม “การขอกําจัด” : ฝายเปนผูกรอกความ
ตองการในแบบฟอรม ขออนุมัติจากฝายที่เกี่ยวของ และดําเนินการตามขั้นตอน
สิ่งของที่ไมจําเปนยังคงเปนทรัพยสินของบริษัท จึงตองดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนทางบัญชี

[12] การตรวจนับอุปกรณ ผลิตภัณฑ ชิ้นสวนและวัสดุ
การตรวจนับเปนระยะเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางปริมาณที่มีอยูจริง และจํานวนที่แสดงไวในบัญชี
1) เครื่องจักรและเครื่องมือ และอุปกรณของเครื่องจักร: กําหนดแผนการตรวจนับปละครั้ง ควบคุมโดยใช
บัญชีแยกประเภทสําหรับควบคุมทรัพยสิน
2) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑระหวางการผลิต และชิ้นสวนตาง ๆ ตองตรวจนับทุกปงบประมาณ ควบ
คุมโดยใชบัญชีแยกประเภทสําหรับควบคุมทรัพยสิน
3) ผลิตภัณฑ หรือ อะไหล: ตรวจนับทุกเดือน หรือตามชวงเวลาที่กําหนดไว โดยทั่วไปควบคุมโดยใชบัญชี
แยกประเภทสําหรับควบคุมทรัพยสิน
การตรวจนับเครื่องจักรและเครื่องมือ และมีบันทึกเมื่อมีการติดตั้ง หรือเปลี่ยนใหม
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[13] บันทึกสินคาคงคลัง
เพื่อตรวจวาจํานวนระหวางสินคาที่มีอยูจริง กับที่บันทึกไวแตกตางกันหรือไม ถาแตกตางกันก็ใหแกเสีย
1) กําหนดรายการสินคาคงคลัง และชวงเวลาการเก็บ เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิต
ภัณฑระหวางการผลิต และชิ้นสวน ชิ้นสวนในคลังสินคา วัสดุสิ้นเปลือง จิ๊กและเครื่องมือ เก็บบันทึกราย
การเหลานี้เปนเวลา 1 ป
2) กําหนดรายการเอกสารเกี่ยวกับสินคาคงคลัง บัญชีแยกประเภท (หรือบัญชีควบคุม) บัตรกํากับสินคา
บัตรสรุปรายการ
3) กําหนดรายละเอียดวิธีบันทึกสินคาคงคลัง: ใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรูทางเทคนิค เปนผูตรวจนับตาม บัญชี
ทรัพยสินที่หนางาน โดยใชหลัก 5 W 1 H ถาพบความผิดพลาดใหติดตอฝายที่เกี่ยวของและใหแกไขโดย
ทันที ใชวิธีที่สรางสรรค เชน ปาย ฉลาก และ สีเพื่อชี้บงสิ่งของ
ใหมีความคิดสรางสรรค เพื่อใหมั่นใจวาระหวางการตรวจนับ จะไมมีรายการที่ไมไดนับ

[14] ทางผานเขาออกในสถานที่ทํางาน
การทําเครื่องหมายทางผานอยางชัดเจนชวยใหคนงานทํางานดวยความปลอดภัย และชิ้นงานไหลไปดวยความ
ราบรื่น พิจารณากําหนดประเภทของทางผานตามการใชงาน
1) แบงเขตระหวางบริเวณการทํางานและทางผาน
2) ทางผานหลัก ใชสําหรับยานพาหนะขนสง และจักรยานยนต
3) ทางผานระหวางเครื่องจักรที่พนักงานใชผาน
ขีดเสนทางผานใหชัดเจน ใชสีขาว หรือสีเหลือง หรือใชเทปก็ได ที่ทางแยกใหลบมุมไมนอยกวา 600 มม. ติดตั้ง
กระจกเงาเพื่อมั่นใจในความปลอดภัย

[15] เกณฑสําหรับการจัดทําทางผาน
การจัดทําทางผาน กําหนดเกณฑสําหรับ
1) ทางผานหลัก พรอมความกวาง
2) การใชทางผานระหวางเครื่องจักร และความกวาง
3) ทิศทางการเคลื่อนของยานยนต
4) ความกวางของเสนที่ใชแสดงทางผานใหชัดเจน
ใหใชมาตรฐานตอไปนี้
1) ทางผานสําหรับยานพาหนะ: ควรกวางไมนอยกวา 2.5 เทาของความกวางของยานพาหนะ และหามกอง
ของสูงเกิน 1.8 เมตรนับจากพื้น
2) ทางผานหลักควรกวางไมนอยกวา 1500 มม.
3) ทางผานระหวางเครื่องจักรควรกวางไมนอยกวา 800 มม
4) การตีเสนควรมีความกวางของเสนระหวาง 80-100 มม.
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5) ที่ทางแยกควรลบมุมไมนอยกวา 600 มม.
ทางผานควรแสดงใหเห็นชัดเจนดวยสีขาวหรือใชเทปกาว ทางผานและบริเวณสําหรับทํางานตองใชสีตางกัน สีที่
ใชตองไมลื่น

[16] กําหนดพื้นที่สําหรับเก็บชิ้นสวน จิ๊ก เครื่องมือ และผลิตภัณฑสําเร็จรูป
เพื่อควบคุมผลิตภัณฑระหวางการผลิตใหถูกตองและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาเปลาของคนงานเนื่องจากการคนหา
1) กําหนดพื้นที่เก็บ ชิ้นสวน จิ๊ก เครื่องมือ ผลิตภัณฑระหวางการผลิต ฯลฯ ภายในสถานที่ทํางาน และ
สําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูป กําหนดบริเวณและตําแหนงตามรายการรุนที่จัดสง หรือผูรับปลายทาง
2) กําหนดวิธีการทําเครื่องหมาย เครื่องหมาย (ตั้ง หรือ แขวน) เขียนเปนตัวหนังสือ แบงเขตดวยการตีเสน
หรือใชเชือก กําหนดชั้นเก็บ

[17] เกณฑสําหรับการคนหาและการนําของออก
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาไมวาใครก็ตามสามารถคนหาสิ่งของไดทุกเวลา โดยกําหนด เกณฑ กฎระเบียบ และวิธี
การ ในการกําจัด และการจัดเก็บสิ่งของตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยวิธีการสําหรับ
1) การกําจัดสิ่งของที่ไมจําเปน และที่มีขอบกพรอง
2) การจัดพื้นที่เก็บสําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูป และผลิตภัณฑระหวางการผลิตใหเปนระเบียบเรียบรอย
3) การจัดเก็บสิ่งของที่จําเปน เชน จิ๊ก เครื่องมือ ใหเปนระเบียบเรียบรอย
4) แสดงเครื่องหมายรายสิ่งของไดจัดการและเก็บเรียบรอยเปนอยางดีแลว
กําหนดระบบสําหรับเก็บสิ่งของที่ไมมีความเกี่ยวของกับรายการอื่น ๆ โดยควบคุมพื้นที่จัดเก็บ (โดยเลขที่พื้นที่
และเลขที่ชั้นเก็บ) วิธีการเก็บ (เชน เก็บเปนตู, กองไว ฯลฯ) และวิธีการทวนสอบวาเปนไปตามระบบ FIFO(เขา
กอน ออกกอน) ในการปฏิบัติตามนี้ทั้งหมดตองแนใจวาผูเกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานจริงเขามามีสวนรวมดวย

[18] การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เกณฑและคูมือ
มีความสําคัญอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของทั้งหมดตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคูมือซึ่งไดกําหนดไวในการบริหารและ
การจัดการความเปนระเบียบของรายการสิ่งของตาง ๆ ในที่ทํางาน
1) กอนอื่น หัวหนากลุมหรือผูบังคับบัญชาและพนักงานตองตกลงรวมกันถึงความจําเปนที่ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบสําหรับการบริหารระบบ เงื่อนไขของการเก็บวัสดุและผลิตภัณฑสําเร็จรูป และระเบียบสําหรับ
ขจัดปจจัยสิ่งแวดลอมที่จะทําใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของผลิตภัณฑ
2) เกณฑกําหนดและกฎระเบียบที่ปฏิบัติไมได และคูมือซึ่งยากแกการนําไปใช ใหทบทวนกับฝายที่เกี่ยวของ
ตางๆ รวมทั้งพนักงาน ผูจัดการและหัวหนางานตองติดตามสภาพความเปนจริง
3) ใหการศึกษาเพื่อสงเสริมใหปฏิบัติตามอยางจริงจังและตอเนื่อง เมื่อสถานที่ทํางานนั้น ๆ ขาดการบริหาร
และการจัดการที่ดี เมื่อมีพนักงานเขาใหมหรือยายงานเขามา และเมื่อมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม

[19] เกณฑในการกําหนดวิธีเคลื่อนยายและชนิดของภาชนะบรรจุ
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กําหนดเกณฑเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑสําเร็จรูป และผลิตภัณฑระหวางการผลิต มีการเคลื่อนยาย
และบรรจุอยางถูกตองเหมาะสม
1) กําหนดวิธีการเคลื่อนยาย: สายพานลําเลียงอัตโนมัติ อุปกรณขนสง (สงดวยมือ, รถเข็น, รถสาลี่ ฯลฯ)
สายพานลําเลียง (สายพานแบบลําเลียง แบบลูกกลิ้ง ฯลฯ) ยานพาหนะ (รถบันทุก รถยก ฯลฯ) ขนสงโดย
คน (หนึ่ง หรือสองคน)
2) กําหนดภาชนะบรรจุ: ไมตองบรรจุ หรือบรรจุในตะกรา ใสในกลอง ถัง หรือลัง เปนตน วางบนพาเลท ควร
ระบุนํ้าหนักของแตละรายการ หรือทั้งหมด
3) กําหนดวิธีการเคลื่อนยาย โดย
• การวางซอน (โดยปองกันไมใหลม)
• จํากัดความสูง (เพื่อใหเห็นไดชัด)
• วิธีที่ไมทําใหคุณภาพเสีย (ตองมีการรับประกันคุณภาพ)
• ใชเวลานอยในการขนสง
4)

กําหนดขีดจํากัดของนํ้าหนักแตละรายการ ซึ่งพนักงานสามารถเคลื่อนยายคนเดียวได (โดยพิจารณาเรื่อง
หลังยอก และความเมื่อยลา)

[20] การใชระบบ FIFO (เขากอน ออกกอน)
เพื่อปองกันมิใหมีผลเสียเนื่องจากเก็บไวเกินอายุ และการสอบกลับได พิจารณากําหนดวิธีควบคุมโดยใชระบบ
FIFO
1) ทําเครื่องหมายใหชัดเจนตามลําดับหมายเลข (serial number) หมายเลขชิ้นสวน วันผลิต จํานวน และวัน
ที่รับเขาคลัง ของแตละรายการ และแตละรุนใหชัดเจน
2) ทําเครื่องหมายบริเวณที่เก็บ และตําแหนงที่เก็บใหชัดเจน
3) กําหนดวิธีการจัดเก็บเพื่อสรางความเชื่อมั่นวารายการที่เขามากอน จะตองเอาออกกอน
4) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ
5) บันทึกและเก็บรักษาเพื่อใหสามารถใชระบบ FIFO ไดโดยตลอด

[21] เกณฑในการดําเนินการกับสิ่งของที่จัดหามาใช
กําหนดเกณฑสําหรับสิ่งของที่จัดหาเขามาเพื่อมิใหที่ทํางานยุงเหยิง พิจารณาวิธีการ เวลา และสถานที่ที่รับของ
ประกอบดวย
1) วิธีการจัดซื้ออยางตอเนื่องตามแผนผลิต
2) วิธีการที่กระบวนการผลิตถัดไปตองไดรับของทันใชงาน
3) วิธีการสําหรับการแจงความตองการโดยปากเปลา โดยการเขียนคําขอโดยใช R/P , P/O
4) ชวงเวลาในการจัดซื้อ และจํานวนที่ใชสําหรับหนึ่งกะ หรือ หนึ่งวัน
5) มาตรฐานของเวลาในการจัดซื้อ และจํานวนจายที่เหมาะสําหรับหนึ่งสัปดาห
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6)

มาตรฐานการจัดซื้อสําหรับภาชนะบรรจุและวัสดุสิ้นเปลือง โดยใชฐานของมาตรฐานสินคาคงคลัง

[22] เกณฑสําหรับการเก็บสินคาคงคลัง
เพื่อมิใหเก็บของที่ไมจําเปนในสถานที่ทํางาน กําหนดเกณฑสําหรับสินคาคงคลัง ใหพิจารณา
1) กําหนดเกณฑสําหรับจัดเก็บ พื้นที่จัดเก็บ จํานวนจัดเก็บสําหรับสิ่งของแตละชนิด (จํานวนสูงสุด - ตํ่าสุด)
และสภาวะการจัดเก็บ
2) กําหนดแบบฟอรมของเอกสาร เอกสารเขา / เอกสารออก ปาย / ฉลากที่ชั้น ( แตละรายการ รุน ฯลฯ )
3) กําหนดกลยุทธสาหรั
ํ บการจัดเก็บ ระยะเวลา วิธกี าร การรายงานผลลัพธ มาตรการแกไขบนพืน้ ฐานของผลลัพธ
กําหนดใหแตละบุคคลรับผิดชอบแตละคลังพัสดุ

[23] จัดทํามาตรฐานสําหรับปริมาณสินคาคงคลัง
มีความสําคัญอยางยิ่งในการคงรักษาระดับสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่ยอมใหมีไดสําหรับชวงระยะเวลาที่แตก
ตางกันระหวาง การขอซื้อ จากฝายตาง ๆ (รวมทั้ง ลูกคา หนวยผลิตภายใน เปนตน) กับวันที่ของจะเขามา
กําหนดมาตรฐานระดับสินคาคงคลังที่เหมาะสมในการใชงานซึ่งไมมากเกินไป หรือนอยเกินไป
1) ตองระวังการเปลี่ยนแปลงการใช (ประจําวัน ฤดูกาล หรือรายลิตภัณฑ)
2) ทวนสอบการเขาตามกําหนดหลังสั่งของ (สําหรับผลิตภัณฑมาตรฐาน และผลิตภัณฑพิเศษ)
3) ทวนสอบวันรับของที่เปนไปไดเพื่อเปนทางเลือก
กําหนดวิธีการซื้อเพิ่ม ไมวาจะเปนการสั่งแบบปกติ คือมีชวงระยะเวลาสั่งไวแนนอน หรือสั่งเมื่อระดับจัดเก็บ อยู
ในระดับที่กําหนดสั่ง มอบใหมีผูดูแลระดับสินคาคงคลัง

[24] การทําใหสามารถมองเห็นระดับสินคาคงคลัง
กําหนดระดับสินคาคงคลังที่มองไดดวยตา ซึ่งทําใหทุกคนสามารถมองเห็นไดทันทีถามีปริมาณที่เกินหรือขาด
กอนอื่นใหพิจารณากําหนดรายละเอียดเนื้อหาที่จะแสดง
1) ปริมาณมาตรฐาน ( ระดับตํ่าสุด - สูงสุด )
2) ปริมาณที่ใชและที่เหลือ
3) ปริมาณการสั่งซื้อและวันที่ของจะเขา
ตอจากนั้นเลือกวิธีที่จะแสดง: ใชจอคอมพิวเตอร เครื่องหมาย ปาย ฉลากบนสิ่งของ ปายแสดงการเขา/ออกบน
ชั้นเก็บของ ทําสีใหแตกตางกัน

[25] การทบทวนปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม
ทบทวนปริมาณปริมาณสินคาคงคลังเปนประจํา ใหจําใสใจวาสภาพการผลิต และความตองการของลูกคา
เปลี่ยนอยูเสมอ
1) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการทบทวน และผูมีหนาที่ในการควบคุม
2) กําหนดระยะเวลาสําหรับการทวนสอบ: เมื่อผลิตแตละรุนเสร็จแลว และเมื่อไดกําหนดเวลาสงไวแลว
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3)

กําหนดระดับสินคาคงคลังที่เหมาะสม: ทบทวนเกณฑที่ใชในการคํานวณปริมาณเก็บ ตํ่าสุด – สูงสุด จัด
ทําเปนมาตรฐานและปฏิบัติรวมกัน ตองรีบตอบสนองเมื่อมีความตองการเปลี่ยนแปลง

9/8

