
ฉบับท่ี 194 ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2561 / สําหรับผูสนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจดัซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

2018๒๕๖๑สวัสดีปใหม
Happy

New Year

ในวาระอันเปนมงคล ข้ึนปใหม ๒๕๖๑ นี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก อํานวยพรใหสมาชิกทุกทานประสบ     
แตความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง สมหวังในส่ิงประเสริฐทุกประการ กอรปกับใหมีสติต้ังม่ัน ดํารงชีวิตดวยความ   
ไมประมาท ตลอดไป ”

“
สวัสดีปใหม  ๒๕๖๑
คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ

นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

แค่ตัง้เป้าหมายยังไม่พอ  Setting goal is just half done”

ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า-ข้ึนปีใหม่ เราก็มักใช้เวลาทบทวนสิ่งท่ีผ่านมา เพ่ือนํามาปรับปรุงให้ปีนี้ดียิ่งๆ ข้ึนไป การต้ัง         
New Year’s Resolution หรือ ปณิธานปีใหม่ เพ่ือเป็นเป้าหมายท่ีจะต้องทําให้สําเร็จ เป็นส่ิงท่ีหลายคนทํากัน แต่มีรายงานว่า  
ปณิธานปีใหม่มักจะไม่ประสบความสําเร็จ คนส่วนใหญ่มักละท้ิงเป้าหมายกลางทาง “หากมี 10 คน ต้ังใจมุ่งสู่เป้าหมายไว้สุดขีด
ตอนปีใหม่ แต่มาถึงวาเลนไทน์ จะมี 8 ใน 10 คนท่ีลืมเป้าหมายไปเสียสนิท”

มีนักวิจัยสองคนจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) และมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) 
สงสัยใคร่รู้วา่ทําไมคนถึงไม่ทําตามความตั้งใจ ไม่มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ท้ังๆ ท่ีเป้าหมายเหล่านั้นมีแต่เรื่องดีๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีสุขภาพ
ท่ีดี การมีความสําเร็จทางการเงิน การงาน  

จากงานวิจัยพบว่าปัจจัยหนึ่งของความล้มเหลวคือ การตั้งเป้าหมายตอนต้นปีแล้วรอไปประกาศผลปลายปีนั้นยาวนาน
เกินกว่าท่ีคนเราจะรอได้ เง่ือนไขท่ีจะทําให้คนยึดม่ันและทําตามเป้าหมายได้สําเร็จ คือการที่เขาได้รับรางวัลอย่างทันทีทันใด
เม่ือเพียงแค่ลงมือทําตามแผน หรือเพียงแค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่ต้องรอให้บรรลุเป้าหมายท้ังหมด

ดังนั้น หากเราแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆ วัดผลไปเป็นระยะ และให้รางวัลตัวเองไประหว่างทาง     
เมื่อเราเริ่มขยับตัวทําบางอย่างสําเร็จ ก็คงจะพอเป็นทางออกท่ีจะทําให้เรายึดมั่นและทําตามเป้าหมายได้ตลอดรอดฝ่ัง

“

อ่านต่อหน้า 2

P.03
พบกับ งานประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2560 (AGM 60)

P.04
เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ  

หลักสูตร C.P.S. ครั้งที่ 156 

P.05
เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ   

หลักสูตร Adv. C.P.S. รุ่นท่ี 3  

P.06
หลักสูตร อบรมและสัมมนา
ประจําเดือน ม.ค. – ม.ีค. 2561

P.07

เปิดรับสมัคร 
อบรมและสอบ   

หลักสูตร CPSM รุ่นท่ี 5  
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เปดสํารองท่ีน่ังผูเขารับการทดสอบ
โครงการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส สาขางานจัดซ้ือ จัดหา และจัดจาง
ภายใตกฎเกณฑของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)

ระดับชั้น 3

สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ  (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

อานรายละเอยีด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th             +66 2678 6786 -7             helpdesk@pscmt.or.th

SCAN QR

สํารองที่นั่ง ไดที่นี่

เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสําเร็จ องค์กรอาจต้องปรับเปล่ียนการทํางานบางอย่าง
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เรื่องการตั้งเป้าหมายและการให้รางวัลก็เป็นเรื่องหนึ่ง  นานมาแล้วเคยมีผู้บริหารเล่าให้ผมฟังว่า
ท่ีองค์กรของท่านมีนโยบายให้โบนัสท้ังแบบรายเดือนและรายปี แบ่งจ่ายกันไปตามเป้าหมาย ส่ิงไหนต้องการความสําเร็จทันทีก็ตั้ง
เป้าแล้วให้รางวัลกันเลย อันไหนเป็นเป้ารวม เป็นเป้าใหญ่ก็ไปรับกันส้ินปี ส่วนใหญ่กระจายให้ไปก่อนเลย ไม่ค่อยไปรอส้ินปี

สมัยโน้นผมฟังแล้วชอบใจในความคิด จึงเอาไปเล่าต่อๆ ให้ผู้บริหารท่านอื่นๆ แต่ก็มีผู้บริหารบางท่านให้ข้อคิดกับผม
เพ่ิมเติมว่า การให้รางวัลท้ังหมดปลายปีเป็นเทคนิคทําให้พนักงานอยู่ยาวข้ึน เพ่ือรอรับโบนัสก้อนโต ขณะท่ีเขาทํางานรอโบนัสอยู่
ในบริษัท ก็เป็นโอกาสท่ีเราจะปรับความเข้าใจกัน และสุดท้ายเขาอาจจะเปล่ียนใจอยู่ต่อ หรือไม่ก็ไม่ลาออกแล้วเพราะบริษัทโน้น
เขาไม่รอ แต่ท่ีสําคัญคือ หลายๆ บริษัทก็ทํากันอย่างนี้ ไม่มีใครให้โบนัสไปตลอดทางหรอก เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาดึงพนักงานไว้  
พนักงานส่วนใหญ่ก็จะเข้าจะออกกันหลังได้รับโบนัส แม้ว่าบริษัทเราจะเสียคนไปเมื่อเขารับโบนัส แต่ก็มีโอกาสหาคนกลับมา
ทํางานได้มากกว่า หากเราเปิดรับสมัครในช่วงนั้นเช่นกัน ผมฟังแล้วก็เข้าใจได้ ไม่มีความคิดไหนผิด - ถูกครับ วิธีท่ีเหมาะกับ
องค์กรหนึ่ง อาจไม่เหมาะกับอีกองค์กรหนึ่ง  วิธีท่ีเหมาะกับผู้บริหารคนหนึ่ง ก็อาจไม่เหมาะกับผู้บริหารอีกคนหนึ่ง

เรื่องราวท่ีเล่ามานี้เกิดข้ึนมาเป็นสิบปีแล้วครับ เวลาเปล่ียน ส่ิงแวดล้อมเปล่ียน ผมคิดว่าการนํามาปัดฝุ่นเล่าให้ฟังตอน
เปิดศักราชเพ่ิมเติมจากการต้ังเป้าหมายท่ีทุกคนกําลังทําอยู่ก็น่าจะเข้าที ปีใหม่นี้นอกจากคิดเรื่องการตั้งเป้าหมาย ก็ต้องคิดวิธี
บริหารจัดการท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายด้วยนะครับ คิดภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง คิดภายใต้กรอบใหม่ ความคิดใหม่ 
จินตนการใหม่ เราจะปรับและทําให้ดีท่ีสุดเพ่ือการพัฒนา เพ่ือความสําเร็จ ....ได้ผลอย่างไร ติดปัญหาอะไร ลองมาแลกเปล่ียน
ความคิดในงาน AGM นะครับ ... สวัสดีปีใหม่ 2018

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมฯ

เมื่อผมอ่านรายงานนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงการตั้งเป้าหมายและวิธีการให้โบนัสพนักงานใน
ยุคปัจจุบันอย่างไรจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารส่วนใหญ่ทราบว่า 
พนักงานรุ่นใหม่ในสํานักงานจะเป็นคนใน Generation ME ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีความ
พิเศษเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องความเก่งกาจในเร่ืองเทคโนโลยี ความรวดเร็ว ความ

กระหายในความสําเร็จ ต้องการการยอมรับจากสังคม แต่เรื่องลาออกแบบไม่มีเยื่อใยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีทําให้บริษัทหนักใจ





รายละเอียด
เพิ่มเติม
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รายละเอียด
เพิ่มเติม
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ความรูที่จําเปนสาํหรับนกัจัดซื้อมืออาชีพ 1  

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)

เทคนิคการหาแหลงวตัถดุิบในกลุมประเทศ AEC และเสนทางการพฒันาผูสงมอบ
(Sourcing Technique for AEC and Road map for Development Supplier)

การสื่อสารเพือ่การเจรจาตอรอง
(Communication for Negotiation)

การบริหารซพัพลายเชน
(Supply Chain Management)

25

26

27 27-28

กลยุทธการจัดซื้อแบบลนี – ลดตนทุนอยางยั่งยนื
(Lean Supply Chain Strategy)

ความรูที่จําเปนสาํหรับนกัจัดซื้อมืออาชีพ 2

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)09-10

03

10
ความรูในงานจัดซื้อเพือ่การลดตนทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)

บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอยางไรใหไดคณุภาพสมบูรณแบบ
(Advanced TQM for Procurement and Supply Chain Management)

23

19-20

เทคนคิการประเมนิผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผูขาย และพนกังานจดัซือ้
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & 

Purchasers Performance Techniques)

การเงนิทีน่กัจดัซือ้มอือาชพีควรรู
(Finance for strategic Procurement)

24
วิธีการเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ

(Negotiation Techniques for Procurement)

การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลศิ
(Purchasing Operation Excellence)

กลยทุธการบรหิารความเสีย่ง - จัดซื้ออยางไรใหความเสีย่งเปนศนูย (ขั้นพืน้ฐาน)

(Basic Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

ความรูในงานจัดซื้อสําหรับผูไมใชนักจัดซื้อ
(Purchasing for Non Purchaser)

03
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง - จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศนูย (ขั้นสูง)
(Advanced Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

กระบวนการบรหิารงานจัดซื้อระดับมืออาชีพ
(World Class Purchasing Process Management)

17
บริหารงานจัดซื้ออยางไร ใหโลกเขยีวและสรางธรุกจิกาํไรยั่งยนื
(Green Procurement Strategy for Sustainable Business)

16-17 22
รูทันกลเม็ดนักขาย สําหรับนกัจัดซื้อ
(Knowing Salesman's tactic)

24
การควบคมุตนทุนซัพพลายเชนดวยเทคนิคการเจาะลกึกจิกรรม
(Cost Control in Supply Chains by Activity – Based Management)

ใชกฎหมายซื้อขายใหถนัดมือเขากบังานจัดซื้อจัดหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

29
การบริหารคลงัสินคา
(Warehouse Management)

31
การจัดกลยุทธสนิคาในงานจัดซื้อ (Supply Strategy)

แนวทางปฏบิตักิารจัดซื้อเพื่อความยั่งยนืขัน้สงู
(Advance Practice for Sustainable Procurement)

อานรายละเอยีด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th             +66 2678 6786 -7             helpdesk@pscmt.or.th

รายละเอยีดเพิม่เตมิ
และ DOWNLOAD

ใบสมคัรไดที่ >>

ความรูในงานจัดซื้อตางประเทศ
(Overseas Purchasing Techniques)

บริการจดัฝกอบรมในหนวยงานหรอืองคกร (In-House Training)

    หวัขอและระยะเวลาการฝกอบรมขึ้นอยูกับความตองการของบริษัทผูขอรับบริการ
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CERTIFIED PROFESSIONAL IN

SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) รุนที่
ประกอบดวย 3 หมวดวิชา

Calendar CPSM 2018

MODULE 2: 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 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 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT

Task A.  Leadership

Task B.  Risk and Compliance

Task C.  Strategic Sourcing

CPSM

*ราคาดังกลาวยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

คาอบรม คาอบรมและสอบ

65,000.- 87,000.-

Module Module 1 Module 2 Module 3

Timetable

CPSM #5

2018

Sat. 4 – Sun. 5 Aug. Sat. 8 – Sun. 9 Sep. Sat.27 – Sun.28 Oct.

Fri.17 – Sat.18 Aug. Sat. 22 Sep. Fri. 9 – Sat.10 Nov.

อานรายละเอยีด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเตมิไดที่
[ รับสมัครถงึวนัที ่29 มิถุนายน 2561 เทานั้น ]

www.pscmt.or.th          +66 2678 6786 -7          helpdesk@pscmt.or.th

5
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ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ไป สมาชกิรายป
สมาชกิ
ตลอดชพี

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

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

หมายเหตุ :  1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม 7 %

    2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
    3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษ ี200 %

สมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหงประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand

26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ช้ัน 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
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เก็บมาเลา เอามาเขียน
การทํางานใหเขาตาและแสดงผลงานให “โดน” เปนเร่ืองที่คนทํางานทุกคนอยากทําใหได ทางสมาคมฯไดจัดเสวนาเรื่อง 
“วิธีแสดงและนําเสนอผลงานของแผนกจัดซื้อใหโดนใจผูบริหาร” เมื่อวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2561 โดยมีผูเขาเสวนามา
แชรประสบการณจาก.. 
คุณสมเกียรติ เจริญวิทยวรกุล อดีตผูจัดการฝายจัดซ้ือบริษัท Sanofi-Aventis  
คุณวัยวัลย ทิพยเนตร บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
คุณศุภกิจ กิจศรัณย  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
คุณสุรชัย เสริมลักษณานนท  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมฯ คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ เปนผูดําเนินการเสวนา 

จากการเสวนาพอสรุปไดวาการแสดงผลงานใหเขาตานั้นมีขั้นตอนอยางนี้
รูจกัและเขาใจธุรกิจขององคกรตัวเอง และเขาใจ Stakeholder เปนอยางดี เพื่อที่จะไดรูวาฝายจัดซื้อสามารถ

สรางคุณคาไดอยางไรใหองคกรประสบความสําเร็จ ผูเขาเสวนาไดยกตัวอยางธุรกิจของตนเอง อยางธุรกิจอุตสาหกรรม
หนักที่เปนธุรกิจตนน้ําของอุตสาหกรรมท้ังหลาย เชน ปูนซีเมนต เหล็ก ตนทุนของวัตถุดิบจะอยูประมาณ 70% ของ
ยอดขาย ดังนั้นการควบคุมตนทุนของนักจัดซื้อจะมีผลโดยตรงตอกําไรขององคกรเปนอยางมาก ธุรกิจที่เคร่ืองจักรตอง
เดินเครื่องตลอดเวลาวันละ 24 ชั่วโมง อาทิตยละ 7 วัน หรือธุรกิจน้ําตาลในชวงหีบออยปละ 4 เดือน เมื่อออยเขามาแลว
ตองรีบหีบใหเร็วที่สุดเพื่อใหไดปริมาณน้ําตาลและความหวานที่ดีที่สุด นักจัดซื้อในธุรกิจอยางนี้ตองสนับสนุนทุกวิถีทางให
โรงงานทํางานใหได ใหเคร่ืองทํางานไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนการซื้อทั่วไป หรือการวางแผนซื้อแบบกลยุทธ บางพัสดุตองมี
การขออนุมัตไิวลวงหนา เมื่อเกิดเหตุจําเปนจะไดซื้อไดทันที  

ขณะเดียวกันก็ตองมีสวนรวมในการพัฒนาของฝายตางๆ เมื่อผูใชตองการปรับปรุงงาน กระบวนการทํางานตางๆ 
มกัมีความตองการพัสดุใหมๆ นักจัดซื้อตองเขาไปเกี่ยวของตัง้แตเนิ่นๆ ใหเร็วที่สุด เรียกวาตองเปน Business partner 
ใหได เร่ืองนี้คลายกับบริษทัยา ที่ฝายการตลาดมักมีความตองการสินคาที่สนับสนุนการขายที่จูงใจ หรือภาชนะบรรจุที่สราง
ความแตกตางได ฝายจัดซื้อตองหาผูขายที่มีศักยภาพในตลาดหลายๆ รายเขามาเสนอสินคา เพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุด หรือ
ในธุรกิจเศษเหล็กเปนธุรกิจที่ตองแยงซื้อเศษเหล็กจากผูขาย สินคาของบริษัทเปนสินคาที่มีการแขงขันสูงในตลาด บทบาท
ของฝายจัดซื้อคือความสามารถในการหาวัตถุดิบ (Availability) และการควบคุมตนทุน และในชวงที่ธุรกิจมีการขยายตัว  
ทาํสินคาใหมๆ นักจัดซื้อตองเรียนรูใหทันกับการเติบโตขององคกร

อ่านต่อหน้า 2

รายการอาหารสมอง คร้ังที่ 66 ณ ศูนยนิทรรศการไบเทค บางนา
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เปิดสาํรองทีน่ัง่ผูเ้ขา้รบัการทดสอบ
โครงการทดสอบรบัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี

สาขาวชิาชพีโลจสิตกิส ์สาขางานจดัซือ้ จดัหา และจดัจา้ง
ภายใตก้ฎเกณฑข์องสถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)

ระดบัชัน้ 3

 สอบครัง้ที ่2/2561 ในวนัพฤหสับดทีี ่21 มถุินายน 2561

 สอบครัง้ที ่3/2561 ในวนัพฤหสับดทีี ่23 สงิหาคม 2561  

สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ  (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

อ่านรายละเอียด และ ติดต่อสอบถาม เพ่ิมเติมได้ที่
www.pscmt.or.th                +66 2678 6786 -7               helpdesk@pscmt.or.th
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เพือ่ Download

ใบสมคัรไดท้ีน่ี่

รูและเขาใจ Stakeholder โดยเฉพาะผูบริหาร วาเขาตองการอะไร บางคนบอกตรงๆ แตบางคนก็ไมคอยพูด
ตองคอยสังเกตจากคําถามของเขา นั่นแหละคือส่ิงที่เขาตองการและอยากรู รูสไตลการทํางานของเจานายวาชอบให
แสดงผลงานอยางไร บางคนชอบรายละเอียดอยากทราบทุกเร่ือง บางคนชอบฟงแคบทสรุป รวมถึงวิเคราะห
Stakeholder อื่นๆ ใครเปนคนมีอํานาจตัดสินใจในแตละงาน ใครที่จะสนับสนุนงานของฝายเราได เราควรจะมีการ
พดูคุย ล็อบบี้กอนที่จะเขาประชุม  

รายงานใหโดนใจ งานที่รายงานมักแบงเปน 2 กลุม 
Lagging indicator ตัวชี้วัดที่รายงานตามหลังเหตกุารณทีเ่กิดขึ้นแลว พวกงานประจําทั้งหลาย เหมือนเปน

การ monitor งานที่ทํา ผูบริหารมักดู traffic light ถางานผาน เขียวหมด ก็โอเคแลว แตถาขึ้นสีแดง ปญหาตดิอยู
ทีไ่หน งานพวกนี้บางทีทํา benchmark กับตัวเลขในอุตสาหกรรมได แตก็มีคําถามวาตัวเลขที่ดีอยูตรงไหน เพราะแตละ
องคกรมี facilities ที่แตกตางกัน ตัวรายงานพวกนี้ควรขยายไปตลอดทั้งซัพพลายเชนดวย อยางเชนเร่ืองการจายเงิน
ตรงเวลาของบริษัทเรา ซึ่งเหมือนเปนเร่ืองที่นอกเหนือขอบเขตงานของฝายจัดซื้อ แตมันมีผลตอองคกร

Leading indicator ตัวชี้วัดที่รายงานถึงการคาดการณในอนาคต พวกงาน Project ตางๆ หรือมี
สถานการณที่คาดการณไดวาจะมีผลกระทบตอองคกร ฝายจัดซื้อไดเตรียมทําอะไรบางแลว เราตองรูสถานการณและ
นําเสนอใหทันเหตุการณ การรายงานประเภทนี้จะทําใหฝายจัดซื้อไดรับ Visibility จากผูบริหารมากกวา 

มีผูเขาสัมมนาทานหนึ่งอยูในธุรกิจกอสรางพวกงานโครงการ ตั้งคําถามวา ทําอยางไรถึงจะเพิ่มคุณคางานของ
เราและใหผูบริหารเห็น ผูเขาสัมนาอีกทานหนึ่งที่มีลักษณะงานคลายกันแชรวาเวลาทําสัญญากับผูขาย จะใหผูขาย
กาํหนดรายละเอียดงานที่จะเสร็จตามระยะเวลาตางๆ ใหดวย เพื่อเขาจะไดติดตามไดเปนระยะๆ และรูวาเวลานั้นๆ งานอะไร
ควรเสร็จแลว มีอีกทานหนึ่งใหกําลังใจวา ผูบริหารมักใหความสําคัญกับคนหรืองานที่มีปญหา การที่เราทํางานไดดีเปน
ปกติ เลยทําใหผูบริหารไมไดผิดสังเกตอะไร พวกเรารูและตระหนักดีอยูแลววางานของเรามีความสําคัญและคุณคาตอ
องคกรมากแคไหน ถึงจะไมมีใครชื่นชม แตก็จงภูมใิจในงานของเรา.. สุดยอดคะ

เขาใจองคกรใหดี หาคุณคางานของจัดซื้อที่สนับสนุนองคกรใหได และทํางานอยางดี  แลวจะเปนไปไดหรือที่จะไม
มใีครเห็น.

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน ท่ีปรึกษาสมาคมฯ
ผูเรียบเรียง





ช่ือ ณิชกานต สมบูรณวิวัฒน ช่ือเลน แปง
จบวิศวะอุตสาหการจาก มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ปจจุบันทํางานท่ี บริษัท อุดมทรัพยเทรดดิ้ง จาํกัด 
ตําแหนง Purchasing Officer

ากที่ไดทํางานดานจัดซ้ือมา 2 ป ก็ไดพบปญหาในการทํางานบางเปนบางคร้ัง เชน ปญหา 
supplier สงของลาชา ซ่ึงสงผลกระทบตอเนื่องกับ User และปญหาสินคาที่เคยใชเปนประจําเลิกผลิต 
ทาํใหสินคาหายากขึ้น

ารแกปญหา ในกรณี Supplier สงของลาชา ก็จะโทรสอบถามสาเหตุและหาแนวทางการ
แกปญหา เพ่ือแจงใหผูใชทราบในเบือ้งตนกอน ถาผูใชตองใชของดวนจริงๆ ก็จะหาซ้ือที่อ่ืนกอน และอาจจะ
ยกเลิกเจาที่ส่ังกอนหนานี้หรือนําของที่ส่ังแลวมาเก็บเปนสต็อค กรณีสินคาเลิกผลิตก็เชนกันคะจะแจงใหผูใช
ทราบ แลวหา spec ทีใ่กลเคียงมาประชุมกันใหม เพ่ือใหแนใจวาสามารถใชงานแทนกันได ถาไมไดจริงๆ จะ
ทาํการส่ังทําพิเศษคะ

คติพจนในการทํางาน
“ไมมีสิ่งใดยั่งยืนคงท่ีแนนอน” เราควรทําวันนี้ใหดีที่สุดเพ่ือเตรียมพรอมกับเร่ืองราวที่จะเกิดข้ึน    
ใชสติในการแกปญหาตามสถานการณที่พบเจอ

  ที่ตัดสินใจเลือกมาเรียนหลักสูตร C.P.S. เพราะมีหลายหัวขอที่นาสนใจ และสมาคม
มีชื่อเสียงเปดมานานหลายป ซ่ึงจากที่ไดเรียนในหมวดวิชาที่ 1 “ความรูเร่ืองการจัดซ้ือ” 
แลวก็สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชงานจริง ทําใหเขาใจภาพรวมของวิชาชีพจัดซื้อ
มากยิ่งข้ึน สามารถนําวิธีการไปปฎิบัติไดในทิศทางที่ถูกตอง อาจารยผูสอนนารัก
สอนเขาใจงาย และยังมีการยกตัวอยางประกอบที่ชดัเจนอีกดวยคะ

ณชิกานต สมบูรณวิวัฒน

“

”

แปง
นอง

PSCMT

PROCUREMENT

INTERVIEW

บทสัมภาษณ

จ

ก

GenerationNEWProcurement

สัมภาษณ นักเรียน โครงการอบรมและสอบ หลักสูตร C.P.S. ครั้งท่ี 156 | วันเสารท่ี 3 มีนาคม 2561
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03
กลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยง - จดัซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศนูย ์(ข ัน้สงู)
(Advanced Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

กระบวนการบริหารงานจดัซื้อระดบัมืออาชีพ
(World Class Purchasing Process Management)

17
บริหารงานจดัซื้ออย่างไร ให้โลกเขียวและสร้างธรุกิจกาํไรย ัง่ยืน
(Green Procurement Strategy for Sustainable Business)

16-17 22
ร ู้ทนักลเมด็นักขาย สาํหรบันักจดัซื้อ
(Knowing Salesman's tactic)

24
การควบคมุต้นทนุซพัพลายเชนด้วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
(Cost Control in Supply Chains by Activity – Based Management)

ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากบังานจดัซื้อจดัหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

29
การบริหารคลงัสินค้า
(Warehouse Management)

31
การจดักลยทุธสิ์นค้าในงานจดัซื้อ (Supply Strategy)

แนวทางปฏิบตัิการจดัซื้อเพื่อความย ัง่ยืนข ัน้สงู
(Advance Practice for Sustainable Procurement)

อ่านรายละเอียด และ ติดต่อสอบถาม เพ่ิมเติมได้ที่
www.pscmt.or.th                +66 2678 6786 -7               helpdesk@pscmt.or.th

รายละเอียด
เพ่ิมเติม

และ DOWNLOAD

ใบสมคัรได้ที่ >>

บริการจดัฝึกอบรมในหน่วยงานหรือองคก์ร (In-House Training)

    หวัขอ้และระยะเวลาการฝึกอบรมขึน้อยูก่บัความตอ้งการของบรษิทัผูข้อรบับรกิาร

19
การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
(Communication for Negotiation) 27-28

ความร ู้ที่จาํเป็นสาํหรบันักจดัซื้อมืออาชีพ 1  

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)

28
กลยทุธก์ารจดัซื้อแบบลีน ทาํน้อย 

ได้ผลมาก เพื่อการเติบโตที่ย ัง่ยืน
(Lean – Agility – Six Sigma Supply Chain Strategy)

12
กลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยง - จดัซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศนูย ์(ข ัน้พืน้ฐาน)

(Basic Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

Vendor Management Inventory

ความร ู้ในงานจดัซื้อเพื่อการลดต้นทนุ
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)

18
เทคนิคการประเมินผลงานจดัซื้อ วดัผลงานผ ูข้าย และพนักงานจดัซื้อ
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & 

Purchasers Performance Techniques)

19
วิธ ีการเจรจาต่อรองในงานจดัซื้อ
(Negotiation Techniques for Procurement)

ความร ู้ในงานจดัซื้อสาํหรบัผ ูไ้ม ่ใช่นักจดัซื้อ
(Purchasing for Non Purchaser)

ร ู้ล ึก ร ู้จริง เครื่องมือทางการเงินเพื่อพฒันางานจดัซื้อ
(Supply Chain Finance Strategy)

24
ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากบังานจดัซื้อจดัหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

25-26
ความร ู้ที่จาํเป็นสาํหรบันักจดัซื้อมืออาชีพ 2  

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)

26
การวางแผนสินค้าคงคลงัสาํหรบันักจดัซื้อ
(Inventory Planning for Professional Purchasers)

28-29
ความร ู้ในงานจดัซื้อต่างประเทศ
(Overseas Purchasing Techniques)
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CERTIFIED PROFESSIONAL IN

SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) รุนท่ี
ประกอบดวย 3 หมวดวิชา

Calendar CPSM 2018

MODULE 2: 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 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 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT

Task A.  Leadership

Task B.  Risk and Compliance

Task C.  Strategic Sourcing
CPSM

*ราคาดังกลาวยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

คาอบรม คาอบรมและสอบ

65,000.- 87,000.-

Module Module 1 Module 2 Module 3

Timetable

CPSM #5

2018

Sat. 4 – Sun. 5 Aug. Sat. 8 – Sun. 9 Sep. Sat.27 – Sun.28 Oct.

Fri.17 – Sat.18 Aug. Sat. 22 Sep. Fri. 9 – Sat.10 Nov.

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
[ รับสมัครถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เทาน้ัน ]

www.pscmt.or.th        +66 2678 6786 -7       helpdesk@pscmt.or.th

5
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ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป สมาชิกรายป
สมาชิก
ตลอดชีพ

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

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

หมายเหตุ :  1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
    2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
    3. คาใชจายในการอบรมจะไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (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

อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

ตองการพัฒนานักจัดซ้ือ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญท่ี www.pscmt.or.th

สํารองท่ีน่ัง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
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P.03
พบกับ การเยี่ยมชมโรงงาน
Site Visit ครั้งที่ 1/2561
Dairy home  |  SCCC

P.04
เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมและ
สอบ หลักสูตร C.P.S. ครั้งที่ 157

P.05
Seminar on Tour ครั้งที่ 5 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561               
ณ จังหวัดระยอง

P.06
หลักสูตร อบรมและสัมมนา
ประจ าเดือน พ.ค. – ก.ค. 2561

P.07

เปิดรับสมัคร 
อบรมและสอบ   

หลักสูตร CPSM รุ่นที่ 5  

อ่านต่อหน้า 2

เก็บมาเล่า
เอามาเขียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ซึ่งครั้งนี้เราจัด
ทัพความรู้แบบน าสมัยมากมาเสนอกับสมาชิกด้วยหัวข้อ “Bitcoin Blockchain กับชีวิตนักจัดซื้อ” ตามด้วย 
“Supply Chain Sustainability” และตบท้ายโปรแกรม KSN (Knowledge Sharing Network) วันนี้เป็น
การแชร์เรื่อง “Best Practices ในงานจัดซื้อยุค 2018” สมาชิกที่เข้าร่วมงานต่างเห็นพ้องกันว่าหัวข้อวันนี้ดีและ
น่าสนใจจริงๆ ฟังกันจนไม่มีใครลุกระหว่างการสัมนาเลยทีเดียว กลัวพลาดเร่ืองเด็ดๆ ค่ะ

หัวข้อแรก “Bitcoin Blockchain กับชีวิตนักจัดซื้อ” เราได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น 
อาจารย์จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นพิธีกรรายการ 
Innovative wisdom ของสถานีวิทยุจุฬา เป็นผู้บรรยาย

ค าว่า Cryptocurrency มาจากค า 2 ค า คือ Crypto แปลว่า การเข้ารหัส ลงรหัสความปลอดภัย และ 
Currency คือ สกุลเงิน

Cryptocurrency ไม่ใช่ digital money แบบ True money หรือ Line money อันนั้นจะเป็นกระเป๋า
สตางค์ที่เขาก าหนดขึ้นมาเสมือนธนบัตร เขียนเป็นตัวเลข แล้วบอกว่าตัวเลขนั้นๆ จะใช้อะไรได้บ้าง ความแตกต่างระหว่าง
ธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ กับ cryptocurrency คือ ธนบัตรมีกองทุนส ารองระหว่างประเทศ backup และควบคุมโดย
ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ เป็นระบบ centralize ที่ธนาคาร ส่วน cryptocurrency มีการเข้ารหัสทาง
อิเล็กทรอนิกส์ backup และกระจายอ านาจให้ทุกคนที่อยากท าตัวเองเหมือนธนาคาร ซึ่งก็คือคนบันทึกบัญชี (ledger) 
หรือที่เรียกกันว่า นักขุด (miner) การช าระเงินในระบบนี้จึงเป็น distributed decentralized (คือการกระจายอ านาจ
แบบกระจัดกระจายให้พวกบันทึกบัญชี) การใช้ cryptocurrency ไม่ใช่แค่เรื่องการเงิน แต่เป็นเรื่องของอ านาจในการ
ควบคุมการเงินด้วย รัฐบาลส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะท าให้อ านาจของรัฐน้อยลงไปเรื่อยๆ

ฉบบัที ่196 ประจ ำเดอืนพฤษภำคม – มถุินำยน 2561 / ส ำหรบัผูส้นใจทัว่ไปและสมำชกิสมำคมบรหิำรงำนจดัซือ้และซพัพลำยเชนแห่งประเทศไทย

BLOCKCHAIN

BITCOIN
Bitcoin Blockchain กับชีวิตนักจัดซื้อ
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การซื้อขายด้วย cryptocurrency จะใช้เทคโนโลยี blockchain เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
ข้อมูล ที่มีลักษณะเป็นบล็อกๆ เรียงต่อกันเป็นสาย แต่ละบล็อกก็จะมีชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับบล็อกอื่นๆ 
จึงเรียกว่า Blockchain เมื่อมีใครบันทึกข้อมูลลงในบล็อก ข้อมูลนั้นก็จะเชื่อมโยงถึงกันหมด ทุกคนจะมีข้อมูลเหมือนกัน
หมด ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแก้ไขหรือลบไม่ได้ เพราะถ้าจะท า ต้องไปแก้หรือลบทุกบล็อก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จึงเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความปลอดภัยสูงมาก เมื่อเกิดการซื้อขายด้วย cryptocurrency ซึ่งไม่มีธนาคารรองรับ พวกท าเหมืองหรือนักขุดจะ
แข่งกันเข้าไปดูแต่ละการซื้อขายว่าเป็น cryptocurrency ของแท้ไหมด้วยการเอา security code เข้าไปเช็ค ใครที่
สามารถประมวลผลได้เร็วกว่าก็จะได้เป็นคนบันทึกบัญชีรายการนั้น สร้างสมุดบัญชี ณ เวลานั้นๆ สมุดบัญชีแต่ละเล่มจะ
มีกุญแจล็อค และกุญแจนี้จะเชื่อมกับสมุดบัญชีเล่มอื่นๆ ด้วย (Blockchain) คราวนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่านักขุดจะบันทึก
บัญชีได้ถูกต้อง จึงมีการสร้างระบบ ให้รางวัลถ้าท าถูกต้อง (Economic incentives) และถ้านักขุดบันทึกบัญชีผิด 
เงินตัวเองก็จะสูญด้วย Cryptocurrency จึงเป็นระบบที่ไม่ต้องการผู้น า เช่น ธนาคารหรือรัฐบาล แต่ใช้วิธีดูแลกันเอง

Bitcoin เป็นสกุลเงินหนึ่งใน Cryptocurrency ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดสร้างขึ้นมา ปัจจุบันเจอ Bitcoin แล้ว
16 ล้านเหรียญ จากการค านวณสามารถมี Bitcoin ได้ทั้งหมด 21 ล้านเหรียญ ซึ่งจะเจอครบในปี ค.ศ. 2140 

หรืออีก 122 ปีข้างหน้า หากจะซื้อ Bitcoin ก็สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 1. การลงทุนท าเหมือง ซื้อคอมพิวเตอร์
จ านวนมากมาแข่งประมวลผลกับนักขุดอื่นๆ ถ้าท าได้เร็วก็จะได้รางวัลเป็น Bitcoin แต่วิธีนี้ใช้ทุนมาก และ 2. คือการ
ซื้อ Bitcoin จากตลาดโดยการเปิดบัญชี เอาเงินใส่ใน e-wallet ความเสี่ยงมักจะอยู่ตรงนี้ คือ หน่วยงานที่เราจะซื้อ 
Bitcoin กับเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน และอาจโดนแฮ็กถูกขโมยเงินจาก e-wallet ได้ อีกค าหนึ่งที่เราอาจได้ยินกัน
บ่อยคือ ICO (Initial Coin Offering) เป็นเหรียญที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน การซื้อ ICO เหมือนกับการซื้อสิทธ์ิซื้อ
คูปองในการใช้งาน แต่ใช้ช าระเงินไม่ได้ ซึ่งต่างจาก cryptocurrency 

อาจารย์รุ่งเกียรติ คาดว่า Cryptocurrency ไม่น่าจะได้รับความนิยมกว้างขวาง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยี 
Blockchain ที่สามารถดัดแปลงไปใช้กับอุตสาหกรรมและงานต่างๆ ได้ โดยเปลี่ยนรายการซื้อขายในบล็อกเป็นข้อมูล
(data) อะไรก็ได้ เช่น blockchain ในซัพพลายเชนซึ่งผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้ไปถึงต้นน้ าว่า
วัตถุดิบมาจากไหน ผลิตจากที่ไหน มีวิธีการขนส่งอย่างไร โดยทุกฝ่ายในซัพพลายเชนเข้ามาใส่ข้อมูลลงบันทึกใน 
blockchain หรือธุรกิจบริการที่ปัจจุบันยังต้องมีบริษัทตัวกลางที่คอยประสานงานสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ (เช่น
คนขับรถ Uber) กับลูกค้า ในอนาคต blockchain จะช่วยให้คนขับและลูกค้าสามารถติดต่อกันได้โดยตรง หรือปัจจุบัน
ที่เราต้องการหนังสือรับรองการเงินจากธนาคารเพื่อไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานหนึ่งๆ เมื่อใช้ blockchain ต่างคนต่างใส่
ข้อมูลเข้ามาในบล็อก ธนาคารใส่ข้อมูลหนังสือรับรองเข้ามา หน่วยงานที่ต้องการเอกสารนี้จากเรา ก็สามารถเข้าไปดู
หนังสือรับรองนี้ได้เลย ทุกคนจะเห็นข้อมูลพร้อมกัน

สุดท้ายอาจารย์ ได้สรุปปัจจัยในการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี blockchain ว่าเหมาะกับ :
• ข้อมูลที่ต้องแบ่งปันกันหลายฝ่าย
• ข้อมูลที่อาจขาดความเชื่อใจกัน จึงต้องใช้ 

blockchain ยืนยัน

ทันสมัยและน่าสนใจดีใช่มั้ยคะ นักจัดซื้ออย่างเราๆ ต้องคอยติดตามเทคโนโลยีและค่อยๆ ปรับตัวให้ทันหากองค์กร หรือ
ลูกค้าเราลุกขึ้นมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ พวกนี้ นักจัดซื้ออย่างเราจะได้ไม่ตกขบวนค่ะ ฉบับหน้ามาต่อกันเรื่องความยั่งยืนใน
ซัพพลายเชนนะคะ

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ผู้เรียบเรียง

• กฎเกณฑ์ที่ตกลงกันแล้ว ไม่เปลี่ยนบ่อย 
• ข้อมูลที่ไม่ต้องการการแก้ไข
• ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้

Bitcoin Blockchain กับชีวิตนักจัดซื้อ

pscmt.or.th      ThaiBuyerติดตามบทความดีๆ  ได้ที่นี่
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5

“เกือบทุกวันและทั้งวันที่นักจัดซื้อจัดหาท าสัญญาซื้อขายกับผู้ขายที่เป็นเจ้าประจ าและเจ้าใหม่ทั้งด้วยวาจาและเป็น
ลายลักษณ์อักษร ด้วยความคาดหวังว่าส่ิงของที่ซ้ือจะมาถึงภายในเวลาด้วยจ านวนและราคาที่ตกลงกับผู้ขายไว้”

หลักสูตรสัมมนา “ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา” (Handy with sale law and apply to

your purchasing and supply function) น้ีจะช่วยให้งานจัดหาเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน เพราะผู้เข้าสัมมนาจะ
สามารถปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อตกลงที่ท ากับผู้ขายได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของกฎหมายมากที่สุด

นอกจากน้ี หลักสูตรน้ียังเสนอการติดตามงานที่มีลักษณะเป็นการบริหารสัญญา และแนวปฏิบัติกรณีเกิดข้อโต้แย้ง
พิพาท เช่น สินค้าไม่ตรงตามข้อสัญญา ช ารุดบกพร่อง ให้ซ่อม เปลี่ยน ส่งคืน รวมถึงการก าหนดบทปรับ และวิธีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย ผนวกด้วยบางตัวอย่างของข้อสัญญา

หัวข้อสัมมนา
1. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดหาในองค์กร
2. การรับมอบอ านาจของนักจัดซ้ือจัดหาเพ่ือเข้าท าสัญญาซ้ือขาย จัดจ้าง
3. การท าสัญญาซื้อขายด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร  และหลักฐานเพ่ือการบังคับ และฟ้องร้อง
4. สิทธิและหน้าที่ความรับผิดของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องปฏิบัติมีขอบเขตและความส าคัญเพียงใด
5. การส่งมอบ การรับและไม่รับมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
6. สินค้าไม่ตรง spec. หรือช ารุดบกพร่อง แนวปฏิบัติให้ผู้ขายรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน รับคืน หรือ

ชดใช้ และอายุความฟ้องร้อง
7. การก าหนดค่าปรับกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบ ส่งมอบล่าช้า หรือส่งไม่ครบ  ประเภทของค่าเสียหายและการ

เรียกร้องค่าเสียหาย
8. ลักษณะสัญญางานว่าจ้างจัดจ้าง 
9. เหตุและวิธีแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และ ผลที่ตามมา
10. หลักการท าข้อสัญญาและตรวจสัญญา ตัวอย่างข้อสัญญา

The Seminar On Tour # 5

อัตราค่าอบรม 3,800 บาท
หมายเหตุ : 
1. ราคานี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%

02 – 678 – 6786 ถึง 7          
Training@pscmt.or.th | 

helpdesk@pscmt.or.th       

www.pscmt.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
หรือส ารองหลักสูตร ได้ที่

บรรยายโดย อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, Adv.C.P.S
ที่ปรึกษากฎหมายและงานจัดซื้อ
อุปนายก และประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา สมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ

รับสมัคร วันน้ี จนถึง 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 61 

เท่านั้น 
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อ่านรายละเอียด และ ติดต่อสอบถาม เพ่ิมเติมได้ท่ี
www.pscmt.or.th                +66 2678 6786 -7               helpdesk@pscmt.or.th

รายละเอียด
เพ่ิมเติม

และ DOWNLOAD

ใบสมคัรได้ท่ี >>

บริการจดัฝึกอบรมในหน่วยงานหรือองคก์ร (In-House Training)

หวัขอ้และระยะเวลำกำรฝึกอบรมขึน้อยู่กบัควำมตอ้งกำรของบรษิทัผูข้อรบับรกิำร

12
กลยทุธ์การบริหารความเส่ียง - จดัซ้ืออย่างไรให้ความเส่ียงเป็นศนูย ์(ขัน้พืน้ฐาน)
(Basic Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

Vendor Management Inventory

ความรู้ในงานจดัซ้ือเพื่อการลดต้นทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)

18
เทคนิคการประเมินผลงานจดัซ้ือ วดัผลงานผูข้าย และพนักงานจดัซ้ือ
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & 

Purchasers Performance Techniques)

19
วิธีการเจรจาต่อรองในงานจดัซ้ือ
(Negotiation Techniques for Procurement)

ความรู้ในงานจดัซ้ือส าหรบัผูไ้ม่ใช่นักจดัซ้ือ
(Purchasing for Non Purchaser)

24
ใช้กฎหมายซ้ือขายให้ถนัดมือเข้ากบังานจดัซ้ือจดัหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

25-26
ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรบันักจดัซ้ือมืออาชีพ 2

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)

26
การวางแผนสินค้าคงคลงัส าหรบันักจดัซ้ือ
(Inventory Planning for Professional Purchasers)
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05
การจดัท าสมรรถนะในงานจดัซ้ือ - สมัมนาเชิงปฏิบติัการ
(Developing Procurement Functional Competency - Workshop)

09
การจดักลยทุธ์สินค้าในงานจดัซ้ือ
(Supply Strategy)

กลยทุธ์การจดัซ้ือแบบลีน - ลดต้นทุนอย่างยัง่ยืน
(Lean Supply Chain Strategy)

การบริหารซพัพลายเชน
(Supply Chain Management)

16
การบริหารงานจดัซ้ือแบบเป็นเลิศ
(Purchasing Operational Excellence)

การจดัซ้ืออปุกรณ์และเครื่องมือในการลดต้นทุน
(Capital Equipment Purchasing)

22
การเงินท่ีนักจดัซ้ือมืออาชีพควรรู้
(Finance for Strategic Procurement)

28
เทคนิคการหาแหล่งวตัถดิุบในกลุ่มประเทศ AEC และเส้นทางการพฒันาผูส่้งมอบ
(Sourcing Technique for AEC and Road map for Developing Supplier)

07
กลยทุธ์การบริหารความเส่ียง - จดัซ้ืออย่างไรให้ความเส่ียงเป็นศนูย ์(ขัน้สงู)
(Advanced Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

ใช้กฎหมายซ้ือขายให้ถนัดมือเข้ากบังานจดัซ้ือจดัหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

12
การส่ือสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
(Communication for Negotiation) 14

บริหารงานจดัซ้ือและซพัพลายเชนอย่างไรให้ได้คณุภาพสมบรูณ์แบบ
(Advanced TQM for Procurement and Supply Chains Management)

20-21
ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรบันักจดัซ้ือมืออาชีพ 1

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)14-15
ความรู้ในงานจดัซ้ือต่างประเทศ  
(Overseas Purchasing Tecjniques)

18
รู้ทนักลเมด็นักขายส าหรบันักจดัซ้ือ
(Knowing Salesman’s Tactic)

19
การบริหารคลงัสินค้า
(Warehouse Management)

21
วางแผนสินค้าคงคลงั ขัน้สงู ส าหรบันักจดัซ้ือมืออาชีพ
(Advanced Inventory Planning for Purchasing Professional)

เร่งรดัขยายขอบเขตความรู้เร่ืองงานจดัซ้ือจดัหา
(Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personnel)



CERTIFIED PROFESSIONAL IN

SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) รุ่นที่
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

Calendar CPSM 2018

MODULE 1: FOUNDATION OF SUPPLY MANAGEMENT

MODULE 2: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE

MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT

CPSM
*ราคาดังกล่าวยังไมร่วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าอบรม ค่าอบรมและสอบ

65,000.- 87,000.-

Module Module 1 Module 2 Module 3

Timetable

CPSM #5

2018

Sat. 4 – Sun. 5 Aug. Sat. 8 – Sun. 9 Sep. Sat.27 – Sun.28 Oct.

Fri.17 – Sat.18 Aug. Sat. 22 Sep. Fri. 9 – Sat.10 Nov.

5
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[ รับสมัครถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เท่าน้ัน ]

เปิดส ารองท่ีนัง่ผู้เข้ารบัการทดสอบ
โครงการทดสอบรบัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส ์สาขางานจดัซ้ือ จดัหา และจดัจ้าง
ภายใต้กฎเกณฑข์องสถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน)

ระดบัชัน้ 3
 สอบครัง้ที ่2/2561 ในวนัพฤหสับดทีี ่21 มถุินำยน 2561

 สอบครัง้ที ่3/2561 ในวนัพฤหสับดทีี ่23 สงิหำคม 2561  

สถาบนัคุณวุฒวิิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

อ่านรายละเอียด และ ติดต่อสอบถาม เพ่ิมเติมได้ท่ี
www.pscmt.or.th                +66 2678 6786 -7               helpdesk@pscmt.or.th

SCAN QR

เพื่อ Download

ใบสมคัรไดท้ีน่ี่

SCAN QR

เพื่อ Download

ใบสมคัรไดท้ีน่ี่



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. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี 200 %

สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (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, 23th 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

อัตราค่าใช้จ่ายการอบรม และสัมมนา

ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th

ส ารองที่น่ัง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

สิง่ตพีมิพ์
PRINTED MATTER

ช ำระคำ่ไปรษณียำกรแลว้
ใบอนุญำตเลขที ่122/2550

ปณ.ยำนนำวำ

สมำคมฯ ขอควำมร่วมมอืใหส้มำชกิใชบ้รกิำรทำง email และ website ใหม้ำกขึน้เพือ่เป็นกำรลดปรมิำณกำรใชก้ระดำษ

ฉบบัที่ 196



P.03

P.04
เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมและสอบ 

หลักสูตร C.P.S. สัญจร คร้ังท่ี 1 

P.05
Seminar on Tour ครั้งที่ 5 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561               

ณ จงัหวัดระยอง

P.06
หลักสูตร อบรมและสัมมนา
ประจําเดือน ก.ค. – ก.ย. 2561

P.07

เปิดรับสมัคร 
โครงการทดสอบรบัรอง

สมรรถนะของบุคคล ชัน้ 3

เก็บมาเลา
เอามาเขียน

ฉบบัที ่197 ประจาํเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 2561 / สาํหรบัผูส้นใจทัว่ไปและสมาชกิสมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย

Sustainability
หัวขอบรรยายในงานประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เร่ืองท่ีสองเปนเร่ือง “Supply Chain Sustainability” เร่ืองของความยั่งยืน

เปน Hot issue ในปจจุบัน แทบจะทุกวงการตระหนักถึงความสําคัญของเร่ืองนี้ ทางสมาคมฯ จึงขอนําเร่ืองนี้มาใหสมาชิกไดรับทราบขอมูล
เพ่ือท่ีจะไดไมตกเทรนดคะ  

เราได เ ชิญ คุณนัท วานิชยางกูร กรรมการผูจัดการ ERM Siam Co., Ltd. มาบรรยายในคร้ังนี้ คุณนัทใหเรามองเร่ือง 
Sustainability ในดานของธุรกิจ ไมใชการกุศล แตใหมองวาเปนเร่ืองของการทําธุรกิจอยางย่ังยืน อยางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมี
การสงเสริมใหบริษัทท่ีจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยทํารายงานพัฒนาความยั่งยืนควบคูกับรายงานประจําปดวย ในการทําธุรกิจมีพ้ืนฐาน 3 
เร่ืองท่ีจะทําใหเกิดความย่ังยืนคือ Economics, Environment และ Social

ดาน Economics คือความมั่นคงทางการเงินขององคกร ดาน Environment เปนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ประมาณการวาในป 
ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลกถึง 9 พันลานคนท่ีอยูในโลกใบเดียวกันนี้ ความตองการสินคาและบริการจะเพ่ิมมากข้ึน ราคาจะปรับตัวสูงข้ึน เกิด
การแกงแยงทรัพยากร การทําธุรกิจแบบย่ังยืนจึงเกิดขึ้นเพราะความไมสมดุลระหวาง demand กับ supply สวนดาน Social คือการดูแล
ผูบริโภค ดูแลพนักงานในองคกร ความเสี่ยงในเร่ืองความยั่งยืนนั้นข้ึนอยูกับธุรกิจและมุมมองดวย ตัวอยางเชนธุรกิจปศุสัตว ผูบริหารมองวาการ
เปลี่ยนแปลงเร่ืองอากาศ (climate change) เปนความเสี่ยงท่ีสูงมากสําหรับธุรกิจเขา อยางเหตุการณท่ีเกิดพายุเฮอริเคนเขาอเมริกา ทําให
ขาวโพดเสียหายเปนจํานวนมาก  ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวปรับตัวข้ึน และขาดแคลน

แนวโนมที่สําคัญของโลก (Mega trend) มีเร่ืองใหญๆ 3 เร่ือง ดวยกันคือ 
1. Low carbon future  |   2. Disruptive technology  |   3. Circular economy

Low carbon future

มาจากการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา แมวาจะมีความตกลงระหวางประเทศรวมกันในการลดแลว แต
แนวโนมโดยรวมก็ยังสูงข้ึนเร่ือยๆ ขณะน้ีเรามีเปาหมายที่จะทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึนไมเกิน 2 องศาเซลเซียส ในป ค.ศ. 2050 เร่ือง Low 

carbon future นี้เปนเร่ืองท่ีนากลัวสําหรับธุรกิจพลังงานเพราะความตองการใชนํ้ามันจะลดนอยลง ความเสี่ยงในเร่ืองนี้ท่ีจะมีตอองคกรได เชน 
กฎหมาย นโยบายที่จะออกมาควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก เทคโนโลยีใหมท่ีจะเกิดข้ึนและเขามาทดแทนการใชพลังงานแบบในปจจุบัน ช่ือเสียง
ขององคกร และยังมีความเสี่ยงในดานกายภาพเชน นํ้าทวม พายุ เพราะผลของโลกรอน คําถามคือเราจะทําอยางไรจึงจะอยูกับความเสี่ยงเหลานี้
ได ในดานท่ีจัดวาเปนโอกาสก็มี เชน จะมีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดการคนหาแหลงพลังงานใหมๆ มีสินคาและบริการใหมเกิดขึ้น 
องคกรจึงตองพิจารณาทั้งความเสี่ยงและโอกาสเพื่อทําแผนการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาวาสิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบตอการเงิน (financial 
impact) ขององคกรอยางไร

อ่านต่อหน้า 2

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมและ
สอบ หลักสูตร C.P.S. คร้ังท่ี 157
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Disruptive technology

จะเกิดจากความตองการของลูกคาเปนตัวผลักดันใหองคกรตองปรับเปลี่ยน ตัวอยางเชนธุรกิจขนาดใหญแหงหน่ึงท่ีมีการ
กระจายสินคาหลายระดับผาน wholesaler, distributor และ retailer เม่ือผูกระจายสินคาระดับ retailer ไมสามารถท่ีจะ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได ธุรกิจน้ีจึงตัด retailer ออกและลงไปดําเนินการเอง ขอดีเพิ่มเติมคือเขาไดขอมูลลูกคาเพื่อ
นํามาวิเคราะหดวย

Circular economy

คือการคิดท้ังวงจร ทําอยางไรใหเกิด waste นอยท่ีสุด ต้ังแตออกแบบ หาแหลงขาย ผลิตสินคา กระจายสินคา จนสินคา
หมดอายุการใช คิดถึงการกําจัด การนํากลับมาใช และการ recycle

การบริหารซัพพลายเชนมีวิวัฒนาการ 4 คลื่นดวยกัน
คล่ืนลูกที่ 1 เปนการตอรองลดราคากับผูขาย
คล่ืนลูกที่ 2 เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยรวมมือกับผูขายในกิจกรรม ท่ีเหมือนกันเพื่อชวยกันลดตนทุน

คล่ืนลูกที่ 3 เปนการขยายความรวมมือ ในการหาโอกาสโดยเริ่มต้ังแต ออกแบบรวมกัน

คล่ืนลูกที่ 4 เปน circular supply chain ในการนําวัสดุและของเสียกลับมา ใชใหมเพ่ือลดตนทุนและบรรลุ ถึงความยั่งยืน

ดังน้ันจึงไมใชผูขายทุกรายที่จะพัฒนาไปกับเราได เราจะตองเลือกผูขายบางรายที่มีพื้นฐานและความสามารถท่ีจะ
พัฒนาไปดวยกันได

สหประชาชาติเองมีเปาหมายในการกระตุนใหบริษัทตางๆ ท่ัวโลกหันมาใชนโยบายในการดําเนินกิจการซึ่งมีความย่ังยืนและ
รบัผิดชอบตอสังคมมากข้ึน ดําเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงจัดทําขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
หรือ UN Global Compact ในป 1999 เพื่อเชิญชวนใหหนวยงานตางๆเขารวมทําขอตกลงสําหรับนําไปใชในการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ

ซึ่งเก่ียวของกับประเด็นหลัก 4 เร่ือง ไดแก 
เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

เรื่องแรงงาน (Labour)
เรื่องสิ่งแวดลอม (Environment) 

เรื่องการตอตานการทุจรติ (Anti-Corruption)

ทางองคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ก็ไดจัดทํา Guiding principles on 
business and human rights โดยระบุส่ิงที่หนวยงานตองทํา ซึ่งนํามา apply ในซัพพลายเชนได คือ 

มีนโยบายชัดเจน 
มีการประเมินความเสี่ยง วาความเสี่ยงเร่ืองนี้อยู ตรงไหนในซัพพลายเชน
ทํางานรวมผูขาย มีการตัดสินใจรวมกัน
มีการติดตามผูขายวาปฏิบัตไิดไหม มีการทบทวน และตรวจประเมิน
ส่ือสารและรายงาน 

เร่ือง Supply Chain Sustainability นี้ ทางสมาคมฯ จะจัดบรรยายในกลุม Knowledge Sharing Network 

(KSN) ภายในปนี้อกีคร้ังหนึ่งโดยเนนไปในเชิง practical ในการจัดทําเลยคะ  

เราพยายามที่จะเปนแหลงความรูของสมาชิกใหมากที่สุด คอยติดตามขาวสารดีๆ ไดที่เวบไซตและ Facebook page ของ
สมาคมนะคะ 

pscmt.or.th      ThaiBuyerติดตามบทความดีๆ  ไดท่ีนี่
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ศุกร  เสาร

7 | 8

สอบผานครบทั้ง 3 วิชา
รับวุฒิบัตร C.P.S.

C.P.S.
เตรียมพบกับ การอบรมและสอบ สัญจร#1

อบรม 2 วัน อบรม 2 วัน อบรม 2 วัน

กนัยายน 2561 Rayong

สมาชิกรายป สมาชิกตลอดชีพ

คาอบรม / หมวด 4,922.- 4,280.-

คาสอบ / หมวด 963.- 963.-

คาหนังสือ / หมวด 500.- 500.-

6,385.- 5,743.-

19,155.- 17,229.-

รวม คาอบรม : 1 หมวด
+ คาสอบ

+ คาหนังสือ : 3 หมวด

สอบ วันอาทิตยที่ 30 กันยายน 2561 วิธีการสมัคร
01.     ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.pscmt.or.th

02. กรอกรายละเอียดและสงใบสมัครไดท่ี
e-mail : wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th

ศุกร  เสาร

14 | 15

ศุกร  เสาร

21 | 22

1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% แลว
2. หลักสูตรน้ีสําหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทาน้ัน

สมัครสมาชกิใหม
• สมาชิกรายป 100 บาท
• สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท

3. ทานสามารถเลือกสมคัรแยกรายการได และ                 
สมัครสอบโดยไมตองสมคัรอบรมได

4. สมาคมฯ ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย              
ตามคําสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8(2)

5. กรุณาชําระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม

ธนาคาร กสิกรไทย
เลขท่ีบัญชี 747 – 2 – 13256 – 8

ประเภท บัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี สมาคมบริหารงานจัดซื้อ

และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
สาขา ยอยสี่แยกถนนจันทน - เลียบคลองชองนนทรี
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5

     “เกือบทุกวันและท้ังวันท่ีนักจัดซื้อจัดหาทําสัญญาซ้ือขายกับผูขายท่ีเปนเจาประจําและเจาใหมท้ังดวยวาจาและเปน
ลายลักษณอักษร ดวยความคาดหวังวาสิ่งของท่ีซื้อจะมาถึงภายในเวลาดวยจํานวนและราคาท่ีตกลงกับผูขายไว”
     หลักสูตรสัมมนา “ใชกฎหมายซ้ือขายใหถนัดมือเขากับงานจัดซ้ือจัดหา” (Handy with sale law and apply to

your purchasing and supply function) นี้จะชวยใหงานจัดหาเปนไปตามความคาดหวังของทาน เพราะผูเขาสัมมนาจะ
สามารถปรับหลักกฎหมายเขากับขอตกลงที่ทํากับผูขายไดอยางถูกตองตรงกับความตองการของกฎหมายมากที่สุด 
     นอกจากน้ี หลักสูตรน้ียังเสนอการติดตามงานที่มีลักษณะเปนการบริหารสัญญา และแนวปฏิบัติกรณีเกิดขอโตแยง 
พิพาท เชน สินคาไมตรงตามขอสัญญา ชํารุดบกพรอง ใหซอม เปลี่ยน สงคืน รวมถึงการกําหนดบทปรับ และวิธีการ
เรียกรองคาเสียหาย ผนวกดวยบางตัวอยางของขอสัญญา

หัวขอสัมมนา
1. บทบาทหนาทีข่องหนวยงานจัดซื้อจัดหาในองคกร
2. การรับมอบอํานาจของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อเขาทําสัญญาซ้ือขาย จัดจาง
3. การทําสัญญาซื้อขายดวยวาจา ดวยลายลักษณอักษร  และหลักฐานเพื่อการบังคับ และฟองรอง
4. สิทธิและหนาทีค่วามรับผิดของฝายผูซือ้และผูขายทีต่องปฏบิติัมขีอบเขตและความสําคัญเพียงใด
5. การสงมอบ การรับและไมรับมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินคา
6. สินคาไมตรง spec. หรือชํารุดบกพรอง แนวปฏิบติัใหผูขายรับผิดชอบ ซอมแซม เปล่ียน รับคืน หรือ

ชดใช และอายุความฟองรอง
7. การกําหนดคาปรับกรณีผูขายไมสงมอบ สงมอบลาชา หรือสงไมครบ  ประเภทของคาเสียหายและการ

เรียกรองคาเสียหาย
8. ลักษณะสัญญางานวาจางจัดจาง 
9. เหตุและวิธีแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และ ผลที่ตามมา
10. หลักการทําขอสัญญาและตรวจสัญญา ตัวอยางขอสัญญา

The Seminar On Tour # 5

     อัตราคาอบรม 3,800 บาท
 หมายเหตุ : 
1. ราคาน้ี ยงัไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200%

02 – 678 – 6786 ถึง 7          
Training@pscmt.or.th | 

helpdesk@pscmt.or.th       

www.pscmt.or.th

      ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
      หรือสํารองหลักสูตร ไดที่

บรรยายโดย  อาจารยสุชาติ ประเสริฐสม, Adv.C.P.S
ท่ีปรึกษากฎหมายและงานจัดซ้ือ
อุปนายก และประธานฝายฝกอบรมและสัมมนา สมาคมบริหารงานจัดซ้ือฯ

รับสมัคร วันนี้ จนถึง 
วนัศุกรท่ี 20 กรกฎาคม 61 

เทาน้ัน 
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อ่านรายละเอียด และ ติดต่อสอบถาม เพ่ิมเติมได้ที่
www.pscmt.or.th                +66 2678 6786 -7               helpdesk@pscmt.or.th

รายละเอียด
เพ่ิมเติม

และ DOWNLOAD

ใบสมคัรได้ที่ >>

บริการจดัฝึกอบรมในหน่วยงานหรือองคก์ร (In-House Training)

    หวัขอ้และระยะเวลาการฝึกอบรมขึน้อยูก่บัความตอ้งการของบรษิทัผูข้อรบับรกิาร
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07
กลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยง - จดัซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศนูย ์(ข ัน้สงู)
(Advanced Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากบังานจดัซื้อจดัหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

12
การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
  (Communication for Negotiation) 14

บริหารงานจดัซื้อและซพัพลายเชนอย่างไรให้ได้คณุภาพสมบรูณ์แบบ
  (Advanced TQM for Procurement and Supply Chains Management)

20-21
ความร ู้ที่จาํเป็นสาํหรบันักจดัซื้อมืออาชีพ 1  

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)14-15
ความร ู้ในงานจดัซื้อต่างประเทศ  

(Overseas Purchasing Tecjniques)

18
ร ู้ทนักลเมด็นักขายสาํหรบันักจดัซื้อ
  (Knowing Salesman’s Tactic)

19
การบริหารคลงัสินค้า
  (Warehouse Management)

21
วางแผนสินค้าคงคลงั ข ัน้สงู สาํหรบันักจดัซื้อมืออาชีพ
  (Advanced Inventory Planning for Purchasing Professional)

เร ่งรดัขยายขอบเขตความร ู้เร ื่องงานจดัซื้อจดัหา
  (Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personnel)

03
บริหารงานจดัซื้ออย่างไร ให้โลกเขียวและสร้างธรุกิจกาํไรย ัง่ยืน
(Green Procurement Strategy for Sustainable Business)

15
แนวทางปฎิบตัิสาํหรบังานจดัซื้อโครงการ
(Project Procurement Practice)

20-21
ความร ู้ที่จาํเป็นสาํหรบันักจดัซื้อมืออาชีพ 2  

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)

18
วิธ ีการเจรจาต่อรองในงานจดัซื้อ 

  (Negotiation Techniques for Procurement)

ความร ู้ในงานจดัซื้อสาํหรบัผ ูไ้ม ่ใช่นักจดัซื้อ
  (Purchasing for Non Purchaser)

การควบคมุต้นทนุซพัพลายเชนด้วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
  (Cost Control in Supply by Activity – Based Management)24

เทคนิคการประเมินผลงานจดัซื้อ วดัผลงานผ ูข้าย และพนังงานจดัซื้อ
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & Purchasers Performance Techniques)

แนวทางปฏิบตัิการจดัซื้อเพื่อความย ัง่ยืนข ัน้สงู
  (Advance Practice for Sustainable Procurement) 25

สดุยอดกลยทุธจ์ดัซื้อลีน ทาํน้อย ได้ผลมาก เพื่อการเติบโตที่ย ัง่ยืน
(Lean – agility – six sigma Supply Chain Strategy)

ความร ู้ในงานจดัซื้อเพื่อการลดต้นทนุ
  (Purchasing Knowledge for Cost Saving)

15
ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากบังานจดัซื้อจดัหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

01
รปูแบบการพฒันาศกัยภาพนักจดัซื้อมืออาชีพ
(Supply Chain Professional Competency Model)

21-22
กระบวนการบริหารงานจดัซื้อระดบัมืออาชีพ
(World Class Purchasing Process Management) 22

การจดักลยทุธสิ์นค้าในงานาจดัซื้อ (Supply Strategy)

กลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยง – จดัซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศนูย ์
(Basic Risk Management in Purchasing & Supply Chains)

30
การจดัทาํสมรรถนะในงานจดัซื้อ – สมัมนาเชิงวิชาการ

(Developing Procurement Functional Competency 

– Workshop)

29
การร่างสญัญาและบริหารสญัญาในซพัพลายเชน
(Contract Drafting & Management in Supply Chain)
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ดานหนาหองปรากฏภาพคุณครูผูสอนซ่ึงเปนคนรุนใหม และนักเรียน MBA ท่ีสวนใหญเปนผูบริหารรุนใหญ ท่ีผมรูสึกเกรงใจก็เพราะผม
เพ่ิงเดินทางมาถึงเมือง อารคชอง ประเทศฝร่ังเศส (Archamps Technopole เปนเมืองท่ีตั้งขึ้นใหมเพื่อเปนศูนยกลางการจางงานของชาวยุโรป และเปนศูนยรวม
ของบริษัทนานาชาติท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ตั้งอยูบนเทือกเขาชายแดนระหวาง Annecy ประเทศฝร่ังเศส และ Geneva 
ประเทศสวิตเซอรแลนด การเดินทางตองบินไปยังเมืองเจนีวา ประเทศสวิตฯ กอน แลวตอรถแทกซ่ีทองถิ่นไปยังเมืองอารคชอง ใชเวลาเพียง 20 นาที) ทันทีท่ีผมไดวาง
กระเปาเดินทางท่ีหองพักแลว ผมรีบเดินทางมาดูการเรียนการสอนท่ีไดดําเนินไปแลวคร่ึงคอนวันท่ีสถาบันแหงนี้

เม่ือมาถึงสถาบัน EIPM แลวผมตองใชความพยายามเปนอยางย่ิง 
ในการเดินเขามาในหองเรียนแลวนั่ งลงอยางเ งียบๆ จดรายละเอียด 
บรรยากาศการเรียนการสอนและบันทึกภาพมาฝากสมาชิกทุกทาน เหตุท่ีผม
ไดมาอยู ณ สถานท่ีแหงนี้ก็เพราะไดรับคําเชิญจากทานผูอํานวยการสถาบัน 
Mr.Bernard Gracia และ Ms.Anca Belei ผูประสานงานโครงการ 
อนุญาตใหผมเขามาสังเกตการณเขารวมนั่งเรียนกับนักเรียน หลักสูตร 
Executive MBA International Economics & Finance ในวิชา
World Trade Organization and trade statistics และ Market 

indicator in use ซ่ึงสอนโดย Prof. Dr.Judit KOZENKOW 

ผูเช่ียวชาญจาก WTO UNCTAD แมวาชวงแรกๆผมจะมีความกดดันจาก
การน่ังทําตัวใหเปนสูญญากาศไมใหรบกวนการเรียนการสอนทานอ่ืน

แตเม่ือผมไดสูดลมหายใจลึกๆ แลวมองออกไปนอกหนาตาง ผมก็
สบายใจขึ้นมาทันทีเพราะพบกับตนไมสีเขียวขจี ตอนรับฤดูใบไมผลิ ท่ีทาง
สถาบันตั้งใจจัดหองเรียนทุกหองมีบรรยากาศสบายๆ แบบธรรมชาติ     
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานโดยการปลูกตนไมรอบๆ 
บริเวณอาคาร ซ่ึงสอดคลองกับ SDGs (เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน

ภาพปายชื่อสถาบัน EIPM และแผนท่ี เมือง Archamps Technopole ประเทศฝร่ังเศส

Life is a

JOURNEY

Sustainable Development Goals) ขอหน่ึงท่ีกลาววา“การดําเนินกิจการขององคกรตองพยายามไมใหมีผลกระทบตอ
สังคม ส่ิงแวดลอม และธรรมชาติรอบตัวเรา หากหลีกเล่ียงไมไดก็ตองใหเกิดไดแตในปริมาณนอยที่สุด”

ขณะท่ีผมเร่ิมเขียนตนฉบับบทความน้ี ผมอยู ใน
หองเรียนอันมีเทคโนโลยีทันสมัยของสถาบันฝกอบรมทางดาน
จัด ซ้ือ จัดหา EIPM (European Institution of Purchasing 

Management http://www.Eipm.org) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแหงหนึ่ง
ของยุโรป
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ถือเปนโอกาสอันดีที่ผมไดเขามาสังเกตการณในหองเรียนอยาง
ใกลชิด มีความรูสึกวาผมไดยอนกลับไปเปนนักเรียนอีกคร้ังหนึ่ง ผมคิดในใจ
วาหลักสูตรนี้ตองไมธรรมดาซะแลว เดี๋ยวเรามาดูกันวาเขาจัดการเรียน
การสอนกันอยางไรบาง อันดับแรกคือจํานวนนักเ รียนในหลักสูตร 
Executive MBA นี้มีจํานวนเพียง 5 ทานเทานั้น สวนใหญเปนนัก
จัดซื้อที่ เปนผูบริหารชาวยุโรป บางทานตองบินมาจากทวีปแอฟริกา 
ระยะเวลาในการเรียนการสอนก็เพียง 5 วันทําการติดตอกัน โดยจะเรียน
ทั้งหมด 8 หมวดวิชา การเรียนการสอนในวันนี้เปนแบบคอยเปนคอยไป 
ไมเรงรัดตารางเวลายืดหยุนได ไมเนนเนื้อหาในหองเรียนมากนัก แตจะเนนที่ 

ภาพบรรยากาศในหองเรียน หลักสูตร Executive MBA

พอถึงชวงพักทานอาหารวาง ตางคนตางก็หยิบขนม
ปงบาง แซนดวิชบาง ที่ ได เตรียมมาเองจากบาน ขึ้นมา
รับประทานกันเหมือนเปนเร่ืองปกติ ผมไดมีโอกาสแนะนําตัว 
และพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักเรียนหลายทาน 
โดยผมไดตั้งคําถามวา “ทําไมจึงสนใจมาเรียนหลักสูตรนี้” 
สรุปไดวา “ความรูเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economics)

จะเหมาะกับการวิเคราะหจากปจจัยแวดลอมวาจะสงผล
กระทบกับธุรกิจของเราในดานบวกหรือลบ (Pastel 
Analysis) ในงานจัดซื้อ โดยเฉพาะการจัดหา (Sourcing) 
แตถาหากเราเขาใจบริบทดาน Macro Economics ดวย 
จะทําใหเราเขาใจภาพรวมของธุรกิจมากข้ึน”

คุณภาพมากกวา อาจเปนเพราะวาคุณครูไดมอบหมายงานใหนักเรียนทําเปนการบานลวงหนาทุกวิชาแลว เมื่อถึงเวลาสอน
คุณครูก็สอนถึงวิธีการอานตัวเลขทางสถิติตางๆ อยางใจเย็น สอนศัพทเฉพาะทางเศรษฐศาสตรทีละคําๆ คุณครูจะคอยถาม
ความคิดเห็น เปดโอกาสใหนักเรียนตั้งคําถาม แสดงความคิดตามจินตนาการ นักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดเห็นตาง 
แตทุกคนก็ยอมรับและเคารพในสิทธิของผูอื่น ไมพูดหักลางความคิดของผูอื่น แตจะทําความเขาใจวาทําไมเขาถึงคิดอยางนั้น 
ส่ิงเหลานี้เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติม กระตุนใหมีความคิดสรางสรรค มีนิสัยรักการอาน กลาแสดงออก รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจเรียนเปนอยางยิ่ง ส่ิงใดที่ไมรูก็ยอมรับวาไมรู ไมตองกลัวเสียหนาเพื่อน
รวมชั้น แมวาตัวเองจะมีตําแหนงเปนถึงผูบริหารระดับสูงมาหลายป กอ็าจยังมีส่ิงที่ไมรูซอนอยูแมวาเปนส่ิงที่เห็นอยูทุกวันแลว 
เร่ืองนี้สะทอนใหเห็นวา “การเรียนรูไมมีวันส้ินสุด” (Knowledge has no limit) จริงๆ ครับ

มีขอสังเกตหลายครั้งขณะที่ผมไดสนทนา หรือรับฟงการแสดงความคิดเห็นประเด็นตางๆ ในชั้นเรียน นักเรียน
มักจะเช่ือมโยงประเด็นการเมืองของแตละประเทศ มาผนวกกับเร่ืองเศรษฐศาสตรเสมอ แสดงใหเห็นวา “การเมืองและ
เศรษฐกิจ” เปนเร่ืองที่แยกไมออกจากกันจริงๆ สําหรับนักจัดซื้อตองคอยหมั่นสังเกตดูพฤติกรรมผูบริโภค ควบคูไปดวย 
หากพบมีการเปล่ียนแปลง สภาวะแวดลอมทางธุรกิจ โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีอยางเฉียบพลัน จนสงผลกระทบ
ตอรูปแบบการทําธุรกิจเดิม นักจัดซื้อตองสงสัญญาณใหผูบริหารองคกรปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจคร้ัง
ใหญใหทันทวงที เพื่อความอยูรอด ผานพนชวง Disruptive ใหไดดวย
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สรุปส่ิงที่ผมไดเรียนรูในวันแรกที่มาถึงประเทศฝร่ังเศสคือ วิธีการเรียนการสอนผูบริหารในสายงานจัดซื้อ     
และประเพณีวัฒนธรรมในงานเล้ียงตอนรับ รวมถึงไดพบปะแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นกับนักเรียนที่เปนผูบริหาร   
รุนใหญ และบรรดาผูบริหารสมาคมตางๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้งผูบริหารจากสมาคมจัดซื้อตางๆ ทั่วโลก ที่ไดรับเลือกให
เปนกรรมการบริหารของ IFPSM อีกดวย ซึ่งส่ิงเหลานี้จะสงผลดีทางออมตอการยกระดับวิชาชีพนักจัดซื้อในประเทศไทย 
ของเรา ใหมีความกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ ตามวิสัยทัศนของสมาคมฯ จากการที่เราไดรับองคความรู     
การแชรประสบการณ และความรวมมือระหวางนักจัดซื้อระดับสูงของแตละประเทศ แลวประธานฝายกิจกรรมตางๆ    
ของสมาคมฯ ไดนํามาปรับใชกับสมาคมฯ ของเราหลายตอหลายเรื่องในขณะนี้

ตอไปผมจะเลาถึงบรรยากาศในหองประชุม IFPSM Board ในวันตอมาใหทานสมาชิกทุกทานไดอานตอนะครับ 
แตกอนที่จะเลา ผมขออนุญาตขามมา ประชาสัมพันธงานประจําปที่ยิ่งใหญที่สุดของนักจัดซื้อทั่วโลก ที่กําลังมีขึ้นอยูอีก 
ซีกโลกหนึ่งกอนนะครับ งานที่ผมเอยมากอนหนานั้นก็คืองาน IFPSM WORLD SUMMIT 2018 นั่นเอง

ประเทศไทยก็เคยไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงาน IFPSM 

WORLD SUMMIT 2013 มาแลวแตในขณะนั้นยังไม
เปดโอกาสใหสมาชิกของแตละสมาคมฯเขารวมงานได 
เพิ่งจะเร่ิมเปดโอกาสใหสมาชิกของสมาคมฯเขารวมงานได
คร้ังแรกในปที่แลวนี้เองครับ มีหนวยงานผูมีอุปการคุณได 
สงสมาชิกที่นารักเขารวมสนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน
วิชาการและเยี่ยมชมโรงงาน IEI ตนแบบ Industry 4.0 
“IFPSM WORLD SUMMIT 2017 & Site Visit 

Inter #2” จํานวนกวา 10 ทาน สวนในปนี้ IFPSM 

WORLD SUMMIT 2018 จะจัดใหมีขึ้นอยางยิ่งใหญ

นายกสมาคมจัดซ้ือฯภาคพื้นยุโรปประเทศตางๆกําลังตั้งใจฟง Mr.He Liming, IFPSM President, 

CFLP President จากประเทศจีน และ Mr.Malcolm Youngson, IFPSM CEO 

กลาวเปดงานเลี้ยง BBQ Dinner อยางเปนกันเอง

ชวงเย็นหลังจากเสร็จส้ินภารกิจหลักจากการ
เปนนักเรียน MBA มาแลว ทางสมาคมจัดซื้อและซัพ
พลายเชนแหงภาคพื้นยุโรปซ่ึงไดรับการเอื้อเฟอสถานที่
จาก สถาบัน EIPM เพื่อประชุม IFPSM Europe 

Council ประจําไตรมาส ได จัดใหมีงานเลี้ยง BBQ 
เล็กๆ ดานหลังสถาบันฯ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีซึ่งกัน
และกัน โดยครั้งนี้มีกรรมการบริหารบอรด IFPSM    

ทีเ่ดินทางจากทั่วโลกมาถึงลวงหนาเพื่อเตรียมตัวเขา
ประชุม IFPSM Board Meeting ในวันรุงขึ้นเขารวมพบปะสังสรรคดวย ก็เปนธรรมเนียมที่ดูนารักและอบอุนไปอีก
แบบนึงนะครับ งานเล้ียงจัดแบบเรียบงาย ทุกคนมีความเปนกันเอง งานเลี้ยงใชเวลาไมนานมากนัก พอไดพูดคุยทําความ
รูจักกันทั้งสองฝายเสร็จ ทางดานสมาชิกจาก IFPSM Europe Council ตางคนก็ตางแยกยายกลับภูมิลําเนาซึ่งอยู
ประเทศตางๆแถบทวีปยุโรปเชน เนเธอรแลนด เยอรมัน อติาลี ออสเตรีย ฮังการี ฟนแลนด เอสโทเนีย ฯลฯ

ภายใตธีมงาน “PROCUREMENT IN 2020’S: DISCOVER THE NEW ROLE OF PROCUREMENT” ณ เมือง
เฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด ระหวางวันท่ี 26-29 กันยายน 2561 โดย Mr. Markku Henttinen, LOGY นายกสมาคม
จัดซื้อฯ ประเทศฟนแลนด รับเปนเจาภาพรวมกับ IFPSM และนายกสมาคมจัดซื้อฯแถบประเทศยุโรปไดใหความรวมมือ
รวมใจในการเฟนหารายชื่อ และทําการติดตอเพื่อเรียนเชิญวิทยากรอันดับตนๆ ทางดานจัดซื้อและซัพพลายเชน แถบทวีป
ยุโรปจากหนวยงานทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชน ที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงดานตางๆ ทั่วโลก มาบรรยายและ
ฝกปฏิบัตกิารไปพรอมๆ กัน

Mr.Markku Henttinen, LOGY เจาภาพจัดงาน IFPSM World Summit 2018 

และ IFPSM Board Members รวมท้ังนายกสมาคมจัดซ้ือฯภาคพืน้ยโุรปประเทศตางๆ 
กําลังจับกลุมปรึกษาหารอืกันเรือ่งความคืบหนาการจัดงานปนี้
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งานนี้มีวิทยากรตอบรับมาบรรยายเปนจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตร ตั้งแต IFPSM กอตั้งมา 45 ป      
อาทิ เชน Prof.Yu Yugang จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงประเทศจีน Mr.Tero Meltti       

จากกระทรวงการคลัง ประเทศฟนแลนด หรือ Mr.Bernand Gracia จาก EIPM หรือ รวมทั้งวิทยากรที่เปนผูบริหาร
ระดับสูงทางดานงานจัดซื้อ โลจิสติกส ซัพพลายเชน และเทคโนโลยี จากองคกรตางๆ อาทิเชน Chief Digital Officer 
จากบริษัท SAP Ariba Mr.Moray Reid จากบริษัท IBM Mr.Jan Mickos จาก บริษัท CGI ที่ใหบริการที่ปรึกษา
ทางดาน IT & Digital Transformation Mr.Geraint John, Research Vice President Gartner Mr.Ram 

Kuppuswamy, Global Chief Sourcing Officer, จาก Airtel บริษัทเทเลคอม ที่ใหญที่สุดในอินเดีย รวมถึง 
Board Executives ของ IFPSM และ นายกสมาคมจัดซื้อฯแหงประเทศฟนแลนด (LOGY) เปนตน วิทยากรเหลานี้
จะมาบรรยาย ถายทอดองคความรูทางดานวิชาการและฝกปฏิบัติการ อันจะสงผลใหองคกรของทานเขาถึงความรู
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรประสบ
ผลสําเร็จอยางยั่งยืน และมีความสามารถในการแขงขันสูงสุดแนนอนเลยครับ

หากทานสมาชิกทานใดสนใจจะไปรวมงานในปนี้และปหนา สามารถติดตอเจาหนาที่สมาคมฯ หรือขอรายละเอียด
เพิ่มเติมไดทางชองทางโทรศัพท Line@, Facebook-Thai Buyer และ https://www.pscmt.or.th ไดลวงหนา
เลยนะครับ 

มาถึงยอหนาสุดทายของบทความแลว ผมไดใชพืน้ที่เขียนบทความหมดแลวครับ ผมขออนุญาตยกเรื่องที่คางไวไป
เลาตอในฉบับตอไปนะครบั วันนี้ผมขอจบบทความตอน Life is a journey ไวแคนี้กอนนะครบั พบกันใหมฉบับหนาครับ       

ขอบคุณและสวัสดีครับ
  อกนิษฐ สมิตะพินทุ
      นายกสมาคมฯ

Key words: Sustainable Development Goals (SDGs), Knowledge has no limit, 

Macro Economics,  Sourcing, การเมืองและเศรษฐกิจ, Pastel Analysis, Disruptive, 
KPI(Key Performance Index), IFPSM World Summit, Procurement in 2020’s
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pscmt.or.th      ThaiBuyer @pscmtติดตามบทความดีๆ  ไดท่ีนี่
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ศุกร  เสาร

7 | 8

สอบผานครบทั้ง 3 วิชา
รับวุฒิบัตร C.P.S.

C.P.S.
เตรียมพบกับ การอบรมและสอบ สัญจร#1

อบรม 2 วัน อบรม 2 วัน อบรม 2 วัน

กนัยายน 2561 Rayong

สมาชิกรายป สมาชิกตลอดชีพ

คาอบรม / หมวด 4,922.- 4,280.-

คาสอบ / หมวด 963.- 963.-

คาหนังสือ / หมวด 500.- 500.-

6,385.- 5,743.-

19,155.- 17,229.-

รวม คาอบรม : 1 หมวด
+ คาสอบ

+ คาหนังสือ : 3 หมวด

สอบ วันอาทิตยที่ 30 กันยายน 2561 วิธีการสมัคร
01.     ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.pscmt.or.th

02. กรอกรายละเอียดและสงใบสมัครไดท่ี
e-mail : wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th

ศุกร  เสาร

14 | 15

ศุกร  เสาร

21 | 22

1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% แลว
2. หลักสูตรน้ีสําหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทาน้ัน

สมัครสมาชกิใหม
• สมาชิกรายป 100 บาท
• สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท

3. ทานสามารถเลือกสมคัรแยกรายการได และ                 
สมัครสอบโดยไมตองสมคัรอบรมได

4. สมาคมฯ ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย              
ตามคําสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8(2)

5. กรุณาชําระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม

ธนาคาร กสิกรไทย
เลขท่ีบัญชี 747 – 2 – 13256 – 8

ประเภท บัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี สมาคมบริหารงานจัดซื้อ

และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
สาขา ยอยสี่แยกถนนจันทน - เลียบคลองชองนนทรี

- 8 -
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อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th          +66 2678 6786 -7       helpdesk@pscmt.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
และ 

DOWNLOAD

ใบสมคัรไดที ่>>

บริการจัดฝกอบรมในหนวยงานหรือองคกร (In-House Training)

    หัวขอและระยะเวลาการฝกอบรมขึ้นอยูกับความตองการของบริษัทผูขอรับบริการ
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03
บริหารงานจัดซ้ืออยางไร ใหโลกเขียวและสรางธุรกิจกําไรย่ังยืน
(Green Procurement Strategy for Sustainable Business)

15
แนวทางปฎิบัติสาํหรับงานจัดซ้ือโครงการ
(Project Procurement Practice)

17-18
ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ 2  
(Essential Knowledge for Purchasing 

Professional # 2)

18
วิธีการเจรจาตอรองในงานจัดซ้ือ 
  (Negotiation Techniques for Procurement)

ความรูในงานจัดซ้ือสําหรับผูไมใชนักจัดซ้ือ
  (Purchasing for Non Purchaser)

การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
  (Cost Control in Supply by Activity – Based Management)

24
เทคนิคการประเมินผลงานจัดซ้ือ วัดผลงานผูขาย และพนังงานจัดซ้ือ
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & Purchasers Performance Techniques)

แนวทางปฏิบัติการจัดซ้ือเพื่อความย่ังยืนข้ันสูง
  (Advance Practice for Sustainable Procurement)

25
สุดยอดกลยุทธจัดซ้ือลนี ทาํนอย ไดผลมาก เพื่อการเติบโตทีย่ั่งยืน
(Lean – agility – six sigma Supply Chain Strategy)

ความรูในงานจัดซ้ือเพื่อการลดตนทุน
  (Purchasing Knowledge for Cost Saving)

15
ใชกฎหมายซ้ือขายใหถนัดมือเขากับงานจัดซ้ือจัดหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your 

Purchasing & Supply Function)

01
รูปแบบการพฒันาศักยภาพนักจัดซ้ือมืออาชีพ
(Supply Chain Professional Competency Model)

21-22
กระบวนการบริหารงานจัดซ้ือระดับมืออาชีพ
(World Class Purchasing Process Management)

22
การจัดกลยุทธสนิคาในงานาจัดซ้ือ (Supply Strategy)

กลยุทธการบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย
(Basic Risk Management in Purchasing & Supply Chains)

30
การจัดทําสมรรถนะในงานจัดซ้ือ – สัมมนาเชิงวิชาการ

(Developing Procurement Functional Competency 

– Workshop)

29
การรางสัญญาและบริหารสัญญาในซัพพลายเชน
(Contract Drafting & Management 

in Supply Chain)

06
การบริหารงานจัดซ้ือแบบเปนเลิศ
(Purchasing Operational Excellence)

06
กลยุทธการจัดซ้ือแบบลนี-ลดตนทุนอยางย่ังยืน
(Lean Supply Chain Strategy)

19
การเงินที่นักจัดซ้ือมืออาชีพควรรู
(Finance for Strategic Procurement)

19-20
ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ 1  
(Essential Knowledge for Purchasing    

Professional # 1)

20
เรงรัดขยายขอบเขตความรูเร่ืองงานจัดซ้ือจัดหา
(Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personal)

27-28
ความรูในงานจัดซ้ือตางประเทศ  
(Overseas Purchasing Techniques)

26
การสื่อสารเพื่อการเจราจาตอรอง
(Communication for Negotiation)

27
การวางแผนสินคาคงคลังสําหรับนักจัดซ้ือ
(Inventory Planning for Purchasing Professional)

08
เทคนิคการปองกันทุจริตในงานจัดซ้ือและซัพพลายเชน
(How to Cut Corruption & Fraund out off

Supply Chain)



02 678 6786 – 7
helpdesk@pscmt.or.th
facebook.com/ThaiBuyer

PSCMT 30thAnniversary

ลงทะเบียนไดท่ี Scan QR Code >>

08:00-08:30 – ลงทะเบียนเขารวมงาน
08:30-09:00 – กลาวเปดงานโดย คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ
09:00-10:00 - การบรรยายหัวขอ “Always One Step Ahead” 

โดย บริษัท ดีลอยต ทูช โทมัตสุ ประเทศไทย (อยูระหวางการติดตอ)

10:00-10:30 - Coffee Break

10:30-12:00 - การบรรยายหัวขอ “Procurement in a Digital Transformation Era”

         บรรยายโดย คุณอภิสทิธิ์ คุปรัตน กรรมการผูจัดการ บริษัท พันธวณิช จํากัด
12:00-13:00 - รบัประทานอาหารกลางวัน
13:00-13:30 - เดินชมบูธผูสนับสนุนงาน
13:30-14:30 – การบรรยายหัวขอ “Lazada Supply Chain Management”

บรรยายโดย คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ Vice President, Transport,

Lazada eLogistics Thailand

14:30-15:00 - Coffee Break

15:00-16:30 - Panel Discussion หัวขอ "Business Platform Disruption”

Panelist: คุณสิทธิโชค นพชินบุตร อดีต CMO, Dtac Co., Ltd.

คุณธีรวัฒน อัศวโภคี ผูชวยผูจัดการใหญ SCB
คุณอริยะ พนมยงค กรรมการผูจัดการ LINE Thailand (อยูระหวางการติดตอ)

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

AGENDA

Transportation

MRT : Thailand Cultural 
Centre Station Exit 1 and Walk 
to Cyber World Building (5 
mins. walk).

BTS : BTS Asok Station 
Exit 3 connect to MRT Station.

Airport Rail Link: 
Makkasan Station and take a 
taxi to C asean (30 minutes 
drive).  
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Business

Platform

Disruption
Digital Transformation

27 November 2018

08:30-16:30 Hours



ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป สมาชิกรายป
สมาชิก
ตลอดชีพ

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

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

หมายเหตุ :  1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
    2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
    3. คาใชจายในการอบรมจะไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %
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ตองการพัฒนานักจัดซ้ือ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญท่ี www.pscmt.or.th

สํารองท่ีน่ัง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

สิง่ตพีมิพ์
PRINTED MATTER
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ฉบบัท่ี 198



P.03 P.06
ตารางอมรบ หลกัสูตร C.P.S.

ประจําปี 2019

P.04-5

ตารางอมรบ หลกัสูตร Adv. 

C.P.S และ CPSM ประจําปี 2019

ฉบับท่ี 199 ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561  /  สําหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

สวัสดีปใหมครับสมาชิก PSCMT ที่รักทุกทาน
ปี 2018 เป็นปีที่สมาคมฯ ครบรอบ 30 ปีครับ (1988 – 2018) ปีนีเ้ราจัดกิจกรรมเล็กๆ (แต่เข้มข้นมาก) ในรายการ

อาหารสมอง #69 หัวข้อ Business Platform Disruption เม่ือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณกรรมการฯ 
ตลอดจนผู้สนับสนุน ที่ร่วมกันจัดงานคุณภาพคับแก้วให้สมาชิกอีกคร้ังหนึ่ง

ปี 2018 เป็นปีที่น่าตื่นเต้นสําหรับสมาคมฯ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมากรรมการฯ ได้คิดถึงการส่งมอบบริการที่ดี
ย่ิงๆ ข้ึนต่อสมาชกิและต่อสังคม ปีนี้เป็นปีที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างที่มุ่งเน้นประสิทธิผลและ
ตอกย้ําความเป็น “ตัวจริง” ในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ในงานได้อย่าง
มืออาชีพ แน่นทั้งเนื้อหาตามหลักสากลและการนําความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง ดังจะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอนในหลักสูตร CSPM ที่ทําให้มีจํานวนนักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตรเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด (CPSM, Certified 
Professional in Supply Management® เป็นหลักสูตรจาก ISM , (Institute for Supply Management®) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สมาคมฯ ได้นําเข้ามาจัดสอน และสอบในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2556 )

P.07
บทสัมภาษณ์ ผู้เข้าอบรมและสอบ 

หลักสูตร C.P.S. สัญจร ครั้งที่1 

ตารางอบรม หลักสูตรฝึกอบรม 

ประจําปี 2019 
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อีกหน่ึงเร่ืองที่สมาคมฯ อยากจะบอกให้สมาชิกได้รับทราบคือ “PSCMT เราน้ีไม่ธรรมดา...บนเวทีโลก”  จากนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างประเทศและนําสมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ระดับนานาชาติ มาวันน้ีก็เร่ิมออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นใจครับ ที่ผ่านมาเราเป็นสมาชิก IFPSM ที่มีเครือข่ายสมาคมบริหารงาน
จัดซื้อและซัพพลายเชนทั้วโลกกว่า 40 ประเทศ ประเทศไทยมีบทบาทมากข้ึนเร่ือยๆ ตัวแทนประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้
ดํารงตําแหน่ง Asia Pacific - Regional Vice President สองสมัยติดกัน (2014 – ปัจจุบัน) และได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายบน
เวทีต่างประเทศเป็นประจํา ในปีน้ี PSCMT ได้รับเชิญจาก IPSHK, (Institute of Purchasing and Supply Hong Kong) 
บรรยายในงาน International Conference ฉลองครบรอบ 45 ปี และ ได้รับเชิญจาก ISM-Japan บรรยายในงานประชุม
ประจําปี โดยผมเองไปบรรยายและเป็นประธานการประชุม IFPSM – Asia Pacific Regional Meeting ที่ฮ่องกง และคุณกิตติกร 
โชติสกุลรัตน์ บรรยายที่ญี่ปุ่นตามลําดับ สําหรับการนําสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หากจะย้อนกลับไปเราก็มีกิจกรรมมากข้ึนเป็น
ลําดับ เช่นในปี 2013 นําสมาชิกและกรรมการ ไปดู Avon warehouse ที่ประเทศฟิลิปปินส์,  ในปี 2017 นําสมาชิกไป site visit 
ที่ประเทศ Taiwan - เสินเจ้ิน และในปี 2018 นําสมาชิกเข้าร่วมงาน world summit ณ ประเทศฟินแลนด์ เป็นต้น

ในอนาคตสมาคมยังคงมุ่งมั่นและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สมกับเป็นตัวจริง ในวงการ “จัดซ้ือและซัพพลายเชน” 

ตอ่ไป
อกนษิฐ์ สมิตะพินทุ

นายกสมาคมฯ

ในส่วนหลักสูตร Adv. C.P.S. ที่สมาคมได้พัฒนาให้เป็นหลักสูตรชั้นนํา
เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนน้ันก็มีพัฒนาการที่ไม่
ธรรมดาเลยทีเดียว เรานําหลักสูตรน้ีให้ IFPSM (International Federation of 
Purchasing and Supply Management) ตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งความแน่น
ของเน้ือหาที่ต้องทันสมัยครอบคลุมการทํางานในปัจจุบัน, คุณภาพของหลักสูตรทั้ง
ผู้เขียนตํารา ผู้ถ่ายทอดและระยะเวลาเรียน, วิธกีารเรียนการสอนที่ต้องเหมาะสมกับ
ผู้บริหาร, วิธีการวัดผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม จากกระบวนการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดท่ีต้องแสดงทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง สุดท้ายเราก็ได้ปรับปรุง
หลักสูตร Adv. C.P.S. ให้ผ่านการรับรองของ IFPSM เป็นที่เรียบร้อย ทําให้ผู้ที่
สอบผ่าน จากน้ีต่อไปจะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกโดย IFPSM ด้วย.....ได้
ประกาศนียบัตรจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกน้ีก็น่าภูมิใจ แต่ที่สําคัญ
เหนือกว่าน้ันคือ การนําหลักสูตร Adv. C.P.S. เข้ารับรองน้ีจะเป็นการบังคับให้
สมาคมต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของ IFPSM การรับรองน้ีจึงเป็นเคร่ืองประกันคุณภาพให้กับผู้เข้าอบรม
อีกชั้นหน่ึง ผู้บริหารที่ทํางานเก่ียวกับการบริหารซัพพลายเชนควรได้รับวุฒิบัตร
Adv. C.P.S. น้ี ลองติดตามรายละเอียดดูนะครับ 

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ เป็นตัวแทนสมาคมฯได้รับเชญิเป็นวิทยากรบรรยาย 
ในงานฉลอง 20th ISM Japan ณ ประเทศญ่ีปุ่น

ติดตามอ่าน บทความสาระความรู้ที่นาํมาฝากกัน ใน “เก็บมาเล่า เอามาเขียน” ได้ที ่FB: Thaibuyer

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ เป็นประธานท่ี
ประชุม Asia Pacific Regional Meeting ท่ีฮ่องกง 

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม และ
เข้าร่วมงาน World Summit 2018 ณ ประเทศฟินแลนด์



ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่านหลักสูตรในเนื้อหาเดิม สามารถเข้าสอบเนื้อหาเดิมได้
ภายในเดือนมีนาคม 2562 เท่านั้น 

• หลักสูตรนี้ สําหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น
- สมัครสมาชิก รายปี 100 บาท
- สมัครสมาชิก ตลอดชีพ 600 บาท

• ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

อานรายละเอยีด และ ตดิตอสอบถาม เพ่ิมเติมไดที่
www.pscmt.or.th          +66 2678 6786 -7

รายละเอียดเพ่ิมเติม
และ ใบสมัครไดที่ >>

helpdesk@pscmt.or.th

wijitra@pscmt.or.th
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ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือ
- บทบาทหน้าท่ีของงานจดัซื้อ
- หัวใจและเป้าหมายการจัดซื้อ
- การระบุความต้องการในงานจัดซือ้
- การจัดทําข้อกําหนด
- การหาแหล่งขายและประเมิน
- การวางแผนเจรจาต่อรอง
- กระบวนการเปิดการเจรจาต่อรอง 
- หลักกฎหมายซื้อขายสําหรับนักจัดซื้อ
- ข้อสัญญาในสัญญาซื้อขาย
- จรรยาบรรณงานจัดซื้อ

กลยุทธ์การจัดซ้ือจัดหา
- ความแตกต่างขององคก์ร
- นโยบายการจัดซื้อจดัหา
- กลยุทธ์การจัดซื้อ
- การพฒันาการกลยุทธ์การจัดซ้ือจัดหา
- งบประมาณการจัดซื้อจัดหา 
- การจัดทําแผนการจัดซือ้จัดหา
- การพยากรณ์อุปสงค์ 
- การบริหารจัดการพัสดุคงคลัง 
- การจัดการพัสดุและการผลิต
- การจัดการคลังสินค้า

ความรู้เรื่องภาวะแวดล้อมต่องานจัดซ้ือจัดหา

- ภาวะแวดล้อมต่องานจัดซื้อ
- ภาวะแวดล้อมทางด้านการเมือง    

การปกครอง
- ภาวะแวดล้อมด้านสังคม
- ภาวะแวดล้อมทางด้านกฎหมาย
- การประเมินผลงานจัดซื้อ
- การประเมินผลงานผู้ขาย
- ความรู้เก่ียวกับต้นทุน
- การใช้ความรู้เรื่องต้นทุนกับงานจดัซื้อ
- การวิเคราะห์งบการเงิน

สัญจร #2

เดือนมีนาคม

อาทิตย์ที่ 31

ศุกร์ ท่ี 1   – เสาร์ ท่ี 2

เสาร์ ท่ี 9  – อาทิตย์ ท่ี 10

ศุกร์ ท่ี 22 – เสาร์ ท่ี 23

อบรม
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

สอบ 1-3

เดือนกรกฎาคม

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม

ศุกร์ ท่ี 5 – เสาร์ ท่ี 6

เสาร์ ท่ี 13  – อาทิตย์ ท่ี 14

ศุกร์ ท่ี 19   – เสาร์ ท่ี 20

เดือนกันยายน

อาทิตย์ที่ 29

ศุกร์ ท่ี 6  - เสาร์ ท่ี 2

ศุกร์ ท่ี 13  - เสาร์ ท่ี 14

ศุกร์ ท่ี 20  - เสาร์ ท่ี 21

เดือนพฤศจิกายน

อาทิตย์ที่ 24

ศุกร์ ท่ี 1   – เสาร์ ท่ี 2

เสาร์ ท่ี 9  – อาทิตย์ ท่ี 10

ศุกร์ ท่ี 15 – เสาร์ ท่ี 16

NEW CONTENT [เร่ิมกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป]

NEW
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ระดับ หลักสูตร
ตารางอบรม

Quarter
1

Quarter 
2

Quarter
3

Quarter 
4

(ระดับต้น (ประสบการณ์ 1-2 ปี)

1. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ # 1
25-26
ม.ค.

26-27 
เม.ย.

19-20
ก.ค.

18-19
ต.ค.

2. วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซ้ือ 23 มี.ค. - 24 ส.ค. 23 พ.ย.

3. การบริหารงานจัดซ้ือแบบเป็นเลิศ 23 มี.ค. - 17 ส.ค. 14 ธ.ค.

4. ความรู้ในงานจัดซ้ือสําหรับผู้ไม่ใช่นักจัดซ้ือ 9 ม.ีค. 22 ม.ิย. 28 ก.ย. 14 ธ.ค.

5. ความรู้ในงานจัดซ้ือต่างประเทศ 26-27
ม.ค.

27-28 
เม.ย.

20-21
ก.ค.

19-20
ต.ค.

(ระดับต้น (ประสบการณ์ 3-5 ปี)

6. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ # 2
29-30
ม.ีค.

28-29 
ม.ิย.

27-28
ก.ย.

20-21
ธ.ค.

7. การจัดกลยุทธ์สินค้าในงานจัดซ้ือ 23 ก.พ. 22 ม.ิย. - 5 ต.ค.

8.1 กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง – จัดซ้ืออย่างไรให้ความเส่ียง
เป็นศูนย์ (ขั้นพื้นฐาน)

30 มี.ค. - 13 ก.ค. 16 พ.ย.

8.2 กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง – จัดซ้ืออย่างไรให้ความเส่ียง
เป็นศูนย์ (ขั้นสูง) - 8 พ.ค. - 21 ธ.ค.

9.1 กลยุทธ์การจัดซ้ือแบบลีน - ลดต้นทุนอย่างยัง่ยืน 16 ก.พ. 15 ม.ิย. - 5 ต.ค.

9.2 สุดยอดกลยุทธ์จัดซ้ือลีน ทาํน้อย ได้ผลมาก เพื่อการเติบโตที่
ยัง่ยืน - 29 ม.ิย. - 23 พ.ย.

10. ความรู้ในงานจัดซ้ือเพื่อการลดต้นทุน 8 ม.ีค. - 6 ก.ค. 23 พ.ย.

11. รู้ทันกลเม็ดนักขายสําหรบันักจัดซ้ือ - 23 พ.ค. 26 ก.ย. -

12. การบริหารคลังสินค้า - 25 เม.ย. 29 ส.ค. 19 ธ.ค.

13. การส่ือสารเพื่อการเจรจาต่อรอง 23 ม.ค. 25 เม.ย. 12 ก.ค. 18 ต.ค.

14. การเงินทีนั่กจัดซ้ือมืออาชีพควรรู้ 22 มี.ค. - 19 ก.ค. 29 พ.ย.

15. Vendor Management Inventory - 25 พ.ค. - 26 ต.ค.

16. การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชนด้วยเทคนิคการเจาะลึก
กิจกรรม 9 ม.ีค. - 28 ก.ย. -



อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th         +66 2678 6786 -7        helpdesk@pscmt.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
และ 

DOWNLOAD

ใบสมคัรไดที ่>>

บริการจัดฝกอบรมในหนวยงานหรือองคกร (In-House Training)

    หัวขอและระยะเวลาการฝกอบรมขึ้นอยูกับความตองการของบริษัทผูขอรับบริการ
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ระดับ หลักสูตร
ตารางอบรม

Quarter
1

Quarter 
2

Quarter
3

Quarter
4

(ระดับต้น (ประสบการณ์
 3-5 ปี)

17.1 การวางแผนสินค้าคงคลังสําหรับนักจัดซ้ือ - 27 เม.ย. - 19 ต.ค.

17.2 การวางแผนสินค้าคงคลัง ขั้นสูง สําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ - - 31 ส.ค. -

18. บริหารงานจัดซ้ืออย่างไร ให้โลกเขียวและสร้างธุรกิจกําไรย่ังยืน - 11 พ.ค. - 9 พ.ย.

19. บริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนอย่างไรให้ได้คุณภาพ
สมบูรณ์แบบ - 20 เม.ย. 21 ก.ย. -

21. แนวทางปฎิบัติสําหรับงานจัดซ้ือโครงการ - 22 ม.ิย. - 2 พ.ย.

21. ใช้กฎหมายซ้ือขายให้ถนัดมือเขา้กบังานจัดซ้ือจัดหา 23 ก.พ. 18 พ.ค. 24 ส.ค. 16 พ.ย.

(ระดับสูง (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป)

22. เทคนิคการประเมินผลงานจัดซ้ือ วัดผลงานผู้ขาย และ
พนักงานจดัซ้ือ 

22 ก.พ. 17 พ.ค. 23 ส.ค. 22 พ.ย.

23. การบริหารซัพพลายเชน - 25 พ.ค. - 26 ต.ค.

24. เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบในกลุ่มประเทศ AEC และเส้นทาง
การพัฒนาผู้ส่งมอบ 17 ม.ค. 21 ม.ิย. - 15 พ.ย.

25. กระบวนการบริหารงานจัดซ้ือระดับมืออาชีพ 29-30
ม.ีค.

-
20-21
ก.ย.

-

26. เทคนิคการป้องกนัทจุริตในงานจดัซ้ือและซัพพลายเชน - 4 พ.ค. 7 ก.ย. -

27. แนวทางปฏิบัติการจัดซ้ือเพื่อความย่ังยืนขัน้สูง - 25 พ.ค. - 26 ต.ค.

28. การจัดซ้ืออปุกรณแ์ละเครื่องมือในการลดต้นทุน - - 6 ก.ค. -

เริ่มต้น

29. การจัดทาํสมรถนะในงานจัดซ้ือ – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 19 ม.ค. 18 พ.ค. 21 ก.ย. -

30. เร่งรัดขยายขอบเขตความรู้เรื่องงานจัดซ้ือจัดหา 23 ม.ีค. - 6 ก.ค. 9 พ.ย.

Seminar on Tour @ Rayong 6 ก.พ. 22 พ.ค. 28 ส.ค. 13 พ.ย.
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ปฏิทินการจัดอบรม ป 2019 (จัดอบรมปละ 1 คร้ัง)
หมายเหตุ: วัน/จํานวนวันจัดอบรม
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

Module 1 Module 2 Module 3

เสาร์ ท่ี 11 – อาทิตย์ ท่ี 12 พฤษภาคม
ศุกร์ ท่ี 24 – เสาร์ ท่ี 25 พฤษภาคม

เสาร์ ท่ี 20  – อาทิตย์ ท่ี 21 กรกฎาคม
เสาร์ ท่ี 3 สิงหาคม

เสาร์ ท่ี 5 – อาทิตย์ ท่ี 6 ตลุาคม
ศุกร์ ท่ี 25  – เสาร์ ท่ี 26 ตุลาคม

CERTIFIED PROFESSIONAL 

IN SUPPLY MANAGEMENT

CPSM

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th          +66 2678 6786 -7 helpdesk@pscmt.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
และ ใบสมคัรไดที ่>>

คา่อบรม คา่อบรมและสอบ

65,000.- |   87,000.-
• สําหรับสมาชิก ตลอดชีพ

เท่านั้น
• ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%

ประกอบดวย 3 วิชา
Module 1 : Supply Management Core

Module 2 : Supply Management Integration

Module 3 : Leadership and Transformation  

in Supply Management

ปฏิทินการจัดอบรมและสอบ ป 2019 
หมายเหตุ: วัน/จํานวนวันจัดอบรม
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

อบรม อบรมและสอบ *

32,000.- |   40,500.-

ราคา
สําหรับสมาชิก
ตลอดชีพเทา่นัน้

Advanced C.P.S. รุ่นที่ 5

หมวด 1 : อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน
หมวด 2 : อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน
หมวด 3 : อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 

เสาร์ ที ่ 4  – อาทิตย์ ที ่ 5  พฤษภาคม
เสาร์ ที่ 18 – อาทิตย์ ที ่19  พฤษภาคม
เสาร์ ที่ 1 – อาทิตย์ ที ่ 2  มิถนุายน

Advanced C.P.S. รุ่นที่ 6

หมวด 1 : อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน
หมวด 2 : อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน
หมวด 3 : อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 

เสาร์ ที่ 5  – อาทิตย์ ที่ 6  ตลุาคม
เสาร์ ที่ 19 – อาทิตย์ ที่ 20  ตลุาคม
เสาร์ ที่ 2 – อาทิตย์ ที่ 3  พฤศจิกายน

อบรม
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

สอบ 1-3
รายละเอียด
เพิ่มเติม

>>>

ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาพันธ์จัดซ้ือ
นานาชาติ (IFPSM) ทําให้เป็นท่ียอมรับกว่า 46 ประเทศท่ัวโลก

หมายเหตุ* ราคาอบรม
และสอบนี้ รวมค่าเยี่ยม
ชมโรงงาน 1 วัน และรับ
วุฒิบัตรจาก IFPSM



คณุอุทัยรัตน

PROCUREMENT

INTERVIEWPSCMT

บทสัมภาษณ ผูเขาอบรมและสอบ
หลักสูตร C.P.S. On Tour ครั้งท่ี 1 | กนัยายน 2561

ณ จังหวัดระยอง

วงสีดา
หัวหนาแผนกจัดซื้อ

บริษัท ลฟิวิ่ง แอนด ฟาซิลิตี้ จํากัด
ในเครือบริษัท Pinthong group

Q: ในการทํางานทานมีวิธีการคัดเลือกผูขาย และ
วิธีการประเมินผูขายอยางไรบาง
A: วิธีการคัดเลือกผูขายท่ีทําอยู ก็จะคัดเลือกจากราคา 
และ คุณภาพของสินคารวมถึงการบริการ หลังการขาย
วาการบริการอยูในเกณฑการประเมินหรือไม
วิธีท่ีใช ก็จะประเมินโดยการใหคะแนน โดยกําหนดหัวขอใน
การประเมิน เชน ดานคุณภาพ ราคา การสงมอบ และ
การบริการ 

Q: เคยประสบปญหา หรือเจออุปสรรค ในการ
คัดเลือกผูขาย หรือประเมินผูขายหรือไม แลวมีวิธี
แกปญหาอยางไร
A: เคยคะ มีปญหาในดานราคาที่สูง แตก็แกปญหาโดย
การใชวิธีการประเมิน โดยดูเร่ืองคุณภาพวาเหมาะสมกับ
ราคาท่ีต้ังไหม รวมถึงการใชวิธีการเจรจาตอรอง เงื่อนไข
ดานการชําระเงินใหยาวมากข้ึน เพื่อจะไดตกลงกันดวยดี
ท้ัง 2 ฝาย

Q: หลังจากท่ีไดเขาอบรมหลักสูตร C.P.S. กับสมาคม 
แลว รูสึกอยางไรบางคะ ไดเทคนิคในการประเมินผูขาย
ไปใชในการทํางานจริงไดมากข้ึนหรือไมคะ
A: หลังจากเขาอบรมหลักสูตร C.P.S. จบแลว ทําให
สามารถนําความรูมาใชกับการทํางานจริงไดดีมากข้ึน 
เชน วิธกีารในการเจรจาตอรองและวิธีการประเมินผูขาย 
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ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป สมาชิกรายป
สมาชิก
ตลอดชีพ

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

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

หมายเหตุ :  1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
    2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
    3. คาใชจายในการอบรมจะไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (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, 23rd 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

อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

ตองการพัฒนานักจัดซ้ือ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญท่ี www.pscmt.or.th
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