
วันที่ 10, 18, 22, 24 และ 25 กรกฎาคม 2562
ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้้า) 

สอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทร 02-5475963

บริหารทรัพย์สินแบบมอือาชีพ

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

นิติบุคคลอาคารชุด/บ้านจัดสรร  เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร

ด่วน...!!!

รับจ้านวนจ้ากัด
เพียง 100 ที่นั่งเท่าน้ัน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 62

หรือพิมพ์ http://bit.ly/2EFI5dg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 62 ทาง E-mail ที่แจ้งไว้

หลักสูตร

สมัคร Online… ได้ที่

หัวข้อวิชา

 ทิศทางการบริหารคอนโดมิเนียม
 การบริหารอาคาร (Facility Management)
 กฎหมายอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
 การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 เจาะลึกกฎหมายใหม่ EIA
 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการฉบับใหม่
 การสร้างคุณค่าร่วมกับชมุชนโดยรอบ
 การสร้าง Brand equity ให้กับบริษัทบริหารทรัพย์สิน
 จรรยาบรรณวิชาชีพธุรกจิ 

ยืน

Free…ไม่เสียค่าใช้จ่าย

1

หากเต็ม... ปิดรับสมัครทันที

http://bit.ly/2EFI5dg


ก ำหนดกำรสัมมนำ   
หลักสูตร “ยืนหนึ่งบริหารทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”  

วันที ่10, 18, 22, 24 และ 25 กรกฎำคม 2562 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

วันที่ เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

พ. 10 ก.ค. 62 
 
 
 

09.00 - 12.00 น. ทิศทางการบริหารคอนโดมิเนียม นำยวิวัธน์  ศรีเจริญวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท  
เรียลพร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

13.00 - 16.00 น. การบริหารอาคาร (Facility Management)  
- การบริหารจัดการระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค  
- ระบบไฟอลามและระบบป้องกันอัคคีภัย 

นำยพิชิตคเชนทร์  คณีกุล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายธรุกิจบริการ
และคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 

 พฤ. 18 ก.ค. 62 
 
 

09.00 - 12.00 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หมู่บ้านจัดสรร  
- กฎกระทรวง 2558  
- ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
พ.ศ. 2559 

นำยสุชำติ  ดอกไม้เพ็ง 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดสรรที่ดิน 
จ.นนทบุรี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการจัดสรรที่ดิน 

13.00 – 14.30 น. 
 

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นำยณัฐพล  ทิพย์มนตรี   
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ส านักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
กรมท่ีดิน             

14.30 - 16.00 น. 
 

เจาะลึกกฎหมายใหม ่EIA  
 

 นำยวรพจน์  ทองอุปกำร 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคาร 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

จ. 22 ก.ค. 62 
 

09.00 - 12.00 น. กฎหมายอาคารชุด 
พระราชบัญญัติอาคารชุด และข้อบังคับ
นิติบุคคลอาคารชุด 
 

นำงนันทิยำ  ทองย่ิงสกุล 
อดีตผู้อ านวยการส่วนพัฒนาธุรกิจที่ดิน
และอาคารชุด ส านักส่งเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน             
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาคารชุด 

13.00 – 16.00 น. 
 

การจัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ตามกฎหมายแรงงานและสวสัดกิารฉบับใหม่  

นำงรัชนี  มณีจันทร์ 
นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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 มีต่อหน้ำ 2 
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วันที่ เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

 พ. 24 ก.ค. 62 
 
 

09.00 - 12.00 น. 
 

การสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนโดยรอบ 
(Creating shared value) เพ่ือความ
ยั่งยืนของอาคารชุด หมู่บ้าน และชุมชน 

ผศ.จิตตำภรณ์  ศรีบุญจิตต์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 13.00 - 16.00 น. การสร้าง Brand equity ให้กับบริษัท

บริหารทรัพยส์ิน 

 พฤ. 25 ก.ค. 62 
 
 

09.00 - 12.00 น. จรรยาบรรณวิชาชีพธุรกิจ 
 
 
 

นำยสำมภพ  บุนนำค 
นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย 
 

13.00 - 16.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 - แนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหาร
จัดการตามระเบียบที่ออกใหม่   
- กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

นำยสำมภพ  บุนนำค 
นายกสมาคมบริหารทรัพย์สิน 
แห่งประเทศไทย 
นำยสุรพล  มนูญผล 
กรรมการผู้จัดการบริษัท  
ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด 
นำยวิวัธน์  ศรีเจริญวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท  
เรียลพร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ผู้ด าเนินรายการเสวนา 

     หมำยเหตุ :  - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น. 


