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1. หลักการและเหตุผล 

 Public – Private Partnerships หรือ PPPs เป็นรูปแบบการดำเนินโครงการของภาครัฐประเภทหนึ่ง 
ที่ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือทางเลือกในการใช้ดำเนินโครงการสาธารณะของรัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ซึ่งโครงการบริการสาธารณะต่างๆ ของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประสบความสำเร็จมักใช้รูปแบบ PPPs ในการดำเนิน
โครงการ เนื่องจากรัฐสามารถควบคุมคุณภาพและสามารถกระจายความเสี่ยงไปสู่เอกชนผู้ร่วมลงทุนในโครงการ 
ของรัฐได้ โดยรัฐเองไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรืองบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการเอง อีกทั้งรัฐยังไม่ต้อง
บริหารโครงการต่างๆ เองทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการนำศักยภาพของเอกชนที่มีความชำนาญในการดำเนินโครงการควบคู่
กับการดำเนินนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานในรูปแบบ PPPs มาระยะหนึ่งแล้วเช่นกัน โดยในระยะแรกอยู่ในรปูแบบ
ของสัญญาสัมปทาน ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 จึงได้มีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและรัดกุมขึ้น อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว  
ยังไม่อาจจูงใจเอกชนให้มาร่วมลงทุนกับรัฐในโครงการต่างๆ ได้มากนัก อันเนื่องมาจากข้อจำกัดบางประการ 
กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้เสนอพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อ
บังคับใช้แทนกฎหมายฉบับเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการของรัฐในรูปแบบ PPPs ที่เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ภาครัฐให้
เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าการดำเนินการโดยภาครัฐเอง 

 กฎหมายฉบับใหม่ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมกระบวนการของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้น ส่งผลให้ระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิ จการของรัฐเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม 
อาทิ ในแง่การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงหลักเกณฑ์ กำหนด
นโยบายให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนและแน่นอนมากข้ึน มุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนที่ชัดเจน เพิ่มมาตรการรวมถึงกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ความล่าช้า
ในการจัดทำหรือดำเนินโครงการร่วมลงทุนให้มีความกระชับ ตั้งอยู่บนหลักการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  
มีการถ่ายทอดความรู้ไปยังหน่วยงานและบคุลากรของรัฐ วางกฎระเบียบรองรับที่เหมาะสมในการคัดเลือกและกำกบั

หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ รุ่นที่ 14 
(Public – Private Partnerships for Executives Program: PEP)  
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ดูแลต่อไป อีกทั้งมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมของเอกชน เพื่อให้เอกชนสามารถวางแผนการ
ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้น การพัฒนานโยบายและโครงการ PPPs ยังถือเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญสำหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการบรรจุให้ PPPs เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) ในเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 (ASEAN Vision 2025) ด้วย ซึ่งทำให้ประเทศไทย
ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ PPPs ให้มีมาตรฐานในระดับที่สามารถเป็น
ผู้นำของประชาคมอาเซียนในประเด็นดังกล่าวได้ต่อไป 

 เนื่องจากการดำเนินการและการปฏิบัติงานตามกฎหมายร่วมลงทุน มีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งได้แก่ 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ โดยการสร้าง 
ความเข้าใจในกรอบการทำงาน กลไก และการพัฒนาโครงการ PPPs อย่างเป็นรูปธรรม จึงนับเป็นเรื่องที่มีความ
จำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนต่อไป 

 ดังนั้น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงได้พัฒนาหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ หรือ PEP ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมและนโยบาย PPPs ของประเทศไทย การ
พัฒนาโครงการ การจัดทำสัญญา การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ของรัฐ การทำความเข้าใจถึงกิจการ  PPPs ที่อยู่นอก
กรอบกฎหมายร่วมลงทุน การรับฟังประสบการณ์การดำเนินโครงการ PPPs จากหน่วยงานเจ้าของโครงการทั้งใน
และต่างประเทศ มุมมองของเอกชน ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาโครงการ โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที ่มี
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในวงการวิชาการ วงการราชการ และวงการเอกชนมาร่วมบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโครงการ PPPs หรือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ PPPs ต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. จุดเด่นของหลักสูตร 

 IRDP ได้พัฒนาหลักสูตร พัฒนานักบริหารด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP)  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงการ PPPs ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดเด่นคือ 
 1. หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาโครงการ PPPs เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เนื่องจาก
เป็นประเด็นที่สำคัญต่อการวางแผนและดำเนินนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวคิดใหม่ๆ 
ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เปรียบเสมือนกลไกในการพัฒนาประเทศ 
 2. วิทยากรและผู้บรรยายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 3. มีหมวดการบรรยาย (Module) ที่ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินโครงการ PPPs ตั้งแต่การพัฒนา
โครงการจนกระทั่งการสิ้นสุดสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ  PPPs  
ในบริบทของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4. ในหลักสูตรประกอบด้วยการอบรม สัมมนา การทำ Workshop และการศึกษาดูงานทั ้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยการบรรยาย การศึกษาดูงานในประเทศเพื่อการนำความรู้ที่ได้จากการบรรยายมาเชื่อมโยง 
กับการดำเนินโครงการจริง และการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองในการดำเนินโครงการ PPPs รวมทั้ง 
การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนที ่ส ่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จ เพื ่อเป็นการแบ่งปัน
ประสบการณ์การดำเนินโครงการ PPPs ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
แนวคิดในการดำเนินโครงการ PPPs ของประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. สร้างความรู ้ความเข้าใจในภาพรวมระบบ PPPs ของประเทศที ่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
 2. เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาและดำเนินโครงการ PPPs และสามารถพัฒนาโครงการหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องด้าน PPPs ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ดำเนินโครงการ PPPs ที่ได้
ทั้งจากการรับฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
 4. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักบริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมอบรม 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หลักสูตร PEP จัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ 
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีระดับเทียบเท่า  (องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการร่วมลงทุน หรือหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อให้สามารถจัดทำหรือกำกับการจัดทำนโยบายและโครงการ PPPs ได้อย่าง
ถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  
 

5. รายละเอียดการจัดหลักสูตร 

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 
2. จำนวนผู้เข้าอบรม     ไม่เกิน 20 คน 
3. เนื้อหาของหลักสูตร    6 หมวดเนื้อหา (Modules) 

 Module 1: ภาพรวมและนโยบาย PPPs ของประเทศไทย 

 Module 2: การพัฒนาโครงการ PPPs 

 Module 3: สัญญาร่วมลงทุน 

 Module 4: การแบ่งปันประสบการณ์โครงการ PPPs 

 Module 5: กรณีศึกษาโครงการ PPPs รูปแบบต่างๆ 
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 Module 6: PPPs Workshop 

4. จำนวนหัวข้ออบรม    23 หัวข้ออบรม 
5. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการอบรม   

 การบรรยาย    69 ชั่วโมง 

 การศึกษาดูงานในประเทศ   6 ชั่วโมง 

 Workshop    3 ชั่วโมง 

 รวม     78 ชั่วโมง 

6. การศึกษาดูงานต่างประเทศ    10 วัน 8 คืน (ณ ประเทศแคนาดา 
        ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2565) 

7. ระยะเวลาในการจัดอบรม    ระหว่างวันที่ 13 กันยายน –1 ธันวาคม 2565 
8. เวลาในการอบรม     09.00 – 16.00 น. 
9. สถานที่      ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  

 

6. การศึกษาดูงาน 

 เป็นเทคนิคการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ 
PPPs ให้ประสบความสำเร็จจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ 
ให้ผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถถามประเด็นข้อสงสัยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บรรยายได้   
โดยมีรายละเอียดการศึกษาดูงานดังนี้ 

 6.1 การศึกษาดูงานในประเทศ 
  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ
ให้ประสบความสำเร็จจากหน่วยงานที่กำลังดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างโอกาส 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและหน่วยงานผู้บรรยาย 

 6.2 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
หลักสูตร PEP รวมกับสำนักงานทูตพาณิชย์ รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้มีการเข้าร่วมงานประชุม 

PPPs ระดับโลก ประจำปีครั้งที่ 30 “P3 2022: 30th Annual CCPPP Conference” ณ เมืองโตรอนโต และ

ศึกษาดูงาน ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันระหวา่ง

แนวคิดและทฤษฎีด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ได้จากการบรรยายในหลักสูตร กับแนวทางการ

ปฏิบัติงานจริงในโครงการ PPPs ของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ผ่านการศึกษาดูงานโครงการ 

PPPs ด้านต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน และการเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ 

PPPs ระดับสากล เช่น โครงการก่อสร้างและบริหารโรงพยาบาลเฉพาะทาง โครงการศูนย์ประชุม การใช้ PPPs ใน

การจัดสร้างอาคารที่ทำการของรัฐ รวมทั้ง การเข้าพบหน่วยงานที่กำกับดูแลด้าน PPPs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หน่วยงานให้คำปรึกษาทางการเงินและการพัฒนาโครงการ) ซึ ่งในการศึกษาดูงานจะเป็นการแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย หน่วยงาน
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เจ้าของโครงการ PPPs เอกชนผู้ร่วมลงทุนกับรัฐ และนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้การศึกษาดูงานในต่างประเทศยังมี

ประโยชน์ในการศึกษาถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key of success) ในการนำ PPPs มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาประเทศของประเทศนั้นๆ ตลอดจนเพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้าน PPPs ให้แก่ผู้เข้าอบรม 

7. หัวข้อในการอบรม 
 TOPIC 
MODULE 1 ภาพรวมและนโยบาย PPPs ของประเทศไทย 

1. นโยบายของรัฐและการส่งเสริมโครงการ PPPs ของประเทศไทย 
2. ความเป็นมาของ พ.ร.บ. ร่วมทุน 2556  
3. พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

MODULE 2 การพัฒนาโครงการ PPPs 
4. การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) 
5. การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 
6. การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน 
7. การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
8. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

การก่อสร้างโครงการ 
9. รูปแบบ ทางเลือก และขั้นตอนการดำเนินโครงการ PPPs 
10. ทางเลือกในการระดมทุนภาครัฐ 
11. การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ของรัฐ 

MODULE 3 สัญญาร่วมลงทุน 
12. สัญญามาตรฐาน การร่างและการตรวจสัญญา 
13. กรณีศึกษา: แนวทางและหลักการในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับโครงการ PPPs 
14. การกำกับดูแล การแก้ไข การสิ้นสุดสัญญา และการระงับข้อพิพาท 
15. กรณีศึกษา: การตรวจสอบโครงการ 
16. การบริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุน 

MODULE 4 การแบ่งปันประสบการณ์โครงการ PPPs 
17. การพัฒนาโครงการของรัฐ กรณีศึกษา: การทำโครงการ PPPs และโครงการรูปแบบปกติ 
18. การพัฒนาโครงการ PPPs ของประเทศแคนาดา 
19. มุมมองของเอกชนในการเป็นคู่สัญญาของรัฐ 

MODULE 5 กรณีศึกษาโครงการ PPPs รูปแบบต่างๆ 
20. กรณีศึกษา: การจัดทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
21. PPPs ในกิจการไฟฟ้า 
22. PPPs ในกิจการโทรคมนาคม 

MODULE 6 PPPs Workshop 
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 TOPIC 
23. การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs 
24. สรุปภาพรวมการอบรม 

 

8. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

  ค่าธรรมเนียมการอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศ 333,800.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสาม
พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

  ***การศึกษาดูงานต่างประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวต้อง
มีจำนวนผู้ได้รับอนุมัติ/แจ้งความประสงค์ร่วมเดินทางไม่น้อยกว่า 20 คน หากผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ร่วม
ศึกษาดูงานต่ำกว่า 20 คน หลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมการศึกษาดูงานนี้  

หมายเหตุ 

▪ ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเป็นราคาสุทธิแล้ว (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
▪ ค่าธรรมเนียมจำนวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน และรวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศแล้ว (บัตรโดยสารชั้นประหยัด และห้องพักคู่) 
▪ หลังจากที่ได้รับหนังสือตอบรับเข้าอบรมจาก IRDP แล้ว หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้  

IRDP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าธรรมเนียมโดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่เกิดขึ้นแล้วจริง 
▪ หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างประเทศได้ จะต้องแจ้งภายในวันปิดรับ

สมัครหลักสูตร (วันที่ 13 กันยายน 2565) มิฉะนั้นหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียม
การศึกษาดูงานต่างประเทศโดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่เกิดขึ้นจริง 

 

9. การชำระค่าธรรมเนียมการอบรม 

 เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธ ิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  เลขที ่บ ัญชี 069-0-02998-5 และ 
ส ่งหล ักฐานการโอนเง ินจากธนาคารพร ้อมรายละเอ ียดท ี ่อย ู ่ ในการออกใบเสร ็จร ับ เง ินท ี ่หมายเลข  
ทาง Email: pep.researchirdp@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2714 5555 ต่อ 5580 หรือ 
5581 
 

10. สถานที่อบรม 

 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร (EASTIN GRAND HOTEL SATHORN) 
 ที่ตั้ง: 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120 
 การเดินทาง: โรงแรมตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 4 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

 10.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
นายศิริพงศ์ (รุท)  ทองนวล  นักวิจัยอาวุโส  โทร. 0-2714-5581 
นางสาวกรวีร์ (ปุ๋งปิ๋ง)  ศรีเสน  นักวิจัย   โทร. 0-2714-5580 

 10.2 สถานที่ติดต่อ 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
  เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
  โทร.     0 2714 5555 
  โทรสาร 0 2619 5960 
  เว็บไซต์  www.irdp.org  อีเมล  pep.researchirdp@gmail.com    
 

http://www.irdp.org/
mailto:pep.researchirdp@gmail.com

