
เลือกลงทุนแฟรนไชส์                       

จ ำนวน 3 ครั้ง  เวลำ 8.30 - 16.00 น.

อย่ำงไรให้ส ำเร็จ 

ครั้งที่ 1 วันเสำร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2561    ณ  โรงแรมวำสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561   ณ  โรงแรมเบญจธำรำ บูติค เพลส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี
ครั้งที่ 3   วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม  2561     ณ  โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เพื่อลงทะเบียน 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม : 
กองส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

0 2547 5953 franchisedbd@gmail.com



 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา 

“เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ส าเร็จ” 

 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 1) ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................................... 

  โทรศัพท์.......................................................................................... โทรสาร........................................................................................... 

   E-mail : ……………………………….……………………..………………………………………………………………………………………….….. 

            เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

 2) ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................................... 

  โทรศัพท์.......................................................................................... โทรสาร........................................................................................... 

   E-mail : ……………………………….……………………..………………………………………………………………………………………….….. 

                เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

2. ประสงค์เข้าร่วมสัมมนา 

  ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. 

    ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อ.เมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  

  ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. 

    ณ โรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท อ.เมือง  จังหวัดลพบุรี 

  ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. 

    ณ โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง  จังหวัดบุรีรัมย ์
  

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกก่อนส่ง เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนจาก 
     หน่วยงานภาครัฐต่อไป  

 

 

 

โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
โทรสาร 02 547 5952   หรือ E-Mail : franchisedbd@gmail.com  ภายในก าหนดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่  26 พฤศจิกายน 2561 
ครั้งที่ 3 ภายในวันที่  11 ธันวาคม 2561 

...หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02 547 5953... 
 

 

https://bit.ly/2PqgPp
O 

 

 

 

mailto:franchisedbd@gmail.com
https://bit.ly/2PqgPpO
https://bit.ly/2PqgPpO


 
 

 
 

ก ำหนดกำร 
สัมมนำเลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่ำงไรให้ส ำเร็จ 

วันเสำร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 
ณ ห้องกำมนิต  โรงแรมวำสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
เวลำ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 08.55 น. ลงทะเบียน  

08.55 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี หรือผู้แทน 

09.00 – 12.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ 
- กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์ 
 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน 
- อาจารย์วิชาการจัดตั้งธุรกิจและ

การเป็นผู้ประกอบการ 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- อาจารย์วิชา Franchise 

Management  ภาควิชา Master 
of Entrepreneurship 

 วิทยาลัยการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- การประเมินความพร้อมและการวิเคราะห์

หลักคิดในการลงทุนแฟรนไชส์ 

 

หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น. 
   

 
ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0 2547 5953 โทรสาร 0 2547 5952  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ก ำหนดกำร 
สัมมนำเลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่ำงไรให้ส ำเร็จ 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 
ณ โรงแรมเบญจธำรำ บูติค เพลส รีสอร์ท  จังหวัดลพบุรี 

 
เวลำ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 08.55 น. ลงทะเบียน  

08.55 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา พาณิชย์จังหวัดลพบุรี หรือผู้แทน 

09.00 – 12.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ 
- กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์ 
 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน 
- อาจารย์วิชาการจัดตั้งธุรกิจและ

การเป็นผู้ประกอบการ 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- อาจารย์วิชา Franchise 

Management  ภาควิชา Master 
of Entrepreneurship 

 วิทยาลัยการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- การประเมินความพร้อมและการวิเคราะห์

หลักคิดในการลงทุนแฟรนไชส์ 

 

หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น. 
   

 
ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0 2547 5953 โทรสาร 0 2547 5952  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ก ำหนดกำร 
สัมมนำเลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่ำงไรให้ส ำเร็จ 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 
ณ ห้องบุรีเทล ออลล์ 2  โรงแรมบุรีเทล  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
เวลำ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 – 08.55 น. ลงทะเบียน  

08.55 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หรือผู้แทน 

09.00 – 12.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ 
- กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์ 
 

นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ 
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน 
- อาจารย์วิชาการจัดตั้งธุรกิจและ

การเป็นผู้ประกอบการ 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- อาจารย์วิชา Franchise 

Management  ภาควิชา Master 
of Entrepreneurship 

 วิทยาลัยการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. สัมมนา หัวข้อ 
- การประเมินความพร้อมและการวิเคราะห์

หลักคิดในการลงทุนแฟรนไชส์ 

 

หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น. 
   

 
ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0 2547 5953 โทรสาร 0 2547 5952  

 
 

 


