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นักจัดซอืมอือาชพีเขายดึหลักในการซอืสนิคา้หรอืซอือปุกรณ์ขา้วของเครอืงใชก้นัวา่ ไม่
ควรสนใจอยู่ทรีาคาเพยีงอย่างเดยีว แต่ควรตอ้งสนใจประเด็นอนืๆ ประกอบกันไปดว้ยใหร้อบ
ดา้นจงึจะถอืว่ารอบคอบและซอือย่างฉลาด การพจิารณาทุกประเด็นทเีกยีวขอ้งเชน่นีเขาเรียก
กันวา่ TCO หรอื Total Cost of Ownership แปลวา่”ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายรวมทังหมดกวา่จะได ้
สนิคา้นีมาไวค้รอบครอง” ประเด็นตา่งๆ ทจีะตอ้งนํามาพจิารณาประกอบพรอ้มกนัไปใหร้อบดา้น
กอ่นตัดสนิใจ ไดแ้ก ่

1.ราคา แน่นอนวา่ซอืของก็ตอ้งเปรยีบเทยีบราคากนั สมมตวิา่บรษัิทA ขายสนิคา้ชนิละ 
100 บาท ส่วนบรษัิทB ขายสนิคา้ชนิดเดียวกันนันในราคาเพียง 95 บาท แน่นอนว่าเราตอ้ง
สนใจบรษัิทB เพราะราคาถกูวา่ แตอ่ยา่เพงิดว่นสรปุ ควรดปูระเด็นอนืๆ ประกอบกนัไปดว้ย 

2.เงอืนไขการชําระเงนิ หรือทีวงการธุรกจิเรียกกันว่า Credit term หรือ Payment 
term ถา้บรษัิทA ทเีสนอขายในราคา 100 บาทเขาใหเ้ครดติเทอม 2 เดอืน แต่บรษัิทB ทขีาย
ชนิละ 95 บาทนันเราตอ้งจา่ยทันท ีเรอืงนีเราก็ตอ้งคํานวณเปรยีบเทยีบดวูา่ ถา้เราเลอืกซอืจาก 
A เราจะตอ้งจา่ยแพงขนึประมาณ 5% แลกกบัการจา่ยเงนิชา้ไป 2 เดอืน เทา่กบัวา่เรากําลังยอม
จ่ายดอกเบียปีละ 30% ทีเดียว เราจึงไม่ควรเลือกวธิีนี ซือ 95 บาทจ่ายสดทันทีคุม้ค่ากว่า 
เวน้เสยีแตว่า่เราไมส่ามารถหมนุเงนิไดด้นัีกหรอืมปัีญหากระแสเงนิสดไมค่ลอ่งตัว จงึตอ้งเลอืก
ซอืจาก A เพือจะเอาประโยชน์จากเครดติเทอมโดยยอมจ่ายดอกเบยีปีละ 30% ถา้งันก็เป็น
เหตผุลเนอืงจากความจําเป็น 



3.เงอืนไขของ MOQ, MOV, SPQ คําเต็มของ MOQ คอื Minimum order quantity 
หมายถงึจํานวนตําสดุทถีกูบังคับใหซ้อื เชน่บรษัิทB มเีงอืนไขวา่ตอ้งซอือยา่งนอ้ย 100 ชนิ ทังๆ 
ทเีราตอ้งการใชง้านเพยีงเดอืนละ 10 ชนิเท่านัน สว่นบรษัิทA ไม่มเีงอืนไขบังคับ ตอ้งการซอื
เพยีง 10 ชนิหรอืจะซอืเทา่ไรก็ตามใจ กรณีแบบนีเราก็ตอ้งเขา้ใจนะครับว่าการซอืของราคาถูก
กวา่แตต่อ้งซอืมากๆ ใหพ้อใชต้ลอด 10 เดอืนนัน เราจะมคีา่ใชจ้า่ยในการครอบครองสต๊อกหรอื
ทเีรยีกว่า Stock possession cost อกีปีละ 25% ของมูลค่าทเีก็บไว ้อันไดแ้ก่ค่าดอกเบยีหรือ
คา่ของเงนิ คา่สถานทจัีดเก็บ คา่สาธารณาปโูภคในการจัดเก็บ คา่ดแูลรักษา คา่เสอืมสภาพ คา่
ของหมดอาย ุเป็นตน้ ดังนันก็ตอ้งมเีรอืงใหค้ดิเพมิขนึมาอกีวา่จะซอืจากใครด ี 

คําวา่ MOV หมายถงึ Minimum order value เชน่บังคับวา่ตอ้งซอืไมตํ่ากวา่ 5,000 บาท
มฉิะนันก็ไมข่ายให ้สว่นคําวา่ SPQ หมายถงึ Standard pack quantity เชน่เราเราจะซอื 10 ชนิ
แต่ผูข้ายบอกว่าของนีบรรจุกล่องละ 100 ชนิ ถา้จะซอืตอ้งซอืทังกล่อง เขาไม่แกะกล่องขาย
ปลกี ดังนันเงอืนไขของ MOQ, MOV, SPQ จงึเป็นตัวบังคับใหนั้กจัดซอืตอ้งซอืตามทเีขาบอก 
ไมใ่ชซ่อืตามทเีราตอ้งการ นักจัดซอืจงึตอ้งคํานงึถงึปัญหาทจีะตามมาอกีหลายอยา่งดว้ย จะคดิ
ง่ายๆ แบบซอืของมาใชเ้องทบีา้นไม่ไดน้ะครับ เชน่การคดิแบบตัดบททวี่า ซอืมาเถอะ ยังไงก็
ตอ้งใชอ้ยู่แลว้ คิดแบบนีบริษัทก็อาจเสียหายเพราะจะไปเกียวขอ้งกับค่าใชจ้่ายในการ
ครอบครองสตอ๊กอกี 25% ของมลูคา่ทซีอืมาเก็บรอไว ้

4.คา่ขนส่ง หากบรษัิทA ซงึขายสนิคา้ชนิละ 100 บาทโดยใหเ้ครดติเทอม 2 เดอืน 
และปล่อยเสรีใหเ้ราซอืในจํานวนเท่าทเีราตอ้งการไดโ้ดยไม่ถูกบังคับเรือง MOQ อกีทังยนิดี
จัดสง่สนิคา้ใหเ้ราถงึท ีในขณะทบีรษัิทB ซงึขายสนิคา้ในราคา 95 บาทจา่ยสดงดเชอืและบังคับ
วา่ตอ้งซอือยา่งนอ้ย 100 ชนิและไมม่บีรกิารจัดสง่สนิคา้ให ้เราก็จะตอ้งคํานวณคา่ใชจ้า่ยในการ
ไปรับสนิคา้เองเขา้ไปดว้ยในกระบวนการตัดสนิใจ หรอืหากทังสองบรษัิทคอืทัง A และ B ตา่งก็
ไมม่บีรกิารสง่สนิคา้ให ้เราจะตอ้งไปรับเอง เราก็จะตอ้งคํานงึถงึความใกลไ้กลของทังสองบรษัิท
นวีา่ใครอยูใ่กลใ้ครอยูไ่กล เพอืเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ 

5.อตัราภาษศีุลกากร หากสนิคา้ทเีราตอ้งการซอืนีเป็นการนําเขา้มาจากต่างประเทศ 
นักจัดซอืก็ตอ้งรูว้่าประเทศไทยเรามีสนธสิัญญา
ภาคีว่าดว้ยระบบศุลกากรกับประเทศใดบา้งและ
ผกูพันกบัสนิคา้ตัวใดบา้ง หรอืทเีรารูจั้กกนัดใีนนาม
ของ FTA – Free Trade Agreement หากบรษัิทA 
อยูใ่นประเทศทมี ีFTA กบัประเทศไทย นักจัดซอืก็
จะไดส้ทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากรในการนําเขา้ ทํา
ให ้Landed cost ตํากวา่ทเีคยเป็น และถา้บรษัิทB 
อยู่ในประเทศทมีไิดทํ้า FTA กับประเทศไทย หรอื
สนิคา้ทจีะซอืขายกันมไิดอ้ยู่ในรายการ FTA ก็จะ
ไมไ่ดร้ับสทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากร  

6.ระยะเวลาการสง่มอบ หรือทนัีกจัดซอืเรียกกันตดิปากว่า Lead Time เชน่บรษัิทA 
แมจ้ะขายในราคาแพงแต่สามารถจัดสง่ของไดภ้ายในสัปดาหเ์ดยีว สว่นบรษัิทB แมจ้ะขายใน
ราคาถูกกว่าแต่จะตอ้งใชเ้วลารอเป็นเดือนกว่าจะจัดส่งของได ้กรณีเช่นนีนักจัดซือก็ตอ้ง
พจิารณาเอาเองวา่จะเลอืกซอืจากใครด ีหากรูส้ภาพตนเองวา่มักจะตอ้งซอืของแบบเร่งด่วนอยู่
เป็นประจําก็ตอ้งเลอืก A แทนทจีะลอืก B 

7.ความตรงเวลาในการส่งมอบ เรืองนีเป็นทีรูก้ันดีว่าการทวงของเป็นเรืองน่าเบือ
หน่ายมาก และบางกรณีก็ใจหายใจควําเพราะหากสนิคา้เขา้ไม่ทันตามทตีกลงกันไวก้็จะเกดิ
ความเสยีหายใหญห่ลวง เชน่เครอืงอาจตอ้งหยดุเดนิ หรอือาจถกูลกูคา้ปรับ เป็นตน้ 



8.คุณภาพตรงตามขอ้กําหนด หากสนิคา้ทเีราตอ้งการมขีอ้กําหนด (Specification) 
ทีละเอียดยุ่งยากจุกจิก เราก็ควรระมัดระวังใหม้ากเรืองฝีไมล้ายมือของแต่ละบริษัทว่าเขา
สามารถผลติไดต้รงตามทเีราตอ้งการหรอืไม ่เพราะหากมปัีญหาเรอืงคณุภาพไมต่รง แมจ้ะมกีาร
รับรองหรือรับประกันว่าจะเอาของมาแลกเปลียนใหใ้หม่ก็ตามเถอะ ก็จะมีปัญหากับเราอยู่ดี 
ดังนันจงึเป็นการฉลาดกวา่หากจะเลอืกบรษัิทผูข้ายทเีรามันใจวา่ฝีมอืเขาถงึขนัจรงิๆ 

9.ทยอยส่ง บางทีบริษัทผูข้ายอาจมีปัญหาเรืองกําลังการผลติจึงขอทยอยส่งของ 
แทนทจีะสง่มาใหค้รบถว้นในครังเดยีว กรณีเชน่นีเราก็จะมปัีญหาเรอืงเสยีเวลาการตรวจรับและ
ตรวจสอบหลายครังกวา่ของจะครบถว้น เป็นการทํางานซําซอ้นหลายรอบ 

10.บรกิารหลงัการขาย บ่อยครังทบีรษัิทผูข้ายไมทํ่าตามเงอืนไขทรีับปากไวใ้นขณะ
เสนอขายโดยยกเหตผุลตา่งๆ นาๆ มาอา้ง ทางฝ่ายจัดซอืจงึตอ้งคาดคันใหแ้น่ใจกอ่นทจีะลงมอื
ซอืจากใครก็ตาม ซงึหมายถงึว่าจะตอ้งมกีารเจรจาเรอืงการปรับหากไม่สามารถบรกิารไดต้าม
เงอืนไข แต่ปกตแิลว้เราปรารถนาใหผู้ข้ายปฏบิัตติามสัญญามากกว่าหวังจะไดค้่าปรับจากการ
ผดิสญัญา นักจัดซอืจงึตอ้งสบืประวัตบิรษัิทผูข้ายใหม้ันใจกอ่นจะตัดสนิใจเลอืกใคร 

ทัง 10 ประเด็นทีกล่าวมานี ในวงการจัดซือเขาเรียกกันว่า TCO – Total Cost of 
Ownership ซงึหมายถงึตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวมทังหมดกว่าจะไดส้นิคา้นีมาไวค้รอบครอง 
ดังนันจงึไมแ่ปลกเลยทบีางครังนักจัดซอืมอือาชพีตัดสนิใจเลอืกซอืสนิคา้จากผูข้ายรายทมีรีาคา
แพงกวา่อกีรายหนงึ นันก็เป็นเพราะวา่การจัดซอืทฉีลาดเขาไมด่เูฉพาะราคาเพยีงอยา่งเดยีว แต่
เขาตอ้งพจิารณาปัจจัยอนืๆทนีอกเหนอืจากราคาดว้ยวา่รายใดจะใหผ้ลลัพธท์คีุม้คา่กวา่นันเอง 

สําหรับกรณีทจัีดซอือุปกรณ์หรือเครืองจักร
หรือรถ ซงึภาษาทางบัญชเีขาเรียกว่า CAPEX – 
Capital Expenditure หมายถงึการซอืทรัพยส์นิ
ทนุ เชน่จะเลอืกเครอืงถา่ยเอกสารยหีอ้ไหนด ีซอืรถ
ยหีอ้ไหนด ีกรณีแบบนีเขามักไม่เรยีก TCO แต่เขา
เรยีกกนัวา่ LCC – Life Cycle Cost แปลวา่ตน้ทนุ
และค่าใชจ้่ายรวมทังหมดตลอดวงจรชีวิตของ
อปุกรณ์หรอืเครอืงจักรต์ัวนันของรถคันนัน หลักการ
พจิารณาก็คลา้ยๆ กนักบั TCO นันก็คอืตอ้งพจิารณา
ราคาเครืองตัวนัน ความสนิเปลอืงพลังงานในขณะ
ใชง้านเชน่กนินํามันหรอืกนิไฟมากไหม คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม ราคาชนิสว่นและอะไหลข่อง
เครอืงแตล่ะยหีอ้ก็ถกูแพงไมเ่หมอืนกนั และพจิารณายาวไปจนถงึเมอืเลกิใชจ้ะสามารถขายซาก
เป็นสนิคา้มือสองไดร้าคาดีหรือราคาตก และอุปกรณ์บางชนิดอาจตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการ
ทําลายอยา่งไรหรอืไม ่  

สรปุแลว้ TCO กบั LCC ก็เรอืงเดยีวกนันนัแหละครบั 


