หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 9
(Public – Private Partnerships for Executives Program: PEP)
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับ
สานักงานทูตพาณิชย์ รัฐบาลแคนาดา (Government of Canada Trade Commission Service)

1. หลักการและเหตุผล
Public – Private Partnerships หรือ PPPs เป็นรูปแบบการดาเนิ นโครงการของภาครั ฐประเภทห นึ่ ง
ที่ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือทางเลือกในการใช้ด าเนิ นโครงการสาธารณะของรั ฐให้มีป ระสิทธิภ าพสู ง สุ ด
ซึ่งโครงการบริการสาธารณะต่างๆ ของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประสบความสาเร็จมักใช้รูปแบบ PPPs ในการดาเนิน
โครงการ เนื่องจากรัฐสามารถควบคุมคุณภาพและสามารถกระจายความเสี่ยงไปสู่เอกชนผู้ ร่วมลงทุ นในโครงการ
ของรัฐได้ โดยรัฐเองไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรืองบประมาณจานวนมากในการด าเนินโครงการเอง อีกทั้งรัฐยังไม่ต้อ ง
บริหารโครงการต่างๆ เองทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการนาศักยภาพของเอกชนที่มีความชานาญในการดาเนินโครงการควบคู่
กับการดาเนินนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยได้มีการดาเนินงานในรูปแบบ PPPs มาระยะหนึ่งแล้วเช่นกัน โดยในระยะแรกอยู่ในรูปแบบ
ของสัญญาสัมปทาน ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมการงานหรือดาเนิ นการในกิ จ การ
ของรั ฐ พ.ศ. 2535 จึ ง ได้ มี ก ารกาหนดกระบวนการที่ชัด เจนและรั ดกุม ขึ้น อย่ า งไรก็ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว
ยั ง ไม่ อ าจจู งใจเอกชนให้ม าร่ วมลงทุนกับ รั ฐในโครงการต่า งๆ ได้ ม ากนัก อั นเนื่ อ งมาจากข้อจ ากัด บางประการ
กระทรวงการคลัง โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้เสนอพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติการร่วมลงทุ นระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อ
บังคับใช้แทนกฎหมายฉบับเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบสนองต่อ นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่ง เสริ ม ให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการของรัฐในรูปแบบ PPPs ที่เป็นรูปแบบการดาเนินงานที่ภาครัฐ ให้
เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการให้บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าการดาเนินการโดยภาครัฐเอง
กฎหมายฉบับใหม่ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมกระบวนการของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ มขึ้ น ส่ ง ผลให้ ระบบการให้เ อกชนร่ ว มลงทุ นในกิ จการของรั ฐ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม
อาทิ ในแง่การจัดทาโครงสร้ างพื้ นฐานและบริการสาธารณะ โดยมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงหลัก เกณฑ์ กาหนด
นโยบายให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนและแน่นอนมากขึ้น มุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งตั้งอยู่บ นพื้นฐานของ
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนที่ชัดเจน เพิ่มมาตรการรวมถึงกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ความล่าช้า
ในการจัดทาหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน ให้มีความกระชับ ตั้งอยู่บนหลักการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบไ ด้
ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริม การลงทุ นให้แก่โครงการร่วมลงทุ นอย่า งเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงิ นการคลั ง
มีการถ่ายทอดความรู้ไปยังหน่วยงานและบุคลากรของรัฐ วางกฎระเบียบรองรับที่เหมาะสมในการคัดเลือกและกากับ
ดูแลต่อไป อีกทั้งมุ่งเน้นการใช้ค วามเชี่ยวชาญทางด้า นนวัตกรรมของเอกชน เพื่อให้เอกชนสามารถวางแผนก าร
ดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนั้ น การพั ฒ นานโยบายและโครงการ PPPs ยั ง ถื อเป็นประเด็ นเชิง นโยบายที่ สาคัญสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยได้ มีก ารบรรจุ ให้ PPPs เป็ นหนึ่ งในวิสัยทั ศน์ ของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ( ASEAN
Economic Community) ในเอกสารวิสัยทัศน์อ าเซีย น 2025 (ASEAN Vision 2025) ด้วย ซึ่งทาให้ประเทศไทย
ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ PPPs ให้มีมาตรฐานในระดับที่สามารถเป็ น
ผู้นาของประชาคมอาเซียนในประเด็นดังกล่าวได้ต่อไป
เนื่องจากการดาเนินการและการปฏิบัติงานตามกฎหมายร่วมลงทุ น มีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมีก ารเตรี ยมความพร้ อมให้ กับหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเฉพาะหน่ วยงานเจ้ า ของโครงการ ซึ่งได้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และหน่วยงานอิสระ โดยการสร้ า ง
ความเข้าใจในกรอบการทางาน กลไก และการพัฒนาโครงการ PPPs อย่างเป็นรูปธรรม จึงนับเป็นเรื่องที่มีค วาม
จาเป็นและมีความสาคัญต่อการพัฒนาโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนต่อไป
ดังนั้น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงได้พัฒนาหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุ น
ในกิจการของรัฐ หรือ PEP ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมและนโยบาย PPPs ของประเทศไทย การ
พัฒนาโครงการ การจัดทาสัญญา การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ของรัฐ การทาความเข้าใจถึงกิจการ PPPs ที่อยู่นอก
กรอบกฎหมายร่วมลงทุน การรับฟังประสบการณ์การด าเนินโครงการ PPPs จากหน่วยงานเจ้าของโครงการทั้ ง ใ น
และต่างประเทศ มุมมองของเอกชน ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒ นาโครงการ โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุ ฒิ ที่ มี
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในวงการวิชาการ วงการราชการ และวงการเอกชนมาร่วมบรรยาย เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ให้แก่ผเู้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาโครงการ PPPs หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ PPPs ต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จุดเด่นของหลักสูตร
IRDP ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร พั ฒ นานั ก บริ ห ารด้ า นการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ นในกิ จ การของรั ฐ (PEP)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงการ PPPs ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดเด่นคือ
1. หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒ นาโครงการ PPPs เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เนื่องจาก
เป็นประเด็นที่สาคัญต่อการวางแผนและดาเนินนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดใหม่ๆ
ให้แก่ผู้บริห ารหน่วยงานภาครัฐที่เปรียบเสมือนกลไกในการพัฒนาประเทศ
2. วิทยากรและผู้บรรยายเป็ นผู้ท รงคุณวุ ฒิที่ม ากด้วยประสบการณ์ทั้ง ในภาครัฐ เอกชน และองค์ก ร
ระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3. มี ห มวดการบรรยาย (Module) ที่ ค รอบคลุ มขั้นตอนการดาเนิ นโครงการ PPPs ตั้ ง แต่ก ารพัฒนา
โครงการจนกระทั่ งการสิ้ นสุดสั ญญา เพื่อสร้างความเข้า ใจและเตรีย มความพร้อมในการด าเนิ นโครงการ PPPs
ในบริบทของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ในหลั ก สู ตรประกอบด้ว ยการอบรม สั ม มนา การท า Workshop และการศึ ก ษาดู งานทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิ จการของรัฐอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยการบรรยาย การศึกษาดูงานในประเทศเพื่อการนาความรู้ที่ได้ จากการบรรยายมาเชื่อมโยง
กับการดาเนินโครงการจริ ง และการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเปิด มุมมองในก ารดาเนิ นโครงการ PPPs รวมทั้ง
การท างานร่ ว มกั นระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนที่ ส่ง ผลให้โ ครงการประสบความสาเร็ จ เพื่ อ เป็ นการแบ่ งปัน
ประสบการณ์การดาเนินโครงการ PPPs ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถนาประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพั ฒ นา
แนวคิดในการดาเนินโครงการ PPPs ของประเทศต่อไป
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3. วัตถุประสงค์
1. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในภาพรวมระบบ PPPs ของประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
2. เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาและดาเนิ นโครงการ PPPs และสามารถพัฒนาโครงการหรื อ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้าน PPPs ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ดาเนินโครงการ PPPs ที่ได้
ทั้งจากการรับฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป
4. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักบริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมอบรม

4. กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตร PEP จัดทาขึ้นสาหรับ ข้าราชการประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทอานวยการ
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรั ฐอื่ นที่ มีระดับเทียบเท่า (องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการร่วมลงทุน หรือหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อให้สามารถจัดทาหรือกากับการจัดท านโยบายและโครงการ PPPs ได้อย่าง
ถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

5. รายละเอียดการจัดหลักสูตร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
2. จานวนผู้เข้าอบรม
ไม่เกิน 25 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
Module 6: PPPs Workshop
4. จานวนหัวข้ออบรม
23 หัวข้ออบรม
5. จานวนชั่วโมงที่ใช้ในการอบรม
การบรรยาย
69 ชั่วโมง
การศึกษาดูงานในประเทศ
6 ชั่วโมง
Workshop
3 ชั่วโมง
รวม
78 ชั่วโมง
6. การศึกษาดูงานต่างประเทศ
9 วัน 7 คืน (ณ ประเทศแคนาดา
ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562)
7. ระยะเวลาในการจัดอบรม
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2562
8. เวลาในการอบรม
09.00 – 16.00 น.
9. สถานที่
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
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6. การศึกษาดูงาน
เป็นเทคนิคการศึกษานอกสถานที่ เพื่อ เรีย นรู้ แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ในการดาเนินโครงการ
PPPs ให้ประสบความสาเร็จจากต่ างประเทศ อีกทั้งยัง เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อสร้ างแนวคิด ใหม่
ให้ผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถถามประเด็ นข้อสงสัยหรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่ างผู้บ รรยายไ ด้
โดยมีรายละเอียดการศึกษาดูงานดังนี้
6.1 การศึกษาดูงานในประเทศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ
ให้ ป ระสบความสาเร็ จ จากหน่ วยงานที่กาลัง ดาเนิ นโครงการร่ว มลงทุนระหว่า งรั ฐและเอกชน และสร้ างโอกาส
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและหน่วยงานผู้บรรยาย
6.2 การศึกษาดูงานต่างประเทศ
หลักสูตร PEP รวมกับสานักงานทูต พาณิชย์ รัฐบาลแคนาดาได้จั ด ให้ มีการเข้าร่ว มงานประ ชุ ม
PPPs ระดับโลก ประจาปีครั้งที่ 27 ณ เมืองโตรอนโต และศึกษาดูงาน ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันระหว่างแนวคิดและทฤษฎีด้านการให้เอกชนร่วมลงทุ นในกิ จ การ
ของรั ฐ ที่ ไ ด้ จ ากการบรรยายในหลั กสู ตร กั บ แนวทางการปฏิบั ติง านจริ ง ในโครงการ PPPs ของต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ผ่านการศึกษาดูงานโครงการ PPPs ด้านต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน และการเข้า
ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดาเนินโครงการ PPPs ระดับสากล เช่น โครงการก่อสร้างและบริหาร
โรงพยาบาลเฉพาะทาง โครงการศูนย์ประชุม การใช้ PPPs ในการจัดสร้างอาคารที่ทาการของรัฐ รวมทั้ง การเข้าพบ
หน่วยงานที่กากับดูแลด้าน PPPs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานให้คาปรึกษาทางการเงิ นและการพั ฒนา
โครงการ) ซึ่งในการศึกษาดูงานจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาทในการกาหนดนโยบาย หน่วยงานเจ้าของโครงการ PPPs เอกชนผู้ร่วมลงทุนกับรัฐ และนักลงทุน
สถาบัน ทั้งนี้การศึกษาดูงานในต่างประเทศยังมีประโยชน์ในการศึกษาถึงปัจ จัยแห่งความสาเร็จ (Key of success)
ในการนา PPPs มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศของประเทศนั้นๆ ตลอดจนเพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์
ด้าน PPPs ให้แก่ผู้เข้าอบรม

7. หัวข้อในการอบรม
MODULE 1

MODULE 2

TOPIC
ภาพรวมและนโยบาย PPPs ของประเทศไทย
1. นโยบายของรัฐและการส่งเสริมโครงการ PPPs ของประเทศไทย
2. ความเป็นมาของ พ.ร.บ. ร่วมทุน 2556
3. พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาโครงการ PPPs
4. การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
5. การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
6. การกาหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน
7. การบริหารความเสี่ยงโครงการ
8. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างโครงการ
9. รูปแบบ ทางเลือก และขั้นตอนการดาเนินโครงการ PPPs
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TOPIC
10. ทางเลือกในการระดมทุนภาครัฐ
11. การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ของรัฐ
สัญญาร่วมลงทุน
12. สัญญามาตรฐาน การร่างและการตรวจสัญญา
13. กรณีศึกษา: แนวทางและหลักการในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับโครงการ PPPs
14. การกากับดูแล การแก้ไข การสิ้นสุดสัญญา และการระงับข้อพิพาท
15. กรณีศึกษา: การตรวจสอบโครงการ
16. การบริหารจัดการสัญญาร่วมลงทุน
การแบ่งปันประสบการณ์โครงการ PPPs
17. การพัฒนาโครงการของรัฐ กรณีศึกษา: การทาโครงการ PPPs และโครงการรูปแบบปกติ
18. การพัฒนาโครงการ PPPs ของประเทศออสเตรเลีย
19. มุมมองของเอกชนในการเป็นคู่สัญญาของรัฐ
กรณีศึกษาโครงการ PPPs รูปแบบต่างๆ
20. กรณีศึกษา: การจัดทากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
21. PPPs ในกิจการไฟฟ้า
22. PPPs ในกิจการโทรคมนาคม
PPPs Workshop
23. การจัดทาแผนพัฒนาโครงการ PPPs
24. สรุปภาพรวมการอบรม

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

8. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศ 265,000.00 บาท
ราคาดั ง กล่ า วผู้ เ ข้ า อบรมจะเดิ นทางไปศึ กษาดู ง านต่ า งประเทศโดยตั๋ ว โดยสารชั้ นประหยัด
และพักห้องพักคู่ หากผู้เข้าอบรมท่า นใดมี ความประสงค์จ ะโดยสารชั้นธุ รกิ จ หรือพักห้องพักเดี่ยวจะต้อ งช าระ
ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติม โดย IRDP จะแจ้งค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง
การศึกษาดูงานต่างประเทศถือเป็ นส่วนหนึ่ งของหลัก สูตร ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวต้ อ งมี
จานวนผู้ได้รับอนุมั ติ/แจ้งความประสงค์ร่ว มเดิ นทางไม่ น้อยกว่า 20 คน หากผู้เข้าอบรมมีความประสงค์ ร่ ว ม
ศึกษาดูงานต่ากว่า 20 คน หลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมการศึกษาดูงานนี้
หมายเหตุ





ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเป็นราคาสุทธิแล้ว (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมจานวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน
หลั ง จากที่ได้รับหนั ง สือตอบรั บเข้ าอบรมจาก IRDP แล้ ว หากผู้ส มัค รไม่ส ามารถเข้าอบรมได้
IRDP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าธรรมเนียมโดยหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามที่เกิดขึ้นแล้วจริง
หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่ว มการศึก ษาดู งานต่า งประเทศได้ จะต้องแจ้งภายในวัน ปิ ด รั บ
สมัครหลักสูตร (วันที่ 30 กันยายน 2562) มิฉะนั้นหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนี ย ม
การศึกษาดูงานต่างประเทศโดยหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามที่เกิดขึ้นจริง
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9. การชาระค่าธรรมเนียมการอบรม
เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง ไทย
สาขาซอยอารี ย์ ในนาม มู ล นิ ธิ ส ถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ก รภาครั ฐ เลขที่ บั ญ ชี 069-0-02998-5 และ
ส่ ง หลั ก ฐานการโอนเงิ นจากธนาคารพร้ อ มแฟกซ์ รายละเอี ย ดที่ อ ยู่ ใ นการออกใบเสร็ จ รั บ เงิ นที่ ห มายเลข
0 2619 5960 หรือ 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

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

Institute of Research and Development for Public Enterprises

6

