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การจัดซ้ืออะไหล่เพ่ือการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร (บรรยายออนไลน์ Zoom) 

วนัที่ 22 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. 

 
การควบคมุอะไหลห่รอื Spare Parts Control ทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพจะท าใหเ้หตกุารณ์เครือ่งจักรเสยีทีรู่ส้าเหตแุละวธิแีกไ้ขตอ้ง
ลา้ชา้ออกไปเนือ่งจากไมม่อีะไหลท่ีจ่ะน ามาใชไ้ดท้ันท ีเหตกุารณ์ดังกลา่วไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด กเ็รยีกไดว้า่เป็นปัญหาทีม่า
จากการควบคมุอะไหล ่เป้าหมายการท า Spare Parts Control 
 

วัตถปุระสงค ์

1. สง่เสรมิประสทิธภิาพการใชง้านและความน่าเชือ่ถอื (Efficiency and Reliability)ของเครือ่งจักรอปุกรณ์ ผา่น
กระบวนการ จัดซือ้ จัดจา้ง และจัดเก็บ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. สรา้งความมัน่ใจใหก้บังานBreakdown MaintenanceและงานPreventive Maintenanceวา่เมือ่ใดกต็ามที่
ตอ้งการใชอ้ะไหลเ่พือ่การซอ่ม หรอืเพือ่การบ ารงุรักษา ตอ้งหาไดใ้นทันทหีรอืใชเ้วลานอ้ยทีส่ดุ 

3. ลดจ านวนอะไหลค่งคลังหรอืSpare Parts Inventoryใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ เพือ่ลดตน้ทนุจม เพือ่ลดตน้ทนุการ
จัดเก็บ และเพือ่ลดพืน้ทีใ่นการจัดเกบ็ 
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เนือ้หาของหลกัสตูร 

1. การจ าแนกประเภทของวัสดหุรอือปุกรณ์ในการบ ารงุรักษา 

- อะไหลห่รอือปุกรณ์สาหรับความตอ้งการฉุกเฉนิหรอืฉับพลัน หรอืBreakdown Spare Parts 

- อะไหลห่รอือปุกรณ์ทีต่อ้งสารองไวต้ลอดเวลาในสตอ๊ก หรอืReservation Spare Parts 

- อะไหลห่รอือปุกรณ์ทีส่ามารถนามาใชซ้ า้ได ้

- เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการบ ารงุรักษา (Maintenance Tools) 

2. วธิกีารสัง่ซือ้อะไหล ่

- การสัง่ซือ้เฉพาะรายการตามเวลาทีต่อ้งการใช ้(Individual Order) 

- การสัง่ซือ้เป็นงวดตามปกต ิ(Permanent Stock Method) 

- การสัง่ซือ้แบบสญัญาพเิศษกบัผูข้าย (Special Contract Method) 

3.การจ าแนกประเภทของวสัดหุรอือปุกรณ์ในการบ ารงุรักษา 

4. ปัจจัยทีต่อ้งค านงึถงึในการก าหนดคา่Stock levels 

5. วธิกีารควบคมุปรมิาณสนิคา้คงคลังใหล้ดลงอยา่งเหมาะสม 

  

ระยะเวลาอบรม  1 วัน วันละจ านวน  6 ชัว่โมง เวลา 09.00-16.00 
 

คา่อบรม/ราคา 2,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%) หรอื Promotion ชว่งนีม้า 4 จา่ย 3 
 
รปูแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผา่นระบบ Online ดว้ย Application Zoom 
 
กลุม่เป้าหมาย กลุม่หลัก ผูจ้ัดการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดบักลาง หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิาร ฝายวางแผนการผลติ ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายจัดซือ้ ฝ่ายคลังสนิคา้ วศิวกร  
วทิยากร :  อาจารย ์อนันต ์ดโีรจนวงศ ์ 
             - MBA Logistics Management 
             - Lean Production Consultant 
             - ทีป่รกึษาสมาพนัธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.) 
             - ทีป่รกึษาเครอืขา่ย Lean Production สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น  
             - ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมการผลติและโลจสิตกิส ์กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 
             - อาจารยพ์เิศษและวทิยากรดา้นการผลติและโลจสิตกิส ์ม.รัฐฯและเอกชนหลายแหง่ 
             - ทีป่รกึษาสถานประกอบการดเีดน่โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

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 
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2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

 

 

 

 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

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

หลกัสตูร  การจดัซ้ืออะไหล่เพ่ือการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร (บรรยายออนไลน์ Zoom) 

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

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 


