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การจดัซื�อเชงิกลยทุธ ์
(Strategic Procurement) 

 

วทิยากร: อาจารยส์มเกยีรต ิเอื�อพริยิะสกลุ 
• PTT MCC Biochem Co., Ltd. โรงงานผลติพลาสตกิชวีภาพ 
• Thai Kansai Paint Co., Ltd. ผูผ้ลติสตีราพัด 
• Bliss-Tel Public Co., Ltd. ผูนํ้าเขา้และจําหน่ายอุปกรณ์สื]อสารโทรคมนาคม 
• Kohler Co., Ltd.  จําหน่ายสขุภณัฑ ์

 

6 กนัยายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
 ในปัจจุบนัการจัดซือ̀จัดจา้งเป็นกจิกรรมที]สาํคัญเป็นลําดับตน้ ๆ ที]ผูบ้รหิารของทกุองคก์รใหค้วามสําคัญ เนื]องจาก
เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการช่วยลดตน้ทุนและเพิ]มมูลค่าของสินคา้ใหก้ับองค์กร ซึ]งการบริหารการจัดซื`อจา้งใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน̀จะขึน̀อยูก่ับ 3 ปัจจัยที]สําคัญ คอื  
ปัจจัยดา้นกลยุทธใ์นการจัดซือ̀ เนื]องจากองค์กรมีการจัดซือ̀สนิคา้มากมายหลายประเภท ขณะเดียวกันองค์กรเองก็มี
ทรัพยากรที]จํากดัทัง̀เวลา งบประมาณและกําลังคน จงึควรทําการวเิคราะหล์ักษณะของสนิคา้ที]กําลังดําเนนิการจัดซือ̀ว่ามี
ความสําคัญมากนอ้ยเพยีงใด กอ่นกําหนดแนวทางการจัดซือ̀สนิคา้แต่ละประเภทผ่านแนวคดิ Supply Position Model 
นอกจากนี`แลว้องคก์รจําเป็นที]จะตอ้งวเิคราะห์ว่าผูค้า้ (Supplier) ที]องค์กรตดิต่อซื`อขายสนิคา้หรือบริการมององคก์ร
อย่างไร โดยอาศยัหลักการ Supplier Perception Model ซึ]งหากองคก์รเราเขา้ใจในสองสว่นน̀ีแลว้ องคก์รจะสามารถวาง
แผนการจัดซือ̀ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ปัจจัยที]สอง คอื การเขยีนขอ้กําหนดงาน (Term of Reference – TOR) ที]คลอบคลุม ชดัเจน และเหมาะสม เพื]อใหผู้ค้า้
เขา้ใจถงึความตอ้งการของบรษัิท รวมทัง̀เป็นการวางกรอบในการคัดกรองผูค้า้ที]มคีุณภาพและรักษาผลประโยชน์ใหก้ับ
องคก์รดว้ย 

ปัจจัยสดุทา้ย คอื หลักเกณฑสํ์าคัญ ๆ ในการคัดเลอืกผูค้า้ที]นักจัดซือ̀จะตอ้งคํานงึถงึทกุครัง̀เวลาจัดซือ̀สนิคา้และ
บรกิาร รวมถงึเครื]องมอืที]ใชใ้นการคัดเลอืกผูค้า้ เพื]อใหก้ารคัดเลอืกผูค้า้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม เพื]อไดม้า
ซึ]งผูค้า้ที]เหมาะสมทัง̀ในดา้นคณุภาพและราคาสนิคา้หรอืบรกิาร 
 
วตัถปุระสงค ์
1. ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาสามารถเขา้ใจการจําแนกสนิคา้ในองคก์รออกเป็นประเภท และเขา้ใจหลักการวางกลยุทธใ์นการ
จัดซือ̀สนิคา้ในแต่รายการผ่านหลัก Supply Positioning Model รวมทัง̀เขา้ใจมุมมองของผูค้า้ที]มตี่อองคก์ร ผ่าน
หลัก Supplier Perception Model. ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาสามารถเขา้ใจหลักการเขยีนขอ้กําหนดงาน (Term of 
Reference) ในการจัดซือ̀ เพื]อนําไปประยุกตใ์ชต้ามความเหมาะสม 

2. ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาสามารถเขา้ใจหลักการคัดเลือกผูค้า้ รวมถงึเครื]องมอืที]ใชใ้นการคัดเลอืกผูค้า้ เพื]อใหก้าร
คัดเลอืกผูค้า้เป็นไปอยา่งโปร่งใส และเป็นรูปธรรม 

3. เพื]อเป็นการแบง่ปันความรูใ้นงานจัดซือ̀ตา่ง ๆ ระหวา่งวทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. หลักการของ Supply Positioning Model (พรอ้ม Workshop)  

- การวเิคราะหป์รมิาณสั]งซือ̀ Spend Analysis 
- การวเิคราะหค์วามเสี]ยงของสนิคา้หรอืบรกิาร Supply Risk Analysis  
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- กลยทุธก์ารจัดซือ̀สําหรับสนิคา้ประเภทต่าง ๆ ตามหลัก Supply Positioning Model 
2. หลักการของ Supplier Perception Model / Supplier Perception Model Concept 
3. หลักการเขยีนขอ้กําหนดงาน Term of Reference (TOR)  พรอ้มตัวอย่าง  
4. หัวขอ้จําเป็นที]ควรมใีนการทําสญัญา Essential Content in the Contract 
5. หลักเกณฑสํ์าคัญ ๆ ในการคัดเลอืกผูค้า้ที]นักจัดซือ̀จะตอ้งคํานงึถงึทกุครัง̀เวลาจัดซือ̀สนิคา้และบรกิาร  

- ตัวอย่างการคํานวณเปรยีบเทยีบวา่ซือ̀หรอืเชา่ ผา่นหลักคดิตน้ทนุรวม (Total Cost of Ownership – TCO) 
- ตัวอย่างการวเิคราะหร์าคา 

6. เครื]องมอืที]ใชใ้นการคัดเลอืกผูค้า้ (พรอ้ม Workshop)  
- หลักการ Weighted Average Method  
- หลักการ Analytical Hierarchy Process (AHP)  

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 6 กนัยายน 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 22 สงิหาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̀
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที] 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที] 014-2-63503-8 

          ชื]อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที] 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื]อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื]อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั]งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที]จา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที]ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 

อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, การจัดซือ̀เชงิกลยทุธ,์ การจดัซือ̀ 

 


