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วธิวีดัผลงานจดัซือ้ และการทํารายงานจดัซือ้  
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting) 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 / วนัท่ี 8 กนัยายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 โรงแรมจัสมินซิตี ้สุขุมวทิ 23 

วตัถปุระสงค ์

การรายงานวา่รับ PR เขา้มากีใ่บ ออก PO กีใ่บ ซือ้ของกีร่ายการ เป็นเงนิเทา่ไรนัน้ทา่นทราบไหมวา่รายงานแบบน้ีใชว้ัดผลงาน

ไมไ่ด ้และทา่นทราบ ไหมวา่เขาวดัผลงานจัดซือ้กันในประเด็นใดบา้ง? การสมัมนาครัง้น้ีจะเลา่ใหฟั้งอยา่งหมดเปลอืก ถงึ

วธิกีารทํารายงาน ทัง้ชนดิรายวันรายสปัดาห ์รายเดอืน และรายปีอยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระโยชนต์อ่ผูอ้า่น อกีทัง้วธิวีัดผล

งานและตรวจสอบแผนกจัดซือ้  รับประกันไดผ้ล…ใชง้านไดจ้รงิ..และใชไ้ดท้ันท ี
 

วตัถปุระสงค ์

• เพือ่ใหต้ระหนักถงึเกณฑวั์ดผลงานและตรวจสอบแผนกจัดซือ้เกณฑช์ี ้เพือ่นําไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเป้าหมายในการทํางานใหป้ระสบ
ความสําเร็จอยา่งเป็นระบบ 

• ทราบถงึวธิกีารทํารายงานเสนอตอ่องคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม เพือ่ใชพ้ัฒนาปรับปรุงใหด้ขี ึน้ 

หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 
• วธิทํีารายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance 

(How to report cost saving, cost reduction & avoidance) 
• เรือ่งของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor), KPI (Key Performance Index) และ BSC (Balance sc

orecard) 
• วธิวีัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement 
• วธิดี ูEfficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซือ้  

  (Auditing the efficiency and purchasing effectiveness) 
• วธิกีาํหนดวัตถปุระสงคใ์นงานจัดซือ้ใหช้ดัเจน เพือ่สะดวกในการวดัผลงาน  

(How to write a clear and practical purchasing objective) 
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• รายงานจัดซือ้แบบไหนทีจ่ะชว่ยฝ่ายบรหิารได ้ 

(Which type of purchasing report that executives must have) 
• บทสรุปในการวดัผลงานทีท่กุบรษัิทตอ้งสนใจ  

(The latest research about how to measure) 
• ตัวอยา่งการทํารายงานทีด่แีละสามารถแสดงผลงานได ้ 

(How to do the valuable purchasing report) 
• ขอ้พงึปฏบิตั ิ11 ขอ้ เพือ่ใหเ้กดิการยอมรับนับถอืงานจัดซือ้  

(How the purchaser get the recognition from executives) 

วทิยากร : อ. เชีย่วชาญ รตันามหทัธนะ 
 

อตัราคา่สมัมนาทา่นละ 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บาท (Online ZOOM) 

คา่สมัมนา Onsite ทา่นละ 3,900 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel) 

รบัชําระเงนิ โดยการโอนเงนิผา่นธนาคารเทา่น ัน้ 
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) 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลักสูตร  วิธีวดัผลงานจดัซ้ือและการทาํรายงานจดัซ้ือ 

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: ____________________________________________________________________________  
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