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(สถานทีจ่ดัอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

หลักการและเหตุผล 

การติดตามหน้ีตอ้งใชท้ั้งทักษะและประสบการณ ์สิ่งท่ีพนักงานติดตามหน้ีพบอยูเ่สมอ คือ ลูกคา้ชอบหาเหตุมา

อา้งและไม่ยอมชาํระหน้ีหรือพบตวัลูกคา้ยาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีอาจจะใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อลูกคา้ ปัญหาท่ีพบบ่อย

คือ ลูกคา้ไม่ยอมรบัโทรศพัทห์รือโชคดีอาจจะติดต่อลูกคา้ไดแ้ต่จะลูกคา้บ่ายเบี่ยงการชาํระหน้ี เม่ือผูเ้ขา้ฝึกอบรมอาจพบ

ปัญหาเหล่าตอ้งหาวิธีรบัมือและแกไ้ขปัญหา “ทาํอย่างไรใหลู้กหน้ียอมเจรจาและยอมชําระหน้ี” การใชค้าํพดูและ

น้ําเสียงเพื่อจูงใจ หรือ โน้มน้าวใหลู้กคา้ยอมชาํระหน้ีตามเง่ือนไข โดยยงัมีความสมัพนัธ ์อนัดีต่อกนั เรียกวา่”ไดท้ั้งเงิน 

และไดท้ั้งใจ” ลูกคา้อีกดว้ย 
หลกัสูตรน้ีถูกออกแบบมาเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาทราบถึงการเตรียมพรอ้มก่อนเจรจาตามหน้ีและศึกษา

ความเป็นไปไดข้องลูกคา้ ทราบถึงและวิธีการวางตวัหรือการใชค้าํพดูกบัลูกคา้ในแต่ละสถานการณท่ี์อาจจะเกิดข้ึน

จริง วิธีรบัมือลูกคา้ตอ้งทาํอยา่งไร โดยนําทกัษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกตแ์ละใชก้บั

ลูกคา้ในแต่ละสไตล ์หลกัเกณฑต่์างๆท่ีนํามาใชใ้นการสมัมนาครั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจะสามารถนําจุดแข็งไปใชไ้ดแ้ละ

ขจดัขอ้โตแ้ยง้จากลูกคา้ไดโ้ดยการนําทกัษะในการเจรจาต่อรองเพื่อแกไ้ขสถานการณแ์ละไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อน

ใหลู้กคา้นํามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพื่อบ่ายเบี่ยงการชาํระหน้ีในภายหลงั 
ดงันั้นการใชท้กัษะจากกลยุทธใ์นการเจรจาต่อรองเพื่อนํามาติดตามหน้ีจึงเป็นสิ่งสาํคญัท่ีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา

สามารถเรียนรูแ้ละนําทกัษะต่างๆมาใชแ้กปั้ญหาอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นประสบการณ ์ปัญหาหน้ีเสียหรือหน้ีสูญจะ

น้อยลงและส่งผลใหก้าจดัเก็บหน้ีมีประสิทธิมากข้ึน องคก์รจะมีสภาพคล่อง และ มีกาํไรในท่ีสุด 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหก้ารติดตามหน้ีไดม้ากข้ึนและมีผลงานทางดา้นจดัเก็บหน้ีสูงข้ึน 

2. เพื่อพฒันาบุคคลากร ใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถนําทกัษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กิดประโยขน์สูงสุด 
3. เพื่อลดเวลาและลดตน้ทุนในการติดตามหน้ีใหน้้อยลง 

 
ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

1. ทราบหลกัการการใชค้าํพดูอยา่งไรจึงจะทาํใหลู้กคา้ยอมชาํระหน้ี 
2. สามารถนําทกัษะการเจรจาต่อรองมาใชก้บัลูกคา้โดย”เราเก็บเงินไดแ้ละลูกคา้ยงัมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเรา” 
3. สามารถนําจุดแข็งไปใชแ้ละไม่เปิดจุดอ่อนใหลู้กคา้ใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ชาํระหน้ี 

 

หลกัสูตร เทคนคิการเจรจา ตดิตาม ทวงหนีอ้ยา่งมอือาชพี 
วันที ่20 กรกฎาคม 2565 

 เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซอย 20 
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หวัขอ้การอบรม 

เวลา                                          รายละเอยีด (หัวข้อการฝึกอบรม)               
9.00 – 10.15 น.                       ปัญหาท่ีทาํใหก้ารเกบ็เงินจากลูกหนีไ้ม่ได้มักเกดิจาก ?         
    ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี ้

     - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี ้

        - ลกัษณะของเสียง และสไตล์ของนํ้าเสียง 

     - คําพูด ,นํ้าสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง 

10.15 – 10.30 น.  ********     Coffee Break ********         

10.30 – 12.00 น.  ศิลปะในการสนทนาเพ่ือรับมือกับลูกหนี ้6 ประเภท   

Roleplay แสดลบทบาทสมมุติ 3 Case 

- ลูกค้าชอบผลดัผ่อน 

- ลูกค้า บ่ายเบ่ียงการชําระ 

- ลูกค้าโกรธง่าย    

12.00 – 13.00 น.  ********      พกั เท่ียง  ********         

13.00 – 14.30 น.  การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )    

    อาํนาจในการต่อรอง 

ทางเลือกที่จะนํามาใช้แก้ความขัดแย้ง              

เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )           

กลยุทธ์สําคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหน้ี มี 6 ข้ันตอน           
14.30 – 14.45 น.  ********      Coffee Break  ********            

14.45 – 16.00 น.  กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี ้        

   โครงสร้าง & ข้ันตอน การติดตามหนี ้ 

   พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี ้ที่เป็นธรรม 

วทิยากร  อาจารยอ์งอาจ  ฉันทสมบัต ิ
ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือและกฎหมาย บริษทั ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย)จาํกดั 
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ผูเ้ขา้สมัมนา 
พนักงานทวงหน้ีและพนักงานเร่งรัดหน้ีสนิ  เจา้หนา้ทีฝ่่ายสนิเชือ่  นติกิรและฝ่ายกฎหมาย ผูท้ีม่คีวามจําเป็นตอ้ง
เกีย่วขอ้งกับกฎหมาย ฝ่ายสนิเชือ่ เจา้ของกจิการ ผูส้นใจทั่วไป 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

มา 3 ทา่น ๆ ละ  3,300 231 (99) 3,432 

ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วิธีการชาํระเงนิ 
         เช็คสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น 

         โอนเงินเขา้บญัชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ   

บญัชีออมทรพัย ์เลขท่ี 732-2458238  Fax.02-9030080 ext. 9330  หรือ 02-1753305 

(กรุณาสง่สาํเนาใบฝากเงิน พรอ้มใบสมคัรมายงับริษัทเพื่อยืนยนัการชาํระเงิน และใชเ้ป็นหลกัฐานการสมคัร,  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด) 

สอบถามและสาํรองที่น่ังติดต่อ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 

Fax. 0-29030080 # 9330 หรือ E-mail : info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com 

www.ptstraining.in.th 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองคก์ร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลขูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
เทคนคิการเจรจา ตดิตาม ทวงหนีอ้ยา่งมอือาชพี 
สง่มาที ่email :    info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

   

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________TAX ID_______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:ptstraining@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

