
  
นักจัดซอืคนหนงึเขยีนมาถามผมวา่ เธอตอ้งสงัซอือปุกรณ์ชนดิหนงึเขา้มาใชง้านของ

บรษัิทปีละประมาณ 240 ชนิ ซงึปกตเิธอจะสงัซอืมาพอใชเ้ดอืนตอ่เดอืน คอืซอืมาครังละ 20 ชนิ
ในราคาชนิละ 2,500 บาท ตอนนซีพัพลายเออรเ์สนอมาวา่ถา้ใชเ้ป็นประจําแบบนกี็ควรสงัซอืให ้
พอใชไ้ปเลยครงึปีจะดกีวา่ไหม คอืสงัครังละ 120 ชนิแลว้จะลดราคาให ้เหลอืเพยีงชนิละ 2,400 
บาท เธอจงึเขยีนมาหารอืผมวา่จะมวีธิคํีานวณอยา่งไรดเีพอืใหก้ารตดัสนิใจเกดิประโยชนต์อ่
บรษัิทสงูสดุ 

การตดัสนิใจเรอืงนไีมใ่ชเ่รอืงยากเย็น เพยีงแตว่า่เราจําเป็นจะตอ้งเขา้ใจหลักการพนืฐาน
ทสํีาคญัเสยีกอ่น นันก็คอื ถา้ซอืครังละมาก ๆ มขีอ้ดขีอ้เสยีอะไรบา้ง และถา้ซอืครังละนอ้ยเทา่ที
จําเป็นจะมขีอ้ดขีอ้เสยีอะไรบา้ง 

ขอ้ดขีองการซอืครงัละมาก ๆ คอื 
1. ไมเ่สยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการสงัซอืบอ่ย ๆ 
2. ซอืมากก็มกัจะไดส้ว่นลดและของแถม ทําใหต้น้ทนุถกูลง 
3. การซอืไวม้าก ทําใหม้ขีองใชต้ลอดเวลาไมข่าดมอื การปฏบิตังิานราบรนื ไมเ่สยี

โอกาส ไมเ่สยีลกูคา้  

ขอ้เสยีของการซอืครงัละมาก ๆ คอื 
1. เสยีคา่ใชจ้า่ยสงูในการมสีตอ๊กเก็บไวใ้นครอบครอง 
2. หากเกดิเหตทุคีาดไมถ่งึ เชน่ขายไมอ่อก เลกิใช ้ก็จะเสยีหายมาก 

ขอ้ดขีองการซอืครงัละนอ้ยเทา่ทจีาํเป็น คอื 
1. คา่ใชจ้า่ยในการมสีตอ๊กไวใ้นครอบครองตํา 
2. ไมม่คีวามเสยีหายจากการขายไมอ่อกหรอืเลกิใช ้

ขอ้เสยีของการซอืครงัละนอ้ยเทา่ทจีาํเป็น คอื 
1. ตอ้งเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการสงัซอืบอ่ย ๆ 
2. เมอืซอืนอ้ยจะเสยีโอกาสในเรอืงสว่นลดและของแถม 
3. หากตอ้งการของดว่นก็มกัจะซอืไมท่นั ทําใหเ้สยีโอกาสเสยีลกูคา้ หรอืทําใหก้าร

ปฏบิตังิานขลกุขลกั หรอืตอ้งเกดิคา่ใชจ้า่ยในการสง่ของดว่น ทําใหต้น้ทนุสงู 



เป็นอนัวา่ทกุอยา่งมทีงัขอ้ดแีละขอ้เสยี ไมม่อีะไรดพีรอ้มไปหมด และไมม่อีะไรทเีสยีไป
ซะทงัหมด ดงันันเราก็ตอ้งชงันําหนักวา่ เมอืหกักลบลบหนรีะหวา่งขอ้ดกีบัขอ้เสยีแลว้ แบบไหน
เหมาะทสีดุสําหรับเรา ลองดทูผีมทําตารางเปรยีบเทยีบนวีา่ถา้ซอืแบบวธิ ีA กบัถา้ซอืแบบวธิ ีB 
แบบไหนจะมคีา่ใชจ้า่ยถกูแพงกวา่กนั 

 

 

คาํอธบิาย 
1. บรษัิทตอ้งการใชอ้ปุกรณ์ชนดินปีีละ 240 ชนิ 
2. ถา้สงัซอืแบบวธิ ีA คอืซอืมาแคใ่หเ้พยีงพอการใชเ้ดอืนตอ่เดอืนครังละ 20 ชนิ และ

ถา้ซอืแบบวธิ ีB ก็ตอ้งซอืใหพ้อใชไ้ปเลยตลอดครงึปีคอืซอืครังละ 120 ชนิเพอืจะ
เอาสว่นลด 

3. ถา้ซอืวธิ ีA จะมรีาคาชนิละ 2,500 บาท แตถ่า้ซอืแบบวธิ ีB จะไดส้ว่นลดเหลอืเพยีง
ชนิละ 2,400 บาท 

4. ถา้ซอืแบบวธิ ีA ราคาอปุกรณ์นตีลอดทงัปีก็จะแพงหน่อยคอื 600,000 บาท แตถ่า้
ซอืแบบวธิ ีB ราคาทงัปีก็จะเหลอืเพยีง 576,000 บาทเพราะไดส้ว่นลด 

5. ในการซอืแตล่ะครัง ถา้ซอืแบบวธิ ีA ก็จา่ยเพยีงครังละ 50,000 บาท แตถ่า้ซอืมาก
หน่อยตามวธิ ีB ก็จะตอ้งจา่ยถงึ 288,000 บาทในการซอืแตล่ะครัง 

6. มลูคา่สตอ๊กเฉลยี ก็นํามลูคา่การซอืตอ่ครังมาหารสอง 
7. สมมตวิา่บรษัิทของเราคดิคา่ใชจ้า่ยในการมสีตอ๊กไวใ้นครอบครองทปีีละ 25% แต่

บางบรษัิทก็อาจใชต้วัเลขอนืก็ได ้ปกตแิลว้บรษัิททวัไปมกัจะเลอืกใชต้วัเลขใด
ตวัเลขหนงึระหวา่ง 20-25% 

8. คา่ใชจ้า่ยในการมสีตอ๊กไวใ้นครอบครอง ก็นํา 25% ไปคณูมลูคา่สตอ๊กเฉลยีในขอ้ 6 
9. ถา้ซอืตามวธิ ีA คอืซอืทกุเดอืนครังละ 20 ชนิ ตลอดทงัปีก็ตอ้งซอื 12 ครังจงึจะ

พอใช ้แตถ่า้ซอืมากหน่อยตามวธิ ีB คอืซอืครังละ 120 ชนิ ทงัปีก็ซอืเพยีง 2 ครัง
เทา่นัน 

10. สมมตวิา่ทบีรษัิทของเรามคีา่ใชจ้า่ยในการจัดซอืเฉลยีครังละ 250 บาท ตวัเลข
คา่ใชจ้า่ยในการจัดซอืของแตล่ะบรษัิทจะไมเ่ทา่กนันะครับ ถา้คดิไมเ่ป็นก็โปรดไป
อา่นบทความของผมทเีขยีนไวใ้นเว็บ www.AMCthailand.com ฉบบัท ี41 ซงึเขยีน
ไวเ้มอืปี พ.ศ.2555 เรอืง “ตน้ทนุในการจัดซอื – Purchasing costs” 

การเปรยีบเทยีบเมอืมสีว่นลด ซอืวธิ ีA ซอืวธิ ีB หนว่ย

1. จํานวนทคีาดการณ์ว่าจะใชต้ลอดทังปี 240 240 ชนิ

2. จํานวนทจีะสังซอืตอ่ครัง 20 120 ชนิ

3. ราคาตอ่ชนิทซัีพพลายเออรเ์สนอจะขายให ้ 2,500 2,400 บาท

4. ราคาทตีอ้งจา่ยตลอดปี (1x3) 600,000 576,000 บาท

5. ราคาทตีอ้งจ่ายตอ่ครังในการซอื (2x3) 50,000 288,000 บาท

6. มูลคา่สต๊อกเฉลยี (5x½) 25,000 144,000 บาท

7. บรษัิทคดิคา่ใชจ้่ายในการมีสต๊อกไวใ้นครอบครองปีละ 25 25 %

8. คา่ใชจ้า่ยในการมสีตอ๊กไวใ้นครอบครอง (6x7) 6,250 36,000 บาท

9. จํานวนครังในการจัดซอืตลอดทังปี (1÷2) 12 2 ครงั

10. คา่ใชจ้่ายในการจัดซอืครังละ 250 250 บาท

11. คา่ใชจ้า่ยในการจดัซอืตลอดทงัปี (9x10) 3,000 500 บาท

รวมคา่ใชจ้่ายทกุอยา่งตลอดปี (4+8+11) 609,250 612,500 บาท



11. คา่ใชจ้า่ยในการจัดซอืตามวธิ ีA ก็จะสงูหน่อยเพราะตอ้งซอืบอ่ยทกุเดอืนจงึตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยในการจัดซอืมากหน่อย สว่นวธิ ีB ก็จะเสยีคา่ใชจ้า่ยในการจัดซอืนอ้ยกวา่
เพราะทงัปีซอืเพยีง 2 ครังเทา่นัน 

  จากนันก็นําตวัเลขคา่ใชจ้า่ยจากสามขอ้มารวมกนั คอืขอ้ 4 รวมกบัขอ้ 8 และรวมกบัขอ้ 
11 ก็จะสรปุไดว้า่... ซอืตามวธิ ีA จะเกดิประโยชนต์อ่บรษิทัมากกวา่การจดัซอืตามวธิ ีB 

  ผมขอแนะนําใหท้า่นกลับไปอา่นบทความเกา่ของผมในเว็บ www.AMCthailand.com 
ฉบบัท ี47 ทผีมเขยีนไวต้ังแตปี่ พ.ศ.2556 เรอืง “วธิเีปรยีบเทยีบเมอืมสีว่นลดและของแถม” 
ดว้ยนะครับ ซงึทา่นก็จะไดรั้บความกระจา่งชดัเจนยงิขนึครับ 

กอ่นจะจบบทความฉบบัน ีผมขอเรยีนใหท้กุทา่นทราบวา่ หากทา่นตอ้งการอา่นบทความ
เรอืงอนืในแวดวงการบรหิารงานจัดซอื การเจรจาตอ่รอง การบรหิารจัดการสตอ๊ก ซงึผมไดเ้ขยีน
ไวก้อ่นหนา้น ีทา่นสามารถเขา้ไปคน้ควา้ไดฟ้รนีะครับท ี“เรยีนรูเ้คล็ดลบัจัดซอืกบัอาจารย์
เชยีวชาญ” ในเว็บไซต ์www.AMCthailand.com ไมต่อ้งใชร้หสัและไมต่อ้งเป็นสมาชกิ เขา้ไป
อา่นไปคน้ควา้หรอืดาวนโ์หลดไดฟ้รคีรับ และทา่นใดทตีอ้งการจะแลกเปลยีนความคดิเห็น หรอื
ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืสอบถามปัญหาใด ๆ ในวงการจัดซอืจัดหา เจรจาตอ่รอง การบรหิารสตอ๊ก 
สามารถตดิตอ่กบัผมไดโ้ดยตรงทโีทรศพัท ์08 1628 7855 หรอืทางอเีมลท ี
cheocharn@hotmail.com หรอืตดิตอ่กบัผมทางไลนก์็ไดค้รับท ีLine ID: cheocharn 


