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การทํา Cost Savings อยา่งมอือาชพีในการบรหิารงานจัดซือ้จัดหา 
Cost Savings Professionally in Purchasing & Supply Management 

รุน่ถัดไป วันที ่25 พฤษภาคม 2565 /วันที ่16 มถินุายน2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  

 
วตัถปุระสงค ์
การประหยัดตน้ทนุ (Cost saving), การลดตน้ทนุ (Cost reduction), การหลบหลกีตน้ทนุ (Cost avoidance), เป็น
เรือ่งปกตทิีท่กุบรษัิทตอ้งทํา แตเ่ป็นทีป่ระจักษ์ชดัเจนวา่การเอาเปรยีบหรอืบบีคัน้กดขีนั่น้ มปีระโยชนฉ์าบฉวยเพยีงในระยะสัน้ 
แตก่ลบัจะสง่ผลรา้ยตอ่เน่ืองระยะยาว การทํางานจัดซือ้ยคุใหมใ่นเชงิของ P&S (Purchasing & Supply Management) จงึตอ้ง
เรยีนรูว้ธิใีหถ้กูตอ้งเพือ่ใหไ้ดรั้บผลดอียา่งย่ังยนื 
หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 
*  Cost Savings ม ี2 ประเภทคอื Cost Reduction และ Cost Avoidance 

*  Cost Savings ตอ้งด ูTCO และ LCC 

*  เครือ่งมอืทีจ่ะนําไปสู ่Cost Savings อยา่งย่ังยนืคอือะไรบา้ง 

      -   Pareto (ABC) Analysis        

      -   Supplier Positioning Model      

      -   Supplier Preferencing Model       

      -   Market Management Matrix      

      -   Relationship Spectrum 

*  วางยทุธศาสตรเ์รือ่งการเลอืกซพัพลายเออร ์การเลอืกเทคนคิการจัดซือ้ การจัดการความสมัพันธ ์  

   และการเลอืกนักจัดซือ้ทีรั่บผดิชอบ สําหรับสนิคา้และบรกิาร 4 ประเภท เพือ่ลดตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ 

     -  Non-critical Supplies              

     -  Leverage Supplies 

     -  Bottleneck Supplies                

     -  Critical Supplies 

*  เทคนคิการคบคา้กันแบบ Partnership 
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*  การบรหิาร Tactical Relationship และ Strategic Relationship 

*  การยตุคิวามสมัพันธก์ับซพัพลายเออร ์

วทิยากร : อ. เชีย่วชาญ รตันามหทัธนะ 
 

อตัราคา่สมัมนา Promotion!!   เพยีง 3,000 บาท (ยังไมร่วม Vat 7%) 
วธิกีารชําระเงนิ:  โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
 
ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 
 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


หมวดการจดัซ้ือ [การทํา Cost Savings อย่างมอือาชพี]                                                    

 

ccos 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

การทํา Cost Savings อยา่งมอือาชพีในการบรหิารงานจัดซือ้จัดหา 
Cost Savings Professionally in Purchasing & Supply Management 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  
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