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• กว่า 10 ปี สําหรับงานจัดซื ้อ/จัดจ้ างในประทศและต่างประเทศ (จ้ าง
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Professional Summary
More than t wenty years diverse experience in purchasing, procurement
system development, logistics, and engineering project controlling as following:- More than t en years hand on experience in local and oversea purchasing
(services, construction, spare part and supply materials), procurement
system development (MAXIMO/SAP) as Manager and Leader
- Ten years hand on experience in more than twenty construction projects
from end to end in engineering project processes starting from cost
estimation, material and machinery procurement, scheduling,
tender/bidding document preparation, control contractor to fabrication
and installation, until plant commissioning as Senior Project Engineer.

ประสบการณ์ รอบด้ านกว่ า 20 ปี ครอบคลุ ม งานจั ด ซิ้ อ /จั ด จ้ าง, การพั ฒ นาระบบงานจั ด ซื้ อ, งานขนส่ ง, งาน
โครงการด้ านวิ ศ วกรรม ดั ง นี้
- กว่ า 10 ปี สาหรั บ งานจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ างในประทศและต่ างประเทศ (จ้ างงานบริ การ/ซ่ อมบารุ ง, งานก่ อสร้ าง/
วิ ศ วกรรม, อะไหล่ และสิ นค้ าทั่ ว ไป) รวมถึ ง การพั ฒ นาระบงานและรายงานจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ าง และ โครงการ
ERP-SAP-MM, MAXIMO ในตาแหน่ งผู้ จั ด การ และ หั ว หน้ าที ม งาน
- 10 ปี สาหรั บงานโครงการด้ านงานก่ อสร้ าง /วิ ศ วกรรมมากว่ า 20 โครงการตั้ งแต่ เริ่ มจนสิ้ น สุ ดโครงการ
(ประเมิ น ราคา, เตรี ยมเอกสารข้ อกาหนด, ประมู ล งาน, สั่ งซื้ อ เครื่ อ งจั ก ร/วั ส ดุ , ควบคุ ม งานก่ อสร้ าง จนจบ
โครงการ) ในตาแหน่ งวิ ศ วกรอาวุ โ ส
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B.Eng (Mechanical Engineering)
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Technology Thonburi
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Experience
Vice President (Procurement &Sourcing)
Purchasing Manager (Direct Non -Raw)
Purchasing Manager
Purchasing Manager (Con struction)
Spare Part Management Consult ant
ERP SAP-MM Team Leader
Asst. Purchasing Manager
Senior Project Engineer
Project Engineer

Ananda Development (Public) Co., Ltd.
Cargill Meats (Thailand) Ltd.
Bangkok Metro (Public) Co., Ltd.
BB Technology Co.,Ltd (Benchachinda)
DTB Pumping ,Australia
IRPC (Public) Co., Ltd.
IRPC (Public) Co., Ltd.
Thai Petrochemical Industry (Public)
Siam Cement ( Public) Co., Ltd.

Training
Construction Estimator, Price Negotiation, KPI Measurement, Spending Analysis
and Supply Positioning Model, ERP Software (SAP, Oracle, MAXIMO) A dvance MS.
Access and SQL etc.

Roles and Responsibilities

DOUBLE-BARRELED

A : มีบางงานที่ไม่มีผ้ รู ับผิดชอบ

B : แบ่งงานกันชัดเจนมีขอบเขตที่แน่นนอน

วิศวกรรม

จัดซือ้

วิศวกรรม

จัดซือ้

(Engineering)

(Procurement

(Engineering)

(Procurement

C : มีงานบางส่วนที่ต้องช่วยกันทํา หรือ
เกี่ยงงาน

D : ให้ วิศวกรเป็ นผู้จดั ซื ้อ/จัดจ้ างเอง

วิศวกรรม

จัดซือ้

ดซือ้
วิศจัวกรรม

(Engineering)

(Procurement

(Procurement
(Engineering)

สามเหลี่ยมแห่ งการจัดซือ้ จัดจ้ าง

ห่ วงโช่ คุณค่ า (Value Chain) – วิศวกร และ จัดซือ้ อยู่ท่ไี หนขององกรณ์
Require Date/Project
Time Line/Schedule

Requirement/TOR/
Specification Sheet

Budget/Estimate
Cost/Reference
Price/Historical
Price/Price Compare

ผลิตส่ งมอบสินค้ าและ/หรื อบริการไปยังลูกค้ า

SIPOC Model - ใครเป็ นลูกค้ าใคร

SIPOC Model - ใครเป็ นลูกค้ าใคร
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วิศวกร /
ผู้ใช้ งาน
จัดซือ้

ผู้ขาย/ผู้
ให้ บริการ/
ผู้รับเหมา

I

nput

Process

O

utput

Customer

แผนการซ่อม
บํารุง/โครงการ/
สัง่ ซื ้ออะไหล่
ใบขอซื ้อ/
ข้ อกําหนด/แบบ

กําหนด
รายละเอียด/ร่าง
ข้ อกําหนด/แบบ
-หาผู้ขาย/ผู้
ให้ บริการ
-กระบวนการ
จัดซื ้อ จัดจ้ าง

ใบขอซื ้อ/
ข้ อกําหนด/แบบ

จัดซือ้

ใบสัง่ ซื ้อ/สัญญา

ใบสัง่ ซื ้อ/สัญญา

ผลิตสินค้ า/
ให้ บริการ/ก่อสร้ าง

สินค้ า/บริการ/
สิ่งก่อสร้ าง

วิศวกร / ผู้ใช้ งาน
ผู้ขาย/ผู้
ให้ บริการ/
ผู้รับเหมา
จัดซือ้ / วิศวกร /
ผู้ใช้ งาน

ตัวอย่ าง – ความร่ วมมือและมองเป้ าหมายร่ วมกัน

ตัวอย่ าง – ความร่ วมมือและมองเป้ าหมายร่ วมกัน

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายจัดซือ้

ข้ อเสนอแนะ

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายจัดซือ้

ข้ อเสนอแนะ

กําหนดความต้ องการให้ ชดั เจน

ทําความเข้ าใจ/หาความรู้ใน
งาน/สินค้ า เบิ ้องต้ น
มีทกั ษะการต่อรองราคาและมี
แหล่งอ้ างอิง

กําหนด Template/Check
List/Form
อบรมสัมนา/เก็บประวัติข้อมูล
ราคา
/มีระบบ ERP/กฏระเบียบ
Sourcing อย่างสมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะสินค้ า/บริการหลัก
ขององกรณ์ นัดผู้ขายมา
นําเสนอสินค้ า/บริการใหม่
สมํ่าเสมอ

รวบรวมความต้ องการ/วาง
แผนการใข้ สินค้ า/บริการระยะ
ยาว

ทํา Blanket Order/Call-Off
Contract (Price Catalog)

Spending Analysis/Supply
Positioning Model เพื่อ
วางแผน
กลยุทธ์ / ใช้ ระบบ ERP
กําหนดเกณฑ์ และวิธีคดั เลือก
ไว้ ลว่ งหน้ า เช่น AHP, Price
Performance E-Auction

ไม่ก้าวก่ายเรื่องราคาและ
เงื่อนไข ไม่ทํา Back Door
Selling
กําหนดทางเลือก แนะนําสินค้ า
ใกล้ เคียง/ทดแทน/แหล่งขาย/
ผู้รับเหมา

ศึกษาหาความรู้ในงาน/สินค้ า
มีข้อมูลล่วงหน้ า

Back Door Selling – Don’t do

ตัวอย่ าง – ความร่ วมมือและมองเป้ าหมายร่ วมกัน
ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายจัดซือ้

ใช้ หลักการในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้ บริการที่
เหมาะสม ไม่ใช้ เกณฑ์ราคา
เพียงอย่างเดียว
ช่วยเหลือสนับสนุน/ติดตาม/ กําหนดระยะเวลามาตรฐานการ กําหนดจากประวัติ/วิเคราะห์
ทักท้ วงกรณีไม่เป็ นไปตาม SLA ทํางาน (Standard Time/SLA) กําจัดงาน/กระบวนการซํ ้าซ้ อน
ไม่จําเป็ น
ให้ ข้อมูลกลับโดยเร็วเมื่อร้ องขอ เพื่อช่วยลดต้ นทุนการจัดเก็บ
ใช้ ERP/Paperless
และเพิ่มความพึงพอใจ
ให้ ข้อเสนอแนะกรณีที่มีความ
แตกต่างกันในตัวสินค้ า/บริการ
/ประเมินเทคนิค

ข้ อเสนอแนะ

วิเคราะห์ Inventory เช่น ABC ให้ ข้อมูลสนับสนุน และร่วม ใช้ ระบบ ERP เข้ ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ
Analysis กรณี Store Spare กําหนด กลยุทธ์ในการจัดหา ใน
แต่ละกลุม่
Part/Warehouse
ให้ ความร่วมมือ/ให้ คําแนะนํา กําหนด Policy/Procedure ให้
แจ้ งความต้ องการ/ความ
ช่วยเหลือกรณีงานเร่งด่วน แต่ ประสานงานเพื่อให้ ได้ สินค้ า/ รัดกุมแต่มีความยีดหยุน่ กรณี
ไม่ควรนํามาเป็ นเหตุในการลัด บริการโดยเป็ นไปตามกฏเกณฑ์
ฉุกฉิน/เร่งด่วน
ขันตอน
้
หาผู้ขาย/ผู้รับเหมาล่วงหน้ า
(Unit Price)
มีความยืดหยุน่ เป็ นที่พงึ่ เรื่อง เก็บสะสมข้ อมูล/ประวัติ เตรียม
ให้ จดั ซื ้อเข้ าไปมีสว่ นร่วมตังแต่
้
ในขันตอนการออกแบบ/การทํ
้
า ราคา/แหล่งขาย ไม่เพียงทํางาน
ข้ อมูล ให้ เป็ นหมวดหมู่
งบประมาณ
สังเคราะห์เพื่อพร้ อมใช้ งาน/หา
ตาม
ข้ อมูลได้ ในเวลาอันสัน้
ใบขอซื ้อ

Cost Saving (Reduction or Avoidance)

คนในแผนกอื่นมีความรู้สกึ ว่าถ้ าเขาจัดซื ้อกันเองหรื อติดต่อว่าจ้ างกันเองน่าจะ
ได้ ผลดีกว่าเอางานนันมาให้
้
ฝ่ายจัดซื ้อทําให้ เป็ นต้ นว่า ฝ่ ายช่างติดต่อซื ้อ
อะไหล่กนั เอง เพราะเชื่อว่าตนเองน่าจะมีความรู้เรื่ องอะหลัย่ ลึกซึ ้งดีกว่าฝ่ าย
จัดซื ้อที่ไม่ได้ เรี ยนมาทางสายช่าง ผู้จดั การโรงงานติดต่อเรื่ องเครื่ องจักรกับ
ผู้ขายโดยตรง เพราะมัน่ ใจว่าคุยกันรู้เรื่ องดีกว่าให้ ฝ่ายจัดซื ้อไปคุย หรื อฝ่ ายไอที
ต้ องการซื ้อคอมพิวเตอร์ เข้ าบริ ษัท 100 เครื่ อง ก็ไปคุยกับผู้ขายโดยตรง เพราะ
มัน่ ใจว่ามีความรู้ทางเทคนิคเหนือกว่าฝ่ ายจัดซื ้อ
• นี่ใบเสนอราคา ต่อราคามาแล้ วเปิ ด PO ได้ เลย
• ด่วนมาก รอไม่ได้ เอาเจ้ านี ้ ราคานี ้
• เอาเจ้ านี ้ ยี่ห้อนี ้ คุณภาพดี แพงกว่าผมจะเอาตังงบไว้
้
แล้ ว
• ถ้ าเปลีย่ นยี่ห้อ เครื่ องจักรพัง รับผิดชอบไหวไม๊

การจัดซือ้ โดยพิจารณาต้ นทุนรวมของการเป็ นเจ้ าของ (TOC/LCC)

หน้ าที่จัดซือ้ ไปซือ้ มา
เอาแบบต้ นทุนรวมตํ่าสุด

Cost Reduction (“Hard-Cost Saving”) เป็ นการลดต้ นทุน/ราคาที่
สามารถจับต้ องได้ เช่น การต่อรองราคาสินค้ า/บริ การ การซื ้อของใน
ปริ มาณที่ประหยัดที่สดุ (EOQ)
Cost Avoidance (“Soft-Cost Saving”) เป็ นการหลีกเลีย่ งต้ นทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น การชะลอการชึ ้นราคาสินค้ า/บริ การ การต่อรองที่
เพิ่มขึ ้น(FOC) การเพิ่มมูลค่าของสัญญา การรับประกัน การหลีกเลีย่ ง
ต้ นทุนแฝงในอนาคต

อยากจัดซือ้ แบบพิจารณา
ต้ นทุนรวมของการเป็ นเจ้ าของตํ่าสุด
วิศวกร หรื อ จัดซือ้ ทําคนเดียวได้ ไม๊ ?

Internal Standard Time VS Inventory Control Stock Level

Internal Standard Time VS Inventory Control Stock Level

ระยะเวลามาตรฐานตัง้ แต่ ออกใบขอซือ้ (PR) ถึงออกใบสั่งซือ้ (PO)

Item

Description

1 ตรวจสอบความครบถ้ วน/หา
ผู้ขาย
2 ชี ้แจงรายละเอียด/ดูหน้ างาน
3 ทํา TOR/Inquiry/Quotation
4 พิจารณาข้ อเสนอ/เทคนิค
5 เทียบ/ต่อรองราคา

Processing time PR to PO (Days)
Extra time (Days)
Blanket
General
Order/ Repeat Supply Spare Part Made to
Call-Off Order (Spot) (Spot)
Order Bidding (>1MB) Oversea
2
2
1
2
2

6 ปรับเพิ่มเวลาวันหยุด
Total Standard Time PR to PO

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

2
5
1
2

1

1

2

4

3

3

7

16

3
5
2
2

+5

ระยะเวลาตัง้ แต่ ออกใบขอซือ้ (PR) ถึงสินค้ าตรวจรับ (GR)

PO date

+5

Creation of
requisition

4

+5 Days
(Contract)
2

2

18

7

7

Processing time
in Purchasing

=

Lead Time

Delivery date

Planned delivery
time

Availability

GR processing
time

t

15

Internal Standard Time VS Inventory Control Stock Level

Internal Standard Time VS Inventory Control Stock Level

ต้ นทุนการจัดเก็บสินค้ า/อะไหล่

Safety stock = (Maximum Lead Time ‐ Normal Lead Time) x Normal Consumption rate
Safety Stock = K x √(Average Consumption During Lead Time)

Replenishment level (Reorder Point) =
Safety stock + Consumption Rate x Lead Time

17

EOQ - ปริมาณการสั่งซือ้ ที่ประหยัด

= ค่าใช้ จ่ายรวมประจําปี (บาท)
= ค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการ (บาท)
= ความต้ องการประจําปี (ชิ ้น/ปี )
= ค่าใช้ จ่ายในการสัง่ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
= จํานวนการสัง่ ซื ้อ (ชิ ้น)
= ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการสินค้ าคงคลัง (บาท/ชิ ้น)
dTC/dQ =
0 – SDQ-2 + Ic/2 = 0 (Min TC , Slope = 0)
0
=
– SDQ-2 + Ic/2
-2
=
SDQ
Ic/2
Q* (EOQ) =
√2DS/Ic

6%
3%
3%
11%
3%

Total holding cost

26%
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ABC Analysis
เพื่อจัดแบ่งประเภทของอะไหล่คงคลัง ในการบริ หารจัดการและการสั่งซื้ อ
ตารางการกําหนดแบ่ งประเภทอะไหล่ คงคลัง

TC = CD + SD/Q +IcQ/2
TC
C
D
S
Q
Ic

Housing (building) cost
Material handling costs
Labor cost
Inventory investment costs
Pilferage, scrap, & obsolescence

Class
A
B
C

19

%$
70-80
15-20
5-10

% Items
10-20
20-30
50-60

20

ABC Analysis - ตัวอย่ าง

ABC Analysis - ตัวอย่ าง

รายการ ต้ นทุนต่ อ อุปสงค์ ต่อปี
หน่ วย
(ชิน้ )
(บาท)
1
60
90

มู ลค่ ารวม
(บาท)
5400

Sort Descending
by “มูลค่ ารวม”

9

30,600

36%

6%

8

16,000

19%

5%

2

14,400

17%

4%

1

5,400

6%

9%

4

4,800

6%

6%

2

360

40

14400

3

30

130

3900

4

80

60

4800

5

30

100

3000

6

20

180

3600

3

3,900

5%

10%

3,600

4%

18%

3,000

3%

13%

7

10

170

1700

6

8

320

50

16000

5

9

510

60

30600

10

2,400

3%

12%

10

20

120

2400

1

1,700

2%

17%

1,000

%ของ
ปริ มาณ
สะสม

ABC

71
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A

16.5

25

B

รายการ
%ของ
%ของ
%ของ
มู ลค่ ารวม
อะไหล่
มู ลค่ ารวม ปริ มาณรวม มู ลค่ าสะสม

กลยุทธ์

ควบคุม
ติดตามใกล้ ชิด
Computerize
- Reoder
Point
ระบบ EOQ

12.5

60

C

หรื อ Two-Bin
System

85,800

85,800

ABC Analysis

Cost Over Run - เกินงบประมาณ

การควบคุมพัสดุแต่ ละประเภท
ประเภท A : ควบคุมอย่ างเข้ มงวดมาก เก็บของไว้ ในที่ปลอดภัย หาผู้ขายไว้
หลายรายเพื่อลดความเสี่ยง จากการขาดแคลนสินค้ าและสามารถเจรจา
ต่อรองราคาได้ รวมถึงอาจให้ ผ้ ูขายเก็บ Stock ให้
ประเภท B : ควบคุมอย่างเข้ มงวดปานกลาง ใช้ ระบบ Computer ช่ วยในการ
บริ หารจัดการกําหนดจุดสั่งซือ้ (Reoder Point) ที่เหมาะสม ใช้ ข้อมูลรอบ 3-4
เดือนเพื่อพิจารณาปรับจุดสัง่ ซื ้อ
ประเภท C : วางให้ หยิบใช้ ได้ ตามสะดวกเนื่องจากเป็ นของราคาถูกและ
ปริมาณมาก ถ้ าทําการควบคุมอย่างเข้ มงวด จะทําให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยมากซึง่ ไม่
คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้ ปอ้ งกันไม่ให้ สญ
ู หาย จะกําหนดจุดสัง่ ซื ้อ (Reoder
Point) ที่เหมาะสม ไม่ต้องปรับบ่อย อาจใช้ ระบบ EOQ หรือ Two-Bin
System

ผู้ออกแบบ
(Designer)
เจ้ าของงาน
(Owner)

จัดซือ้
(Procurement)

“Over Budget ?”

ผู้ควบคุมงาน
(Project Manager)

ผู้รับเหมา

23

วิศวกรรมคุณค่ า - VE (Value Engineering)

วิศวกรรมคุณค่ า - VE (Value Engineering)

ทําอย่ างไรเมื่อมาถึงทางตัน ลดราคาไม่ ได้ แล้ ว แต่ เกินงบประมาณจ้ าง/ซือ้ ไม่ ได้

ลดต้ นทุน

=

ลดราคา

วิศวกรรมคุณค่ า หรื อ VE (Value Engineering) คือ การนําหลักทาง
ทางวิศวกรรมเข้ ามาช่ วยในการวิเคราะห์ กระบวนการต่ างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักคือ “การลดต้ นทุนการผลิต”
จุดมุ่งหมายหลักของวิศวกรรมคุณค่ า (Value engineer) คือ การลด
ต้ นทุนการผลิต หรื อขจัดค่ าใช้ จ่ายที่เกินความจําเป็ นหรื อไม่ จาํ เป็ น
ออกไป โดยที่ผลิตภัณฑ์ นัน้ ยังคงมีคุณภาพและความน่ าเชื่อถือไว้ ได้
ดังนัน้ คุณค่ าที่ดีเกิดขึน้ เมื่อหน้ าที่นัน้ ๆ ได้ ตอบสนองความจําเป็ น
ด้ วยต้ นทุนที่ต่าํ ลง

วิศวกรรมคุณค่ า - VE (Value Engineering)

การออกแบบตามงบประมาณ (Cost Control at Source)

ผู้เกี่ยวข้ องงาน VE ก่ อสร้ าง
Designer + User/Owner + Project Manager + Contractor + Procurement
Designer
-ปรับแบบ/หาวัสดุเทียบเคียง
User/Owner
-พิจารณาลดสิ่งที่เกินจําเป็ น
Project Manager
-อํานวยความสะดวก/ลดขันตอนที
้
่ซํ ้าซ้ อน-เกินจําเป็ น
Contractor
-ปรับกระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพ / เสนอแนวทาง-วัสดุทดแทน
Procurement
- ลดขันตอน-ค่
้
าใช้ จา่ ยที่เกินจําเป็ น / ต่อรองราคา-แนะนํา Supplier ของ Supplier

การออกแบบตามงบประมาณ (Cost Control at Source)

Productivity
Focus

 6. Number of Certified
Suppliers

Commercial
Focus

5. Develop price agreement
/Contract
 4. Procurement
Early/Engineering Involvement
 3. Concentrate lead time in PR and PO

2. Efficiency in delivery on time
Transaction  1. Working under high volume of PR/PO
Focus
Efficiency

Effectiveness
28

การประเมินด้ านเทคนิคร่ วมกับราคา
ซือ้ รายที่แพง และดีอย่ างสมเหตุผลได้ อย่ างไร?

On Shelf Material Catalog

Source
Determ
ination

Inquiry
/Quota
tion

Negotia
tion

Designer/Product Design VS Procurement

PR

Source
Determi
nation

Inquiry
/Quotati
on

Negotiat
ion

PO
/Contrac
t

ตัวอย่ างการ คัดเลือก ผู้ท่ผี ่ านเกณฑ์ และพิจารณาราคาตํ่าสุด
เกณฑ์
ทุนจดทะเบียน (10)
ผลงานอ้ าอิง (30)
การประเมินผลงานที่ผา่ นมา(20)
คุณภาพของสินค้ า/บริ การที่จะส่งมอบ
(40)
รวมคะแนนด้ านเทคนิค
ผลการประเมินเทคนิค
(ผ่ าน 80 คะแนน)
ราคาที่เสนอ (ล้ านบาท)
ผู้ชนะ ผ่ านเกณฑ์ 80 คะแนน และ
เสนอราคาตํ่าสุด

บริษัท A
8
24
20

1. พิจารณาเฉพาะ ผู้ที่ผา่ นเกณฑ์ และพิจารณาราคาตํ่าสุด
2. Evaluation Score = 0.4 Cmin/Cx + 0.6Bx/Bmin
(กําหนดสูตรเป็ นเปอร์ เซนต์ระหว่างเทคนิคและราคา เช่น 40:60)
3. Price Performance E-Auction (Min Price/Performance Index)
4. Benefit Cost Ratio (Benefit-AHP/ราคา Normalization)
5. กําหนดสัดส่วนราคาและเทคนิคร่วมกันเป็ นหนึง่ เกณฑ์ประเมิน

ตัวอย่ างการ คัดเลือก ผู้ท่ไี ด้ คะแนนสูงสุด

บริษัท B บริษัท C บริษัท D
9
6
8
26
24
26
20
14
18

36

36

30

32

88

91

74

84

ผ่ าน

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

11.1

12

9.5

11
ชนะการ
ประมูล

เกณฑ์
ทุนจดทะเบียน (10)
ผลงานอ้ าอิง (30)
การประเมินผลงานที่ผา่ นมา(20)
คุณภาพของสินค้ า/บริการที่จะส่งมอบ(40)
รวมคะแนนด้ านเทคนิค
ราคาที่เสนอ
Evaluation Score
= 0.4 Cmin/Cx + 0.6Bx/Bmin

ผู้ชนะ ได้ คะแนนสูงสุด

บริษัท A

บริษัท B

8
24
20
36
88
11.1

9
26
20
35
90
12

6
24
14
30
74
9.5

8
26
18
32
84
11

1.06

1.05

1.00

1.03

ชนะการ
ประมูล

บริษัท C บริษัท D

ตัวอย่ างการ E-Auction โดยใช้ เกณฑ์ ด้านเทคนิคมาถ่ วงนํา้ หนัก

ตัวอย่ าง การคัดเลือกที่เกณฑ์ ซับซ้ อน–ด้ วย วิธี AHP (Soft Ware Expert Choice)
(ตัวอย่ าง งานประมูลลิฟต์ )
Goal : Select Elevators

B

A

A

B

ตัวอย่ าง การคัดเลือกที่เกณฑ์ ซับซ้ อน–ด้ วย วิธี AHP (Soft Ware Expert Choice)
(ตัวอย่ าง งานประมูลลิฟต์ )

Benefit/Cost
Ratio

Brand

Benefit

Cost(MB)

Cost Ratio

A

0.373

12.5

0.34

1.11
(ชนะการประมูล)

B

0.317

12.4

0.33

0.95

12.3

0.33

0.94

C

0.31
Total

โครงสร้ างของงานจัดซือ้ สมัยใหม่

37.2

Brand A
Brand B
Brand C

Standard Purchasing Process

6 Rs
1. Right Quality
2. Right Quantity
3. Right Price
4. Right Time
5. Right Place
6. Right Source

Ethics,
Standardize,
Control and
Development

Supporting Activities
- KM/Database/Report Development
- KPI/SLA
- Spending Analysis & Strategic Design
- Procedure/WI Improvement

