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ความรูเ้บ ือ้งตน้ในการวางแผนความตอ้งการพสัด ุ(MRP) สาํหรบันกัจดัซือ้ 
 วนัที ่5 สงิหาคม 2565  
วันที ่6 ตลุาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี ้สุขุมวทิ 23 

วตัถปุระสงค ์

การวางแผนความตอ้งการใชพ้ัสด ุ (MRP) เป็นกระบวนการทีต่อ้งอาศัยการเชือ่มโยงกนัของ
ขอ้มลูการขาย การตลาดการจัดซือ้จัดจา้ง การผลติ การเกบ็สตอ็ก การจัดสง่ และบัญชกีารเงนิ 
เพือ่ใหป้ฏบิัตกิารขององคก์รดําเนนิไปดว้ยความราบรืน่ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล งานนี้ถอื
วา่เป็นงานสําคัญอยา่งยิง่ บางองคก์รอาจเอางานบางสว่นหรอืทัง้หมดของการวางแผน MRP มา
ทับซอ้นอยูก่บังานจัดซือ้ จงึเป็นความจําเป็นทีนั่กจัดซือ้ตอ้งเขา้ใจระบบการวางแผน MRP 
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพราบรืน่ 
และแมว้า่ฝ่ายจัดซือ้จะมไิดม้งีานของการวางแผน MRP มาทบัซอ้นอยูก่็ตาม งานของฝ่ายจัดซือ้
จะราบรืน่หรอืขลกุขลักกข็ึน้อยูก่บัประสทิธภิาพของฝ่ายวางแผน MRP จงึเป็นความจําเป็นทีนั่ก
จัดซือ้ควรทํางานแบบรูเ้ขารูเ้ราโดยทําความเขา้ใจระบบการวางแผนความตอ้งการใชพ้ัสด ุ
(MRP) เอาไวบ้า้งก็จะมปีระโยชนอ์ยา่งยิง่ 
หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 
• ขอบเขตและหนา้ทีข่องการวางแผนความตอ้งการใชพ้ัสด ุ
• หากการวางแผนผดิพลาด จะสง่ผลอยา่งไรบา้งตอ่... 
    - ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด           
    - ฝ่ายจัดซือ้ 
    - ฝ่ายผลติ                                   
    - ฝ่ายสโตร ์
    - ฝ่ายจัดสง่                                  
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    - ฝ่ายบัญชกีารเงนิ 
• การพยากรณ์การขาย/การใช ้– Demand forecasting 
• สตูรการผลติ BOM – Bill of materials 
• MPS - Master production schedule สําคัญอยา่งไร 
• วธิคีดิคํานวณยอ้นกลับของ MRP – Materials requirement planning 
• การวางแผนตอ้งเขา้ใจปัญหาและตน้ทนุของการเก็บสต็อกดว้ย 
• จดุสัง่ซือ้ ROP – Reorder point 
• จํานวนการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั EOQ – Economic order quantity 
วทิยากร : อ. เชีย่วชาญ รตันามหทัธนะ 

กําหนดการอบรม 2564 
วนัที ่5 สงิหาคม 2565 

วนัที ่6 ตลุาคม 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 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ความรูเ้บ ือ้งตน้ในการวางแผนความตอ้งการพสัด ุ(MRP) สาํหรบันกัจดัซือ้ 
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: ____________________________________________________________________________  

 


