
ผมเขยีนบทความเกยีวกับการบรหิารงานจัดซอื การเจรจาตอ่รอง การบรหิารจัดการสตอ๊ก ลงใน
เว็บของ AMC ตังแตปี่ พ.ศ. 2550 ตอ่เนืองมาจนถงึบัดนีก็เป็นเวลา 12 ปีเขา้ไปแลว้ ทา่นสามารถเขา้
ไปคน้ควา้ไดฟ้รีตังแต่ฉบับแรกเลยนะครับท ี“เรยีนรูเ้คล็ดลบัจดัซอืกบัอาจารยเ์ชยีวชาญ” ใน
เว็บไซต ์www.AMCthailand.com ไม่ตอ้งใชร้หัสและไม่ตอ้งเป็นสมาชกิ เขา้ไปอ่านไปคน้ควา้
หรอืดาวนโ์หลดไดฟ้รคีรับ และทา่นใดทตีอ้งการจะแลกเปลยีนความคดิเห็น หรอืใหข้อ้เสนอแนะ หรอื
สอบถามปัญหาใด ๆ ในวงการจัดซอืจัดหา เจรจาตอ่รอง การบรหิารสต๊อก ก็สามารถตดิตอ่กับผมได ้
โดยตรงทโีทรศัพท ์08 1628 7855 หรือทางอเีมลท ีcheocharn@hotmail.com หรือตดิต่อกับผม
ทางไลนก์็ไดค้รับท ีLine ID: cheocharn 

ผมทราบว่าบางท่านก็เป็นแฟนตดิตามกันมาตังฉบับแรก และบางท่านก็เพงิจะมโีอกาสเขา้มา
อา่น เพอืความสะดวกของทังแฟนเกา่และแฟนใหมผ่มจงึขอรวบรวมหัวขอ้บทความตา่ง ๆ มาสรุปไว ้
ตรงนคีรับ เพอืใหท้า่นสามารถเลอืกและเขา้ไปคน้ในเว็บไดง้า่ยและคลอ่งตวัยงิขนึครับ  



ฉบบัที เดอืน พ.ศ. เรอืง หมวดหมู่

1 กรกฎาคม 2550 การจัดการความสมัพันธก์บัซพัพลายเออร์ การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

2 สงิหาคม 2550 ความไมโ่ปรง่ใสในการจัดซอืวา่จา้ง 1/2 จรรยาบรรณและ CSR

3 กนัยายน 2550 ความไมโ่ปรง่ใสในการจัดซอืวา่จา้ง 2/2 จรรยาบรรณและ CSR

4 ตลุาคม 2550 การยใุหผู้ข้ายหําหนัราคากนั การเจรจาตอ่รอง

5 พฤศจกิายน 2550 ภารกจิของนักจัดซอืสายการบนิ การประหยัดตน้ทนุ

6 ธันวาคม 2550 การใช ้SRM เพอืลดตน้ทนุการจัดซอือยา่งยังยนื การประหยัดตน้ทนุ

7 มกราคม 2551 ทําอยา่งไรจงึจะลดตน้ทนุไดอ้ยา่งยังยนื การประหยัดตน้ทนุ

8 กมุภาพันธ์ 2551 อนาคตของงานจัดซอืจัดหา ทัวไป

9 มนีาคม 2551 คํายอ่ในวงการจัดซอืและซพัพลาย ทัวไป

10 เมษายน 2551 เศรษฐกจิขาลง - ภยัคกุคามหรอืโอกาสกนัแน่ ทัวไป

11 พฤษภาคม 2551 การทจุรติคอรัปชนั จรรยาบรรณและ CSR

12 มถินุายน 2551 บญัญัต ิ10 ประการสําหรับการจัดซอืตา่งประเทศ ทัวไป

13 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายจัดซอืของ Beijing Olympic Games 2008 ทัวไป

14 สงิหาคม 2551 การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์ การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

15 กนัยายน 2551 การบรหิารจัดการความเสยีง การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

16 ตลุาคม 2551 ขอ้คดิเมอืจะซอืของจากเจา้เดยีว ยทุธศาสตรก์ารจัดหาแหลง่ขาย

17 พฤศจกิายน 2551 ยทุธศาสตรจ์ัดหาแหลง่ขาย ยทุธศาสตรก์ารจัดหาแหลง่ขาย

18 ธันวาคม-มกราคม 2551-2 นักจัดซอืเตรยีมรับมอื CSR ใหด้ี จรรยาบรรณและ CSR

19 กมุภาพันธ์ 2552 จะลด cost ตอ้งคํานงึถงึ CSR ดว้ย จรรยาบรรณและ CSR

20 มนีาคม-เมษายน 2552 ตกงานอยา่ตกใจ เสยีใจอยา่ใจเสยี ทัวไป

21 พฤษภาคม-มถินุายน 2552 จะทํางานจัดซอืตอ้งรูอ้ะไรบา้ง ทัวไป

22 กรกฎาคม-สงิหาคม 2552 ปัญหาในการเจรจาตอ่รอง การเจรจาตอ่รอง

23 กนัยายน-ตลุาคม 2552 Single supplier กบั Dual supplier อยา่งไหนดกีวา่กนั ยทุธศาสตรก์ารจัดหาแหลง่ขาย

24 พฤศจกิายน-ธันวาคม 2552 ระวงัเสยีคา่โงเ่พราะเหตสุดุวสิยั ทัวไป

25 มกราคม-กมุภาพันธ์ 2553 จรรยาบรรณของนักจัดซอืและซพัพลายเออร์ จรรยาบรรณและ CSR

26 มนีาคม 2553 วธิ ี"เลกิ" คบซพัพลายเออร์ การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

27 เมษายน-พฤษภาคม 2553 วธิตีอ่เมอืเราเป็นรอง การเจรจาตอ่รอง

28 มถินุายน-กรกฎาคม 2553 ซอืไมเ่กง่แตใ่จซอืมอืสะอาด ทัวไป

29 สงิหาคม-กนัยายน 2553 นักจัดซอืแกะรอย Step pricing ไดอ้ยา่งไร ทัวไป

30 ตลุาคม-พฤศจกิายน 2553 ลกูเลน่ในการเจรจาตอ่รอง การเจรจาตอ่รอง

31 ธันวาคม-มกราคม 2553-4 ยทุธศาสตรก์ารตอ่รองใหช้นะทังคู่ การเจรจาตอ่รอง

32 กมุภาพันธ-์มนีาคม 2554 ปีใหม ่นักจัดซอืควรจะทําอะไรใหม่ ทัวไป

33 เมษายน-พฤษภาคม 2554 ยกระดับงานจัดซอื ทัวไป

34 มถินุายน-กรกฎาคม 2554 วธิเีลน่กบัซพัพลายเออรผ์กูขาด การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

35 สงิหาคม-กนัยายน 2554 ตอ่รองใหช้นะทังคู ่- ทําไดไ้ง? การเจรจาตอ่รอง

36 ตลุาคม-พฤศจกิายน 2554 ประกาศจรรยาบรรณในการจัดซอื จรรยาบรรณและ CSR

37 ธันวาคม-มกราคม 2554-5 ของขวญัปีใหม ่- รับมาเลยหรอืหา้มรับ จรรยาบรรณและ CSR

38 เมษายน-พฤษภาคม 2555 แผนจัดซอืจัดหาเพอืรับมอืสงิทไีมค่าดฝัน ทัวไป

39 มถินุายน-กรกฎาคม 2555 ไปเยยีมซพัพลายเออรเ์พอืลดตน้ทนุ การประหยัดตน้ทนุ

40 สงิหาคม-กนัยายน 2555 10 KPI ในงานจัดซอื ทัวไป

41 ตลุาคม-พฤศจกิายน 2555 ตน้ทนุในการจัดซอื ทัวไป

42 ธันวาคม-มกราคม 2555-6 เรอืงจัดซอืวา่จา้ง นักจัดซอืเกง่กวา่ทกุแผนกจรงิหรอื? พสิจูนม์าซ!ิ ทัวไป

43 กมุภาพันธ-์มนีาคม 2556 เทคนคิการบรหิารจัดการเจา้นาย ทัวไป

44 เมษายน-พฤษภาคม 2556 การรายงานสงิผดิปกตใินงานจัดซอื ทัวไป

45 มถินุายน-กรกฎาคม 2556 การจัดซอื นอก-รตี-นอก-รอย ทัวไป

46 สงิหาคม-กนัยายน 2556 เทคนคิการโนม้นา้วจงูใจในการเจรจาตอ่รอง การเจรจาตอ่รอง

47 ตลุาคม-พฤศจกิายน 2556 วธิเีปรยีบเทยีบเมอืมสีว่นลดและของแถม ทัวไป

48 ธันวาคม-มกราคม 2556-7 จงนําเสนออยา่งมอืโปร ทัวไป

49 กมุภาพันธ-์มนีาคม 2557 ตอบปัญหาคาใจนักจัดซอื ทัวไป

50 เมษายน-พฤษภาคม 2557 ซอือยา่งฉลาดตอ้งด ูTCO และ LCC ทัวไป

51 มถินุายน-กรกฎาคม 2557 ทําไมตอ้งคยุสพัเพเหระในการเจรจาตอ่รอง การเจรจาตอ่รอง

52 สงิหาคม-กนัยายน 2557 การจัดซอืจัดหาเชงิรกุ ทัวไป

53 ตลุาคม-พฤศจกิายน 2557 การสมัภาษณเ์พอืคัดเลอืกนักจัดซอื ทัวไป

54 ธันวาคม-มกราคม 2557-8 ขอ้คดิเมอืนักจัดซอืจะหางานใหม่ ทัวไป

55 กมุภาพันธ-์มนีาคม 2558 ระบบจัดซอืแบบศนูยร์วมดจีรงิหรอื ทัวไป

56 เมษายน-พฤษภาคม 2558 การบรหิารงานจัดซอืและจัดการสต๊อกเพอืลดตน้ทนุ ทัวไป

57 กรกฎาคม-กนัยายน 2558 ทําอยา่งไรจงึจะเป็นบคุคลสําคัญของบรษัิท ทัวไป

58 ตลุาคม-ธันวาคม 2558 การขอแกไ้ขคําสงัซอื ทัวไป

59 มกราคม-มนีาคม 2559 การบรหิารความเสยีงในซพัพลายเชน การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

60 เมษายน-พฤษภาคม 2559 การทําธรุกจิอยา่งผูด้ี จรรยาบรรณและ CSR

61 มถินุายน-กรกฎาคม 2559 ศาสตรแ์ละศลิป์ของการเจรจาตอ่รอง การเจรจาตอ่รอง

62 สงิหาคม-ธันวาคม 2559 ขอ้คดิทอีาจจะลมืคดิในการเจรจาตอ่รอง การเจรจาตอ่รอง

63 มกราคม-มนีาคม 2560 ปัญหาคาใจนักจัดซอื - ชดุท ี1 ทัวไป

64 เมษายน-มถินุายน 2560 ปัญหาคาใจนักจัดซอื - ชดุท ี2 ทัวไป

65 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 นักจัดซอือยา่ลมืเจรจาตอ่รองเรอืงเหลา่นี การเจรจาตอ่รอง

66 มกราคม-มนีาคม 2561 วธิรีับมอืกบังานดว่น ทัวไป

67 เมษายน-มถินุายน 2561 ผลงานจัดซอื ทัวไป

68 กรกฎาคม-สงิหาคม 2561 จากบม่ไิก ๊กลายเป็นฮโีร่ ทัวไป

69 กนัยายน-ตลุาคม 2561 ปัญหาเกยีวกบั "คน" ในฝ่ายจัดซอื ทัวไป

70 พฤศจกิายน-ธันวาคม 2561 ขอ้คดิด ีๆ และฟร ีๆ ในวงการจัดซอื ทัวไป

บทความของ อ.เชยีวชาญ เฉพาะทอียูใ่นเว็บของ AMC
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