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หลักสตูร  การบรหิารจดัการซพัพลายเออรแ์ละประเมนิผลงาน 

(Managing Vendors and Value Added Assessment) 
วันที ่8 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 

วตัถปุระสงค ์

 ทกุกจิการจําเป็นตอ้งตดิตอ่พึง่พาซพัพลายเออร ์ ดงันัน้จงึอาจจะกลา่วไดว้า่ “กจิการจะดหีรอืจะดับ ใหด้ไูด ้
จากซพัพลายเออรท์ีก่จิการนัน้ตดิตอ่อยู”่ หลักสตูรน้ีจะแนะนําวธิคีัดเลอืกซพัพลายเออร ์ และการประเมนิผล
งานกอ่นจะตัดสนิใจซือ้และหลังจากซือ้แลว้ ถา้คัดเลอืกและประเมนิอยา่งไมม่รีะบบการจัดซือ้กจ็ะเต็มไป
ดว้ยปัญหา นอกจากจะแนะนําใหนั้กจดัซือ้รูจ้ักวธิคีัดเลอืก วธิไีปเยีย่มและตรวจสอบ รวมไปถงึการประเมนิผล
งานแลว้ หลักสตูรน้ีจะใหแ้นวคดิวา่ของอยา่งใดควรซือ้รายเดยีวหรอืซือ้ควบกนัไปสองเจา้ ควรซือ้จาก
ตา่งประเทศหรอืในประเทศ ควรซือ้จากผูผ้ลติหรอืจากนายหนา้ ฯลฯ ทา่นจะไดร้ับฟังแนวคดิทีใ่หมท่ันสมัย
และถกูตอ้ง ซึง่นําไปใชป้ฏบิัตงิานไดจ้รงิทันท ีและผา่นการพสิจูนว์า่ประสบผลสําเร็จมาแลว้หลายสบิรุน่ 

 หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 
 08:30 – 09:00 ลงทะเบยีน 

1. หลักคดิทีส่ําคัญในการเลอืกคบซพัพลายเออร ์เพือ่สรา้งซพัพลายเชนทีด่ ี

2. เทคนคิการไปเยีย่มซพัพลายเออร ์จําเป็นตอ้งไปเยีย่มทกุรายหรอืไม ่

3. แบบฟอรม์บันทกึการเยีย่มและตรวจสอบซพัพลายเออร ์(Supplier Audit) 

4. แบบฟอรม์บันทกึสําหรับซพัพลายเออรร์ายใหม ่

5. การวัดผลงานและวธิปีระเมนิคณุภาพซพัพลายเออร ์(Supplier Rating) 

6. ความแตกตา่งของ Supplier Appraisal และ Supplier Evaluation 

7. จะหาซพัพลายเออรร์ายใหมไ่ดจ้ากทีไ่หน และทําไมตอ้งหาใหม ่

8. การทํา AVL (Approved Vendor List) 

9. ขอ้ควรระวังเมือ่จะเปลีย่นซพัพลายเออร ์
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10. วธิสีงัเกตอุาการผดิปกต ิและการบรหิารความเสีย่งในการคบคา้กบัซพัพลายเออร ์

11. องคป์ระกอบ 11 ประการในการเลอืกซพัพลายเออรร์ายใหม ่

12. วธิแีกไ้ขเมือ่จะตอ้งซือ้ของจากซพัพลายเออรผ์กูขาด (Monopoly) 

13. ขอ้คดิเมือ่จะซือ้ของจากซพัพลายเออรเ์จา้ประจํา (Single Source Purchasing) 

14. เมือ่ไรควรซือ้จากแหลง่ผลติโดยตรง/นายหนา้/ตัวแทนจําหน่าย ขอ้ดขีอ้เสยีคอือะไร 

15. ซือ้จากตา่งประเทศดกีวา่การซือ้ในประเทศจรงิหรอื 

16. บัญญัต ิ10 ประการในการซือ้ของตา่งประเทศ 

17. การทํา Certification Program เพือ่ประโยชนข์องทัง้สองฝ่าย 

 
วทิยากร : อ. เชีย่วชาญ รตันามหทัธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผูก้อ่ตัง้และเป็นนายกสมาคมคนแรก 
ของสมาคมจัดซือ้ฯ 

 อัตราคา่ลงทะเบยีน 
                   (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม วฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น (Onsite) 3,900 273 117 4,056 

คา่อบรม 1 ทา่น (Online) 3,000 210 90 3,120 
 
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  0868929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสูตร  การบริหารจดัการซพัพลายเออร์และประเมินผลงาน 
(Managing Vendors and Value Added Assessment) 

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: ____________________________________________________________________________  


	หลักสูตร  การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
	(Managing Vendors and Value Added Assessment)
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