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การจดัการกบัผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมาจา้งชว่งในยามเกดิโรคระบาดโควดิ 
 

มารว่มกนัผา่น ชว่งวกิฤตไิปดว้ยกนั 
เนืองจากการเกดิการระบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทมีกีารระบาดใหญ ่Pandemic ไปทวัโลก 
และรวมถงึประเทศไทย  ซงึสง่ผลกระทบตอ่การใหก้ารรับรองระบบขององคก์รทา่น  
 
เพอือํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ใหม้ากทสีดุตามกฏการรับรอง ชว่ยใหร้ะบบงานและใบรับรองทา่นมคีวามพรอ้ม
สงูสดุเพอืตอบสนองตอ่กลยทุธใ์นการดําเนนิธรุกจิทา่น และลดความเสยีงตอ่ความพรอ้มในการแขง่ขนัขององคก์รทา่น
เมอืสถานการณ์นคีอ่ยๆคลคีลาย สถาบนัมาตรฐานอังกฤษ (BSI) จงึไดจ้ดัทําแนวทาง บทความความรูน้ีใหผู้ท้ทํีางาน
ระบบบรหิารโดยหวงัวา่จะเป็นประโยชนไ์มม่ากก็นอ้ย 
 
ลกูคา้ของบรษิทัสามารถตอ้งขอเอกสารทเีป็น MSWord ไดจ้ากเจา้หนา้ทบีรกิารลกูคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารงาน
สอนหรอืตรวจประเมนิใหก้บัทางทา่น   
 
เอกสารนีไมม่ผีลผกูพันธก์บัการตรวจประเมนิไมว่า่ในแงม่มุใดๆทังสนิ 
 
 
หลกัการ ทมีา 
ในภาวะทอีงคก์รทา่นเผชญิกบัสถานการณ์แพรร่ะบาดไวรัสโควดิ-19 อาจบังคับใหท้า่นตอ้งมกีารเปลยีนแปลงที
สําคัญเกยีวกบัการดําเนนิงานของสถานประกอบการ เชน่ การเปลยีนผูรั้บเหมาชว่ง การเปลยีนผูส้ง่มอบ การ
เปลยีนแปลงการขนสง่ การเปลยีนวัตถดุบิทดแทน ทา่นจําตอ้งมมีาตรการในการควบคมุดังกลา่ว แนวทางในฉบบันี
จะใหแ้นวทางทา่นในการกําหนดมาตรการควบคมุดังกลา่ว 
 
แนวทางในการจดัการกบัผูส้ง่มอบมอีะไรบา้ง 
ผูส้ง่มอบแตล่ะรายมคีวามสําคัญกบัองคก์รทา่นมากนอ้ยตา่งกนั  ในการรักษาสภาพการผลติและสง่มอบผลติภัณฑท์มีี
ความปลอดภัยและมปีรมิาณ คณุภาพตามสเปค  จงึมคีวามจําเป็นตอ้งมกีารจัดการกบัผูส้ง่มอบอยา่งเหมาะสมเพอืให ้
องคก์รทา่น สามารถดําเนนิการทางธรุกจิไดห้ากหว่งโซอ่ปุทานหยดุชะงัก หรอืใหม้คีวามเสยีงตําสดุตอ่การดําเนนิธรุกจิ 
 
การบรหิารจัดการผูส้ง่มอบในหว่งโซอ่ปุทานในยามปกตกิบักรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิเชน่กรณีโควดิ มคีวามแตกตา่ง    
 
ทางเลอืกทวัไปในการจดัการมดีงัน ี
 
ตวัเลอืกท ี1 - ยอมรบัสถานะเดมิ 
ตัวเลอืก "ไมทํ่าอะไรเลย" นีอาจเหมาะสมสําหรับผูส้ง่มอบทไีมสํ่าคัญ อาจเป็นเรอืงทเีหมาะสมทจีะทําประกนัเพอื
ชดเชยการสญูเสยีผลกําไร (ไมใ่ชต่ัวเลอืกของแผนสํารอง  เนอืงจากการชาํระเงนิจากประกนัอาจลา่ชา้ไปอยา่งมี
นัยสําคัญหลังเหตกุารณ์ใดๆ และในบางกรณี อาจชา้เกนิไปทจีะชว่ยองคก์ร และใชเ้พอืชาํระเจา้หนเีทา่นัน) 
 
ตวัเลอืกท ี2 - ลดการพงึพา 
องคก์รอาจลดการพงึพาผูส้ง่มอบไดโ้ดย: 
 มันใจวา่แหลง่การสง่มอบตังแตส่องแหลง่ขนึไป )ดตูัวเลอืกที 3(  
 เพมิการเก็บตนุวสัดอุปุกรณ์ในสถานท ีหรอืกบัผูส้ง่มอบเพอืยดืระยะเวลากอ่นเหตกุารณ์กอ่กวนสง่ผลกระทบตอ่

องคก์รและ 
 การสรา้งทางเลอืก: การตอบสนองในทางทสีามารถปฏบิตัไิด ้ในการจัดการความเสยีงทเีกดิจากผูส้ง่มอบทสีาํคัญ

ซงึองคก์รไมส่ามารถมอีทิธพิลเหนือเชน่ จัดหาเครอืงกําเนดิไฟฟ้าสํารองเพอืป้องกนัการสญูเสยีแหลง่จา่ยไฟหรอื
การพัฒนาระบบการสอืสารหลายชอ่งเพอืลดการพงึพงิชอ่งหรอืผูส้ง่มอบรายเดยีว 
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ทางเลอืกท ี3 - เพมิความยดืหยุน่ 
องคก์รอาจพัฒนากลยทุธก์ารกูค้นื โดยลดการพงึพาจากผูส้ง่มอบโดย: 

 พัฒนาวธิกีาร เพอืลดการสญูเสยีโดยสามาถทําการผลติทดแทนไดเ้องเมอืจําเป็น(insourcing) 
 ระบผุูส้ง่มอบอนื ๆ ทมีคีวามสามารถและเตรยีมพรอ้มทจีะตอบสนองความตอ้งการขององคก์รไดโ้ดยไมต่อ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้นานและ 
 การจัดเตรยีมสญัญารว่มมอืซงึกนัและกนักบัคูแ่ขง่ 

 
ทางเลอืกท ี4 - ทาํงานรว่มกบัผูส้ง่มอบ 
องคก์รอาจทํางานรว่มกบัผูส้ง่มอบแตล่ะรายเพอืปรับปรงุความยดืหยุน่ / การคนืสภาพโดย: 

 พัฒนาความสมัพันธแ์ละสรา้งความเป็นหุน้สว่นกบัผูส้ง่มอบทสํีาคัญโดยอาศัยความไวว้างใจซงึกนัและกนัซงึ
จะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถเขา้ใจการจัดเตรยีมและอํานวยความสะดวกในการฟืนฟอูยา่งรวดเร็ว, 

 กําหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานทกํีาหนดไวร้ว่มกนั 
 ชว่ยเหลอืและสนับสนุนผูส้ง่มอบเพอืปรับปรงุความยดืหยุน่และ 
 จัดทําสญัญารว่ม 

 
 
แนวทางเพอืเลอืก…..ตวัเลอืก  
ผูส้ง่มอบแตล่ะราย มคีวามสําคัญตา่งกนั เชน่ บางรายอาจเป็นวตัถดุบิวสัดหุลัก บางรายอาจเป็นวตัถดุบิรอง ทา่นใชม้าก
หรอืนอ้ย ทา่นใชบ้อ่ยหรอืนานๆครัง มอีะไรททีดแทนได ้ใชก้บัสนิคา้หลักหรอืสนิคา้รองขององคก์รทา่น  
 
โดยหลักจงึอยูท่ ีทา่นขาดวัตถดุบิ วัสด ุอปุกรณ ์นไีดน้านขนาดไหน เวลาจะเป็นตัวกําหนดวธิกีารเพอืจดัการ  
 

กรอบเวลาการฟืน
คนืทตีอ้งการ  

 
ตวัอยา่งแนวทางในการจดัการ สงิทตีอ้งเตรยีม ไวก้อ่น 

ภายในหนงึวนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหยดุชะงักการผลติจากซพัพลายเออร:์ ทํา
ใหแ้น่ใจวา่มแีหลง่สํารองพรอ้มอยู ่

 เก็บสต็อกของวัตถดุบิ วสัด ุอปุกรณ ์ที
จําเป็น 

 วตัถดุบิ วสัด ุอปุกรณ์ทมีาจาก
ซพัพลายเออรส์องแหลง่หรอื
มากกวา่ 

การหยดุชะงักในการผลติ สง่มอบผลติภัณฑ์
หรอืบรกิาร: ขอความชว่ยเหลอืจากคูค่า้ทาง
ธรุกจิ โดยมสีญัญา  
อาจจําเป็นตอ้งแจง้ลกูคา้ทา่นทราบตามความ
เหมาะสม 
 

จัดทําสญัญากบัคูค่า้ทางธรุกจิสําหรับ : 
 การผลติหรอืบรกิารจากแหลง่ทอียู่

หา่งไกลจากพนืทอีนืทหีา่งไกลจาก
องคก์ร  

 ตอ้งไมม่ซีพัพลายเออรร์ายเดยีวกนั 

ใหซ้พัพลายเออรร์ายเดมิทเีคยใชใ้หจั้ดหา 
จัดสง่ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทเีกยีวขอ้งได ้

 จัดทําทะเบยีนประวัตกิารสงัซอืสําหรับผูส้ง่
มอบเดมิ 

รว่มกบัซพัพลายเออรท์มีคีณุสมบตัเิหมาะสม
ลว่งหนา้ทสีามารถผลติ จัดสง่ผลติภัณฑห์รอื
บรกิาร แตอ่งคก์รยังคงรับผดิชอบและทําการ
ควบคมุ 

 ทําทะเบยีน ซพัพลายเออรท์ไีดรั้บการ
อนุมัต ิสําหรับชนิสว่น วตัถดุบิ อปุกรณ ์
ดังกลา่ว 

ภายในสปัดาห ์ คน้หาและมสีว่นรว่มในการพัฒนาคูค่า้และผูส้ง่
มอบอนื เมอืจําเป็น  
กรณีนีเหมาะสําหรบัวสัดทุัวไปทมีขีายตาม
ทอ้งตลาด หรอื หาทดแทนไดง้า่ย 

 ไมต่อ้ง 
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มาตรการการจดัการกบัผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมาจา้งชว่ง ผูข้นสง่ ในสถานการณ์
โควดิ เป็นอยา่งไร 
เนืองจากแตล่ะองคก์รมจัีงหวะการเขา้สูเ่หตกุารณ์ไวรัสระบาดโควดิทแีตกตา่งกนั  (ด ูGD-BSI-CovidSeries-01) ดังนัน
สงิททีา่นควรทํา(Action plan)  จงึควรทําตามขนัตอนดังกลา่ว และเก็บหลักฐานไวเ้พอืแสดงวา่ทา่นไดล้ดความเสยีง
จากผลกระทบการหยดุชะงักจากเหตกุารณ์ไวรัสระบาดโควดิ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

Supplier and customer management 
Supply and 
delivery 

G • Prepare/update contact information of suppliers and key customers 
• Identify single source suppliers and plan for alternative suppliers and 

deliveries (e.g. pre- qualify alternative suppliers if required) 
• Identify and plan alternative delivery means to key customers (e.g. border 

closures) 
Y • Prepare for alternative suppliers and deliveries (e.g. if no alternative supplier 

is available, increase inventory levels) 
• Prepare for alternative delivery means to key customers 
• Monitor inventory level 

O • Activate alternative suppliers and alternative deliveries for suppliers and key 
customers 

• Manage inventory level 
R • Maintain alternative suppliers and alternative deliveries for suppliers and key 

customers 
• Manage inventory level 

R • Update external stakeholders regularly 
• Cancel mass gathering events 

 

หลกัฐานวา่ไดจ้ดัการ 
ทา่นจัดทํา checklist นเีพอืเป็นหลักฐานสงิททีา่นไดทํ้าและจัดเก็บหลักฐานตา่งๆทเีกยีวขอ้งได ้ เพยีงระบวุา่ทา่นไดทํ้า
หรอืไมไ่ดทํ้าอะไรตามกาลเวลาทผีา่นไป  และเตรยีมหลักฐานทเีกยีวไว ้
 
การจัดเก็บหลักฐานในยามวกิฤตเิป็นสงิด ีแนะนําใหเ้ก็บบนัทกึกจิกรรมททีา่นไดทํ้า เพอืใชเ้ป็นหลักฐานใหก้บัลกูคา้
ทา่นและใหท้า่นสามารถใชใ้นการทวนสอบประสทิธผิลสงิทไีดก้ระทํา เพอืประมวลผลและเรยีนรูใ้นภายหลัง 
 (บนัทกึนีสามารถเป็น PPT / word / excel /pdf/ ประกาศ/ คําสงั /ภาพถา่ย flipchart / email สรปุสงัการ / บนัทกึ
สรปุการประชมุทไีดทํ้า …etc) 
 

Supplier/Outsource Action Checklist  

 มาตรการทแีนะนํา (เลอืกใช)้ วนัที
ไดท้ํา 

ผูด้าํเนนิการ

Supply Chain  ทําการแจง้บคุคลภายนอกเกยีวกบัขอ้จํากดัในการถงึสถานที
ของทา่น 

 ระบลุกูคา้ ซพัพลายเออร ์และ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทมีแีนวโนม้ทจีะ
ไดรั้บผลกระทบจากการแพรร่ะบาด )เชน่ จากการปิด ประเทศ 
หรอืขอ้จํากดัในการเดนิทาง( 
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 ปรับปรงุขอ้มลูการตดิตอ่ของซพัพลายเออรห์ลักและลกูคา้ ระบุ
ลกูคา้ ซพัพลายเออรแ์ละผูม้สีว่นไดเ้สยีทมีแีนวโนม้ทจีะไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาด (เชน่ เนอืงจากการปิดชายแดน
หรอืขอ้จํากดัในการเดนิทาง) 

 ระบแุละจัดลําดับความสําคัญระหวา่งการพงึพาอาศัยทสีําคญั
ตลอดหว่งโซอ่ปุทานโดยเฉพาะอยา่งยงิ พนักงานชวัคราวและ
พนักงานสญัญาจา้งภายนอก และบรษัิทอนืๆในหว่งโซอ่ปุทาน 
เพอืทวนสอบประเด็นทอีาจมเีกยีวกบัการหยดุชะงักและระดับส
ตอ๊ก 

 ทบทวนขอ้มลูปรมิาณความตอ้งการทจํีาเป็นทงัหมด 
 ประสานงานตามแผนความตอ่เนืองทางธรุกจิกบัซพัพลายเออร์

และลกูคา้ 
 ทําการคัดเลอืก ซพัพลายเออรท์างเลอืกทมีคีณุสมบตัจิากพนืที

ทไีมไ่ดรั้บผลกระทบ ถา้ไมม่ซีพัพลายเออรอ์นืพรอ้มใชง้าน ให ้
เพมิระดับสนิคา้คงคลัง 

 เปิดใชง้านกระบวนการและระบบเพอืสนับสนุนการเขา้ถงึ
ระยะไกลสําหรับพนักงานในการประสานงานกบัลกูคา้และซัพ
พลายเออร ์

 ประชมุทบทวนกบัซพัพลายเออรเ์พอืระบหุว่งโซอ่ปุทานแตล่ะ
Tier ททีา่นสนใจ 

 ประชมุทบทวนกบัตัวแทนจําหน่าย ผูข้นสง่สนิคา้ และผูส้ง่มอบ
ตามสญัญา ในเรอืง ความสมัพันธข์องผูผ้ลติชนิสว่นในลําดับท ี

1 ) Tier 1  Supplier) กบั ลําดับชนัท ี2 และ 3  
 ประเมนิและจดัลําดับความสําคัญผลกระทบจากการหยดุชะงัก

ในการเดนิทางธรุกจิ การเคลอืนยา้ยวสัด ุสําหรับพนักงาน
ตา่งประเทศ / สํานักงาน โรงงาน / บรษัิท ในเครอื   ประเมนิ
และกําหนดแผนสํารองจากผลกระทบตอ่พนักงาน /สํานักงาน/

ระเทศของธรุกจิ ประเมนิความตอ้งการหว่งโซ่บรษัิทระหวา่งป
อปุทานทเีกยีวขอ้งกบัซพัพลายเออรจ์ากนอกประเทศ จัดลําดับ
ความสําคัญของผลกระทบทังหมดตอ่ผลกระทบตอ่การดําเนนิ
ธรุกจิทสํีาคญัและการดําเนนิงานปกต ิ

 ระบซุพัพลายเออรแ์ละผูใ้หบ้รกิารทจํีาเป็น หารอืและเตรยีม
มาตรการความตอ่เนืองทางธรุกจิ เหลา่นีรวมถงึความเขา้ใจ 
BCP ของซพัพลายเออรแ์ละผูใ้หบ้รกิาร 

 ระบลุกูคา้ทจํีาเป็นและมันใจวา่แผนสํารองจะเป็นไปตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

 พัฒนาแผนงานวา่อยา่งไรและเมอืไหรท่จีะเปิดใชง้าน ผูส้ง่มอบ
สํารอง การขนสง่สํารอง 

 อพัเดทลกูคา้ /ซพัพลายเออร์/ผู ้ มสีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง 
เกยีวขอ้งกบับคุคลตดิตอ่สํารอง  เพอืชว่ยใหท้กุสว่นมคีวาม
มันใจในความตอ่เนอืงของธรุกจิ 

 แจง้ซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้เกยีวกบัขนัตอนการเปลยีนแปลง
สําหรับการรบั /สง่มอบสนิคา้  

 เรมิใชง้านขอ้ตกลงพเิศษสําหรับการจัดสง่สนิคา้ซงึกนัและกนั
ใหก้บัลูกคา้ 

 
หลักฐานทคีวรมสํีาหรับการตรวจประเมนิ 
 แผนการ แนวทางสําหรับการจัดการผูส้ง่มอบสํารองมอียู่

สําหรับ Tier-1 
 ผูท้เีกยีวขอ้งกบัเรอืงนไีดรั้บการอบรมในสว่นแผนการ 

แนวทางทจัีดทําเป็นอยา่งด ี
 สเปควัตถดุบิมเีกณฑก์ารยอมรับวตัถดุบิ มคีวามชดัเจน และ

ครอบคลมุ สําหรับผูส้ง่มอบสํารอง 
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 ผูส้ง่มอบรายใหมไ่ดผ้า่นการประเมนิ สงิทจํีาเป็นตอ่คณุภาพ 
ความปลอดภัยผลติภัณฑค์รบ เชน่ สารกอ่ภมูแิพ ้

 หากมวีตัถดุบิทดแทน วตัถดุบิใหมต่อ้งไดร้บัการประเมนิ
อนัตรายสําหรับวตัถดุบิ สําหรบัความเสยีงใหม่ๆ  

 เอกสารการสอืสารกบัผูส้ง่มอบรายใหม ่ทมี ี
 การจัดการกบัความเสยีงเรอืงการปลอมอาหาร การ

เปลยีนแปลงอายผุลติภัณฑ ์ฉลากสนิคา้ ทอีาจม ี
 

 

สงิสําคญัททีา่นตอ้งทาํเพมิเตมิ  
การประเมนิผูส้ง่มอบ เพอืลดความเสยีงตอ่องคก์รทา่น  ทา่นตอ้งทําการประเมนิผูส้ง่มอบทเีพมิมาใหมต่ามวตัถปุระสงค์
เชน่กนั เพอืป้องกนัปัญหาดา้นคณุภาพ สงิแวดลอ้ม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอยา่งยงิทเีกยีวขอ้งกบัการ
สอดคลอ้งตามขอ้กําหนดผลติภัณฑต์ามสญัญากบัลกูคา้หรอืขอ้กําหนดกฏหมาย ซงึจะดมีากหากทา่นสามารถกําหนดผู ้
สง่มอบเป้าหมายเพอืเตรยีมการลว่งหนา้กอ่นเกดิเหตฉุุกเฉนิตามลําดับการเผชญิกบัเหตกุารณร์ะบาดโควดิ   

ในสถานการณฉุ์กเฉนิ สงิตา่งๆตอ้งการความเรง่ดว่นเป็นการเฉพาะ ตอ้งทําในสงิสําคัญละเวน้สงิทไีมจํ่าเป็น 
ความไว ความเรง่ดว่นมคีวามสําคญัยงิ ทา่นอาจทําการประเมนิผลกระทบจากผูส้ง่มอบรายใหมน่เีทา่ททํีาไดต้าม
เหตกุารณ์ (หากเป็นการผลติอาหาร จะรวม Food defense , food allergen, ผล COA…)  ซงึวธิปีระเมนิทําไดห้ลาย
กรณี เชน่ ทําการทบทวนเอกสารสําคัญเบอืงตน้แลว้อนุมัตใิชก้อ่น หรอื ทา่นอาจทําการ remote audit/interview ตาม
ความเสยีงทมี ี ทา่นตอ้งระลกึวา่ทา่นทําเพอืลดความเสยีงทอีาจมใีหก้บัองคก์ร วธิกีารททีา่นใชใ้นยามปกตอิาจตอ้งมี
การปรับเพมิ ปรับลดมาตรการควบคมุ เชน่ ทดสอบวัตถดุบิเพมิเตมิ เพมิความถใีนการทดสอบตอ่ล็อตการสง่มอบ เพมิ
การทดสอบผลติภัณฑส์ดุทา้ยใหม้ากขนึ ถขีนี  เป็นตน้ 

บางกรณี ทา่นอาจตอ้งระบสุงิททีา่นตอ้งเฝ้าระวงักบัซพัพลายเออรบ์างราย เพอืดําเนนิการจัดการทนัทเีมอืเหตกุารณ์โค
วดิผา่นไป  ทังนทีงันันแลว้แตค่วามเสยีงของแตล่ะผูส้ง่มอบ แตล่ะผลติภัณฑ ์ผูรั้บเหมาแตล่ะรายเป็นกรณี (แลว้แตว่า่
เป็นวตัถดุบิหลัก หรอืวตัถดุบิรอง ใชป้รมิาณมากหรอืนอ้ย เป็นวตัถดุบิสําคัญตอ่การสอดคลอ้งตอ่สเปคหรอืกฏหมาย
หรอืไม่ เป็นตน้) 

 
สงิทมีาจากใจเรา 
 
ไมว่า่วกิฤตอิะไรก็ตามไมว่า่จะรนุแรงขนาดใดก็ตาม เมอืถงึเวลาก็จะคอ่ยๆคลคีลาย และถา้ทกุฝ่ายรว่มแรงรว่มใจชว่ยกนั
และอดทนฟันฝ่าสถานการณน์ีไปได ้วกิฤตไิวรัสโควทิ 19 ก็จะเป็นเหมอืนสงิททํีาใหท้า่นและธรุกจิทา่น แข็งแกรง่มาก
ยงิขนึ  
 
สถาบนัมาตรฐานองักฤษในฐานะ Business Partnerจะเรง่จัดทํา Guideline และ บรกิารเสรมิ เพอืใหท้า่นจัดการผา่น
วกิฤตใินครังนไีดอ้ยา่งไมต่อ้งกงัวลใจ  
 
ขอเอาใจชว่ยทกุทา่นทกุธรุกจิใหฟั้นฝ่าผา่นไปไดด้ว้ยกนั 
 
หากตอ้งการตดิตอ่สอบถามเพมิเตมิ 
 
ไดโ้ปรดตดิตอ่ดว้ย email หรอืโทรเบอรม์อืถอืทหีมายเลขตดิตอ่ใน Email Signature ของเจา้หนา้ททีตีดิตอ่ทา่นได ้
ตามตอ้งการ 
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