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หลกัสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ แบบครบวงจร

หลกัการและเหตผุล

   ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิเป็นขมุทรัพยม์หาศาลของ ผูจํ้าหน่ายสนิคา้และบรกิารทกุประเภท  ตัง้แตส่นิคา้อปุโภคบรโิภคเล็ก ๆ 
กระท่ังสนิคา้ขนาดใหญ ่เชน่ COMPUTER จักรกล  รถยนต ์ ครภัุณฑสํ์านักงานรวมถงึรับเหมากอ่สรา้งถนน  อาคาร  โครงการเมกะโปรเจ็กท์

  กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของหน่วยงานราชการจะสลบัซบัซอ้นกวา่  ลกูคา้ท่ัวไป มกีารวางแผนอยา่งรอบคอบและรัดกมุโดยนักจัดซือ้/จัดหาทีม่ี
ประสบการณ์ และมคีวามชํานาญพเิศษเฉพาะดา้น  และตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรทีกุขัน้ตอน

การจําหน่ายสนิคา้ตอ่หน่วยงานราชการตอ้งพึง่พาความสามารถของบคุลากรในฝ่ายขายเป็นหลกั  การนําเสนอ (Present) คณุคา่ของผลติภัณฑ์
และบรกิารใหผู้ซ้ ือ้ทราบโดยตวัแทนขายจะเป็นชอ่งทางทีน่่าเชือ่ถอืและมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในขณะทีก่ลยทุธด์า้นการตลาด  ดา้นราคา  การ
โฆษณาประชาสมัพันธ ์ หรอื Promotionแทบจะใชไ้มไ่ดผ้ล  ผูเ้ขา้รว่มอบรม/สมัมนาจะไดป้ระสบการณ์ ทักษะ เทคนคิ ตลอดจนกลยทุธต์า่ง 
ๆ  จากวทิยากรผูบ้รรยายเป็นจรงิ  ทันสมัย  และปัจจบุนั ไมม่หีลกัสตูรในมหาวทิยาลยั  ไมม่ใีนตําราเรยีน  ไมม่นัีกเขยีน  สํานักพมิพไ์หนทําตํารา
ออกมาจําหน่าย  กลัน่กรองจากแกน่ประสบการณ์ลว้น ๆ ของ  “นักขายราชการอาชพี”   ตลอดระยะเวลายาวนาน  25  ปี  ทีย่ังตดิตอ่คา้ขายกบั
หน่วยงานราชการ

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

 วเิคราะห ์อดตี ปัจจบุนั อนาคต การขายสนิคา้หรอืโครงการกบัตลาดภาครัฐ

 ระเบยีบ พ.ร.บ. จัดซือ้-จัดจา้ง ออกใหมท่ีนั่กขายและผูบ้รหิารควรทราบ

 วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Bidding : e-bidding)

 กลยทุธก์ารจัดทํา TOR เพือ่การ e-bidding แบบทกุฝ่าย WIN WIN

 เทคนคิการสรา้งความสมัพันธก์บัราชการ (CONNECTION)

 การสรา้ง TEAM ควบคมุ และบรหิาร TEAM แบบเชงิรกุ

 พัฒนาบคุลกิภาพ เสรมิทักษะ (SKILLS) นักการขาย 

    นักบรหิารสูค่วามเป็นมอือาชพี

 กลยทุธก์ารเจรจาตอ่รองกบัราชการใหเ้กดิผลสําเร็จ

 กลยทุธก์ารเขา้ถงึผูม้อํีานาจตดัสนิใจ

 การเจาะหาลกูคา้และสบืหาขอ้มลูงบประมาณเพือ่วางแผนการตลาด

 การเตรยีมเอกสารเพือ่การประมลูงานราชการ

 การสง่มอบสนิคา้ / การตรวจรับ / วางบลิ / เก็บเงนิ

 การทําสญัญาซือ้ขาย / หลกัประกนัซอง / หลกัประกนัสญัญา

 ลบั ลวง พราง เปิดเผย CASE STUDIES ประสบการณ์จรงิจากภาคสนาม

 ถาม-ตอบ แลกเปลีย่นทศันะ ความคดิเห็น ประสบการณ์

 ประโยชนท์ีท่า่นจะไดร้บั

· เรยีนรูเ้ทคนคิและกระบวนการขายสนิคา้ ใหก้บัหน่วยงานราชการ จนสามารถเขา้ใจวธิกีารและขัน้ตอนทัง้หมด

· เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นและทักษะกบัวทิยากร และผูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึ วธิกีาร กลยทุธ์

 เทคนคิในการเจาะตลาดหน่วยงานราชการ 

•พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ ออกใหม่
•!!ประกาศ ณ วนัท่ี 23 สงิหาคม 
2560

•:ผู้ ท่ีสนใจค้าขายกบัภาครัฐ จําเป็นต้องรู้
•:การจดัซือ้ จดัจ้าง เป็นระบบe‐
market และ e‐bidding
•#รู้ก่อน ได้เปรียบคูแ่ขง่#



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ แบบครบวงจร

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

สมคัรก่อนวนัท่ี 18 มกราคม 2561 เหลือเพียง! ท่านละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

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

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................
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5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

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

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


