
ฉบับท่ี 174 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 / สำหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยฉฉบับท่ี 



      ผมขอเปนตัวแทนกรรมการบริหารฯ และที่ปรึกษาสมาคมฯ 
สงความสุข ความปรารถนาดี ในวาระดิถีขึ้นปใหม ๒๕๕๗  มายัง
สมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศไทยทุกทาน
และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ทาน
เคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
อำนวยพรใหทานมีความสุข ความเจริญ พร่ังพรอมไปดวยอายุ วรรณะ 
สุขะ พละ ประสบความสำเร็จในส่ิงอันสุจริตท่ีทานปรารถนาทุกประการ
 
        ป 2556 เปนปท่ีสมาคมฯ เรามีอายุครบ 25 ป  ตามธรรมเนียม
สากล เขาก็ใหความสำคัญและจัดเฉลิมฉลองโดยเรียกปที ่น ี ้ว า
Silver Jubilee สำหรับสมาคมฯ เพื่อใหเปนปที่ใหจดจำอีกปหนึ่ง
คณะกรรมการฯ ไดวางแผนทุมเทกำลังและสรางสรรคกิจกรรมตาง ๆ 
ลวงหนาหลายป เพื่อฉวยโอกาสอันดีนี้สรางใหเกิดการรับรูในวิชาชีพ
การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแกบรรดาภาคธุรกิจตางๆ 
ในประเทศไทย   โดยหวังวาจะเปนสงเสริมการรับรูและตอยอดไปถึง
การยกระดับวิชาชีพในอนาคต

        ในชวงหลายปท ี ่ผ านมา สมาชิกหลายทานสังเกตเห็น
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของกิจกรรมของสมาคมฯ ที่มีความเขมขน
ทางวิชาการมากขึ้น และก็มีความพยายามสรางกิจกรรมในรูปแบบ
การตอบแทนสูสังคม ไมวาจะเปนการบริจาคเงินใหกับทาง ศิริราช
มูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช เพื ่อจัดทำหนังสือเผยแพรความรู ให
ประชาชนในชวงที่โรคมือเทาปากระบาดอยางหนัก  การทำบุญกับ
พระเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา การบริจาคเงินใหกับเด็กพิการซ้ำซอน
บานปากเกร็ด และลาสุดการบริจาคเงินใหกับประเทศฟลลิปปนส
ที่ประสบภัยพายุใตฝุนไหเหยี่ยน และกิจกรรมในสวนของกีฬาและ
นันทนาการเพื่อใหเกิดความคุนเคย ความสนิทสนมระหวางสมาชิก
ซ่ึงนับเปนการเร่ิมตนท่ีดี  บางทานถึงกับเอยปากชมกับผมเม่ือมีโอกาส
ไดพบกันทำเอาผมปลื้มอยูไมนอย และก็ถือโอกาสตอบกลับไปวา
ความสำเร็จที่ผานมานั้นเปนความตั้งใจและความทุมเทของคณะ
กรรมการบริหารฯ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเรามีพันธมิตรที่ดีคอย
สนับสนุนกิจการสมาคมอยางตอเนื่อง ผมรูสึกภาคภูมิใจและดีใจ

เปนอยางมากที่สมาชิกไดจับตามองผลงานของพวกเรา  แตก็ยังมี
ความรูสึกวาเรายังสามารถพัฒนาตอยอดกิจกรรมตางๆ ไดอีกมาก  

        กิจกรรมท่ีสำคัญอันหน่ึงในปพิเศษของเราคือการจัด PSCMT 
International Conference 2013 และการเปนประเทศเจาภาพ
จัดประชุม IFPSM World Summit ซึ่งเปนการสงสัญญาณ และ
เปนเครื่องยืนยันใหหลายๆ ภาคสวนในประเทศไทยไดรับทราบ 
รับรูวามีองคกรที่ทำงานดานการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
ระดับโลกอยาง IFPSM และ PSCMT ก็เปนหนึ่งในสมาชิกที ่มี
ศักยภาพดึงดูดใหมีการจัดประชุมระดับ World Summit ได  
เม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนประเทศเจาภาพ ทำเอาหลาย ๆ ประเทศ
ในกลุมเอเชียแปซิฟกน้ียังแอบอิจฉาประเทศไทย เพราะการท่ีไดเปน
เจาภาพจัดการประชุมใหผู เขารวมประชุมจากสี่สิบกวาประเทศ
ทั่วโลกนั้นตองมีศักยภาพและประเทศเจาภาพตองมีทีมงานที่พรอม
เพื่อประสานงานกับทีมงานจัดงานของ IFPSM

        การจัดงาน World Summit ท่ีผานมา เราไดพิสูจนใหชาวโลก
ไดเห็นแลววา PSCMT และประเทศไทยนั ้นมีศักยภาพและมี
ความพรอม  ในสวนการจัด International Conference ซึ่งใช
หัวขอวา Towards Purchasing Excellence ก็เปนประโยชน
ที่ทำใหคนไทยไดรับรูขาวสาร ขอมูล เทคโนโลยีในการบริหารงาน
จัดซ้ือและซัพพลายเชน ซ่ึงผูบรรยายก็เนนเร่ืองการเติบโตของตลาด
ในอาเซียนท่ียังมีความแตกตางเร่ืองความตองการของผูบริโภค และ
เนนในเร่ืองความสำคัญของการพัฒนาท่ีรวดเร็วและจะปรับตัวไปใน
ทิศทางที่ธุรกิจจะตองใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม และการใช 
Purchasing Manager Index (PMI) มาเปนขอมูลวิเคราะห 
เพื่อใหปรับตัวในการบริหารซัพพลายเชนอยางทันทวงที   

        อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยตองรวมกันภาคภูมิใจคือ การที่ IFPSM
ไดมอบรางวัล Lewis E.Spangler Award 2013   ใหแกทาน
อุปนายกสมาคมฯ  อ.สุชาติ ประเสริฐสม ในฐานะที่เปนผูอุทิศตน 
ในการพัฒนาวิชาชีพจัดซื้อในดานการศึกษาและฝกอบรม

สวัสดีปใหม ๒๕๕๗
โดย คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ

นายกสมาคม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย



        งานในอนาคตท่ีกรรมการไดทำกันอยูในขณะน้ี ก็คือการมีสวนรวม
ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งดานการบริหารงานจัดซื้อ และ 
การบริหารซัพพลายเชน รวมกับองคกรรัฐบาล และหนวยงานที่มี
บทบาทสำคัญของประเทศ เชน สมาคมผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย,  
การรวมมือพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชา Procurement Management 
ใหกับนักศึกษาปริญญาโท ที่ทำกันอยางตอเนื่อง, การรวมมือพัฒนา
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยนเรศวร, การนำหลักสูตร International 
Certificate การบริหารงานจัดซื ้อและซัพพลายเชนจากประเทศ
สหรัฐอเมริกามาเปดสอนในประเทศไทย เพื ่อใหคนไทยที ่สนใจ 
หรือผู ที ่ทำงานในบริษัท International ทั้งหลายมาเรียนเพื ่อรับ
ความรูหรือแมกระทั่งไปสอบรับวุฒิบัตรใหไดรับการรับรองจากสากล
และงานที่สำคัญของเราอีกประการหนึ่งคือการเรงปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร C.P.K.,C.P.S. ท่ีเปน National Certificate ของประเทศไทย
ใหเขมขน และท่ีสำคัญคือตองไปปรับใชงานไดอยางจริงจังในการทำงาน  
ทานสมาชิกจะเห็นไดวา PSCMT ไดมีแนวทางการทำงานที่มุงมั่นที่จะ
ยกระดับการรับรู และวิชาชีพของผูบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
อยางแนวแน ชัดเจน  หากทานตองการสนับสนุน PSCMT ทานสามารถ
ทำไดทันที โดยการปฏิบัตหนาที่อยางสุจริต อยางถูกตองในหลักการ
บริหารงานจัดซ้ือท่ีเปนมาตรฐานสากล และมุงประโยชนสูงสุดตอองคกร  
หากจะตองการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการฝกอบรม 
ทั้งหลักสูตร Public และ In house หรือแมจะตองการคำปรึกษา 
PSCMT มีบริการใหทาน ขอเพียงติดตอมาที่เรา…. สวัสดีปใหม 
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*** ตารางกิจกรรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
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ความรูที่จำเปนสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1

25-26
FRI-SAT

Overseas PurchasingTechniques
ความรูในงานจัดซื้อตางประเทศ

25-26
FRI-SAT

18
FRI

กลยุทธการบริหารความเสี่ยง
การจัดซื้อและซัพพลายเชน

9
Warehouse Management
การบริหารคลังสินคา

18
THU

Knowing Salesman's tactic11
THU รูทันกลเม็ดนักขาย

Vendor Management Inventory27
SAT

Purchasing Operation Excellence
การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ

20
SAT

Measuring Purchasing Function, 
Vendor Rating and Purchasers 
Performance Techniques
เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ 
วัดผลงานผูขาย และพนักงานจัดซื้อ

26
FRI

11
Practices Negotiation for Buyer
วิธีการเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ

17
MON

Finance for Strategic Procurement
การเงินที่นักจัดซื้อมืออาชีพควรรู

28
FRI

Essential Knowledge for 
Purchasing Professionals 2
ความรูที่จำเปนสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2

21-22
FRI-SAT

Lean Supply Chain Strategy
กลยุทธการจัดซื้อแบบลีน - 
ลดตนทุนอยางยั่งยืน

14
FRI

10Essential Knowledge for 
Purchasing Professionals 1
ความรูที่จำเปนสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1

17-18
FRI-SAT

Communication for Negotiation
การสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง

9
THU

Overseas PurchasingTechniques
ความรูในงานจัดซื้อตางประเทศ

17-18
FRI-SAT

Supply Strategy
การจัดกลยุทธสินคาในงานจัดซื้อ

13
MON

Purchasing Knowledge for Cost Saving
ความรูในงานจัดซื้อเพื่อการลดตนทุน

25
SAT

10
FRI

กลยุทธการบริหารความเสี่ยง
การจัดซื้อและซัพพลายเชน

Purchasing for Non Purchaser
ความรูในงานจัดซื้อสำหรับผูไมใชนักจัดซื้อ

25
SAT

INVENTORY PLANNING FOR 
PROFESSION PURCHASERS
การวางแผนสินคาคงคลังสำหรับนักจัดซื้อ

31
FRI

12Purchasing for Non Purchaser
ความรูในงานจัดซื้อสำหรับผูไมใชนักจัดซื้อ

20
SAT

18
THU

How to create Business Alliance
เสนทางการพัฒนาซัพพลายเออร
ไปสูพันธมิตรเชิงธุรกิจ

Supply Chain Management
การบริหารซัพพลายเชน

13
SAT

Measuring Purchasing Function, 
Vendor Rating and Purchasers 
Performance Techniques
เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ 
วัดผลงานผูขาย และพนักงานจัดซื้อ

19
FRI

Purchasing Operation Excellence
การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ

20
SAT

Cost Control in Supply Chain by 
Activity Based Management
การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนดวยเทคนิค
การเจาะลึกกิจกรรม

19
FRI

Warehouse Management
การบริหารคลังสินคา

25
THU
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วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2557  เวลา 9:00 – 11:30 น. วันศุกรที ่28 กุมภาพันธ 2557  เวลา 9:00 – 11:30 น.

สนใจเขารวมรับฟงเสวนา โดยไมเสียคาใชจาย สามารถลงทะเบียน ไดที่ www.pscmt.or.th สอบถามเพิ่มเติมไดที่ Helpdesk@pscmt.or.th  หรือ ติดตอที่ 02-678-6786 to 7

อาหารสมองรายการ

ครั้งที ่56

Food forThought

PSCMT รวมกับ Thailand Business Pages 

จัดงานเสวนา ในงาน Thailand Industrial Fair & Food Pack 2014

หัวขอ “ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 2557 ติดอาวุธนักจัดซื้อไทยแขงขันอยางมั่นใจในเวทีโลก” 
นำการเสวนาโดย คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ

ณ หองประชุม ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

คุณภิญโญ  ธันวารชร MCIPS, C.P.S.
ประธานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

คุณกฤษณ ตั้งสงา CIPS Int'l Adv. Cert. Holder
Purchasing Manager
Colgate – Palmolive (Thailand) Co.,Ltd.

คุณศุภสรร หงสลดารมภ CIPS Int'l Cert, Holder
ผูจัดการแผนกจัดซื้อจัดจาง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 
กรรมการฝายกิจกรรมพิเศษ 
สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

คุณฉัตรชัย ทรัพยประพฤทธ์ิ, CPSM, CPIM, Dip. SCM (ITC)
Supply Chain Director, Phelps Dodge International (Thailand) Limited
ประธานฝายพัฒนาวิชาชีพ 
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

คุณชิต สรรพวีรวงศ  Adv. Cert. SCM (ITC), CIPS Int'l Cert, Holder 

University Project  Manager 

คุณพัฒนุช เจริญกิจมงคล Adv. Cert. SCM (ITC)
วิทยากร
สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

คุณศตกร  หงสจรรยา Adv. Cert. SCM (ITC), CIPS Int'l Cert, Holder
Deputy Managing Director 
At  Success Co., Ltd.

คุณทันงาม ประยูรสกุล Adv. Cert. SCM (ITC)
ผูจัดการ, สมาคมบรรจุภัณฑโลหะไทย
วิทยากร 
สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
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อบรมและสอบ

C.P.K., C.P.S.C.P.K., C.P.S.

หมวดวิชาที่ 2
กลยุทธการจัดซื้อจัดหา

(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 3
ความรูเรื่องภาวะแวดลอม

ตองานจัดซื้อจัดหา
(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 1
ความรูเรื่องการจัดซื้อ

(อบรม 2 วัน)

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม

หมวด 1  เสารที่ 1  - อาทิตย ที่ 2
หมวด 2 เสารที่ 15 - อาทิตย ที่ 16
หมวด 3 เสารที่ 22 -อาทิตย ที่ 23

อาทิตยที่ 30

อบรม

สอบ

ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม

หมวด 1  เสารที่ 5  - อาทิตย ที่ 6
หมวด 2 เสารที่ 12 - อาทิตย ที่ 13
หมวด 3 เสารที่ 19 - อาทิตย ที่ 20

อาทิตยที่ 27

ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน

หมวด 1  เสารที่ 8  - อาทิตย ที่ 9
หมวด 2 เสารที่ 15 - อาทิตย ที่ 16
หมวด 3 เสารที่ 22 -อาทิตย ที่ 23

อาทิตยที่ 30

C.P.K. (Certified Purchasing Knowledge)
        สอบผาน หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื ่องการจัดซื้อ 

C.P.S. (Certificate in Purchasing and Supply) 
   สอบผานทั้ง 3 หมวดคือ
  หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื ่องการจัดซื้อ 

  หมวดวิชาที่ 2 กลยุทธการจัดซื้อจัดหา
  หมวดวิชาที่ 3 ความรูเรื ่องภาวะแวดลอมตองานจัดซื้อจัดหา

หมายเหตุ: วัน/จำนวนวันอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ อีกครั้ง

 H
EL

PI

NG BUILD BETTER

       สมาชิกรายปและสมาชิกตลอดชีพ เตรียมเคลียรคิวและลอควันกันดวยนะครา
งานประชุมใหญสามัญประจำป 2556 (AGM 56)  ในวันเสารที ่8 มีนาคม 2557
สวนสถานท่ีจะเปนทีไ่หน…วิทยากรจะเปนใคร...หัวขอการบรรยายจะเปนเรื่องอะไร
โปรดติดตามความคืบหนาของงานไดที ่www.pscmt.or.th กันนะครา

ÍÂ‹Ò¾Å
Ò´!



4,200.- 3,800.- 3,500.-

8,400.- 7,600.- 7,000.-

1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี200 % 

หมายเหตุ : 

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชอีอมทรัพย์ เลขท่ี 747-2-13256-8

    “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

    (เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือยืนยันการชำระเงินมาท่ีสมาคมฯ
เพ่ือดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่



ฉบับที่ 175 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 / สำหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

 งานเสวนา  “กลย ุทธ การบร ิหารงานจ ัดซ ื ้ อและ
ซัพพลายเชน 2557 ติดอาวุธใหนักจัดซื้อไทย มั่นใจในเวทีโลก” 
เปนรายการอาหารสมองครั้งที่ 56-57 สมาคมไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน มานั่งลอมวงเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื ่อปลายเดือนกุมภาพันธ ที่ไบเทค 
และผมไดเขียนสรุปการเสวนาไวบนเวปไซดของสมาคมไปแลวนั้น
 กรรมการสมาคมหลาย ๆ ทานที่ไดไปรวมงานเห็นวา
เปนการเสวนาที่มีเนื้อหาสาระดีมาก และมีมุมมองที่หลากหลาย
จากวิทยากร ไมใชเฉพาะมุมมองใดมุมมองหนึ่ง จึงทำใหคนฟง
สามารถนำไปประยุกตใชไดเปนอยางดี สมาคมจึงมีความเห็นวา
ควรนำมาคัดยอใน newsletter ฉบับนี้

  ผมก ็ข ัดเส ียม ิ ได   ท ั ้ ง  ๆ  ท ี ่หน ักใจไม น อย  
  เพราะเป นผ ู ดำเน ินรายการของท ั ้งสองว ัน 
วิทยากรวันละสามทาน ข้ึนมาเสวนากันสองวัน วิทยากรแตละทาน
ตางปลอยอาวุธกันเต็มที่ เขียนสรุปยอ ๆ ใหเขาทาเขาทางคงยาก
นาดู จึงตองออกตัวว าผมเขียนออกมาแบบเปนฉบับน้ำจิ ้ม 
หากท านอ านด ูแล วเก ิดชอบ และต องการฉบ ับเต ็ม เช ิญ  
download ไดจากเวปไซดสมาคมนะครับ
 หากทานตองการความรูชนิด First-Hand Information 
คือไดทั้งความรูสด ๆ หากสงสัยก็ถามไดสด ๆ เขาใจการถายทอด
จากคำพูด จากน้ำเสียง ของวิทยากรโดยตรง แทนที่จะมาติดตาม
อานกันภายหลัง ขอเชิญมาเกาะขอบสนามกันนะครับ สมาคมมีงาน
อยางนี ้อยู เปนประจำ และประชาสัมพันธใหสมาชิกสม่ำเสมอ  
ผมขอยืนยันวา “งานฟรีและดี” มีอยูจริง

โดย อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM  (ITC)

นายกสมาคม ฯ

P

ะด  มอยูจรง

. SCM  (ITC)

ายกสมาคม ฯ

P
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 ในวันน้ันผมเร่ิมจากการยอนคิดกลับไป จากวิกฤตท่ีผานๆ มา
และขอใหว ิทยากรแตละทานได เล าแนวทางการแกป ญหา
ในเวลานั้น ๆ  เพื่อใหพวกเราไดเรียนรูจากประสบการณจากผูที่
ไดลงมือทำจริง  แตละทานไดเลาถึงปญหาและแนวคิดในการ
แก ป ญหาในอด ีตอย าง
สนุกสนาน ประเด็นมีอยูวา
กอนป 2000 ความรู เรื ่อง
งานจ ัดซ ื ้ อ ในเม ืองไทย
มีจำกัดเหลือเกิน หาความรู
เพ่ิมเติมจากแหลงอ่ืน ๆ ก็ยาก
เต็มทน นักจัดซ้ือตองใชความ
สามารถเฉพาะตัว หลาย ๆ 
ทานเห็นพองวา นักจัดซื้อ
สมัยกอนตองอดทนตอความ
กดดันตาง ๆ อยางมาก การ
หาขอมูลก็ไมสะดวกเหมือน
ทุกวันนี้ที่มีอินเตอรเนตให
สืบคนขอมูล แตบุคลิกหรือ
นิสัยอยางหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ ความกระหายใครรูของนักจัดซื้อ 
อยากรูความจริง อยากแกปญหาใหลุลวง ซึ่งจะเปนแรงขับใหไป
ขวนขวายหาขอมูลอื่น ๆ ตอ แรงขับชนิดนี้หากเปนนิสัยแลวก็จะ
ทำใหกลายเปนผูที่พัฒนาตัวเองอยางไมหยุด ทำใหเกิดเปนความ
ยั่งยืน หากลองใครไมมีแรงขับชนิดนี้ก็ตองอาศัยแรงขับชนิดอื่น 
ซึ่งอาจจะทำใหอึดอัดและไมคอยสบายตัวสบายใจเทาไร 
 ยกตัวอยางปญหาสมัยตมยำกุง คาเงินบาทลอยตัว ทำให
นักจัดซื ้อยุคโนนบางคนหันมาสนใจเรื ่องราวของคาเงิน และ
เครื่องมือจัดซื้ออื่น ๆ ที่ทำใหลดความเสี่ยงประเภทนี้อยางจริงจัง  
เราลองคิดดูวาหากใครเริ่มศึกษาและติดตามปจจัยตาง ๆ ที่สงผล
กระทบตอคาเงินตั้งแตสิบกวาปกอน มาถึงวันนี้ก็ รูวิธีการจัดซื้อ 
การตกลงเงื ่อนไข โดยใชเครื ่องมือทางการเงินที ่สามารถลด
ความเสี่ยงแลว และมากไปกวานั้น ในวันนี้เขาก็จะใชเวลาพัฒนา
ทักษะและความรูไปอีกขั้นหนึ่ง เชนไปจับตามองกระแสเงินสด 
มองตนทุนทางดานการเงิน สรุปคือวันนี ้เปนวันที ่เขากาวหนา 
ไดความรู ใหม ไดทดลองแบบฝกหัดใหม ไมย่ำอยู ก ับที ่แลว

 อีกปญหาหน่ึงคือเร่ืองการลดตนทุนสินคา ท่ีอาจจะมุงเนน
เฉพาะการลดราคามากเสียจนไปกระทบถึงระดับคุณภาพสินคา 
การทำการลดราคาชนิดไมลืมหูลืมตา หรือจำเปนตองทำเพราะ
แรงกดดันจากปจจัยอ่ืนน้ัน  อาจจะสงผลกระทบท่ีนำความเสียหาย

ตามมาอยางมหาศาล ท้ังท่ีรูอยูอยางเต็มอกและอยางรูเทาไมถึงการณ 
การทำการลดราคาตองคิดอยางรอบคอบแตตองเร็วใหทันเหตุการณ 
มัวรอชาก็ไมทันใช แขงขันกับเขาไมไดก็ตองออกจากสนาม หรือ
หากทำเร็วแตไปลดคุณภาพ ดูเหมือนจะรอดเพราะราคาถูก 
แขงขันได แตก็ตายในเวลาตอมาเมื่อสินคาออกตลาดไป  เพราะ
ทุกวันนี้ ลูกคามีอำนาจในการสื่อสาร และมีเครื่องมืออันทรงพลัง  
การสื่อสารตาง ๆ ทำไดงายและรวดเร็ว นักจัดซื้อตองคิดอยางดี 
คิดใหทั่วทุกมุม คิดโดยองครวมในเชิงธุรกิจ หรืออยางที่เรียกวา 
Holistic ซึ่งจะตองอาศัยทักษะหรือประสบการณระดับกลยุทธ 
ไมใชระดับปฏิบัติการ และตองมีทักษะในการแสดงความเห็น 
อยากลัวที่จะแสดงความเห็น หรือบอกขอเท็จจริง



ในปี 2557  “เศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ”  
                       จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการธุรกิจ 

  ในเรื ่องเศรษฐกิจ วิทยากรผู รวมเสวนากลาวรวมโดย
ภาพรวมทั้งของไทยและของโลก โดยยกตัวอยางผลกระทบที่เกิด
จากเศรษฐกิจและแนวคิดในการแกปญหาของนักจัดซื้อที่ผานมา
ยอนไปตั้งแตสมัยตมยำกุ ง ซับไพรม ซึ่งเห็นไดชัดวาปจจุบัน
ผู บริหารคาดหวังใหนักจัดซื ้อมืออาชีพจะตองเปลี ่ยนบทบาท
จากการทำงานแบบ Operation ไปเปน Strategic และตอง
ทำงานในระดับการบริหารซัพพลายเชนของตัวเอง ซึ่งจะตอง
คาดคะเนผลกระทบ และตองเตรียมรับมือกับผลกระทบทั้งใน
ระดับบริษัทและในระดับซัพพลายเชนเลยทีเดียว และที ่จะมี
ความสามารถระดับนี ้ไดตองอาศัยความรู และเครื ่องมือชวย

ความรูที่จะตองมีคือ ความรู เรื ่องธุรกิจของบริษัท (Business 
Acumen) และเครื ่องมือชวยจำพวก Market Intelligence 
หรือ Business index ตางๆ
  ในปนี ้เศรษฐกิจไทยจะยังคงชะลอตัว นักจัดซื้อตอง
คอยจับตามองตนทุนและกระแสเงินสด แตก็ตองคอยประคับ
ประคองใหซ ัพพลายเออรสำคัญ ๆ ใหอยู รอดดวย ใชหลัก 
Supplier Relationship Management โดยตองสื่อสารขอมูล
กันใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใชความรูทั ้งหมดของคนใน
องคกรมารวมประเมินความเสี่ยงกอนการตัดสินใจ
 นักจัดซื ้อตองนำขอมูลทางดาน Supply Side ทั้งใน
เรื่องแนวโนมราคา และปริมาณสินคาในตลาด ที่อาจจะขาดแคลน 
มาใหผูบริหารเพื่อการตัดสินใจที่เที่ยงตรงมากขึ้น  มากไปกวานั้น
นักจัดซื ้อต องพัฒนาความสามารถเร ื ่องการทำขอเสนอให
ผูบริหารได   

 แตมีสิ่งหนึ่งที่วิทยากรทั้งสองวันเห็นตรงกันคือ การทำ 
BCP, Business Continuity Plan บริษัทชั ้นนำทุกวันนี ้ตาง
เตรียมความพรอมในการรับมือกับความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้น  
ฝายจัดซื ้อก็เชนเดียวกัน อยามุ งเนนเรื ่องลดตนทุนสินคาหรือ
มุงเปาคิดแต Life Cycle หรือ Total Cost อยางเดียว ทำงาน
สมัยนี ้ตองคิดถึง Cash Flow และการ Secure Supply ทุก
สถานการณ  บางกรณีมีเงินมากแคไหนก็ซื้อไมได  เราตองทำให
บริษัทพรอมที ่จะดำเนินการ หรือใหบริการไดอยางตอเนื ่อง 
ไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ แมวาตนทุนบางชวงจะสูงกวา
ยามปกติแตเมื ่อเทียบกับการแขงขันแลวเราจะตองไดเปรียบ
ในภาพรวม  โดยวิทยากรมีตัวอยางเชน  ในป 2008 ที่ราคาของ
วัตถุดิบขึ้นอยางกาวกระโดด แมวาจะมีการทำสัญญาระยะยาว
ไวลวงหนาแตเมื่อราคาตลาดสูงขึ้นหลายเทาตัว ก็ทำใหคูสัญญา
ไมปฏิบัติตามสัญญา นักจัดซื้อตองมีกระบวนการวิเคราะหและ
มีเครื ่องมือที ่จะดำเนินการใหสามารถซื ้อไดในราคาตลาดได
ในที่สุด  อีกหลาย ๆ กรณีศึกษาที่วิทยากรทั้งสองวันไดยกขึ้นมา
จากประสบการณทำงานจริง จะเห็นวาตองใชความรูในการคิด
วิเคราะห ทั้งดานโครงสรางราคา และการวิเคราะหตลาด เพื่อ
ใชประโยชนในการตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในอนาคตอันใกลนี้ โลกกำลังใหความสนใจและมีแนวโนม
ในการใหมีการรับรองผูที่ทำงานดานจัดซื้อ ดังนั้น เราตองเขาใจ
และตระหนักวาเราไมสามารถตอตานกระแสนี ้ได   เราควร
เตรียมพรอม และลงทุนกับหลักสูตรที ่ไดรับการรับรองระดับ
วุฒิบัตรเปนแตเพียงการไดรับการรับรองนั้นยังไมพอ แมนวา
จะไดรับการรับรองแลวก็ตาม  เราจะตองมีการเรียนรู พัฒนา
ตลอดชีวิต
  



 หากเราจะมาสรุปทักษะ/ความรูที่สำคัญในการทำงาน
ของนักจัดซื้อจากกรณีศึกษา
 1. มีความรูดานเศรษฐกิจ ดานธุรกิจ ซัพพลายเชน
 2. การจัดการความเสี่ยง 
 3. สามารถใชภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ในการสื่อสารกับ
    ตางประเทศ
 4. ความกลาแสดงความคิดเห็น วิธีการตั้งคำถาม 
 5. การแกปญหาอยางเปนระบบ Problem Solving และการ
    คิดวิเคราะห
 6. การบริหาร (management)
 7. การมี Commitment คือ รับปากแลวตองทำใหได 
 8. ความมุงมั่น (กัดไมปลอย) ตองติดตามจนปญหาลุลวงไป 
    ไมใชแกปญหาไปวัน ๆ 
 9. ตองคิดเปนกลยุทธ 
 10. ตองมีความรู 
      a. ตอตัวสินคาท่ีซ้ือโดยเฉพาะสินคาจำพวก Technical  และ
      b. กระบวนการในจัดซื้อ (Operational) เชน กระบวนการ
          คัดเลือกซัพพลายเออร การทำสัญญา การจัดซื้อแบบ
          โครงการ รวมไปถึงเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ ที่สามารถ
         นำมาลดความเสี่ยงได 
 11. ตองหูไวตาไว สนใจสภาวะแวดลอมตาง ๆ 
 12. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
      a. เทคนิคในการครองใจคน 3A (Advise, Assist, At heart 
         ใหคำแนะนำ ใหความชวยเหลือ ดวยใจจริง) 
      b. ตองรูและเขาใจในการกำหนดกลยุทธ Supplier 
         Relationship Management 
       c. ตองเปนนักการทูต Diplomatic Person
 13. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ใชเครื่องมือสื่อสารใหเหมาะสม 
      และมีทักษะการฟง อาน พูด เขียน 
 14. การทำงานตองทำเชิงวิเคราะห และมีขอมูลจริง การใช
เทคนิคการพูดตอรองหรือคิดวาตัวเองอยูในบริษัทชั้นนำนั้นไมได
ผลแลว ทุกวันนี้เราตองแขงกันดวยซัพพลายเชน
 15. ตองมีจรรยาบรรณ มีสัจจะ และมีความเปนมืออาชีพ 
 16. มีความรูเรื่องการใช IT เปนเครื่องมือชวยในการทำงาน 
 

 17. มีทัศนคติที่ดี และทำตัวใหมีคุณคาตอองคกร
 18. มีการรับรองและมีลักษณะของการเรียนรูตลอดเวลา ไมหยุด
      ขวนขวายพัฒนาตัวเอง 
19. Proactive ตองตื่นตัว ตองชิงลงมือกอนเกิดปญหา 

 ระหวางการเสวนาผมไดตั้งขอสังเกตไวเกี่ยวกับวิธีการคิด
และวิธีการที่วิทยากรสวนใหญปฏิบัติ ดัง model นี้

สะสมความรูใหม

ไมหยุดคิดที่จะปรับปรุง, 
มองหาความรูใหม ๆ, ฝกอบรม, ถามผูรู

เจอวิกฤต

มีทัศนคติที่ดี, มีพื้นฐานความรูเดิม, 
มีลักษณะนิสัยที่สูงาน, มีความรูสึกรวมในปญหา

ลงมือแกปญหา ดวยความรูและเครื่องมือ
ที่มีอยุในขณะนั้น

ปญหาลุลวงหรือผานพนไป 

 สำหรับกลยุทธการเติบโตทางธุรกิจโดยใชวิธี Merger 
and Acquisition (M&A) หรือองคกรที ่กำลังเขาสู ย ุคที ่งาน
จัดซื้อไดรับความสนใจมากขึ้น เพื่อใหสามารถแขงขันได ซึ่งใน
ขณะเดียวกันแรงกดดันก็เพิ ่มเชนกัน คุณฉัตรชัย มีขอแนะนำ
พิเศษใหสามขอ
    1. สรางบันไดเพิ่ม ตอขั้นบันไดเพิ่ม อยาหยุดที่เดิม เพราะเรา
อาจถูกมองจากผูบริหารวาไมปรับปรุงพัฒนาตัวเราและงานเรา
อยางตอเนื่อง องคกรอาจคิดวาเราถึงจุดอิ่มตัวแลวและในที่สุด
ตองตัดสินใจหาคนขางนอกหรือคนรุ นใหมเขามาเสริมเพราะ
เขาเหลานั ้นยังมีบันไดอีกหลายขั ้นใหกาวเดินหรือกาวกระโดด
    2. อยาตอตานการเปลี ่ยนแปลงที ่จะทำใหองคกรเดินหนา 
บางองคกรอาจตองนำเลือดใหมเข ามาเปลี ่ยนบางเพราะคน
ในเข ็นไม ข ึ ้ น  ด ั งน ั ้น ให  เรา เร ียนร ู  และยอมร ับเร ื ่ องการ
เปลี่ยนแปลงไวใหดี
    3. ทำตัวเราใหเปนที่ยอมรับเขากับผูอื่นได ไมมีใครเชื่อถือและ
พรอมปฎิบัติตามความคิดใหมๆในงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
ไดหากผูนำหรือเจาของความคิดนั้นเปนคนที่ไมเปนที่ยอมรับ
หรือไมคอยมีคนอยากเขาหา คนทำงานในวิชาชีพอยางพวกเรา
ตองเปนคนมี influencing skill สูง และเปนคน approachable 
เพื่อใหงานของเรามีประสิทธิภาพสูงและเปนที่ยอมรับขององคกร
 จากการที่กลาวมาขางตนทั้งหมด คุณศตกร ก็มีขอมูล
ดานงานวิจัยที่มาสนับสนุน โดยอางถึง งานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะ
และความสามารถของนักจ ัดซ ื ้อท ี ่บร ิษ ัทระดับโลกตองการ 
(Global company) ซึ ่งงานวิจ ัยเก ี ่ยวกับเร ื ่องนี ้ เร ิ ่มต นมา
ประมาณป 1985 จนกระทั ่งกลายเปนประเด็นชัดเจนมากขึ ้น
น ับจากป  2000 เน ื ่องจากโลกเปล ี ่ยนเข าย ุคสารสนเทศ 
( Information age) ทำให น ักจ ัดซ ื ้อสามารถเห ็นระบบ
ซัพลลายเชนทั ้งระบบไดชัดเจนมากขึ ้น งานวิจ ัยที ่โดดเดน
ฉบับหนึ ่ง คือ World Class Purchaser นักจัดซื ้อระดับโลก 



ของ ศาสตราจารย  ดร .  แลร ี ่ ซ ี จ ิอ ันน ี ่พ ี โร ของสถาบ ัน 
Institute of Supply management แหงประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งถือวาเปนปรมาจารยดานงานจัดซื้อและซัพพลายเชนคนหนึ่ง
ของโลก และเปนผูผลักดันให อาชีพนักจัดซื้อเปนอาชีพที่ตอง
เนนคุณสมบัติและทักษะที่ครบถวนและเฉพาะทางเชนเดียวกับ
อาชีพวิศวกร หรือ นักกฎหมาย ทั่วไปที่ตองมีประกาศนียบัตร
รับรองวิทยฐานะนักจัดซื้อ โดย ISM ไดกำหนด หลักสูตร CPSM
 ขึ้นมาเพื่อรับรองวิทยะฐานะของนักจัดซื้อมืออาชีพระดับโลก
ขึ้นมา เปนตน   นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอื่นๆทั่วโลก เชน ยุโรป 
หรือ ออสเตรเลีย ไดนิยามคำวา “นักจัดซื ้อระดับโลก” คือ 
นักจัดซื้อที่สามารถมองเห็นระบบซัพพลายเชนทั้งระบบไดชัดเจน 
ผานมุมมองสำคัญ 3 ดาน คือ ลูกคา ตัวบริษัท และซัพพลายเออร 
และสามารถนำความรู ทักษะ และประสบการณไปสรางคุณคา
ให ระบบซ ัพลลายเชนท ี ่ด ูแลอย ู ม ีความม ั ่นคง และบรรล ุ
เปาหมายยุทธศาสตรขององคกรไดเพิ ่มขึ ้น 
 องคประกอบนักจัดซื้อมืออาชีพระดับโลก ประกอบดวย 
5 สวน คือ บุคลิกภาพ (Personality) ทัศนคติ (attitude) 
ความรู  (knowledge) ทักษะ (skills) และ ความสามารถใน
การแขงขันระดับโลก (world class competencies) โดยสาระ
สำคัญในดานความรู  ทักษะ และความสามารถในการแขงขัน 
มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
ความรู (knowledge) ประกอบดวย 
    1. ความรูดานธุรกิจ (Business knowledge) คือ ตองอาน
รู ดู เขาใจหนาที่งาน องคกร และเปาหมายธุรกิจ 
    2. ความรูดานการตลาดซื้อและ ตลาดขาย ( Market-Supply 
Industries) คือ ตองรู อุปสงค อุปทาน ในตลาดสำหรับสินคา
ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของนักจัดซื้อ 
    3. ความรูในงานจัดซื้อ และ ในการบริหารซัพพลายเออร 
( Purchaser and supplier knowledge) คือ รู หนาที ่งาน
จัดซื้อ กลยุทธ การวิเคราะหซัพพลายเออร การรางสัญญา และ 
การเจรจาตอรอง
     4. ความรูดานกลยุทธ และ การดำเนินกลยุทธ ( Strategy 
execution knowledge) คือ การกำหนดกลยุทธและทำให
กลยุทธดำเนินไปไดประสพผลสำเร็จ 
    5. ความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and 
Financial knowledge) ที่มีผลกระทบตอซัพลลายเชน
    6. ความรู ดานการวิเคราะหและบริหารความเสี ่ยง ( Risk 
assessment and management knowledge) คือ ความรูใน
การบริหารความเสี่ยงทุกๆดานที่เกี่ยวของกับระบบซัพพลายเชน
ใหลดลงเหลือนอยที่สุด  
    7. ความรูดานนวัตกรรมในระบบซัพพลายเชน ( Innovative 
Supply chain knowledge) คือ การนำเทคโนโลยีตางๆ หรือ 
การคิดกระบวนการใหมๆใหเกิดคุณคาเพิ่ม ( Value added ) 
ในระบบซัพพลายเชน 

ทักษะ (Skills) คือ การนำความรูไปปฏิบัติจนชำนาญ ประกอบ
หมวดทักษะหลักๆ ดังนี้ 
 1. ทักษะการส่ือสาร (Communication skills) เชน การใชทักษะ
ภาษา ฟง พูด อาน และเขียนใหไดตามวัตถุประสงคของงานจัดซื้อ 
 2. ทักษะการปฏิสัมพันธ (Interpersonal skills) เชน การเขาใจ
ภาษาตางขาติ วัฒนธรรม และการเจรจาตอรอง 
 3. ทักษะการทำงาน (Working skills) เชน ระดับพื ้นฐาน 
ระดับเทคนิค และ ระดับกลยุทธ 
 4. ทักษะการวิเคราะห (Analytical skills) เชน การคิดเปนเหตุ
เปนผล และ ทักษะการคำนวณ 
 5. ทักษะการบริหารจัดการ (Managerial skills) เชน ทักษะ
ผูนำ การวางแผน การบริหารทีมงาน การตัดสินใจ
 6. ทักษะมืออาชีพ (Professional skills) เชน การนำทักษะ
ทุกดานมาประยุกตใชจนชำนาญ สามารถแนะนำ ใหคำปรึกษา 
และถายทอดความรู ให ผ ู อ ื ่นเข าใจไดอย างเปนระบบ และ 
งายตอการนำไปปฏิบัติ
สวน ความสามารถในการแขงขัน (Competencies) แบงออก
เปน ระดับปฏิบัติการ ระดับการวิเคราะห และระดับผูนำ โดยมี
การมองจาก 2 มิติ คือ งานเชิงปฏิบัติการ และ งานเชิงกลยุทธ 
ซึ่ง องคกรที่สามารถแขงขันระดับโลกไดนั ้นจะตองมีผู บริหาร
งานจัดซื้อระดับโลกชวยดูแลและขับเคลื่อนธุรกิจ โดยจากกงาน
วิจัยลาสุด พบวา ผูบริหารงานจัดซื้อจะมีปญหา 4 ดาน คือ 
  1. ความสามารถในการคนหาขอเท็จจริงในเรื ่องโครงสรางตนทุนและราคา 
  2. ความสามารถในการใชทักษะการเจรจา หรือ วางแผนแกปญหาความ
ขัดแยงที่ซับซอน 

  3. ความสามารถในการมองกลยุทธ แยกออกจาก การปฏิบัติการ 
  4. ความสามารถเชิงการตลาด และ นวัตกรรม 

สำหรับแนวโนมใหมในการบริหารงานจัดซื้อทั่วโลก คือ 
  1. นักจัดซื ้อจะตองมีวุฒิบัตรวิชาชีพรับรอง (Certified purchaser) 

  2. นักจัดซื้อจะตองทักษะหลายดาน (Multi-task) 

  3. การแขงขันจัดซื้อทรัพยากรมีจำกัดและลดนอยลงในระบบซัพพลายเชน 

  4. การแขงขันบริหารซัพพลายเชนดวยตนทุนที่คุมคา
  5. การบริหารงานจัดซื้อเพื่อสรางคุณคาและนวัตกรรมใหมๆในระบบซัพพลายเชน 

  6. ความซับซอนดานการคาระหวางประเทศ และ ภูมิภาค ทั้งดานเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม 

  7. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   ผมเชื่อวาการสรุปขอคิดเห็นตาง ๆ ในงานเสวนาน้ีเปนประโยชน
กับทานผูอานอยางแนนอน ผมขอย้ำอีกคร้ังวา หากตองการขอมูลแบบ 
First-Hand Information ตองติดตามและมานั่งเกาะขอบสนาม 
และบอกจากใจจริงเลยวา ที่สรุปมานี้ยังไมเทากับความรู ที ่ได
เมื่อมาฟงจริง ๆ ทายนี้ผมตองขอขอบคุณวิทยากรทุกทานที่ให
เกียรติรับเชิญมารวมเสวนาอีกครั ้ง ทุกๆครั้งที ่ผมไดทำหนาที ่
ในการเสวนา ผมรูสึกสนุกและตื่นเตนที่ไดเรียนรูและเก็บเกี่ยว
ประสบการณ มุมมองตางๆ นำมาผสมผสาน ประยุกตใชใน
การทำงาน ผมไดรับเชนนั้นและก็คิดวาผูฟงก็เชนเดียวกัน....



 Propose of Vendor Management 

Inventory (VMI)

 What is VMI?

 Type of VMI

 VMI Process

 Pro and Con

 VMI agreement and Contract 

Management

 VMI implementation and challenges

 Key to Success 

อ.นพมาศ พรอมประพันธ  

Vendor Management 

inventory

Finance for strategic 

procurement

 สิ่งที่ผูบริหารการเงิน หรือ CFO 

คาดหวังจากนักจัดซื้อ

 งบการเงินที่นักจัดซื้อควรรูจัก

 จัดซื้อยุคใหมกับการสรางกำไรใหบริษัท

 ประเมินสุขภาพทางการเงินของคูคา 

 กลยุทธและเครื่องมือในการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ในรูปแบบตาง ๆ

อ.พัฒนุช เจริญกิจมงคล 

อ.ศิรินทร บัวหอม 

งคคคลลลลลลลลลลล
วหอออ

 

อออมมม ม ม ม ม ม ม 

 ความสำคัญและความเกี่ยวของกัน

ของแตละฝายในซัพพลายเชน

 Purchasing Mix หัวใจของการจัดซื้อ

 Logistics Mix (the “7 R’s of 

Logistics) หัวใจของ Logistics

 ความสำคัญและหลักการบริหารงานจัดซ้ือ

 รูปแบบการสั่งซื้อ การกำหนดความ

ตองการสิ่งที่จะซื้อ

 ขอมูลที่จำเปนในการจัดซื้อเพื่อใหได

สินคาตรงตามความตองการการ

อ.สรรชัย นิธีกุลวัฒน 

Purchasing for Non purchaser
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 นิยามความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ทฤษฏีความเสี่ยง

การวิเคราะหความเส่ียง

การใชเครื่องมือวิเคราะหความเส่ียง

การจัดการความเสี่ยง

แนวโนมความเสี่ยงในอนาคต

ความเส่ียงในการจัดซ้ือและซัพพลายเชน

..............

Strategic risk management
in purchasing and
supply chains

อ.ศตกร หงสจรรยา 

 เขาใจตนทุนทุกชนิดแบบเจาะลึกในทุกมิติ

เนนการบริหารตนทุนที่สรางความ

ไดเปรียบกับองคกรในมุมมองใหม 

เจาะลึกกิจกรรมงานจัดซื้อ เชื่อมโยง

การผลิตและการขนสงตลอดซัพพลายเชน

รูวิธีประเมินวิเคราะหวิธีการบริหาร

ตนทุนจัดซื้อ เพื่อใหไดตามเปาหมาย

ประยุกต 5 กลยุทธสำคัญมาใชใน

งานจัดซื้อใหไดผลแบบยั่งยืน

คญัมญมาใาใใชชชชชชในในในในนในในใ

งยืน

Cost Control 
in Supply Chains by 

Activity-Based Management

อ.ศตกร หงสจรรยา 

19 04 14

29 04 14 16 05 14

 ทำไมการเจรจาตอรองจึงสำคัญตอธุรกิจ

 กับดักการเจรจาตอรอง

 การพิสูจนความเช่ือทางการเจรจาตอรอง

 การเจรจาตอรองแบบไมใชคำพูด

..........

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  

Communication for 

Negotiation

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

 What Changes

 JIT and Lean Philosophy

 Tactical VS Strategic Purchasing 

and Supply Chain Management

 Purchasing Portfolio Management

 Purchasing and SCM Strategic Cycle

..........

Supply Strategy

 บทบาทหนาที่ของงานจัดซื้อและ

ความสำคัญตอองคกร

 Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี

 เขาใจเปาหมายของแตละสินคาและ

บริการที่จัดซื้อ

 การระบุความตองการทั้ง 5 ดาน

ในงานจัดซื้อ

 กลยุทธดานราคาของผูขาย

..............

Essential Knowledge

for Purchasing 

Professional 1

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ 

อ

้

ee

 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเขา

 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรภายใต

กรอบความตกลงเขตการคาเสรี

 สัญญาการคา 

 Incoterms 2000 vs Incoterms 2010 

 สินเชื่อเพื่อการนำเขา 

..............

Overseas Purchasing 

Techniques

อ.ยุพดี เจริญสุข
อ.กฤติกา ปนประเสริ ุออออ.อ.อ.อ.อ.อ.อออออออออ.อ กฤกฤฤฤกกกกก

 เขาใจสินคาคงคลังแตละประเภท และ

ความสำคัญตอธุรกิจ

 เขาใจรูปแบบสินคาคงคลังตลอดหวงโซ

ซัพพลายเชน

 นำเทคนิคการพยากรณ (forecasting) 

มาประยุกตใชกอนการวางแผนจัดซื้อ

 เชื่อมโยงขอมูลฝายขาย ฝายสตอค 

และฝายผลิตเขาสูการวางแผนจัดซื้อ

............

อ.ศตกร หงสจรรยา 

Lean Supply Chain 

Strategy



สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Tel. 0 2678 6786 to 7
helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th
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Practices Negotiations 

For Buyers

 ความรูดานการเจรจาตอรองเบื้องตน

 วิธีการและขั้นตอนในการเจรจาตอรอง

 การเตรียมตัวเพื่อการเจรจา

 ขอควรระวังที่ผูที่เพิ่งเริ่มการทำงาน

ดานจัดซื้อควรทราบ

 เทคนิคเพื่อการสังเกตปฏิกิริยาของ

คูเจรจาระหวางการตอรอง

 การสรางความม่ันใจในการเจรจาตอรอง

..........

 จุดตายพนักงานขาย : อวสานเซลสแมน

( Death of a salesman )

 การวิเคราะหการขายแบบเกาและ

แบบใหม

 Workshop การขายและขบวนการ

กิจกรรมทางการตลาด

 Workshop การขายเชิงกลยุทธ

 สไตลการขายแบบตางๆ

 อุปนิสัยแหงความสำเร็จของนักขาย

.........

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  

Knowing 

Salesman's Tactic

 การวิเคราะหและการจัดกลุม 

รายจาย Spending Analysis

 ตนทุนและการต้ังราคาสินคา

 Total Cost of Ownership (TCO)

 เขาใจมุมมองของซัพพลายเออร

 การเลือกซัพพลายเออร

 ปริมาณการซื้อนอย มีผูขายนอยราย 

จะตอรอง อยางไรดี

..........

Purchasing Knowledge 

for Cost Saving

อ.อกนิษฐ สมิตะพนิทุนทุ

 Supplier มีความสำคัญอยางไรกับเรา

 ทัศนคติผิดๆที่เรามีตอ Supplier 

นักจัดซื้อควรปรับเปลี่ยนมุมมองอยางไร

 Buyer Character ตองเปนคนมี

ลักษณะอยางไร

 การแบงประเภทของ Supplier เพื่อ

วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารและ

นำไปสู business alliance(Kris Mode)

 การทำ Supplier award 

อ.เกรียงวุฒิ วชิานุรักษ

How to create 

Business Alliance

ออออออออออออ

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุทุทุ
Purchasing Operation 

Excellence

 ความสำคัญของการจัดซื้อในองคกร      

 อะไรคือความไดเปรียบในการแขงขัน 

 นักจัดซื้อมีสวนรวมในการเพ่ิมความ

ไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร

การตัง้เปาหมายในงานจัดซื้อ

 หนาที่ของนักจัดซื้อและกระบวนการ

ในงานจัดซื้อ

 เทคนิคการรองเรียนและการเรียกรอง

คาเสียหาย

..........

 การแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน

 พื้นฐานความเขาใจระหวางโลจิสติกส 

และซัพพลายเชน

 ความทาทายในการบริหารซัพพลายเชน

 ความรวมมือในซัพพลายเชน

 ปรากฎการณและผลกระทบของ 

Bullwhip Effect

 กลยุทธการสรางความไววางใจใน

ซัพพลายเชน

Supply Chain Management 

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุทุ

หลักสูตรสัมมนา
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 Sourcing v.s. Strategic Sourcing

 8 ขั้นตอนในการประเมินเพื่อคัดเลือก

ซัพพลายเออรพรอมฝกปฏิบัติ

 รูปแบบความสัมพันธกับซัพพลายเออร 

และการนำไปใช

 รูจักกับสินคาและความไดเปรียบใน

การแขงขัน

 ทำความเขาใจตลาดของวัตถุดิบที่ซื้อ

 ความจำเปนในการวิเคราะหตลาด

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 2

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมิตะพินท ุ







จ
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อ.เกียรติพงษ สันตะบุตร บุตร 

Warehouse 

Management

 ความจำเปนที่ตองเก็บสินคา

 บทบาทของคลังสนิคาในโลกแหงการ

แขงขัน 

 ประเภทของคลังสินคา

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินคา 

 ระบบและอุปกรณในการจดัเก็บ

 ระบบและอุปกรณในการเคล่ือนยาย 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลใน

งานคลังสินคา

 ความสำคัญและความเกี่ยวของกัน

ของแตละฝายในซัพพลายเชน

 Purchasing Mix หัวใจของการจัดซื้อ

 Logistics Mix (the “7 R’s of 

Logistics) หัวใจของ Logistics

 ความสำคัญและหลักการบริหารงานจัดซ้ือ

 รูปแบบการสั่งซื้อ การกำหนดความ

ตองการสิ่งที่จะซื้อ

 ขอมูลที่จำเปนในการจัดซื้อเพื่อใหได

สินคาตรงตามความตองการ

่่

อ.สรรชัย นิธีกุลวัฒน 

Purchasing for 

Non purchaser

 เขาใจสินคาคงคลังแตละประเภท

 และความสำคัญตอธุรกิจ

เขาใจรูปแบบสินคาคงคลังตลอด

 หวงโซซัพพลายเชน

อ.ศตกร หงสจรรยา 

Inventory planning 

for professingal 

purchasers

 ผลสำรวจส่ิงที่ผูบริหารคาดหวังจาก

ฝายจัดซื้อ

 หัวขอ (Area) ที่ควรตั้งเปนผลงาน

ของฝายจัดซื้อ

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน 

Measuring Purchasing 

Function, Vendor Rating and  

Purchasers Performance 

Techniques

ตนน 

Rating ng ng ng ngng ggg andananaaa  

ancceeeee e e e



หมายเหตุ:
1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว
2. หลักสูตรนี้สำหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทานั้น  

       สมัครสมาชิกใหม สมาชิกรายป 100 บาท
   สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท
3. สมาคมฯ ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

   ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8(2)

4. กรุณาชำระดวยเงินสด เช็คขีดคลอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม  

ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย”  

ประเภท บัญชีออมทรัพย  
ธนาคารกสิกรไทย    

สาขายอยสี่แยกถนนจันทน-เลียบคลองชองนนทรี  
เลขที่บัญชี 747-2-13256-8

สอบถามขอมูลเพิ ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื ้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ขั ้น 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร.0 2678-6786-7 แฟกซ 0 2678 6788 

E mail : helpdesk@psmct.or.th

Website : http://www.pscmt.or.th

2557
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อบรมและสอบ

C.P.K., C.P.S.C.P.K., C.P.S.

C.P.K. (Certified Purchasing Knowledge)
      สอบผาน 

 หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื ่องการจัดซื้อ 

C.P.S. (Certificate in Purchasing and Supply) 
 สอบผานทั้ง 3 หมวดคือ
 หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื ่องการจัดซื้อ 

 หมวดวิชาที่ 2 กลยุทธการจัดซื้อจัดหา
 หมวดวิชาที่ 3 ความรูเรื ่องภาวะแวดลอมตองาน
   จัดซื้อจัดหา

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม

หมวด 1  เสารที่ 1  - อาทิตย ที่ 2
หมวด 2 เสารที่ 15 - อาทิตย ที่ 16
หมวด 3 เสารที่ 22 -อาทิตย ที่ 23

อาทิตยที่ 30

อบรมครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม

หมวด 1  เสารที่ 5  - อาทิตย ที่ 6
หมวด 2 เสารที่ 12 - อาทิตย ที่ 13
หมวด 3 เสารที่ 19 - อาทิตย ที่ 20

สอบ อาทิตยที่ 27

หมวดวิชาที่ 2
กลยุทธการจัดซื้อจัดหา

(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 3
ความรูเรื่องภาวะแวดลอม

ตองานจัดซื้อจัดหา
(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 1
ความรูเรื่องการจัดซื้อ

(อบรม 2 วัน)

ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน

หมวด 1  เสารที่ 8  - อาทิตย ที่ 9
หมวด 2 เสารที่ 15 - อาทิตย ที่ 16
หมวด 3 เสารที่ 22 -อาทิตย ที่ 23

อาทิตยที่ 30



จะบริหารงานจัดซื้ออย่างไร 
ไม่ให้“àÍŒÒ· ”

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (PSCMT) 

โดยฝายกิจกรรมพิเศษ ขอเชิญทุกทานมาลิ้มรสอาหารสมองจานเด็ด 

กับหัวขอแซบเวอร  พรอมชมงานแสดงสินคาอุตสาหกรรม  

SUBCON THAILAND  2014  กันแบบเต็มอิ่ม....!!!

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

เวลา 13.00-16.00 น.

หองประชุม..... ชั้น 2 ไบเทคบางนา

สนใจเขารวมรับฟง สามารถลงทะเบียน on-line

ที่ www.pscmt.or.th ภายในวันที่ 10 พ.ค. 57 

THU 15 MAY 2014
@ bitec bangna

อาหารสมองรายการ

ครั้งที่ 58

Food for Thought

13:00-16:00 hr(s).

ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม : สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
0-2678-6786 to 7 

helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23   floor, 

Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 

rd

¿ÃÕ! รับจำนวนจำกัดเพียง 250 ทานเทานั้น



4,200.- 3,800.- 3,500.-

8,400.- 7,600.- 7,000.-

1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

หมายเหตุ : 

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

3. โอนผ่านบัญช ีธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชอีอมทรัพย์ เลขท่ี 747-2-13256-8

    “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

    (เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือยืนยันการชำระเงินมาท่ีสมาคมฯ
เพ่ือดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่



วุฒิบัตรรับรองความสามารถทางวิชาชีพ...จําเปนหรือไม 
          หลายทานยังคงกังขาและสอบถามกับผมทุก
คร้ังที่มีโอกาส ทั้งที่เปนการสวนตัวและในเวทีสาธารณะ  
กอนจะตอบคํ าถามผมมักหยุดคิดสักนิดและตั้ ง
ขอสังเกตวาคนถามกําลังกังวลเรื่องอะไรอยู  มีความ
ตั้งใจอยากถามอะไร เพราะบางครั้งแมกระทั้งตัวเราเอง
ก็ตั้งคําถามก็ไมตรงกับสิ่งที่เราอยากรู ...บางคนกังวล
เร่ืองการสอบ กลัววาจะสอบไมผาน เพราะหางการ
เรียนมานาน...บางคนคิดวาประสบการณเปนส่ิงสําคัญ
กวาวุฒิบัตร...บางคนก็หวังวามีวุฒิบัตรแลวจะเปน
เครื่องประกันความกาวหนาในอาชีพ...คราวนี้ลองมาฟง
ผมตอบเร่ืองนี้บนกระดาษบาง  
 
          หากคิดแบบใจเย็น ๆ ใจกลาง ๆ การที่เรามี   
“ความรูจริง” ในเรื่องที่เราทํางานนั้นยอมดีแนนอน 
หลักสูตรวุฒิบัตรที่สมาคมฯ ไดจัดทําก็มีวัตถุประสงค
เชนเดียวกัน เราเห็นวาคนที่ทํางานตองมีความรูในงาน 
เราไดจัดทําหลักสูตรโดยการรวบรวม เรียบเรียง  

 

 

 

 

 

 

 

โดย อกนิษฐ สมิตะพินทุ  
Adv. Cert. SCM℗  (ITC) 

นายกสมาคมฯ 

ความรู วิธีการทํางาน แนวปฏิบัติให 
เปนหมวดหมู ตามมาตรฐานสากล  
เพื่อคนที่ทํางานในวิชาชีพ ไดมาศึกษา 
และนํากลับไปใชทํางาน เราหวังวา 
หากหลักสูตรทําไดดี ไดผล เผยแพร 
ออกไปกวางขวาง ก็เปนประโยชน 
ตอองคกร เปนประโยชน 
ในการคาขาย ทําธุรกิจตาง ๆ  
โดยเฉพาะหากคาขายกับตางประเทศก็จะตองใหเขา    
รูวาคนที่ทํางานในประเทศเราก็มีความรูที่ทันสมัย
เทียบเทากับตางประเทศ คนที่มาเรียนเมื่อมีผลงานดี 
เปนที่ยอมรับ ก็จะกาวหนาในอาชีพ มีกําลังใจพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรูอยางตอเนื่อง วิชาชีพนี้ก็จะ เปน         
ที่ยอมรับวาตองใชคนเกง ๆ มาทํางาน เม่ือนานวันเขา 
        อานิสงคก็กลับมาที่สมาคมฯ   
             ที่ผานมา มีคนจํานวนไมนอยเปนอยางที่ผม 
         กลาวมา    แตก็มีอีกมากที่ยังไมเปนไปตามนั้น                 
         เปนหนาที่ของเราทั้งคู ที่จะตองทํางานรวมกัน 
         เพื่อใหเราตางบรรลุวัตถุประสงค...    หลักสูตร 
         วุฒิบัตรที่สมาคมฯ ไดจัดทําขึ้นนั้นอยูบนพื้นฐาน
ที่       เปนแนวปฏิบัติสากล  องคกรตางๆ  ที่ตองการ 
          แนวปฏิบัติ ในการบริหารงานจัดซื้อที่ เปน
มาตรฐานสามารถนําไปประยุกตใชไดทันที  
 

ฉบับท่ี 176 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557/สําหรับผูสนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย 



           นอกจากไดความรูแลว การมาเรียนรวมกับเพื่อน
รวมอาชีพทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ กับเพื่อน ๆ อีกดวย เร่ืองนี้ผมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ
มาก เพราะวาบางทานประสบการณการทํางานในที่ทํางาน
นั้นมีมาก แตถาหากมาเติมดวยแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน 
และมี network ท่ีจะคอยแลกเปล่ียนความเห็น คอยสอบ
ทานความคิดความเขาใจบางอยางในการทํางาน กอนที่จะ
นําไปลงมือปฏิบัติจริงก็จะลดความผิดพลาดและทําใหงาน
ที่ออกมานั้นสมบูรณข้ึน  

           การมีความรูเรื่องเนื้องานกับการนําไปประยุกต 
ใชในงานนั้นมีความเชื่อมโยงกันอยู  มีความรูแลวนําไปใช
ไดนับวายอดเยี่ยม      ไมมีความรูเรื่องงานถาหากจะตอง
ทํางานก็ตองเสียเวลาลองผิดลองถกู ดังนั้นการประยุกตใช
ตองหลังจากมีความรู สวนการนําไปใชใหกวางขวางนัน้ใน
ระดับที่จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ  ในระดับนโยบาย 
ที่เกี่ยวของกับคนหมูมากนั้นจะตองมีความรูในสวนอื่นๆ 
เหมือนกัน ดังนั้น...ความเขาใจวา มาเรียน   มาสอบได
วุฒิบัตรแลวมีความรูในการทํางานนี้ถูกตอง แตการที่จะ
นําความรูไปใชนัน้เปนอีกสวนหนึง่...สวนสมมติฐานที่จะเชื่อ
วา ประสบการณ   การทํางานนั้นเพียงพออยูแลวนั้นไม
ถูกตอง ในบริบทของการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน  หาก
การบริหารงานจัดซื้อมีสวนชวยใหองคกรเกิดการแขงขันได 
นักจัดซื้อตองรูเรื่องขางนอกดีพอๆ กับเรื่องขางใน ตองมี
เครือขายเชื่อมโยงเอาไวแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิด 
ความเห็น เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอยาง
ทันทวงที  เจานายคนไหนที่กลัววาหากปลอยลูกนอง
ออกมานอกบริษัทแลวกลัวจะถูกมือดีมาฉกตัวไป ขอใหลด
ความกังวลลง เอาเวลาไปคิดวาจะทําอยางไรใหลูกนองอยู
กับเราดีกวา รายไดเงินเดือนเปนปจจัยสวนหนึ่ง ยังมีอีก
หลายปจจัยดึงหัวใจลูกนองไวได ลองคิดดู 

                หากใครกังวลเร่ืองการเรียนการสอบ ก็ตอง
เตรียมตัวใหพรอมสักหนอย หากกังวลเรื่องการสอบมาก 
ก็ตองเตรียมตัวมาก ยิ่งเตรียมมากเทาไร ความกังวลก็จะ
นอยลงไปเทานั้น เคล็ดลับของหลายๆคนที่ ทําขอสอบไดดี

คือการอานหนังสือมากอนเขาหองเรียน และเมื่อเรียนก็จับ
ความสําคัญเทียบกับกระบวนการทํางานที่ทําอยู บางครั้ง 
ก็จะพบเหตุผลถึงความแตกตาง และเขาใจกระบวนการ
ทํางานมากข้ึน ยิ่งเขาใจมาก ยิ่งหาวิธีปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานไดดี บางครั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเขาใจกับ
เพื่อน ๆ ก็เปนขอมูลสนับสนุนการทํางานมากขึ้น ยังมี
ประโยชนอีกหลายอยางที่ทุกคนในองคกรมีความรูที่พอๆ 
กัน คืองานจะออกมาเร็วขึ้นและทําใหลดปญหา ในการ
ทํางานรวมกัน ลองนึกภาพวา ลูกพี่มอบหมายงาน ลูกนอง
ก็รับลูกไดทันที ไมเสียเวลาอธิบายใหยืดยาด หรือจะคุย จะ
ตอรองกับซัพพลายเออรก็ตรงประเด็น ในองคกรเดียวกัน 
ในระดับเดียวกัน ก็ทํางานกันอยางมืออาชีพ แกไขปญหา
ตามหลักการที่ควรเปนปรับเปลี่ยนระบบไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ เอ้ืออํานวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จได   
ประโยชนเหลานี้มีมากมายท่ี เราตองชวยกันสนับสนุนให
คนในวิชาชีพมีความรูงานอยางจริงจัง  

          ดวยประโยชนท้ังปวง ผมสนับสนุน การเรียน         
การสอบรับวุฒิบัตร อยางเต็มที่ โดยเฉพาะหลักสูตร C.P.S. 
ของสมาคมเปนหลักสูตรที่ดีมาก ๆ เหมาะทั้งในดานเนื้อหา 
วิชา รูปแบบการสอน และราคา ที่คุมคาในการลงทุนเปน
ที่สุด ที่สําคัญทางคณะกรรมการสมาคม ไดเห็นความสําคัญ
กับผูที่เรียนหลักสูตรนี้ และมีแผนที่จะชวยพัฒนาความรู 
ความสามารถใหผูที่เรียนจบไปแลวอยางตอเนื่องดวย หาก
ใครตองการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ลองมาดูที่ website 
ของสมาคม  หากใครยังลังเล รองเพลงรอ .... ผมวาตั้งใจ
จริงสักครั้ง อยาผัดวันประกันพรุง... เวลาและวารีไมเคยรอ
ใครนะครับ.... 

 



เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักจัดซื้อในองคกร  
ใหไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับ ในระดับสากล 

หลักสูตรนี้ จึงไดรับความสนใจอยางมาก จากบริษัท ชั้นนํา ของประเทศ 

จากการอบรมที่ประสบความสําเร็จเปนอยางดี  ในรุนท่ี 1 

ขณะนี้ เปดรับสมัคร รุนที่ 2 แลว 
สมัครได ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันศุกรที่ 28 พฤศจิกายน 2557 

สามารถดาวนโหลด รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   Website : www.pscmt.or.th  
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย 

โทรศัพท : 0 2678 6786 – 7   โทรสาร : 0 2678 6788  E – mail : helpdesk@pscmt.or.th 

 

 
คาอบรม รวมคาหนังสือ  คาสมาชิก ISM เปนเวลา 1 ป   

 ราคา 55,000 บาท 

คาอบรม รวมคาสอบ 3 วิชา คาหนังสือ คาสมาชิก ISM 
เปนเวลา 1 ป   

 ราคา 77,000 บาท 
 

หมายเหตุ : 1. ราคาดังกลาว ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%         

              2. หลักสูตรนี้ สําหรับสมาชิกตลอดชีพสมาคมฯเทานั้น       
                  ( อัตรา คาสมัครสมาชิกตลอดชีพ 600 บาท ) 

เมื่อเราจะแขงขันบนเวทีโลก 

เราตองมีมาตรฐานระดับโลก... 
พบกับ Certificate ระดับโลก...   

จาก ISM : Institute for Supply Management, USA 

 

 
Module 1  เสาร– อาทิตย   ที่ 7 - 8    กุมภาพันธ  
                ศุกร– เสาร      ที่ 27 - 28 กุมภาพันธ  

Module 2  เสาร– อาทิตย  ที่ 16 – 17 พฤษภาคม 
                เสาร             ที่ 6          มิถุนายน 

Module 3  ศุกร– เสาร      ที่ 5 – 6     กันยายน 
               เสาร– อาทิตย  ที่ 25 – 26  กันยายน 

( อบรม 11 วัน รวม 2 Break และ Lunch ทุกวัน ) 

คาใชจาย Timetable Group 2 ป 2558 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักจัดซื้อในองคกร 
ใหไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับ ในระดับสากล

หลักสูตรนี้ จึงไดรับความสนใจอยางมาก จากบริษัท ชั้นนํา ของประเทศ

จากการอบรมที่ประสบความสําเร็จเปนอยางดี  ในรุนท่ี

ขณะนี้ เปดรับสมัคร รุนที่ แลว
สมัครได ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันศุกรที่ พฤศจิกายน 

สามารถดาวนโหลด รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

โทรศัพท โทรสาร 

คาอบรม รวมคาหนังสือ คาสมาชิก  เปนเวลา ป   
ราคา บาท

คาอบรม รวมคาสอบ วิชา คาหนังสือ คาสมาชิก  
เปนเวลา ป 

ราคา บาท

หมายเหตุ ราคาดังกลาว ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
หลักสูตรนี้ สําหรับสมาชิกตลอดชีพสมาคมฯเทานั้น

อัตรา คาสมัครสมาชิกตลอดชีพ บาท

เมื่อเราจะแขงขันบนเวทีโลก
เราตองมีมาตรฐานระดับโลก

พบกับ ระดับโลก
จาก 

เสาร อาทิตย  ที่    กุมภาพันธ
ศุกร เสาร  ที่ กุมภาพันธ 

เสาร  อาทิตย  ที่ พฤษภาคม
เสาร             ที่           มิถุนายน

 ศุกร เสาร  ที่ กันยายน
เสาร  อาทิตย  ที่ กันยายน

อบรม  วัน รวม และ ทุกวัน 

คาใชจายป 



 
 
 
ดร.วิชัย วองศิลปวัฒนา 

 จุดตายพนักงานขาย : อวสาน
เซลสแมน (Death of a 
salesman) 

 การวิเคราะหการขายแบบเกา
และแบบใหม 

 Workshop การขายและ
ขบวนการกิจกรรมทางการตลาด 

Knowing Salesman's Tactic 
11 September 2014 

 

 
 

อ.เกียรติพงษ สันตะบุตร 
 ความจําเปนท่ีตองเก็บสินคา  
 บทบาทของคลังสินคาในโลกแหง

การแขงขัน  
 ประเภทของคลังสินคา  
 ปจจัยดานโลจิสติกสท่ีสงผลกระทบ

ตอคลังสินคา 

Warehouse Management 
18 September 2014 

 
 

 
อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ 
 ความสําคัญของการจัดซ้ือใน

องคกร 
 อะไรคือความไดเปรียบในการ

แขงขัน 
 การตั้งเปาหมายในงานจัดซ้ือ 

Purchasing Operation 
Excellence 

20 September 2014 
 
 

 
อ.นพมาศ พรอมประพันธ 

 Propose of Vendor 
Management Inventory 

 What is VMI? 
 Type of VMI 
 VMI Process 

Vender Management Inventory 
27 September 2014 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
สมาคมบริหารงานจัดซือ้และ 
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย 
Tel. 0 2678 6786 – 7 
helpdesk@pscmt.or.th 
www.pscmt.or.th 

 
 
 

อ.ศตกร หงษจรรยา 
 นิยามความเสี่ยง (Risk) 
 ประเภทความเสี่ยง 
 ทฤษฏีความเสี่ยง 
 การวิเคราะหความเสี่ยง 

Strategic risk management  
in purchasing and supply chains 

10 October 2014 

 
 
 
ดร.วิชัย วองศิลปวัฒนา 

 ทําไมการเจรจาตอรองจึงสําคัญ
ตอธุรกิจ 

 กับดักการเจรจาตอรอง 
 การพิสูจนความเชื่อทางการเจรจา

ตอรอง 
 

Communication for Negotiation 
9 October 2014 
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ดร วิชัย วองศิลปวัฒนา
 จุดตายพนักงานขาย อวสาน

เซลสแมน 

 การวิเคราะหการขายแบบเกา
และแบบใหม

 การขายและ
ขบวนการกิจกรรมทางการตลาด

อ เกียรติพงษ สันตะบุตร
 ความจําเปนท่ีตองเก็บสินคา 
 บทบาทของคลังสินคาในโลกแหง

การแขงขัน 
 ประเภทของคลังสินคา 
 ปจจัยดานโลจิสติกสท่ีสงผลกระทบ

ตอคลังสินคา

อ อกนิษฐ สมิตะพินทุ
 ความสําคัญของการจัดซ้ือใน

องคกร
 อะไรคือความไดเปรียบในการ

แขงขัน
 การตั้งเปาหมายในงานจัดซ้ือ

อ นพมาศ พรอมประพันธ






สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซือ้และ
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

อ ศตกร หงษจรรยา
 นิยามความเสี่ยง 
 ประเภทความเสี่ยง
 ทฤษฏีความเสี่ยง
 การวิเคราะหความเสี่ยง

ดร วิชัย วองศิลปวัฒนา
 ทําไมการเจรจาตอรองจึงสําคัญ

ตอธุรกิจ
 กับดักการเจรจาตอรอง
 การพิสูจนความเชื่อทางการเจรจา

ตอรอง
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อ.กฤติกา ปนประเสริฐ 

อ.ยุพดี เจริญสุข  
 โครงสรางการปฏิบัติการนํา

สินคาเขา 
 หลักการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 การวิเคราะหสินคาเพ่ือชําระภาษี

อากร 

Oversea Purchasing Techniques 
17 - 18 October 2014 

 
 
 

 

 
อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน 
 ความผลสํารวจสิ่งท่ีผูบริหาร

คาดหวังจากฝายจัดซ้ือ 
 คนหาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ในแต

ละหัวขอ (Area) 
 ตัวอยาง KPI ในงานจัดซ้ือ 

สามารถนําไปเลือกใชไดทันที 

Measuring Purchasing Function, 
Vendor Rating and Purchasers 

Performance Techniques 
14 October 2014 

 
 

 
อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน 
อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ 
 บทบาทและหนาท่ีของงานจัดซ้ือ

และความสําคัญขององคกร 
 Purchasing Mix ของการจัดซ้ือ

ท่ีดี 
 กลยุทธดานราคาของผูขาย 

Essential Knowledge for 

Purchasing Professionals 1 
17 - 18 October 2014 

 
 

 
ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

 What Changes: กระแสการ
เปลี่ยนแปลง 

 JIT and Lean Philosophy 
 Tactical VS Strategic 

Purchasing and Supply 
Chain Management 

Supply Strategy 
24 October 2014 

 
 

 
อ.สรรชัย นิธีกุลวัฒน 
 ความสําคัญและความเกี่ยวของ

กันของแตละฝายในซัพพลายเชน 
 Purchasing Mix (the 6R's of 

Purchasing) หัวใจของการจัดซ้ือ 

Purchasing for Non 

Purchaser 
25 October 2014 

 
 

 
 

อ.ศตกร หงษจรรยา 
 เขาใจสินคาคงคลังแตละ

ประเภท และความสาคัญตอ
ธุรกิจ 

 เขาใจรูปแบบสินคาคงคลัง
ตลอดหวงโซซัพพลายเชน  

Inventory Planning for 

Profession Purchasers 
31 October 2014 

Seminar  
September - October 2014 
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อ กฤติกา ปนประเสริฐ
อ ยุพดี เจริญสุข 

 โครงสรางการปฏิบัติการนํา
สินคาเขา

 หลักการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
 การวิเคราะหสินคาเพ่ือชําระภาษี

อากร

อ กิตติกร โชติสกุลรัตน
 ความผลสํารวจสิ่งท่ีผูบริหาร

คาดหวังจากฝายจัดซ้ือ
 คนหาตัวชี้วัดผลงาน ในแต

ละหัวขอ 
 ตัวอยาง ในงานจัดซ้ือ 

สามารถนําไปเลือกใชไดทันที

อ กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ อกนิษฐ สมิตะพินทุ
 บทบาทและหนาท่ีของงานจัดซ้ือ

และความสําคัญขององคกร
 ของการจัดซ้ือ

ท่ีดี
 กลยุทธดานราคาของผูขาย

ดร วีรวัฒน ปญญาธนคุณ
 กระแสการ

เปลี่ยนแปลง



อ สรรชัย นิธีกุลวัฒน
 ความสําคัญและความเกี่ยวของ

กันของแตละฝายในซัพพลายเชน


หัวใจของการจัดซ้ือ

อ ศตกร หงษจรรยา
 เขาใจสินคาคงคลังแตละ

ประเภท และความสาคัญตอ
ธุรกิจ

 เขาใจรูปแบบสินคาคงคลัง
ตลอดหวงโซซัพพลายเชน
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อ กฤติกา ปนประเสริฐ
อ ยุพดี เจริญสุข 

 โครงสรางการปฏิบัติการนํา
สินคาเขา

 หลักการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
 การวิเคราะหสินคาเพ่ือชําระภาษี

อากร

อ กิตติกร โชติสกุลรัตน
 ความผลสํารวจสิ่งท่ีผูบริหาร

คาดหวังจากฝายจัดซ้ือ
 คนหาตัวชี้วัดผลงาน ในแต

ละหัวขอ 
 ตัวอยาง ในงานจัดซ้ือ 

สามารถนําไปเลือกใชไดทันที

อ กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ อกนิษฐ สมิตะพินทุ
 บทบาทและหนาท่ีของงานจัดซ้ือ

และความสําคัญขององคกร
 ของการจัดซ้ือ

ท่ีดี
 กลยุทธดานราคาของผูขาย

ดร วีรวัฒน ปญญาธนคุณ
 กระแสการ

เปลี่ยนแปลง



อ สรรชัย นิธีกุลวัฒน
 ความสําคัญและความเกี่ยวของ

กันของแตละฝายในซัพพลายเชน


หัวใจของการจัดซ้ือ

อ ศตกร หงษจรรยา
 เขาใจสินคาคงคลังแตละ

ประเภท และความสาคัญตอ
ธุรกิจ

 เขาใจรูปแบบสินคาคงคลัง
ตลอดหวงโซซัพพลายเชน
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หมวดวิชาที่ 1 

 ความรูเรื่องการจัดซื้อ (อบรม 2 วัน) 

หมวดวิชาที่ 2 

กลยุทธการจัดซื้อจัดหา (อบรม 2 วัน) 

หมวดวิชาที่ 3 

ความรูเรื่องภาวะแวดลอม            
ตองานจัดซื้อจัดหา (อบรม 2) 

หมวด 1  เสารที่ 8  – อาทิตย ที่ 9 
หมวด 2  เสารที่ 15 –อาทิตย ที่ 16 
หมวด 3  เสารที่ 22 – อาทิตย ที่ 23 

ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 

สอบ อาทิตยท่ี 30 พฤศจิกายน 

สมาชิก 
รายป 

สมาชิก 
ตลอดชีพ 

6,385.- 5,743.- 

19,155.- 17,229.- 

C.P.K. 
 

C.P.S. 

หมายเหตุ : 
1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมลูคาเพิ่ม 7% แลว 
2. หลักสูตรนี้สําหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทานัน้ 

สมัครสมาชิกใหม สมาชิกรายป 100 บาท 
สมัครสมาชิกใหม สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท 

3. สมาคมฯ ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษ ีณ ที่จาย  
        ตามคําสั่งสรรพากรที่ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8[2]  

 
4. กรุณาชําระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม 
        ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย” 
        ประเภท บัญชีออมทรัพย 
        ธนาคารกสิกรไทย 
        สาขายอยสี่แยกถนนจนัทน – เลียบคลองชองนนทรี 
        เลขที่บัญชี  747 – 2 – 13256 - 8 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย 

26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2678 6786 – 7  แฟกซ 0 2678 6788 

E – mail : wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th  

Website : www.pscmt.or.th 

C.P.K. [ Certified Purchasing Knowledge ] 
          สอบผาน 

          หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื่องการจัดซื้อ 
 

C.P.S. [ Certificate in Purchasing and Supply ] 
          สอบผานทั้ง 3 หมวดคือ 

          หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื่องการจัดซื้อ 
          หมวดวิชาที่ 2 กลยุทธการจัดซื้อจัดหา 
          หมวดวิชาที่ 3 ความรูเรื่องภาวะแวดลอมตองานจัดซื้อจัดหา 

วิธีการสมคัร 

1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.pscmt.or.th 

2. กรอกรายละเอียดและสงใบสมัครไดที่  
    E – mail : wijitra@pscmt.or.th 

อบรมและสอบ 

C.P.K.,C.P.S. 
ประจาํปี 
2557 

หมวดวิชาที่ 

ความรูเรื่องการจัดซื้อ อบรม วัน

หมวดวิชาที่ 

กลยุทธการจัดซื้อจัดหา อบรม วัน

หมวดวิชาที่ 
ความรูเรื่องภาวะแวดลอม            

ตองานจัดซื้อจัดหา อบรม 

หมวด เสารที่ อาทิตย ที่ 
หมวด เสารที่ อาทิตย ที่ 
หมวด เสารที่ อาทิตย ที่

ครั้งที่ เดือนพฤศจิกายน

สอบ อาทิตยท่ี พฤศจิกายน

สมาชิก
รายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หมายเหตุ 
ราคาดังกลาวรวมภาษีมลูคาเพิ่ม แลว
หลักสูตรนี้สําหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทานัน้

สมัครสมาชิกใหม สมาชิกรายป บาท
สมัครสมาชิกใหม สมาชิกตลอดชีพ บาท

สมาคมฯ ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษ ีณ ที่จาย 
       ตามคําสั่งสรรพากรที่ทป และ ทป ขอ 

กรุณาชําระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม
ชื่อบัญชี สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
ประเภท บัญชีออมทรัพย

       ธนาคารกสิกรไทย
       สาขายอยสี่แยกถนนจนัทน เลียบคลองชองนนทรี
       เลขที่บัญชี  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ชั้น ถ จันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร แฟกซ 

สอบผาน
หมวดวิชาที่ ความรูเรื่องการจัดซื้อ

สอบผานทั้ง หมวดคือ
หมวดวิชาที่ ความรูเรื่องการจัดซื้อ

          หมวดวิชาที่ กลยุทธการจัดซื้อจัดหา
          หมวดวิชาที่ ความรูเรื่องภาวะแวดลอมตองานจัดซื้อจัดหา

วิธีการสมคัร 

 ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ 
 กรอกรายละเอียดและสงใบสมัครไดที่ 

อบรมและสอบ

C.P.K.,C.P.S. 
ประจาํปี 
2557 



          ตามท่ีสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย ไดจัดอบรมและสอบความรูในงาน
จัดซื้อจัดหารวม 3 วิชาในเดือนมีนาคม กรกฎาคมและพฤศจิกายนของทุกป เพ่ือออกวุฒิบัตร Certified 
Purchasing Knowledge (C.P.K.) แกผูท่ีสอบผานวิชาท่ี 1 และออกวุฒิบัตร Certificate in Purchasing 
and Supply (C.P.S.) แกผูท่ีสอบผานท้ัง 3 วิชามาโดยตลอดต้ังแตป พ.ศ. 2537 นั้น 

          บัดนี้ โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดมีมติท่ีประชุมใหประกาศยกเลิกการออกวุฒิบัตร 
Certified Purchasing Knowledge (C.P.K.) แกผูท่ีสอบผานวิชาท่ี 1 ดวยเหตุท่ีพิจารณาเห็นวาบุคลากร
จัดซื้อที่ครองวุฒิบัตร C.P.K. มีความรูวิชาท่ี 1 วิชาเดียวไมเปนการเพียงพอท่ีจะสนองตอบความตองการของ
ขอบเขตงานจัดซื้อจัดหาในปจจุบัน รวมไปถึงความไมเขาใจของบุคคลอื่นท่ีไดสัมผัสดวยวาการครองวุฒิบัตร 
C.P.K. นั้น มีความรูวิชาจัดซื้อจัดหากวางขวางเพียงใด และเกิดความสับสนเมื่อเปรียบเทียบกับวุฒิบัตร C.P.S. 
อีกท้ังระยะหลายปท่ีผานมา การขอรับวุฒิบัตร C.P.K. ของสมาชิกผูสอบผานวิชาท่ี 1 มีจํานวนลดลงเปน
ลําดับ เพราะตางก็ทราบวา ควรสอบผานวิชาท่ี 2 และ 3 ดวย แลวขอรับวุฒิบัตร C.P.S. จะเปนการดีกวา 
เพราะไดรับการรับรองวามีความรูครอบคลุมงานจัดซื้อจัดหากวางขวางกวามาก สวนการสอบใหผานนั้น
สามารถสอบแลวเก็บสะสมวิชาได ไมจําตองสอบใหผาน 3 วิชาในการสอบคราวเดียว 

           ท้ังนี้ การยกเลิกการออกวุฒิบัตร C.P.K. จะเริ่มมีผลต้ังแตการอบรมและสอบในเดือนพฤศจิกายน 
2558 เปนตนไป จึงยังเปดโอกาสใหแกสมาชิกท่ีจะขอรับวุฒิบัตร C.P.K. ไดดวยการสอบผานวิชาที 1 ในการ
จัดสอบในเดือน พฤศจิกายน 2557 เดือนมีนาคม และกรกฎาคม 2558 เทานั้น 

           อยางไรก็ตาม ตามประกาศฉบับนี้ เปนการยุติการออกวุฒิบัตร C.P.K. ใหแกผูสอบผานวิชาท่ี 1 
เทานั้น แตการจัดอบรมและสอบวิชาท่ี 1 ยังคงมีอยูตามปกติเพราะเปนหนึ่งในสามวิชาของหลักสูตร C.P.S.  
สําหรับสมาชิกผูทรงวุฒิบัตร C.P.K. อยูแลวยังคงทรงสิทธิอยูเชนเดิม 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2557 

ประกาศโดย.. ฝายพัฒนาวิชาชีพ                

ประกาศ 

ประกาศเรื่อง ยกเลิกการออกวุฒิบัตร  
Certified Purchasing Knowledge (C.P.K.) 

ตามท่ีสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย ไดจัดอบรมและสอบความรูในงาน
จัดซื้อจัดหารวม  วิชาในเดือนมีนาคม กรกฎาคมและพฤศจิกายนของทุกป เพ่ือออกวุฒิบัตร 

แกผูท่ีสอบผานวิชาท่ี และออกวุฒิบัตร 
แกผูท่ีสอบผานท้ัง  วิชามาโดยตลอดต้ังแตป พ ศ นั้น

บัดนี้ โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดมีมติท่ีประชุมใหประกาศยกเลิกการออกวุฒิบัตร 
แกผูท่ีสอบผานวิชาท่ี ดวยเหตุท่ีพิจารณาเห็นวาบุคลากร

จัดซื้อที่ครองวุฒิบัตร มีความรูวิชาท่ี  วิชาเดียวไมเปนการเพียงพอท่ีจะสนองตอบความตองการของ
ขอบเขตงานจัดซื้อจัดหาในปจจุบัน รวมไปถึงความไมเขาใจของบุคคลอื่นท่ีไดสัมผัสดวยวาการครองวุฒิบัตร 

นั้น มีความรูวิชาจัดซื้อจัดหากวางขวางเพียงใด และเกิดความสับสนเมื่อเปรียบเทียบกับวุฒิบัตร 
อีกท้ังระยะหลายปท่ีผานมา การขอรับวุฒิบัตร ของสมาชิกผูสอบผานวิชาท่ี  มีจํานวนลดลงเปน
ลําดับ เพราะตางก็ทราบวา ควรสอบผานวิชาท่ี  และ ดวย แลวขอรับวุฒิบัตร จะเปนการดีกวา 
เพราะไดรับการรับรองวามีความรูครอบคลุมงานจัดซื้อจัดหากวางขวางกวามาก สวนการสอบใหผานนั้น
สามารถสอบแลวเก็บสะสมวิชาได ไมจําตองสอบใหผาน วิชาในการสอบคราวเดียว

ท้ังนี้ การยกเลิกการออกวุฒิบัตร จะเริ่มมีผลต้ังแตการอบรมและสอบในเดือนพฤศจิกายน 
เปนตนไป จึงยังเปดโอกาสใหแกสมาชิกท่ีจะขอรับวุฒิบัตร  ไดดวยการสอบผานวิชาที  ในการ

จัดสอบในเดือน พฤศจิกายน เดือนมีนาคม และกรกฎาคม เทานั้น

อยางไรก็ตาม ตามประกาศฉบับนี้ เปนการยุติการออกวุฒิบัตร ใหแกผูสอบผานวิชาท่ี  
เทานั้น แตการจัดอบรมและสอบวิชาท่ี  ยังคงมีอยูตามปกติเพราะเปนหนึ่งในสามวิชาของหลักสูตร  
สําหรับสมาชิกผูทรงวุฒิบัตร อยูแลวยังคงทรงสิทธิอยูเชนเดิม

ประกาศ ณ วันท่ี  กันยายน พ ศ

ประกาศโดย ฝายพัฒนาวิชาชีพ

ประกาศ
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการออกวุฒิบัตร 
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