
ในปัจจุบันการจัดซือ้จัดจา้งเป็นกจิกรรมทีส่ าคัญเป็นล าดับตน้ 
ๆ ทีผู่บ้รหิารของทกุองคก์รใหค้วามส าคัญ เนื่องจากเป็นจุด
ยทุธศาสตรใ์นการชว่ยลดตน้ทนุและเพิม่มลูคา่ของสนิคา้
ใหก้ับองคก์ร ซึง่การบรหิารการจัดซือ้จา้งใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลนัน้จะขึน้อยูก่ับ 3 ปัจจัยทีส่ าคัญ คอื

ปัจจัยสดุทา้ย คอื หลักเกณฑส์ าคัญ ๆ ในการ
คัดเลอืกผูค้า้ทีนั่กจัดซือ้จะตอ้งค านงึถงึทกุครัง้เวลาจัดซือ้
สนิคา้และบรกิาร รวมถงึเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคัดเลอืกผูค้า้ 
เพือ่ใหก้ารคัดเลอืกผูค้า้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส และ ในปัจจุบัน
การจัดซือ้จัดจา้งเป็นกจิกรรมทีส่ าคัญเป็นล าดับตน้ ๆ  ที่
ผูบ้รหิารของทกุองคก์รใหค้วามส าคัญ เนื่องจากเป็นจุด
ยทุธศาสตรใ์นการชว่ยลดตน้ทนุและเพิม่มลูคา่ของสนิคา้
ใหก้ับองคก์ร ซึง่การบรหิารการจัดซือ้จา้งใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลนัน้จะขึน้อยูก่ับ 3 ปัจจัยทีส่ าคัญ คอื

ปัจจัยดา้นกลยทุธใ์นการจัดซือ้ เนื่องจากองคก์รมกีาร
จัดซือ้สนิคา้มากมายหลายประเภท ขณะเดยีวกันองคก์รเองก็
มทีรัพยากรทีจ่ ากัดทัง้เวลา งบประมาณและก าลังคน จงึควร
ท าการวเิคราะหล์ักษณะของสนิคา้ทีก่ าลังด าเนนิการจัดซือ้วา่
มคีวามส าคัญมากนอ้ยเพยีงใด กอ่นก าหนดแนวทางการ
จัดซือ้สนิคา้แตล่ะประเภทผ่านแนวคดิ Supply Position 
Model นอกจากนี้แลว้องคก์รจ าเป็นทีจ่ะตอ้งวเิคราะหว์า่ผูค้า้ 
(Supplier) ทีอ่งคก์รตดิตอ่ซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิารมอง
องคก์รอยา่งไร โดยอาศัยหลักการ Supplier Perception 
Model ซึง่หากองคก์รเราเขา้ใจในสองสว่นนี้แลว้ องคก์รจะ
สามารถวางแผนการจัดซือ้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นรปูธรรม 
เพือ่ไดม้าซึง่ผูค้า้ทีเ่หมาะสมทัง้ในดา้นคณุภาพและราคา
สนิคา้หรอืบรกิาร

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสามารถเขา้ใจการจ าแนกสนิคา้ในองคก์รออกเป็น
ประเภท และเขา้ใจหลักการวางกลยุทธใ์นการจัดซือ้สนิคา้ในแต่
รายการผา่นหลัก Supply Positioning Model รวมทัง้เขา้ใจมุมมอง
ของผูค้า้ทีม่ตี่อองคก์ร ผา่นหลัก Supplier Perception Model.
ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาสามารถเขา้ใจหลักการเขยีนขอ้ก าหนดงาน
(Term of Reference) ในการจัดซือ้ เพือ่น าไปประยุกตใ์ชต้ามความ
เหมาะสม
ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาสามารถเขา้ใจหลักการคัดเลอืกผูค้า้ รวมถงึ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคัดเลอืกผูค้า้ เพือ่ใหก้ารคัดเลอืกผูค้า้เป็นไป
อย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม

วตัถุประสงค ์ 

หลกัการและเหตผุล

เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น.-09.00 น.
>>> หลักการของ Supply Positioning Model (พรอ้ม Workshop)

- การวเิคราะหป์รมิาณสัง่ซือ้ Spend Analysis                  
- การวเิคราะหค์วามเสีย่งของสนิคา้หรอืบรกิาร 
Supply Risk Analysis

- กลยุทธก์ารจัดซือ้ส าหรับสนิคา้ประเภทต่าง ๆ ตามหลัก 
Supply Positioning Model

>>> หลักการของ Supplier Perception Model / Supplier 
Perception Model Concept

>>> หลักการเขยีนขอ้ก าหนดงาน Term of Reference (TOR) 
พรอ้มตัวอย่าง

>>> หวัขอ้จ าเป็นทีค่วรมใีนการท าสญัญา Essential Content in 
the Contract

>>> หลักเกณฑส์ าคัญ ๆ ในการคัดเลอืกผูค้า้ทีนั่กจัดซือ้จะตอ้ง
ค านงึถงึทกุครัง้เวลาจัดซือ้สนิคา้และบรกิาร
ตัวอย่างการค านวณเปรยีบเทยีบว่าซือ้หรอืเชา่ ผา่นหลักคดิตน้ทนุ
รวม (Total Cost of Ownership – TCO)
ตัวอย่างการวเิคราะหร์าคา

>>> เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคัดเลอืกผูค้า้ (พรอ้ม Workshop)
-หลักการ Weighted Average Method  
- หลักการ Analytical Hierarchy Process (AHP)

หวัขอ้ในการเรยีนรู ้

อาจารยส์าโรจน ์วุฒเินตร
วทิยากร / ผูบ้รรยายในหน่วยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน
• ดูแลดา้นการตลาด ลูกคา้ยุโรป อเมรกิาใหก้บั บรษัิทมหาชน 

ผลติ สง่ออก สนิคา้อเิลคโทรนคิส์

• ด าเนนิธรุกจิ สง่ออกสนิคา้จากไปยังยุโรป
• ผูน้ าการตรวจประเมนิทัง้ระบบ ISO9000, ISO14000, 

ISO18000, ISO22000, GMP, HACCP, SA8000 และ 
TLS8000

• ทีป่รกึษา และวทิยากร ระบบบรหิารการผลติ, ระบบบรหิาร
คุณภาพ และ IT & IS ส าหรับธรุกจิ

วทิยากร 

หลักสูตร การจดัซือ้เชิงกลยุทธ ์(Strategic Procurement)

วนัพฤหสับดทีี ่16 มนีาคม 2566
โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20

หลกัสูตร 1 วนั

ทา่นละ    3,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร
***สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้200% ของค่าใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

คา่ลงทะเบยีน



หลักสูตร การจัดซือ้เชิงกลยุทธ ์(Strategic Procurement)

วนัพฤหสับดทีี ่16 มนีาคม 2566

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนส ารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
➢ อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารช าระเงนิ

❑ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
❑ เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
❑ เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ช าระค่าสมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน

เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________

ส านักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________

ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 ทา่น 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00
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