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Negotiation Techniques for Procurement
วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
้ เกรงว่าไม่สามารถเจรจาเพื่ อสิ่งที่
หากท่านรู้สึกประหม่า ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเจรจาอย่างไรในงานจัดซือ
ดีที่สุดสาหรับองค์กรได้ ไม่มั่นใจว่าผลการเจรจากับผู้ขายนั้นเหมาะและดีที่สุดสาหรับสถานะการณ์หรือไม่
้ มักช่วยให้นักจัดซื้อผ่านความรู้สึกดังกล่าวและสะสมความชานาญเพื่ อเพิ่ มความ
ประสบการณ์ในงานจัดซือ

มั่นใจในการต่อรอง
หากแต่ อ งค์ ก รของท่ า นสามารถรอให้ นั ก จั ด ซื้อ เรี ย นรู้ เ รื่ อ งการเจรจาต่อ รองในงานจั ด ซื้อ โดยใช้
ประสบการณ์ตรงและการลองผิด ลองถูกเพื่ อสะสมประสบการณ์ได้หรือ ? วิธีลัดในการเตรียมตัวสาหรับการ
เจรจา เพื่ อสร้างความมั่นใจให้กับนักจัดซื้อ รวมถึงการประเมินการเจรจาต่อรองสาหรับการพั ฒนา เทคนิค
การเจรจาต่อรองในอนาคตนั้น ได้ถูกรวบรวมมาเพื่ อถ่ายทอดอย่างกระชับและเหมาะสาหรับการนาไปปฏิบัติ
จริง

หัวข้อสัมมนา
- ความรู้ด้านการเจรจาต่อรองเบื้องต้น
- วิธีการและขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง
- การเตรียมตัวเพื่ อการเจรจา
- ข้อควรระวังที่ผู้ที่เพิ่ งเริ่มการทางานด้านจัดซื้อควรทราบ

- เทคนิคเพื่ อการสังเกตปฏิกิริยาของคูเ่ จรจาระหว่างการต่อรอง
- การสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองให้ตนเองก่อนการเจรจาต่อรอง
- การประเมินผลการเจรจาเพื่ อพั ฒนาเทคนิคการต่อรองสาหรับการเจรจาครั้งต่อไปที่จะซื้อ

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับผู้มีประสบการณ์ระดับต้น ( 1-2 ปี )
ผู้ที่มีพื้นฐานจัดซื้อเบื้องต้น , ผู้ที่ต้องการเพิ่ มทักษะในการเจรจาต่อรอง ,
ผู้ที่ต้องการเพิ่ มความมั่นใจในการต่อรอง
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(องค์การมหาชน) ปี 2556-2557
- อนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์สู่เชิงพานิชย์ วุฒิสภา ปี 2556-2557
- คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ปี 2556 และ 2557
- วิทยากรบรรยายสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

รายละเอียดสิทธิสมาชิก และการชาระเงิน
อัตราค่าอบรม ONLINE หลักสูตรอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง/วัน)

ค่อบรมหลักสูตรอบรม ONLINE

฿ 2,500

<< ระบบการเรียนการสอนแบบ Online >>
เรียนโดยระบบ Online ผ่านโปรแกรม
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