
หลักสูตร กลยุทธการเจาะตลาดราชการ

วิทยากร
อาจารยนวฤกษ สุวรรณวิรัฐกุล
ผูบริหารงานฝายขายและการตลาดอาวุโส 
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัท แคนนอน 
สํานักงานใหญ กรุงเทพฯนักขาย และผูบริหาร
งานฝายการขายราชการมืออาชีพ
ประสบการณ 25 ป กับการขายภาครัฐ
ประสบการณในการทํางาน
Grolier Internation Co., Ltd ผูชวยผูจัดการ
ฝายขายบริษัท บางกอก ไฮเทค จํากัด
กรรมการผูจัดการและผูจัดการฝายการตลาด
เปนพนักงานขาย ผูบริหารงานฝายขาย “ภาค
ราชการ” 20 ปตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน
เคยเปนวิทยากรบรรยายการขายภาครัฐกับ
องคกรช้ันนํา เชน  เครือซิเมนตไทย 
SAMART GROUP, กันยงอิเล็คทริคส 
(Mitsubishi), TOYOTA GROUP ฯลฯ
เปนผูอบรมดานการขายราชการใหกับ
พนักงานสาขาในเครือของบริษัท แคนนอนฯ
เปนท่ีปรึกษา Dealer ท่ัวประเทศเกี่ยวกับเรื่อง
การขายราชการเปนสมาชิกสมาคมผูบริหาร
พัสดุแหงประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2543 
จนถึงปจจุบันเปนสมาชิกสถาบันพระปกเกลา
เปนท่ีปรึกษาและวิทยากรของสถาบันฝกอบรม
ช้ันนํา อาทิ สมาคมการจัดการธุรกิจแหง
ประเทศไทย, WASO, ธรรมนิต,ิ HRD 
TRAINING PLUS CO., LTD, PERFECT 
TRAINING AND SERVICE CO., LTD. 

หลักสูตรน้ีสําหรับ
SALES MANAGER, MARKETING 
MANAGER,ENGINEERING  MANAGER
PERSONAL MANAGER,SALES 
SUPERVISOR GOVERNMENT
ฝายกฎหมาย, ฝายบัญชี, ฝายการเงิน
เจาของกิจการเกา, ใหม  ผูมีหนาท่ี
เกี่ยวของกับการขายหนวยงานราชการ

วันอังคารท่ี  24 มีนาคม 2558
โรงแรมอมารีบูเลอวารด สุขุมวิท 5
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หลักสูตร 1 วัน
  ตลาดหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเปนขุมทรัพยมหาศาลของ ผูจําหนาย
สินคาและบริการทุกประเภท  ตั้งแตสินคาอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ กระท่ังสินคาขนาด
ใหญ เชน COMPUTER จักรกล  รถยนต  ครุภัณฑสํานักงานรวมถึงรับเหมากอสราง
ถนน  อาคาร  โครงการเมกะโปรเจ็กท
  กระบวนการตัดสินใจซื้อของหนวยงานราชการจะสลับซับซอนกวา  ลูกคาท่ัวไป มี
การวางแผนอยางรอบคอบและรัดกุมโดยนักจัดซื้อ/จัดหาท่ีมีประสบการณ และมีความ
ชํานาญพิเศษเฉพาะดาน  และตองดําเนินการตามขั้นตอนใหถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีทุกขั้นตอน
   การจําหนายสินคาตอหนวยงานราชการตองพึ่งพาความสามารถของบุคลากรในฝาย
ขายเปนหลัก  การนําเสนอ (Present)  คุณคาของผลิตภัณฑและบริการใหผูซื้อทราบ
โดยตัวแทนขายจะเปนชองทางท่ีนาเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในขณะท่ีกล
ยุทธดานการตลาด  ดานราคา  การโฆษณาประชาสัมพันธ  หรือ Promotionแทบจะ
ใชไมไดผล  ผูเขารวมอบรม/สัมมนาจะไดประสบการณ ทักษะ เทคนิค ตลอดจนกล
ยุทธตาง ๆ  จากวิทยากรผูบรรยายเปนจริง  ทันสมัย  และปจจุบัน ไมมีหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย  ไมมีในตําราเรียน  ไมมีนักเขียน  สํานักพิมพไหนทําตําราออกมา
จําหนาย  กลั่นกรองจากแกนประสบการณลวน ๆ ของ  “นักขายราชการอาชีพ”   
ตลอดระยะเวลายาวนาน  25  ป  ท่ียังติดตอคาขายกับหนวยงานราชการ

เนื้อหา เวลา 09.00น.- 16.00 น.
วิเคราะหสถานการณ อดีต ปจจุบัน อนาคต การขายตลาดภาครัฐ
เทคนิคการนําเสนอเพื่อสรางความตองการในหนวยงานราชการ
ศิลปะการเขาใจ เขาถึง และครองใจราชการ
กลยุทธการเขาถึงผูมีอํานาจตัดสินใจท่ีแทจริง
เทคนิคการสรางความสัมพันธกับราชการ (Connection)
พัฒนาบุคคลิกภาพเสริมทักษะ (Skills) นักการขาย นักบริหารสูความเปนมืออาชีพ
ยุทธศาสตรและกลวิธีในการเจรจาตอรองกับราชการใหเกิดผลสําเร็จ
กลยุทธการบริหารชองทางจําหนาย (Direct Sales, Dealer, Department Store)
การสราง Team บริหารควบคุม Team การแบงงาน มอบหมายงานเพื่อ  
   เตรียมพรอมการแขงขัน
กลยุทธการวาง Specifications แบบทุกฝาย Win Win Win
เทคนิคการสาธิตสินคา (Demonstration) ใหผานคณะกรรมการและคูแขงขัน
กลยุทธการจัดทํา TOR เพื่อใหราชการยอมรับและชนะการประมูล
เทคนิคการตีความใน Spec หรือ TOR ใหผานคณะกรรมการและคูแขงขัน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละชุด
การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
การจัดทําหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา
กลยุทธการรองเรียนใหไดผล การแกขอรองเรียน
ความแตกตางระหวางตลาดภาคเอกชนกับตลาดราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนักการขาย นักบริหารควรทราบ
ประกาศ ป.ป.ช. และสรรพากร ขอบังคับท่ีตองปฏิบัติตาม (เกี่ยวกับฝายบัญชี)
ลับ ลวง พราง (เปดเผย Case Studies ประสบการณตรงจากภาคสนามจริง)
ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะ ประสบการณกับวิทยากรและผูรวม
สัมมนา
ประโยชนท่ีทานจะไดรับ
1. เพิ่มชองทางจําหนายสินคาและบริการ
2. มีโอกาสจําหนายสินคาเปนล็อตใหญๆ จํานวนมาก
3. เพิ่มโอกาสแขงขันทางธุรกิจ
4. ลดคาใชจายในองคกร
วัตถุประสงค
 เรียนรูเทคนิคและกระบวนการขายสินคา ใหกับหนวยงานราชการ    จนสามารถ
เขาใจวิธีการและขั้นตอนท้ังหมด
 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากร  และผูเขารวมสัมมนาถึง  วิธีการ   
กลยุทธ  เทคนิคในการเจาะตลาดหนวยงานราชการ

สอบถามและสํารองที่สอบถามและสํารองที่



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเปน 4,815 บาท

สมัครกอนวันที่ 18 มีนาคม 2558            ทานละ 4,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน

แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท......................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน     

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Fax. 02-9030080 ตอ 4326  E-Mail : info@perfecttrainingandservice.cominfo@perfecttrainingandservice.com

      เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง

หลักสูตรกลยุทธการเจาะตลาดราชการ


