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หลกัสูตร การเจรจาตอ่รองการขายอยา่งเซยีน 

วนัที ่7 มถินุายน 2561 

เวลา 09.00-16.00 น.  

โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26 

 

หลักการและเหตผุล  

          
ในการเจรจายคุปัจจบุันของการทําธรุกจิสิง่ทีต่อ้งใหค้วามสําคัญมากทีส่ดุคอืผูเ้จรจาจะตอ้งเป็นผูท้ี่

ประสานผลประโยชนทั์ง้ 2 ฝ่ายอยา่งไรใหเ้กดิคําวา่ลงตัวเกดิการตดัสนิใจซือ้ นักเจรจาทีด่จีะตอ้งอา่นใจผู ้
เจรจาเพราะการเจรจาทีด่จีะนําคูเ่จรจาไปสูก่ารจบเจรจาไดอ้ยา่งลงตัว นัน้คอื ผลประโยชนท์ีทั่ง้สองฝ่ายไดรั้บ
การทีนั่กเจรจาจะตอ้งเรยีนรูแ้ละวเิคราะหล์กูคา้ใหเ้ป็นถอืเป็นสิง่สําคัญหากจะกลา่ววา่ผูเ้จรจาทีเ่กง่ไมเ่กง่ตอ้ง
ขึน้อยูก่ับขัน้ตอนนีก็้วา่ได ้จงึเป็นหนา้ทีข่องนักเจรจาทีจ่ะตอ้งใชเ้ทคนคิการเจรจาตา่งๆ เพือ่โนม้นา้วใจใหคู้่
เจรจายนิยอมตอ่ขอ้ตกลงของเรา 
 
ระยะเวลา 1 วนั 

1. วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2561 
2. วนัที ่7 มถินุายน 2561 
3. วนัที ่4 กนัยายน 2561 
4. วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 
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หวัขอ้การสมัมนา 
กฎแหง่การเจรจาตอ่รอง ทีน่กัเจรจาตอ้งรู ้
 กอ่นเจรจาตอ่รอง ข ัน้ตอนสาํคญัทีน่กัเจรจาธุรกจิควรรู ้
 ปญัหาทีเ่กดิข ึน้กอ่นการเจรจา 
 การทําความเขา้ใจจดุตอ่รองในการเจรจาเชงิธุรกจิ 

พืน้ฐานการเจรจาและแนวคดิในการตอ่รอง 
 องคป์ระกอบภายนอกและภายในทีม่ผีลตอ่การเจรจา 
 หลกัการเจรจาตอ่รอง 3 ข ัน้ตอน 
 การเก็บขอ้มลูและวเิคราะหใ์หพ้รอ้มกอ่นการเจรจา 

องคป์ระกอบสาํคญัทีก่ําหนดบทสรปุแหง่การเจรจา 
 เจรจาแบบ WIN –WIN ในโลกธุรกจิ 
 อา่นความตอ้งการของคูค่า้ธุรกจิ 
 “แกป้ญัหาดว้ยการเจรจาทีต่รงจดุ” Paint Point and Touch Point 

เทคนคิการเจรจาโนม้นา้วใหเ้กดิการคลอ้ยตาม 
 เทคนคิ 6 เทคนคิสรา้งโอกาสปิดการขาย 
 เทคนคิการนําไปสูก่ารปิดการขายอยา่งสมบรูณ ์

      สรปุการอบรม Q&A  
 
วทิยากร อาจารยป์ระเสรฐิ  สขุไพบลูยก์ลุ 
 
รปูแบบการสมัมนาหลักสตูรนีมุ้ง่เนน้ผูเ้ขา้สมัมนาเป็นศนูยก์ลาง โดยเนน้การมสีว่นรว่มและมกีารทํา 
Workshop และบทบาทสมมตพิรอ้ม VDO ประกอบการสมัมนา 
 
หลักสตูรนีเ้หมาะสําหรับ 
 นักขาย / นักการตลาด 
 ผูจั้ดการฝ่ายขาย/ ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด 
 ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 

 
 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 

    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนากรณีชําระหนา้งาน 
ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

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

ใบประกาศจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

วธิกีารชําระเงนิ: 
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1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และScanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่Email : ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

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

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ 

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

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

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

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่

สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510  4 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


[Pick the date] Sales Negotiation]                                                  

 

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