
 
ปัญหาคาใจคอืปัญหาทีต่อบไม่ได ้หรอืถงึแมจ้ะมผีูต้อบไดห้รอือธบิายใหฟั้งไปแลว้ แตก่็ยังไม่

เคลียร์หรือไม่ค่อยจะเห็นดว้ยกับคําตอบนั้น และก็ยังไม่รูเ้หมือนกันว่าคําตอบที่ถูกตอ้งน่าจะเป็น
อย่างไร นี่แหละที่เรียกว่าปัญหาคาใจ และแมว้่าปัญหาคาใจในวงการจัดซือ้และเจรจาต่อรองจะมี
หลายประเด็น แตฉ่บับนีผ้มจะขอหยบิยกขึน้มาอธบิายเพยีง 4 ประเด็นกอ่น ซึง่เป็นปัญหาทีผ่มถกูถาม
บอ่ยมากในการสมัมนา ขอใหท้า่นลองใชว้จิารณาญาณวเิคราะหด์เูอาเองนะครับ  

ปัญหาคาใจ ประเด็นที ่1 เพื่อใหป้ลอดภัยจากความผันผวนของราคา นักจัดซือ้จงึไดข้อทํา
สัญญาซือ้สนิคา้ในระยะยาวกับซัพพลายเออร ์โดยทําสัญญากันว่านับแต่นี้ไปใหย้นืราคาคงทีไ่ป 12 
เดอืน แต่เมือ่ผ่านไปเพยีง 2 เดอืน ราคาสนิคา้ในตลาดกลับลดตํ่าลงไป 10% นักจัดซือ้จงึหารอืกับ
หวัหนา้วา่ควรทําอยา่งไรด ีควรจะขอใหซ้พัพลายเออรล์ดราคาลงตามราคาตลาด หรอืควรจะปลอ่ยเลย
ตามเลยตามสญัญาทีทํ่ากนัไว ้

คําตอบ ประเด็นนีถ้า้พจิารณากนัตรงไปตรงมาตามหลักของการทําธรุกจิก็งา่ยมาก คอืเมือ่ตกลง
หรอืสัญญาอะไรกันไวก้็ตอ้งปฏบิัตติามนัน้ มฉินัน้ก็ผดิขอ้ตกลงหรอืผดิสัญญา กลายเป็นคนคบไม่ได ้
หรอืไมน่่าคบคา้ หรอือาจมกีารฟ้องรอ้งเป็นคดคีวามกนัในศาล  

แตใ่นชวีติจรงิทางฝ่ายจัดซือ้อาจทําใจไมค่อ่ยได ้เพราะการทีป่ลอ่ยเลยตามเลยตามสัญญาก็จะ
ทําใหฝ่้ายจัดซือ้เสยีหายเพราะมตีน้ทุนทีสู่งกว่าปกตหิรอืสูงกว่าคู่แข่ง สว่นซัพพลายเออรก์็ไดกํ้าไร
มากกวา่ปกต ิก็ในเมือ่ราคาทอ้งตลาดตํ่ากวา่ราคาในสัญญา ซพัพลายเออรก์็ควรใจกวา้งทีจ่ะลดราคา
ลง และการลดราคาลงนัน้ซัพลายเออรก์็ไม่ไดเ้สยีหายอะไรในเมือ่ตน้ทุนของเขาก็ลดตํ่าลง การไป
เจรจาตอ่รองราคาจงึน่าจะเป็นสิง่ทีนั่กจัดซือ้มสีทิธิจ์ะทําไดแ้ละควรทําอยา่งยิง่ นี่คอืสิง่ทีนั่กจัดซือ้คดิ 
แตปั่ญหาคอืมนัควรจะทําหรอืไมค่วรทํา    

ผมเสนอขอ้คดิเอาไวว้า่ นักจัดซือ้ตอ้งคยุกับผูบ้รหิารของตนเองใหเ้คลยีรค์ัตชดัเจนเสยีกอ่นวา่ 
ถา้สมมตเิกดิเหตุการณ์ตรงขา้มจะทํายังไง กลา่วคอืสมมตวิา่เกดิการพลกิล็อกเรือ่งอัตราแลกเปลีย่น
หรอืภาวะเศรษฐกจิโลก สง่ผลใหร้าคาตน้ทุนของซัพพลายเออรส์งูขึน้กว่าทีเ่ขาวางแผนเอาไวอ้ยา่ง
มาก ซัพพลายเออร์จงึมาขอความเห็นใจจากนักจัดซือ้ว่า ไม่สามารถยนืราคาตามทีต่กลงหรือตาม
สัญญาทีทํ่ากันไวไ้ดแ้ลว้ และตอ้งการจะขอปรับราคาสงูขึน้ ถา้เกดิกรณีแบบนี้ฝ่ายนักจัดซือ้จะยอมให ้
ซพัพลายเออรป์รับราคาขึน้หรอืไม ่

ถา้ผูบ้รหิารของฝ่ายจัดซือ้ไม่ยอมใหป้รับราคาสงูขึน้แมต้น้ทุนของซัพพลายเออรจ์ะเป็นปัญหา
ตามตัวอย่างทีย่กมา ดังนัน้ ทางฝ่ายจัดซือ้ก็ไมค่วรไปเจรจาตอ่รองใหซ้ัพพลายเออรล์ดราคาลงเมือ่
ราคาตลาดตํา่ลง 



แตถ่า้ผูบ้รหิารของฝ่ายจัดซือ้บอกวา่ยอม หมายความวา่ยอมใหซ้พัพลายเออรป์รับราคาสงูขึน้ได ้
แมจ้ะทําสัญญายนืราคากันไวแ้ลว้ก็ตาม ดังนัน้ในกรณีทีร่าคาตลาดตํ่าลงนักจัดซือ้ก็อาจไปเจรจาขอ
ตอ่รองราคาลงไดเ้ชน่กนั ซึง่ถา้ตกลงกนัแบบนีก้็ไมรู่จ้ะไปทําสญัญายนืราคากนัทําไม ยนืราคาก็แปลวา่
ยนืราคา ยนืราคาแตป่รับราคาไดม้ทีีไ่หน ถา้แบบนีม้นัก็คอืการซือ้ขายกนัแบบปกตน่ัินเอง เป็นวธิเีจรจา
ตอ่รองกนัแบบทัว่ไปทีทํ่ากนัอยูแ่ลว้ ไมต่อ้งเสยีเวลาไปทําสญัญายนืราคากนัหรอกครับ 

ผมแนะนําว่า นักจัดซือ้น่าจะทําสัญญาโดยจะตอ้งบอกใหซ้ัพพลายเออรเ์ขา้ใจล่วงหนา้เอาไว ้
กอ่นว่าเราจะตกลงกันแบบยดืหยุ่น หมายความว่าหากเกดิอะไรทีไ่ม่คาดฝันหรอืเกนิความคาดหมาย 
เราก็จะหันหนา้มาหารอืเจรจาเรือ่งราคาและเงือ่นไขกันใหมเ่พือ่หาขอ้ยตุทิีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย ซึง่ก็
จะตอ้งกําหนดขอบเขตของสิง่ทีไ่มค่าดฝันหรอืเกนิความคาดหมายเอาไวใ้หช้ดัเจนตามควรวา่คอือะไร 
เช่นถา้อัตราแลกเปลี่ยนขึน้ลงเกนิกว่า 10% จากวันที่ทําสัญญากัน หรือราคาในทอ้งตลาดทั่วไป
เปลีย่นแปลงไปจากวนัทีทํ่าสญัญากนัมากกวา่ 10% ก็ใหย้กเลกิสญัญานี ้เป็นตน้ 

ปัญหาคาใจ ประเด็นที ่2 นักจัดซือ้รายงานหัวหนา้ว่า Supplier-A ชนะการประกวดราคาโดย
ไดเ้สนอราคาตํ่าสุดกว่ารายอื่น หัวหนา้เห็นว่าแมร้าคาจะตํ่าสุดกว่ารายอื่นแต่ราคาก็ยังสูงเกิน
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้จงึไดแ้นะนําใหนั้กจัดซือ้เรียก Supplier-A มาเจรจาเพื่อใหล้ดราคาลงอกี 10% 
และแนะนําใหขู้ไ่ปดว้ยวา่หากไมล่ดก็อาจลม้เลกิการประมลู การกระทําเชน่นีถ้กูตอ้งหรอืไม ่

คําตอบ กรณีนี้ตอ้งดูเงื่อนไขที่ฝ่ายจัดซือ้กําหนดหรือประกาศไวก้่อนการประกวดราคาว่ามี
เงือ่นไขอยา่งไร หากมเีงือ่นไขไวใ้นทํานองวา่... “ผูซ้ ือ้ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเรยีกซพัพลายเออรม์า
เจรจาตอ่รองราคาและเงือ่นไขบางอยา่งตอ่ไปอกีก็ไดต้ามทีผู่ซ้ ือ้เห็นสมควร” หรอืการระบเุงือ่นไขวา่... 
“ผูซ้ ือ้สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะลม้เลกิการประมลูก็ไดห้ากราคาทีซ่พัพลายเออรเ์สนอมานัน้ยงัไมเ่หมาะสม
สอดคลอ้งตามนโยบายของผูซ้ือ้” หรอืการระบเุงือ่นไขวา่... “ผูซ้ ือ้สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมซ่ือ้จากซพัพลาย
เออรร์ายทีเ่สนอราคาตํ่าสุดก็ได”้ หรือ... “ผูซ้ ือ้สงวนสทิธิใ์นการจะแบ่งสัดส่วนการซือ้ใหซ้ัพพลาย
เออรม์ากกวา่หนึง่รายก็ไดห้ากเห็นสมควร” 

ขอ้ความหรือเงือ่นไขตามตัวอย่างทีก่ล่าวมานัน้ เมือ่ฝ่ายจัดซือ้ไดแ้จง้ใหซ้ัพพลายเออรท์ราบ
ลว่งหนา้ไปแลว้ หากซัพพลายเออรไ์มเ่ห็นดว้ยหรอืไมย่อมรับ เขาก็จะไมเ่ขา้ร่วมการประมลูดว้ย ซัพ
พลายเออรร์ายใดทีเ่ขา้รว่มการประมลูก็หมายถงึเขาเขา้ใจและยอมรับในกฎกตกิาทีแ่จง้ลว่งหนา้ไวนั้น้  

ถา้ฝ่ายจัดซือ้มไิดป้ระกาศใหท้ราบลว่งหนา้เกีย่วกับเงือ่นไขพเิศษเหลา่นี้ ฝ่ายจัดซือ้ก็ไมค่วรไป
เจรจาขอตอ่รองราคาและเงือ่นไข ขนืทําไปก็เขา้ขา่ยไรจ้รรยาบรรณในการทําธรุกจิ อกีทัง้เป็นการเปิด
โอกาสใหม้คีวามไมช่อบมาพากลในกระบวนการเจรจาตอ่รองไดอ้กีดว้ย 

ปญัหาคาใจ ประเด็นที ่3 เมือ่รูผ้ลวา่ Supplier-A ชนะการประกวดราคาในชว่งเชา้แลว้ ในชว่ง
บ่าย Supplier-B ทีแ่พก้ารประกวดราคาไดโ้ทรศัพทถ์งึนักจัดซือ้ผูรั้บผดิชอบการประกวดราคา และ
อธบิายวา่เขาคํานวณราคาผดิ เขาบอกวา่ทีจ่รงิราคาของเขาจะตํ่ากวา่ราคาของ A ทีช่นะการประกวด
ถงึ 30% ขอใหนั้กจัดซือ้ชว่ยพจิารณาใหมอ่กีท ีถามวา่นักจัดซือ้ควรทําอยา่งไร 

คําตอบ กรณีนี้ถา้นักจัดซือ้ทําตามที ่Supplier-B ขอมาก็ผดิจรรยาบรรณ อกีทัง้อาจถูกครหา
เรือ่งความไมช่อบมาพากลอกีดว้ย และเรือ่งนีก้็อาจไมจ่บงา่ยๆ เพราะซพัพลายเออรร์ายอืน่ก็อาจใชว้ธิี
เดยีวกนันีม้ารอ้งขอใหพ้จิารณาใหมเ่พือ่เขาบา้ง 

แตก่็มขีอ้ยกเวน้ หากฝ่ายจัดซือ้ประกาศไวล้ว่งหนา้แลว้วา่ ฝ่ายจัดซือ้สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเจรจา
ตอ่รองราคาและเงือ่นไขกับซัพพลายเออรร์ายใดตอ่ไปอกีก็ไดห้ากเห็นสมควร และสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกซือ้จากรายใดก็ไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งซือ้จากรายทีเ่สนอราคาตํ่าสดุ... ถา้มขีอ้ตกลงหรอืเงือ่นไข
ตามตวัอยา่งดงักลา่วก็เป็นสทิธิท์ีฝ่่ายจัดซือ้จะทําได ้

การมขีอ้ความวา่ขอสงวนสทิธิเ์รือ่งโนน้เรือ่งนี้ไวนั้น้ ลองหารอืกับฝ่ายกฎหมายของบรษัิทดกู็จะ
เป็นการรอบคอบ แตถ่า้สงวนสทิธิจ์นดแูลว้เป็นการเอาแตไ่ดอ้ยูถ่า่ยเดยีว ก็ไมแ่น่เหมอืนกันวา่จะมซีพั
พลายเออรอ์ยากจะมาทําธรุกจิดว้ยหรอืไม ่

ปญัหาคาใจ ประเด็นที ่4 Supplier-A ทําใบเสนอราคาสนิคา้ชิน้ละ 100 บาท สง่ใหนั้กจัดซือ้
ตามคําขอ  นักจัดซือ้ไดนํ้าใบเสนอราคาของ Supplier-A ไปให ้Supplier-B ด ูพรอ้มทัง้พูดวา่ ถา้คณุ



ตอ้งการขายใหเ้รา คณุก็ตอ้งเสนอราคาถกูกวา่นี ้การกระทําของนักจัดซือ้เชน่นีเ้ป็นการผดิจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิ หรอืเป็นการรักษาผลประโยชนข์องบรษัิท 

คําตอบ การนําขอ้มลูของซพัพลายเออรไ์ปเปิดเผยนัน้เป็นเรือ่งทีนั่กจัดซือ้ตอ้งพจิารณาใหด้วีา่
เป็นการผดิจรรยาบรรณหรอืละเมดิขอ้ตกลงหรอืไม ่ปกตทิัว่ไปนัน้ซพัพลายเออรจ์ะถกูขอรอ้งหรอืถกูสัง่
ใหก้รอกขอ้มูลหรือเปิดเผยขอ้มูลใหนั้กจัดซือ้ทราบก่อนทีจ่ะมกีารซือ้ขายว่าจา้งกัน โดยอาจจะให ้
กรอกลงใน Supplier application form ซึง่จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูวา่ทนุจดทะเบยีนเทา่ไร จดทะเบยีน
เมือ่ไร ใครถอืหุน้บา้ง ลูกคา้สําคัญคอืใครบา้ง ยอดจําหน่ายปีละเท่าไร ไดรั้บประกาศนียบัตรรับรอง
ดา้นใดบา้งจากสถาบันใด ฯลฯ ซัพพลายเออร์เขากรอกขอ้มูลเหล่านี้ใหแ้ก่ฝ่ายจัดซือ้ก็เพราะเขา
ตอ้งการจะทําธรุกจิซือ้ขายดว้ย เขาไมม่เีจตนาทีจ่ะใหฝ่้ายจัดซือ้เอาไปป่าวประกาศเผยแพร่ นอกเสยี
จากจะไดรั้บอนุญาตจากเขาเสยีกอ่น มฉิะนัน้ก็ผดิจรรยาบรรณ  

ใบเสนอราคาที่ซัพพลายเออร์ทําส่งมาใหฝ่้ายจัดซือ้ก็เช่นเดียวกัน ถา้นักจัดซือ้นําราคาและ
เงือ่นไขทีเ่ขาเสนอใหนั้น้ไปเปิดเผยใหร้ายอืน่ทราบก็เป็นการผดิจรรยาบรรณเชน่กนั 

แตก่็มขีอ้ยกเวน้ เชน่ฝ่ายจัดซือ้แจง้ใหซ้ัพพลายเออรท์ราบลว่งหนา้ไวแ้ลว้ว่า จะมกีารสบืราคา
สอบราคาประกวดราคาจากซัพพลายเออรห์ลายราย และจะเปิดเผยราคาของทกุรายใหท้ราบโดยทั่ว
กันเพือ่ความโปร่งใส ถา้ประกาศลว่งหนา้ดังวา่นี้แลว้ ซพัพลายเออรร์ายใดไมช่อบระบบนี้ก็ไมต่อ้งเขา้
มาแขง่ขนัดว้ย รายทีส่ง่ใบเสนอราคาเขา้มาก็หมายถงึวา่เขา้ใจและยอมรับในขอ้ตกลงกฎกตกิานีแ้ลว้ 

ถา้นักจัดซือ้มไิดป้ระกาศกฎกตกิาดังวา่นี้ไว ้แลว้เอาราคาของรายหนึง่ไปเปิดเผยใหอ้กีรายหนึง่
ทราบนัน้ ถอืเป็นการผดิจรรยาบรรณในการจัดซือ้จัดจา้งครับ 

ยงัมปีญัหาคาใจอกีหลายประเด็นทีผ่มจะทะยอยเผยแพรใ่นโอกาสหนา้ แตถ่า้ทา่นรอไม่
ไหวใจรอ้นอยากรูด้ว่น ก็ถามมาเป็นการสว่นตวัก็ได ้ผมยนิดที ีจ่ะชว่ยไขขอ้ขอ้งใจใหค้รบั 

หากท่านผูอ้่านตอ้งการจะแลกเปลี่ยนความคดิเห็นหรือเสนอแนะหรือสอบถามปัญหาใดๆใน
วงการจัดซือ้จัดหา เจรจาต่อรอง การบรหิารสต็อก สามารถตดิต่อผมไดน้ะครับทีโ่ทรศัพท ์08 1628 
7855 หรือทางอีเมลที่ cheocharn@hotmail.com หรือติดต่อกับผมทางไลน์ก็ไดค้รับที่ Line ID: 
cheocharn หรอืจะเขา้ไปอา่นบทความอืน่ๆของผมก็ไดน้ะครับทีเ่ว็บไซต ์www.AMCthailand.com   

กอ่นจะจบบทความฉบบันี ้ผมขอเรยีนใหทุ้กทา่นทราบวา่ หากทา่นตอ้งการ
อ่านบทความเรือ่งอืน่ๆในแวดวงการบรหิารงานจดัซือ้ การเจรจาต่อรอง การ
บรหิารจดัการสต็อก ซึง่ผมไดเ้ขยีนไวก้อ่นหนา้นี ้ทา่นสามารถเขา้ไปคน้ควา้ได้
ฟรีนะครบัที่ “เร ียนรู ้เคล็ดลบัจดัซื้อกบัอาจารย์เชี่ยวชาญ” ในเว็บไซต์ 
www.AMCthailand.com  


