
สอบถามและสาํรองที่

Tel: 02-4646524 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com

หลักสูตร เคลด็ลับการบริหารงานจัดซือ้อย่างไรสร้างทัง้ผลกาํไร+จุดแขง็ + 
ความได้เปรียบทางการธุรกจิตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วนัที ่ 11 กนัยายน 2562 โรงแรมอไรซ้ ์โฮเทล สขุมุวทิ 26 5 
การจัดซือ้ เป็นกจิกรรมทีม่คีวามสําคญัตอ่องคก์ร ดงันัน้การดําเนนิการจัดซือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพยอ่มสง่ผลโดยตรงตอ่ผลการดําเนนิงาน 
และกําไรขาดทนุขององคก์รดว้ยเชน่กนั การจัดซือ้ทีช่าญฉลาดและเป็นมอือาชพีจะทําใหอ้งคก์รสามารถใชโ้อกาสและสรา้งจดุแข็งใน
การแขง่ขนัทางธรุกจิ ไมเ่พยีงแตก่ารลดตน้ทนุ แตส่ามารถดําเนนิการจัดซือ้ใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์ีช่ดัเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ
ระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 ใหเ้กดิความมั่นใจตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ลดความเสีย่งในกระบวนการ และสรา้งความพงึ
พอใจใหก้บัลกูคา้ พรอ้มกบัสรา้งความเป็นเลศิดา้นการแขง่ขนัอยา่งตอ่เนือ่งอกีดว้ย
 
วตัถปุระสงค์
1. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจหลกัการ หนา้ที ่และแนวปฏบิตัขิองงานจัดซือ้ ในอนัทีจ่ะสามารถกอ่ใหเ้กดิศกัยภาพและมเีป้าหมายทีช่ดัเจน
2. เพือ่ใหส้ามารถคดัเลอืก ประเมนิผูผ้ลติ ผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิารจากแหลง่ภายนอกตามขอ้กําหนดของระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015
3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึการสรา้งจดุแข็งและโอกาส ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางธรุกจิใหก้บัองคก์ร อนัจะ
สง่ถงึผลประกอบการและความเจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง
 
วธิกีารฝึกอบรม
1. บรรยายเนือ้หา และตวัอยา่งประกอบ
2. ฝึกปฏบิตั ิworkshop
3. Pre-test, Post-test

หวัขอ้การสมัมนา เวลา 09:00-16:00 น.
บทที ่1: ความเขา้ใจหลกัการ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของงานจัดซือ้
บทที ่2: แนวทางปฏบิตั ิการเสรมิสรา้งศกัยภาพในงานจัดซือ้
• การกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย • การวางแผนดําเนนิการของงานจัดซือ้
• การสรา้งทมีงานใหเ้ขม้แข็งและมศีกัยภาพ • การกําหนดดชันชีีว้ดัผล และประสทิธภิาพการดําเนนิงาน
บทที ่3: ขอ้กําหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement ในงานจัดซือ้
• คําศพัท ์และคําจํากดัความในระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015
• การคดัเลอืก การประเมนิผูส้ง่มอบรายใหม่ • การขึน้ทะเบยีนผูส้ง่มอบ
• การตรวจวดั การตรวจตดิตาม และการประเมนิผูส้ง่มอบรายปัจจบุนั • การตรวจเยีย่มผูส้ง่มอบ
• การเตรยีมตวัเพือ่รองรับการตรวจตดิตามภายใน
• การจัดทํารายงานของงานจัดซือ้เพือ่รองรับการประชมุทบทวนของฝ่ายบรหิาร
• สิง่จําเป็นของงานจัดซือ้ทีค่วรรับหลงัจากการประชมุทบทวนของฝ่ายบรหิาร
บทที ่4: การจัดทําระบบเอกสาร Documentation System ในงานจัดซือ้
• ความสําคญัและความจําเป็นทีต่อ้งมกีารจัดทําระบบเอกสาร
• ประเภทของเอกสารในงานจัดซือ้ ตามระบบการบรหิารคณุภาพ
• การจัดทําเอกสารคณุภาพและการควบคมุเอกสารในงานจัดซือ้
บทที ่5: การสรา้งผลกําไร + จดุแข็ง + ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางธรุกจิ
• จะสรา้งผลกําไรจากงานจัดซือ้ไดอ้ยา่งไร
• เทคนคิการลดตน้ทนุใหเ้กดิผลสําเร็จอยา่งเป็นรปูธรรม
• จดุแข็งของงานจัดซือ้อยูท่ีไ่หน
• เทคนคิการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางธรุกจิจากงานจัดซือ้
บทที ่6: โลกกา้วไกล ไทยตอ้งกา้วใหท้ันดว้ยการจัดซือ้ยคุ 4.0
• การบรหิารงานจัดซือ้ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์าก IT
• การใชโ้ซเชยีลในงานจัดซือ้อยา่งมศีกัยภาพสงูสดุ
• การจัดซือ้อยา่งทันสมัยในยคุออนไลนเ์ฟ่ืองฟู
• การบรหิารงานจัดซือ้ของธรุกจิ SME ในยคุ 4.0

วทิยากร อาจารยก์หุลาบ  เจยีมจติรพานชิ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้น ระบบการบรหิารคณุภาพ, ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม, 5ส, ไคเซน, การบรหิารการจัดซือ้, 
การบรหิารงานขาย, การบรหิารคลงัสนิคา้
ประวตักิารศกึษา
ปรญิญาโท : คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรังสติ
ปรญิญาตร ี: คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคําแหง



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร เคล็ดลบัการบรหิารงานจดัซือ้อยา่งไรสรา้งท ัง้ผลกําไร+จดุแข็ง + 

ความไดเ้ปรยีบทางการธรุกจิตามระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015  

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 6 กนัยายน  2562   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


