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Proactive Procurement  
 

เม่ือทานผูอานไดพลิกดูหลักสูตรอบรมสัมมนาของ AMC หรือดูในเว็บ www.thai.org/amc ก็จะเห็นวาในบรรดา
วิทยากรที่รวมทีมอยูกับผมสิบกวาคนนั้น แตละทานมีประสบการณในหนาที่การงานกันแปลกๆ กระจายอยูทั่วไปตามสาย
ธุรกิจตางๆอยางหลากหลาย พวกเรามีการพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดและขอมูลกันเปนคร้ังคราวแลวแต
เหตุการณและความจําเปน  

เม่ือไมนานมาน้ีผมมีโอกาสพูดคุยกับคุณปลลพ สัจจรักษ หนึ่งในทีมวิทยากรของ AMC ซึ่งเปนวิศวกรจัดซื้อ
จัดหาท่ีมีประสบการณยาวนานมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมเชน ปูนซิเมนต เคมี อาหาร รถไฟฟา บานจัดสรร ซึ่ง
ปจจุบัน คุณปลลพ เปนวิทยากรบรรยายอยู 4 เร่ืองหลักคือ การตอรองราคาสําหรับงานกอสราง/งานวิศวกรรม, การ
ประมูลงานและการคัดเลือกผูขายผูใหบริการจากเกณฑดานเทคนิค-AHP, การจัดซื้ออะไหลและการจางงานซอมบํารุง, 
การบริหารและจัดการสัญญา ซึ่งผมขอถายทอดเนื้อหาการพดูคุยมาแบงปนกับทานผูอานนะครับ 

เช่ียวชาญ – จากประสบการณของคุณปลลพ คิดวานักจัดซื้อปจจุบันมีความเปนมืออาชีพมากขึ้นหรือยัง 
ปลลพ – ผมวายังมีนักจัดซื้ออีกไมนอยครับที่ยังไมคอยปรับตัว เขาคิดวางานจัดซื้อนะเหรอ ก็รอใบขอใหซื้อ 

(Purchase Requisition-PR) พอไดมาก็หาซ้ือไปตามนั้น หากผูขายไมเขาใจหรือสงสัยใน Spec.ก็สงใหไปคุยกับผูออกใบ
ขอใหซื้อ (User) จากนั้นก็ใหผูขายเสนอราคามาแลวก็เลือกรายตํ่าสุดแลวก็เปดใบส่ังซื้อ (Purchase Order-PO) สวนการ
สงของเหรอหากผูขายไมสง ถึงเวลาผูขอใหซื้อก็ทวงกลับมาเองแหละ งายจะตายไมเห็นจะมีอะไรเลย ผมอยากจะเรียก
คนทํางานแบบนี้วานักจัดซื้อแผนโบราณ ซึ่งผมวาคงไปไมรอดและไมเปนที่ตองการขององคกรปจจุบันแลว 

เช่ียวชาญ – หมายความวาองคกรปจจุบันเขาต้ังความคาดหวังไวกับฝายจัดซื้อสูงมากหรือไงครับ 
ปลลพ – ใชเลยครับสําหรับองคกรใหญและองคกรยุคใหม ถาจะเปรียบผูออกใบขอใหซื้อ (User) เปนคนไข และ

เปรียบฝายจัดซื้อเปนหมอ เม่ือเร่ืองหรือความตองการมาถึงจัดซื้อหรือมาปรึกษาหารือกับฝายจัดซื้อก็ถือวาถึงมือหมอแลว 
เปนที่พึ่งได รอดแน ทําอยางไรเหรอ จัดซื้อก็ตองทํางานแบบเชิงรุกแบบ Proactive Procurement ถานั่งอยูกับที่รองานมา
หาแบบเชิงรับ (Reactive) ก็คงไมเหมาะกับยุคสมัยแลว 

เช่ียวชาญ – ทํางานเชิงรุกแบบ Proactive Procurement นั้นตองทําอยางไรบางครับ 
ปลลพ – ก็นาจะสรุปไดเปน 5 ขั้นตอนตอไปนี้ครับ 
ขั้นที่ 1 นักจัดซื้อตองมีการกําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจนเปน Standard Time วาการจัดซื้อสินคาหรือวาจางบริการ

แตละประเภทแตละวงเงินจะใชเวลาในกระบวนการดานจัดซื้อจัดจางเทาไหร ต้ังแตรับใบขอใหซื้อ(PR) กระบวนการออก
ใบส่ังซ้ือ(PO) ตอไปจนถึงสินคาและบริการมาถึงมือผูใชงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหเขาวางแผนและจัดการงานไดมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ขั้นที่ 2 เม่ือนักจัดซื้อเปดใบส่ังซื้อ (PO) ไปแลวก็จะตองมีการติดตามทวงถามการสงมอบ (Follow-up & 
Expedite) ดูแลทุกอยางใหแนใจวาเปนไปตามที่เราทําสัญญาหรือออก PO ไป เรียกวาการบริหารและจัดการสัญญา 



เพื่อใหผูใชงานไดสินคาหรือบริการตรงเวลา โดยทําผานรายงานหรือเอาใบส่ังซื้อ (PO) มาจัดเก็บในแฟมเรียงตามวันสง
สินคาก็ได 

ขั้นที่ 3 เรามักจะพบวาสินคาหรือบริการเดิมๆมาอีกแลวเพิ่งซื้อไปหยกๆน่ีนา แบบนี้ใบขอซื้อ (PR) ก็ไมลด ถาคิด
วาซ้ือคร้ังละมากๆนาจะตอราคาไดอีก ฝายจัดซื้อก็ทํา Spend Analysis โดยการดึงขอมูลการส่ังซื้อจากระบบหรือขอขอมูล
แผนงานจากผูขอซื้อผูใชงานมา แลวตกลงราคากับผูขายคร้ังเดียวแลวทะยอยสงมอบแบบ Blanket Order หรือ Call-off 
contract หรือตกลงการซ้ือโดยมีสวนลดแบบข้ันบันไดเปน Step Pricing หรือขอ Rebate โดยเม่ือส้ินปก็ใหทําการคืน
สวนลดกลับมา เปนตน 

ขั้นที่ 4 หากฝายจัดซื้อรูสึกวาทํางานจัดซื้อจัดจางมามากมาย ทําไมฝาย User ไมเคยมาถามหรือหารือเราเลยวา
สินคาแตละชนิดราคาเปนอยางไร ย่ีหอไหนดีไมดี จัดซื้อจะรูก็ตอเม่ือไดรับใบขอใหซื้อ (PR) ถึงขั้นตอนนั้นแลวอาจ
เปล่ียนแปลงอะไรไมไดแลว แบบนี้เราก็ไมควรอยูเฉย แตเราก็ตองม่ันใจระดับนึงนะครับวาเรามีความรูและขอมูล เราก็ควร
เสนอตัวขอเขารวมในขั้นตอนการออกแบบการเริ่มโครงการที่เรียกกันวา Early Engineering Involvement จาก
ประสบการณผมพบวาบางทีเปนการออกแบบท่ีราคาเกินมาต้ังแตออกแบบแลว แตเม่ือมาถึงจัดซื้อจะบังคับใหซื้อใหอยูใน
งบ หรือเขาไปขอราคาเคร่ืองจักรเพื่อมาของบประมาณ แบบนี้เรียบรอยครับ ถูกล็อคสเปคและราคาไปเลย 

ขั้นที่ 5 การเปล่ียนผูขายผูรับจางทุกคร้ังโดยใชระบบใครขายถูกก็ไปซ้ือรายนั้น คงไมใชคําตอบสําหรับทุกๆชนิด
สินคา ซึ่งสินคาและบริการบางหมวดจําเปนตองมีพันธมิตรคูคาแบบ Strategic Alliance หรือแบบ Partnership เชน 
วัตถุดิบ, หีบหอบรรจุภัณฑ, ผูขนสง หรือ สินคาที่ตองมีการวิจัยพัฒนารวมกัน เปนตน จําเปนตองม่ันใจวาเรามีความ
ปลอดภัยในการไดรับสินคาและบริการเสมอ (Secure Source) กระบวนการจะซับซอนตอเนื่องและตองทําตลอด ต้ังแต
การคัดเลือกผูขาย (Sourcing) การหาแหลงสํารอง (Backup Vendor) การประเมินการควบคุมคุณภาพ (Evaluation) การ
ตรวจสินคาคงคลัง(Inventory) หรือบางครั้งอาจตองดูไปถึงผูขายของผูขาย (Suppliers of Supplier) หรือเตรียมผูขาย
สํารองไว (Backup Supplier) 

เช่ียวชาญ – ถานักจัดซื้อโวยวายวา จัดซื้อจัดจางแบบปกติที่ทําอยูก็จะบาตายอยูแลว มามีขั้นตอนทํางานเชิงรุก
แบบ Proactive Procurement ทั้ง 5 ขั้นตอนที่วามาน้ันจะไหวหรือ 

ปลลพ – ผมวาบันได 5 ขั้นที่วานาจะเปนส่ิงที่จําเปนหรือเปนความคาดหวังพื้นฐานไปซะแลวในปจจุบัน โดย
สวนตัวผมก็ทําอยูจริงๆ นี่ไมใชเปนเพียงทฤษฎีที่เอามาพูดสวยหรู อันนี้ก็คงตองขอบอกวาขึ้นกับความคาดหวังที่องคกรมี
ตอฝายจัดซื้อวาอยากใหทํางานแบบเชิงรุกหรือเปลา ถาใชเขาก็จะสนับสนุนบุคลกรมาเติมเต็มในมิติงานที่เก่ียวของ อีก
ดานหนึ่งก็อยูที่เปาหมายในชีวิตของนักจัดซื้อเองวาจะปนบันไดขึ้นไปขั้นไหน แตยํ้าครับวากรุงโรมไมไดสรางภายในวัน
เดียว ขอใหเร่ิมลงมือและทําอยางตอเนื่องเทานั้นครับ 

เช่ียวชาญ – มีเทคนิคพิเศษหรือเกร็ดขอคิดอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ปลลพ – ดวยความเต็มใจเลยครับ ผมมีเทคนิคการทํางานเชิงรุกแบบ Proactive Procurement สวนตัวมาแชร

กันไดครับ เชน ตองตรวจเย่ียมผูขายอยางสม่ําเสมอ เรียนรู Supplier Relationship Management - SRM วาควรตองรูจัก
มักคุนกับรายใดใกลชิด รายใดปานกลาง หรือบางรายตองรักษาระยะหางไวใหดี อยางที่สอนในหลักสูตรการจัดการ SRM 
เพื่อลดตนทุนในการจัดซื้อของอาจารยเช่ียวชาญ นั่นแหละครับ สอบถามเร่ืองปญหา และขอความรูในตัวสินคาและบริการ 
(Knowledge Development) แลวอยาลืมทํา Customer Relationship Management ดวยนะครับ เราเปนฝายจัดซื้อจัด
จางควรใหความชวยเหลือผูขอใหซื้อหรือ User ทั้งดานขอมูลและวิธีดําเนินการ มากกวาการตําหนิดาทอ บางบริษัทนัก
จัดซื้อเสมือนเทวดาหรือเปนยักษใจราย ดากอน บางคร้ังก็ไมตอบ แบบนี้ความรวมมือไมเกิดและรอวันสวนกลับเม่ือซ้ือของ
ผิดหรือของเขาไมทัน (Counter Attack) 

สวนเร่ืองปญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดจากความไมรูนั้นเกิดไดครับไมตองกลัว แตตองเกิดไดเฉพาะคร้ังแรก
และเพียงคร้ังเดียว แนนอนวานักจัดซื้อไมไดรูทุกเร่ืองหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นจดบันทึกเพื่อเปนบทเรียน (Lesson Learnt) 



และแชรในทีมงานอยางเปดเผย สวนเร่ืองการตอรองราคาตองมีขอมูล (คูเทียบ/ราคาตลาด/ราคาเดิม/ราคาประเมิน) 
ตอรองเฉพาะงานน้ีไมมีแบบลดราคางานน้ีกอนเอาไวงานหนาใหราคาดีกวานี้ บันทึกและเก็บประวัติใหเปนหมวดหมู และ
จัดเก็บใหคนไดงาย ลองคิดดูครับวาหากในที่ประชุมผูบริหารหันมาถามจัดซื้อเร่ืองราคา/การจัดซื้อแลวจัดซื้อสามารถตอบ
ไดทันทวงที หรือมีราคาประมาณการใหได เกิดแนนอนครับ 

อีกเร่ืองคือทําไมจัดซื้อฝายเดียวกันแตละคนมีเงื่อนไข/ทํางานไมเหมือนกัน ซึ่งการมีคูมือการทํางาน แบบฟอรม/ 
เอกสาร/รายงานท่ีเปนมาตรฐาน เพื่อลดระยะเวลา ลดกระบวนการที่ไมจําเปน ขอผิดพลาด และขอสงสัย เปนส่ิงที่จําเปน 
และคูมือตองหม่ันปรับปรุงใหทันสมัยเม่ือมีขอผิดพลาด (Lesson Learnt) การนําส่ิงนั้นมาใสเปนระเบียบไวจะทําใหไมเกิด
อีก ขอคิดพวกนี้นาจะเปนประโยชนตอนักจัดซื้อจัดหาเชิงรุกครับ 

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตอง
ไปดูในเว็บ ก็แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 
7326-8 หรือโทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยู
นี้ไปใหทานทางไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรือใหสงไปที่ทํางานก็ระบุใหชัดเจน ... ฟรี
ครับ … แตถาตองการอานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองที่ www.thai.org/amc มีโพสตเอาไว
ทุกฉบับครบถวนเลยครับ   

 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลด
มาจากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น 
ขอเชิญอานหรอืดาวนโหลดไดทุกเรื่องทุกฉบับเลยครับ และโปรดทราบวา ฟรีทั้งนั้นครับ 


