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หลกัสูตร กลยุทธก์ารเจาะตลาดราชการ

วนัพฤหสับดีที่ 9 พฤศจกิายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ โรงแรมอมารีบูเลอวารด์ สุขุมวิท 5

หลกัการและเหตุผล

      ตลาดหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกิจเป็นขุมทรพัยม์หาศาลของ ผูจ้ าหน่ายสินคา้และบริการทุกประเภท  ตั้งแต่สินคา้อุปโภคบริโภค

เล็ก ๆ กระทัง่สินคา้ขนาดใหญ่ เช่น COMPUTER จกัรกล  รถยนต ์ ครุภณัฑส์ านักงานรวมถึงรบัเหมาก่อสรา้งถนน  อาคาร  โครงการเมกะ

โปรเจ็กท์

     กระบวนการตดัสินใจซ้ือของหน่วยงานราชการจะสลบัซบัซอ้นกวา่  ลกูคา้ทัว่ไป มีการวางแผนอยา่งรอบคอบและรดักุมโดยนักจดัซ้ือ/

จดัหาท่ีมีประสบการณ ์และมีความช านาญพิเศษเฉพาะดา้น  และตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนใหถู้กตอ้งตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี

ทุกขั้นตอน

     การจ าหน่ายสินคา้ต่อหน่วยงานราชการตอ้งพ่ึงพาความสามารถของบุคลากรในฝ่ายขายเป็นหลกั  การน าเสนอ (Present) คุณค่าของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหผู้ซ้ื้อทราบโดยตวัแทนขายจะเป็นช่องทางท่ีน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในขณะท่ีกลยุทธด์า้น

การตลาด  ดา้นราคา  การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ หรือ Promotionแทบจะใชไ้มไ่ดผ้ล  ผูเ้ขา้ร่วมอบรม/สมัมนาจะไดป้ระสบการณ ์ทกัษะ 

เทคนิค ตลอดจนกลยุทธต่์าง ๆ  จากวทิยากรผูบ้รรยายเป็นจริง  ทนัสมยั  และปัจจุบนั ไมม่ีหลกัสูตรในมหาวทิยาลยั  ไมม่ีในต ารา

เรียน  ไมม่ีนักเขียน  ส านักพิมพไ์หนท าต าราออกมาจ าหน่าย  กลัน่กรองจากแก่นประสบการณล์ว้น ๆ ของ  “นักขายราชการ

อาชีพ”   ตลอดระยะเวลายาวนาน  25  ปี  ท่ียงัติดต่อคา้ขายกบัหน่วยงานราชการ

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: เวลา 09:00-16:00 น.

 วเิคราะห ์อดีต ปัจจุบนั อนาคต การขายสินคา้หรือโครงการกบั

ตลาดภาครฐั

 ระเบียบ พ.ร.บ. จดัซ้ือ-จดัจา้ง ออกใหมท่ี่นักขายและผูบ้ริหารควร

ทราบ

 วธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e-bidding)

 กลยุทธก์ารจดัท า TOR เพ่ือการ e-bidding แบบทุกฝ่าย WIN WIN

 เทคนิคการสรา้งความสมัพนัธก์บัราชการ (CONNECTION)

 การสรา้ง TEAM ควบคุม และบริหาร TEAM แบบเชิงรุก

 พฒันาบุคลิกภาพ เสริมทกัษะ (SKILLS) นักการขาย 

    นักบริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ

 กลยุทธก์ารเจรจาต่อรองกบัราชการใหเ้กิดผลส าเร็จ

 กลยุทธก์ารเขา้ถึงผูม้ีอ านาจตดัสินใจ

 การเจาะหาลกูคา้และสืบหาขอ้มูลงบประมาณเพ่ือวางแผน

การตลาด

 การเตรียมเอกสารเพ่ือการประมลูงานราชการ

 การส่งมอบสินคา้ / การตรวจรบั / วางบิล / เก็บเงิน

 การท าสญัญาซ้ือขาย / หลกัประกนัซอง / หลกัประกนัสญัญา

 ลบั ลวง พราง เปิดเผย CASE STUDIES ประสบการณจ์ริงจาก

ภาคสนาม

 ถาม-ตอบ แลกเปล่ียนทศันะ ความคิดเห็น ประสบการณ์

ประโยชนท์ี่ท่านจะไดร้บั

· เรียนรูเ้ทคนิคและกระบวนการขายสินคา้ ใหก้บัหน่วยงานราชการ 

จนสามารถเขา้ใจวธีิการและขั้นตอนทั้งหมด

· เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทกัษะกบัวทิยากร และผูเ้ขา้ร่วม

สมัมนาถึง วธีิการ กลยุทธ ์เทคนิคในการเจาะตลาดหน่วยงานราชการ 

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ออกใหม่ !! ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

: ผู้ที่สนใจค้าขายกับภาครัฐ จ าเป็นต้องรู้

: การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นระบบe-market และ e-bidding

#รู้ก่อน ได้เปรียบคู่แข่ง#



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทึกหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................
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3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกตทิ่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 เหลือเพียง! ท่านละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม)

หลกัสูตร กลยุทธก์ารเจาะตลาดราชการ


