
PPC063 
การเขยีนระเบยีบ และคูม่อืจดัซือ้

สาเหตขุองการจัดซือ้ทีผ่ดิพลาด ทีเ่กดิขึน้ในหลายๆ
องค กร ส วนหนึง่มาจากการทีไ่ม ได เขยีนกตกิาหรอืระเบยีบ 
และวธิกีารจัดซือ้ไว ให ชดัเจน ครอบคลมุ เป นมาตรฐานที่
ตรวจสอบได หลายองค กรแม จะเคยมรีะเบยีบและ วธิกีาร
จัดซือ้ไว แล ว แต ยังดเูหมอืนว าจะมผีดิพลาด ผดิเพีย้น
เกดิอยู ถงึเวลาหรอืยังที่
ต องมาทบทวนหรอืหาวธิทีี ่มอือาชพีเขาใช กนั

หลกัสตูรนีเ้หมาะสมกบั
จัดนักซือ้ทกุระดบั
ผูบ้รหิาร

วทิยากร
คณุธรีกลู แกว้เครอืค า
▪ อดตีผูบ้รหิารงานจัดซือ้จากปูนซเิมนตไ์ทย ปูนนครหลวง เบ
ทาโกร SB-Furniture พฤกษาเรยีลเอสเตท สยามพวิรรธน์

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั
▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูจ้ากคู มือจัดซือ้ 
VS นโยบายจัดซือ้ไปลดความเสยีงในการท างานผดิพลาด
▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูว้ธิปีฏบิตัใินการจัดซือ้และสิง่
แวดล อมทีจ่ าเป นในกระบวนการจัดซือ้
▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูข้ัน้ตอนการเขยีน
นโยบายจัดซือ้ และระเบยีบวธิกีารจัดซือ้ ทีไ่ดจ้ากการอบรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รปูแบบของหลกัสตูร
การบรรยายพรอ้มเอกสารประกอบ

เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอด
หลกัสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหักคา่ใชจ้า่ยทาง
บญัชไีด ้200 %

การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซ้ือ 
(Writing a purchasing policy & manual)

หลกัสตูร 1 วนั

วนัองัคารที ่12 กมุภาพนัธ ์2562
โรงแรมรอแยล เบญจา สขุมุวทิ 5

เชญิส ารองทีน่ ัง่ดว่น 

Organized by:

www.brainasset.com

ระยะเวลา
จ านวน 1 วนั (9:00 น. – 16:00 น.)

สถานที่
โรงแรมรอแยลเบญจา สขุมุวทิ 5

คา่ลงทะเบยีน
Normal
ทา่นละ    3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ
400 บาท
ทา่นละ    3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท



Organized by:

www.brainasset.com

หวัขอ้การบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
▪ คู มอืจัดซือ้ VS นโยบายจัดซือ้ (Purchasing Manual vs Purchasing Policy) 
▪ 5W1H ก อนมนีโยบายจัดซือ้และระเบยีบวธิกีารจัดซือ้ (5W1H before writing the Procurement Policy & 
Manual) 
▪ สิง่แวดล อมทีจ่ าเป นในกระบวนการจัดซือ้ (Necessary environments of Procurement) 
▪ วธิกีารจัดซือ้แบบต างๆ (Purchasing Methods) 
▪ วธิปีฏบิตัใินการจัดซือ้ (Purchasing Procedure)
▪ ขัน้ตอนการเขยีนนโยบายจัดซือ้ และระเบยีบวธิกีารจัดซือ้ (Writing the Procurement Policy & Manual) 
▪ อ านาจด าเนนิการ คอือะไรและใช อย างไร (What is Level of Authorities : LOA) 
▪ สิง่ทีเ่กีย่วข อง เพือ่สนับสนุนการจัดท านโยบายจัดซือ้ และระเบยีบวธิกีารจัดซือ้ (Procurement Policy & Manual 
supports)

วนัองัคารที ่12 กมุภาพนัธ ์2562

Organized by:

www.brainasset.com

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต าแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก (จ าเป็น) ________________________ ส านักงานใหญ ่      สาขา (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสาร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสานงาน :___________________ 

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ารองผา่นลกูคา้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง โทรสาร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด 
 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 10 
ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยัน

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0105545017452


