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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับวุฒิบตัรฟรี !!! 

 หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซ้ือและจัดหาแบบ Lean 

(Lean Purchasing & Procurement) 

 รอบวันพฤหัสบดีท่ี  23   มนีาคม   2566  เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานทีอ่าจมกีารเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพิเศษท่านละ  2,500.- 
 

วิทยากร อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 

พิเศษสมัคร 2 ท่านลดเพิ่ม  500.- 

หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!! 

หลักการและเหตุผล 

การน าแนวคิดแบบลีนมาใช้ในระบวนการจัดซ้ือจัดหา  

         การจัดซื้อแบบลีน (Lean Purchasing) หรือการจัดการพัสดุแบบลีน (Lean Supply Management) การจัดซื้อ
แบบลีนนั้นได้ถูกน ามาใช้ก่อนในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ซ่ึงเป็นการน าเอาระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in 
Time; JIT) และเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ลดระดับสินค้าคงคลัง และลด
ระยะเวลาระหว่างกระบวนการให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการติดต่อส่ือสารและแบ่งปัน 
(Share) ข้อมูลแบบต่อเน่ืองและทันที 

วัตถุประสงค์ 

1. ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ  
2. เพ่ิมความถูกต้อง รวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อ จัดหา 
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3. ลดระดับปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ลดระยะเวลาการท างานจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้า 

 
เน้ือหาของหลักสูตร 

1. การจัดซื้อแบบ Just in Time กับ Just in Case 
2. หลักการและวิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การก าหนดปริมาณส่ังซื้อท่ีประหยดัท่ีสุด (Economic Oder Quantity :EOQ) 
4. Safety Stock กับปริมาณสินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย 
5. แผนความต้องการวัสดุ (Material Resource Planning : MRP) 
6. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม 

 
วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ 

ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิ่ม 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิ่ม + 1 ทา่น 11,700 819 351 12,168 
 

 

 

 

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 
E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Tel:090-645-0992, 089-606-0444 
(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 
 

บริษัท ศนูยส์่งเสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบชูา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิ่ม 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิ่ม + 1 ทา่น 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่    คณุธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  

www.facebook.com/hrdzenter,   

IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 

เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   

เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 

 

 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลกิ:  

1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อย
ละ 30 ของค่าสมคัร    

3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงนิใด 
ๆ  ทัง้สิน้   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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