
ในการทบีรษัิทของเราดําเนินการจัดซอืวัตถุดบิ ชนิส่วน สนิคา้ หรือการจา้งบรกิารนัน 
ยอ่มมตีน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้ง เรยีกเป็นภาษาอังกฤษวา่ Ordering costs 
หรือ Purchasing costs หรือ Procurement costs หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า ค่าสังซอื หรือ
ค่าใชจ้่ายในการจัดซอื หรือตน้ทุนในการจัดซอื ค่าใชจ้่ายหรอืตน้ทุนนีมใิชร่าคาของทซีอืเขา้
มานะครับ คนละเรอืงกนัครับ 

ค่าใชจ้่ายในการสังซอืหรอืตน้ทุนในการจัดซอื ไดแ้กเ่งนิเดอืนของผูท้รีับผดิชอบในทุก
ขันตอนของกระบวนการจัดซอื ค่าใชจ้่ายและเงนิเดือนของผูท้ีเกยีวขอ้งในการตรวจรับและ
ตรวจสอบ ค่าใชจ้่ายและเงนิเดอืนของผูท้เีกยีวขอ้งในกระบวนการจ่ายเงนิหรือโอนเงนิใหซ้ัพ
พลายเออร์ และค่าเอกสารทุกชนิดทีเกียวขอ้ง ค่าใชจ้่ายเหล่านีมีทังค่าใชจ้่ายคงที และ
คา่ใชจ้า่ยแปรผัน  

ค่าใชจ้่ายคงทกี็อย่างเชน่เงนิเดอืนของนักจัดซอื ซงึงานจัดซอืจะมากหรอืนอ้ย หรอืไม่
ซอืเลยก็ตอ้งจ่ายเงนิเดอืนใหนั้กจัดซอือยู่ด ีหรอืค่าอาคารสถานทกี็เชน่กัน ซงึถา้ลงไดเ้ชา่ไว ้
แลว้ก็เป็นอนัวา่ตอ้งจา่ยคา่เชา่วันยังคํา ไมว่า่จะมงีานใหซ้อืหรอืไมก่็ตาม อยา่งนเีป็นตน้ 

สว่นค่าใชจ้่ายแปรผันนันก็จะแปรผันสมชอื กล่าวคอืถา้มงีานจัดซอืมาก ค่าใชจ้่ายก็จะ
มากตาม ถา้มงีานจัดซอืนอ้ย คา่ใชจ้า่ยก็จะนอ้ยตาม เชน่
คา่แบบฟอรม์ใบสังซอื คา่สง่แฟ็กซ ์คา่โทรศัพทต์ดิตาม
งาน ค่าตรวจรับและตรวจสอบวเิคราะหส์นิคา้ ค่าใชจ้่าย
ในกระบวนการจา่ยเงนิ เป็นตน้  

เพอืใหเ้ขา้ใจงา่ยขนึตอ้งดตูัวเลขกนัหน่อย โปรด
ดใูนภาพท-ี1 สมมตวิา่แผนกจัดซอืของบรษัิทแหง่หนงึมี
คนทํางานอยู่ 5 คน ประกอบดว้ย ผูจั้ดการแผนกจัดซอื 
เลขานุการ หัวหนา้แผนกจัดซอื นักจัดซอืต่างประเทศ และนักจัดซอืในประเทศ เงนิเดอืนของ
ทัง 5 คนดังทแีสดงในภาพท-ี1 รวมแลว้เดอืนละ 125,000 บาท หรอืปีละ 1,625,000 บาท  

ถา้ทังปีบริษัทแห่งนีออกใบสังซือไป 
1,000 ใบ ดังนันคา่สงัซอืก็จะเทา่กบั 1,625 บาท
ต่อการสังซอื 1 ครัง แต่นีเป็นการคดิแบบหยาบๆ 
เท่านันเพราะคดิเฉพาะเงนิเดือน ยังไม่จบเพียง
เท่านี เนืองจากยังมคี่าใชจ้่ายอย่างอนือกี ดังนัน
ลองมาคดิกนัใหมใ่หล้ะเอยีดขนึ ดังตัวเลขทแีสดง
ไวใ้น ภาพท-ี2  



จากภาพท-ี2 ค่าใชจ้่ายเรืองเงนิเดอืน บวกกับค่านําค่าไฟค่าเสอืมราคากลายเป็นปีละ 
2,000,000 บาท และทนีีออกใบสงัซอืปีละ 1,000 ใบ ทนีีก็จะเห็นวา่ คา่สงัซอืมใิชใ่บละ 1,625 
บาท แต่คือใบละ 2,000 บาททีเดียวแหละ และโปรดทราบว่าก็ยังไม่ครบถว้นอยู่ดี ถา้จะให ้
ครบถว้นก็ตอ้งเอาค่าใชจ้่ายของฝ่ายอนืทเีกยีวขอ้ง เชน่ ค่าใชจ้่ายของฝ่ายสโตรท์ตีอ้งคอยรับ
ของตามใบสงัซอื คา่ใชจ้า่ยของแผนก QC ทตีอ้งคอยตรวจสอบคณุภาพของวัตถดุบิทสีงัซอืเขา้
มา คา่ใชจ้า่ยของฝ่ายบัญชกีารเงนิทตีอ้งทําหนา้ทตีรวจเอกสารและทําเช็คจ่ายเงนิ และอยา่ลมื
คา่เอกสารคา่แบบฟอรม์และคา่โทรศัพทข์องแผนกจัดซอืเองดว้ยทจีะตอ้งคดิรวมเขา้ไป ทนีกี็จะ
เป็นคา่สงัซอืทสีมบรูณ์แบบ   

ค่าสังซอืทีหามาไดน้ีเขาเอาไวส้ําหรับใชใ้นการคํานวณค่า EOQ – Economic Order 
Quantity หรอืจํานวนการสงัซอืทปีระหยัด และมไีวส้ําหรับการวเิคราะหเ์พอืจะเพมิประสทิธภิาพ
งานจัดซอื แต่นักจัดซอือย่าเพงิทอ้แทว้่ายากต่อการหาตัวเลข เพราะหลายแห่งก็คดิคํานวณ
ตามแตท่จีะหาไดเ้ทา่นัน ไมไ่ดล้ะเอยีดยบิหนักหนาอะไร 

บางแหง่บอกวา่ การสงัซอืของจากตา่งประเทศนัน ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการสงัซอืแพงกวา่
ในประเทศ เพราะค่าโทรศัพทท์างไกลก็แพงกว่า ค่าสง่แฟ็กซก์็แพงกว่า ค่าสง่ไปรษณียก์็แพง
กว่า เอกสารโตต้อบกันก็เขียนยากกว่า เงินเดือนนักจัดซือทีรับผิดชอบการซือของจาก
ต่างประเทศก็มักจะสงูกวา่นักจัดซอืในประเทศ ดังนันจะมาคดิเฉลยีเหมากันไปอยา่งนีจะทําให ้
ภาพบดิเบอืนไปจากขอ้เท็จจรงิ 

กรณีเชน่นี ก็สามารถคดิแยกออกไปใหช้ัดเจนไดไ้ม่ยุ่งยากอะไรเลย เพยีงแต่ตอ้งแยก
คา่ใชจ้า่ยออกมาใหไ้ดเ้สยีกอ่น เป็นตน้วา่ ผูจั้ดการจัดซอื เลขานุการ หัวหนา้แผนก ทังสามคนนี
ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 60% ของตนเองไปดูแลงานจัดซอืต่างประเทศ และใชเ้วลาเพยีง 40% 
เพอืดแูลงานจัดซอืในประเทศ ดังนันเงนิเดอืนรวมกบัโบนัสของผูจั้ดการปีละ 650,000 บาท นัน
ก็ตอ้งแบ่งเป็น 2 สว่น สว่นแรก 60% ซงึเท่ากับ 390,000 บาทนัน ถอืว่าเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จัดซอืตา่งประเทศ อกี 40% ซงึเทา่กบั 260,000 บาท ก็เป็นคา่ใชจ้า่ยของการจัดซอืในประเทศ 
เงนิเดือนของเลขานุการและหัวหนา้แผนกก็
คดิแยกส่วนออกมาในทํานองเดยีวกัน ดังนัน 
ถา้มองเฉพาะเงนิเดือนของแผนกจัดซอืก็จะ
เป็นดังทแีสดงไวใ้น ภาพท-ี3 

ถ า้บริษัทแห่งนีออกใบสังซือรวม 
1,000 ใบตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่ง
ออกเป็นใบสงัซอืของจากตา่งประเทศ 100 ใบ 
และเป็นใบสังซอืในประเทศ 900 ใบ ดังนัน ค่าสังซอืต่างประเทศก็จะเป็นใบละ 9,620 บาท 
สว่นคา่สงัซอืในประเทศก็จะเป็นใบละ 737 บาท อยา่งนกี็จะไดต้ัวเลขทถีกูตอ้งขนึ และก็อยา่ลมื
ว่ายังมีค่าใชจ้่ายอย่างอืนนอกเหนือจากเงินเดือนดว้ย ซงึก็จะตอ้งนํามาคํานวณในทํานอง
เดยีวกนัน ี

โดยสรุปแลว้ คา่สังซอืหรอืตน้ทนุในการจัดซอืนันก็จะประกอบไปดว้ยตน้ทนุหลายอยา่ง 
อันไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการทําใบขอใหซ้อื(PR) ค่าใชจ้่ายในการเลอืกและตรวจสอบซัพพลาย
เออร์ ค่าใชจ้่ายในการเจรจาต่อรอง ค่าใชจ้่ายการทําใบสังซอื(PO)หรือการทําสัญญาจัดซอื
ว่าจา้ง ค่าใชจ้่ายในการตดิตามงานหรือเร่งรัดตดิตามของ ค่าใชจ้่ายในกระบวนการรับของ 
ตรวจสอบคณุภาพของ คา่ใชจ้า่ยในการชําระเงนิหรอืโอนเงนิใหซ้พัพลายเออร ์



ในอดีตสมัยทีผมทํางานอยู่ในบริษัทอเมริกันแห่งหนึง จํา
ตัวเลขไดว้า่คา่สงัซอืในประเทศประมาณใบละ 150 บาท และคา่สงัซอื
ต่างประเทศประมาณใบละ 1,500 บาท ในปัจจุบันทราบตัวเลขจาก
บรษัิทอีกแห่งหนึงว่าค่าสังซอืในประเทศใบละ 1,500 บาท ส่วนค่า
สังซอืต่างประเทศใบละ 5,000 บาท แต่ตัวเลขเหล่านีมใิชม่าตรฐาน
แต่ประการใดนะครับ ตัวเลขจะแตกต่างกันไปในแต่ละบรษัิท ท่านจงึ
ตอ้งคํานวณของทา่นเอาเอง ควรใหฝ่้ายบัญชชีว่ยคํานวณใหน้ะครับ 

ค่าสังซือนันมีไวป้ระกอบการวเิคราะห์และวางแผนเพือเพิม
ประสทิธภิาพในการจัดซอื ในรูปทแีสดงไวน้ีจะเห็นว่าสัดส่วนของค่า
สังซอืกับราคาของสงิทซีอืเป็นสัดส่วนทไีม่เหมาะสมเป็นอย่างยงิคอื 
60:40 สมมตวิา่ซอืของราคาเพยีง 800 บาท แตม่คีา่ใชจ้า่ยในกระบวนการจัดซอืถงึ 1,200 บาท 
เหตุการณ์เช่นนีมักเกิดขึนกับการจัดซือของในกลุ่ม Non-critical items เช่นการซือวัสดุ
สํานักงาน (Stationery) และของจําพวก MRO itemsบางชนดิ (MRO = Maintenance Repair 
& Operation items) ทางแกก้็คอืตอ้งปรับเปลยีนวธิกีารจัดซอืของจําพวกเหล่านีเสยีใหม ่โดย
เ ป ลี ย น ไ ป ใ ช ้ร ะ บ บ  Online purchasing, Blanket order, System contracting, ห รื อ 
Consignment purchasing ซงึจะทําใหส้ดัสว่นของคา่สงัซอืกบัราคาของทซีอืเปลยีนเป็น 1:99 
ตามรปู 

จากตัวเลข Benchmarking ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ทจัีดทํา
โดย CAPS Research เมอืเดอืนธันวาคม 2011 สรุปไดว้่านักจัดซอืแต่ละคนมคี่าใชจ้่ายในการ
ดําเนินงานคนละ US$123,371 และยอดค่าใชจ้่ายในการดําเนินการของนักจัดซือคดิเป็น 
0.96% ของยอดเงนิจัดซอืว่าจา้ง อกีทังยังแนะนําวธิลีดสัดสว่นของ Purchasing cost ลงโดย
ใหป้รับกระบวนการทํางานใหส้นัลง และใหเ้ปลยีนวธิจัีดซอืเสยีใหม ่เชน่ Call-off contract หรอื 
Fixed contract หรอื Systems contracting หรอื Consignment purchasing ควรนํา IT เขา้มา
ช่วยในระบบจัดซอื ลดความซับซอ้นของกระบวนการตรวจสอบลงบา้ง และปรับปรุงวธิีการ
จา่ยเงนิ 

นอกจากใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห์และวางแผนการจัดซอืแลว้ ก็ยังนําไปคํานวณ 
“ปรมิาณทเีหมาะสมในการซอืแตล่ะครัง” หรอืทเีรยีกกันวา่ EOQ – Economic Order Quantity 
คา่สงัซอืก็คอื P ในสตูรคํานวณ 

    A  = Annual Demand (พยากรณ์วา่จะใชห้รอืจะขายสนิคา้นันปีละเทา่ไร) 

P = Purchasing Cost (คา่ใชจ้า่ยในการสงัซอืครังละเทา่ไร) 

I = Inventory Carrying Rate (คา่ถอืครองสตอ๊กคดิเป็นเปอรเ์ซน็ตต์อ่ปี) 

                       C = Cost of Material (ตน้ทนุของสนิคา้นันตอ่หน่วย) 

เพือใหเ้ขา้ใจชัดเจนก็ตอ้งลองคํานวณกันดูสัก
หน่อยก็ได ้สมมติว่าท่านเป็นเจา้ของรา้นขายวัสดุ
กอ่สรา้งแหง่หนงึซงึมขีอ้มลูดังตอ่ไปนี รา้นของทา่นขาย
ก๊อกนําเฉลยีวันละ 1 อัน หรือเดอืนละประมาณ 30 อัน 
หรือปีละประมาณ 360 อัน ตน้ทุนของท่านอันละ 100 
บาท คา่ใชจ้่ายในการจัดซอืครังละ 200 บาท คา่ใชจ้่าย
ในการมสีต๊อกไวใ้นครอบครอง 20% ต่อปี ถามว่าท่าน
ควรสงัซอืกอ๊กนําครังละกอีนัจงึจะประหยัด คําตอบคอื 85 อนั โปรดด ูวธิคํีานวน ทแีสดงไว ้


