
 

  

 

หลกัสูตร การเจรจาตอ่รองภาคสนาม 
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา 
หลักการและเหตุผล: 

 

หลักสตูรนีมุ้ง่เนน้การเจรจาภาคปฏบิัต ิ เราใหแ้นวคดิวธิกีารในการเจรจาคณุ แลว้นําวธิกีารเหลา่นีม้าใชใ้นการ
เจรจาตอ่รองทันท ี โดยผา่นกรณีศกึษา Workshop การถกประเด็นกันระหวา่งผูเ้ขา้สมัมนา เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์
สงูสดุแกผู่เ้ขา้อบรม  เมือ่จบจากการอบรมแลว้ คณุสามารถเอาหลักคดิวธิกีารไปประยกุตใ์ชไ้ดเ้ลย 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1.     เพิม่ความสามารถในการเจรจาตอ่รอง 
2.     วธิกีารวางแผนในการเจรจาตอ่รอง 
3.     การใชเ้ทคนคิตา่งๆในสถานการณ์เจรจาตอ่รองทีแ่ตกตา่งกนั 
4.     เทคนคิการรกุและรบัเพือ่ไดใ้นสิง่ทีต่อ้งการ 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1.     หลักคดิสีข่อ้พืน้ฐานในการเจรจาตอ่รองทีค่ณุตอ้งม ี

• เนน้การเจรจา อยา่เอาคูเ่จรจามาเกีย่ว 
• แยกใหอ้อกระหวา่ง NEED กบั Want 
• อยา่ปลอ่ยใหเ้กดิทางตันในการเจรจา 
• อา้งความชอบธรรมเพือ่เพิม่น้ําหนักการเจรจา 
• กรณีศกึษา + Workshop 

2.     การเจรจาในสถานการณ์มแีตแ่พ ้- ชนะเทา่นัน้ 
• จะเอาหรอืไมเ่อา วา่มาเลย 
• เทคนคิขม่คูเ่จรจา 
• เทคนคิเดนิออกจากโต๊ะเจรจา 
• กรณีศกึษา + Workshop 

 
3.     การเจรจาในสถานการณ์ “ชนะทัง้คู”่ ดกีวา่ไหม 

• หาความแตกตา่งของกนัและกนัใหพ้บ 
• ใชค้วามแตกตา่งเป็นวธิกีารในการเจรจา 
• ตจีดุออ่น ป้องกนัจดุแข็ง 
• กรณีศกึษา + Workshop 

4.     ใช ้BATNA ใหเ้ป็นในทกุสถานการณ์ 
•   กรณีศกึษา + Workshop•       ขอ้ควรปฏบิัตใินการวางแผนการขายเพือ่ความสําเร็จในการขาย 

 
วทิยากร: อาจารยช์งิชยั อทิธอิมรชยักลุ 
อาจารยช์งิชยั อทิธอิมรกลุชยั มปีระสบการณ์ในการทํางานมากกวา่ยีส่บิปีกบับรษัิทระดับโลกหลายบรษัิท อาทเิชน่
บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั บรษัิท เชฟโรเลต เซลส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรษัิท วอลโว ่คาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั และบรษัิททีอ่ยูใ่นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเชน่ ธนาคารไทยพาณชิย ์บรษัิท ศรอียธุยาประกนัภยั ... 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 
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คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,600 252 (108) 3,744 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 
วธิกีารอบรม 

1. บรรยายใหเ้กดิแนวความคดิ ไดห้ลกัการและวธิกีาร  
2. ฝึกปฏบิตัจิากกรณีศกึษา และจากงานจรงิ 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน การเจรจาตอ่รองภาคสนาม 

 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________ 

  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: _____________________________________________________________________ 

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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