
   

 

   

ใบสมคัรการอบรมคดัแยกขยะเชิงธุรกจิ รุ่น 79 ( 18 – 22  กนัยายน 2561) 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน (โปรดเขียนตัวบรรจง)                           

1.  ช่ือ......................................................................นามสกลุ...........................................................................วนัเกิด.............../.............../............. 

    อาชีพปัจจุบนั...........................................................ช่ือบริษทั / ร้านคา้ / สถานประกอบการ.............................................................................. 

    ท่ีอยูปั่จจุบนั..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

    โทรศพัทมื์อถือ.................................................E-mail:...................................................................ID Line......................................................... 

 กรณสีมัครหลายคนให้เพิม่ช่ือ-นามสกลุของทุกคนพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพิม่ไว้ด้วย (เพือ่ทําป้ายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมและการประสานงานติดต่อ) 

2. ช่ือ ........................................นามสกลุ..............................................จาํนวนเงิน..................................บาท เบอร์ติดต่อ...................................... 

3. ช่ือ ........................................นามสกลุ..............................................จาํนวนเงิน..................................บาท เบอร์ติดต่อ...................................... 

4. ช่ือ ........................................นามสกลุ..............................................จาํนวนเงิน..................................บาท เบอร์ติดต่อ...................................... 

ชําระค่าสมคัรการอบรมเพือ่ยนืยนัการสํารองทีน่ั่ง จาํนวน...............................ท่าน  รวมเป็นเงิน = ..............................................บาท 

โอนธนาคาร วนัท่ี ........./.............../.................                     ชาํระเงินสด วนัท่ี ........./.............../................. 

อตัราค่าอบรม / 1ท่าน  รายละเอยีดการจอง หมายเหตุ 

9,000.- - ไม่พกัโรงแรม- - 

10,800.- -พกัคู่-  (พกัร่วมกบัผู้เข้าอบรมท่านอืน่ห้องละ 2 ท่าน) โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์ววิ 

12,200.- - พกัเดีย่ว- โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์ววิ 

***ค่าเข้าร่วมอบรม 5 วนั  พร้อม อาหารเช้า เบรกเช้า  อาหารเที่ยง  เบรกบ่าย  และได้รวมค่าที่พกั /ค่ารถบัสศึกษาดูงาน/ค่าชุดเอกสาร-ตํารา, อุปกรณ์ประกอบการอบรม,ภาพถ่าย

หมู่ขนาด 20 x 40 ซม.,  พธีิมอบเกยีรติบัตร / ภาพถ่าย  และ ค่าดาํเนินการอืน่ ๆ 

    ระบุอาหารทีท่่านทานได้ 
 

 

    ระบุการเดนิทาง         เคร่ืองบิน(มีรถไปรับท่ีสนามบิน) ระบุ วนัท่ี..................เวลาถึง...........................              ขบัรถมาเอง                 รถโดยสาร                       

**(หมายเหตุ   การเดนิทางโดยเคร่ืองบินมีรถรับ-ส่ง ทุกไฟท์  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ โทร.089-960-9669  เพือ่ประสานงานอาํนวยความสะดวกในการจัดรถรับ-ส่ง ที่สนามบิน) 

• ตั้งแต่วนัที ่ 17  กนัยายน  2561  สามารถเช็คอนิโรงแรมได้ตั้งแต่เทีย่ง(12.00น.) เป็นต้นไป **สําหรับผู้ทาํการชําระเงนิรวมทีพ่กั** 

• การแต่งกายสุภาพ(ตามอธัยาศัย)  รองเท้าสุภาพสวมใส่สบาย 

 

                      เลขทีบ่ัญชีการชําระเงินการอบรมการคัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิลเชิงธุรกจิรุ่น 79 

หมายเหตุ : ไม่รับชําระเงนิหน้างานในวนัจดังาน เนื่องจากต้องจดัเตรียมเอกสาร รวมถึงการจองห้องพกั,อาหาร ฯลฯ 

 
 

 

 

 

เอกสารประกอบการสมคัร  1. ใบสมคัร      2. สําเนาบัตรประชาชน      3. หลกัฐานการชําระเงนิ 

   แสกนเอกสารทั้งหมดหรือถ่ายภาพ (อย่างชัดเจน) ส่งมาที่ Email:wongpanit@gmail.comหรือ  ID LINE :  wpnpr   

**(ส่งเอกสารไม่เกนิวนัศุกร์ที่  14  กนัยายน  2561)**   ตดิต่อเจ้าหน้าที ่โทร.089-9609669 (คุณชมพู่) ,081-2800266 (คุณเบลล์)      

คิวอาร์โคด้ สาํหรับส่งใบสมคัร 

หลกัสูตร “การคดัแยกขยะเพือ่รีไซเคิลเชิงธุรกจิ” (Green Business) 

สถาบันรีไซเคลิแห่งอาเซียน 

ASEAN Institute of Recycling (AIR) 

 

 

 
 

 

 

 

เพื่อเตรียมอาหารให้ท่านได้ถูกต้อง 
อาหารมงัสวรัิติ อาหารอิสลาม อาหารเจ ทานอาหารไดทุ้กชนิด แพอ้าหาร……….…….. 

บัญชีออมทรัพย์   038-8-61291-6 

ธ.กสิกรไทย  สาขาเทสโก้ โลตัส พษิณุโลก2     ในนาม  น.ส.ดวงเดือน  ใจภิภักดิ์   

 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 
ไดรั้บวนัท่ี............./................/................ จากช่องทาง...............................................ผูรั้บเอกสาร....................................... 
หมายเหตุ.............................................................................................................................................................................. 

วงษ์พาณิชย์สาํนักงานใหญ่ 19/9  ม.3  ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000   

โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788 
 

mailto:wongpanit@gmail.com


***เง่ือนไขการลงทะเบียนอบรม 

กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ 

1. ส่งตวัแทนเขา้รับการอบรม (โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม) 

2. เล่ือนวนัอบรมคร้ังต่อไป 3 รุ่นนบัตั้งแต่สมคัร (โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม) 

กรณียกเลกิการอบรม 

1. แจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนวนัอบรม ท่านจะไดรั้บค่าลงทะเบียนคืน 50% (เน่ืองจากเกิดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ) 

2. หากแจง้ยกเลิก  หลงัวนัอบรม  จะท่านจะไดรั้บค่าลงทะเบียนคืน 30% 
 

******************************************************************************************* 

สําหรับผู้มีความประสงค์ทีจ่ะเปิดกจิการ – ปรึกษาธุรกจิแฟรนไชส์ 

จะต้องจดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้ เพือ่สะดวกรวดเร็วในการปรึกษาธุรกจิเป็นรายบุคคล  (เตรียมมาวนัอบรม)**** 

  1.  แผนผงัแสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการ (เขียนแบบตามตวัอยา่ง) 

   2.  ภาพถ่ายของสถานท่ีโดยรวมมุมกวา้ง และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  (เพ่ือดูธุรกิจหลกัๆ ในยา่นนั้น วา่เป็นเกรด A,B,C เช่นมีแหล่งชุมชน,ร้านคา้,ธนาคาร) 

   3.  ภาพถ่ายร้านคา้ของเก่าท่ีอยูใ่นรัศมี 3 กิโลเมตร ถดัจากสถานประกอบการ 

   4. สาํรวจยนืยนัในรัศมี 10 กิโลเมตร มีร้านวงษพ์าณิชยเ์ปิดบริเวณใกลเ้คียงหรือไม่ 

   5. กาํหนดกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือภาครัฐ  ภาคเอกชน 

   6. เงินทุนหมุนเวยีน ยานพาหนะ ท่ีจะใชใ้นกิจการ มีประมาณเท่าไหร่ เพ่ือเป็นการแนะแนวปรึกษาการลงทุนธุรกิจตามความเหมาะสม    

ตัวอย่างการเขียนแผนผัง (Lay Out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการเตรียมรูปถ่าย 

 

 

 

 

 

1.ภาพถ่ายสถานท่ีใกลเ้คียงดา้นขวา                        2.ภาพถ่ายสถานท่ีใกลเ้คียงดา้นซา้ย                    3.ภาพถ่ายฝ่ังตรงขา้มของสถานท่ีตั้ง                         4.ภาพถ่ายของสถานท่ีตั้ง  

ของสถานท่ีตั้ง                                                           ของสถานท่ีตั้ง 

วงษ์พาณิชย์สาํนักงานใหญ่ 19/9  ม.3  ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000   

โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788 
 



หลกัสูตรการอบรมคดัแยกขยะเชิงธุรกจิ (Green Business) 

สถาบันรีไซเคลิแห่งอาเซียน 

ASEAN Institute of Recycling (AIR) 

 

 

 

วนัองัคารที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2561                                                                               ณ  ห้องปางอุบล   โรงแรมวงัจันทน์ริเวอร์ววิ จ.พษิณุโลก 

เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ 

07.30 – 8.30 น. 
ลงทะเบียน  

(ตรวจสอบรายช่ือ,รับกระเป๋าเอกสาร) 
เจา้หนา้ท่ีวงษพ์าณิชยใ์หก้ารตอ้นรับ 

08.30 – 08.45 น. 

พิธีเปิดการอบรมการคดัแยกขยะเชิงธุรกิจ 

พลเอก  ดร.ศิริ   ทิวะพนัธ์ุ    

ประธานสถาบนัพฒันาส่ีแยกอินโดจีนกล่าวเปิดการอบรม 

ณ  หอ้งปางอุบล  

โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์ววิ จ.พิษณุโลก 

08.45 – 09.00 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

09.00 – 12.00 น. 

บรรยายระบบการจดัการขยะของวงษพ์าณิชย ์

 และยทุธการเปล่ียนขยะเป็นทรัพยากร 

MISSION  POSSIBLE  “Converting Waste to Valued Resources” 

ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ   

ประธาน  วงษพ์าณิชย ์ กรุ๊ป 

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวนั ***** ณ หอ้งอาหาร โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์ววิ 

13.00 – 14.45 น. 
ความรู้เร่ืองการรับซ้ือเศษเหลก็ 

*   ประเภท เศษเหลก็  

อ.ศรีมอญ  แกว้เกตศรี  

ผูเ้ช่ียวชาญประเภทเศษเหลก็ 

นกัประสบการณ์วงษพ์าณิชยส์าขาวดัโบสถ ์

(ขนาดการลงทุน  2,000,000 บาท) 

14.45 – 15.00 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

15.00 – 16.30 น. 

ความรู้เร่ืองการรับซ้ือโลหะมีค่า 

* ประเภท ทองแดง  ทองเหลือง  อลมิูเนียม  สแตนเลส  ตะกัว่  และอ่ืน ๆ 

* ของใชใ้นครัวเรือน 

อ.ศรีมอญ  แกว้เกตศรี  

ผูเ้ช่ียวชาญประเภทโลหะมีค่า 

นกัประสบการณ์วงษพ์าณิชยส์าขาวดัโบสถ ์

16.30 – 17.00 น. เดินทางมาโรงงานคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพ์าณิชย ์  รถบสับริการรับ-ส่ง  

17.00 – 17.30 น. *  ถ่ายภาพหมู่     ภาพประวติัศาสตร์หนา้โรงงาน 

ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ 

สถานท่ี  ณ วงษพ์าณิชย ์สาํนกังานใหญ ่17.30– 18.00 น. 

ฝึกปฏิบติัคดัแยก( Workshop) ความรู้เร่ืองเศษเหลก็  โลหะมีค่า 

*  สรุปเน้ือหาวิชาสินคา้ประเภทเศษเหลก็  โลหะมีค่า จากผลของการฝึก

ปฏิบติั 

18.00 – 18.30 น. การบริหารจดัการสาขาวงษพ์าณิชยโ์ดยใชห้ลกัคุณธรรมนาํหนา้ธุรกิจ 
ดร.อิทธิกร  ศรีจนับาล 

นกัประสบการณ์วงษพ์าณิชยส์าขาสุวรรณภูมิ 

รุ่น 79  (18 – 22 กนัยายน 2561) 

วงษ์พาณิชย์สาํนักงานใหญ่ 19/9  ม.3  ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000   

โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788 
 



หลกัสูตรการอบรมคดัแยกขยะเชิงธุรกจิ (Green Business) 

สถาบันรีไซเคลิแห่งอาเซียน 

ASEAN Institute of Recycling (AIR) 

 

วนัพธุที ่19 กนัยายน 2561                                                                                      ณ  ห้องปางอุบล   โรงแรมวงัจันทน์ริเวอร์ววิ จ.พษิณุโลก 

เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ  หอ้งปางอุบล   

08.30 – 10.30 น. 

ความรู้เร่ืองการรับซ้ือ  กระดาษ  

อ.ธเนศพล  เกติวงษ ์  

ผูเ้ช่ียวชาญประเภทกระดาษ 

นกัประสบการณ์วงษพ์าณิชยส์าขาท่าโพธ์ิ 

(ขนาดการลงทุน  500,000  บาท) 

ความรู้เร่ืองการรับซ้ือ  ขวดแกว้    

       -      เศษแกว้ขาว,เศษแกว้แดง,เศษแกว้เบียร์สะอาด 

       -      Workshop การจดัเรียง (ตั้งต๊งสิบ) 

ความรู้เร่ืองการรับซ้ือ สินคา้ประเภทอ่ืน ๆ 

10.30 – 10.45 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

10.45 – 12.00 น.  ความรู้เร่ืองการรับซ้ือพลาสติก  อ.ธเนศพล  เกติวงษ ์ 

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวนั ***** ณ โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์ววิ 

13.00 – 14.30 น. การคดัแยกถุงพลาสติก อ.ธเนศพล  เกติวงษ ์

14.30 – 15.45 น. เทคนิคการคดัแยกพลาสติกเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสาํหรับการขายให้ไดก้าํไรสูงสุด   
อ.ธเนศพล  เกติวงษ ์

อ.มงคล สิหิงห์ 

15.45 – 16.00 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

16.00 – 16.30 น. *****สุดยอดธุรกิจโมบายรีไซเคิลทาํลายเอกสารความลบั ดร.สมไทย   วงษเ์จริญ 

16.30 – 17.00 น. เดินทางมาโรงงานคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพ์าณิชย ์  รถบสับริการรับส่ง 

17.00 – 18.30 น. 
ฝึกปฏิบติัลงมือคดัแยก ( Workshop) จากความรู้เร่ืองกระดาษ  ขวดแกว้ พลาสติก 

*  สรุปเน้ือหาวิชาสินคา้ประเภทกระดาษ ขวดแกว้ พลาสติก จากผลของการฝึกปฏิบติั 
สถานท่ี  ณ วงษพ์าณิชย ์สาํนกังานใหญ่ 

20.30 น. 
***ใหค้าํปรึกษาพิจารณาการเปิดกิจการแฟรนไชส์  /  พิจารณาเกรดทาํเล 

ท่ีตั้ง / ความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 

ดร.สมไทย   วงษเ์จริญ 

ห้องประชุมชั้น2  โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์วิว 
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หลกัสูตรการอบรมคดัแยกขยะเชิงธุรกจิ (Green Business) 

สถาบันรีไซเคลิแห่งอาเซียน 

 ASEAN Institute of Recycling (AIR) 

 

วนัพฤหัสบดทีี ่ 20 กนัยายน 2561                                                                 ณ  ห้องปางอุบล   โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์ววิ จ.พษิณุโลก 

เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ  หอ้งปางอุบล 

08.30 -09.30 น. การจดัการขยะในโรงพยาบาล (การจดัตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล) 

อ.มนูญ  พนูทรัพย ์

นกัวชิาการสาธารณสุข 7 

โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก 

09.30 – 09.45 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

09.45 – 11.00 น. 
การจดัตั้งโรงงานกาํจดัขยะอนัตรายและไม่อนัตราย (Hazardous waste/ Non-

Hazardous Waste ตามพรบ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมลาํดบัท่ี105-106 อ.สุวรรณา สนัติสุขบาํรุง 

เจา้หนา้ท่ีอาวโุสประสานงานภาครัฐ

(ผจก.)ดา้นประสานกิจการสัมพนัธ์ 11.00 – 11.30 น. ประสบการณ์การจดัการขยะอุตสาหกรรม 

11.30 - 12.00 น. **ถาม-ตอบ 

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวนั ***** ณ โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์ววิ 

13.00 – 14.00 น. 
*การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ 

**การเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและวินยัในการใชเ้งินทุน 

คุณบุญเสก  พนัธ์ุอุดม 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย(SME Bank) 

14.00 – 15.00 น. 

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรตามลาํดบัขั้นตอนท่ีจาํเป็นสาํหรับธุรกิจรีไซเคิล 

- การฝึกงานโรงพลาสติก 

- การรับซ้ือหนา้ร้านและหลงัร้านเป็นโรงงานพลาสติกขนาดเลก็ 

ดร.สมไทย   วงษเ์จริญ 

15.00 – 18.00 น. 

ฝึกปฏิบติัการนอกสถานท่ี   

***ศึกษาดูงานการเปิดร้านและรับซ้ือขยะรีไซเคิล 

(วิเคราะห์พ้ืนท่ี,การลงทุน,การจดัรูปแบบร้าน,การติดตั้งเคร่ืองจกัร,จาํนวน

พนกังาน,การขนส่งฯลฯ) 

จาก  4 สาขาตวัอยา่ง  

1.สาขาประชาอุทิศ                              2.สาขาวดัจนัทร์ตะวนัออก  

3. สาขาแมค็โคร                                  4 .สาขามะขามเต้ีย              

รถบสับริการรับส่ง 

19.00 – 21.00 น. 

***  พิธีทอดผา้ป่าสามคัคีดว้ยขยะรีไซเคิล ภายในมหาวหิารพระพทุธชินราช  ณ วดัพระ

ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร ร่วมถวายขยะรีไซเคิลอธิษฐานจิตขอพรเพ่ือความสาํเร็จ

ของธุรกิจ รีไซเคิล   และเขา้นมสัการพระพทุธชินราช*** 

สถานท่ี ณ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหารนาํโดยบณัฑิตผูท้าํพิธีการ 

ดร.สมไทย วงษเ์จริญ 
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หลกัสูตรการอบรมคดัแยกขยะเชิงธุรกจิ (Green Business) 

สถาบันรีไซเคลิแห่งอาเซียน 

ASEAN Institute of Recycling (AIR) 

วนัศุกร์ที ่21 กนัยายน 2561                                                                           ณ  ห้องปางอุบล   โรงแรมวงัจันทน์ริเวอร์ววิ จ.พษิณุโลก 

เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ  หอ้งปางอุบล 

08.30  – 09.30 น. 

เศษเหลก็,โลหะ,เตาหลอม การตรวจวเิคราะห์วตัถุดิบ และการปรับปรุงคุณภาพเศษเหลก็

เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพสูงสุด 

*ความแตกต่างระหวา่งเตาหลอมขนาดใหญ่ ขนาดเลก็,จุดแขง็,จุดอ่อน 

ดร.อาณติัชยั วาสประเสริฐสุข 

ผูจ้ดัการสาขาเวลโกรว ์จ.ฉะเชิงเทรา 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลหะเตาหลอม 

09.30 – 09.45 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

09.45 – 11.30 น. 

พลงังานทดแทนจากขยะ (RDF) 

-องคป์ระกอบค่าความร้อนของขยะแต่ละประเภท      -รูปแบบเตาพลงังานท่ีใชส้าํหรับ RDF 

-การคดัแยกสารปนเป้ือนท่ีเป็นอนัตราย    -การผสมกากให้ไดค้่าความร้อนมาตรฐานสูง              

ขอ้สรุปความจาํเป็นในการใช ้RDF เป็นเช้ือเพลิงทดแทน   

ผศ.ดร.เศกสนัต ์ อุดมศรี 

ผูจ้ดัการสาขาเหนือคลอง  จ.กระบ่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานทดแทน 

11.30 – 12.00 น.  **ถาม-ตอบ  

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวนั *****  

13.00 – 13.45 น. 

นวตักรรมผลิตภณัฑมู์ลค่าเพ่ิมจากขยะชุมชน 

*ถ่านหอมจากเปลือกผลไม ้ *ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกไข่  

*นวตักรรมในการใชป้ระโยชน์ก๊าซชีวภาพทดแทน NGV   ฯลฯ 

ดร.เรวดี อนุวฒันา 
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เ ช่ียวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและ

ส่ิงแวดล้อม สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

13.45 – 14.00 น. 

Wongpanit  Distribution Center (WDC)  ศูนย์รับ – กระจายสินค้าวงษ์พาณิชย์ 

*   สถานท่ีส่งสินคา้จบัฉ่าย (รวมทุกอยา่งมารถคนัเดียวกนัทาํใหส้ามารถแข่งขนักบั

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในต่างจงัหวดัได)้ 

*   เทคนิคการจดัเรียงสินคา้จบัฉ่ายแบบประหยดั  สาํหรับการส่งใหก้บัศูนยรั์บสินคา้ (WDC) 

*   เทคนิคการติดต่อจา้งรถขนส่ง  

*    มาตรฐานการรับสินคา้  ขอ้ควรระวงัปัญหาส่งสินคา้ผดิชนิด 

ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ   

14.00 – 14.15 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

14.15 – 17.00 น. 

การเร่ิมต้นในการหาทาํเล  *** สถานท่ีเปิดกิจการ  เทคนิคหาท่ีเช่า วิชาฮวงจุย้คนเป็น 

เทคนิคของการได้มา  การจดัซ้ือจดัหาจากร้านคา้ปลีก  ร้านคา้ส่ง  โรงแรม โรงเรียน 

ห้างสรรพสินคา้  โรงงานอุตสาหกรรม   หน่วยงานราชการ  บริษทั  อาคาร  สาํนกังาน  

คอนโดมิเนียม  อพาร์ทเมน้  หอพกั 

โอกาส  ปัญหา  อุปสรรค  ทางแก้    (SWOT -   ANALYSIS)   

ปัจจยัความสาํเร็จ/ลม้เหลว / ขอ้ควรระวงั ในการเปิดกิจการใหม่ / กระบวนการระบบป้องกนั ใน

การตรวจรับสินคา้ / การวางแผนป้องกนัอคัคีภยัในสถานประกอบการ  และการป้องกนัอุบติัภยั / 

ปัญหาท่ีอาจทาํให้หมดเน้ือหมดตวั 

ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ   

18.30 น. พิธีจดัเล้ียงและรับมอบใบประกาศนียบตัร(โต๊ะจีน) ณ  หอ้งคอนเวนชัน่   
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หลกัสูตรการอบรมคดัแยกขยะเชิงธุรกจิ (Green Business) 

สถาบันรีไซเคลิแห่งอาเซียน 

ASEAN Institute of Recycling (AIR) 

วนัเสาร์ที ่22 กนัยายน  พ.ศ.  2561                                                                                 ณ  ห้องปางอุบล   โรงแรมวงัจันทน์ริเวอร์ววิ จ.พษิณุโลก 

เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ 

08.30 – 09.30 น. สรุปทางวชิาการธุรกิจรีไซเคิลกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มแบบฉบบัของวงษพ์าณิชย ์
รศ.ดร.เดช  วฒันะชยัยิ่งเจริญ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มมหาวิทยาลยันเรศวร 

09.30 – 10.30 น. 

*  ขอ้กฎหมายคดีลกัทรัพย ์ รับของโจร 

*  วธีิปฏิบติักบัเจา้พนกังานสอบสวน  กรณีตอ้งคดี 

*  วธีิป้องกนัท่ีจะไม่ใหเ้กิดปัญหาทางคดี 

คุณพงษส์รรพ ์ สรรพานิช 

ท่ีปรึกษาอาวโุสฝ่ายกฎหมาย          

 บริษทั  วงษพ์าณิชย ์ กรุ๊ป 

10.30 – 10.45 น. ***** คอฟฟ่ีเบรก *****  

10.45 – 11.15 น. 
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตคา้ของเก่า  

- มาตรการควบคุมร้านคา้ของเก่า 

ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ   

11.15 – 12.00 น. 

สรุปสาระสําคัญของแต่ละเนือ้หารายวชิา 

-  ประเภทกระดาษ   -  ประเภทเศษเหลก็     -  ประเภทโลหะต่าง ๆ             

    -  ประเภทพลาสติก  -  ประเภทขวดแกว้       -  ประเภทอ่ืน ๆ 

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวนั ***** ณ โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์ววิ 

13.00 - 15.00 น. 

เทคนิคการตั้งราคารับซือ้ 

1. วิชาฮัน่เชง้  และการพยากรณ์ราคาขยะ ข้ึน – ลง ในอนาคต 

2. การตลาดรีไซเคิล  (วิชาการตลาดชัว่พลิกฝ่ามือ)พ้ืนฐานขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการตั้ง

ราคารับซ้ือหนา้ร้าน 

3. การวางแผนธุรกิจ  แผนการตลาด 

4. การฝึกอบรมหลกัสูตร 1 วนั ให้กบัเทศบาล 

5. ธนาคารขยะรีไซเคิล 

ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ   

 

15.00 – 15.30 น. *** เปิดเวทีสรุปซกัถาม***  

15.30  - 16.00 น. 

- พิธีปิดการอบรมและจารึกช่ือ  ความรู้สึกของผูเ้ขา้อบรม  บนป้ายประวติัศาสตร์ 

 - เสร็จพิธี  

(ลงทะเบียนรับเอกสาร,แผน่พรีเซ็นต,์รูปหมู่,ฯลฯและของท่ีระลึก) 

ณ โรงแรมวงัจนัทน์ริเวอร์ววิ 
**หมายเหตุ** 

09.00 – 16.00 น. 

 

1.ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์               

2.ปรึกษาแนะนาํเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

3.ชมนิทรรศการของท่ีระลึก อาทิ  

- บูธจดัจาํหน่ายอุปกรณ์มือเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น เส้ือพนกังาน,หมวก,ถุงจมัโบฯ้ลฯ 
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