
ตารางการอบรม โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับ

ผูประกอบการ รุนท่ี ๑ จังหวัดสงขลา 

Business Law for Entrepreneurs Program (BLE Program) 

ระหวางวันที่ ๒ พฤศจิกายน - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ครั้ง 
ที่ 

 

ว ัน/เด ือน/ป 
 

หัวข อบรรยาย 
 

ผูบรรยาย 

 ว ันเสาร ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 

พ ิธ ีเปดการอบรม  

๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Overview อาจารย สิทธ ิภาคย ภ ูริส ินส ิทธิ์ 
ผูอํานวยการโครงการฯ 

๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนส วนและบริษัท อาจารย สิทธ ิภาคย ภ ูริส ินส ิทธิ์ 
ผูอํานวยการโครงการฯ 

๓ ว ันอาทิตยท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การทําธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 

ผศ.ดร. ดนพร จิตตจรุงเกียรติ 
อาจารยประจํา  
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ ผศ.ดร. ดนพร จิตตจรุงเกียรติ 
อาจารยประจํา  
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๕ ว ันเสาร ท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน คุณโยธิน อินทรประสงค 

Partner 

Nagashima Ohno & Tsunematsu 

๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การพิจารณาสัญญาทางธรุกิจ คุณโยธิน อินทรประสงค 

Partner 

Nagashima Ohno & Tsunematsu 

๗ ว ันอาทิตยท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การซื้อขาย ใหเช าและถือครองท่ีดินสําหร ับ 
ผูประกอบการไทยและตางชาติ 

คุณศ ักดิ์สิทธิ์ สุวรรณภ ูสิทธิ์ 
ท่ีปรึกษากฎหมายอ ิสระ 
อดีตทนายความอาว ุโส 

Chander MHM 

๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การพ ัฒนาอสังหารมิทรพัย และข อจํากัดทาง 
กฎหมาย 

คุณศ ักดิ์สิทธิ์ สุวรรณภ ูสิทธิ์ 
ท่ีปรึกษากฎหมายอ ิสระ 

อดีตทนายความอาว ุโส 

Chander MHM 



 

ครั้ง 
ที่ 

 

ว ัน/เด ือน/ป 
 

หัวข อบรรยาย 
 

ผูบรรยาย 

๙ ว ันเสารท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ประเด็นท่ีนาสนใจในสัญญาสินเชื่อ และ 
หล ักประกันทางธุรกิจ 

คุณปรีดี  ประวิชไพบูลย  

Assistant Vice President 

ธนาคารไทยพาณิชย 
ค เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ประเด็นท่ีนาสนใจในสัญญาสินเชื่อ และ 

หลักประกันทางธุรกิจ  

คุณปรีดี  ประวิชไพบูลย 

Assistant Vice President 

ธนาคารไทยพาณิชย 
๑๑ ว ันอาทิตยท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เทคโนโลย ีทางการเงิน (Fintech) และ 
ประเด็นท่ีนาสนใจสำหรับผูประกอบการและ 

นักกฎหมาย 

คุณอนนต อุนสินมั่น 
กรรมการบริหาร  

สมาคมฟ ินเทคประเทศไทย 

๑๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Innovation Management คุณอนนต อุนสินมั่น 
กรรมการบริหาร  

สมาคมฟ ินเทคประเทศไทย 

๑๓ ว ันเสาร ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

สินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset) และ 
ประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต 

นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

๑๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
(Personal Data  Protection) 

ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต 

นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

๑๕ ว ันอาทิตยท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การบริหารธุรกิจครอบครัว เพื่อการสืบทอด   
ท่ียั่งยืน 

คุณโกวิทย อดิเรกสมบัติ 
Partner 
Baker McKenzie 

๑๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวก ับบริษัทจด 
ทะเบียน 

คุณโกวิทย อดิเรกสมบัติ 
Partner 

Baker McKenzie 

๑๗ ว ันเสาร ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การควบรวมก ิจการ (Mergers and 
Acquisitions) 

คุณช ินภ ัทร ว ิสุทธ ิแพทย 
Partner 
Siam City Law Office 

๑๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การวางแผนภาษี คุณช ินภ ัทร ว ิสุทธ ิแพทย 
Partner 
Siam City Law Office 



 

ครั้ง 
ที่ 

 

ว ัน/เด ือน/ป 
 

หัวข อบรรยาย 
 

ผูบรรยาย 

๑๙ ว ันอาทิตยท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การค ุมครองทรัพยส ินทางปญญา รองศาสตราจารย ดร. ส ุมาลี วงษวิทิต 
อาจารย ประจํา 

คณะน ิติศาสตร มหาว ิทยาลัยรามคําแหง 

๒๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การค ุมครองทรัพยส ินทางปญญา (ตอ) รองศาสตราจารย ดร. ส ุมาลี วงษ ว ิทิต 
อาจารย ประจํา 

คณะน ิติศาสตร มหาว ิทยาลัยรามคําแหง 

๒๑ ว ันเสารท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การระงับขอพิพาทและการทําคดี คุณศักด์ิชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง และคณะ 
Partner 
Weerawong, Chinnawat and 
Partners สํานักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต 

๒๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การบริหารจัดการปญหาการทุจริตในองคกร คุณศักด์ิชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง 
Partner 
Weerawong, Chinnawat and 
Partners 

๒๓ ว ันอาทิตยท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ คุณศ ักดิ์ช ัย ล ิ้มศ ิริโพธิ์ทอง 
Partner 
Weerawong, Chinnawat and 

Partners 

๒๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ คุณศ ักดิ์ช ัย ล ิ้มศ ิริโพธิ์ทอง 
Partner 
Weerawong, Chinnawat and 

Partners 

๒๕ 
 

ว ันเสารท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

กฎหมายแรงงานกับประเด็นท่ีผูประกอบการ 

และนักกฎหมายควรรู  

คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี 
Partner 
ES Councel 

๒๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฎหมายแรงงานกับประเด็นท่ีผูประกอบการ 
และนักกฎหมายควรรู (ตอ) 

คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี 

Partner 

ES Councel 

  เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พ ิธ ีปดโครงการและมอบประกาศนียบัตร  

 

(รวมระยะเวลาที ใชในการอบรมทั้งส้ิน ๗๘ ช ั่วโมง) หมายเหตุ กําหนดการอาจม ีการเปลี่ยนแปลง 


