
หมวดการจดัซ้ือ [เทคนิคการเจรจาต่อรองจดัซ้ือ]                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรหิารงานจดัซือ้ และการจดัการสต็อกเพือ่ลดตน้ทนุ 

(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving) 

รุน่ถดัไปวันที ่20 ธนัวาคม 2564 
วันที ่25 มกราคม 2565 
วันที ่23 กมุภาพนัธ ์2565 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 

วตัถปุระสงค ์

วตัถปุระสงค ์

การเก็บสต็อกไวม้ากเกนิไปท าใหต้น้ทนุของบรษัิทสงู ท าใหเ้สยีเปรยีบในการแขง่ขัน แตก่ารเก็บสต็อกไวต้ า่
เกนิไปก็ท าใหเ้สยีเปรยีบเชน่กันเพราะของจะขาดไมพ่อใชไ้มพ่อขาย ท าใหก้ารปฏบิัตงิานขลกุขลักเสยีหาย ท า
ใหเ้สยีโอกาสและเสยีลกูคา้ การไมรู่ว้า่ควรตอ้งลงมอืสัง่ซือ้เขา้มาเพิม่เตมิใหมเ่มือ่ไร และการไมรู่ว้า่ควรจะ
สัง่ซือ้ครัง้ละเทา่ไรจงึจะเหมาะสม อกีทัง้เมือ่ผูข้ายเสนอสว่นลดเมือ่ซือ้มากหรอืมขีองแถมมาลอ่ใจก็ไมส่ามารถ
คดิค านวณเปรยีบเทยีบหาประโยชนส์งูสดุไดอ้ยา่งถกู ตอ้ง ปัญหาเหลา่นีจ้ะน าไปสูก่ารเสยีเปรยีบในการท า
ธรุกจิเป็นอยา่งยิง่ การตรวจนับสต็อกทีไ่มถ่กูตอ้งและไมรู่ว้ธิป้ีองกันปัญหา ก็จะท าใหเ้สยีโอกาสเสยีลกูคา้ การ
เรยีนรูเ้ทคนคิใหม่ๆ  ทีใ่ชก้ันในบรษัิทชัน้น าในการบรหิารงานจัดซือ้และควบคมุดแูลระดับสต็อกใหพ้อด ี จะชว่ย
ใหเ้กดิแนวคดิในการปรับปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานโดยไมต่อ้งเพิม่คน 

หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 

• การเก็บสต็อกไวจ้ะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเสมอ จะคดิค านวณคา่ใชจ้า่ยในการเก็บสต็อกไดอ้ยา่งไร 

• ถา้เก็บสต็อกนอ้ยเกนิไปหรอืของไมพ่อใชก็้จะมคีวามเสยีหาย จะค านวณคา่เสยีหายไดอ้ยา่งไร 

• แนวคดิเรือ่งการเก็บสต็อกส าหรับผูม้หีนา้ทีใ่นการบรหิารงานจัดซือ้และจัดการสต็อก 

• แนวคดิเรือ่งระดับบรกิาร และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบรหิารพัสด ุ

• กญุแจ 4 ดอกเพือ่น าสูป่ระสทิธภิาพสงูสดุในการบรหิารงานจัดซือ้และจัดการสต็อก 

กญุแจดอกที ่1 – พยากรณ์ปรมิาณการใชง้านและการขายไดแ้มน่ย า 

กญุแจดอกที ่2 – ก าหนดปรมิาณกันชนไวเ้ผือ่เหนยีวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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กญุแจดอกที ่3 – รูว้า่เมือ่ไรควรจะลงมอืสัง่ซือ้เขา้มาเพิม่เตมิ 

กญุแจดอกที ่4 – รูว้า่ควรสัง่ซือ้ครัง้ละเทา่ไรจงึจะประหยัดทีส่ดุ 

• วธิคี านวณเปรยีบเทยีบเพือ่ประโยชนส์งูสดุเมือ่มสีว่นลดหรอืของแถมวา่ควรสัง่ซือ้ครัง้ละเทา่ไรด ี

• การแยกแยะสนิคา้/วตัถดุบิ/ชิน้สว่น ใหง้า่ยตอ่การควบคมุดแูลและการจัดซือ้ โดยวธิตีา่งๆ เชน่ 

       - วเิคราะหแ์บบพาเรโตห้รอืเอบซี ี(ABC & Pareto analysis) 

       - วเิคราะหค์วามวกิฤตขิองการใชง้าน (VED) 

       - วเิคราะหค์วามยุง่ยากในการจัดซือ้จัดหา (SDE) 

       - วเิคราะหค์วามซบัซอ้นในกระบวนการ GOLF 

• วธิวีางแผนการจัดซือ้จัดหาและเก็บสต็อกโดยใชร้ะบบสามมติ ิMUSIC (Multi Unit Selective Inventory Co
ntrol) Three Dimensional Approach 

• การวดัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระดับสต็อกทีเ่ก็บไวโ้ดยวธิตีา่งๆ 

       - สต็อกพอใชไ้ดน้านเทา่ไร MOS (Month of supply) 

       - ใชเ้งนิหมนุสต็อกไดก้ีร่อบ ITR (Inventory turnover rate) 

       - ดัชนกีารเก็บอะหลัย่ Spare part index 

• การเช็คสต็อกอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยวธิกีารตา่งๆ กัน  

• การหาขอ้บกพรอ่งเมือ่เอกสารการเช็คสต็อกไมต่รงกับของจรงิ  

• การก าหนดรหัสพัสดแุละสนิคา้เพือ่ป้องกันการเก็บของซ ้าซอ้น 

วทิยากร : อ. เชีย่วชาญ รตันามหทัธนะ 

อตัราคา่สมัมนา Promotion!!   เพยีง 3,000 บาท (ยังไมร่วม Vat 7%) 

 
วธิกีารช าระเงนิ:  โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

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

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 
การบรหิารงานจดัซือ้ และการจดัการสต็อกเพือ่ลดตน้ทนุ 

(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving) 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________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: ____________________________________________________________________________  

 


