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การจดัซือ้และบรหิาร MRO & Office Supplies อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively 

 วนัที ่7 มถินุายน 2565  
วันที ่28 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี ้สุขุมวทิ 23 

วตัถปุระสงค ์

MRO คอื Maintenance, Repair, and Operating supplies หมายถงึสิง่ของทีใ่ชใ้นการบํารุงรักษา ซอ่มแซม ปฏบิัต ิการ 
เพือ่ใหก้ารทํางานของฝ่ายผลติดําเนนิไปไดต้ามทีต่อ้งการอยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ เชน่ อะไหล ่เป็นตน้สว่น Office 
supplies นัน้คอือปุกรณ์ของใชใ้นสํานักงาน เชน่ เครือ่งถา่ยเอกสาร กระดาษ ปากกา ดนิสอ แฟ้ม กาแฟ กระดาษทชิช ูอัน
เป็นสิง่สนับสนุนใหป้ฏบิตักิารในสํานักงานดาํเนนิไปไดอ้ยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ ซึง่เรามักเรยีกกันวา่ Stationery ทัง้ 
MRO และ Office Supplies เป็นอปุกรณ์สนับสนุนปฏบิตักิารหลกัของบรษัิท หากบรหิารจัดการไมด่พีอก็จะทําใหป้ฏบิตักิาร
หลกัสะดดุหรอืเสยีหาย หรอือาจมสีตอ็กเกบ็ไวม้ากมายเกนิความจําเป็น สิง่เหลา่น้ีเรยีกวา่เป็นกองหลัง ในขณะทีส่นิ คา้
และบรกิารของบรษัิทคอืกองหนา้ หากกองหลังไมด่ ีก็ยากทีก่องหนา้จะไปตอ่สูก้ับคูแ่ขง่ได ้

หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 
• เรยีนรู ้Supply Positioning Model เพือ่จัดแบง่ตามความเสีย่งและงบประมาณของสิง่ทีจ่ะซือ้ 

• จะหาซือ้ของไดจ้ากทีไ่หนบา้ง  ☑ งานนทิรรศการ  ☑ อนิเตอรเ์น็ต  ☑ 
แค็ตตาลอ็กและวารสารทางการคา้  

  ☑ หอการคา้  ☑ ปากตอ่ปาก  ☑ ตัวเอง 

• การจัดทํา Supplier list แตกตา่งจาก Approved Vendor List (AVL) 

• รูจ้ักเลอืกใชก้ารจัดซือ้วธิตีา่งๆ ใหเ้หมาะสม 

   ☑ Blanket order              ☑ Call-off contract                  ☑ Consignment purchasing 

   ☑ Fixed contract             ☑ Hand-to-mouth buying        ☑Online Purchasing 

   ☑ Open-ended order      ☑ Standing order                    ☑ Stockless purchasing 

   ☑ Systems contracting   ☑ Travelling purchase requisition    
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• แนวคดิเรือ่งการเก็บสตอ็กอะไหลใ่นกรณีตา่งกนั 

   ☑ Consumable spares             ☑ Replacement spares      ☑ Insurance spares   

   ☑ Preventive maintenance   ☑ Corrective maintenance 

• แนวคดิการซือ้แบบ Just-in-case เทยีบกบั Just-in-time และขอ้คดิเกีย่วกบั Service Level 

• เรยีนรู ้Pareto (ABC) Analysis เพือ่จัดลําดับความสิน้เปลอืงของงบประมาณการซือ้ 

• เรยีนรู ้VED Analysis เพือ่จดัลําดับปัญหาความยุง่ยากเมือ่ของไมพ่อใช ้

• เรยีนรู ้SDE Analysis เพือ่จดัลําดับปัญหาความยุง่ยากในการจัดซือ้จดัหา 

• มองภาพ 3 มติขิอง ABC-VED-SDE เพือ่วางแผนในการจัดซือ้จัดหา 

• การกําหนดรหัสพัสดเุพือ่ป้องกนัการเก็บของซํ้าซอ้น 

• ประโยชนข์อง Standardization 

• หลักคดิในการซือ้กบัการเชา่ อยา่งไหนคุม้คา่กวา่กนั 
วทิยากร : อ. เชีย่วชาญ รตันามหทัธนะ 

กําหนดการอบรม 2564 
วนัที ่7 มถินุายน 2565 

วนัที ่6 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมจสัมนิซติ ี ้สขุมุวทิ 23 
 

 
 

อตัราคา่สมัมนา 
รวมเอกสารอบรม อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่ชา-

กาแฟ-อาหารวา่ง และวฒุบิตัร 

บคุคลท ัว่ไป 
3,900 + Vat 273 = 4,173 บาท 

คา่อบรม Online ทา่นละ 3,000 บาท(ไมร่วม VAT 
  

ราคาน้ีรวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน 
สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

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

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

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

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

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
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ส่งมาท่ี 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: ____________________________________________________________________________  
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