
 
  

ตนทุนในการจัดซ้ือ 
Purchasing Costs 
 
 ในการที่บริษทัของเราดําเนินการจัดซ้ือวัตถุดิบ ชิน้สวน สนิคา หรือการจางบริการนั้น ยอมมีตน 
ทุนคาใชจายในการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจาง เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Ordering costs หรือ Purchasing 
costs หรือ Procurement costs หรือเรียกเปนภาษาไทยวา คาสั่งซ้ือ หรือคาใชจายในการจัดซ้ือ หรือ
ตนทุนในการจัดซ้ือ คาใชจายหรือตนทุนการจัดซ้ือนี้มิใชราคาของที่ซ้ือเขามานะครับ คนละเรื่องกนัครับ 
 คาใชจายในการส่ังซื้อหรือตนทุนในการจัดซื้อ ไดแก เงินเดือนของผูที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ คา 
ใชจายในการตรวจรับและตรวจสอบ คาใชจายในกระบวนการจายเงินหรือโอนเงินใหซัพพลายเออร และคาเอกสารทุกชนิดที่เก่ียว 
ของ คาใชจายเหลานี้มีทั้งคาใชจายคงที่ และคาใชจายแปรผัน  
 คาใชจายคงท่ีก็อยางเชนเงินเดือนของนักจัดซื้อ ซึ่งงานจัดซื้อจะมากหรือนอย หรือไมซื้อเลยก็ตองจายเงินเดือนใหนักจัด 
ซื้ออยูดี หรือคาอาคารสถานที่ก็เชนกัน ซึ่งถาลงไดเชาไวแลวก็เปนอันวาตองจายคาเชาวันยังคํ่า ไมวาจะมีงานใหซื้อหรือไมก็ตาม 
อยางนี้เปนตน 
 สวนคาใชจายแปรผันนั้นก็จะแปรผันสมชื่อ กลาวคือถามีงานจัดซื้อมาก คาใชจายก็จะมากตาม ถามีงานจัดซื้อนอย คา 
ใชจายก็จะนอยตาม เชนคาแบบฟอรมใบส่ังซื้อ คาสงแฟกซ คาโทรศัพทติดตามงาน คาตรวจรับและตรวจสอบวิเคราะหสินคา 

คาใชจายในกระบวนการจายเงิน เปนตน  
 เพื่อใหเขาใจงายขึ้นตองดูตัวเลขกันหนอย โปรดดูใน
ภาพที่-1 สมมติวาแผนกจัดซื้อของบริษัทแหงหนึ่งมีคนทํางาน
อยู 5 คน ประกอบดวย ผูจัดการแผนกจัดซื้อ เลขานุการ หัวหนา
แผนกจัดซื้อ นักจัดซื้อตางประเทศ และนักจัดซื้อในประเทศ 
เงินเดือนของทั้ง 5 คนดังที่แสดงในภาพที่-1 รวมแลวเดือนละ 
125,000 บาท หรือปละ 1,625,000 บาท  

 ถาทั้งปบริษัทแหงนี้ออกใบส่ังซื้อไป 1,000 ใบ ดังนั้นคาส่ังซื้อก็จะเทากับ 1,625 บาทตอการส่ังซื้อ 1 คร้ัง แตนี่เปนการคิด
แบบหยาบๆ เทานั้นเพราะคิดเฉพาะเงินเดือน ยังใชไมได เนื่องจากยังมีคาใชจายอยางอื่นอีก ดังนั้นลองมาคิดกันใหมใหละเอียด
ขึ้น ดังตัวเลขท่ีแสดงไวใน ภาพที่-2  

 จากภาพที่-2 คาใชจายเร่ืองเงินเดือน บวกกับคาน้ําคาไฟ
คาเส่ือมราคากลายเปนปละ 2,000,000 บาท และทีนี่ออกใบส่ังซื้อป
ละ 1,000 ใบ ทีนี้ก็จะเห็นวา คาส่ังซื้อมิใชใบละ 1,625 บาท แตคือ
ใบละ 2,000 บาททีเดียวแหละ และโปรดทราบวาก็ยังไมครบถวนอยู



ดี ถาจะใหครบถวนก็ตองเอาคาใชจายของฝายอื่นที่เก่ียวของ เชน คาใชจายของฝายสโตรที่ตองคอยรับของตามใบส่ังซื้อ คาใชจาย
ของแผนก QC ที่ตองคอยตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ส่ังซื้อเขามา คาใชจายของฝายบัญชีการเงินที่ตองทําหนาที่ตรวจเอกสาร
และทําเช็คจายเงิน และอยาลืมคาเอกสารคาแบบฟอรมและคาโทรศัพทของแผนกจัดซื้อเองดวยที่จะตองคิดรวมเขาไป ทีนี้ก็จะเปน
คาส่ังซ้ือที่สมบูรณแบบ   
 คาส่ังซ้ือที่หามาไดนี้เขาเอาไวสําหรับใชในการคํานวณคา EOQ – Economic Order Quantity หรือจํานวนการส่ังซื้อที่
ประหยัด และมีไวสําหรับการวิเคราะหเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ แตนักจัดซื้ออยาเพิ่งทอแทวายากตอการหาตัวเลข เพราะ
หลายแหงก็คิดคํานวณตามแตที่จะหาไดเทานั้น ไมไดละเอียดยิบหนักหนาอะไร 
 บางแหงบอกวา การส่ังซื้อของจากตางประเทศนั้น ตองมีคาใชจายในการส่ังซื้อแพงกวาในประเทศ เพราะคาโทรศัพท
ทางไกลก็แพงกวา คาสงแฟกซก็แพงกวา คาสงไปรษณียก็แพงกวา เอกสารโตตอบกันก็เขียนยากกวา เงินเดือนนักจัดซื้อที่รับผิด 
ชอบการซ้ือของจากตางประเทศก็มักจะสูงกวานักจัดซื้อในประเทศ ดังนั้นจะมาคิดเฉล่ียเหมากันไปอยางนี้จะทําใหภาพบิดเบือนไป
จากขอเท็จจริง 
 กรณีเชนนี้ ก็สามารถคิดแยกออกไปใหชัดเจนไดไมยุงยากอะไรเลย เพียงแตตองแยกคาใชจายออกมาใหไดเสียกอน เปน
ตนวา ผูจัดการจัดซื้อ เลขานุการ หัวหนาแผนก ทั้งสามคนนี้ตองใชเวลาประมาณ 60% ของตนเองไปดูแลงานจัดซื้อตางประเทศ 
และใชเวลาเพียง 40% เพื่อดูแลงานจัดซื้อในประเทศ 
ดังนั้นเงินเดือนรวมกับโบนัสของผูจัดการปละ 
650,000 บาท นั้นก็ตองแบงเปน 2 สวน สวนแรก 
60% ซึ่งเทากับ 390,000 บาทนั้น ถือวาเปนคาใช 
จายในการจดัซื้อตางประเทศ อีก 40% ซึ่งเทากับ 
260,000 บาท ก็เปนคาใชจายของการจัดซื้อใน
ประเทศ เงินเดือนของเลขานุการและหัวหนาแผนกก็
คิดแยกสวนออกมาในทํานองเดียวกัน ดังนั้น ถามองเฉพาะเงินเดือนของแผนกจัดซื้อก็จะเปนดังที่แสดงไวใน ภาพที่-3 
 ถาบริษัทแหงนี้ออกใบส่ังซื้อรวม 1,000 ใบ ตลอดระยะเวลา 1 ป โดยแบงออกเปนใบส่ังซื้อของจากตางประเทศ 100 ใบ 
และเปนใบส่ังซ้ือในประเทศ 900 ใบ ดังนั้น คาส่ังซื้อตางประเทศก็จะเปนใบละ 9,620 บาท สวนคาส่ังซื้อในประเทศก็จะเปนใบละ 
737 บาท อยางนี้ก็จะไดตัวเลขที่ถูกตองขึ้น และก็อยาลืมวายังมีคาใชจายอยางอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนดวย ซึ่งก็จะตองนํามา
คํานวณในทํานองเดียวกันนี้ 
 โดยสรุปแลว คาส่ังซื้อหรือตนทุนในการจัดซื้อนั้นก็จะประกอบไปดวยตนทุนหลายอยาง อันไดแก คาใชจายในการทําใบ
ขอใหซื้อ(PR) คาใชจายในการเลือกและตรวจสอบซัพพลายเออร คาใชจายในการเจรจาตอรอง คาใชจายการทําใบส่ังซื้อ(PO) หรือ
การทําสัญญาจัดซื้อวาจาง คาใชจายในการติดตามงานหรือเรงรัดติดตามของ คาใชจายในกระบวนการรับของ ตรวจสอบคุณภาพ
ของ คาใชจายในการชําระเงินหรือโอนเงินใหซพัพลายเออร 
 ในอดีตสมัยที่ผมทํางานอยูในบริษัทอเมริกันแหงหนึ่ง จําตัวเลขไดวาคา
ส่ังซ้ือในประเทศใบละ 150 บาท และคาส่ังซื้อตางประเทศใบละ 1,500 บาท ใน
ปจจุบันทราบตัวเลขจากบริษัทอีกแหงหนึ่งวาคาส่ังซื้อในประเทศใบละ 1,500 บาท 
สวนคาส่ังซ้ือตางประเทศใบละ 5,000 บาท แตตัวเลขเหลานี้มิใชมาตรฐานแต
ประการใดนะครับ ตัวเลขจะแตกตางกันไปในแตละบริษัท ทานจึงตองคํานวณของ
ทานเอาเอง ใหฝายบญัชีชวยคํานวณใหก็ไดนะครับ 
 คาส่ังซ้ือนั้นมีไวประกอบการวิเคราะหและวางแผนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อ ในรูปที่แสดงไวนี้จะเห็นวาสัดสวนของคาส่ังซื้อกับราคาของส่ิงที่ซื้อ
เปนสัดสวนที่ไมเหมาะสมเปนอยางย่ิงคือ 60:40 สมมติวาซ้ือของราคาเพียง 800 
บาท แตมีคาใชจายในกระบวนการจัดซื้อถึง 1,200 บาท เหตุการณเชนนี้มักเกิด



ขึ้นกับการจัดซื้อของในกลุม Non-critical items เชน การซื้อวัสดุสํานักงาน (Stationery) และของจําพวก MRO itemsบางชนิด 
(MRO = Maintenance Repair & Operation items) ทางแกก็คือตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อของจําพวกเหลานี้เสียใหม โดย
เปล่ียนไปใชระบบ Online purchasing, Blanket order, System contracting, หรือ Consignment purchasing ซึ่งจะทําให
สัดสวนของคาส่ังซ้ือกับราคาของที่ซื้อเปล่ียนเปน 1:99 ตามรูป 
 จากตัวเลข Benchmarking ในอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดทําโดย CAPS Research เม่ือเดือน
ธันวาคม 2011 สรุปไดวานักจัดซื้อแตละคนมีคาใชจายในการดําเนินงานคนละ US$123,371 และยอดคาใชจายในการดําเนินการ
ของนักจัดซ้ือคิดเปน 0.96% ของยอดเงินจัดซื้อวาจาง อีกทั้งยังแนะนําวิธีลดสัดสวนของ Purchasing cost ลงโดยใหปรับ
กระบวนการทํางานใหส้ันลง และใหเปล่ียนวิธีจัดซื้อเสียใหม เชน Call-off contract หรือ Fixed contract หรือ Systems 
contracting หรือ Consignment purchasing ควรนํา IT เขามาชวยในระบบจัดซื้อ ลดความซับซอนของกระบวนการตรวจสอบลง
บาง และปรับปรุงวิธีการจายเงิน 
 นอกจากใชประโยชนในการวิเคราะหและวางแผนการจัดซื้อแลว ก็ยังนําไปคํานวณ “ปริมาณท่ีเหมาะสมในการซื้อแตละ
คร้ัง” หรือที่เรียกกันวา EOQ – Economic Order Quantity คาส่ังซื้อก็คือ P ในสูตรคํานวณ 

A  = Annual Demand (พยากรณวาจะใชหรือจะขายสินคานั้นปละเทาไร) 
P = Purchasing Cost (คาใชจายในการส่ังซื้อคร้ังละเทาไร) 
I =  Inventory Carrying Rate (คาถือครองสต็อกคิดเปนเปอรเซ็นตตอป) 
C = Cost of Material (ตนทุนของสินคานั้นตอหนวย) 

  เพื่อใหเขาใจชัดเจนก็ตองลองคํานวณกันดูสักหนอย
ก็ได สมมติวาทานเปนเจาของรานขายวัสดุกอสรางแหง
หนึ่งซ่ึงมีขอมูลดังตอไปนี้ รานของทานขายก็อกน้ําเฉล่ียวัน
ละ 1 อัน หรือเดือนละประมาณ 30 อัน หรือปละประมาณ 
360 อัน ตนทุนของทานอันละ 100 บาท คาใชจายในการ
จัดซื้อคร้ังละ 200 บาท คาใชจายในการมีสต็อกไวในครอบ 
ครอง 20% ตอป ถามวาทานควรสั่งซื้อก็อกน้ําคร้ังละก่ีอัน
จึงจะประหยัด คําตอบคือ 85 อัน โปรดดู วิธีคํานวน ที่
แสดงไว 

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตองไปดูใน
เว็บ ก็แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 หรือ
โทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไปใหทานทาง
ไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรือใหสงไปที่ทํางานกร็ะบุใหชัดเจน ... ฟรีครับ … แตถาตองการ
อานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองที่ www.thai.org/amc มีโพสตเอาไวทุกฉบับครบถวนเลยครับ   
 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลดมาจาก
เว็บ www.thai.org/amc ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น ฟรีครับ 


