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COURSE OUTLINE

4. การเจรจาตอรอง (Negotiation)  รวม mini role play 

     •  กลยุทธการเจรจาตอรอง เคร�องมือ  และ เทคนิค  (Negotiation Strategy, Tools and Technique)

5. ใบสั่งซื้อ, ความสําคัญ, องคประกอบสัญญาการสั่งซื้อ (Purchase Order and Contract)

6. คุณสมบัติ ทักษะ และ ความสามารถ ของบุคลากรจัดซื้อ (Core Competencies for Purchasing Staffs)

7. การบริหารความสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกร (Internal Cross Functional Functions) และ Suppliers 

8. สรุปและซักถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณจริงวิทยากร

1. ทิศทางการจัดซื้อจัดจางยุคใหม 

     •  ความแตกตางของ Purchasing, Procurement, Supply Chain และ Logistic

     •  หนาที่ความรับผิดชอบของแผนก และเจาหนาที่จัดซื้อ 

     •  ขั้นตอนกระบวนการ และกลยุทธการจัดซื้อ 

2. ประเภทของงานจัดซื้อ 

3. กลยุทธขั้นตอนการจัดซื้อ (Sourcing Strategies and Sourcing Process)

8 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.

www.sbdc.co.thโทร : 085-485-8825 public@sbdc.co.th

ปฏิเสธไมไดเลยวาการจัดซื้อจัดจาง (Purchasing) ในองคกร บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม เปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดก็วาได

สําหรับธุรกิจที่จะสามารถสงมอบสินคาหรือบริการเพ�อตอบสนองตอความตองการของลูกคา และสงผลใหธุรกิจมีกําไรสูงสุดและ

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายดําเนินการของบริษัท ปญหาที่องคกรมักประสบอยูเสมอ คือ ตนทุนวัตถุดิบ หรือ บริการ ราคาสูง 

การขนสงวัตถุดิบลาชา คุณภาพไมเปนไปตามที่กําหนด ผลิตไมทัน ตองมีการผลิตลวงเวลา ขาดการวางแผนที่ดี คาขนสงสูง สงผลใหผล

กําไรไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว องคกรจะสามารถสงมอบสินคาหรือบริการไดก็ตองอาศัยฝายจัดซื้อ (Purchasing) ที่สามารถจัดหา

วัตถุดิบ หรือสวนประกอบของการผลิตสินคาหรือบริการใหไดตาม Specification คุณภาพและปริมาณตามที่ตองการอยางเพียงพอ 

และไมใชเหลือเฟอ แบบมีประสิทธิภาพ นี่เปนเหตุที่ทําไมองคกรจึงใหสําคัญของตําแหนงจัดซื้อเปนแผนกตนๆ เลยทีเดียว 
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***หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน 

มิฉะนั้นทานตองชําระคาใชจายรอยละ 30 ของคาธรรมเนียมการอบรม

สมาชิกศูนยฯ รับสวนลด 10 % 

สมาชิกศูนยฯ 1,500 บาท / ป 

พรอมรับสิทธิประโยชนกับทางศูนยฯ 

(ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่สํารองที่นั่ง

ลวงหนากอน)

โอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 

สาขาศรีวราทาวนอินทาวน 

บัญชีออมทรัพย

เลขที่ 609-2-01313-6 

การชําระเงิน

ชําระโดยสั่งจายเช็ค/แคชเชียรเช็ค ขีดครอม 

สั่งจายในนาม 

"บริษัท ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ จํากัด" 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105539066692

1755 ซ.ลาดพราว 94 ถ.ลาดพราว แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ชื่อ

ตําแหน�ง/ฝ�าย

E-mail

มือถือ

ชื่อ

ตําแหน�ง/ฝ�าย

E-mail

มือถือ

สํานักงานใหญ�

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี

ชื่อบร�ษัท/องค�กร

ประเภทธุรกิจ

ที่อยู�

ชื่อผู�ประสานงาน

ตําแหน�ง/ฝ�าย โทรศัพท�

โทรสาร

E-mail

สาขา

มือถือ

มือถือ

1

2

@strategiccenter

www.sbdc.co.th

Line

เว็บไซต

ค�าธรรมเนียม 4,800 บาท  (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ��ม)

1) มีเข�าใจความแตกต�างระหว�าง Purchasing และ Procurement 
2) เร�ยนรู�ประเภทของการจัดซื้อจัดจ�าง (Purchasing) 
3) เร�ยนรู�กลยุทธ�และการวางแผนการจัดซื้อ, การบร�หารต�นทุน
4) เร�ยนรู�การเจรจาต�อรอง 
5) การบร�หารจัดการ Suppliers

Objective

Purchasing. Director ,  Leading Vietnam Automotive Company. บริษัทในเครือ Vinfast , Vietnam

ประสบการณการทํางานและเปนผูเชี่ยวชาญมามากกวา 20 ป ทั้งในเและตางประเทศ ทางดานบริหารจัดการ Purchasing, 

Supply Chain, Procurement, Supplier Quality, Logistics and Warehouse Management 

  • Director, Supply Management at Harley Davidson, Overseas Operations (Thailand, India and Brazil)

  • Senior Manager of Purchasing, Ford Motors Asia Pacific, Nanjing China and Thailand

  • Manager, Purchasing, General Motors Asia Pacific, Melbourne, Victoria, Australia

คุณเปรมฤดี แสงซ�อ
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