
  
 

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

 

วนัองัคารที ่28 มถินุายน 2565 

วนัจนัทรท์ี ่29 สงิหาคม , วนัศกุรท์ ี ่28 ตลุาคม 2565 
 โรงแรมจสัมนิ สุขมุวทิ 23 /(Online ZOOM) 

วทิยากร   :       
   คณุเชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ ภ.บ., น.บ.,  C.P.M.,A.P.P.,MCIPS 
ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมบรหิารงานการจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย (PSCMT) ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้เมือ่

พฤศจกิายน 2531 และไดร้ับเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งนายกสมาคมอยา่งตอ่เนือ่งจนมาถงึ มนีาคม 2550 รวม 13 สมัย อยูใ่นต าแหน่งนายก

สมาคมตดิตอ่กัน รวมทัง้สิน้เป็นเวลาถงึ 18 ปี 4 เดอืน ปัจจุบันเป็นทีป่รกึษากติตมิศักดิถ์าวร ของ สมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลายเชน

แหง่ประเทศไทย 
 

แนะน าหลกัสตูร 
MRO คอื Maintenance, Repair, and Operating supplies หมายถงึสิง่ของทีใ่ชใ้นการบ ารุงรักษา ซอ่มแซม ปฏบิตักิาร เพือ่ให ้

การท างานของฝ่ายผลติด าเนนิไปไดต้ามทีต่อ้งการอยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ เชน่อะไหล ่เป็นตน้ สว่น Office supplies 
นัน้คอือปุกรณ์ของใชใ้นส านักงาน เชน่เครือ่งถา่ยเอกสาร กระดาษ ปากกา ดนิสอ แฟ้ม กาแฟ กระดาษทชิช ูอนัเป็นสิง่สนับสนุน

ใหป้ฏบิตักิารในส านักงานด าเนนิไปไดอ้ยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ ซึง่เรามักเรยีกกนัวา่ Stationery 
ทัง้ MRO และ Office Supplies เป็นอปุกรณ์สนับสนุนปฏบิัตกิารหลกัของบรษัิท หากบรหิารจัดการไมด่พีอก็จะท าใหป้ฏบิัตกิาร

หลกัสะดดุหรอืเสยีหาย หรอือาจมสีต็อกเก็บไวม้ากมายเกนิความจ าเป็น สิง่เหลา่นีเ้รยีกวา่เป็นกองหลงั ในขณะทีส่นิคา้และ

บรกิารของบรษัิทคอืกองหนา้ หากกองหลงัไมด่ ีก็ยากทีก่องหนา้จะไปตอ่สูก้ับคูแ่ขง่ได ้
 

หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น. ( 1 วนั ) 
* เรยีนรู ้Supply Positioning Model เพือ่จัดแบง่ตามความเสีย่งและงบประมาณของสิง่ทีจ่ะซือ้ 

* จะหาซือ้ของไดจ้ากทีไ่หนบา้ง-งานนทิรรศการ -อนิเตอรเ์น็ต -แค็ตตาล็อกและวารสารทางการคา้ -หอการคา้ -ปากตอ่ปาก -
ตวัเอง 

* การจัดท า Supplier list แตกตา่งจาก Approved Vendor List (AVL) 

* รูจั้กเลอืกใชก้ารจัดซือ้วธิตีา่งๆ 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 

* แนวคดิเรือ่งการเก็บสต็อกอะไหลใ่นกรณีตา่งกนั 
-Consumable spares -Replacement spares -Insurance spares 

-Preventive maintenance -Corrective maintenance 
* แนวคดิการซือ้แบบ Just-in-case เทยีบกบั Just-in-time และขอ้คดิเกีย่วกับ Service Level 

* เรยีนรู ้Pareto (ABC) Analysis เพือ่จัดล าดับความสิน้เปลอืงของงบประมาณการซือ้ 
* เรยีนรู ้VED Analysis เพือ่จัดล าดับปัญหาความยุง่ยากเมือ่ของไมพ่อใช ้

* เรยีนรู ้SDE Analysis เพือ่จัดล าดับปัญหาความยุง่ยากในการจัดซือ้จัดหา 

* มองภาพ 3 มติขิอง ABC-VED-SDE เพือ่วางแผนในการจัดซือ้จัดหา 
* การก าหนดรหัสพัสดเุพือ่ป้องกนัการเก็บของซ ้าซอ้น 

* ประโยชนข์อง Standardization 
* หลกัคดิในการซือ้กับการเชา่ อยา่งไหนคุม้คา่กวา่กนั 

Normal 

ทา่นละ 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บาท (Online ZOOM) 
ทา่นละ 3,900 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel) 

*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอด
หลกัสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบญัชไีด ้200 % 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจหลักสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
29/266 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี  
TEL : 02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 FAX : 02-569 6537 
Email : ssr.qualitycenter@gmail.com  ,Web. : www.ssrqualitycenter.com   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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