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ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการร่วมทุนในกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. มีความประสงค์ที่จะด าเนิน
โครงการร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในลักษณะร่วม
จัดตั้งและไม่ร่วมจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลจ านวน 40โครงการ ดังนี้

1) โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) 
2) โครงการยานเกราะล้อยางแบบ 4X4 
3) โครงการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 
4) โครงการอาวุธและกระสุน 

ในการนี้ สทป. จึงขอเชิญบุคคลหรือนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่มีขีดความสามารถและมีความสนใจเข้าร่วม
รับฟังแนวทาง วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมทุนกับ สทป. ใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ส าหรับโครงการที่ 1 และ 2 รอบเวลา 09.30 น. 
ส าหรับโครงการที่ 3 และ 4 รอบเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ 
ชั้น 10 สทป. โดยก าหนดยื่นความประสงค์ได้ที่ฝ่ายพัฒนากิจการ ชั้น 5 สทป. ตั้งแต่
วันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและ
เวลาราชการ 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนากิจการ
โทร. 0-2980-6688 ต่อ 1406 , 1753
หรือทาง e-mail : dti.spc@dti.or.th

ผู้ประสานงานส าหรับโครงการท่ี 1 และ 2 : นางสาวรุ่งนรี ปัจฉาภาพ  โทร. 08-1752-4955
ผูป้ระสานงานส าหรับโครงการท่ี 3 และ 4 : นายมนตรี  เจริญศรี  โทร. 06-2364-2919



Defence Technology Institute

Defense Technology Institute or “DTI” intends to select Business 
Partners to carry out projects of the national defence industry in the 
form of co-establishment and non-establishment of a juristic 
organization as followings.

1) Offshore Patrol Vessel (OPV)
2) 4X4 wheeled Light Tactical Vehicles
3) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
4) Weapons and ammunitions 

In this regard, DTI would like to invite capable Individuals, Entities, 
Government agencies or Private sectors, both domestically and 
internationally, who interested in participating in this event to be 
informed about the guidelines, methods, conditions, and procedures 
for participating in these projects with DTI. The briefing will be held on 
November 4, 2020, start with projects 1) and 2) at 9:30 AM and  
projects 3) and 4) at 1:30 PM at the Siam Pathapeepitak meeting room, 
10th floor, 47/433, Defence Technology Institute Building, 
Chaengwattana Rd., Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand.

The request for registration can be reached at the Business 
Development Department, 5th Floor, DTI from October 27 to November 

3, 2020 from 8:30 AM to 4:00 PM on official days and hours.

Should you require any further clarifications, email; dti.sbd@dti.or.th; 
Kindly communicate with  the contact person

CAPT. Subhakorn Nak-artharn, RTN
E-mail: subhakorn.n@dti.or.th
Tel: +66 2980 6688 ext. 1507

Mobile: +66 8 0429 4591
http://www.dti.or.th/
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