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หลักสตูร  ยทุธศาสตรใ์หมใ่นการบรหิารงานจัดซือ้ และการจัดการซพัพลายเออรอ์ยา่งมอืโปร 

Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally 
วันที ่18 มนีาคม 2565 /วันที ่19 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00  online Training  

วตัถปุระสงค ์

 นักจัดซือ้ทีจ่ะประสบผลสาํเร็จ จะตอ้งสามารถผสมผสานความรูร้อบดา้นรว่มกบัเทคโนโลยทีกุรปูแบบ เพือ่นํามา
ตอบสนองกบัเน้ืองานใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อกีทัง้ตอ้งมผีลการปฏบิัตงิานเป็นมาตรฐานสากลทีเ่ขา้ตาผูบ้รหิาร จากการ
เขา้สมัมนาครัง้น้ี ทา่นจะไดท้ราบถงึหลักการทํางาน เทคนคิ วธิกีาร ทีร่วบรวมจากประสบการณ์จรงิทีใ่ชอ้ยา่ง
ประสบความสําเร็จในบรษัิทยักษ์ใหญข่องประเทศมาแลว้ ไมว่่าทา่นจะทํางานในบรษัิทขนาดเล็กใหญอ่ยา่งไรก็
สามารถนําความรูน้ี้ไปประยกุตใ์ชอ้ันเป็นทางลัดทีจ่ะนําทา่นไปสูค่วามสําเร็จและเป็นคนทีม่คีณุคา่เพิม่ขององคก์ร
ไดอ้ยา่งแน่นอน 

หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 
1. ยทุธศาสตรใ์หมใ่นการบรหิาร Supplier 

1.1 กระบวนการคัดเลอืกผูข้ายรายใหม่ เพือ่รองรับการจัดทําระบบมาตรฐานตา่งๆ 

 การจําหน่ายสนิคา้ตรงตามความตอ้งการ 
 ระบบคณุภาพ / การบรหิารงานดา้นคณุภาพ 
 การตรวจสอบสนิคา้ หรอืรายละเอยีดของสนิคา้ 
 การสง่ตัวแทนไปตรวจประเมนิสถานประกอบการ 

1.2  วธิกีารตรวจประเมนิทบทวนผูข้ายรายเดมิ เพือ่การพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง 

 การกําหนดความถีใ่นการประเมนิ 
 การกําหนดหัวขอ้ในการประเมนิ 
 การกําหนดวธิใีนการประเมนิ 
 การกําหนดแนวทางการดําเนนิการ หากไมผ่า่นการประเมนิ 
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 ประโยชนข์องการแบง่กลุม่ผูข้ายตามประเภทสนิคา้ 

2. นักจัดซือ้ตอ้งตามโลกใหท้ัน 

  การสัง่ซือ้และขอราคา ดว้ยระบบ Online Purchase  
  การประมลูโดยการทํา e-Auction 
  การขอราคา ดว้ยระบบ e-RFX 

3. การจัดซือ้กบัการเพิม่กาํไรใหอ้งคก์รอยา่งยั่งยนื 

3.1 การเพิม่กําไรโดยการเขา้รว่มตัง้แตก่ระบวนการ NPD สําคัญอยา่งไร 
3.2 กลยทุธก์ารจัดการเพือ่เพิม่มลูคา่ของเสยีจากโรงงาน หรอืวัสดอุปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านไดแ้ลว้ 
3.3 การจัดกลุม่ซพัพลายเออรแ์ละกลุม่สนิคา้ เพือ่การจดักลยทุธก์ารจดัซือ้ 

a. การกําหนดราคาซือ้แบบขัน้บันได (Step Price) 
b. การสรา้งยอดประหยัดจากการบรหิารเครดติเทอม  

(Improve Cost saving by Reduce Credit Term ) 
c. การควบคมุราคาสนิคา้ทีม่จํีานวนรายการมาก แตม่มีลูคา่การสัง่ตอ่ครัง้ตํ่า (Info Record) 

3.4 วธิกีารคดิและนําเสนอผลงานเรือ่งยอดเงนิทีป่ระหยัดไดต้ามมาตรฐานสากล 

วทิยากร : อ. จรญูโรจน ์เทพท ี  CIPS Cert. in P&S Procurement and Material Planing Vice President The Barbec
ue Plaza Co.,Ltd. 

อตัราคา่สมัมนา Promotion!!   เพยีง 3,000 บาท (ยังไมร่วม Vat 7%) 
วธิกีารชําระเงนิ:  โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

 
ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 
 
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)ี ptstraining3@gmail.com 
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  0868929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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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 

ยทุธศาสตรใ์หมใ่นการบรหิารงานจัดซือ้ และการจัดการซพัพลายเออรอ์ยา่งมอืโปร 
Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally 

 
วนัท่ี______________________________________________________________________ 

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: ____________________________________________________________________________  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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