
 
 
 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ผมไดรับเชิญจากผูจัดงาน Thailand Industrial Fair 2013 ใหไปบรรยาย
เร่ือง “ติดอาวุธนักจัดซื้อมือโปรยุค AEC” ที่ศูนยประชุมไบเทค บางนา ผมขอขอบคุณผูฟงทั้งหลายทั้งแฟนหนาใหมและ
แฟนเกาขาประจําที่ไปฟงผมบรรยายในวันนั้นเกือบ 900 คน ถึงกับตองเสริมเกาอี้ในหอง Grand Hall 203 กันวุนวาย
ทีเดียว ทั้งทานที่ไดไปฟงและไมไดไปฟงหากทานประสงคจะไดเอกสารประกอบการบรรยายในวันนั้น สามารถไปดาวน
โหลดไดฟรีจาก www.thai.org/amc ไมตองเปนสมาชิกและไมตองใชรหัสอะไรก็ไปดาวนโหลดไดฟรีครับ และหากมีปญหา 
ประการใดก็สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดโดยตรงกับผมเลยนะครับที่ cheocharn@hotmail.com หรือ 08 1628 7855 หรือ 
จะเขาไปทักทายกันในเฟซบุคก็ไดนะครับที่ www.facebook.com/cheocharn 
 สําหรับบทความเรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อในฉบับนี้ ผมจะเลาเร่ืองการทํารายงานของแผนกจัดซื้อในประเด็นที่เก่ียว 
กับความไมปกติในการปฏิบัติงาน หมายความวาการทํารายงานจัดซื้อในแตละเดือนนั้นโดย 
ทั่วไปก็จะมีการบันทึกจํานวน PR ที่ไดรับจากแผนกตางๆ มีการบันทึกจํานวน PO ที่ออกใน
แตละเดือน ยอดเงินที่จัดซื้อและวาจางในแตละเดือน ปญหาเร่ืองซัพพลายเออรจัดสงของไม
ทันหรือมีปญหาดานคุณภาพ จํานวนเงินที่ทํา Cost saving ไดในเดือนนั้น สภาวะตลาดและ
สภาพเศรษฐกิจหรืออัตราแลกเปล่ียนที่สงผลกระทบตอการจัดซื้อจัดจางของบริษัท หรือหัว 
ขออื่นใดอีกรอยแปดพันเกา แตฉบับนี้ผมจะหยิบมาคุยเฉพาะหัวขอ “ส่ิงผิดปกติในงานจัดซื้อ” เทานั้น 
 ส่ิงผิดปกติในงานจัดซื้อ มีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวา NCR หรือ Non Compliance Report หรือบางทีก็เรียกวา 
Purchasing Exceptional Report ซึ่งผมสนับสนุนใหนักจัดซื้อทุกทานรวบรวมเหตุการณความไมปกติทั้งหลายเหลานี้ไว
และบันทึกไวในรายงานของฝายจัดซื้อเปนประจําทุกเดือน ที่ทําแบบนี้มิไดมีจุดประสงคจะฟองหรือทํางานเอาหนาแตประ 
การใด แตตองการใหผูบริหารไดรับรูส่ิงผิดปกติที่เกิดขึ้นในแตละเดือน อันจะสงผลตอเนื่องไปถึงการขุดคุยหาตนตอแหง
ปญหา จะไดมีการศึกษาหาทางปองกันมิใหเกิดปญหาซํ้าซาก แมในที่สุดปญหาจะไมหมดส้ินไปแตก็รับประกันไดวาปญหา
ในกระบวนการจัดซื้อจะลดนอยลง ตอไปนี้คือ “ส่ิงผิดปกติในงานจัดซื้อ” ที่ควรจะปรากฎในรายงานของฝายจัดซื้อเปน
ประจําทุกเดือน ไดแก 1.Urgent PR, 2.PR Splitting, 3.PO Alteration, 4.Retroactive PO, 5.Late delivery, 6.Rejection, 
7.Maverick buying ซึ่งผมจะขยายความใหพอเขาใจดังตอไปนี้ 
 1. Urgent PR หมายถึงการขอใหซื้อเรงดวน คือผูใชงาน (User) ตองการสินคาหรือบริการเร็วกวา Lead-time ที่
ตกลงกันไว ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เปนตนวา เนื่องจากวางแผนการผลิตผิดพลาด หรือเนื่องจากลูกคาขอเพิ่มออเดอร 
หรือเนื่องจากทําของเสียจึงใชวัตถุดิบเปลืองกวาปกติ หรือหลงลืม หรือตองการชิ้นสวนอะไหลเรงดวนเนื่องจากเครื่องมี
ปญหาแบบไมคาดคิด หรือไมไดเก็บสต็อกอะหล่ัยเอาไว หรือระบบรายงานสต็อกผิดพลาดทําใหเขาใจผิด แตไมวาจะเกิด
จากสาเหตุใดก็ตาม ก็เปนหนาที่ของฝายจัดซื้อที่จะตองทําทุกวิถีทางที่จะตองจัดซื้อจัดหาหรือเรงใหของเขามาใหทันความ
ตองการของ User ใหจงได มิฉะนั้นบริษัทก็จะเสียหายเชนเคร่ืองตองหยุดเดิน ตองหยุดการผลิต บริษัทขาดรายได หรือถูก



ลูกคาปรับเพราะสงชากวากําหนด การจัดซื้อวาจางแบบเรงดวนเชนนี้ ทางฝายจัดซื้อจะยึดเร่ือง Delivery เปนความสําคัญ
อันดับหนึ่งเพื่อลดความสูญเสียที่รออยูขางหนา เร่ืองราคาและอื่นๆถือเปนอันดับรอง และน่ีคือตนตอแหงปญหาอยางอื่นที่
จะตามมา 
 ไมวาฝายจัดซื้อจะสามารถจัดซื้อหรือวาจางตามความตองการเรงดวนทันหรือไมก็ตาม ฝายจัดซื้อควรบันทึกวา
ความตองการเรงดวนนั้นมาจากแผนกใด สาเหตุแหงความเรงดวนคืออะไร หากไมสามารถจัดซื้อหรือวาจางตามความ
ตองการเรงดวนจะเกิดความเสียหายอยางไรตามมาบาง ความเสียหายที่จะเกิดนั้นคิดเปนเงินเทาไร ทั้งหมดนี้ตองบันทึกไว
ในรายงานเสมอ อยาปลอยเลยตามเลยเปนอันขาด 
 หากฝายจัดซื้อสามารถบริการเรงดวนไดทันเวลา ก็เทากับวาฝายจัดซื้อสามารถลดความสูญเสีย (ที่เกือบจะตอง
เสียถาของมาไมทัน) ใหแกบริษัท จํานวนเงินที่ไมตองสูญเสียไปนี้ถือเปนผลงานของฝายจัดซื้อในเรื่อง Cost saving คือ
ฝายจัดซ้ือชวยใหบริษัทประหยัดเงินคาปรับ หรือชวยทําใหบริษัทไมสูญเสียรายได (ซึ่งเกือบจะสูญเสียไปแลวหากของมาไม
ทัน) 
 2. PR Splitting หมายถึงการซอย PR ออกเปนหลายใบเพื่อใหแตละใบมีมูลคานอยลง เปนการหลีกเล่ียงเพื่อจะ
ไดไมตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท การกระทําเชนนี้มีผลเสียที่เปนการเพ่ิมงานใหฝายจัดซื้อโดยไมจํา 
เปน อีกทั้งทําใหฝายจัดซื้อเสียอํานาจในการเจรจาตอรอง และเปนการเพิ่มคาใชจายการดําเนินงานภายในบริษัทอีกดวยที่
เรียกวา Transaction costs อันไดแกคาเอกสาร คาใชจายเก่ียวกับระบบรับของ ระบบตรวจสอบ และระบบบัญชีและการ
จายเงิน 
 3. PO Alteration คือการขอแกไขใบส่ังซื้อที่ออกไปแลว เชน การขอเพิ่มหรือลดจํานวนท่ีส่ังซื้อไปแลว การขอ
เปล่ียนกําหนดจัดสงเปนเร็วขึ้นหรือชาลง รวมถึงการขอยกเลิกใบส่ังซื้อ แมซัพพลายเออรจะอะลุมอะหลวยใหเปล่ียนแปลง
ไดก็ตาม แตก็แนนอนวาการกระทําเชนนี้ยอมทําใหซัพพลายเออรมีคาใชจายเพ่ิมขึ้น ซึ่งก็แนนอนวาจะตองสงผลกระทบ
กลับมาในการเจรจาตอรองในการจัดซื้อวาจางอยางอื่นที่จะตามมาในอนาคต การขอแกไขใบส่ังซื้อที่ออกไปแลวนั้นแสดง
ถึงความดอยประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท นารําคาญสําหรับทุกฝาย และซัพพลายเออรจะมองวาการติดตอ
ธุรกิจกับเรามี Cost to serve สูง อันจะสงใหเราเสียอํานาจการเจรจาตอรอง  
 4. Retroactive PO หมายถึงการออกเอกสารใบส่ังซื้อยอนหลัง เปนตนวาฝายวิศวกรรมโทรศัพทไปบอกซัพพลาย
เออรขอใหนําอะหล่ัยมาสงใหดวนทั้งๆที่ไมมีใบส่ังซื้อ จากนั้นจึงคอยมาทําเอกสารตางๆ
ยอนหลังใหครบถวนตามระเบียบของบริษัท การซื้อของในระบบนี้ควรแยกออกไปใหชัด 
เจนวาเปนยอดเงินการจัดซื้อที่ฝายจัดซื้อมิไดลงมือซื้อจริงแตประการใด ฝายจัดซื้อเพียง 
แตชวยทําเอกสารยอนหลังใหเทานั้นเพื่อใหถูกตองตามระบบระเบียบ ลองรวบรวมยอด
ซ้ือชนิดนี้และบันทึกไวในรายงานแตละเดือนสิครับ ยอดเงินกอนนี้ผูบริหารสนใจแนนอน   
 5. Late delivery หมายถึงการที่ซัพพลายเออรสงมอบลาชากวาที่ตกลงกันไว 
ทําใหบริษัทมีเวลานอยลงในการทํางาน และอาจตองเสียคาใชจายในการทํางานลวงเวลา ฝายจัดซื้อจะตองบันทึกสาเหตุ
แหงการลาชาใหชัดเจนวาเกิดจากอะไร เชนเปนเพราะฝายเราส่ังซื้อโดยใหเวลาซัพพลายเออรส้ันกวาที่ตกลงกัน หรือปญหา
เกิดจากฝายซัพพลายเออร และไมวาจะเกิดจากฝายใดก็ตาม ควรจะตองบันทึกความคิดเห็นไวดวยวาจะตองทําอยางไร
ตอไปเพื่อมิใหเกิดปญหาซํ้าซาก 

 6. Rejection หมายถึงสินคาหรือบริการไมเปนไปตาม Specification ที่ตกลงกันไว ตองเสียเวลารอคอยในการ
เอาของใหมมาแลกเปล่ียน หรือบางกรณีที่จําเปนอยางเรงดวนก็จําตองเอามาใชงานโดยยอมเสียเวลาแกไขปรับปรุงอันจะ
สงผลใหการผลิตชาลงกวาปกติ อยาลืมบันทึกขอคิดเห็นไวดวยวาจะตองทําอยางไรตอไปเพื่อมิใหเกิดปญหาซํ้าซาก 



 7. Maverick buying หมายถึงการที่ User ดําเนินการจัดซื้อกันเองแตไมเปนไปตามระเบียบหรือขั้นตอนของ
บริษัทที่กําหนดเอาไว เชนฝายจัดซื้อไดติดตอซัพพลายเออรไวใหแลวทั้งราคาและเงื่อนไขโดยให User สามารถเรียกของเขา 
ไดเองจากซัพพลายเออรรายท่ีกําหนดไวในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดเอาไว แต User กลับไปซ้ือจากซัพพลายเออรรายอื่น
โดยหาเหตุผลตางๆนาๆมาอาง การกระทําเชนนี้ทําใหยากตอการควบคุมและเปนการเสียประโยชนของบริษัทในเร่ืองของ
ราคาและบริการ 
 ส่ิงผิดปกติในงานจัดซื้อทั้ง 7 ประเภทท่ีผมยกมาเปนตัวอยางนี้ บั่นทอนประสิทธิภาพในการจัดซื้อและทําใหบริษัท
เสียประโยชน หากฝายจัดซื้อไมบันทึกไวในรายงานในแตละเดือน จะทําใหการแกไขแบบขุดรากถอนโคนหรือการบรรเทา
ปญหาก็จะไมสามารถทําได แตจะกลายเปนการแกที่ปลายเหตุหรือแกปญหาเฉพาะหนาเทา 
นั้น ซึ่งแกยังไงก็ไมมีทางจบหรอกครับ   

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจํา
ทางไปรษณียโดยไมตองไปดูในเว็บ ก็แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ 
amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 หรือโทรสาร 0 2664 0700 
แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไปใหทานทางไปรษณียทุกเดือน
โดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรือใหสงไปที่ทํางานก็ระบุใหชัดเจน ... ฟรีครับ … แตถาตองการอานฉบับเกา
ยอนหลังก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองที่  www.thai.org/amc  มีโพสตเอาไวทุกฉบับครบถวนเลยครับ   
 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลด
มาจากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น 
ฟรีครับ 

 
 
 


