ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

พระราชประวัติ

พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นพระโอรสเพียง
พระองค์เดียว ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕ เมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ขณะเมื่อพระราชสมภพนั้น ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่เฝ้ารอคอยพระประสูติกาลต่างปลาบปลื้มปิติ ชื่นชมโสมนัส แซ่ซ้องใน
พระบุญญาธิการ ดังที่ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อนเวลาพระราชสมภพ ตราบจนถึงนาทีอันเป็น
มงคลฤกษ์เสด็จพระราชสมภพว่า
“...วันนี้ ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติเข้าประจาที่สักครู่ก็ประสูติพระราชกุมาร เวลา
๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ในนาทีเดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมา ดูคล้ายๆ ฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้
อารามดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆ ดวง นายแพทย์ที่ถวายการประสูติ ซึ่งพร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุม ณ พระที่นั่งอัมพรสถานว่า พระราชโอร ส
หรือ พระราชธิดา กล่าวออกมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นกังวานว่า ผู้ชาย แทนที่จะว่า พระราชโอรส ฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์เริ่ มประโคม
ทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโยโห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหว สมใจประชาชนแล้ว...ดวงใจ
ทุกดวงมีความสุข...”
นับแต่นั้นมา ประชาชนชาวไทยต่างเฝ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ด้วยความจงรักภักดี และต่าง
ปลาบปลื้มปิติ ชื่นชมโสมนัสยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเจริญวัย มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพียบพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรและพระปรีชาส ามารถ
เป็นที่ประจักษ์ตลอดมา

ฉบับที่ 188 ประจำเดือนมกรำคม – กุมภำพันธ์ 2560 / สำหรับผู้สนใจทั่วไปและสมำชิกสมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย

เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบามสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระบรมราชโองการ สถาปนา
ขึ้ น ด ารงพระอิ ส ริ ย ยศ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร มี พ ระ
นามาภิไธย ตามจารึกพระสุพรรณบัฏว่า
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราช สันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศ
ยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร”
ในมงคลวาระนั้ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ ได้ ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณ
ในการพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งแสดงถึง
น้าพระราชหฤทั ย ที่ ท รงมุ่งมั่นจะบาเพ็ ญ พระราชกรณีย กิจ เพื่ อชาติบ้า นเมือ ง และ
ประชาชนชาวไทย เป็นที่ซาบซึ้งประทับใจพสกนิกรอย่างยิ่ง ดังความว่า
“ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทาสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตน
ปฏิมากรท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่า ข้าพเจ้าผู้เป็น สยามกมุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศ
และอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติ
บ้ า นเมื อ ง จะซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ประชาชน จะปฎิ บั ติ ภ าระหน้ า ที่ ทุ ก อย่ า ง โดยเต็ ม
กาลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญสงบสุขและความ
มั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตจะหาไม่”
บัดนี้กาลเวลาผ่านไป ได้เป็นที่ประจักษ์ว่า ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ ต ราบจนปั จ จุ บั น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ ได้ ท รงยึ ด มั่ น ใน
พระปฏิญญา ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุข สงบแก่ประชาชน นาความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ เช่น ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข การศาล การสังคมสงเคราะห์ การพระศาสนา การต่างประเทศ และการศึกษา ฯลฯ
และเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ๑๖ นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ , นายพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.), พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้า
ทูลละอองพระบาท โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคับทูลเชิญองค์รัชทายาท เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์เป็ น
พระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมีพระราชดารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์
“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็น
พระมหากษั ตริ ย์ ว่ า เป็นไปตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดชฯ และเป็นไปตามบทบัญ ญั ติข อง
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ไปประทับราบ ณ พระสุจหนี่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบังคม ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ
ถือได้ว่า บัดนี้ ประเทศไทย ได้มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ ที่จะเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยสืบไป
คัดย่อมาจาก หนังสือ “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ” โดย พ. เทียนทองดี พิมพ์ครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
และ ข่าวในพระราชสานัก สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน้ำ 2

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Calendar 2017
Adv. C.P.S.

พบกับเนือ้ หำปรับปรุงใหม่

หมวดวิ ช าที่ 1: การบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ ระหว่ า ง หมวดวิชาที่ 2 : การบริหารการปฏิบตั กิ ารในงาน หมวดวิชาที่ 3: การบริหารงานโลจิสติกส์และ
ประเทศ
ซัพพลายเชน
องค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน
(Module 1: International Procurement
Management)

(Module 2 : Operations Management in Supply
Chain)

(Module 3: Logistics & Sustainability
Management)

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อการจัดซื้อระหว่างประเทศ
การจัดเตรียมสัญญาจัดซื้อระหว่างประเทศ วิธีการ
ชาระเงิ น ในการค้ า ระหว่ า งประเทศ INCOTERMS
พิธีการศุลกากรในการนาเข้า และการรับขนของทาง
ทะเล

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ บทนาสู่การบริหารการ
ปฏิ บั ติ ก าร กลยุ ท ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ก าร การบริ ห าร
คุ ณ ภาพ การออกแบบสิ น ค้ า และบริ ก าร การ
ออกแบบกระบวนการผลิ ต และวางผั ง โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติการ การวางแผนและ
ควบคุ ม ในการบริ ห ารการปฏิ บั ติ ก าร และการ
ปฏิบัติการแบบทันเวลาและแบบลีน

ภาคที่ 1: การบริหารงานโลจิสติกส์
(Part 1: Logistics Management)

ภาคที่ 2: การบริหารความ สัมพันธ์
(Part 2: Relationship Management)

ภาคที่ 3: บทบาท และภาวะผู้นาในงานซัพพลายเชน
(Part 3: Leadership in Supply Chain)

เ นื้ อ ห า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย หั ว ข้ อ ภ า พ ร ว ม ก า ร
บริหารงานโลจิสติกส์ และกิจกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่
การบริหารคลังสินค้า กลยุทธ์ในการกระจายสินค้า
การบริหารการขนส่ง การดาเนินการกับคาสั่งซื้อ
จากลูกค้า การให้บริการลูกค้า โลจิสติกส์ย้อนกลับ
การขนส่ ง ผ่ า นแดน การขนส่ ง ข้ า มแดน และผู้
ให้บริการโลจิสติกส์

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ การบริหารความสัมพันธ์ เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ การกาหนดและปฏิบัติ
ใน ซัพพลายเชนและการบริหารความสัมพันธ์กับซัพ ตามแผนธุ ร กิ จขององค์ ก ร การมีส่ว นร่ วมในการ
ประชุมขององค์กร การบริหารข่าวสารสนเทศของ
พลายเออร์
องค์ก ร และการบริ ห ารงานด้านทรั พ ยากรมนุษ ย์
ขององค์กร ซึ่งล้วนเป็นทักษะภาวะผู้นาที่จาเป็นใน
การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

วิธีรับสมัคร
1. ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pscmt.or.th
หรือโทร 02 678 6786 - 7
2. กรอกรำยละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ e-mail:
wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th

Module

Adv. C.P.S. #2

Adv. C.P.S. #3

Module 1

Sat.8 – Sun.9 Apr.

Sat.5 – Sun.6 Aug.

Module 2

Sat.29 – Sun.30 Apr.

Sat.26 – Sun.27 Aug.

หมำยเหตุ :
1. รำคำดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% แล้ว
2. หลักสูตรนี้สำหรับท่ำนที่เป็นสมำชิกสมำคมฯ เท่ำนั้น

Module 3

Sat.20 – Sun.21 May

Sat.16 – Sun.17 Sep.

Exam M1

Sat.3 Jun.

Sat.7 Oct.

Exam M2

Sat.10 Jun.

Sat.14 Oct.

Exam M3

Sat.17 Jun.

Sat.21 Oct.

สมัครสมำชิกใหม่
สมำชิกตลอดชีพ 600 บำท
3. สมำคมฯ ไม่อยู่ในข่ำยที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ำย
ตำมคำสั่งสรรพำกรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ข้อ 8[2]
4. กรุณำชำระด้วยเงินสด เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้ำบัญชื่อในนำม

ธนำคำร
เลขที่บญ
ั ชี
ประเภท
ชื่อบัญชี
สำขำ

กสิกรไทย
747 – 2 – 13256 – 8
บัญชีออมทรัพย์
สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อ
และซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย
สำขำย่อยสี่แยกถนนจันทน์
- เลียบคลองช่องนนทรี

ค่ำอบรม

ค่ำอบรมและสอบ

32,000.-

36,500.-

Adv. C.P.S.

หน้ำ 3

หน้ำ 4

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Training Calendar 2016
JANUARY
มกรำคม
Fri - Sat
21-22 Jan 2017

Friday
13 Jan 2017

ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซือ้
มืออำชีพ 1

Sat - Sun
28 - 29 Jan 2017

ควำมรู้ในงำนจัดซือ้ ต่ำงประเทศ
[Overseas Purchasing Techniques]

[Essential Knowledge for
Purchasing Professional #1]

Saturday
7 Jan 2017

กำรวำงแผนสินค้ำคงคลังสำหรับ
นักจัดซื้อ
[ Inventory Planning for Purchasing
Professional ]

กำรเงินที่นกั จัดซือ้ มืออำชีพควร
รู้

Saturday 21 Jan 2017

กลยุทธ์กำรจัดซื้อแบบลีน ลด
ต้นทุนอย่ำงยั่งยืน

[Finance for Strategic Procurement]

[ Lean Supply Chain Strategy]

Saturday
14 Jan 2017

Monday
23 Jan 2017

Saturday 14 Jan 2017

กำรวำงแผนสินค้ำคงคลัง ขั้น
สูง สำหรับนักจัดซือ้ มืออำชีพ
[Advanced Inventory Planning for
Purchasing Professional]

กำรบริหำรซัพพลำยเชน
[ Supply Chain Management]

[Communication for Negotiation]

Saturday 11 Feb 2017

FEBRUARY
กุมภำพันธ์

กำรสื่อสำรเพื่อกำรเจรจำ
ต่อรอง

กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
– จัดซื้ออย่ำงไรให้ควำมเสี่ยง
เป็นศูนย์
(ขั้นสูง)

Saturday 28 Jan 2017

สุดยอดกลยุทธ์กำรจัดซือ้ ลีน ทำ
น้อย ได้ผลมำก เพื่อกำรเติมโตที่
ยั่งยืน
[Lean-agility-six sigma Supply
Chain Strategy]

Saturday 18 Feb 2017

วิธีเจรจำต่อรองในงำนจัดซื้อ
[Practices Negotiation for Buyer]

Saturday
23 Feb 2017

[Advanced Risk Management in
Purchasing & Supply Chain]

Saturday 4 Feb 2017

ควำมรู้ในงำนจัดซือ้ สำหรับผู้ที่
ไม่ใช่นักจัดซื้อ

กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
– จัดซื้ออย่ำงไรให้ควำมเสี่ยง
เป็นศูนย์

[Purchasing for Non Purchaser]

[Sourcing Technique for AEC &
Road map for Developing
Supplier]

(ขั้นพื้นฐำน)
[Basic Risk Management in
Purchasing & Supply Chain]

Fri – Sat
17 - 18 Feb 2017

Friday 10 Feb 2017

เทคนิคกำรประเมินผลงำน
จัดซื้อ วัดผลงำนผู้ขำย และ
พนักงำนจัดซือ้
[Measuring Purchasing Function,
Vendor Rating & Purchasers
Performance]

เทคนิคกำรหำแหล่งวัตถุดิบใน
กลุ่มประเทศ AEC และเส้นทำง
กำรพัฒนำผู้สง่ มอบ

ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซือ้
มืออำชีพ 2
[Essential Knowledge for
Purchasing Professional #2

บริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำย
เชนอย่ำงไรให้ได้คณ
ุ ภำพ
สมบูรณ์แบบ
[Advanced TQM for Procurement
& Supply Chain Management]

Saturday 25 Feb 2017

ควำมรู้ในงำนจัดซือ้ เพื่อกำร
ลดต้นทุน
[Purchasing Knowledge for Cost
Saving]

ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่ เติม หลักสุตรได้ที่ www.pscmt.or.th
หมำยเหตุ : ทำงสมำคมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

หน้ำ 5

Calendar 2017
CPSM [Update]
CERTIFIED PROFESSIONAL IN
SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) ประกอบด้วย 3 หมวดวิชำ
MODULE 1: 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: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE
Task A.
Task B.
Task C.
Task D.
Task E.
Task F.
Task G.
Task H.

Forecasting
Logistics
Materials and Inventory Management
Organization / Department Assessment
Planning
Product Development
Project Management
Quality

MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT
Task A. Leadership
Task B. Risk and Compliance
Task C. Strategic Sourcing

CPSM
*รำคำดังกล่ำวยังไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
7%

ค่ำอบรม

ค่ำอบรมและสอบ

65,000.-

84,000.-

Module

Module 1

Module 2

Module 3

Timetable
CPSM #4
2017

Sat.13 – Sun.14 May.

Sat.19 – Sun.20 Aug.

Sat.11 – Sun.12 Nov.

Fri.26 – Sat.27 May.

Sat.2 Sep.

Fri.24 – Sat.25 Nov.

อ่ำนรำยละเอียด และ ติดต่อสอบถำม เพิ่มเติมได้ที่ [ รับสมัครถึงวันที่ 21 เมษำยน 2560 เท่ำนัน้ ]
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7
helpdesk@pscmt.or.th
หน้ำ 6

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Special Event 2017

เตรียมพบกับ

งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี
AGM 59

ภำยในงำน ท่ำนจะได้รับฟังกำรบรรยำยที่น่ำสนใจจำกวิทยำกรรับเชิญ ที่ทำงสมำคมฯ เลือกมำเป็นอย่ำงดี เพื่อให้
สมำชิกที่เข้ำร่วมงำน ได้รับทั้งควำมรู้ ควำมสนุก และยังได้โอกำสพบปะเพื่อนๆ สมำชิก อีกด้วย
ท่ำนสำมำรถติดตำม รำยละเอียด และ วิธีกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน ได้ที่ website : www.pscmt.or.th หรือ โทร. 02 678 6786 - 7

หน้ำ 7

ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สารองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราค่าใช้จ่ายการอบรม และสัมมนา
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 และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 %
วิธีกำรชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่ำย “สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย”
3. โอนผ่ำนบัญชี ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 747 – 2 – 13256 – 8
ชื่อบัญชี “สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย”
( เมื่อท่ำนชำระเงินแล้ว กรุณำแนบสำเนำใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้ำอบรม เพื่อยืนยันกำรชำระเงินมำที่สมำคมฯ
เพื่อดำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงิน ) มำที่ E-mail : helpdesk@pscmt.or.th หรือ Fax : +66 2678 6788

สมำคมฯ ขอควำมร่วมมือให้สมำชิกใช้บริกำรทำง email และ website ให้มำกขึน้ เพือ่ เป็นกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ

ชาระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิ่งตีพิมพ์
PRINTED MATTER

สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23rd Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel/โทร : +66 2678 6786-7 Fax/แฟ็กซ์ : +66 2678 6788 E-mail : helpdesk@pscmt.or.th Website : www.pscmt.or.th

ฉบับที่ 189 ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 / สําหรับผูสนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

2560 ปีแห่งความหวัง (2017 The year of Hope)

เมื่อเวลาทําหน้าที่เยียวยาความบอบช้ําให้เราก้าวผ่านเรื่องร้าย ๆ มาได้ หัวใจก็ทําหน้าที่กําหนดความหวังต่อไป.... สิ่งหนึ่งที่ไม่
ควรจะละทิ้งระหว่างเส้นทางเดินคือบทเรียนและเป้าหมาย....
สวัสดีครับท่านสมาชิก PSCMT ทุกท่าน เราคนไทยได้ผ่านความโศกเศร้าโทมนัสจากการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่
เคารพรักยิ่งมาระยะหนึ่ง แม้แก้มจะยังมีคราบน้ําตาแต่ก็ถงึ เวลาที่ต้องหายใจเข้าลึก ๆ แล้วคิดเดินหน้าต่อ ปล่อยให้น้ําตาไหลอยู่ข้างใน
หัวใจอย่างไม่มีวันหยุด
ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ออกมาแสดงความจงรักภักดี ผู้มีโอกาสได้ทํางานถวายและผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคคลบาทได้ออกมาให้
สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ถึงพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพมากมาย ทําให้ประชาชนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ได้ซาบซึ้ง มีหลายเรื่องที่
เราไม่เคยรู้ มีหลายเรื่องที่เรารู้ แต่ก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่เห็นคุณค่า มาบัดนี้พวกเราหลายคนคงได้รับข้อมูลพร้อมกับนํามาพิจารณา
ใคร่ครวญ กลั่นกรองมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวติ อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ PSCMT ทุกคนตั้งใจว่าจะอุทิศตนทํางานเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของวิชาชีพ จะเอาชนะอุปสรรค
ด้วยความเพียร ใช้สติปญ
ั ญา กําลังกาย กําลังใจ อย่างเต็มที่ เพื่อให้วิชาชีพการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนของประเทศไทยเป็น
ทีย่ อมรับและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในที่สุด
หลายปีที่ผ่านมานี้ ผมทําหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือเป็นนายกสมาคมฯ ดูแลรับผิดชอบงานของสมาคมของเรา
และเป็น Regional Vice President ของ IFPSM ซึ่งเป็นองค์กรสากล มีสมาชิกเป็นองค์กรระดับประเทศทั่วโลก โดยตําแหน่ง
Regional Vice President - Asia Pacific มีหน้าที่ประสานงานและอํานวยการให้กิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี้ได้
ประโยชน์ร่วมกัน และกระตุ้น สนับสนุนให้องค์กรสมาชิกดําเนินกิจกรรมอันมีประโยชน์ต่อสมาชิกและต่ออาชีพจัดซื้อและซัพพลาย
เชน ด้วยสองบทบาทนี้ทําให้ผมได้ตระหนักว่า สมาคมฯ ยังต้องเร่งมือใช้ความเพียรอีกมาก เพื่อให้ความรู้และยกระดับการทํางาน
บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และจากผลงานที่ผ่าน ๆ มา กรรมการสมาคมฯ ก็ได้สนับสนุนและ
ผลักดันโครงการดี ๆ หลายอย่างชนิดเต็มความสามารถ ต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

Content…
งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
หน้า 3

PSCMT Seminar on Tour @ ระยอง
หน้า 4

รับสมัครหลักสูตร CPSM รุ่นที่ 4
หน้า 6

หลักสูตรสัมมนาเดือน มี.ค. – เม.ษ. 60
หน้า 5

กิจกรรมทําบุญ โรงพยาบาลสงฆ์
หน้า 7

โครงการที่น่าภูมิใจโครงการหนึ่งคือการจัดทําหลักสูตร Advanced C.P.S.และเปิดสอนรุ่นแรกไปเรียบร้อยแล้ว
ได้ผลเป็นที่น่ายินดีมาก ผู้เรียนต่างกล่าวถึงความเข้มข้นในเนื้อหา ความคุ้มค่าในการลงทุนเรียนและการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง ซึง่ ตรงกับเจตนาในการออกแบบหลักสูตรของสมาคมฯ ที่ให้ต่อยอดจาก C.P.S. และเน้นกลุ่มผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์ เพื่อเติมความรู้ในงานจัดซื้อและซัพพลายเชนในระดับการบริหารหน่วยงาน ที่สําคัญคือ หลักสูตรนี้ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดนี้เองทําให้สมาคมฯ ต้องคิดหากิจกรรมใหม่ ๆ ทั้งเป็นการเพิ่มความรู้อัน
ทันสมัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น

อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากคือการนําสมาชิกไป Site Visit ต่างประเทศ ที่ผ่านมากรรมการฝ่าย
กิจกรรมพิเศษได้ตงั้ ใจที่จะนําสมาชิกไปฟังสัมมนาดีๆ ไปเยี่ยมชมโรงงาน ไปสัมผัสศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน ด้วยเพราะมี
ความเชื่อมั่นว่าเมื่อโลกมีเสรีการค้ามากขึ้น การเสาะหาแหล่งซื้อจากต่างประเทศก็จะมีมากขึ้น แม้ทุกวันนี้จะมีเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างง่ายดาย แต่การเข้าใจ การเข้าถึง และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขายก็
ยังจําเป็นอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษมาก คือ ทุก ๆ สองปี IFPSM จะจัดสัมมนาสุดยอดของโลกที่
เรียกว่า World Summit โดยสลับกันไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และในปีนี้เขาจัดขึ้นที่เอเชีย ที่ไทเป ประเทศไต้หวัน
ในเดือนกันยายน ใน Theme ที่ว่า “SUSTAINABILITY ENSURES SUCCESS” ขณะนี้ทีมงานกําลังจัดโปรแกรมที่พิเศษ
สุดให้สมาชิกของเรา รายละเอียดจะประกาศใน website สมาคมฯ แต่ถ้าหากท่านใดกลัวพลาด รีบโทรมาจองตั๋วก่อนได้
เลย.... เพราะโลกเราหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เราหยุดที่จะพัฒนาไม่ได้... วันนี้มาเกริ่นกิจกรรมดี ๆ ให้ฟังพอเป็นข้อมูลเบื้องต้น
แล้วพบกับข้อมูลฉบับเต็มในงานประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับ
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สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

The Seminar On Tour # 1
The Seminar at Rayong | On Wednesday, 7 June 2017
09:00 – 16:00 hours | @ Golden City Hotel

หัวขอ “Purchasing Knowledge for Cost Saving”
ความรูในงานจัดซือ้ เพื่อการลดตนทุน
บรรยายโดย อาจารยอกนิษฐ สมิตะพินทุ Adv.Cert. PSCM (ITC)
นายกสมาคม สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
Division Manager, Thai Transmission Co., Ltd.

นักจัดซื้อเปนผูที่มีบทบาท ที่สาํ คัญอยางยิ่งที่จะรักษาตนทุนการ
ผลิตสินคาใหตา่ํ พอที่จะแขงขันได เพราะในตลาดนัน้ มีผขู าย
จํานวนมาก หากองคกรของทานมีตนทุนสินคาที่สูงกวา ยอม
ยากที่จะแขงขันได
หัวขอสัมมนา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การวิเคราะหและการจัดกลุม รายจาย Spending Analysis
ตนทุนและการตั้งราคาสินคา
Total Cost of Ownership (TCO)
เขาใจมุมมองของซัพพลายเออร
การเลือกซัพพลายเออร
ปริมาณการซื้อนอย มีผขู ายนอยราย จะตอรองอยางไรดี
เครื่องมือของนักจัดซื้อและวิธีการจัดซื้อแบบตาง ๆ
วิธีการรายงานผลงานการลดตนทุน
เคล็ด(ไม)ลับในการลดตนทุน
หากจะเปลี่ยนซัพพลายเออร จะตองพิจารณาอะไรบาง

อัตราคาอบรม 3,800 บาท

Location

หมายเหตุ : 1. ราคานี้ ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. ผูสมัครจะไดรับสิทธิ์เปนสมาชิกรายปของสมาคมฯ ฟรี

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Tel : 0 2678 6786 – 7, Fax : 0 2678 6788
helpdesk@pscmt.or.th
www.pscmt.or.th
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( หรือโรงแรมระดับเดียวกัน )
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Training Calendar March – April 2017

March 2017

Course Training
บริหารงานจัดซื้ออยางไร ใหโลกเขียวและสรางธุรกิจกําไรยั่งยืน
[ Green Procurement Strategy for Sustainable Business ]
การจัดกลยุทธสินคาในงานจัดซื้อ
[ Supply Strategy ]
การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
[ Cost Control in Supply Chains by Activity - Based Management ]
การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ
[ Purchasing Operational Excellence ]
Vendor Management Inventory
รูทนั กลเม็ดนักขาย สําหรับนักจัดซื้อ
[ Knowing Salesman's Tactic ]
การบริหารคลังสินคา
[ Warehouse Management ]

SAT 11

SAT 18

THU 23
THU 30

March 2017

Course Training

ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
[ Essential Knowledge for Purchasing Professional#1 ]
การสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง
THU 27
[ Communication for Negotiation ]
การเงินที่นกั จัดซื้อมืออาชีพควรรู
FRI 28
[ Finance for Strategic Procurement ]
ความรูในงานจัดซื้อตางประเทศ
FRI 28 – SAT 29
[ Overseas Purchasing Techniques ]

SAT 21 – FRI 22

อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
26/56 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.จันทนตัดใหม
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel : 0 2678 6786 – 7, Fax : 0 2678 6788
helpdesk@pscmt.or.th
www.pscmt.or.th
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Calendar 2017
CPSM [Update]

หมดเขตรับสมัคร

วันศุกรที่ 21 เมษายน 2560

ค่ าอบรม

ค่ าอบรมและสอบ

65,000.‐

84,000.‐

1. ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ 7% แลว
2. หลักสูตรนี้สําหรับทานทีเ่ ปนสมาชิกตลอดชีพสมาคม เทานั้น
คาสมัคร สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท
3. สมาคมฯ ไมอยูในขายทีต่ อ งถูกหักภาษี ณ ที่จา ย
4. กรุณาชําระเงินฯ โดยการโอน หรือ เขาเช็ค ในบัญชีสมาคมฯ
เทานั้น

เปดรับสมัคร

รุน ที่ 4

ธนาคาร
กสิกรไทย
เลขที่บญ
ั ชี
747 – 2-13256 – 8
e-mail
ประเภท
บัญ: helpdesk@pscmt.or.th
ชีออมทรัพย
ชือ่ บัญชี
สมาคมบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
สาขา
ยอยสี่แยกถนนจันทน - เลียบคลองชองนนทรี

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
26/56 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.จันทนตัดใหม
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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Tel : 0 2678 6786 – 7, Fax : 0 2678 6788
helpdesk@pscmt.or.th
www.pscmt.or.th

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ 2560 เวลา 14:30 น. ที่ผานมา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหง
ประเทศไทย คณะกรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่ พรอมดวยตัวแทนสมาชิกสมาคมฯ เขารวมเปนเจาภาพงาน
บําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สดุ มิได

สมาคมบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ และซั พ พลายเชน
แหงประเทศไทย พรอมพี่นองสมาชิกสมาคมฯ ได
รวมกันบริจาคเงิน สมทบทุนเพื่อรวมกันทําบุญ โดย
นําเงินที่ไดรับบริจาคจากสมาชิกไปซื้อขาวสารจาก
เกษตรกรในงานมหกรรมข า วไทยครั้ ง ยิ่ ง ใหญ
ทั้งหมด ประมาณ 222 กก. และน้ํ า ข าวกล อ งสกั ด
จํ า นวน 24 ขวด (จากยอดเงิ น บริ จ าคทั้ ง หมด
10,660 บาท) มาบริจาคที่ โรงพยาบาลสงฆ เมื่อวัน
เสารที่ 17 ธันวาคม 2559 ตามเจตนาที่แจงไวแลว
นะคร า ขออนุ โ มทนาบุ ญ กั บ ทุ ก ท า นด ว ยนะคร า
สาธุๆๆ
ปล.มีเกษตรกรทานหนึ่งฝากมะละกอ จํานวน 6 ลูก
มาบริจาคดวยคะ
ติดตามภาพกิจกรรมไดที่
www.facebook.com/ThaiBuyer
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ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราคาใชจา ยการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึน้ เพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิง่ ตีพิมพ
PRINTED MATTER

สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23th Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel/โทร : +66 2678 6786-7 Fax/แฟกซ : +66 2678 6788 E-mail : helpdesk@pscmt.or.th Website : www.pscmt.or.th

ฉบับที่ 190 ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2560 / สําหรับผูสนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

ครึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทุกท่านคงได้มีโอกาสทบทวนงานที่ผ่านมาและปรับเป้าหมาย ปรับแผนในครึ่ง

ปีหลัง สําหรับ PSCMT ครึ่งปีหลังเป็นไปด้วยความตื่นเต้นท้าทายอย่างมาก ในเดือนมิถุนายน ผมจะไปประชุม IFPSM
ภาคพื้ น Asia Pacific ที่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โ ดยทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานในการประชุ ม ตามตํ า แหน่ ง IFPSM Regional Vice
President (Asia Pacific) คราวนี้ ผมไม่ ไ ด้ไ ปคนเดีย วครั บ มี กรรมการบริห ารสมาคมและเจ้ าหน้ าที่ สมาคมไปด้ ว ย
เพราะ PISM (Philippine Institute of Supply Management) เขาจัดงาน Supply Link ในวันถัดจากวันประชุม ซึ่ง
ทีมเราตั้งเป้าว่าจะไปเรียนรู้การบริหารองค์กรของ PISM เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ และการจัดงาน Supply Link ที่ยิ่งใหญ่
ของเขา เพื่อกลับมายกระดับการให้บริการแก่สมาชิกของเรา ขอให้ท่านสมาชิกติดตามข่าวสาร ความคืบหน้ากันต่อไป
นะครับ
อีกงานที่สําคัญมากคืองาน IFPSM World Summit ที่ประเทศไต้หวันในวันที่ 20 – 23 กันยายน 2560 ซึ่ง
ท่านคงได้ทราบข่าวสารจากสมาคมมาบ้างแล้ว ตอนนี้กง็ วดเข้าทุกที ยิ่งใกล้วันงาน ทัว่ โลกยิ่งคึกคักตื่นเต้น เพราะสมาชิก
ของ IFPSM ทั่วโลกจะโปรโมทงานนี้ให้สมาชิกแต่ละประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ ประเทศโดยเฉพาะในเอเซียตื่นตัว
กันมาก ตามที่เคยเรียนให้ทราบ งาน World Summit ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี คือ IFPSM เปิดโอกาสให้ Professional หรือ
คนทํางานในอาชีพการบริหารงานจัดซือ้ อย่างเราๆ ท่านๆ ได้เข้าร่วมสัมมนา ฟังข้อมูลจากปาก และได้โอกาสกระทบไหล่
ผู้บรรยายระดับโลกหลายท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางการบริหารงาน
จัดซื้อ อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือการที่เราได้ไปมีบทบาท ไปสร้างเครือข่ายในงานระดับโลกอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ ไม่
ทราบว่าคราวหน้า IFPSM จะอนุญาตให้ Professional เข้าฟังสัมมนาได้อีกหรือเปล่า ถ้าให้ฟัง ก็ต้องตามไปฟังแถวๆ
ยุโรป เพราะเขาจะจัดงานสลับกันระหว่างเอเชียกับยุโรป ค่าใช้จ่ายที่จะไปร่วมงานก็สูงมากแน่นอน ปีนี้สมาคมจะเป็นพี่
เลี้ยงนําสมาชิกผู้สนใจไป IFPSM World Summit ที่ไต้หวัน นอกจากฟังสัมมนาแล้วเรายังจัดโปรแกรมดีๆ แถมให้อีก
สมาคมจะจัดทั้งที ต้อง ทั้งดี ทั้งคุ้มค่า คุ้มเวลา ตอนนี้มสี มาชิกหลายท่านได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้ว ท่าน
ที่ยังตัดสินใจอยู่ อย่าช้านะครับ สําหรับรายละเอียดการจอง หรือหัวข้อการสัมมนา ติดตามทางเวปไซต์ได้เลยครับ ….
โอกาสมาแล้วรีบไขว่คว้านะครับ อยู่ทเี่ ราว่าจะ Make it or break it .....

Content…
GO INTER กับงาน

ประชุม IFPSM World Summit
& PSCMT Site Visit
หน้า 2 - 5
หลักสูตรสัมมนาเดือน พ.ค. – มิ.ย. 60
หน้า 6
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสมาคมฯ

หน้า 7
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สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

หนา 5

Training Calendar JULY – AUGUST 2017

JULY
SAT 1
FRI 7
SAT 8

FRI 14

Course Training
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักจัดซื้อมืออาชีพ
[ Supply Chain Professional Competency Model ]
การสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง
[ Communication for Negotiation ]
เทคนิคการปองกันทุจริตในงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
[ How to cut Corruption & Fraud out off Supply Chain ]
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย (ขัน้ พื้นฐาน)
[ Basic risk management in purchasing & Supply chains ]
การเงินที่นักจัดซื้อมืออาชีพควรรู
[ Finance for Strategic Procurement ]
Vendor Management Inventory [ VMI ]

SAT 15

Fri 21 – Sat 22
FRI 26 – SAT 27

AUGUST
SAT 5

FRI 11

กลยุทธการบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย (ขัน้ สูง)
[ Advanced risk management in purchasing & Supply chains ]
ความรูในงานจัดซื้อตางประเทศ
[ Overseas Purchasing Techniques ]
ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
[ Essential Knowledge for Purchasing Professional#1 ]

Course Training
การบริหารงานจัดซื้อเพื่อการลดตนทุน
[ Purchasing Knowledge for Cost Saving ]
แนวทางปฏิบัติสาํ หรับงานจัดซื้อโครงการ
[ Project Procurement Practice ]
เทคนิคการบริหารงานจัดซื้อ วัดผลงานผูขาย และพนักงานจัดซื้อ
[ Measuring Purchasing Function, Vendor Rating and Purchasers Performance Techniques]

SAT 19

WED 23
FRI 25 – SAT 26
SAT 26

วิธีเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ
[ Practices Negotiation for Buyer]
ความรูในงานจัดซื้อสําหรับผูที่ไมใชนกั จัดซื้อ
[ Purchasing for Non Purchaser ]
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อระดับมืออาชีพ
[ World Class purchasing process ]
ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2
[ Essential Knowledge for Purchasing Professional#2 ]
บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอยางไร ใหไดคณ
ุ ภาพสมบูรณแบบ
[ Advanced TQM for Procurement & Supply Chains Management ]
หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
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สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 32 ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งระบุจํากัดอํานาจคณะกรรมการให้ต้องนําเงินสด
ฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ไม่อาจนําไปลงทุนทางใดให้เกิดประโยชน์ใดๆ ได้ จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม
ข้อ 32. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีอํานาจ ควบคุม และ
วางระเบียบเกี่ยวกับเงินรายได้ รายจ่ายต่าง ๆ ของสมาคม เงินสดของสมาคม ถ้ามีให้นาํ ฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
ข้อ 32. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีอํานาจ ควบคุม และ
วางระเบียบเกี่ยวกับเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ของสมาคม เงินสดของสมาคมให้คณะกรรมการมีอํานาจกระทําการ
ดังนี้
32.1 นําฝากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
32.2 พิจารณาลงทุนที่นอกเหนือจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถานบันการเงิน ดังต่อไปนี้
(ก) ลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาล พั น ธบั ต รแห่ ง ประเทศไทย หรื อ พั น ธบั ต รหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่
กระทรวงการคลังค้ําประกัน
(ข) ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกหรืออาวัลโดยสถาบันการเงิน
(ค) ลงทุนในหุ้นกู้ ที่มีการประเมิน Fitch Rating ไม่ต่ํากว่า “A-” ณ วันที่นาํ ฝาก
การใช้อํานาจตามข้อ 32.1 และ 32.2 ของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่
เข้าประชุมพิจารณาในคราวนั้น โดยยึดหลักพิจารณาความมั่นคงของสถาบันการเงิน การได้รับผลตอบแทนสูงและมี
ความเสี่ยงต่ําประกอบกัน
**การตัดสินใจลงทุนต้องมีการเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 3 ราย และคํานึงถึงเงินต้นเป็นสําคัญ
คณะกรรมการสมาคมฯ
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ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราคาใชจา ยการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ
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กูมูสตา กา (Kumusta Ka)
สวั ส ดี ค รั บ สบายดี กั น หรื อ เปล า ? เพื่ อ นๆ
สมาชิก PSCMT ทุกทานใครพอจํากันไดบางวาเมื่อ
เดื อ นกรกฎาคมป ที่ ผ า นมา ตั ว แทนกรรมการ
PSCMT นํ า คณะโดยผู อํ า นวยการภาคพื้ น เอเชี ย
แปซิฟก สมาพันธจัดซื้อและซัพพลายเชนสากล และ
นายกสมาคม PSCMT (คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ คนๆ
เดียวที่ดํารง 2 ตําแหนงทั้งในเวทีโลกและประเทศไทย)
ไดเดินทางไปเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อรวมประชุม
IFPSM ASIA PACIFIC REGIONAL MEETING
# 1/2016 และงานสั ม มนา “Global Supply Chain
Management” Forum 2016 ซึ่ง จัด โดยสมาพัน ธ
จั ด ซื้ อ แ ล ะ โ ล จิ ส ติ ก ส แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ จี น China
Federation of Logistics and Purchasing
(CFLP) และก อนหน า นั้น ท า นนายกก็ ไ ดไ ปร ว มงาน
เวทีสากลอีกหลายงานและเกือบทุกงานไดรับเชิญให
เปนวิทยากรดวย เชน
• งาน SUPPLY LINK ทีป่ ระเทศฟลิปปนส
• งาน NATCOM ทีป่ ระเทศอินเดีย
• งาน SMIT Annual Conference ที่ประเทศไตหวัน
• งาน ISM Japan Annual Conference ทีป่ ระเทศญี่ปุน
• งาน IFPSM World Summit ทีป่ ระเทศสเปน

Content…
เปิดอบรมและสอบ หลักสูตร C.P.S.
รอบเดือนพฤศจิกายน 2560
หน้า 3

และลาสุดชวงวันที่ 15 - 16 เดือนมิถุนายน
ที่ผ า นมา ตั ว แทนคณะกรรมการ PSCMT และท า น
น า ย ก ก็ ไ ด ไ ป ป ร ะ ชุ ม IFPSM ASIA PACIFIC
REGIONAL MEETING 2017 และ รวมงาน PISM
25th Supply Link (Empowered Leaders) ที่
ประเทศฟ ลิ ป ป น ส โดยในครั้ ง นี้ ท า นนายกก็ ไ ด รั บ
เชิญใหเปนวิทยากรอีกเชนเคย การไปรวมงานครั้งนี้
มีเรื่องนาตื่นเตนเล็กนอย เนื่องจากเปนชวงที่มีขาว
เกี่ยวกับผูกอการรายโลกไดไปตั้งฐานกําลังที่จังหวัด
ทางภาคใตของประเทศฟลิปปนส แตหลังจากประเมิน
ความเสี่ ย งต า งๆและการได รั บ ความมั่ น ใจจาก
เจาภาพที่อํานวยความสะดวกและดูแลคณะเราตั้งแต
ที่ ส นามบิ น และสถานที่ จั ด สั ม มนา คณะที ม งานจึ ง
ตั ด สิ น ใจไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเราต อ ไป ทํ า ให ไ ด รู ว า
ความจริ ง แล ว เหตุ ก ารณ ผู ก อ การร า ยที่ นั่ น ก็
ประมาณเหตุการณความไมสงบทางภาคใตที่เกิดขึ้น
ในบานเรา เมื่อตางชาติทราบขาวก็ลดความเสี่ยง มา
เที่ยวเมืองไทยนอยลง ทั้งๆ ที่ความจริงไมไดรุนแรง
อยางที่คิดกังวล และแลวสุดทายพวกเราก็เดินทาง
กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมคําทักทาย
จากคนที่ ร อทางบ า นว า “กู มู ส ต า กา” (ภาษาตา
กาล็ อ ก (Tagalog) หรื อ ภาษาฟ ลิ ป โ น (Filipino)
แปลเป น ไทยว า “สบายดี ไ หม”) ว า แล ว ก็ ร อ งเพลง
“สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู สืบดูเธอไมอยู
แอบดูแวะมองหา….หายไปเลย …” เพลงของวง XYZ
ที่นํามารองใหมประกอบเพลงโฆษณาในชวงนี้)

Training Calendar Sep. – Oct.
หน้า 4
The Seminar on Tour #2
@ Rayong
หน้า 5

สัมมนาฟรี ในงาน MHEs Road Show
ครั้งที่ 2
หน้า 6
Facebook ThaiBuyer
หน้า 7

การไปรวมงานในครั้งนี้ คณะกรรมการ แตละคนมีภารกิจที่ตองชวยกันทําหลายอยาง และใชเวลา
อยางคุมคา วันแรกหลังลงจากเครื่องบินก็เดินทางไปโรงแรมทันที เมื่อถึงโรงแรมประมาณบาย 2 (ไมมีเวลา
พักทานขาวเที่ยง วันแรกก็ลุยทํางานกันเลย) ทานนายกก็ตองเขารวมเปนประธานการประชุม IFPSM
ASIA PACIFIC REGIONAL MEETING ตามวาระประจําป 2017 สวนคณะกรรมการ PSCMT ก็แยกไป
ประชุมวาระพิเศษกับคณะกรรมการ PISM โดยเรามีจุดประสงคเพื่อเรียนรู ทําความเขาใจโครงสรางและ
การบริหารงานของ PISM และนําสิ่งดีๆ กลับมาปรับใชกับ PSCMT (PISM กอตั้งกอน PSCMT ประมาณ
20 ป มีหลายเรื่องที่เราสามารถนํามาปรับใชได) เชน เรื่องประเภทสมาชิก บทบาท และสิทธิประโยชน โดยใน
เร็วๆนี้ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการเปนสมาชิกและบทบาทของสมาชิก PSCMT (กอนที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงนี้ ใครยังไมไดสมัครเปนสมาชิกแบบตลอดชีพ แนะนําใหรบี ๆ สมัครกันนะครับ)
อีก 2 วันถัดมา เปนงานสัมมนา PISM 25th Supply Link โดยทานนายกเราไดรับเชิญใหบรรยาย
ในหัวขอ “Leadership 4.0” หัวขอนี้มีผูสนใจเขารวมฟงเปนอยางมาก สามารถเรียกน้ําตาผูบรรยายและ
ผูเขารวมฟงหลายทานและหลังจบการบรรยายมีหลายทานเขาคิวรอเพื่อขอคําปรึกษาเปนการสวนตัว
เนื้อหาการบรรยายจะสรางพลัง แรงบันดาลใจและเรียกน้ําตาไดมากนอยแคไหน คงตองใหทานนายก
บอกเลาดวยตนเองในโอกาสหนา (ถามีสมาชิกเรียกรอง นะครับ) คณะกรรมการที่ไป ไดแบงกันศึกษา
รูปแบบการจัดงานและเขารวมฟงสัมมนาในเรื่องตางๆ ซึ่งการจัดสัมมนาในแตละชวง สวนใหญจะมีการจัด
บรรยายแบงเปน 2 หองพรอมกัน โดยในแตละเรื่องนาสนใจและมีประโยชนมาก
ปหนาหากสมาชิก ทานไหน สนใจไปรวมงานสัมมนานี้โปรดติดตอ กันลวงหนานะครับเราจะพา
สมาชิก Go Inter แลวเราจะคัดขอความที่เปนประโยชนของแตละวิทยากร ที่บรรยายในงานนี้และนํามา
เผยแพรในครั้งตอๆไป (ระหวางที่ทานกําลังอานบทความฉบับนี้ คณะกรรมการและทานนายก ก็กําลังพา
สมาชิกหลายทานไป Inter Site Visit และ รวมงาน IFPSM World submit 2017 ที่ ประเทศไตหวัน
“มากิตา คายอง มูล”ิ (makita kayong muli) แลวพบกันใหมครับ

“ซาลามัต” (salamat) ขอบคุณครับ

สรรชัย นิธีกุลวัฒน
ผูอาํ นวยการศูนยทดสอบและ รับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ
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Training Calendar September – October 2017
September
FRI 8

SAT 9

SAT 16

THU 21

SAT 23
FRI 29

October
SAT 7
FRI 13
SAT 14
THU 19

FRI 20

SAT 21

FRI 27 – SAT 28

Course Training
การวางแผนสินคาคงคลังสําหรับนักจัดซื้อ
[ Inventory Planning for Purchasing Professional ]
การจัดกลยุทธสินคาในงานจัดซื้อ
[ Supply Strategy ]
การวางแผนสินคาคงคลัง ขั้นสูง สําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ
[ Advanced Inventory Planning for Purchasing Professional ]
การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ
[ Purchasing Operational Excellence ]
บริหารงานจัดซื้ออยางไร ใหโลกเขียวและสรางธุรกิจกําไรยั่งยืน
[ Green Procurement Strategy for Sustainable Business ]
รูทนั กลเม็ดนักขายสําหรับนักจัดซื้อ
[ Knowing Salesman's tactic ]
การบริหารคลังสินคา
[ Warehouse Management ]
แนวทางปฏิบตั ิการจัดซื้อเพื่อความยั่งยืนขัน้ สูง
[ Advance Practice for Sustainable Procurement ]
การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
[ Cost Control in Supply Chains by Activity – Based Management ]

Course Training
การรางสัญญาและบริหารสัญญาในซัพพลายเชน
[ Contract Drafting and Management in Supply Chain ]
การเงินที่นกั จัดซื้อมืออาชีพควรรู
[ Finance for Strategic Procurement ]
รูลึก รูจ ริง เครื่องมือทางการเงินเพือ่ พัฒนางานจัดซื้อ
[ Supply Chain Finance Strategy ]
เทคนิคการหาแหลงวัตถุดิบในกลุมประเทศ AEC และเสนทางการพัฒนาผูสง มอบ
[ Sourcing Technique for AEC and Road map for Developing supplier ]
การสื่อสารเพือ่ การเจรจาตอรอง
[ Communication for Negotiation ]
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย (ขัน้ พื้นฐาน)
[ Basic risk management in purchasing and supply chains ]
ความรูใ นงานจัดซื้อสําหรับผูไมใชนักจัดซื้อ
[ Purchasing for Non Purchaser ]
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย (ขัน้ สูง)
[ Advanced risk management in purchasing and supply chains ]
ความรูทจี่ าํ เปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
[ Essential Knowledge for Purchasing Professional#1 ]
ความรูใ นงานจัดซื้อตางประเทศ
[ Overseas Purchasing Techniques ]

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
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The Seminar On Tour # 2
The Seminar at Rayong | On Wednesday, 11 October 2017
09:00 – 16:00 hours | @ Golden City Hotel

หัวขอ “Measuring Purchasing Function, Vendor Rating
and Purchasers Performance Techniques”
เทคนิคการประเมินผลงานจัดซือ้ วัดผลงานผูข าย และพนักงานจัดซือ้
ทุกองคกรและผูทํางานทุกคนยอมคาดหวังที่จะบรรลุเปาหมายในการทํางานจึงจําเปน
ที่แตละหนวยงานจะตองตั้งเปาหมายขึ้นมาในชวงเวลาหนึ่งๆ เพื่อเปนแนวทางในการทํางานให
บรรลุเปาหมายที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร เปนไปตามหนาที่ของฝายงาน และ
ทาทายผูทํางานใหเกิดการพัฒนา
หลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรู หัวขอที่เปนสากลที่ใชในการตั้งเปาในการทํางานจัดซื้อ
เชิงกลยุทธซึ่งเปนดานแรกที่สําคัญในกระบวนการประเมินผลงาน เทคนิคการวัดผลงาน
ของฝายจัดซื้อ รวมถึงหัวขอและวิธีการตางๆ ที่ใชวัดผลงานผูขาย การนําผลการวัดไปใช
ให เ กิ ด ประโยชน แ ละเรี ย นรู ก ารวั ด ผลงานพนั ก งานจั ด ซื้ อ ที่ ค วรมี ทั้ ง 2 ด า น ( KPI &
Competencies)
หัวขอสัมมนา
• ผลสํารวจสิ่งที่ผูบริหารคาดหวังจากฝายจัดซื้อ
• หัวขอ (Area) ที่ควรตั้งเปนผลงานของฝายจัดซื้อ
• คนหาตัวชี้วดั ผลงาน (KPI) ในแตละหัวขอ (Area)
• ตัวอยาง KPI ในงานจัดซื้อ สามารถนําไปเลือกใชไดทนั ที
• กําหนดนิยามเพื่อการคํานวณและเก็บผลงานของแตละ KPI
• เจาะลึกเปาหมายยอดนิยม : Cost Saving
• 4 วิธใี นการประเมินผลงานผูขาย (Vendor Rating)
• Workshop เปรียบเทียบวิธีตาง ๆ เพื่อหาวิธีทเี่ หมาะกับ
องคกรของทาน
• แนวทางการประเมินผลงานพนักงานจัดซื้อ
• การพัฒนาความสามารถนักจัดซื้อ
กรุณานําเครื่องคิดเลขมาดวยเพื่อทํา Workshop
อัตราคาอบรมทั่วไป 3,800 บาท สมาชิกตลอดชีพ 3,500 บาท
หมายเหตุ : 1. ราคานี้ ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจา ยในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200%

บรรยายโดย อาจารยกติ ติกร โชติสกุลรัตน
ที่ปรึกษาสมาคมฯ และวิทยากร
C.P.S., Adv. Cert. PSCM(ITC),
CIPS International Advanced Certificate Holder).

www.pscmt.or.th
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม หรือสํารองหลักสูตร ไดที่
0 2678 6786 ถึง 7
Training@pscmt.or.th | helpdesk@pscmt.or.th

รับสมัคร วันนี้ จนถึง
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เทานั้น
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ชองทางติดตามขาวสาร
และกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ
กด Like & Share
FB : ThaiBuyer ไดนะคะ






หลักสูตรสัมมนา และกิจกรรมตางๆ
ขาวสารทันเหตุการณ ทีเ่ ปนประโยชน
รวมภาพกิจกรรมตางๆ ที่ผานมา
ชองทางการติดตอสมาคมฯ ผาน Inbox
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ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราคาใชจา ยการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิง่ ตีพิมพ
PRINTED MATTER

สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23th Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel/โทร : +66 2678 6786-7 Fax/แฟกซ : +66 2678 6788 E-mail : helpdesk@pscmt.or.th Website : www.pscmt.or.th

ฉบับที่ 192 ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 / สําหรับผูสนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Supply Link 2017 @ PISM
สวัสดีครับ “กูมูสตา กา” ยังสบายกันดีไหม!
ใกลจะถึงปใหมอีกแลวเวลาอันแสนสุขชางผานไป
อยางรวดเร็ว หลาย ๆ ทานคงวุนวายกับการเรง
ทําผลงานสวนที่ยังคางเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
วางไวตั้งแตชว งปลายปทแี่ ลว ขอใหประสบความ
สําเร็จเจริญกาวหนาในหนาที่การงานกันทุกทาน
สืบเนื่องจากบทความจากฉบับที่แลว บทความ
ในฉบับนี้เราจะบอกเลาถึงประสบการณความรู
บางชวง บางตอนที่ไดจากการไปรวมงานสัมมนา
PISM 25th Supply Link ระหวางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ที่ประเทศฟ ลิปปนส มีหัวขอบรรยายตลอดทั้ง
2 วันทั้งหมด 14 เรื่อง ลวนแตเปนเรื่องที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําในงานจัดซื้อและซัพพลายเชน หนึ่งใน
หัวขอที่โดดเดนคือ “Leadership 4.0” บรรยายโดยคุณ อกนิษฐ สมิตะพินทุ นายกสมาคมของเรานั่นเอง
แตที่ผมจะมาบอกเลา เปนหัวขอเรื่อง 10 Laws of Cross Cultural Negotiation/ The Power of Non Verbal
Communication in Negotiation ซึ่งบรรยายโดย Mr. Ricardo Joaquhn V. Sison อดีตนายกสมาคมจัดซื้อฯ
ของประเทศ ฟลิปปนส (PISM) ปจจุบันทานดํารงตําแหนง Senior Vice President & Head Supply Chain
Management Group St.Luke’s Medical Center และมีชอื่ เลนวา Ricky
คุณ Ricky มีบุคลิกที่โดนเดนในการสื่อสารและการแสดงออก โดย กฎ 10 ขอเพื่อใชในการเจรจาตอรองกับ
ชาวตางชาติที่คุณ Ricky พูดถึง ไดแก
1) Goal วางเปาหมายที่ตองการใหชดั เจนกอนเจรจาตอรอง
2) Attitudes ทัศนคติ กรอบความคิด ความแตกตางระหวางคูเจรจา
3) Personal styles บุคลิกภาพสวนบุคคลที่แตกตางกันระหวางคูเจรจา

Content…
เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ
หลักสูตร Adv. C.P.S. รุ่นที่ 3
หน้า 3

เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ
หลักสูตร CPSM รุ่นที่ 5
หน้า 6

Training Calendar Nov. – Dec.
หน้า 4
The Seminar on Tour #3
@ Rayong
หน้า 5

IFPSM World Summit 2017 &
PSCMT Site Visit Inter @ Taiwan
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4) Communications วิธีการสื่อสารกับชาวตางชาติ การใชภาษากาย, ภาษาพูดและการวางตัวใหเหมาะสม
กับชาวตางชาติ เพื่อใหเกิดประโยชนในการเจรจาตอรองซึ่งจะมีความแตกตางกันระหวางกลุมชนชาติตะวันตก
(ฝรั่ง) และ ชนชาติตะวันออก (เอเชีย) ในการแสดงสีหนา สายตา การนั่ง การยืน และ การรักษาระยะหางของคู
เจรจา ระหวางทักทายกันดวยวิธีการจับมือ การโอบกอด หรือการหอมแกมเพื่อทักทายกัน ชวงบรรยาย
หัวขอนี้ เปนชวงที่ทกุ คนใหความสนใจและเรียกเสียงหัวเราะไดเปนอยางมาก
คุณ Ricky เชิญตัวแทนผูเขารวมสัมมนา มารวมแสดงตัวอยางการใชภาษากาย การทักทายกัน ทําใหเขาใจได
ชัดเจนงายขึ้น แตเปนที่นา เสียดายที่หมดเวลากอน คุณ Ricky จึงบรรยายไดเพียง 4 ขอ โดยอีก 6 ขอที่เหลือ
มีดังนี้
5) Time Sensitivity ใหคํานึงถึงชวงเวลาที่แตกตางกันระหวางแตละ ประเทศ (Time Zone) หากจําเปนตอง
ติดตอกัน โดยเฉพาะฝงตะวันตก ที่เวลาแตกตางกันหลายชั่วโมง เชน เราอาจตองรอเวลาเกือบเที่ยงคืนที่
ประเทศเรา เพื่อ โทรติดตอกับฝรั่งในชวงเวลาทํางานตอนกลางวันที่ทวีปยุโรป
6) Emotionalism อารมณความรูสกึ ที่ไมเหมาะสม
7) Agreement form รูปแบบการตกลงรวมกัน
8) Agreement Building การสรางการตกลงรวมกัน
9) Team Organization การจัดสรรทีมงานที่เหมาะสมในการเจรจาตอรองแตละครั้ง
และ 10) Risk taking ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางการเจรจาตอรอง
ในฉบับนี้ ขอจบการบอกเลาไวเพียงเทานี้กอน และจะคัดขอความที่เปนประโยชนของวิทยากรทานอื่น ๆ ที่
บรรยายในงานนี้มาเผยแพรในครั้งตอๆ ไป ปหนาถาสมาชิกทานใด สนใจไปรวมงานสัมมนา Supply Link ที่
ประเทศ ฟลิปปนส ซึ่งมักจัดในเดือน มิถุนายน โปรดติดตอสํารองที่นั่งกันลวงหนานะครับ “ มากิตา คายอง
มูลิ ”(makita kayong muli) แลวพบกันใหม
10 Laws of Cross Cultural Negotiation Factors
1) Goal
2) Attitudes
3) Personal styles
4) Communications
5) Time Sensitivity
6) Emotionalism
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7) Agreement form
8) Agreement
Building
9) Team
Organization
10) Risk taking
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คุณสมบัติ ของผูส นใจเขารวมโครงการ
01 ผูที่มีวุฒิ C.P.S. + ประสบการณทาํ งานดานงานจัดซื้อและซัพพลายเชน อยางนอย 3 ป
02 ผูท่มี ีวุฒิ C.P.K. + ขั้นต่ําวุฒิ ป.ตรี + ประสบการณทาํ งานดานงานจัดซื้อและซัพพลายเชน อยางนอย 8 ป
03 ขั้นต่าํ วุฒิ ป.ตรี + ประสบการณทาํ งานดานงานจัดซื้อและซัพพลายเชน อยางนอย 8 ป
หมวดวิ
+ สมัครอบรมและสอบ “หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื่องการจัดซื้อ” ของหลักสูตร C.P.S. เพิ่มอีก 1 หมวดวิชา รวมเปน 4หน
า 3 ชา

Training Calendar November – December 2017
November
FRI 3 - SAT 4
SAT 4

Course Training
ความรูทจี่ าํ เปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
[ Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1 ]
แนวทางปฏิบตั ิการจัดซื้อเพื่อความยั่งยืนขัน้ สูง
[ Advanced Practice for Sustainable Procurement ]

SAT 11

Vendor Management Inventory

THU 16

กระบวนการบริหารงานจัดซื้อระดับมืออาชีพ
[ World Class purchasing process ]

FRI 17

SAT 18

SAT 25

December

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผูขาย และพนักงานจัดซื้อ
[ Measuring Purchasing function, Vendor Rating & purchasers Performance Techniques ]
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย (ขัน้ พื้นฐาน)
[ Basic risk management in purchasing and supply chains ]
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย (ขัน้ สูง)
[ Advanced risk management in purchasing and supply chains ]
ความรูใ นงานจัดซื้อเพือ่ การลดตนทุน
[ Purchasing Knowledge for Cost Saving ]
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนัดจัดซื้อมืออาชีพ
[ Supply Chain Professional Competency Model ]
การบริหารซัพพลายเชน
[ Supply Chain Management ]

Course Training

เทคนิคการปองกันทุจริตในงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
[ How to cut corruption and fraund out off Supply Chain ]
แนวทางปฏิบตั ิสําหรับงานจัดซื้อโครงการ
SAT 9
[ Project Procurement Practice ]
ความรูทจี่ าํ เปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2
FRI 15 - SAT 16
[ Essential Knowledge for Purchasing Professional#2 ]
วิธกี ารเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ
[ Negotiation Techniques for Procurement ]
SAT 16
บริหารงานจัดซื้ออยางไร ใหโลกเขียวและสรางธุรกิจกําไรยั่งยืน
[ Green Procurement Strategy for Sustainable Business ]
รูทนั กลเม็ดนักขายสําหรับนักจัดซื้อ
[ Knowing Salesman’s tactic ]
THU 21
การบริหารคลังสินคา
[ Warehouse Management ]
การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
FRI 22
[ Cost Control in Supply Chains by Activity – Based Management ]
การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ
[ Purchasing Operational Excellence ]
SAT 23
บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอยางไรใหไดคุณภาพสมบูรณแบบ
หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ [ขอสงวนสิ
ทธิ์การเปลี
นแปลงรายละเอี
ยดตามความเหมาะสม
Advanced
TQMย่ for
Procurement
and Supply Chains Management ] Training@pscmt.or.th
SAT 2
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The Seminar On Tour # 3
The Seminar at Rayong | On Saturday, 18 November 2017
09:00 – 16:00 hours | @ Golden City Hotel
หัวขอ “ความรูเ กีย่ วกับพิธกี ารศุลกากรนําเขาและการคํานวณตาม พรบ.
ศุลกากรฉบับใหม (พ.ศ. 2560)”
ในฐานะที่ทา นเปนนักจัดซื้อขององคกร ซึง่ มีหนาที่จัดซื้อสินคาตางประเทศ ทานมีความมัน่ ใจมากเพียงไร
วาวิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑตา งๆ ที่ทา นใชในปจจุบนั ในการทําสัญญาซื้อ การชําระเงิน การขนสง การ
ประกันภัย ขอควรระวังในการเสียภาษีและการใชสทิ ธิทางภาษีตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับตางๆ ฯลฯ
เปนวิธีที่ดีที่สุด และ สอดคลองกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย
ศุลกากร ในป 2560 และการเริ่มใชระบบ E-paperless ของกรมศุลกากร ทางสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในเรื่องนี้ตอนักจัดซื้อมืออาชีพ ดังนั้น จึงได จัดหลักสูตร “ความรูเ กี่ยวกับพิธีการศุลกากรนําเขาและการ
คํานวณตาม พรบ.ศุลกากรฉบับใหม (พ.ศ.2560)” เปนหลักสูตร 1 วัน นําการบรรยายและการอบรมสัมมนา
โดยวิทยากรผูมีความรูแ ละความชํานาญ

หัวขอสัมมนา
1. พิธกี ารศุลกากรเกีย่ วกับการนําเขา
- ขบวนการนําสินคาเขามาในประเทศและขอหาม/ขอจํากัดตางๆ
- การคํานวณภาษีอากรลวงหนา
- ผลของการเสียภาษีไมถกู ตอง
2. สิทธิประโยชนทางภาษีอากรภายใตกรอบความตกลงเขตการคาเสรี
- ความตกลง FTA และ วิธีพจิ ารณาใชสิทธิประโยชน
- วิธกี ารตรวจสอบภาษี ที่ไดประโยชนมากทีส่ ุด
3. สิทธิประโยชนทางภาษีอากรตามกฎหมายใหม ภายใตมาตรการของศุลกากร
ประเภท
- Free Zone
- Bonded Warehouse
- มาตรการคืนภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ
4. การขอคืนภาษีอากรเมือ่ มีการสงของกลับคืน (Re-Export)
- หลักเกณฑและเงื่อนไข ระยะเวลา และการผอนผัน
5. ASEAN economic Community: AEC
- ขอดี ขอเสีย ของ AEC
- ดานภาษีศลุ กากรตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
- ความเกีย่ วเนื่องของ FTA และ AEC

อัตราคาอบรม 3,800 บาท
หมายเหตุ : 1. ราคานี้ ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจา ยในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200%

บรรยายโดย อาจารยกฤติกา ปนประเสริฐ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
กรมศุลกากร

www.pscmt.or.th
ติดตอสอบถามเพิม่ เติม หรือสํารองหลักสูตร ไดที่
02 – 678 – 6786 ถึง 7
Training@pscmt.or.th | helpdesk@pscmt.or.th

รับสมัคร วันนี้ จนถึง
วันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เทานั้น

Calendar CPSM 2018
CERTIFIED PROFESSIONAL IN
SUPPLY MANAGEMENT (CPSM)
ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
MODULE 1: 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: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE
Task A.
Task B.
Task C.
Task D.
Task E.
Task F.
Task G.
Task H.

Forecasting
Logistics
Materials and Inventory Management
Organization / Department Assessment
Planning
Product Development
Project Management
Quality

MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT
Task A. Leadership
Task B. Risk and Compliance
Task C. Strategic Sourcing

CPSM

คาอบรม

คาอบรมและสอบ

65,000.-

87,000.-

*ราคาดังกลาวยังไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

Module

Module 1

Module 2

Module 3

Timetable
CPSM #5
2018

Sat.12 – Sun.13 May.

Sat. 4 – Sun. 5 Aug.

Sat.10 – Sun.11 Nov.

Fri.25 – Sat.26 May.

Sat. 25 Aug.

Fri.23 – Sat.24 Nov.

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่ [ รับสมัครถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 เทานั้น ]
www.pscmt.or.th
หนา 6

+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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IFPSM World Summit 2017 & PSCMT Site Visit Inter @ Taiwan

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม PSCMT Site Visit Inter และการประชุม IFPSM World Summit 2017 ณ ประเทศ
ไตหวัน เมื่อวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ที่ผานมา สมาคมฯ ไดนําสมาชิกฯ เขาเยี่ยมชม บริษทั IEI Integration Corp. ที่
นําเสนอระบบ IEI Smart factory solutions ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการแบบครบวงจร สําหรับอุตสาหกรรมตางๆ และ
QNAP Systems, INC. เปนโรงงานประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็คทรอนิค ซึ่งเปนโรงงานรับจางผลิต (OEM) และได
เข า ชมงาน Touch Taiwan 2017 ซึ่ ง เป น งานแสดงสิ น ค า เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมทางด า น Smart
Manufacturing & Monitec Display ที่ทันสมัยมาก มีผเู ขารวมแสดงสินคาประมาณ 500 บูธ
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังนําสมาชิก เขารวมฟงสัมมนา ในงาน IFPSM World Summit 2017 ซึ่งเปนครั้งแรก ที่
IFPSM เปดโอกาสใหนําสมาชิก เขารวมได โดยในงานประชุม มีหัวขอที่ทันสมัยและนาสนใจมากมาย เชน Sustainability
ensures Success, Global Economic Trends in the Coming Decades,และ ISO 20400 เปนตน
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ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราคาใชจา ยการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิง่ ตีพิมพ
PRINTED MATTER

สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23th Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel/โทร : +66 2678 6786-7 Fax/แฟกซ : +66 2678 6788 E-mail : helpdesk@pscmt.or.th Website : www.pscmt.or.th

ฉบับที่ 193 ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 / สําหรับผูสนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

ISO 20400 Sustainable Procurement
The international standard for Sustainable Procurement
สวัสดีครับ จากงาน IFPSM World Summit 2017 @ Taiwan ชวงวันที่ 22-23 กันยายนที่ผานมา มีเรื่องหนึ่งที่นาสนใจและจะมี
บทบาทความสําคัญตองานจัดซื้อและซัพพลายเชนในอนาคตเร็วๆ นี้ นั้นคือ ระบบมาตรฐาน ISO 20400 Sustainable Procurement
(SP) โดยสรุปสาระสําคัญของ ISO 20400 ที่นําเสนอในงาน IFPSM World Summit 2017 ดังนี้

Why ISO 20400 Sustainable Procurement?
 Procurement has a pivotal governance role in managing the organisation’s supply chains.
 Procurement is a key mechanism to achieve the sustainability objectives of an organization.
 Sustainable procurement is good for business
o Improve their brand reputation
o Develop stronger, more reliable and longerlasting supplier relationships
o Have more innovative, sustainable products and services that result in increased sales
o Improved ranking in ‘green’ financial indices
o Delivered cost savings
Our economy is global, supply chains are international… We need to speak the same language.

Who developed ISO 20400?
 Project Committee (PC277 2013-2017)
 Participating Countries 38 and Observing Countries 14

คุณสรรชัย นิธีกุลวัฒน
ผูอาํ นวยการศูนยทดสอบและ รับรองคุณวุฒมิ าตรฐานวิชาชีพ

Content…
เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ
หลักสูตร Adv. C.P.S. รุ่นที่ 3
หน้า 3

Year Plan 2018
หน้า 4 - 5
เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ
หลักสูตร CPSM รุ่นที่ 5
หน้า 6

รับสมัคร ทดสอบรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
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What are the highlights of ISO 20400?
Chapter 1

Scope

Chapter 2

Normative References

Chapter 3

Definition Sustainable Procurement (SP)

• Procurement that has the most positive environmental, social and economic impacts possible over the entire life cycle.
Note 1: involves the sustainability aspects related to the goods or services and to the suppliers along the supply chains Procurement that has
the most positive environmental, social and economic impacts possible over the entire life cycle.
Note 2: contributes to the achievement of organizational sustainability objectives and goals and to sustainable development in general.

Chapter 4
•
•
•
•

Concept of sustainable procurement
Principles of sustainable procurement (12)
Why procure sustainably: 15 possible drivers
7 Core subjects (37 issues, Annex A)

Chapter 5
•
•
•
•
•

Fundamentals
• 5 Key considerations :
1) Managing risk (and opportunity)
2) Due diligence
3) Exercising influence

4) Setting priorities
5) Avoiding complicity

Policy and Strategy

Committing to….  written policy, strategy or plan
Clarifying accountability
Aligning organizational goals
Understanding procurement practices and supply chains (tiers, actors, forces, impacts)
Managing implementation

Chapter 6

Organizing Procurement

• Governing Procurement
• Enabling people
• Identifying and engaging stakeholders

Chapter 7

• Setting procurement priorities (next section)
• Measuring and improving performance
• Grievance mechanism

Procurement Process

• Planning
• Integrating Sustainability Requirements into The Specifications.
• Selecting Suppliers

• Managing Contract
• Review and Learning from The Contract

( Present by Karin (K.)van IJsselmuide Chairwoman ISO 20400 The Netherlands Delegate member ISO 20400 IFPSM Knowledge manager/trainer NEVI Perspective )

Note: ISO 20400:2017 provides guidance to organizations, independent of their activity or size, on integrating sustainability within
procurement, as described in ISO 26000. It is intended for stakeholders involved in, or impacted by, procurement decisions and processes.
Source reference: www.iso.org | Download PDF File

จากขอมูลที่ทานไดอานผานๆตา คงพอจะเห็นแนวโนมและบทบาทความสําคัญของงานจัดซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะมีผลตอความเติบโตและยั่งยืนขององคกร ISO 20400
Sustainable Procurement จะเปนระบบมาตรฐานคุณภาพระบบหลักที่เกี่ยวของกับนักจัดซื้อโดยตรงและนักจัดซื้อเองจะเปนผูนําในการขับเคลื่อนในการจัดทํา
ระบบมาตรฐานการจัดซื้อ จัดหาอยางยั่งยืนใหกบั องคกรใหเปนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับและปฏิบัติ
ขอใหทุกทานมีความสุขในชวงสงทายปเกาและเตรียมตอนรับปใหมที่กําลังจะมาถึง พบกับขาวสาร สาระดีๆ ไดในฉบับตอๆ ไปครับ
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คุณสมบัติ ของผูส นใจเขารวมโครงการ
01 ผูที่มีวุฒิ C.P.S. + ประสบการณทาํ งานดานงานจัดซื้อและซัพพลายเชน อยางนอย 3 ป
รายละเอียด
02 ผูท่มี ีวุฒิ C.P.K. + ขั้นต่ําวุฒิ ป.ตรี + ประสบการณทาํ งานดานงานจัดซื้อและซัพพลายเชน อยางนอย 8 ป
เพิ่มเติม
03 ขั้นต่าํ วุฒิ ป.ตรี + ประสบการณทาํ งานดานงานจัดซื้อและซัพพลายเชน อยางนอย 8 ป
หมวดวิ
+ สมัครอบรมและสอบ “หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื่องการจัดซื้อ” ของหลักสูตร C.P.S. เพิ่มอีก 1 หมวดวิชา รวมเปน 4หน
า 3 ชา

สมาคมบริ หารงานจั ด ซื้ อและซั พพลายเชนแห ง ประเทศไทย
JANUARY

FEBRUARY

Fri 19 Essential Knowledge for
Sat 20

Purchasing Professional #1
[ ความรู ้ที่จําเป็นสําหรั บนักจัดซื้ อม ือ อาชีพ

YEAR PLAN 2018 : Public Training
MARCH

Sat 3 Lean Supply Chani Strategy
1]

Thu 25 Sourcing Technique for AEC

& Road map for Developing Supplier
[ เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบในกลุ่ม AEC ]

Fri 26 Communication for
Negotiation

[ การบริหารซัพพลายเชน ]

[ กลยุท ธ์บ ริหารความเสี่ยง (2) ]

Sat 10 Purchasing Knowledge for
Cost Saving

[ ความรู ้ในงานจัด ซือเพื
้ อการลดต
่
้นทุน ]

Sat 10 Adv. TQM for Procurement

& Supply Chains Management

[ การสื่อสารเพือการเจรจาต่
่
อร อง ]

Sat 27 Supply Chain Management

Sat 3 Adv. Risk Management..

[ กลยุท ย์การจัด ซือแบบลี
้
น (1) ]

[ บริห ารงานจัดซื้อฯ อย่างไรให ้ค ุณภาพสมบูรณ์แบบ ]

Fri 16 Finance for Strategic
[ การเงินที่น ก
ั จัด ซือมืออาชี
้
พควรรู ้ ]

Sat 27 Overseas Purchasing
Techniques

Sun 28

[ ความรู ้ในงานจัด ซือต่
้ างประเทศ ]

Fri 16 Essential Knowledge for
Sat 17

Purchasing Professional #2
[ ความรู ้ที่จําเป็นสําหรั บน ักจัดซื้ อม ือ อาชีพ

Negotiation

Sat 17

Sat 28

Sat 17 Green Procurement Strategy...
[ บริหารงานจัดซื้อ อย่างไร ใหโลกเขี
้
ยว
และสรางธุรกิ
้
จกําไรยั่งยืน ]

[ รู ้ทัน กลเม็ดนักขายสําหรับนักจัด ซือ้ ]

Purchasing Professional #1
[ ความรู ้ที่จําเป็นสําหรั บน ักจัดซื้ อม ือ อาชีพ

Sat 9 Supply Strategy

Sat 12 Vendor Management

Sat 9 Lean Supply Chani Strategy

Fri 18 Measuring Purchasing

Sat 9 Supply Chain Management

[ กลยุท ธ์บ ริหารความเสีย
่ ง (1) ]

Techniques

Sat 28

Chain Strategy

[ เทคนิค การประเมินผลงานจัด ซือฯ
้ ]

Sat 19 Negotiation Techniques for

[ สุด ยอดกลยุท ย์การจัด ซือลี
้ น (2) ]

[ วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัด ซื้อ ]

Fri 23 Measuring Purchasing

Performance Techniques

Procurement

[ วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัด ซื้อ ]

Sat 24 Purchasing Operational
Excellence

[ การบริหารงานจัด ซือแบบเป็
้
นเลิศ ]

Sat 24 Basic Risk Management..

[ กลยุท ธ์บ ริหารความเสี่ยง (1) ]

[ การบริหารงานจัด ซือแบบเป็
้
นเลิศ ]

Sat 19 Purchasing for Non Purchaser

Sat 16 Capital Equipment Purchasing

Sat 24 Handy with Sale Law & Apply

Sat 19 Purchasing Knowledge for

Fri 22 Finance for Strategic

[ ความรู ้ในงานจัด ซือสํ
้ าหรับ
ผู ้ไม่ใช่น ก
ั จัด ซือ้ ]

to Your Purchasing & Supply

Cost Saving

[ ความรู ้ในงานจัด ซือเพื
้ อการลดต
่
้นทุน ]

[ ใช ้ กม. ซื้อ ขายใหถนั
้ ดมือ เข ้ากับงานจัดซื้อ ฯ ]

Thu 29 Warehouse Management
[ การบริหารคลังสิน ค ้า ]

Sat 19 Supply Chain Finance Strategy
[ รู ้ลึก รู ้จริง เครื่องมือทางการเงินฯ ]

[ เทคนิค การประเมินผลงานจัด ซือฯ
้ ]

Sat 24 Negotiation Techniques for

Excellence

Sat 24 Cost Control in Supply Chains...
2]

[ ความรู ้ในงานจัด ซือสํ
้ าหรับ ผู ้
ไม่ใช่น ักจัด ซือ้ ]

[ การบริหารซัพพลายเชน ]

Sat 16 Purchasing Operational

Procurement

[ การควบคุมต ้นทุน ซัพพลายเชนฯ ]

Sat 17 Purchasing for Non Purchaser

[ กลยุท ย์การจัด ซือแบบลี
้
น (1) ]

Performance Techniques

[ ความรู ้ในงานจัด ซือต่
้ างประเทศ ]

Sat 28 Lean‐agility‐six sigma Supply

[ การจัด กลยุท ธ์ส ิน ค ้าในงานจัด ซือ้ ]

Inventory [ VMI ]

1]

Fri 27 Overseas Purchasing

JUNE

Sat 12 Basic Risk Management..

[ การสื่อสารเพือการเจรจาต่
่
อร อง ]

Fri 27 Essential Knowledge for

[ กระบวนการบริหารงานจัด ซือระดั
้
บ
มืออาชีพ ]

MAY

Thu 19 Communication for

Fri 16 World class purchasing process

Thu 22 Knowing Salesman's tactic

Procurement

APRIL

Sat 31 Supply Strategy

[ การจัด กลยุท ธ์ส ิน ค ้าในงานจัด ซือ้ ]

Sat 31 Adv. Practice for Sustainale
Procurement

[ แนวทางปฏิบัติก ารจัดซื้อเพื่อความยั่งยืน ]

[ การจัด ซืออุปกรณ์
้
และเครื่องมือ
ในการลดต ้นทุน ]

Procurement

[ การเงินที่น ก
ั จัด ซือมืออาชี
้
พควรรู ้ ]

Thu 28 Sourcing Technique for AEC

& Road map for Developing Supplier
[ เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดบ
ิ ในกลุ่ม AEC ]

Thu 24 Handy with Sale Law & Apply
to Your Purchasing & Supply

[ ใช ้ กม. ซื้อ ขายใหถนั
้ ดมือเข ้ากับงานจัดซื้อ ฯ ]

Fri 25 Essential Knowledge for
Sat 26

Purchasing Professional #2
[ ความรู ้ที่จําเป็นสําหรั บน ักจัดซื้ อม ือ อาชีพ

2]

Sat 26 Inventory Planning for Purchasing
Professional

[ การวางแผนสินค ้าคงคลังสําหรับนัก จัดซื้อ ]

ติดตอสอบถาม เพิ่ มเติม ไดที่
โทร. 0 2678 6786 - 7
mail: training@pscmt.or.th / helpdesk@pscmt.or.th

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจงเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
สามารถติ ดคาม รายละเอี ยดเพิ่มเติ ม ได ที่ www.pscmt.or.th

สมาคมบริ หารงานจั ด ซื้ อและซั พพลายเชนแห ง ประเทศไทย
JULY

AUGUST

Sat 7 Adv. Risk Management..

[ บริหารงานจัดซื้ออย่างไร ใหโลกเขี
้
ยว
และสรางธุรกิ
้
จกําไรยั่งยืน ]

Sat 7 Handy with Sale Law & Apply
to Your Purchasing & Supply

Thu 12 Communication for

[ ความรู ้ในงานจัด ซือเพื
้ อการลดต
่
้นทุน ]

[ แนวทางปฏิบ ัต ิส ําหรับ งานจัด ซือ้
โครงการ ]

[ การสื่อสารเพือการเจรจาต่
่
อร อง ]

Sat 14 Adv. TQM for Procurement

& Supply Chains Management

[ บริห ารงานจัดซื้อฯ อย่างไรให ้คุณภาพสมบูรณ์แบบ ]

Sat 14 Overseas Purchasing

Sat 18

[ วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัด ซื้อ ]

[ ความรู ้ในงานจัด ซือสํ
้ าหรับ ผู ้
ไม่ใช่น ักจัด ซือ้ ]

Sat 18 Cost Control in Supply Chains...

Thu 19 Warehouse Management

[ การควบคุมต ้นทุน ซัพพลายเชนฯ ]

[ การบริหารคลังสิน ค ้า ]

Sat 22

[ กระบวนการบริหารงานจัด ซือระดั
้
บ
มืออาชีพ ]

Sat 22 Supply Strategy

[ การจัด กลยุท ธ์ส ิน ค ้าในงานจัด ซือ้ ]

Sat 22 Basic Risk Management..

[ กลยุท ธ์บ ริหารความเสี่ยง (1) ]

Fri 24
1]

Sat 21 Adv. Inventory Planning for
[ การวางแผนสิน ค ้าคงคลัง ขั ้นสูง ]

Measuring Purchasing Performance
Techniques
[ เทคนิค การประเมินผลงานจัด ซือฯ
้ ]

Fri 24 Adv. Practice for Sustainale
Procurement

[ การวางแผนสิน ค ้าคงคลัง ขั ้นสูง ]

Sat 6 Lean Supply Chani Strategy

Sat 3 Supply Chain Management

Fri 7 Capital Equipment Purchasing

Fri 19 Finance for Strategic

Sat 10 Vendor Management

Sat 8 Lean‐agility‐six sigma Supply

[ กลยุท ย์การจัด ซือแบบลี
้
น (1) ]

[ การบริหารซัพพลายเชน ]

Procurement

[ การเงินที่น ักจัด ซือมืออาชี
้
พควรรู ้ ]

Fri 19 Essential Knowledge for
Sat 20

Purchasing Professional #1
[ ความรู ้ที่จําเป็นสําหรั บน ักจัดซื้ อม ือ อาชีพ

Chain Strategy

[ สุด ยอดกลยุท ย์การจัด ซือลี
้ น (2) ]

[ รู ้ลึก รู ้จริง เครื่องมือทางการเงินฯ ]

1]

Fri 26 Overseas Purchasing

Fri 16
]

in Supply Chain

Measuring Purchasing Performance
Techniques
[ เทคนิค การประเมินผลงานจัด ซือฯ
้ ]

to Your Purchasing & Supply

Professional

[ ใช ้ กม. ซื้อขายใหถนั
้ ดมือเข ้ากับงานจัดซื้อ ฯ ]

[ การวางแผนสินค ้าคงคลังสําหรับนักจัดซื้อ ]

& Supply Chains Management

[ บริห ารงานจัดซื้อฯ อย่างไรให ้คุณภาพสมบูรณ์แบบ ]

[ การควบคุมต ้นทุน ซัพพลายเชนฯ ]

[ การบริหารคลังสิน ค ้า ]

[ การสื่อสารเพือการเจรจาต่
่
อร อง ]

Fri 14 Adv. TQM for Procurement

Sat 15 Cost Control in Supply Chains...

Thu 15 Warehouse Management

Negotiation

Sat 27 [ ความรู ้ในงานจัด ซือต่
้ างประเทศ

Chain Strategy

Sat 10 Supply Chain Finance Strategy

Fri 26 Communication for

Techniques

[ การจัด ซืออุปกรณ์
้
และเครื่องมือ
ในการลดต ้นทุน ]

Inventory [ VMI ]

Fri 21 Adv. Practice for Sustainale
Procurement

[ แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเพื่อความยั่งยืน ]

Sat 22 Green Procurement Strategy...
[ บริหารงานจัดซื้ออย่างไร ใหโลกเขี
้
ยว
และสรางธุรกิ
้
จกําไรยั่งยืน ]

Sat 17 Purchasing for Non Purchaser
[ ความรู ้ในงานจัด ซือสํ
้ าหรับ ผู ้
ไม่ใช่น ักจัด ซือ้ ]

Sat 17 Purchasing Knowledge for
Cost Saving

[ แนวทางปฏิบัตก
ิ ารจัดซื้อเพื่อความยั่งยืน ]

Sat 25 Lean‐agility‐six sigma Supply

Purchasing Professional

Sat 29 Contract Drafting & Management Sat 27 Inventory Planning for Purchasing Fri 16 Handy with Sale Law & Apply
[ การร่างสัญญาและบริหารสัญ ญาฯ ]

Fri 20 Essential Knowledge for

Purchasing Professional

2]

Sat 18 Purchasing for Non Purchaser

[ รู ้ทัน กลเม็ดนักขายสําหรับ
นักจัด ซือ้ ]

[ ความรู ้ที่จําเป็นสําหรั บน ักจัดซื้ อม ือ อาชีพ

[ ความรู ้ที่จําเป็นสําหรั บน ักจัดซื้ อม ือ อาชีพ

Procurement

[ ความรู ้ในงานจัด ซือต่
้ างประเทศ ]

Wed 18 Knowing Salesman's tactic

Sat 21

Fri 21 World class purchasing process

Fri 17 Essential Knowledge for

Purchasing Professional #2

to Your Purchasing & Supply

Sat 1 Adv. Inventory Planning for

[ กลยุท ธ์บ ริหารความเสี่ยง (2) ]

[ การบริหารงานจัด ซือแบบเป็
้
นเลิศ ]

[ เทคนิค การป้ องกันทุจริต ในงานจัด ซือฯ
้
]

Sat 15 Handy with Sale Law & Apply

DECEMBER

Sat 3 Adv. Risk Management..

Excellence

[ ใช ้ กม. ซื้อ ขายใหถนั
้ ดมือ เข ้ากับงานจัดซื้อฯ ]

Sat 18 Negotiation Techniques for

Techniques

out off Supply Chain

NOVEMBER

Sat 6 Purchasing Operational

Competency Model

Sat 8 How to cut corruption & fraund

Cost Saving

Sat 15 Project Procurement Practice

Negotiation

Sat 1 Supply Chain Professional

OCTOBER

[ รูป แบบการพัฒนาศักยภาพนักจัด ซือฯ
้
]

Sat 4 Purchasing Knowledge for

[ ใช ้ กม. ซื้อ ขายใหถนั
้ ดมือ เข ้ากับงานจัดซื้อฯ ]

Purchasing Professional #1

SEPTEMBER

Fri 3 Green Procurement Strategy...

[ กลยุท ธ์บ ริหารความเสี่ยง (2) ]

Sun 15

YEAR PLAN 2018 : Public Training

[ ความรู ้ในงานจัด ซือเพื
้ อการลดต
่
้นทุน ]

Thu 22 Knowing Salesman's tactic
[ รู ้ทัน กลเม็ดนักขายสําหรับ
นักจัด ซือ้ ]

[ สุด ยอดกลยุท ย์การจัด ซือลี
้ น (2) ]

Fri 23 Essential Knowledge for

ติดตอสอบถาม เพิ่ มเติม ไดที่
โทร. 0 2678 6786 - 7
mail: training@pscmt.or.th / helpdesk@pscmt.or.th
Website : www.pscmt.or.th

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจงเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม

Sat 24

Purchasing Professional #2
[ ความรู ้ที่จําเป็นสําหรั บน ักจัดซื้ อม ือ อาชีพ

2]

Sat 24 Negotiation Techniques for
Procurement

[ วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัด ซื้อ ]

Thu 29 Sourcing Technique for AEC

& Road map for Developing Supplier
[ เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบในกลุ่ม AEC ]

Download
PDF File

Calendar CPSM 2018
CERTIFIED PROFESSIONAL IN
SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) รุนที่

5

ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
MODULE 1: 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: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE
Task A.
Task B.
Task C.
Task D.
Task E.
Task F.
Task G.
Task H.

Forecasting
Logistics
Materials and Inventory Management
Organization / Department Assessment
Planning
Product Development
Project Management
Quality

MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT
Task A. Leadership
Task B. Risk and Compliance
Task C. Strategic Sourcing

CPSM

คาอบรม

คาอบรมและสอบ

65,000.-

87,000.-

*ราคาดังกลาวยังไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

Module

Module 1

Module 2

Module 3

Timetable
CPSM #5
2018

Sat.12 – Sun.13 May.

Sat. 4 – Sun. 5 Aug.

Sat.10 – Sun.11 Nov.

Fri.25 – Sat.26 May.

Sat. 25 Aug.

Fri.23 – Sat.24 Nov.

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
[ รับสมัครถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 เทานั้น ]
www.pscmt.or.th
หนา 6

+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

สถาบัน คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์ ก ารมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

โครงการทดสอบรั บ รองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิช าชีพ โลจิส ติก ส์ สาขางานจัด ซือ้ จัด หา และจัด จ้ าง
ภายใต้ ก ฎเกณฑ์ ข องสถาบัน คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์ ก ารมหาชน)

ครัง้ ที่ 1/2561
ในวัน ศุก ร์ ท่ ี 8 ธัน วาคม 2560
เวลา 08:30 – 12:30 น.
รับ จํานวนจํากัด เพีย ง 20 ท่ าน เท่ านัน้
เอกสาร ประกอบการสมัค ร ดังนี ้
- แบบฟอร์ มใบสมัคร 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองตําแหน่ง 1 ฉบับ
- หนังสือรับรอง ประสบการณ์ ( ถ้ ามี )
- เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
- เอกสารการโอนเงิน

SCAN QR
สํารองทีน่ งั่ ไดทนี่ ี่

ส่ งเอกสารใบสมัค ร (ตัวจริง) ได้ ท่ .ี ..
ศูน ย์ ท ดสอบรับ รองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ
สมาคมบริ หารงานจัดซื ้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
26/56 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 23 ถนนจันทน์ตดั ใหม่
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หากมีข้อสงสัย หรื อต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่ 0 2678 6786 – 7 หรื อ event@pscmt.or.th

ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราคาใชจา ยการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิง่ ตีพิมพ
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