
หวัข้อสมัมนา
- เขา้ใจความหมายจดัซือ้ ซพัพลายเชน
- บทบาทความส าคญัของจดัซือ้
- สว่นผสมทางการจดัซือ้
- เครือ่งมอืส าคญัในการจดัซือ้
- รปูแบบการจดัซือ้
- การก าหนดความตอ้งการของผูข้อซือ้
- หลกัพืน้ฐานในการเจรจาต่อรอง
- ผูข้อซือ้และนกัจดัซือ้ทีด่คีวรท าอยา่งไรเพื่อใหจ้ดัซือ้ไดต้ามความตอ้งการ

วทิยากร

Purchasing for Non Purchaser
ความรูใ้นงานจดัซ้ือส าหรบัผูท่ี้ไมใ่ช่นักจดัซ้ือ

ด้วยหลกัการซพัพลายเชน นักจดัซ้ือไม่สามารถท างานได้ส าเรจ็แต่เพียงฝ่ายเดียว องค์กรจะมีซพัพลายเชนที ่
เข้มแขง็ได้นัน้ ต้องมีการประสานงานทีดี่ของฝ่ายอืน่ ๆ ในองค์กร เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายบัญชี ฝ่าย
คลงัสนิคา้ ฝ่ายงานวางแผนการผลติ ฝ่ายออกแบบและพฒันาสนิคา้ และอื่น ๆ รวมทัง้การบรกิารต่าง ๆ ที่อาจจะจา้ง
ผูอ้ื่นมาให้ท างานแทนตน เช่น ตวัแทนการน าเขา้และส่งออก (Shipping) บรษิทัขนส่ง และแรงงานลูกจ้างชัว่คราว 
บุคคลที่ท างานในหน่วยงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มคีวามส าคญัที่จะท าให้งานบรหิารซพัพลายเชนที่ ฝ่ายจดัซื้อเป็น
สว่นประกอบส าคญันัน้เป็นไปไดอ้ยา่งราบรืน่และตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ตรงกนัขา้มหากฝ่ายงานจดัซือ้ของ
องค์กรได้แต่ปฏบิตัิงานหน้างานประจ าวนัแต่เพยีงอย่างเดยีว โดยที่มไิด้รบัการสนับสนุนที่ดีจากฝ่ายงานอื่น ต้อง
ท างานอยา่งหนกัแต่ผลลพัธท์ีไ่ดก้ลบัมาทีอ่งคก์รแทบไมคุ่ม้ค่าเหน่ือย ! 

การเข้าใจวิธีการท างานของฝ่ายจดัซ้ือจดัหา จึงเป็นส่วนทีจ่ะผลกัดนัให้เกิดการประสานงานทีดี่
ภายในองคก์รและเกิดการท างานมีประสิทธิภาพในท้ายทีส่ดุ

Online
TRAINING

บรรยายโดย อาจารย์สรรชยั นิธีกลุวฒัน์ 

C.P.K., C.P.S. CIPS Adv. Cert. Holder 

อุปนายก และผู้อ านวยการศูนย์ทดสอบ และรบัรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

เหมาะส าหรบั นกัจดัซือ้ทีต่อ้งการต่อยอดความส าเรจ็ในงาน ผูบ้รหิารทีเ่ริม่
รบัผดิชอบงานจดัซือ้ ผูข้อซือ้ทีใ่ชบ้รกิารงานจดัซือ้ ผูข้ายทีต่อ้งการเพิม่ยอดขาย



ประวติัวิทยากร

อาจารย์สรรชัย นิธีกุลวัฒน์
Sanchai Nitheekulawat
C.P.K., C.P.S., CIPS Adv. Cert. Holder 
CIPS International Advance Certificate Holder
อุปนายก และผู้อ านวยการศูนย์ทดสอบและรับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
วิทยากรประจ าสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Education and Certificate :
- Bachelor degree in Electrical Engineering (E.E.) King Mongkut's University Technology of 
Thonburi

- Master degree in Business Economics (MBE), NIDA
- Purchasing Knowledge Training Courses, PSCMT
- Certified Purchasing Knowledge (C.P.K.), PSCMT
- Certified Purchasing Specialist (C.P.S.), PSCMT
- CIPS International Certificate
- CIPS Advanced International Certificate Holder

Working Experiences :
- Procurement Manager, Green Spot Co. Ltd.
- Procurement Manager, Alcatel (Thailand) Co., Ltd.
- Purchasing & Project Manager, Siemens Ltd.
- Project Engineer, Berli Jucker PLC

Social Contribution / Academic :
- 2007 - 2010 Chief of Special Project Committee, PSCMT
- 2011- now Chief of IT Committee, PSCMT

Lecturer/ Speaker :
- CIPS International Courses
- Purchasing for Non Purchaser

แ



รายละเอียดสิทธิสมาชิก และการช าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน
 ** สมาคมไม่อยูใ่นขา่ยทีต่อ้งถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามค าส ัง่สรรพากรที ่ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ขอ้ 8(2) **

หมายเหต ุ: 
กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงนิพรอ้มระบุชือ่ผูเ้ขา้อบรม เพือ่ยนืยนัการช าระเงนิ และด าเนินการออกเอกสารใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นล าดบัถดัไป

อตัราค่าอบรม ONLINE หลกัสตูรอบรม 1 วนั  (6 ชัว่โมง/วนั)

ค่อบรมหลกัสตูรอบรม ONLINE

฿ 3,000
<< ระบบการเรียนการสอนแบบ Online >>

เรยีนโดยระบบ Online ผา่นโปรแกรม

ระยะเวลาการเรยีน 09:00 – 16:00 น. (6 ชัว่โมง)
ราคาพเิศษ 3,000 บาท จากปรกต ิ4,200 บาท

** หมายเหต ุ: ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% **

** Promotion !! 
สมคัรอบรม 3 ท่าน ในหลกัสตูรเดยีวกนั ท่านที ่3 ลด 50% **

ออมทรพัย ์สาขา ยอ่ยสีแ่ยกถนนจนัทน์ - เลยีบคลองชอ่งนนทรี

เลขทีบ่ญัช ี747 – 2 – 13256 – 8
ชือ่บญัช ีสมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย

และส่ง หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี 

training@pscmt.or.th, helpdesk@pscmt.or.th

แ
QR Code 

@pscmt
ติดต่อสอบถามข้อมลู หรือจองสมัมนาได้ท่ี

02 – 678 – 6786 ถงึ 7

Training@pscmt.or.th 

helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

ThaiBuyer


