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PPPS FOR EXECUTIVES PROGRAM  

 
 

ร่างกำหนดการอบรม (เบื้องต้น) 
หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 15 

(Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP15) 

วัน เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย 

อังคาร 
28 มี.ค. 66 

คร้ังท่ี 1 
 
 

8.30-9.00 Pre-Test 
9.00-12.00 ความเป็นมาของ พ.ร.บ. ร่วมลงทนุ 2556, 

พ.ร.บ. ร่วมทุน 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดร. เสรี นนทสตู ิ
ผู้อำนวยการหลักสตูร PEP 13.00-16.00 รูปแบบ ทางเลือก และขั้นตอนการดำเนิน

โครงการ PPPs 

พุธ 
29 มี.ค. 66 

คร้ังท่ี 2 

09.00-12.00 นโยบายของรัฐและการส่งเสริมโครงการ PPPs 
ของประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
(สคร.) 

13.00-16.00 การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครฐั สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 

อังคาร 
4 เม.ย. 66 
คร้ังท่ี 3 

9.00-12.00 ทางเลือกในการระดมทุนของภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

13.00-16.00 การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ของรัฐ กรมธนารักษ์ 

พุธ 
5 เม.ย. 66 
คร้ังท่ี 4 

09.00-12.00 การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) 

คุณไพรัช มณฑาพันธ์ุ 
นายกสมาคมนักประเมินราคาอสิระไทย 

13.00-16.00 การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs 
และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน 
(Value for Money) 

คุณไพรัช มณฑาพันธ์ุ 
นายกสมาคมนักประเมินราคาอสิระไทย 

อังคาร 
18 เม.ย. 66 

คร้ังท่ี 5 

9.00-12.00 การบริหารความเสี่ยงโครงการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  
แมเนจเมนท์ จำกดั 

13.00-16.00 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EIA/HIA) และกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ 

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พุธ 
19 เม.ย. 66 

คร้ังท่ี 6 

9.00-12.00 พ.ร.บ. จัดซื้อจดัจ้าง  กรมบัญชีกลาง 

13.00-16.00 สัญญามาตรฐาน การร่างและการตรวจสญัญา คุณพฤฒิพร เนตโิพธิ ์
อธิบดีอัยการอาวุโส  
อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานท่ีปรกึษา
กฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสด 

อังคาร 
25 เม.ย. 66 

9.00-12.00 การกำกับดูแล การแก้ไข และการสิ้นสุดสัญญา ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ 
อดีตอัยการสูงสุด 



 

2 
 

PPPS FOR EXECUTIVES PROGRAM  

วัน เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย 
คร้ังท่ี 7 13.00-16.00 กรณีศึกษา: แนวทางและหลักการใน 

การพิจารณาคดเีกี่ยวกับโครงการ PPPs 
ดร. ประสาท พงษ์สุวรรณ ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสดุ 

พุธ 
26 เม.ย. 66 

คร้ังท่ี 8 

9.00-12.00 กรณีศึกษา: การตรวจสอบโครงการของรัฐ 
(PPP Project audit and Review) 

The United Nations Office on Drugs and 
Crime: UNODC 

13.00-16.00 มุมมองของเอกชนในการเป็นคู่สญัญาของรัฐ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด 

อังคาร 
2 พ.ค. 66 
คร้ังท่ี 9 

9.00-12.00 กรณีศึกษา: การจัดทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
 

คุณสรุยุทธ ทวีกุลวัฒน์  
ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกดั (มหาชน) 

13.00-16.00 กรณีศึกษา : แนวทางการระดมทนุสำหรับ
โครงการ PPPs 

คุณชวินดา หาญรัตนกลู 
กรรมการผู้จดัการ KTAM 

พุธที่ 3 พ.ค. 2566 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง) 
อังคาร 

9 พ.ค. 66 
คร้ังท่ี 10 

9.00-12.00 การพัฒนาโครงการของรัฐ: กรณศีกึษาในการ
ทำโครงการ PPPs โครงการรูปแบบปกติ 

กรมทางหลวง 

13.00-16.00 PPPs ในกิจการไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน 

พุธ 
10 พ.ค.66 
คร้ังท่ี 11 

9.00-12.00 PPPs ในกิจการโทรคมนาคม คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน 
รองเลขาธิการ กสทช. (สายงานโทรคมนาคม) 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

13.00-16.00 การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs 
(Workshop) 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  
แมเนจเมนท์ จำกดั 

13 - 20 พ.ค. 2566 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และ สาธารณรัฐเอสโตเนีย (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง) 

พฤหัสบด ี
1 มิ.ย. 66 
คร้ังท่ี 12 

9.00-12.00 การบริหารจัดการสญัญาร่วมลงทุน ดร. เสรี นนทสตู ิ
ผู้อำนวยการหลักสตูร PEP 13.00-16.00 สรุปภาพรวมการอบรม 

16.00-17.00 พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดหลักสตูร 
18.00-19.00 รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหาร เชฟแมน 

หมายเหตุ:    *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  


