
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

กลยทุธก์ารจดัซื!อและ 
การเจรจาตอ่รองในงานจดัซื!อ  

 

 
วทิยากร:  อาจารยก์มลทพิย ์จนัทรมสั 

                   ADAMS THAILAND LTD. โรงงานผลติอาหาร ลกูอม หมากฝรัOง 
                                  WARNER LAMBERT THAILAND LTD. โรงงานผลติอาหารและยา 
                               SCHERING PLOUGH INCORPORATION Pharmaceutical Company 
                             THAI OFFSET CO. LTD ผูผ้ลติบรรจภุัณฑ ์Flexible Packaging 
                                                  ROTARY  INTERNATIONAL 

                               JIAM  ASSOCIATION Import and Export 
 
 
 

5 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 

หลักสตูรนีgมวัีตถุประสงคเ์พืOอเพิOมพูนความรู ้ความเขา้ใจ ในเรืOองขอบเขต ขั gนตอนการบรหิารงานจัดซืgอ  
รูปแบบการจัดซืgอทีOมผีลตอ่สมัพันธภาพกับผูข้าย  เจาะลกึการจัดแบง่กลุ่มสนิคา้ต่างๆใหเ้ห็นภาพชดัเจนในการ
บรหิารจัดการ เพืOอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถนําความรูค้วามเขา้ใจดังกล่าวไปใชใ้นการบรหิารงานจัดซืgอ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 
 
 
วตัถปุระสงค ์

• เรยีนรูเ้ขา้ใจถงึขอบเขตขัgนตอนในการบรหิารงานจัดซืgอ  

• เขา้ใจเป้าหมายสนิคา้และบรกิารเพืOอใหส้ามารถเลอืกซืgอไดต้รงตามความตอ้งการ   

• เรยีนรูว้ธิกีารจัดแบง่กลุม่สนิคา้ และการบรหิารจัดการอยา่งละเอยีด 

• เรยีนรูก้ารเจรจาต่อรองในงานจัดซืgอ 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1 Scope ของการบรหิารงานจัดซืgอและซพัพลายเชน 
2. บทบาทและขัgนตอนการทํางานของฝ่ายจัดซืgอ 
3. ความสัมพันธร์ะหว่างผูซ้ืgอและผูข้ายกับรูปแบบการจัดซืgอ 
4. ตั gงเป้าหมายในการจัดซืgอจัดหาใหต้รงกับความตอ้งการ 
5. เจาะลกึยทุธศาสตรก์ารจัดซืgอจัดหาสนิคา้แต่ละกลุม่ 
6. การวเิคราะหแ์ละการจัดกลุม่สนิคา้ 
    • การจัดกลุ่มสนิคา้ตามมูลคา่ โดย Pareto Rule (80/20) , ABC Analysis 
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    • การจัดกลุ่มสนิคา้และกลยุทธก์ารบรหิารสนิคา้แต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model 
    • ปัจจัยพจิารณาการจัดแบง่กลุ่มสนิคา้ 
    • Workshop การจัดแบง่กลุม่สนิคา้ตามวธิกีารตา่งๆ 
7. เขา้ใจมมุมองของซพัพลายเออร ์
8. การวางแผนยุทธวธิใีนการเจรจาตอ่รองจัดซืgอทีOมปีระสทิธภิาพ 
9. การสรา้งทางเลอืกทีOเป็นประโยชนก์ับทกุฝ่าย 
10. เทคนคิการทําสญัญา ทีOรัดกมุและไม่เสยีเปรยีบ 
11. เคล็ดลับการสรา้งกําไรใหก้ับองคก์ร 
12.Workshop แบง่กลุม่เพืOอฝึกการเจรจาตอ่รอง 
 

ใบรบัรอง : บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากัด 
 

อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ดงันีg 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีO 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีO 014-2-63503-8 

          ชืOอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีO 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืOอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืOอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัOงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั 
3.  หกั ณ ทีOจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีOไดชํ้าระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั 
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  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
  
 
 
 

อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, เทคนคิการจัดซืgอและการเจรจาตอ่รองในงานจดัซืgอ, การบรหิารงานจัดซืgอไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
 


