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หลกัสูตร เสาหลกัสาํคญัในกระบวนการจดัซ้ือ 

(Essential Procurement Pillar)

จดัอบรมวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด ์สุขุมวทิ 6

หลกัการและเหตผุล
         ในปัจจบุนัการจัดซือ้จัดจา้งเป็นกจิกรรมทีสํ่าคญัเป็นลําดบัตน้ ๆ ทีผู่บ้รหิารของทกุองคก์รใหค้วามสําคญั เนือ่งจากเป็นจดุ
ยทุธศาสตรใ์นการชว่ยลดตน้ทนุและเพิม่มลูคา่ของ
สนิคา้ใหก้บัองคก์ร ซึง่การบรหิารการจัดซือ้จา้งใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้จะขึน้อยูก่บั 3 ปัจจัยทีสํ่าคญั คอื ปัจจัยดา้นกลยทุธใ์น
การจัดซือ้ เนือ่งจากองคก์รมกีาร
จัดซือ้สนิคา้มากมายหลายประเภท ขณะเดยีวกนัองคก์รเองก็มทีรัพยากรทีจํ่ากดัทัง้เวลา งบประมาณและกําลงัคน จงึควรทําการวเิคราะห์
ลกัษณะของสนิคา้ทีกํ่าลงัดําเนนิการ
จัดซือ้วา่มคีวามสําคญัมากนอ้ยเพยีงใดทัง้ในแงค่า่ใชจ้า่ยและความเสีย่ง
         กอ่นกําหนดแนวทางกลยทุธก์ารจัดซือ้สนิคา้แตล่ะประเภทผา่นแนวคดิ Supply Position Model 
นอกจากนีแ้ลว้องคก์รจําเป็นทีจ่ะตอ้งวเิคราะหว์า่ผูค้า้ (Supplier) ทีอ่งคก์รตดิตอ่ซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิารมององคก์รอยา่งไร โดยอาศยั
หลกัการ Supplier Perception Model 
ซึง่หากองคก์รเราเขา้ใจในสองสว่นนีแ้ลว้ องคก์รจะสามารถวางแผนการจัดซือ้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลกวา่ทีผ่า่นมา ปัจจัยที่
สอง คอื การเขา้ใจถงึหลกัเกณฑ ์
และ เครือ่งมอืทีใ่ชค้ดักรองผูค้า้ทีม่คีณุภาพทัง้ในแงข่องคณุภาพสนิคา้ ความเหมาะสมของตน้ทนุ และการบรกิารหลงัการขาย เพือ่ให ้
คณุภาพสนิคา้ขององคก์รดมีคีณุภาพและ
สง่เสรมิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาด ปัจจัยสดุทา้ย คอื การกําหนดหลกัหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการจัดซือ้ทีม่คีวามชดัเจน 
ครอบคลมุ และสามารถปฏบิตัไิด ้เพือ่เป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานและความโปรง่ใสตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตา่งๆในกระบวนการจัดซือ้ โดยการยกตวัอยา่งวธิกีารเขยีนขอ้กําหนดจัดซือ้ 
อํานาจดําเนนิการ (Authority 
Table) การเขยีนขอ้กําหนดงาน (Term of Reference – TOR) ทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม เพือ่เป็นแนวทางนําไปประยกุตใ์ช ้
วตัถปุระสงค์
1. ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาสามารถเขา้ใจการจําแนกสนิคา้ในองคก์รออกเป็นประเภท และเขา้ใจหลกัการวางกลยทุธใ์นการจัดซือ้สนิคา้ในแต่
รายการผา่นหลกั Supply Positioning Model รวมทัง้เขา้ใจมมุมองของผูค้า้ทีม่ตีอ่องคก์ร ผา่นหลกั Supplier Perception Model. 
2. ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาสามารถเขา้ใจหลกัการคดัเลอืกผูค้า้ รวมถงึเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกผูค้า้ เพือ่ใหก้ารคดัเลอืกผูค้า้เป็นไปอยา่ง
โปรง่ใส และเป็นรปูธรรม
3. ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาเขา้ใจถงึวธิกีารออกแบบและเขยีนขอ้กําหนดสําหรับใชใ้นกระบวนการจัดซือ้

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา เวลา 09:00-16:00 น
Part 1: Strategic Procurement (2 hours)

1. หลกัการของ Supply Positioning Model (พรอ้ม Workshop) 
- การวเิคราะหป์รมิาณสัง่ซือ้ Spend Analysis
- การวเิคราะหค์วามเสีย่งของสนิคา้หรอืบรกิาร Supply Risk Analysis 
- กลยทุธก์ารจัดซือ้สําหรับสนิคา้ประเภทตา่ง ๆ ตามหลกั Supply Positioning Model

2. หลกัการของ Supplier Perception Model / Supplier Perception Model Concept
Part 2: Criteria and Tools for Supplier Selection (2 hours)

3. หลกัเกณฑสํ์าคญั ๆ ในการคดัเลอืกผูค้า้ทีนั่กจัดซือ้จะตอ้งคํานงึถงึทกุครัง้เวลาจัดซือ้สนิคา้และบรกิาร 
        - ตวัอยา่งการคํานวณเปรยีบเทยีบวา่ซือ้หรอืเชา่ ผา่นหลกัคดิตน้ทนุรวม (Total Cost of Ownership – TCO)

- ตวัอยา่งการวเิคราะหร์าคา
    4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกผูค้า้ (พรอ้ม Workshop) 

- หลกัการ Weighted Average Method - หลกัการ Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Part 3: Procurement Regulation Design (2 hours)

5. ระเบยีบการจัดซือ้ และ ขอ้กําหนดการจัดซือ้ Principle of Procurement and Procurement Regulation 
6. ความจําเป็นของระเบยีบการจัดซือ้ และ ขอ้กําหนดการจัดซือ้ Necessary of Principle of Procurement and  

Procurement Regulation
7. ความสมัพันธร์ะหวา่งระเบยีบการจัดซือ้ และ ขอ้กําหนดการจัดซือ้ Relationship between Principle of Procurement and 

Procurement Regulation
8. หลกัการเขยีนระเบยีบการจัดซือ้ และ ขอ้กําหนดการจัดซือ้ How to write Principle of Procurement and Procurement 

Regulation
9. หวัขอ้ทีจํ่าเป็นตอ้งมใีนขอ้กําหนดการจัดซือ้ Content of Procurement Regulation
10. วธิกีารกําหนดอํานาจดําเนนิการ (Authority Table) สําหรับการจัดซือ้ How to define Authority Table on Procurement
11. ตวัอยา่งระเบยีบการจัดซือ้ และ ขอ้กําหนดการจัดซือ้ Example : Principle of Procurement and Procurement Regulation
12. หลกัการเขยีนขอ้กําหนดงาน (Term of Reference – TOR) How to write Term of Reference

วทิยากร  อาจารย์สมเกยีรต ิเอือ้พริิยะสกลุ
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บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-464-6524  Mobile. 085-938-6299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561   เหลือเพียง! ทา่นละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

หลกัสูตร เสาหลกัสาํคญัในกระบวนการจดัซ้ือ
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