
   สวัสดีปีใหม่ครับสมาชิก PSCMT 
ทุกท่าน วิสัยทัศน์จัดซื้อฉบับนี้เป็น
ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

    ช่วงปลายปีเป็นช่วงที่บรรดาบริษัทห้างร้าน
ต่าง ๆ จะยุ่งเป็นพิเศษ บ้างรีบปิดงานส่งมอบ
ให้ทันเพ่ือรับรู้ รายได้สิ้นปี  บ้างก็ต้องวาง
แผนการผลิต การจัดส่ง ให้สอดคล้องกับ
เทศกาลและกิจกรรมการตลาด นักจัดซื้อก็งาน
ล้นมือ ไหนจะต้องดูแลปริมาณวัตถุดิบ วัสดุ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตให้ต่อเนื่อง ไหนจะต้อง
ค านึงถึง Lead time ค านึงเรื่อง Inventory 
ค านึงเรื่องวันหยุด มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้อง
ค านึงถึงตลอดเวลาโดยเฉพาะปีนี้ เป็นปีที่
เศรษฐกิจไม่สู้จะดีเท่าไร การบริหารงานต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นถึงจะรอดได้ 
เรียกว่าต้องออกแรงกันมากสักหน่อย ไม่ได้มา
ง่าย ๆ  

     เมื่อท่านได้รับวิสัยทัศน์จัดซื้อฉบับนี้ คง
เป็นช่วงที่งานเบามือลงแล้ว เป็นช่วงของการ
วางแผนประจ าปี จึงเป็นเวลาที่ดีที่จะเชิญชวน
ท่านใช้เวลาทบทวนถึงการท างานและการใช้
ชีวิตที่ผ่านมา 

ฉบับท่ี 177 ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 / ส าหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 

โดย อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ  
Adv. Cert. SCM℗(ITC) 

นากยสมาคมฯ 



       ลองถามตัวเองว่า...เรามีสมดุลระหว่างการท างานและ
การใช้ชีวิตหรือไม่  “เราจะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ
ของเราได้อย่างไร เราควรจะพัฒนาความรู้ในงานหรือทักษะ
อะไรบ้าง จะหาความรู้ได้จากท่ีไหน ใครจะช่วยย่นเวลาเราได้ 
ที่ผ่านมามีอะไรที่ท าส าเร็จ หากท าผิดพลาดไป เราได้เรียนรู้
อะไร.... เราอยากจะบอกอะไร สอนอะไรกับคนที่เรารัก มี
งานอะไรที่ยังคงคั่งค้าง สุขภาพกาย สุขภาพใจของเรา
เป็นอย่างไร  โกรธน้อยลง อภัยมากข้ึน โกรธยาก-หายง่าย
หรือกลับกัน ลองใช้เวลาทบทวนประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมา 
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ พิจารณาสิ่งที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ เอาใจช่วย และก็
ยินดีช่วยอย่างเต็มก าลัง”   
     ส าหรับปี 2557 ที่ผ่านไปนั้น สมาคมฯ มีความภูมิใจ
เป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า จากความทุ่มเท
ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ท าให้ปี 2557 เป็นปีที่เรา
ประสบความส าเร็จอีกขั้นหนึ่ง เราขยับเข้าใกล้เป้าหมาย
ของเราไปทุกที ๆ จากความมุ่งมั่นของคณะท างาน และ
สมาชิกฯ ที่คอยให้ความสนับสนุนอย่างดีเสมอมา   
      นอกจากสมาคมฯ จะจัดงานสัมมนาต่าง ๆ ตาม
วา ระแล้ ว  ง าน สั มมนาที่ นั บ ว่ า ส า คัญคื อกา รจั ด 
International Conference อันเป็นการน าวิทยากร
ระดับโลกมามอบความรู้ให้ผู้สนใจในประเทศไทยชนิด 
First-hand information งานอย่างนี้ทั่วไปจะข้ามน้ า 
ข้ามทะเลไปฟัง มีค่าใช้จ่ายสูง และน้อยคนที่จะมีโอกาส  
สมาคมฯ ตั้งใจที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย และจัดราคาให้
เหมาะสม คุ้มค่า เราอยากให้คนไทยได้รับความรู้ที่
ทันสมัยและประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรระดับโลก 
ชนิดที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายการ เดินทาง อีกทั้ง
เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้รับความรู้ และเป็นการ
พัฒนาศักยภาพนักจัดซื้อ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผมต้อง
ขอบคุณคณะท างานทุกท่าน รวมไปถึงผู้ให้ความสนบัสนนุ
สมาคมฯ ที่ท าให้งานลุล่วงไปด้วยดี  
      อีกงานที่สมาคมฯ ได้ท าในปีที่ผ่านมาก็คือ  เรามีการ
ออกแบบและจัดท าหลักสูตรแบบ Tailor Made ให้กับ
องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย และงานที่ก าลังออกสู่ 
 
 

 
สายตาทุกท่านคือการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรวุฒิบัตร
วิชาชีพ C.P.S. และก าหนดแนวทางการพัฒนานักจัดซื้อ
ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เราจะสร้างผู้บริหารงาน
จัดซื้อที่มีความคิดและท างานเชิงรุก  มีความคิดที่จะ
เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้สมกับเป็นสมาคมวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย เราจะผลิตผู้บริหารงานจัดซื้อและซัพพลาย
เชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย   
      ผมขอเกริ่นตัวอย่างสิ่งที่สมาคมฯ ท าส าเร็จแล้วในปี
ที่ผ่านมาให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านได้คิดวางแผนต่อยอด 
และใช้ประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้ ในปีหน้าเราก็ยังคง
รักษามาตรฐานและพัฒนากิจการสมาคมไปในแนวทาง
เดียวกันนี้ หากสมาชิกท่านใดต้องการฟังการแถลงผลงาน
ฉบับเต็ม ที่มีทั้งความสนุกและความเข้มข้นกว่านี้ ก็ขอ
เชิญมาในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งจะจัดขึ้นใน
เดือนมีนาคม แต่ในระหว่างนี้จนถึงเดือนมีนาคม ก็ขอให้
ท่านตั้งเป้าและวางแผนให้ตัวเองไปก่อน อย่ามัวรอ หาก
จะมีข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ของสมาคมฯ ขอให้ท่านติดต่อมายังสมาคมฯ เรายินดีรับ
ฟังความเห็นท่านเสมอ  
      หากบริษัทใดต้องการให้สมาคมฯ ช่วยพัฒนาความรู้
ในการบริหารงานจัดซื้อซัพพลายเชนของบุคลากร หรือ
เข้าไปวางรากฐานระบบงานจัดซื้อซัพพลายเชนชนิด 
Tailor made ขอเรียนให้ทราบว่า เราท างานชนิด First 
come, first served เพื่อไม่ให้ท่านผิดหวัง ท่านสามารถ
ติดต่อมาที่สมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้   
      ท้ายนี้ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน Food for 
Thought ครั้งที่ 59 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 09:00 – 11:30 ที่ไบเทค บางนา และงานประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2557 วันที่ 28 มีนาคม ขอให้ติดตาม
รายละเอียดและสถานที่ได้ที่ website สมาคมนะครับ..... 
สวัสดีปีใหม่ 2558  

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ 



หมวดวิชาที่ 1 

 ความรู้เรื่องการจัดซื้อ (อบรม 2 วัน) 

หมวดวิชาที่ 2 

กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา (อบรม 2 วัน) 

หมวดวิชาที่ 3 
ความรู้เรื่องภาวะแวดล้อม            

ต่องานจัดซื้อจัดหา (อบรม 2 วัน) 

หมวด 1  เสาร์ที่ 7  – อาทิตย์ ที่ 8 
หมวด 2  เสาร์ที่ 14 –อาทิตย์ ที่ 15 
หมวด 3  เสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ ที ่22 

ครั้งท่ี 1 เดือนมีนาคม 2558 

สอบ อาทิตย์ท่ี 29 มีนาคม 2558 

สมาชิก 
รายป ี

สมาชิก 
ตลอดชีพ 

6,385.- 5,743.- 

19,155.- 17,229.- 

C.P.K. 
 

C.P.S. 

หมายเหตุ : 
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% แล้ว 
2. หลักสูตรนี้ส าหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมเท่านัน้ 

สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกรายปี 100 บาท 
สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท 

3. สมาคมฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษ ีณ ที่จ่าย  
        ตามค าสั่งสรรพากรที่ทป4/2528 และ ทป19/2530 ข้อ 8[2]  

 
4. กรุณาช าระด้วยเงินสด เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชีในนาม 
        ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย” 
        ประเภท บัญชีออมทรัพย์ 
        ธนาคารกสิกรไทย 
        สาขาย่อยสี่แยกถนนจนัทน ์– เลียบคลองช่องนนทร ี
        เลขที่บัญชี  747 – 2 – 13256 - 8 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 

26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2678 6786 – 7  แฟกซ์ 0 2678 6788 

E – mail : wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th  

Website : www.pscmt.or.th 

C.P.K. [ Certified Purchasing Knowledge ] 
          สอบผ่าน 
          หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เรื่องการจัดซื้อ 
 

C.P.S. [ Certificate in Purchasing and Supply ] 
          สอบผ่านทั้ง 3 หมวดคือ 
          หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เรื่องการจัดซื้อ 
          หมวดวิชาที่ 2 กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา 
          หมวดวิชาที่ 3 ความรู้เรื่องภาวะแวดล้อมต่องานจัดซื้อจดัหา 

วิธีการสมัคร 

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pscmt.or.th 
2. กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่  
    E – mail : wijitra@pscmt.or.th 

อบรมและสอบ C.P.K., C.P.S 

ประจ าปี 2558 



Date January 

15 Communication for Negotiation 

16 
Basic Risk Management in Purchasing & 

Supply Chains 

17 
Advanced Risk Management in 

Purchasing & Supply Chains 

23-24 

Essential Knowledge for Purchasing 

Professional 1 

Overseas Purchasing Techniques 

30 
Inventory Planning for Professional 

Purchasers 

31 

Advanced Inventory Planning for 

Professional Purchasers 

Supply Chain Management 

Date February 

13 

Practices Negotiation for Buyer 

Lean Supply Chain Strategy 

14 

Lean -agility-six sigma Supply Chain 

Strategy 

Purchasing Knowledge for Cost Saving 

19 Knowing Salesman's Tactic 

20 Finance for Strategic Procurement 

20-21 
Essential Knowledge for Purchasing 

Professional 2 

21 Purchasing for Non Purchaser 

28 
Advanced TQM for Procurement & Supply 

Chains Management 

Date March 

7 

Purchasing Operational Excellence 

Vendor Management Inventory 

13 

Measuring Purchasing Function, Vendor 

Rating & Purchasers Performance 

Techniques 

13-14 
"Must Know" Concepts & tools for top 

performance procurement 

14 
Green Procurement Strategy for 

Sustainable Business 

19 Warehouse Management 

20 

Supply Strategy 

Cost Control in Supply Chains by Activity - 

Based Management 

Date April 

3 
Inventory Planning for Professional 

Purchasers 

4 

Advanced Inventory Planning for 

Professional Purchasers 

Purchasing for Non Purchaser 

10 
Basic Risk Management in Purchasing & 

Supply Chains 

11 
Advanced Risk Management in Purchasing 

& Supply Chains 

23 Communication for Negotiation 

24-25 

Essential Knowledge for Purchasing 

Professional 1 

Overseas Purchasing Techniques 

Date May 

8 

Practices Negotiation for Buyer 

Lean Supply Chain Strategy 

9 

Lean -agility-six sigma Supply Chain Strategy 

Purchasing Knowledge for Cost Saving 

21 Knowing Salesman's Tactic 

22 Finance for Strategic Procurement 

22-23 
Essential Knowledge for Purchasing 

Professional 2 

23 
Advanced TQM for Procurement & Supply 

Chains Management 

Date June 

6 
Green Procurement Strategy for Sustainable 

Business 

12 Supply Strategy 

13 
Purchasing Operational Excellence 

Vendor Management Inventory 

18 Warehouse Management 

19 

Cost Control in Supply Chains by Activity - 

Based Management 

Measuring Purchasing Function, Vendor 

Rating & Purchasers Performance 

Techniques 

25 
Sourcing Technique for AEC & Road Map for 

Developing supplier 

27 
Purchasing for Non Purchaser 

Supply Chain Management 

Training Calendar  

Jan – Jun  2015 



Date July 

10 

Communication for Negotiation 

Basic Risk Management in Purchasing & 

Supply Chains 

11 
Advanced Risk Management in 

Purchasing & Supply Chains 

17 
Inventory Planning for Professional 

Purchasers 

18 
Advanced Inventory Planning for 

Professional Purchasers 

24-25 

Essential Knowledge for Purchasing 

Professional 1 

Overseas Purchasing Techniques 

Date August 

6 Knowing Salesman's Tactic 

7 Practices Negotiation for Buyer 

14 
Finance for Strategic Procurement 

Lean Supply Chain Strategy 

15 

Lean -agility-six sigma Supply Chain 

Strategy 

Purchasing for Non Purchaser 

Purchasing Knowledge for Cost Saving 

21-22 

Essential Knowledge for Purchasing 

Professional 2 

"Must Know" Concepts & tools for top 

performance procurement 

29 
Advanced TQM for Procurement & Supply 

Chains Management 

Date September 

5 
Green Procurement Strategy for 

Sustainable Business 

11 

Cost Control in Supply Chains by Activity - 

Based Management 

Measuring Purchasing Function, Vendor 

Rating & Purchasers Performance 

Techniques 

12 

Purchasing Operational Excellence 

Vendor Management Inventory 

17 Warehouse Management 

18 Supply Strategy 

Training Calendar  

Jul – Dec  2015 

Date Octorer 

2 
Basic Risk Management in Purchasing & 

Supply Chains 

3 

Advanced Risk Management in Purchasing 

& Supply Chains 

Purchasing for Non Purchaser 

8 Communication for Negotiation 

9 
Inventory Planning for Professional 

Purchasers 

10 
Advanced Inventory Planning for 

Professional Purchasers 

16-17 

Essential Knowledge for Purchasing 

Professional 1 

Overseas Purchasing Techniques 

Date November 

7 Purchasing Knowledge for Cost Saving 

13 

Practices Negotiation for Buyer 

Lean Supply Chain Strategy 

14 Lean -agility-six sigma Supply Chain Strategy 

20 Knowing Salesman's Tactic 

21 Supply Chain Management 

27 Finance for Strategic Procurement 

27-28 
Essential Knowledge for Purchasing 

Professional 2 

28 
Advanced TQM for Procurement & Supply 

Chains Management 

Date December 

11 
Cost Control in Supply Chains by Activity - Based 
Management 

12 
Purchasing Operational Excellence 

Purchasing for Non Purchaser 

17 

Warehouse Management 

Sourcing Technique for AEC & Road Map for 
Developing supplier 

18 

Supply Strategy 

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating &  

Purchasers Performance Techniques 

19 

Vendor Management Inventory 

Green Procurement Strategy for Sustainable 
Business 

หมายเหตุ : สมาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดและก าหนดการจดัอบรมตามความเหมาะสม 



กิจกรรมพิเศษ 

รายการอาหารสมอง 59 
 

Food for Thought 

หัวข้อ :  “ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน” 

ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 – 11:30 น. 
ห้องประชุม ห้อง 218 – 219  ชั้น 2 ไบเทคบางนา 

PSCMT ร่วมกับ Thailand Business Pages 
จัดงานสัมมนา ในงาน Thailand Industrial Fair & Food Pack 2015 

วิทยากร :  อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM℗(ITC) 

นากยสมาคมฯ 

  วิธีการส ารองที่นั่ง :   
         Download แบบฟอร์ม “ส ารองที่นั่ง งาน Food for Thought ครั้งที่ 59 ได้ที่ www.pscmt.or.th  
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งมาท่ี E-mail : helpdesk@pscmt.or.th เท่านั้น 

จ ากัดเพียง 250 ที่นั่งเท่านั้น 
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       7 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชน... 

     การบรรยายในงาน Thailand Industrial Fair 
2015 ทีผ่านมา ปรากฏว่าคนมาเข้าฟังสัมมนากัน     
อย่างล้นหลาม ห้องประชุมที่ Bitec เกือบจะไม่พอ 
ต้องเติมเก้าอี้กันถึงสามรอบ ในช่วงแรก ๆ ถึงกับต้อง
ยืนฟังกันเลย ผมบรรยายอยู่บนเวทีเห็นแล้วก็อึดอัด 
แต่ก็ เห็นว่ าทีมงานก าลั งช่ วยด า เนินการอย่ าง
ขะมักเขม้น ก็ โล่งใจขึ้น ท าหน้าที่บรรยายต่อไป  
ส าหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ผมและทีมงานต้อง
ขออภัยด้วยครับ ทางทีมงาน Thailand Business 
Pages และ สมาคมฯ จะหาโอกาสปรับปรุงต่อไป  
Newsletter ฉบับนี้ผมน าเรื่องที่บรรยายมาสรุปให้ฟัง 
เพื่อเป็น Food for thought ส าหรับท่านที่             
ไม่สามารถไปร่วมงานได้ 
        

      ค าของ Charles Darwin ที่ว่า "It is not the 
strongest of the species that survive, nor the 
most intelligent, the one most responsive to 
change."  ท าให้ผมคิดต่อไปว่า ....  ในยุคนี้คนเราคง
ไม่อยากแค่อยู่รอดหรอก เราไม่พอแค่นั้น เราฉลาด
กว่านั้น เราน่าจะหวังอะไรได้มากกว่าแค่อยู่รอด    
หากเราแค่อยากอยู่รอด เราแค่ปรับตัวเองให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม ท างานกันตามน้ า ใครว่าอะไรก็ท าตาม 
ฉลาดในระดับกลาง ๆ ผมว่าก็อยู่รอดได้ แต่เราคง   
ไม่อยากได้แค่นั้น เราอยากจะ “ประสบความส าเร็จ” 
ดังนั้นปัจจัยอะไรล่ะ ที่ท าให้คนส าเร็จ  ผมเริ่มค้นหา
และตั้งข้อสังเกต  จึงน ามาสรุปเป็นแนวคิด...ไม่ต้อง
เชื่อผมนะครับ ลองคิดดู ... Food for thought  … 

  อ่านต่อหน้า 2 

ฉบับที่ 178 ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 / ส าหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 



    7 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชน  
    1 มองภาพแบบซัพพลายเชน  คือมองเห็นตั้งแต่สินค้า
ที่ส่งมอบไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย มองย้อนมากระบวนการ
จัดส่ง การเก็บ การกระจาย การผลิต การเลือกสรรวัตถุดิบ 
มองเห็นภาพได้กว้างเท่าไรยิ่งเป็นประโยชน์  

    2 มองเห็นอนาคต คือต้องรู้ว่าซัพพลายเชนในข้อ 1 
นั้น dynamic คือมีพลวัตรตามเหตุปัจจัย เราควรมองหา
เหตุปั จจัยที่ ส่ งผลกระทบต่อซัพพลายเชนของเรา         
เช่น เทคโนโลยี  พฤติกรรมผู้บริโภค  จับตามองปัจจัย
เหล่านั้น คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อเราเมื่อไร และอย่างไร  
ส าหรับข้อนี้ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาว   
มาก่อนจะได้เปรียบกว่า 

    3 มองคู่แข่ง  เมื่อทราบสองข้อข้างต้น ต้องมามองที่
ซัพพลายเชนของเรา มองดูว่าควรจะปรับปรุงอะไร      
ก่อนหลัง ท าช้าหรือเร็วถึงจะดี หากยังมองไม่ชัด หรือ
ต้องการทดสอบสมมุติฐาน  ขอให้มองซัพพลายเชนของ
คู่แข่งดูเถิด ทีมเขาเป็นอย่างไร แข็งแกร่งแค่ไหน   

    4 มี sense of urgency  ถึงตรงนี้ต้องรู้ว่าอะไรด่วน 
อะ ไ รต้ อ งล งมื อ  ใ ค รต้ อ งล งมื อ  เ อ าความรู้ เ รื่ อ ง            
การตั้ ง เป้ าหมายมาใช้   ผู้ บริหารควรท า ให้ทุ ก คน           
ในซัพพลายเชน มี sense of urgency ใช้การสื่อสาร       
แ ล ะ ใ ช้ ศิ ล ป ะ ก า ร บ ริ ห า ร ต่ า ง ๆ ใ ห้ ซั พ พ ล า ย เ ช น             
ไปขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 

    5 เจ้านาย  ลองคิดดูว่าใครล่ะครับที่จะคอยส่งงานดี ๆ
ให้เราแสดงฝีมือ ใครคอยปกป้องเราเมื่อท าผิด คิด ไป       
ก็ไม่พ้นเจ้านาย ที่จะเข้าอกเข้าใจเรา แต่เจ้านายจะเป็น
อย่างนั้นไม่ได้เกิดโดยอัตโนมัติ เจ้านายจะเป็นอย่างนั้น    
ก็ต่อเมื่อท่านไว้ใจเรา เชื่อมือเรา เห็นเราทุ่มเท เห็นเรา
ตั้งใจท างานอย่างสุดความสามารถ  ดังนั้นเราต้องมีวิธีการ
ที่จะท างานกับเจ้านายอย่างมีความสุขและประสิทธิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมแนะน าให้ เริ่มจากความรัก ความเข้าใจเจ้านาย           
มีสองอย่างนี้แล้วสิ่งต่างๆ ก็พัฒนาตามมาเองได้ ท างาน    
ให้เก่ง ๆ ใฝ่หาความรู้ ให้เกียรติ ยกย่องเจ้านาย เข้าหา   
ขอค าปรึกษาตามสมควร    

     6 ลูกน้อง  ซึ่งเปรียบเหมือนแขนขา  เราต้องพัฒนา  
ให้เขาเก่งในงาน  มอบความรัก ความเมตตา ให้ลูกน้อง    
ใช้พรหมวิหารสี่เป็นแนวการปกครอง บางเรื่องต้องวางเฉย 
บางเรื่องต้องช่วยให้เขาพ้นทุกข์   

     7 เพื่อนร่วมงาน เราต้องปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ 
มีความสัมพันธ์ที่ ดี  ลองไปท าความเข้ า ใจงานหรือ       
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานในแผนกอื่น ๆ บ้าง   
การที่ เราเข้าใจเขา ท าให้คิดและท างานในมุมองเขา 
นอกจากจะได้ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร
แล้วก็ท าให้เราท างานมีความสุขขึ้น ลองให้เจ้านายช่วย 
หรือหากความสัมพันธ์พัฒนา ไปไม่ได้จริง ๆ ต้องมาจับเข่า 
set up ความคาดหวังต่อกัน  เอาเรื่องงานเป็นที่ตั้ง และ
ค่อย ๆ พัฒนาความสัมพันธ์ตามมา อย่าล้มเลิกความตั้งใจ
เสียก่อนล่ะครับ  

       ท้ายนี้รู้หลักไปแล้ว ต้องไปลงมือท าครับ ลองเอา
หลักไปปรับใช้ตามความเหมาะสม จะมากจะน้อยขอให้เรา
เริ่มลงมือ...ผมเป็นก าลังใจให้ครับ  หากท่านมีข้อคิดเห็น 
หรือ มีหลักปฏิบัติทีจ่ะท าให้ประสบ 
ความส าเร็จ ท่านสามารถแชรไ์ป 
ยังเพื่อนสมาชิกทาง Facebook  
หรือจะใช้ email ก็ได้ครับ  

โดย อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ  
Adv. Cert. SCM℗(ITC) 

นายกสมาคมฯ 





Date April 

3 
Inventory Planning for Professional 
Purchasers 

4 

Advanced Inventory Planning for 
Professional Purchasers 

Purchasing for Non Purchaser 

10 
Basic Risk Management in Purchasing 
& Supply Chains 

11 
Advanced Risk Management in 
Purchasing & Supply Chains 

23 Communication for Negotiation 

24-25 

Essential Knowledge for Purchasing 
Professional 1 

Overseas Purchasing Techniques 

Date June 

6 
Green Procurement Strategy for 
Sustainable Business 

12 Supply Strategy 

13 

Purchasing Operational Excellence 

Vendor Management Inventory 

18 Warehouse Management 

19 

Cost Control in Supply Chains by Activity 
- Based Management 

Measuring Purchasing Function, Vendor 
Rating & Purchasers Performance 
Techniques 

25 
Sourcing Technique for AEC & Road 
Map for Developing supplier 

27 

Purchasing for Non Purchaser 

Supply Chain Management 

Training Calendar  

March - June  2015 

Date March 

7 

Purchasing Operational Excellence 

Vendor Management Inventory 

13 

Measuring Purchasing Function, 
Vendor Rating & Purchasers 
Performance Techniques 

13-14 
"Must Know" Concepts & tools for top 
performance procurement 

14 
Green Procurement Strategy for 
Sustainable Business 

19 Warehouse Management 

20 

Supply Strategy 

Cost Control in Supply Chains by 
Activity - Based Management 

Date May 

8 

Practices Negotiation for Buyer 

Lean Supply Chain Strategy 

9 

Lean -agility-six sigma Supply Chain 
Strategy 

Purchasing Knowledge for Cost Saving 

21 Knowing Salesman's Tactic 

22 Finance for Strategic Procurement 

22-23 
Essential Knowledge for Purchasing 
Professional 2 

23 
Advanced TQM for Procurement & 
Supply Chains Management 
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International Conference  

2014 

The Winning Supply Chain – 
         Succeeding in the Global Game with Best – in – Class Supply Chain 



International Conference  

2014 

       บรรยากาศภายในงาน 
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557   
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เคล็ดลับ
ในการประช ุมอย�างม ีประส ิทธ ิภาพ8

การกำหนดเป�าหมายก็เหมือนกับการ
มองเห็นผลลัพท�ที ่ชัดเจนอยู�ในใจว�า 
เราต�องการอะไรจากการประชุม เช�น 
เราต�องการให�ที ่ประชุมตัดสินใจ  
ให�ช�วยออกความเห็น ต�องการข�อมูล 
จากแผนกอื่น ๆ ต�องการให�ทีมงาน 
เข�าใจภาพรวมและนำไปปฎิบัติ 
การประชุมเพ�่อการกระจายงาน 
เป�นต�น 

การประชุมที ่ดีต�องมีเป�าหมาย
การประชุมที ่ชัดเจน 
หากยังไม�มี… ไม�ต�องประชุม 

เทคโนโลยีอย�างเช�น กระดานไฟฟ�า 
(Electronic Board) หร�อการสรุป 
ประเด็นต�าง ๆ ด�วยคอมพ�วเตอร�แล�ว 
ข� ้นจอภาพให�ทุกคนเห็นไปพร�อมกัน 
ระหว�างประชุมจะทำให�การประชุมมี 
ประสิทธิภาพมากข�้น การสรุป Action 
ทันที การเข�ยนรายงานการประชุม 
ฉบับย�อ (Brief) ในระหว�างประชุม 
จะทำให�ทุกคนออกไปดำเนินการ 
หลังจากออกจากห�องประชุมได�ทันที  
การเลือกใช�เทคโนโลยีเป�นตัวถ�วง เช�น 
ให�เลขาอัดเทปเสียงในการประชุม 

เป�นเร� ่องที่ควรทำ เพ�่อป�องกันป�ญหา 
ความล�าช�า และผลกระทบต�องานอื่น ๆ 
เราควรมีแนวทางการติดตามผลหลังป
ระชุมอย�างสม่ำเสมอ..

เป�นเคล็ดลับให�การประชุมเป�นไปด�วย 
ความราบร�่น และมีประสิทธิภาพ เพราะ 
ทำให�ทุกคนได�ตระเตร�ยมข�อมูลไว�อย�าง
ดีล�วงหน�า การไปพบและพ�ดคุยก�อนจะ 
เป�นประโยชน� ในการได�รับฟ�งความเห็น
หร�อได�รับทราบมุมมองในบางมุมซึ่ง 
ปกติอาจจะไม� ได�แสดงออกในที่ประชุม 
ก็ ได� 

หากเรากำหนดเวลาให�แต�ละเร� ่อง
และผลที่ต�องการในการประชุมแต�ละ 
หัวข�ออย�างชัดเจนก็ทำให�ทุกท�าน 
เข�าใจและให�ความร�วมมือแต�แรก และ 
ที่ประชุมยังคอยช�วยตบให�ทุกอย�าง 
เป�นไปตามกำหนดการด�วย  ในข�อนี้ 
เราอาจจะใช� Visual Technique เช�น 
การเข�ยน agenda และเวลาประชุม 
ไว�บนกระดาน ให�ทุกคนเห็นแต�แรก 

การประชุมต�องตรงเวลาทั้งการเร� �ม 
และจบ ดังนั้นประธานที่ประชุมต�องมี 
ทักษะการดำเนินการประชุมอย�างดี 
การพ�ดสรุป การพ�ดให�เร�ง การพ�ด 
รวบรัดตัดบท ต�องทำอย�างมีศิลปะ 
และเนื้อหาสาระต�องให� ได� หากจำเป�น 
ต�องทำการตัดบท คำพ�ดออกตัวและ 
การปรับความเข�าใจหลังการประชุม 
เป�นการส�วนตัวเป�นทางออกที่ดี 

ระหว�างการประชุม เมื ่อมีสาระสำคัญ 
ในการประชุม ควรจะขมวดประเด็นและ 
สรุปเป�น Action เป�นระยะ อย�าปล�อย 
ไปลอย ๆ ต�องเน�นย้ำให�ชัดเจน หร�อ 
ระบุตัวผู�ที ่ต�องดำเนินการให�ชัดเจน 
รวมไปถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ
ไว�ด�วย 

เพ�่อที่จะควบคุมและดำเนินการประชุม
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ และเป�ดโอกาส 
ให�แต�ละท�านที่เข�าประชุมจะได�มีการ 
ออกความเห็นได�อย�างเต็มที่ เต็มเวลา 
และไม�ให�เสียเวลาคนอื่น ๆ ผู�เชิญ 
ประชุมต�องคำนึงถึงแง�มุมการจัดการ
ประชุมด�วย 

เชิญประชุมเฉพาะ
ผู�ที ่เกี ่ยวข�อง 

      แผนกจัดซื ้อม ีการประชุมร �วมกับแผนกอื ่นๆ หร�อไม �ก ็จะต�องประชุม
กับซัพพลายเออร�อยู � เป �นประจำ ในวันหนึ ่ง ๆ เราใช � เวลากับการประชุม
อยู � ไม �น �อย หากไม�จ ัดสรรเวลา หร�อจัดการประชุมให �ม ีประสิทธิภาพ 
เราคงรอดยาก…
      ผมมีโอกาสพบผู �บร �หารหลายท�าน พบว�าบางท�านต�องเส ียเวลาไปกับ 

1/ 2/
ประชุมก�อนประชุม 

3/
ก�อนเร� �มเข�าเนื ้อหาการประชุม 
ต�องแจ�งกำหนดการ หัวข�อ เวลา 
การประชุม และกฎกติกาให�ชัดเจน

4/

สรุปประเด็นและ 
Action Plan ทันที 

ตรงเวลา 
5/ 6/

ใช� Technology เป�นเคร� ่องช�วย 
ไม�ใช�ตัวถ�วง7/

ติดตามผลการดำเนินงาน 
8/

คุณอกนิษฐ� สมิตะพ�นทุ 
Adv. Cert. SCM℗ (ITC)

นายกสมาคมบร�หารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 
แห�งประเทศไทย

“ 
การประชุมวันละหลายชั ่วโมง หลายวันในหนึ ่งส ัปดาห� ต �องเก ็บงานไว �ทำตอนเย็น 
หลังเล ิกงาน หร�อต�องหอบงานเข �าห �องประชุมไปด�วย  
      แต �ก ็ม ีผ ู �บร �หารอีกหลายท�านที ่ม ี เวลาทำงานอย�างมีประสิทธิภาพ ไม� ได �ย ุ �งก ับ 
งานประชุมทั ้งว ัน ทำให�ผมสงสัยว�าอะไรที ่ทำให �แตกต�าง แต�ละท�านมีว �ธ ีบร �หาร
จัดการอย�างไร …. ” 

ว�สัยทัศน�ฉบับนี้ผมจ�งได� ไปค�นหาและรวบรวม 8 เคล็ดลับ ในการทำให�การประชุมมีประสิทธิภาพมากข�้น ลองนำไปใช�ดูนะครับ 

ร�างพระราชบัญญัติ
การนำเข�า-ส�งออกที่นักจัดซื ้อควรรู�

รับสมัคร CPSM รุ�น 3 
วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2016

Training Calendar
August-October 2015

เตร�ยมพบกับ หลักสูตร 
Advanced C.P.S. เร็วๆนี้Site Visit #1/ 2015 

การสอบ C.P.K. 
ครั้งสุดท�าย 

www.pscmt.or.th



ป�จจ�บันการขนส�งสินค�าผ�านแดนและการถ�ายลำ
ในราชอาณาจักร เพ�่อส�งต�อไปยังประเทศอื่นมีปร�มาณ 
เพ��มข�้น แต�เนื่องจากกฎหมายที่ใช�ในการ ควบคุม และ 
จัดระเบียบ การนำสินค�าผ�านแดน ประทศไทย หร�อนำ 
สินค�ามาเปลี่ยนถ�ายยานพาหนะ ในการขนส�งที่ประเทศไทย 
ไม�เพ�ยงพอ  

จ�งจำเป�นต�องมีการแก�ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม 
พ.ศ. 2522 เพ�่อให�ครอบคลุมถึงการผ�านแดนและการถ�าย 
ลำของสินค�า และเพ�่อเป�นการเสร�มสร�าง ประสิทธิภาพใน 
กลไกการจัดระเบียบการนำผ�านสินค�าเพ�่อปกป�องผล
ประโยชน�ของรัฐ

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558สภานิติบัญญัติแห�งชาติได�นำร�าง 
พระราชบัญญัติ การส�งออกไปนอกและการนำเข�ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค�า 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ….เข�าสู�การพ�จารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห�งชาติครั้งที่ 
36/2558 ซึ่งผลการประชุมสรุปว�าที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่ 1และ 
มอบหมาย ให�คณะกรรมาธิการว�สามัญที่ได�รับแต�งตั้งนำร�างพระราชบัญญัติ 
ดังกล�าวไปพ�จารณาต�อไปก�อนที่จะนำเข�าสู�การพ�จารณาของสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติในวาระที่ 2 และในวาระที่ 3 ตามลำดับจ�งเป�นที่น�าสนใจว�าร�าง 
พระราชบัญญัติดังกล�าวมีข�้นโดยมีวัตถุประสงค�ใดและเพ�่อแก�ไขป�ญหาใดมีผล
กระทบต�อภาคเอกชน อย�างไรหร�อไม�ซึ่งจะได�ว�เคราะห�เนื้อหาของร�าง 
พระราชบัญญัติดังกล�าว ดังนี้

 ร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวได�ให�เหตุผลและความจำเป�นในการตรา
พระราชบัญญัติไว�ว�า “โดยที่ป�จจ�บันการขนส�งสินค�าผ�านแดนและการถ�ายลำใน 
ราชอาณาจักรเพ�่อส�งต�อไปยังประเทศอื่นมีปร�มาณเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง สมควร 
กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลสินค�าที่นำผ�านให�มีความรัดกุมมากยิ�งข�้น 
เพ�่อป�องกันการใช�ว�ธีการนำผ�านเป�นช�องทางในการลักลอบส�งออกหร�อนำเข�าสิน
ค�า และเป�นการเสร�มสร�างประสิทธิภาพในกลไกการจัดระเบียบการนำผ�านสินค�า 
เพ�่อปกป�องผลประโยชน�ของรัฐ จ�งจำเป�นต�องตราพระราชบัญญัตินี้”

 จากเหตุผลและความจำเป�นข�างต�น สรุปได�ว�า เนื่องจากกฎหมาย 
ที่ใช�ในการควบคุมและจัดระเบียบการนำสินค�าผ�านแดนประเทศไทยหร�อนำสินค�า
มาเปลี่ยนถ�ายยานพาหนะในการขนส�งที่ประเทศไทยยังไม�ไม�เพ�ยงพอ จ�งอาจเป�น 
ช�องทางให� เกิดการลักลอบหนีศุลกากรได�จ�งจำเป�นต�องมีการแก�ไข 
พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนำเข�ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค�า 
พ.ศ. 2522 เสียใหม� เพ�่อให�ครอบคลุมถึงการผ�านแดนและการถ�ายลำของ 
สินค�าด�วย

ร�างพระราชบัญญัติ
การส�งออกไปนอกและการนำเข�ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค�า (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

ร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวมีสาระสำคัญ  3 ประการดังนี้

สาระสำคัญ

เหตุผลและความจำเป�น

การนำเข�า-ส�งออก ที่นักจัดซื้อควรรู�

เพ��มความหมายของคำว�า “นำผ�าน” ให�ชัดเจนว�าหมายถึงการนำหร�อส�งสินค�า 
ผ�านราชอาณาจักรโดยมีจ�ดเร��มต�นและจ�ดสิ�นสุดของการขนส�งนอกราชอาณาจักร 
ไม�ว�าจะ มีการพักสินค�า การเปลี่ยนถ�ายยานพาหนะหร�อการเพ��มหร�อเปลี่ยนภาชนะ 
บรรจ�สินค�า ในราชอาณาจักรเพ�่อประโยชน�ในการขนส�งหร�อไม�ก็ตาม ทั้งนี้ จะต�อง 
ไม�มีการใช�ประโยชน�ใดๆ ซึ่งสินค�านั้นในราชอาณาจักร

กำหนดให�รัฐมนตร�โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตร�มีอำนาจประกาศกำหนดสินค�าที่อยู� 
ภายใต�บังคับกฎหมายดังกล�าวได�โดยมีบทกำหนดโทษสำหรับผู�ฝ�าฝ�นไว�ด�วย

ให�นำบทกฎหมายว�าด�วยศุลกากรและอำนาจของพนักงานศุลกากรที่ใช�บังคับ
สำหรับ การนำผ�านมาใช�กับการนำผ�านสินค�าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ตลอดจน
เพ��มอำนาจให�แก�พนักงานเจ�าหน�าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให�ครอบคลุมถึงกรณี
นำผ�านสินค�าด�วย

ให�อธิบดีกรมศุลกากรหร�อคณะกรรมการเปร�ยบเทียบตามกฎหมายว�าด�วย 
ศุลกากร มีอำนาจเปร�ยบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด�วย

01.

02.

03.

04.

ผลกระทบ
 จากสาระสำคัญข�างต�น จ�งพอสรุปได�ว�า ในอนาคตอันใกล�นี้ จะมีกฎหมายที่ 
สามารถออก ข�อห�าม/ข�อจำกัดในการผ�านแดนเพ��มข�้นอีก 1 ฉบับคือร�างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ และแม�ว�า ความผิดตามร�างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีโทษทางอาญาสูงกว�า 
พระราชบัญญัติ ศุลกากร ก็ยังคงให�อำนาจอธิบดีกรมศุลกากรหร�อคณะกรรมการ 
เปร�ยบเทียบ ในการ เปร�ยบเทียบคดีในชั้นศุลกากรเพ�่อมิให�ต�องนำคดีมาฟ�องศาล 

 อาจารย�กฤติกา ป��นประเสร�ฐ
ผู�เชี่ยวชาญด�านกฎหมาย 

กรมศุลกากร ระดับ 9 กรมศุลกากร

อ�านต�อ…หน�าถัดไป >>



แต�อย�างใด คดีดังกล�าวจ�งอาจยุติลงได�ในชั้นของฝ�ายบร�หารคือกรมศุลกากรนั่นเอง 
แต�การเปร�ยบเทียบคดีในชั้นศุลกากรนี้ จำเป�นต�องได�รับความยินยอมของทั้งฝ�าย 
ผู�ประกอบการและฝ�ายศุลกากรด�วย หากฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งไม�ประสงค�จะระงับคดีนั้น 
ศุลกากร ย�อมสามารถนำคดีข�้นสู�ศาลได�ตามขั้นตอนปกติ 
 หากมองในแง�ความจำเป�นแล�วเห็นว�ากฎหมายดังกล�าวน�าจะมีความจำเป�น 
เพราะหลักเกณฑ�เง�่อนไขในการนำสินค�าผ�านตามที่มีอยู�ในเวทีการค�าโลกในขณะนี้มีเพ��ม
มากข�้นทุกที เช�น มีการห�ามนำ สินค�าที่ใช�ได�สองทาง (Dual Use Goods)ผ�าน เว�นแต�จะ 
ได�ดำเนินการตามข�อห�าม / ข�อจำกัดที่กำหนดไว�เสียก�อน เป�นต�น  อย�างไรก็ตาม 

>>  (หน�าต�อ)…ผลกระทบ 

SITE VISIT #1/ 2015

การใช�อำนาจของรัฐมนตร�ในการ ออกข�อห�าม/ข�อจำกัดตามกฎหมายดังกล�าว  
ก็มิได�ให�ใช�อำนาจตามอำเภอใจแต�อย�างใด กล�าวคือ ต�องออกข�อห�าม/ข�อจำกัดในการ 
ผ�านแดนเฉพาะที่จำเป�นเพ�่อให�เป�นไปตาม พันธกรณีระหว�างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู� 
เท�านั้น ดังนั้น จ�งเห็นว�าร�างกฎหมาย ดังกล�าวมิใช�กฎหมายที่จำกัดสิทธิของบุคคลโดย 
ปราศจากเหตุผลและความจำเป�นแต�อย�างใด
 ขณะนี้ร�างกฎหมายดังกล�าวอยู�ระหว�างขั้นตอนการในการตรา 
พระราชบัญญัติ ทั้งนี้ คาดว�าจะสามารถผ�านขั้นตอนดังกล�าวจนออกมาเป�นกฎหมาย 
ได�ในเร็วๆนี้ ดังนั้นภาคเอกชนควรเตร�ยมความพร�อมและติดตามความคืบหน�าของ 
การพ�จารณาร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวต�อไป

SITE
VISIT

#1 / 2015

วันฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 

"ช�วงเช�า" 
สดชื่นยามเช�ากับเคร�่องดื่ม 

ภายใต�ยี่ห�อ “แบรนด�”

"ช�วงบ�าย" 
อิ�มอร�อยยามบ�ายกับ
เมนูหลากหลาย

ของ “ซีพ�แรม”  



PSCMT
สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพ� �มเติม และ download ใบสมัครได�ที ่ www.pscmt.or.th

Certified   Professional in Supply Management (CPSM )

ประกอบด�วย 3 หมวดว�ชา
Module

1
[ 318 pages ]

FOUNDATION OF SUPPLY 

MANAGEMENT 

Task A. Contracting and Negotiation

Task B. Cost and Finance

Task C. International

Task D. Social Responsibility

Task E. Sourcing

Task F. Supplier Relationship Management

Module

2
[ 253 pages ]

EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE 

Task A. Forecasting

Task B. Logistics

Task C. Materials and Inventory Management

Task D. Organization / Department Assessment

Task E. Planning

Task F. Product Development

Task G. Project Management

Task H. Quality

Module

3
[ 366 pages ]

LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT

Task A. Leadership

Task B. Risk and Compliance

Task C. Strategic Sourcing

รับสมัคร 

CPSM #3

ค�าอบรมอย�างเดียว 63,000 บาท + VAT 7%  อัตรานี้ได�รับสิทธิเหมือนข�างต�น ยกเว�นค�าสอบ 3 ว�ชา

ค�าใช�จ�าย (ราคาสมาชิกตลอดชีพเท�านั้น  หากท�านยังไม�ได�เป�นสมาชิกตลอดชีพ มีค�าสมัครเพ��มอีก 600 บาท)

Time Table

2559

MODULE 01
อบรม 
04วัน

กุมภาพันธ�

เสาร�ที่ 13 - อาทิตย�ที่ 14 
และ ศุกร�ที่ 26 - เสาร�ที่ 27

MODULE 02
อบรม 
03วัน

พฤษภาคม

ศุกร�ที่ 13 - เสาร�ที่ 14  
และ ศุกร�ที่ 28

MODULE 03
อบรม 
04วัน

 สิงหาคม
 กันยายน

เสาร�ที่ 20 - อาทิตย�ที่ 21 สิงหาคม
และ  ศุกร�ที่ 2 - เสาร�ที่ 3 กันยายน 

ค�าอบรม อาหาร คอฟฟ��เบรค 11 วัน
ค�าหนังสือ CPSM Study Guide จำนวน 3 เล�ม 
ค�าหนังสือ Diagnostic kit  1 เล�ม

ค�าสมาชิก ISM เป�นเวลา 1 ป� 
(ท�านสามารถเข�าเวบไซด�เพ�่อดูข�อมูลต�างๆได� ได�รับ ISM Report 
on Business และ นิตยสาร Inside Supply Management)

ค�าสอบ 3 ว�ชา ภายใน 1 ป� นับตั้งแต�เร��มการอบรม

อบรม อบรมและสอบ รายละเอียด อบรม อบรมและสอบ รายละเอียด

x

รับสมัคร 

CPSM รุ�น 3 

วันนี้ จนถึง 
วันที่ 15 ม.ค. 2016 

เท�านั้น !!

ค�าอบรมและสอบ 80,000 บาท + VAT 7% อบรมอย�างเดียว 63,000 บาท

อัตรานี้รวม



ท�านสามารถดูรายละเอียดเพ� �มเติมได�ที ่ http://www.pscmt.or.th

C.P.K.,C.P.S.  #132
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558บทสัมภาษณ � ผู� ได�คะแนนสอบ 

C.P.K. ครั้งที ่ 132 เป�นอันดับ 1

?
คำถาม  : ท�านรู�จักสมาคมฯ และ/หร�อ ประทับใจ ในด�านใดของสมาคมฯ มากที่สุด 
คำตอบ : รู �สึกประทับใจสมาคมฯ ในความมุงมั่น ที ่จะพัฒนาอาชีพจัดซื้อให� ได�เป�นส�วนสำคัญของทุกๆองค�กร

?
คำถาม : ท�านมีเทคนิคอย�างไรในการพ�ชิตข�อสอบ
คำตอบ : พยายามทำความเข�าใจมากกว�าการท�องจำ และจับใจความในประเด็นสำคัญๆ

?
คำถาม : ท�านคิดว�า เนื ้อหาใน หลักสูตร C.P.K. นี ้สามารถใช� ได�จร�งหร�อไม�
คำตอบ : หลักสูตร C.P.K. มีเนื ้อหา ที่ค�อนข�างครอบคลุมการทำงานด�านจัดซื้อ    
               จ�งสามารถนำความรู�ที ่ ได�มาปรับใช� ในการทำงานได�เป�นอย�างดี

?
คำถาม : ท�านมีความคิดเห็นอย�างไรต�อวงการว�ชาชีพจัดซื้อจัดหา และโลจ�สติกส� ในป�จจ�บัน
คำตอบ :  นักจัดซื ้อเป�นอาชีพที่จะต�องมีความรู�ความสามารถ และมีส�วนสำคัญมากต�อทุกๆองค�กร

?
คำถาม : ขณะนี้ สมาคมฯ กำลังดำเนินการพัฒนา หลักสูตร C.P.K.,C.P.S. ไปสู�ระดับ  Advanced C.P.S. 
               ซึ ่งเป�นระดับความรู�ที ่สูงข� ้น เพ�่อให�สามารถเทียบเท�ากับมาตรฐานต�างประเทศ ท�านสนใจจะเข�าอบรมและ
               สอบวัดระดับความรู�นี ้ เพ��มอีกหร�อไม� เพราะเหตุใด 
คำตอบ : สนใจและคาดว�าจะเข�าร�วมอบรม เพ�่อเพ��มเติมและพัฒนาความรู� ให�เทียบเท�าระดับสากลคะ

i

เตร�ยมพบกับ หลักสูตร เร็วๆนี้
Advanced 
C.P.S.

01. 1.1. 1.2.ต�องเป�นผู� ได�รับวุฒิบัตร C.P.S. 
และมีประสบการณ�การทำงานด�านจัดซื้อ
หร�อซัพพลายเชนอย�างน�อย 3 ป� หร�อ

จบการศึกษาระดับปร�ญญาตร� 
มีประสบการณ�การทำงานในสาขาใดก็ ได� 
อย�างน�อย 8 ป� และได�เข�ารับการอบรมและ 
สอบผ�านหลักสูตร  C.P.S. Module #1 แล�ว

เนื้อหาหลักสูตร Advanced. C.P.S.
Module 

1
Module 

2
Module 

3
INTERNATIONAL 
PROCUREMENT 
MANAGEMENT

LOGISTICS & 
OPERATIONS 
MANAGEMENT

SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT

INTERNATIONAL PROCUREMENT 

CONTRACT MANAGEMENT

TECHNOLOGY IN PROCUREMENT 
& SUPPLY CHAIN
LEADERSHIP IN SUPPLY CHAIN

LOGISTICS MANAGEMENT

OPERATIONS MANAGEMENT 
IN SUPPLY CHAIN 

คุณ เกศร�น ตะพัง
ตำแหน�งว�ศวกรจัดซื้อ

บร�ษัท อุตสาหกรรมทำเคร�่องแก�วไทยจำกัด(มหาชน) 

เกณฑ�การพ�จารณา
ผู�มีสิทธิสมัครสอบ
เพ�่อรับวุฒิบัตร 
Advanced C.P.S

( 3 DAYS ) ( 3 DAYS ) ( 3 DAYS )

PRESENTATION
( 1 DAY )

CASE STUDY PRESENTATION TO ALL TRAINERS



 จากสาระสำคัญข�างต�น จ�งพอสรุปได�ว�า ในอนาคตอันใกล�นี้ จะมีกฎหมายที่ 
สามารถออก ข�อห�าม/ข�อจำกัดในการผ�านแดนเพ��มข�้นอีก 1 ฉบับคือร�างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ และแม�ว�า ความผิดตามร�างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีโทษทางอาญาสูงกว�า 
พระราชบัญญัติ ศุลกากร ก็ยังคงให�อำนาจอธิบดีกรมศุลกากรหร�อคณะกรรมการ 
เปร�ยบเทียบ ในการ เปร�ยบเทียบคดีในชั้นศุลกากรเพ�่อมิให�ต�องนำคดีมาฟ�องศาล 

AUGUST

THURSDAY

FRIDAY

FRIDAY FRIDAY

รู�ทันกลเม็ดนักขาย สำหรับนักจัดซื ้อ 
[ KnoKnowing Salesman's Tactic ]

ว�ธีการเจรจาต�อรองในงานจัดซื้อ 
[ Practices Negotiations For Buyers ]

กลยุทธ�การจัดซื้อแบบลีน - 
ลดต�นทุนอย�างยั่งยืน 
[ LEAN SUPPLY CHAIN STRATEGY ]

เร� ่องเง�น ๆ ทอง ๆ ที่นักจัดซื ้อไม�ควรพลาด  
[ Finance for Strategic Procurement ] 

ความรู�ที ่จำเป�นสำหรับนักจัดซื ้อมืออาชีพ 2   
[ Essential Knowledge for 
Purchasing Professionals 2 ]

แนวคิด และเคร�่องมือสำหรับนักจัดซื ้อชั ้นเซียน 
[ "Must-know" concepts and tools 
for top performance procurement  ] 

บร�หารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย�างไร
ให� ได�คุณภาพสมบูรณ�แบบ 
[ Advanced TQM for Procurement and 
Supply Chains Management ]

ความรู� ในงานจัดซื้อสำหรับผู�ที ่ ไม�ใช�นักจัดซื ้อ  
[ Purchasing for Non Purchaser ]

สุดยอดกลยุทธ�จัดซื ้อลีน ทำน�อย ได�ผลมาก 
เพ�่อการเติบโตที่ยั ่งยืน  
[ Lean - Agility - Six sigma supply 
chain strategy ]
ความรู� ในงานจัดซื้อเพ�่อการลดต�นทุน 
[ Purchasing Knowledge for Cost Saving ]

SEPTEMBER

06
THURSDAY

15
THURSDAY

07
FRIDAY

FRIDAY

SATURDAY

21
FRIDAY SATURDAY

29
SATURDAY

22
SATURDAY

เทคนิดการประเมินผลงานจัดซื้อ 
วัดผลงานผู�ขาย และพนักงานจัดซื้อ 
[ Measuring Purchasing Function, 
Vendor Rating and Purchasers 
Performance Techniques ] 

การจัดกลยุทธ�สินค�าในงานจัดซื้อ 
[ Supply Strategy ]

FRIDAY
18

FRIDAY

การบร�หารคลังสินค�า 
[ Warehouse Management ]

THURSDAY
17

THURSDAY

SATURDAY
12

SATURDAY

Vendor Management Inventoryการควบคุมต�นทุนซัพพลายเชน
ด�วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม 
[ Cost Control in Supply Chains 
by Activity - Based Management ]

FRIDAY
11

FRIDAY

บร�หารงานจัดซื้ออย�างไร 
ให�โลกสีเข�ยวและสร�างธุรกิจกำไรยั่งยืน 
[ Green Procurement Strategy 
for Sustainable Business ]

SATURDAY
05

SATURDAY

14
FRIDAY

กรอกรายละเอียดและส�งใบสมัครได�ที่ 
e-mail : helpdesk@pscmt.or.th

02.

01.
ดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่ 
www.pscmt.or.th

ว�ธีการสมัคร

AUGUST - OCTOBER



OCTOBER

FRIDAY

FRIDAY

SATURDAY THURSDAY

กลยุทธ�การบร�หารความเสี่ยง - 
จัดซื ้ออย�างไรให�ความเสี่ยงเป�นศูนย�  
[ Basic Risk management in purchasing 
and supply chains ]

ความรู� ในงานจัดซื้อสำหรับผู�ที ่ ไม�ใช�นักจัดซื ้อ 
[ Purchasing for Non Purchaser ]

กลยุทธ�การบร�หารความเสี่ยง - 
จัดซื ้ออย�างไรให�ความเสี่ยงเป�นศูนย� (ขั ้นสูง) 
[ Advanced Risk Management 
in Purchasing and Supply Chains ]

การวางแผนสินค�าคงคลัง ขั ้นสูง 
สำหรับนักจัดซื ้อมืออาชีพ 
[ Advanced Inventory Planning for 
Professional Purchasers ]

ความรู�ที ่จำเป�นสำหรับนักจัดซื ้อมืออาชีพ 1 
[ Essential Knowledge for Purchasing 
Professionals 1 ]

การวางแผนสินค�าคงคลัง 
สำหรับนักจัดซื ้อ มืออาชีพ 
[ INVENTORY PLANNING FOR 
PROFESSION PURCHASERS ]

หลักสูตรการสื่อสารเพ�่อการเจรจาต�อรอง 
[ Communication for Negotiation ]

ความรู� ในงานจัดซื้อต�างประเทศ 
[ Oversea Purchasing Techniques ]

02
FRIDAY

09
THURSDAY

03
SATURDAY

SATURDAY

10
SATURDAY

FRIDAY

SATURDAY

17
SATURDAY

08
THURSDAY

16
FRIDAY

AUGUST - OCTOBER

สมาคมบร�หารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห�งประเทศไทย (สจซท)
26/56 อาคารทีพ�ไอทาวเวอร� ชั้น 23 ถนนจันทน�ตัดใหม� อาคารทีพ�ไอทาวเวอร� ชั้น 23 
แขวง ทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120

สอบ 
C.P.K.,C.P.S. 

ครังที 133้ ่

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558   /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
“ การสอบ C.P.K. ครั้งสุดท�าย ”





















     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 ประกาศใช้บังคับอีก 8 เร่ือง เป็นการเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2537 ดังนี้ 
     1. คุ้มครองทางการบริหารสิทธิ์ เช่น การลบช่ือเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์ ช่ีอนักแสดง ผู้ลบมีความผิดฐานละเมิด
ข้อมูลการบริหารสิทธิ์ 
     2. คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ เจ้าของลิขสิทธิ์
น้ามาใช้ปกป้องงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน เพื่อป้องกันการท้าซ้้า  
หรือเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ หากบุคคลใดท้าลายถือว่าละเมิด 
     3. ก้าหนดข้อยกเว้นการละเมิดการท้าซ้้าช่ัวคราวบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
     4. เพิ่มเรื่องก้าหนดข้อจ้ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเตอร์เนต (Liability Limitation of  ISP) เช่น เจ้าของ  เวป
ไซต์  Youtube  ไม่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ โดย
ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ร้องศาลให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เนต เอาไฟล์
ละเมิดออกจากเวปโดยต้องแสดงหลักฐานต่อศาล  
     5. เพ่ิมข้อยกเว้น (การขายงานอันมีลิขสิทธ์มือสองท าได้  
เช่น ขายภาพเขียน หนังสือ ซีดีเพลง ซีดีภาพยนต์ (แต่ถ้าเป็น
ภาพยนต์ วีดิทัศน์อาจผิดกฎหมายภาพยนต์ วีดิทัศน์ได้) 
     6. เพิ่มเรื่องสิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง (Moral right)  มี
สิทธิทางศีลธรรมเท่าเทียมสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์งาน  
โดยมีสิทธิระบุช่ือตนในการแสดงที่ตนได้แสดง และห้ามไม่ให้
บุคคลใดกระท้าต่อการแสดงของตน จนท้าให้เกิดความเสียหาย
ต่อช่ือเสียงหรือเกียรติคุณ 
     7. เพิ่มบทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive 
damages) ให้ศาลมีอ้านาจสั่งผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

      8. ให้ศาลมีอ้านาจสั่งริบ ท้าลาย สิ่งที่ได้ใช้กระท้าละเมิด 
ท้าข้ึน น้าเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
นักแสดง 
      จึงเป็นโอกาสอันสมควรที่นักบริหารงานจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ 
(Purchasing and Supply Management Professional) 
จะต้องศึกษาเรื่อง “ลิขสิทธิ์” ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
ฉบับท่ี 1 ให้มีความรู้พอสังเขป เนื่องเพราะบางโอกาสจะต้องซื้อ
หาทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์เหล่านั้นมาใช้ในทางธุรกิจ  โดยไม่เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์  ด้วยการท าสัญญารับโอนลิขสิทธิ์หรือให้ได้
ใช้ประโยชน์ในลิขสิทธิ์ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนท้ายบทความนี้ 
       ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ย่อมห้ามผู้อื่นจากการใช้งานได้ หรือเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีละเมิดได้ 
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เมื่อท่านซื้อสินค้าท่ีมีลิขสิทธิ ์? (ต่อ) 

     ลิ ขสิ ทธิ์  กั บ  กรรมสิ ทธิ์ แยก ต่างหากจากกั น 
หมายความว่า กรรมสิทธิ์เป็นทรัพยสิทธิติดตัวทรัพย์ ส่วน
ลิขสิทธิ์เป็นทรัพยสิทธิที่ไม่มีรูปร่าง แยกต่างหากจากตัว
ทรัพย์ที่งานอันมีสิขสิทธิ์นั้นปรากฎอยู่  ยกตัวอย่างเพื่อให้
หายงงหรืองงมากกว่าเดิม เช่น นาย ก. ซื้อภาพวาดสีน้้ามัน
จากนาย ข. นาย ก.ย่อมเป็นเจ้าของภาพคือมีกรรมสิทธิ์ใน
ภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากภาพที่ซื้อมานั้น เช่น แขวน
ไว้ที่ห้องรับแขกได้ เป็นไปตามกฎหมายแพ่งเร่ืองการซ้ือ
ขาย แต่นาย ก .ไม่มีลิขสิทธิ์ในภาพนั้น เพราะนาย ข .
เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้ท้าสัญญาโอนลิขสิทธิ์ให้ หรือไม่ได้ท้า
สัญญาให้นาย ก.ได้ใช้ประโยชน์จากภาพที่นาย ข.ขายให้ 
ดังนั้น... ถ้านาย ก.ถ่ายท้าภาพนั้นเป็นปฎิทิน หรือเป็น
โปสการ์ดจ้าหน่ายจ่ายแจกหาก้าไร หรือแม้จะวาดขึ้นใหม่
เป็นภาพที่คล้ายคลึงกันโดยใช้ภาพของนาย ก. เป็นต้นแบบ
ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนาย ข.  
     แต่นาย ก. สามารถขายภาพนั้นต่อไปให้นาย ค . ได้ 
(เข้าข่ายตามข้อยกเว้นข้อ 5 ข้างต้น เป็นการขายงานอันมี
ลิขสิทธ์มือสอง ท้าได้)   
     และอีกตัวอย่างหนึ่ง (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องลิขสิทธิ์มี
ความซับซ้อน) เกิดขึ้นไม่นานมานี้ กล่าวคือ นักร้องคนหนึ่ง
ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานแต่งงาน ได้ร้องเพลงที่ค่าย
เพลงหนึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งที่นักร้องผู้นี้ได้ร้องอัดแผ่น
ซีดีตามต้องการของค่ายเพลงนี้ แต่การร้องเพลงครั้งนี้ใน
งานแต่งงานไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของค่ายเพลง จึงถือว่า
นักร้องผู้นี้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลง และถ้าปรากฎว่า คู่บ่าวสาว
ก้าหนดให้นักร้อง ๆ เพลงอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวก็ถือว่าร่วม
กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย เว้นเสียแต่ว่าปล่อยให้
นักร้องเลือกร้องเพลงใด ๆ เองได้ 
 
 
      เมื่อขยายความหมายของงานแต่ละหัวข้อออกไปจะ
เห็นว่ามี (งานท่ีมีลิขสิทธิ)์ มากมาย คือ  
      1. งานวรรณกรรม  ได้แก่งานนิพนธ์ทุกชนิด เช่น 
หนังสือ จุลสาร สิ่ ง เขียน สิ่ งพิมพ์  ปาฐกถา เทศนา          
ค้าปราศรัย สุนทรพจน์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
      2. งานนาฎกรรม คืองานเกี่ยวกับการร้า การเต้น     
การท้าท่าหรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว เช่น 
การแสดงโขนและลิเก ตลอดจนการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย   
   
 
 
 
 

      3 .  ศิ ล ปก ร รม  ไ ด้ แ ก่ ง า น จิ ต ร ก ร ร ม  ดั ง เ ช่ น            
งานภาพวาดด้ วยสีน้้ ามั นและภาพวาดด้ วยดินสอ          
งานปฏิมากรรม (งานสร้างสรรค์รูปทรงท่ีเกี่ยวกับปริมาตรที่
สัมผัสและจับต้องได้) งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม 
งานภาพถ่าย งานภาพประกอบแผนที่  โครงสร้าง ภาพร่าง
หรืองานสร้างสรรค์ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ งานศิลปประยุกต์ 
       4. ดนตรีกรรม  งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อ
บรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมีท้านองและค้าร้องหรือมี
ท้านองอย่างเดียว รวมถึงโน๊ตเพลง และไม่จ้ากัดลักษณะ 
อาจเป็นเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลง
ล้าตัด เพลงเชียร์กีฬา 
       5. งานโสตทัศนวัสดุ งานอันประกอบด้วยล้าดับของ
ภาพ โดยบันทึกลงในวัสดุ สามารถน้ามาเล่นซ้้าได้อีก เช่น
แผ่นวีดีโอดิจิทอล แผ่นวีดีโอคอมแพค แถบบันทึกภาพ 
และให้คุ้มครองเสียงซึ่งใช้ประกอบงานดังกล่าวด้วย เช่น 
เสียงคลื่นทะเล เสียงสายฝน เสียงฟ้าร้อง เป็นต้น 
       6. งานภาพยนตร์  หมายถึง  โสตทัศนวัสดุอัน
ประกอบด้วยล้าดับของภาพ สามารถน้าออกฉายต่อเนื่องได้
อย่างภาพยนตร์ 
       7. งานสิ่งบันทึกเสียง  เป็นงานที่เกิดจากการ
บันทึกเสียงต่าง ๆ เช่น เสียงเพลง ไม่ว่าจะมีการขับร้อง
หรือไม่ เสียงร้องของสัตว์ เสียงฟ้าผ่า เป็นต้น อันบันทึกลง
ในวัสดุใด ๆ สามารถน้ามาเล่นซ้้าได้อีกด้วยเครื่องมือในการ
เล่นวัสดุดังกล่าว  เช่น จานเสียง แถบบันทึกเสียง แผ่น
คอมแพคดิสค์ 
       8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายถึงงานที่น้าออก    
สู่สาธารณชน โดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ การส่งเสียงตามสาย การแพร่เสียงแพร่ภาพโดย
การส่งผ่านดาวเทียม  
       9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์
หรือแผนกศิลปะ กฎหมายก้าหนดการให้การคุ้มครองไว้
กว้างขวางในลักษณะอื่น ๆ ท่ีจะมีการสร้างสรรค์งานและได้
ลิขสิทธิ์ในอนาคต 
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      ใครบ้างที่จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีได้หลายทาง คือ 
      “ ผู้สร้างสรรค์งาน” คือผู้ท้าหรือผู้ก่อให้เกิดงาน
สร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ คืองาน 
9 ประเภทดังกล่าวมาข้างต้น ค้าว่า “สร้างสรรค์งาน” 
หมายความว่าต้องเป็นงานที่ท้าหรือก่อให้เกิดด้วยความคิด
ริเริ่มของผู้สร้างสรรค์นั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ โดยไม่ต้องจด
ทะเบียน ไม่ต้องแสดงการสงวนสิทธิไว ้
       การได้ลิขสิทธิ์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ท้าเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็น
อย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นของลูกจ้าง 
       การสร้างสรรค์งานด้วยการรับจ้างบุคคลอื่น งานที่ผู้
สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่า
จ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็น
อย่างอื่น 
       การได้ลิขสิทธิ์โดยการเป็นผู้รับโอนลิขสิทธิ์ เจ้าของ
ลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่
บุคคลอื่นได้ และจะโอนให้โดยมีก้าหนดเวลาหรือตลอดอายุ
แห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้  
       การโอนสิทธิ์ เฉพาะบางส่วน  เ ช่น โอนสิทธิ์ ใน       
การท้าซ้้าหรือเฉพาะสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เท่านั้นให้แก่ผู้รับโอน เป็นต้น 
       การโอนลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นต้องท าเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน มิฉะนั้นการโอนลิขสิทธิ์
นั้นตกเป็นโมฆะ  

เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิในงานของตนอย่างไรบ้าง? 
ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 15 เจ้าของลิขสิทธิ์
ย่อมมีสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียวดังต่อไปนี้  
       1)  ท้าซ้้า หรือดัดแปลง  
       2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
       3) ให้เช่าต้นฉบับ หรือส้าเนางานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 
       4)  ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผู้อื่น 
       5)  อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดย
จะก้าหนดเง่ือนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการ
จ้ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      การละเมิดลิขสิทธิ์ อาจเป็นการละเมิดโดยตรงหรือ
โดยอ้อม  เ ช่น การท้าซ้้ าหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ การถ่ายเอกสารหนังสือ การให้เช่าต้นฉบับ การ
ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ 
หรือเสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อหาก้าไร 
แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ น้าเข้า หรือสั่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหาก้าไร 
(โปรดศึกษารายละเอียดจาก พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) 
       ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้เพื่อประโยชน์
เป็นการส่วนตัว ใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง และบุคคลอื่นใน
ครอบครัวหรือญาติสนิท ท้าส้าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
จ้านวนที่สมควร  ดัดแปลงในกรณีจ้าเป็นแก่การใช้โดยมิใช่
เพื่อหาก้าไร อีกทั้งไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือน
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
        การท าสัญญาเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์  ดังได้เกริ่น
ไว้ตั้งแต่ต้น เรื่องซื้อภาพวาด ถ้าท่านซื้อภาพวาด ท่านได้
เป็นเจ้าของสินค้า ถ้าท่านจะน้าสินค้านั้นไปท้าประการใด
ในเชิงพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดก้าไร ท่านจะต้อง
ได้รับโอนหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ในลิขสิทธิ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง แปลว่า มีสัญญาสองลักษณะคือ สัญญาการโอน
ลิขสิทธิ์ โดยทั่วไปเรียกว่า สัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์  กับ 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ 
        สัญญาการโอนลิขสิทธิ์หรือสัญญาซ้ือขายลิขสิทธิ์ 
ต้องท้าเป็นหนังสือ และลงลายมือช่ือผู้โอนและผู้รับโอน
ด้วย มิฉะนั้นเป็นโมฆะ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของ
ตนท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  และจะโอนให้โดยมี
ก้าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ ถ้า
มิได้ก้าหนดระยะเวลาให้ถือว่ามีก้าหนดระยะเวลาการโอน 
10 ปี  
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      สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  ไม่จ้าเป็นต้องท้าเป็น
หนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด แต่ในทาง
ปฏิบัติควรมีหลักฐานเป็นหนังสือจะเป็นการดีกว่า เพื่อ
ป้องกันความสับสนหรือข้อโต้แย้งท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหลัง 
      สั ญ ญ า อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์  ( Licensing 
agreement) อาจมีการตกลงให้ผู้รับอนุญาต (licensee) 
จ่ายค่าตอบแทน (royalty) แก่ผู้อนุญาต (licensor) ก็ได้ 
มี 3 แบบ คือ 
     1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์แบบเด็ดขาด 
(Exclusive Licensing) เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่
เพียงผู้เดียวโดยจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธินั้นอีก และผู้
อนุญาตจะไม่ใช้สิทธินั้นด้วยตลอดระยะเวลาของการ
อนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์หรือเด็ดขาด
ในทุกสิทธิของผู้อนุญาต หรือเด็ดขาดแต่เพียงบางสิทธิ 
เช่น เฉพาะการท้าซ้้าก็ได้ ท้าให้ผู้รับอนุญาตมีสถานภาพ
เหมือนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรืออนุญาตให้ตลอดอายุการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ 
      2) สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แบบไม่เด็ดขาด 
(Non-exclusive Licensing) เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์
อนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ไปแล้ว  ก็ไม่เป็นการ
ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ท่ีจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ
นั้นได้อีกและผู้อนุญาตสามารถใช้สิทธินั้นได้ด้วย  
      3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์แบบกึ่ง
เด็ดขาด (Sole Licensing) เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่
เพียงผู้เดียว โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธินั้นอีกตลอด
ระยะเวลาของการอนุญาต แต่ผู้อนุญาตสามารถใช้สิทธินั้น
ได้  
      ดังนั้น เมื่อซื้อทรัพย์สินใด ให้ตรวจสอบว่าผู้ขายมี
กรรมสิทธิ์และเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อขาย และถ้า
ต้องได้สิทธิอย่างไรในลิขสิทธ์ิต้องระบุให้ชัดเจนในสัญญา 
      ในบทความนี้ ไม่ได้น้าเรื่องอายุการคุ้มครองงาน
ลิขสิทธิ์ โทษและอายุความของการละเมิดมากล่าวไว้ซึ่งมี
ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง และบางลักษณะเป็นคดีอันยอม
ความได้ ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก พ .ร.บ.ลิขสิทธิ์ทั้งสอง
ฉบับ ส่วนรูปแบบของสัญญาแบบต่าง ๆ ก็อาจคัดหาได้
จากเวปไซต์ต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

       ก่อนจบบทความนี้ ขอน้าค้าพิพากษาศาลสูงของ
อเมริกาโดยย่อซึ่งเป็นคดีสะท้านวงการพิมพ์ในอเมริกามา
ถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง แสดงให้เห็นว่า แม้จะท้าสัญญาจ้ากัด
การใช้สิทธิในลิขสิทธิ์อย่างไรก็ไม่แน่ว่าศาลจะเห็นชอบด้วย
เสมอไป 
       บริษัทจอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์ ได้ยื่นฟ้องเอาผิดต่อ
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของไทยเป็นจ้าเลย ขณะท่ี
เขาเดินทางไปศึกษาปรญิญาโทและเอกที่แคลิฟอร์เนีย เมื่อ
ปี 1997 โดยกล่าวหาว่ากระท้าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ 
จากการน้าต้าราเรียน 8 ปกของส้านักพิมพ์ ที่ขายสิทธิ
พิมพ์และจ้าหน่ายเฉพาะในทวีปเอเชีย กลับเข้ามาขายใน
สหรัฐฯผ่านทางเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ “อีเบย์” ใน
ราคาที่ต่้ ากว่าราคาขายในสหรัฐฯ เป็น เหตุ ให้ทาง
ส้านักพิมพ์ได้รับความเสียหาย ศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์
ตัดสินให้อาจารย์ท่านนี้จ่ายค่าเสียหายคิดเป็นเงินไทย 
17.5 ล้านบาท ในช้ันศาลฎีกา คณะผู้พิพากษา 9 เสียง
ตัดสินด้วยเสียง 6 ต่อ 3 ระบุว่า เขามิได้กระท้าการใดๆ ท่ี
ละเมิดกฏหมายแต่อย่างใด ถือเป็นเรื่องของ “สิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล” ที่ย่อมสามารถท้าการซื้อขายสิ่งของหรือ
ทรัพย์สินใดๆ ผ่านโลกออนไลน์ได้ ค้าตัดสินดังกล่าวของ
ศาลสูงสหรัฐฯสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงแก่บรรดา
ส้านักพิมพ์ รวมถึงบรรดาผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และธุรกิจเพลงที่มองว่า ค้าตัดสินครั้งนี้จะเป็น
อุปสรรคส้าคัญในการลดทอนศักยภาพการแข่งขันใน
ตลาดโลกของธุรกิจสัญชาติอเมริกัน และจะกระทบ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “ความคิด
สร้างสรรค์” ทางฝ่ายทนายความฝ่ายจ้าเลย ได้ย้้าต่อศาล
สูงสหรัฐฯ ว่า หากศาลฯ มีค้าวินิจฉัยว่า ผู้ผลิตซึ่งหมายถึง
ส้านักพิมพ์สามารถควบคุมการขายสินค้าของตนได้
ตลอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เท่ากับเป็นการท้าลายตลาด
จ้าหน่ายสินค้ามือสองอย่างเลวร้าย และจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะการสูญเสียการจ้างงาน
ออกนอกประเทศ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวของฝ่ายจ้าเลยและ
ทนายจ้าเลยได้รับการยอมรับจากผู้พิพากษาเสียงข้างมาก
ในศาลสูงฯ สหรัฐฯ และน้ามาซึ่งค้าตัดสินดังกล่าว 
 

(คัดย่อจากผู้จัดการออนไลน์ ฉ. 20 มีนาคม 2556) 



Training Calendar  
November  –  December  2015 

หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและก้าหนดการจดัอบรมตามความเหมาะสม 

ระยะเวลา 
ฝึกอบรม 

บุคคลทั่วไป สมาชิกรายปี สมาชิก 
ตลอดชีพ 

หลักสูตร 1 วัน 4,200.- 3,800.- 3,500.- 

หลักสูตร 2 วัน 8,400.- 7,600.- 7,000.- 

           หมายเหตุ : 1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 
                          2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก 
                          3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

วิธีการช้าระเงิน  1. ช้าระเป็นเงินสด 
    2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย” 
    3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 747 – 2 – 13256 – 8 
         ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย” 
         ( เมื่อท่านช้าระเงินแล้ว กรุณาแนบส้าเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการช้าระเงินมาทีส่มาคมฯ 
           เพื่อด้าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ) มาที่  E-mail : helpdesk@pscmt.or.th  หรือ Fax : +66 2678 6788  

อัตราค่าอบรมและสัมมนา 

Purchasing Knowledge for Cost Saving 

Practices Negotiation for Buyer 

ความรู้ในงานจัดซ้ือเพื่อการลดตน้ทนุ 

วิธีการเจรจาตอ่รองในงานจดัซ้ือ 
Lean Supply Chain Strategy 
กลยุทธ์การจัดซ้ือแบบลีน-ลดต้นทุนอย่างย่ังยืน 

NOVEMBER 

Lean-agility-six sigma Supply Chain Strategy  
สุดยอดกลยุทธ์การจดัซ้ือแบบลีน ท้าน้อย ได้ผลมาก  
เพื่อการเติบโตทีย่ั่งยืน 

Knowing Salesman’s Tactic 
รู้ทันกลเม็ดนกัขาย ส้าหรับนักจัดซื้อ 

Supply Chain Management 
การบริหารซัพพลายเชน 

Essential Knowledge for Purchasing Professional 2 
ความรู้ที่จ้าเป็นส้าหรับนักจัดซ้ือมอือาชีพ 2 

Finance for Strategic Procurement 
เรื่องเงินๆทองๆ ที่นักจัดซื้อไมค่วรพลาด 

Advanced TQM for Procurement &  
Supply Chain Management 

บริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนอย่างไรให้ได้คุณภาพสมบูรณ์แบบ 

Cost Control in Supply Chain by Activity  
- Based Management 
การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชนด้วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม 

Purchasing Operational Excellence 

Purchasing for Non Purchaser 
ความรู้ในงานจัดซ้ือส้าหรับผู้ที่ไม่ใช่นกัจดัซ้ือ 

การบริหารงานจัดซ้ือแบบเป็นเลิศ 

DECEMBER 

Warehouse Management 

Sourcing Technique for AEC  
& Road Map for Developing supplier 
เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบในกลุ่มประเทศ AEC  
และเส้นทางการพัฒนาผู้ส่งมอบ 

การบริหารคลังสินค้า 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 
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Supply Strategy 
การจัดกลยุทธส์ินค้าในงานจัดซ้ือ 

Vendor Management Inventory 

Green Procurement Strategy for Sustainable Business 
บริหารงานจัดซ้ืออย่างไร ให้โลกเขียวและสร้างธุระกิจก้าไรย่ังยืน 

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & 
Purchasers Performance Techniques 
เทคนิคการประเมินผลงานจัดซ้ือ วัดผลงานผู้ขาย  
และพนักงานจัดซ้ือ 
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       Advanced C.P.S. หรือ Advanced Certificate in Purchasing and Supply หรือ Adv.    

Cert. in P & S หรือเขียนหรือกล่าวถึงโดยย่อว่า Adv. C.P.S. เป็นหลักสูตรที่สมาคมบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชนได้พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตร C.P.S. ที่มีอยู่แล้ว เพื่อจัดฝึกอบรมและสอบ เป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนสมาชิกได้พัฒนาและได้รับการรับรองความรู้ความสามารถวิชาจัดซื้อจัดหาชั้นสูงระดับสากล 

       สมาชิกที่สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Adv. Cert. in P & S รับรองความรู้ความสามารถงานจัดซื้อจัดหา
ระดับสูง หลักสูตรนี้ประกอบด้วยต้าราวิชาการ 3 ชุดวิชา ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้  ดังนี้  คือ              
วิชาที่ 1. International Procurement Management วิชาที่ 2. Logistics & Operations 
Management  วิชาที่ 3. Sustainability Management  เรียบเรียงโดยวิทยากรผู้มีความรู้เชี่ยวชาญใน   
แต่ละวิชา การอบรมใช้เวลาวิชาละ 2 วันแล้วจัดสอบคล้ายกับหลักสูตร C.P.S. ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 2559    
ส่วนวิธีการฝึกอบรมและสอบอาจแตกต่างจากหลักสูตร C.P.S. บ้าง  

โครงการ Adv. Cert. in P & S นี้ ได้ก้าหนดคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสอบ ดังนี้   
       1. เป็นผู้มีวุฒิบัตร C.P.S. อยู่แล้ว มีประสบการณ์ท้างานด้านจัดซื้อหรือซัพพลายเชนอย่างน้อย 3 ปี  หรือ 
       2. เป็นผู้มีวุฒิบัตร C.P.K. อยู่แล้ว การศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ท้างานด้านต่างๆ รวมกันไม่ 
น้อยกว่า 8 ปี  หรือ 
       3. ส้าหรับผู้ไม่มีวุฒิบัตร C.P.K. การศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ท้างานด้านต่างๆ รวมกันไม่ 
น้อยกว่า 8 ปี และต้องสมัครอบรมและสอบ “วิชาที่ 1 ความรู้เรื่องการจัดซื้อ” เพิ่มอีก 1 วิชารวมเป็น 4 วิชา ส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรม สอบ และค่าชุดวิชานั้น สมาคมฯ จะก้าหนดให้ต่้าที่สุดเท่าที่สมาชิกจะสามารถรับได้        

      อน่ึง เป็นที่ทราบกันแล้วว่า สมาคมฯ ได้ยกเลิกการมอบวุฒิบัตร C.P.K. แล้ว มีผลการไม่มอบวุฒิบัตรตั้งแต่
การสอบเดือนพฤศจิกายน 2558 จึงเหลือเพียงการมอบวุฒิบัตร C.P.S. (Certificate in Purchasing and 
Supply) และ Advanced Cert. in P & S ที่ก าลังก้าวหน้าอยู่น้ี 

สมาชิก และ ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการนี้ได้จากเวปไซต์ของสมาคมฯ  
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