ํ ค ัญในกระบวนการจ ัดซอ
ื$
เสาหล ักสา
(Essential Procurement Pillar)

$ พิรย
วิทยากร: อาจารย์สมเกียรติ เอือ
ิ ะสกุล
PTT MCC Biochem Co., Ltd. โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ, Thai Kansai Paint Co., Ltd. ผู ้ผลิตสีตราพัด,
ื] สารโทรคมนาคม, Kohler Co., Ltd. จําหน่ายสุขภัณฑ์
Bliss-Tel Public Co., Ltd. ผู ้นํ าเข ้าและจําหน่ายอุปกรณ์สอ

26 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
] ัดอบรมอาจเปลีย
] นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืa จัดจ ้างเป็ นกิจกรรมทีส
ในปั จจุบน
ั การจัดซอ
] ําคัญเป็ นลําดับต ้น ๆ ทีผ
] ู ้บริหารของทุกองค์กรให ้ความสําคัญ เนื]องจากเป็ นจุด
a จ ้างให ้มีประสิทธิภาพและ
ยุทธศาสตร์ในการช่วยลดต ้นทุนและเพิม
] มูลค่าของสินค ้าให ้กับองค์กร ซึง] การบริหารการจัดซือ
ืa เนื] อ งจากองค์ก รมีก ารจั ด ซ อ
ืa ส น
ิ ค ้า
ิ ธิผลนั น
ั ทีส
 ํ าค ญ
ั คือ ปั จจั ยด ้านกลยุ ทธ์ในการจั ด ซ อ
ประสท
a จะขึน
a อยู่กั บ 3 ปัจ จ ย
มากมายหลายประเภท ขณะเดียวกั น องค์ก รเองก็ มีท รั พ ยากรที]จํ ากั ด ทังa เวลา งบประมาณและกํ าลั ง คน จึง ควรทํ าการ
ิ ค ้าที]กําลั งดํ าเนินการจั ดซ อ
ืa ว่ามีค วามสําคั ญมากน ้อยเพียงใดทังa ในแง่ค่าใช จ่้ ายและความเสย
ี] ง
วิเคราะห์ลักษณะของสน
ืa สน
ิ ค ้าแต่ล ะประเภทผ่านแนวคิด Supply Position Model นอกจากนีaแล ้วองค์กร
ก่อนกําหนดแนวทางกลยุทธ์การจัดซอ
ืa ขายสน
ิ ค ้าหรือบริการมององค์กรอย่างไร โดยอาศัยหลักการ
จําเป็ นทีจ
] ะต ้องวิเคราะห์วา่ ผู ้ค ้า (Supplier) ทีอ
] งค์กรติดต่อซอ
ืa ได ้อย่างมี
Supplier Perception Model ซงึ] หากองค์กรเราเข ้าใจในสองสว่ นนีaแล ้ว องค์กรจะสามารถวางแผนการจัดซอ
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผลกว่าทีผ
 อง คือ การเข ้าใจถึงหลักเกณฑ์ และ เครือ
] งมือทีใ] ชคั้ ดกรองผู ้ค ้าทีม
] ี
ประสท
] า่ นมา ปัจจ ัยทีส
ิ ค ้า ความเหมาะสมของต ้นทุน และการบริการหลั ง การขาย เพื]อ ให ้คุ ณภาพสน
ิ ค ้าของ
คุณ ภาพทังa ในแง่ของคุณ ภาพสน
องค์กรดีมค
ี ุณภาพและส่งเสริมความได ้เปรียบในการแข่งขันในตลาด ปัจจ ัยสุดท้าย คือ การกําหนดหลักหลักเกณฑ์และ
ืa ทีม
ั เจน ครอบคลุม และสามารถปฏิบัตไิ ด ้ เพือ
ขัน
a ตอนการจัดซอ
] ค
ี วามชด
] เป็ นแนวทางในการปฏิบัตงิ านและความโปร่งใส
่
a
ื
ืa อํ านาจดํ า เนิน การ
ต่อ ผู ้มีสว นเกีย
] วข ้องต่า ง ๆ ในกระบวนการจั ด ซ อ โดยการยกตั วอย่ างวิธก
ี ารเขีย นข ้อกํ า หนดจั ด ซ อ
(Authority Table) การเขียนข ้อกําหนดงาน (Term of Reference – TOR) ทีเ] หมาะสมและไม่เหมาะสม เพือ
] เป็ นแนวทาง
้
นํ าไปประยุกต์ใช
ว ัตถุประสงค์
ิ ค ้าในองค์กรออกเป็ นประเภท และเข ้าใจหลักการวางกลยุทธ์ในการ
1. ผู ้เข ้าร่วมสัมมนาสามารถเข ้าใจการจํ าแนกสน
ืa สน
ิ ค ้าในแต่รายการผ่านหลัก Supply Positioning Model รวมทังa เข ้าใจมุมมองของผู ้ค ้าทีม
จัดซอ
] ต
ี ่อองค์กร ผ่าน
หลัก Supplier Perception Model.
้
2. ผู ้เข ้าร่วมการสัมมนาสามารถเข ้าใจหลั ก การคั ด เลือ กผู ้ค ้า รวมถึง เครื]อ งมือ ทีใ] ชในการคั
ด เลือ กผู ้ค ้า เพื]อ ให ้การ
คัดเลือกผู ้ค ้าเป็ นไปอย่างโปร่งใส และเป็ นรูปธรรม
ั มนาเข ้าใจถึงวิธก
้
ืa
3. ผู ้เข ้าร่วมสม
ี ารออกแบบและเขียนข ้อกําหนดสาํ หรับใชในกระบวนการจั
ดซอ
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
Part 1: Strategic Procurement (2 hours)
1. หลักการของ Supply Positioning Model (พร ้อม Workshop)
ืa Spend Analysis
- การวิเคราะห์ปริมาณสงั] ซอ
ี] งของสน
ิ ค ้าหรือบริการ Supply Risk Analysis
- การวิเคราะห์ความเสย
ืa สําหรับสน
ิ ค ้าประเภทต่าง ๆ ตามหลัก Supply Positioning Model
- กลยุทธ์การจัดซอ
2. หลักการของ Supplier Perception Model / Supplier Perception Model Concept
Part 2: Criteria and Tools for Supplier Selection (2 hours)

ืa จะต ้องคํานึงถึงทุกครังa เวลาจัดซอ
ืa สน
ิ ค ้าและบริการ
3. หลักเกณฑ์สาํ คัญ ๆ ในการคัดเลือกผู ้ค ้าทีน
] ักจัดซอ
ืa หรือเชา่ ผ่านหลักคิดต ้นทุนรวม (Total Cost of Ownership – TCO)
- ตัวอย่างการคํานวณเปรียบเทียบว่าซอ
- ตัวอย่างการวิเคราะห์ราคา

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.co.th

้
4. เครือ
] งมือทีใ] ชในการคั
ดเลือกผู ้ค ้า (พร ้อม Workshop)
- หลักการ Weighted Average Method
- หลักการ Analytical Hierarchy Process (AHP)
Part 3: Procurement Regulation Design (2 hours)
ืa และ ข ้อกําหนดการจัดซอ
ืa Principle of Procurement and Procurement Regulation
5. ระเบียบการจัดซอ
ืa และ ข ้อกําหนดการจัดซอ
ืa Necessary of Principle of Procurement and
6. ความจํ าเป็ นของระเบียบการจัดซอ
Procurement Regulation
a และ ข ้อกําหนดการจัดซือ
a Relationship between Principle of
7. ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียบการจัดซือ
Procurement and Procurement Regulation
ืa และ ข ้อกําหนดการจัดซอ
ืa How to write Principle of Procurement and
8. หลักการเขียนระเบียบการจัดซอ
Procurement Regulation
ืa Content of Procurement Regulation
9. หัวข ้อทีจ
] ําเป็ นต ้องมีในข ้อกําหนดการจัดซอ
ืa How to define Authority Table on
10. วิธก
ี ารกําหนดอํานาจดําเนินการ (Authority Table) สําหรับการจัดซอ
Procurement
ืa และ ข ้อกําหนดการจัดซอ
ืa Example : Principle of Procurement and Procurement
11. ตัวอย่างระเบียบการจัดซอ
Regulation
12. หลักการเขียนข ้อกําหนดงาน (Term of Reference – TOR) How to write Term of Reference

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 26
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 12

มกราคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ประเภท
ค่าส ัมมนา VAT 7% ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 % รวมจ่ายสุทธิ
กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
บุคคลทว ั ไป
3,700.00
259.00
111.00
3,848.00
3,959.00
สมาชิก HIPO 3,400.00
238.00
102.00
3,536.00
3,638.00
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีa
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที] 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที] 014-2-63503-8
] บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง] แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี] จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที] 0-2615-4479
ื] บริษัท เบอร์ตด
] หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง] จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง] แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี] จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
] า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ] ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining
a , กระบวนการ, ข ้อกําหนด, คูค
อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, จัดซือ
่ ้า
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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