
 

 

 

 

ก ำหนดกำรนัดหมำยและกำรเตรียมตัวก่อนเดินทำง  
หลักสูตรรัฐบำลอเิล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.) รุ่นที ่6 

(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 
ศึกษำดูงำน ณ รำชอำณำจักรนอร์เวย์ และ เดนมำร์ก 

ระหว่ำงวันที่ 18 – 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

รำยละเอียดเที่ยวบิน  

 
 
 
 
 

 
 
 

วันที ่ เส้นทำง เที่ยวบิน เวลำออก เวลำถึง เวลำบิน 

19 MAY BKK – OSL TG954 00.55 07.25 11.30 ชั่วโมง 

25 MAY CPH – BKK TG951 14.25 06.00+1 10.35 ชั่วโมง 

วันที่นัดหมำย : วันเสำร์ที่ 18 พฤษภำคม 2562 
เวลำนัดหมำย  : 22.00 น. 
สถำนที่นัดหมำย : ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิชั้น 4  
  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 1 เคำน์เตอร์ A กำรบินไทย 
ทีมงำน TDGA : คุณไอรดำ เหลืองวิไล (นิด – 081 814 2287) 
  คุณเอก โอฐน้อย (เอก - 080 276 7779) 
  คุณทิพย์ศริน ภัคธนกุล (แอร ์– 089 091 5258) 
หัวหน้ำทัวร ์ : คุณเจษฎำ โอวำทเวโรจน ์(โรเบิร์ต - 081 881 5151) 
ไกด์/ล่ำม : Mrs.Somphit Hagstrom   +46 0866 29117 

จุดสังเกตที่สนำมบิน :      
 

ก ำหนดกำรนัดหมำย 
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ข้อมูลแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
 

เวลำ เวลาที่นอร์เวย์และเดนมาร์ก ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง 
 

อุณหภูม ิ ออสโล ประเทศนอร์เวย ์อุณหภูมิ 6 – 16 องศาเซลเซียส 
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก อณุหภูมิ 5 – 15 องศาเซลเซยีส 
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 
 

กำรแต่งกำย วันศึกษำดูงำน 
- สุภาพบุรุษสวมสูท ผูกเนคไท 
- สุภาพสตรีสวมสูท สามารถใส่กระโปรงหรือกางเกงได้ 
วันอื่นๆ  
- แต่งกายตามอัธยาศัย  
** ควรเตรียมเครื่องแต่งกำยเผื่ออำกำศหนำว รวมถึงโลชั่นทำผิว วำสลีน 
และลิปมันทำปำกไปด้วย 
 

น้ ำประปำ ในทวีปยุโรปน ้าประปาสะอาดสามารถดืม่จากก๊อกได้เลย 
 

เงินตรำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรแลกเงินไป 2 สกลุ  ดังนี ้
- โครนนอร์เวย์ ( NOK )  1 NOK = 3.65 บาท 
- โครนเดนมาร์ก (DKK)   1 DKK = 4.77 บาท 
- บัตรเครดิตสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย 

**แนะน้าให้ทุกท่านแลกเงินไปจากเมืองไทย** 
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สัมภำระ สำยกำรบินไทย สำมำรถโหลดน้ ำหนักกระเป๋ำได้ ดังนี้   
- เดินทำงโดยช้ันธุรกิจ โหลดได้ท่ำนละ 40 กิโลกรัม  
- เดินทำงโดยช้ันประหยัด โหลดได้ท่ำนละ 30 กิโลกรัม  
หำกท่ำนที่มีบัตร Royal Orchid Plus สำมำรถโหลดน้ ำหนักกระเป๋ำเพิ่ม
ได้ ดังนี้  
- บัตรเงิน สำมำรถโหลดเพิ่มได้ ท่ำนละ  10  กิโลกรัม 
- บัตรทอง สำมำรถโหลดเพิ่มได้ ท่ำนละ 20  กิโลกรัม  
 
ผู้โดยสำรสำมำรถถือกระเป๋ำขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ ขนำด (ยำว x สูง x 
กว้ำง) 22 x 18 x 10 นิ้ว (56 x 45 x 25 เซนติเมตร) และน้ ำหนักสูงสุด
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
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ของที่กรุณำเก็บไว้ในกระเป๋ำใหญ่ (โหลดไว้ใต้ท้องเครื่อง) ได้แก่ ของมีคม 
มีดพก กรรไกรตัดเล็บ ฯลฯ 

 กรุณำอย่ำเก็บสิ่งของมีค่ำไว้ในกระเป๋ำเดินทำง หรือกระเป๋ำถือขึ้นเครื่อง 
เพรำะหำกสูญหำยหรือถูกโจรกรรม บริษัททัวร์ไม่สำมำรถรับผิดชอบ
ค่ำเสียหำยทุกกรณี  ขอเรียนว่ำ กำรลวงกระเป๋ำ กำรกรีดกระเป๋ำมี
มำกมำยในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นทุกท่ำนควรระมัดระวัง ควรสะพำย
กระเป๋ำไว้ด้ำนหน้ำ ไม่ควรน ำสิ่งของมีค่ำ เครื่องประดับติดตัวไปมำกนัก 
เพรำะจะเป็นเป้ำหมำยของกลุ่มมิจฉำชีพ  
 

มำตรกำร
จ ำกัด

ปริมำณของเหลว 
เจล และสเปรย์ ขึ้น
เครื่องบิน 

- ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะ
ที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส้าหรับภาชนะที่
เกิน 100    มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และ

สเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ น้าขึ นเครื่องได้ 
 

- ภาชนะทั งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-
ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาด  ไม่เกิน 1
ลิตร 

 

- ผู้โดยสารสามารถน้าถุงพลาสติกใสขึ นในห้องโดยสาร
ได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั น และต้องแยกออกจาก
สัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึง

จุดตรวจค้น 
 

- ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื อจากร้านค้า ปลอดอากร 
(Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้อง
บรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการ

เปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื อ ณ วันที่ เดินทาง และควร
ตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื อสินค้า 
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ศุลกำกร - สิ่งที่ห้ำมน ำเข้ำ อาวุธ ยาเสพติด ผลไมส้ด เนื อสัตว์  
- สิ่งที่น ำเข้ำได้ บุหรี่ 200 มวน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตรตอ่ท่าน 
 

ห้ำมน ำของเลียนแบบแบรนด์เนมเข้ำประเทศในกลุ่มยุโรป  
โดยตามกฎหมายระบุบทลงโทษไว้ว่าปรับสูงสุดไม่เกิน 100 ,000 ยูโร และ
อาจจะมากถึง 500 ,000 ยูโร (หากเป็นสินค้าที่มีความผิดต่อกฎหมาย
ศุลกากร) และโทษจ้าคุกสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยเจ้าหน้าที่ต้ารวจและศุลกากร
สามารถจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีเจ้าทุกข์ร้องเรียนหรือแจ้งความ 
 

โทรศัพท ์
มือถือ 

หากท่านมีความประสงค์น้าโทรศัพท์ไปใช้จะต้องเปิดขอใช้บริการข้ามแดน
ก่อน (Roaming) การโทรออกให้ท่านกดรหัสประเทศไทย (+66) ตามด้วย
เบอร์โทร ตัวอย่างเบอร์ 081-868-XXXX วิธีการโทร กด +66 81 868-
XXXX 
*** ทำงสถำบันฯได้เตรียม INTERNET SIM (SIM 2 FLY) ใช้ได้ 4 GB 
ส ำหรับบริกำรทุกท่ำนไว้แล้ว โดยท่ำน 
 ******ท่ำนสำมำรถใช้ไลน์เดิมได้ตำมปกติ****** 
หำกท่ำนใดต้องกำรใช้มือถือเพื่อรับสำยเข้ำจำกเมืองไทย ขอแนะน ำให้
ท่ำนเตรียมโทรศัพท์มือถือส ำรองไปอีก 1 เครื่อง ส ำหรับใส่ INTERNET 
SIM ที่แจกให้ หรือใชโ้ทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ 2 SIM ก็ได ้
 

แบตเตอรี่
ส ำรอง 

แบตเตอรี่ส ำรอง Power Bank ถือขึ้นเครื่องได้ แต่ควำมจุไฟต้องไเกิน 
32,000 แอมป์   *** ห้ำมโหลดใส่กระเป๋ำใหญ่เด็ดขำด  

กระแสไฟฟ้ำ ใช้กระแสไฟฟ้า 230  โวลต์ ปลั๊กเสียบเป็นแบบ ปลั๊ก 
2 ขากลมเล็ก 
ทำงสถำบันฯ จะเตรียมตัวแปลงขำปลั๊กให้ท่ำนละ 1 อัน หำกท่ำนมี
อุปกรณ์ไฟฟ้ำหลำยช้ินควรเตรียมปลั๊กพ่วงไปเพิ่มเติมด้วย  
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ภำษำ นอร์เวย์   ใช้ภาษานอร์เวย์  เป็นภาษาราชการ 
เดนมาร์ก  ใช้ภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาราชการ 
 

ยำรักษำโรค ท่านใดที่มีโรคประจ้าตัว กรุณาเตรยีมยารักษาโรคประจ้าตัวของทา่นไปด้วย  
 

ข้อควรระวัง ของมีค่ำต่ำงๆ ไม่ควรน ำติดตัวไประหว่ำงเดินทำง กระเป๋ำเงิน พำสปอร์ต 
ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและระวังภัยจำกนักล้วงกระเป๋ำด้วย ขอเรียนว่ำ กำร
ล้วงกระเป๋ำ กำรกรีดกระเป๋ำมีมำกมำยในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นทุกท่ำน
ควรระมัดระวัง ควรสะพำยกระเป๋ำไว้ 
 

สิ่งที่ขอควำม         
ร่วมมือ 

 

เนื่องจากเดินทางเป็นคณะใหญ่ ขอให้ทุกท่านให้ความส้าคัญกับเวลานัด
หมาย และกรุณามาให้ตรงตามเวลานัดหมายทุกครั ง 
 

กำรยกเว้น
ภำษีส ำหรับ

นักท่องเที่ยว
ต่ำงชำต ิ
 

1. Tax Refund ส ำหรับกลุ่มประเทศยุโรป คืออะไร 
เวลาที่เราไปช้อปปิ้งหรือซื อสินค้า ที่ต่างประเทศ หลายท่านคงเคยทราบ
มาแล้วว่า ท่านจะได้ภาษีคืน หรือที่เราเรียกกันว่า Tax Refund ซึ่งจะอยู่ใน
อัตราประมาณ 15-25 % ขึ นอยู่กับแต่ละประเทศ 
Tax Refund คือภาษีส้าหรับนักท่องเที่ยวเวลาซื อสินค้าจากประเทศนั น ทาง
รัฐบาลจะคืนให้นักท่องเที่ยว แต่ถ้าเป็นประชาชนของประเทศนั นท่านก็
จะต้องซื อสินค้าราคาเต็ม และต้องขึ นอยู่กับแต่ละประเทศว่า เราต้องซื อ
สินค้าขั นต่้าก่ียูโร หรือ แล้วแต่สกุลเงินของแต่ละประเทศ ถึงจะขอภาษีคืนได้  
ซึ่งในกำรเดินทำงครั้งนี้ ไป 2 ประเทศ นอร์เวย์ เดนมำร์ก แต่ละประเทศ
ได้  Tax Refund ดั งนี้   (ทั้ งนี้ จ ำกอั ต รำด้ ำนล่ ำ ง  ท่ ำนต้ อ ง เสี ย
ค่ำธรรมเนียมให้กับบริษัทฯ ตัวแทน ในกำรท ำเรื่อง Tax Refund 
บำงส่วน 
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- นอร์เวย์  อัตราการคืนภาษี 25% อัตราการซื อสินค้าขั นต่้า 315 NOK 
- เดนมาร์ก อัตราการคืนภาษี 25% อัตราการซื อสินค้าขั นต่้า 300 DKK 

 

2. ขั้นตอนในกำรซื้อสนิค้ำที่มี Tax Refund 
2.1 เวลาไปซื อสินค้า เตรียม Passport ไว้กับตัวท่านตลอด 
2.2 เช็คป้าย หรือ สติกเกอร์ที่ติดหน้าร้าน ว่า Tax free เช่น Global 
Blue Tax Free และเพื่อความมัน่ใจท่านสามารถสอบถามคนขายว่าร้าน
นี สามารถคืนภาษีได้หรือไม่ 

 

3. กรอกฟอร์ม Tax Refund 
เมื่อซื อสินค้าที่ท่านต้องการแล้ว และเกินยอดขั นต่้า หลังจากช้าระเงินแล้ว
ทางร้านค้าจะมีฟอร์มให้กรอกรายละเอียดของท่าน เช่น ช่ือ ที่อยู่ หมายเลข 
Passport และจะมีช่องให้ท่านเลือกว่าจะคืนเงินเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต 
 

4. น ำเอกสำรดังนี้  ฟอร์ม Tax Refund, ใบเสร็จรับเงินจำกร้ำนค้ำ , 
Passport, สินค้ำท่ีท่ำนซื้อมำ เพื่อท ำเรื่องขอ Tax Refund ขั้นตอนดังนี ้
เมื่อท่ำนท ำตำมขั้นตอนด้ำนบนแล้ว ให้ท่ำนน ำเอกสำรใส่ซองจดหมำยที่
ทำงร้ำนได้แนบมำพร้อมกับเอกสำรท ำ Tax refund ปิดผนึกแล้วหย่อน
เอกสำรในตู้ไปรษณีย์ Post box  

หมำยเหต ุ ตำมกฎหมำยของยุโรป คนขับรถบัสสำมำรถขับรถได้ไม่เกินวันละ 12 
ชั่วโมง  
เช่น เริ่มขับเวลา 08.00 น. ต้องจบงานไม่เกิน 20.00 น. ของวันเดียวกัน ใน
ระหว่างวันหากมีการเสียเวลาเกิดขึ น โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ทั งนี  ขอให้ทุกท่านรักษาเวลา มาให้ตรงตามเวลานัดหมาย 
*** กำรใช้ห้องน้ ำในที่สำธำรณะหรือ Service Area บำงแห่งอำจมี
ค่ำใช้จ่ำย โดยเฉลี่ยประมำณ 70 CENT  
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ก ำหนดกำรเดินทำงศึกษำดูงำน ณ รำชอำณำจักรนอร์เวย์และเดนมำร์ก 
ระหว่ำงวันที่ 18 – 26 พฤษภำคม 2562 

 
วันเสำร์ที่ 18 พฤษภำคม 62 กรุงเทพฯ – ออสโล  (นอร์เวย์ ) 
22.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 1  

เคาน์เตอร์ A สายการบินไทย เคาน์เตอร์ชั นธุรกิจ 
 
วันอำทิตย์ที่ 19 พฤษภำคม 62  ซิตี้ทัวร์ –พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง -  ออสโล 
00.55 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 บินตรงสู่นอร์เวย์ ใช้เวลำ

เดินทำง 11.30 ชั่วโมง  
07.25 น. เดินทางถึง สนำมบินกรุงออสโล  นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวง

แสนสวยริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ด ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย
ที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย  ราชอาณาจักร์นอร์เวย์แห่งนี 
เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่ม EFTA และ EEA  เป็น
ประเทศที่มีรายได้มาจากอุตสาหกรรมน ้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เป็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมประมง  สื่อสารโทรคมนาคม  IT 
กระดาษ และเป็นผู้น้าด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) และมีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี ยังให้ความส้าคัญกับประเด็นสิทธิ
เสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม 

 ***  จากสนามบินเดินทางเข้าเมืองใช้เวลาราว 1 ช่ัวโมง *** 
 น้าท่าน จิบกำแฟยำมเช้ำ ในกรุงออสโล จากนั นน้าท่านแวะชม ท ำเนียบรัฐบำล, 

พระบรมมหำรำชวัง , อำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่อำยุกว่ำ 100 ปี  อำทิ 
National Theatre, อำคำรรัฐสภำ และศำลำเทศบำลเมืองเก่ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker Brygge และที่ตั งของศาลาว่าการ City Hall แนว
อาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน ้าพุ  สวนและประติมากรรม
เติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัด
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แสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้าง
ขึ นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Kaffistova เมนูท้องถิ่น   
13.30 น. จากนั นน้าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง Viking Ship Museum อาคารชั นเดียว

ที่จัดแสดงเรือไวกิ ง 3 ล้า ที่สร้างจากไม้โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอรด์และแสดง
เกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจ้าวันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมต้านานความเจริญ
ในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ งบรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ที่เดินทางไกลกว่าค่อนโลก
ด้วยพาหนะนี  ชาวไวกิ งใช้เรือในการรบ ท้าการค้าและออกส้ารวจหาดินแดนใหม่ๆ 
เรือในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ งที่เด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ท้าจากไม้โอ๊ก ใช้
ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึ นเพื่อกษัตริย์ไวกิ งใช้ในการเดินทางระยะสั นๆ ใน
ทะเล 

15.30 น. น้าท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND HOTEL  
จากนั นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Dinner เมนูอาหารเอเชีย 
 
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภำคม 62   ออสโล – สถำนเอกอัครรำชทูตไทย 
08.00 น รับประทานอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรมที่พัก 
09.00 น น้าท่านเข้าชม สวนปฏิมำกรรมวิกเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของ

ปฏิมากรที่น้าผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้น้า
ผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโม
โนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจ้านวนมากมายปีน
ป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน ้าพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ 

11.00 น ออกเดินทางสู่สถานเอกอัครราชทูตไทย  
11.30-13.00 น. เข้ำเยี่ยมคำรวะเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำรำชอำณำจักรนอร์เวย์ 
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน เลี้ยงรับรองโดยเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำ

รำชอำณำจักรนอร์เวย์ 
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14.00-15.30 น.  ศึกษำดูงำน ณ Ministry of Local Government and Modernization 
 หัวข้อบรรยำย   ภำพรวมของนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของภำครฐั

นอรเ์วย์ และภำรกิจในปัจจุบันของกระทรวง 
16.00 น. เดินทางสู่ Water Front  Havnepromenade (The Habour Promenade) 

ชมโอเปร่าเฮาส์ แลนด์มาร์คส้าคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็น
ที่ตั งของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สร้างจาก
กระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อันสะดุดตา ออกแบบให้ดู
เหมือนธารน ้าแข็งยักษ์โผล่ขึ นมาจากน ้า และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน 

18.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร Café Europa Restaurant เมนูอาหารท้องถิ่น 
 เข้ำสู่ที่พัก GRAND HOTEL NORWAY  
 
วันอังคำรที่ 21 พฤษภำคม 62  ออสโล - ดูงำน  
07.30 น รับประทานอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรมที่พัก 
08.30 น คณะพรัอมกันที่ลอบบี ของโรงแรม 
09.00-11.00 น. ศึกษำดูงำน ณ Agency for Public Management and eGovernment    
                    (Difi) หัวข้อบรรยำย - บทบำทในกำรประสำนงำนของ Difi 
            - ระบบดิจิทัลกลำงของนอร์เวย์ เช่น  กำรยืนยันตัวตน  
            ทำงอิเล็กทรอนิกส์  และเว็บท่ำ norge.no 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Golden Mountain Restaurant เมนูจีน 
14.00-16.30 น.   ศึกษำดูงำน ณ Helsenorge.no 
       หัวข้อบรรยำย - กำรบริกำรสุขภำพส่วนบุคคล 
17.00 น น้าท่านแวะซื อของใช้ส่วนตัวในซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงออสโล 
18.30 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร Hard Rock Café เมนูอาหารอเมริกัน 
 เข้ำสู่ที่พัก GRAND HOTEL NORWAY  
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วันพุธที่ 22 พฤษภำคม 62 ออสโล – ลงเรือสู่โคเปนฮำเกน (เดนมำร์ก) 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน บนเรือ 
 เช็คเอำท์ออกจำกที่พัก  

เพื่อควำมสะดวกขอแนะน ำให้ท่ำนแยกของใช้จ ำเป็นใส่กระเป๋ำเดินทำงใบเล็ก
ส ำหรับค้ำงคืนบนเรือ1 คืน *** กระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่จะเก็บไว้ในรถบัส ซึ่งจะ
ไปพร้อมกับเรือ  

09.30-11.30 น. น้าท่านชม ป้อมปรำกำรอำเคอรร์ชูส์ เริ่มขึ นใน ปี 1299 AD ภายใต้ราชัน 
Hakon V ปราสาทยุคกลางสร้างเสร็จประมาณ ปี 1300 AD ช่วยป้องกันต่อการบุก
รุกจากศัตรูมาหลายสมัย ป้อมปราการอาเคอรร์ชูส์ ถือได้ว่าเป็นหัวใจส้าคัญ และ
สัญลักษณ์แห่งชาติของประเทศ Norway เนื่องจากมีบทบาทในฐานะศูนย์กลางของ
อ้านาจรัฐ และที่นั่นมีเหตุการณ์ส้าคัญในประวัติศาสตร์เกิดขึ นมากมาย แม้กระทั่งใน
ปัจจุบันก็ยังเป็นสถานที่หลักของรัฐบาลนอร์เวย์  ซึ่งมีส้านักงานและงานจัดงาน
ส้าคัญต่างๆ ที่นั่น นอกจากนี ยังมีพิพิธภัณฑ์กองทัพของประเทศ และสุสานของ
ราชวงศ์ในบริเวณป้อมปราการอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของประเทศนอร์เวย์ และ
ป้อมปราการนี ได้ประสบความส้าเร็จในการหยุดยั งการบุกโจมตีจากกองทัพทั งหลาย 
ส่วนใหญ่เป็นกองทัพสวีเดนรวมถึงกองก้าลังที่น้าโดย Charles XII ใน ปี 1716 AD 
(Charles XII คือราชันอัจฉริยะเชื อสายสวีเดนที่ เลื่องลือในการท้าสงคราม) ใน
ประวัติศาสตร์ 700 ปี ยังไม่เคยมีใครตีป้อมปราการนี แตก จึงเรียกได้ว่าเป็น “ป้อม
ปราการไร้พ่าย” (ไร้การพ่ายแพ้) ป้อมปราการแห่งนี ถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าของมัน
อย่างครบถ้วน ถ้าถามว่าท้าไม ค้าตอบที่ง่ายที่สุดคงเพราะ ป้อมปราการนี ถูกสร้างมา
อย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบ จากการจัดงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และปราศจาก
คอรัปชั่น พร้อมกับการปกป้องดูแลด้วยจิตใจที่กล้าหาญ ทั งหมดนี สะท้อนให้เห็นว่า
คนนอร์เวย์มีศีลธรรมและรักประเทศชาติ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Apsorn Thai เมนูอาหารไทย 
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13.00 น. น้าท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ง ย่ำนถนนคำร์ลโจฮันส์เกท ย่านถนนคนเดินที่มีสินค้า
ของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อาทิ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สินค้า
และของที่ระลึกต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครอง
ชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง 

15.00 น. น้าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ และรับเอกสารเข้าที่พักและผ่านพิธีการต่างๆ ก่อนการลง
เรือ 

16.30 น. เดินทำงโดยเรือ DFDS สู่โคเปนฮำเกน DFDS เป็นเรือส้าราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่
พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า 
ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึ นชมวิว
สวยยามเมื่อเรือถอนสมอ  *** แยกกระเป๋ำใบเล็ก Overnight Bag ลงเรือ  
ส่วนกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่จะเก็บไว้ในรถบัส ซึ่งจะไปพร้อมกับเรือ *** 

17.15 น รับประทำนอำหำรค่ ำแบบบุฟเฟ่ต์ในเรือ เมนูอำหำรนำนำชำติ  
พร้อมเครื่องดื่มท่ำนละ 1 Drink  
พักค้ำงคืนบนเรือส ำรำญนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอัน
สวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี   
      

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภำคม 62   โคเปนฮำเกน – ดูงำน  
08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำแบบสแกนดิเนเวีย บนเรือส ำรำญ 
09.45 น คณะเดินทำงถึงกรุงโคเปนฮำเกน รำชอำณำจักรเดนมำร์ค  
10.30-12.00 น.  เข้ำเยี่ยมคำรวะเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำรำชอำณำจักรเดนมำร์ก 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Vita เมนูอาหารท้องถิ่น 
14.00-16.00 น.  ศึกษำดูงำน ณ Agency for Digitization 
     หัวข้อศึกษำดูงำน  - ศูนย์กลำงกำรบริกำรประชำชน 
  - กำรออกแบบบริกำรภำครัฐ 
  - กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
  - รัฐบำลแบบเปิดกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ  
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16.30 น น้าท่านเข้าเช็คอินสู่ที่พัก 
จากนั นอิสระตามอัทธยาศัยหรือเดินเล่น ย่ำนวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ 
ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ นสุดที่  Kongens 
Nytorv ที่มีสินค้า แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบ
รนด์ดังจากสวิส  พอร์ซเลน เป็นต้น 

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร Ayutthaya เมนูอาหารไทย  
 เช็คอินเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม IMPERIAL HOTEL COPENHAGEN 
 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภำคม   โคเปนฮำเกน  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
08.30 น คณะพร้อมกันที่ลอบบี ของโรงแรม 
09.00-10.00 น.  ศึกษำดูงำน ณ Cbrain the process company 
      หัวข้อศึกษำดูงำน  - กำรบริหำรจัดกำรเว็บท่ำ 
        - กำรบริกำรดิจิทัลของรัฐบำลท้องถิ่น 
11.00-13.00 น. ศึกษำดูงำน ณ  Danish Business Authority 
 หัวข้อศึกษำดูงำน   
 - ข้อมลูและบริกำรในรปูแบบดิจิทัล ส ำหรับภำคธุรกิจ 
          - ระบบดิจิทลัด้ำนอตัลกัษณ์เพ่ือรองรับกำรท ำธุรกรรมบนดิจิทลัที่รวดเร็วและ
   ปลอดภัย (Digital ID)และกำรยืนยันตัวตน ส ำหรับภำคธุรกิจ 
13.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Canton 
15.10 น. น้าทุกท่านเข้าชม พระรำชวังโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) พระราชวังอัน

สวยงามที่ตั งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน สร้างในศตวรรษที่ 17 ในสมัยของพระ
เจ้าคริสเตียนที่ 4 พระมหากษัตริย์ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของเดนมาร์ก สถาปัตยกรรม
เป็นแบบดัตช์เรเนซองส์  (Dutch Renaissance) โดยทุกท่านจะได้เข้าชมความ
สวยงามภายในของตัวประราชวังแห่งนี  และชมไนต์ส ฮอลล์ (The Knights’ Hall) 
ซึ่งจัดแสดงบัลลังก์ที่ใช้ในพิธีราชาภิเษกของราชวงศ์เดนมาร์ก และรูปปั้นสิงโตเงิน
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ขนาดเท่าของจริงที่ปกป้องบัลลังก์อยู่ นอกจากนี ท่านสามารถชมเครื่องราชกกุธภัณฑ์
ประดับเพชรที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของราชวงศ์เดนมาร์กได้ ซึ่งเครื่องราช
กกุธภัณฑ์ของเดนมาร์กเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ชุดเดียวในโลกที่มีการสวมใส่จริงโดย
ราชวงศ์และน้ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้บุคคลธรรมดาได้เข้าชม 

 หลังจากนั น จากพาทุกท่านเวะชมความสวยงามของท่ำเรือนูฮำวน์ ซึ่งเป็นท่าเรือ
เก่าแก่ที่ตั งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน และถือเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของ
โคเปนเฮเกนเลยก็ว่าได้ เพราะริมสองฝั่งแม่น ้านั นมีอาคารบ้านเรือนสีสันสดใส ทั งสี
เหลือง สีแดง สีส้ม สีน ้าเงิน ใครเห็นภาพบ้านเรือนริมท่าเรือนูฮาวน์ในหนังสือหรือ
โปสการ์ดก็ต้องรู้เลยว่าที่นี่คือโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พื นที่เหล่านี เป็นที่ตั ง
ของร้านค้า ร้านอาหาร และผับต่างๆ เหมาะมากส้าหรับวันสบายๆ ให้เพื่อนๆ ไป
ผ่อนคลายกันได้ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Krog’s Fish Restaurant เมนูท้องถิ่น  
 พักโรงแรม โรงแรม IMPERIAL HOTEL COPENHAGEN 
 
วันเสำร์ที่ 25 พฤษภำคม  โคเปนฮำเกน - กรุงเทพ  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
08.45 น พร้อมกันที่ลอบบี ของโรงแรม ก่อนเช็คเอาท์และออกจากที่พัก 
09.00 น น้าท่านนั่งรถชมเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ ง และสง่างามดังเมือง

แห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทั งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศ
เดนมาร์ก ตั งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่ส้าคัญ 
น้าท่านถ่ายภาพบริเวณด้านนอก Amalienborg Palace (พระรำชวัง อำมำเลียน
บอร์ก) เป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั งแต่ปี ค.ศ.
1794 ซึ่งตั งอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกน ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแต่ง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตล์ร็อคโคโค บริเวณพระราชวัง ประกอบด้วยสี่ส่วน
หลักๆ และด้านหนึ่งได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยม
ชมห้องต่างๆ ที่เคยเป็นที่พ้านักของราชวงศ์ในอดีตเมื่อปีค.ศ.1863-1947 เมื่อเดิน
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เข้ามาภายในบริเวณพระราชวัง สิ่งแรกที่พบคืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่4 
ทรงประทับอยู่บนหลังม้า ตั งอยู่ตรงกลางลานแปดเหลี่ยม 
น้าท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคงนั่งเศร้า
รอเจ้าชาย ตามเนื อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริส
เตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิ
คาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือส้าราญจอดเด่น
เป็นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน เป็นน ้าพุขนาด
ใหญ่รูปทรงแปลกตา คล้ายธารน ้าตกที่ไหลริน ซึ่งตั งอยู่ด้านหน้าท่าเรือเมือง
โคเปนเฮเกน มีต้านานเล่าว่า ราชินีเกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าผู้ทรง
อิทธิฤทธิ์ ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทั งสี่ของพระองค์แปลงกาย
เป็นพระโค เพื่อช่วยกันไถพื นดินจนกลายเป็นแผ่นดินเดนมาร์กในปัจจุบัน แล้วชาว
เดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทั งสี่พระองค์ไว้เพื่อเป็นเกียรติ
และเพื่อเป็นการระลึกถึง แต่สถานที่แห่งนี มันให้ความร่มรื่นได้เป็นอย่างดี เพราะ
เสียงสายน ้าที่ไหลเอื่อยๆบวกกับละอองน ้าที่กระเซ็นมาให้ความชุ่มชื่นชวนให้เปลือก
ตาเริ่มคล้อยลงต่้า 

10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน  จากนั นท้าเอกสารขอคืนภาษีนักท่องเที่ยว 
14.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951  

(ใช้เวลาบิน 10.35 ชั่วโมง) 
                                      
วันอำทิตย์ที่ 26 พฤษภำคม กรุงเทพ  
06.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั น 2 ผู้โดยสารขาเข้า) 
 
 

**************************************** 
 

 



 

 

16 
 

 

Schedule of the overseas field trips  
of e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO  

to Norway and Denmark 
Between May 18-25, 2019 

Date Morning Afternoon 

1 18 May, 2019 
นัดพบที่สนามบินวันเสาร์ที่ 18.05.62 เวลา 22:00 น. 

เครื่องออกวันอาทิตย์ที่ 19.05.62 เวลา 00:55 น. (TG954) 

2 19 May, 2019 Norway: 07.25 hrs. 
Experiential learning on Digital 

Lifestyles in Norway 

3 20 May, 2019 
Pay a visit to the Thai 
Ambassador to Norway  

Ministry of Local 
Government and 
Modernization 
- Overall political picture in 

relation to digitalisation of 
the public sector in Norway 
and the Ministry’s present 
activities and work 

4 21 May, 2019 

Agency for Public Management 
and eGovernment (Difi) 
- Difi’s coordinating role, 

Norway’s common digital 
solutions, such as eID, in 
addition to the portal Norge.no 

Norwegian Directorate of e 
Health (NDE) หน่วยงานผู้ดูแล
เว็บไซต์ Helsenorge.no 
- Personal health care 

service 
- Data integration and Privacy 

5 22 May, 2019 
Experiential learning on Digital 
Lifestyles in Norway  

เดินทางไป Denmark ทางเรอื 
(Check in: 15.00 hrs.) 

6 23 May, 2019 
Pay a visit to 

the Thai Ambassador to 
Denmark  

Agency for Digitization 
- National Citizen portal 
- Service Design 
- Data Integration between 

government agencies 
- Open Government / Open 
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Date Morning Afternoon 
Government Data  

7 24 May, 2019 

Cbrain the process company 
- Digital Platform 
- Local Government Service 

Danish Business Authority 
- Digital Information and 

Services for the Business 
Sector 

- Digital ID and digital 
authentication for business 

8 25 May, 2019 
Experiential learning on Digital 

Lifestyles  
in Denmark 

Check in: 14.25 hrs. (TG951) 

9 26 May, 2019 Thailand: 06.00 hrs.  
หมายเหตุ:  
▪ ก าหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน 

และรอตอบรับการเขา้ศกึษาดูงาน 
▪ ความหมายของส ี

 คณะ    สถานที่ศึกษาดงูานในประเทศ Norway  
 คณะ    สถานที่ศึกษาดงูานในประเทศ Denmark 
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รำชอำณำจักรนอร์เวย์ 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อทำงกำร 
 ภาษาไทย ราชอาณาจักรนอร์เวย ์
 ภาษาอังกฤษ  Kingdom of Norway 
พื้นที่  385,199 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง กรุงออสโล (Oslo) 
ประชำกร 5.3 ล้านคน 
ประธำนำธิบดีหรอืประมุข - สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ที่ 5  (H.M. King Harald V)  
  - สมเด็จพระราชินีซอนยา (H.M. Queen Sonja) 
นำยกรัฐมนตรี นางเออร์นา โซลเบิร์ก (Erna Solberg) 
รัฐมนตรี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ นางอีนะ เอริกเซ่น เซยไรเดอะ (Ine Eriksen Søreide) 
ภำษำรำชกำร นอร์เวย ์
วันชำติ 17 พฤษภาคม 
วันสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย 30 พฤศจิกายน 2448 
ศำสนำ - ครสิต์นิกายนอร์เวย์เชิร์ช ร้อยละ 82.7 
 - คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 4.8 
 - อิสลาม รอ้ยละ 1.7 
  - อื่นๆ รอ้ยละ 10.8 
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ข้อมูลพื้นฐำน : 
▪ ไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่ม EFTA และ EEA 
▪ มีอุตสาหกรรมน ้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เปน็ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
▪ ก้าวหน้าในอุตสาหกรรมประมง สื่อสารโทรคมนาคม IT กระดาษ 
▪ เป็นผู้น้าด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
▪ ให้ความสา้คญักับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธมินุษยชน และสวัสดิการสังคม 

 
เศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 329.1 พันล้านดอลลา่ห์สหรัฐ 
Real GDP Growth  ร้อยละ 1.8  
อัตรำเงินเฟ้อ  ร้อยละ 2.0  
อุตสำหกรรมหลัก  พลังงาน ประมง IT ICT 
สกุลเงิน  โครนนอร์เวย์  
ทรัพยำกรส ำคัญ  น ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาต ิ 
 

ระบบกำรปกครอง 
ราชอาณาจักรเดนมาร์กปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสมเด็จพระ

ราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก เป็นประมุขของประเทศอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐสภา
เดนมาร์ก (Folketing) ใช้ระบบสภาเดียว มีสมาชิกรวม 179 คน มาจากการเลือกตั ง (แบ่งเป็น 
175 คนจากเดนมาร์ก 2 คนจากเกาะกรีนแลนด์และ 2 คนจากหมู่เกาะ แฟโร ซึ่งหมู่เกาะทั งสอง
แห่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลที่อยู่ภายใต้ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และได้รับสิทธิในการปกครอง
ตนเอง) สมาชิกรัฐสภามีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยนายกรัฐมนตรีมีอ้านาจในการยุบ
สภา 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 http://www.mfa.go.th/europetouch/th/other/8295/89651-Norway.html 

http://www.mfa.go.th/europetouch/th/other/8295/89651-Norway.html
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รำชอำณำจักรเดนมำรก์ 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อทำงกำร 
 ภาษาไทย ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
 ภาษาอังกฤษ  Kingdom of Denmark 
พื้นที่  43,094 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) 
ประชำกร 5.7 ล้านคน 
ประธำนำธิบดีหรอืประมุข -  สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ (Margrethe II)  

-  พระราชสวามี คอื เจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมารก์ (Henrik) 
นำยกรัฐมนตรี นายลาร์ส เลิกเกอ ราสมุสเซิน (Lars LØkke Rasmussen) 
รัฐมนตรี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ นายอาเนิส ซามูเอลเซิน (Anders Samuelsen) 
ภำษำรำชกำร เดนิช 
วันชำติ 5 มิถุนายน (วันรัฐธรรมนูญ) 
วันสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย 21 พฤษภาคม2401 
ศำสนำ - ครสิต์นิกายลเูทอแรน ร้อยละ 95  
 - คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 3 
 - อิสลาม รอ้ยละ 2 
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ข้อมูลพื้นฐำน : 
▪ ประชาชนมีก้าลังซื อสูง 
▪ เป็นผู้น้าด้านการวิจยัและการพัฒนาในสาขาพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน 

(พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล) การออกแบบ และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร ปศสุัตว์ เกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

▪ ให้ความสา้คญักับสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และรัฐสวัสดิการ  
 

เศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 306.9 พันล้านดอลลา่ห์สหรัฐ 
Real GDP Growth  ร้อยละ 1.964   
อัตรำเงินเฟ้อ  ร้อยละ 0.2  
อุตสำหกรรมหลัก  อุตสาหกรรมแร่เหล็กและโลหะ สินคา้อาหาร (ผลิตภัณฑ์เนื อ

และนมเนย) เคมภีัณฑ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง 
สกุลเงิน  โครนเดนมาร์ก 
ทรัพยำกรส ำคัญ  พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ก๊าซ

ชีวภาพ พืชพลังงาน น า้มันชีวภาพ และพลังงานน ้า 
 

ระบบกำรปกครอง 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(Head of state) โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ บริหารราชการ
แผ่นดินผ่านระบอบรัฐสภา ราชอาณาจักรนอร์เวย์มีสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร (Storting) 
ประกอบด  วยสมาชิก 169 คน ที่มาจากการ เลือกตั งโดยตรงจากประชาชน มีวาระ 4 ปี 

 
ข้อมูล ณ วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.mfa.go.th/europetouch/th/other/8295/89693-Denmark.html 

 
 
 

http://www.mfa.go.th/europetouch/th/other/8295/89693-Denmark.html
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ข้อมูลประกอบกำรศึกษำดูงำนอื่นๆ 
 

1. ข้อมูลกำรพัฒนำกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
       รำชอำณำจักรนอร์เวย์ และเดนมำร์ก 

โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 
 

2. แผนที่สถำนที่ศึกษำดูงำนแต่ละแห่ง  
และระยะเวลำกำรเดินทำง 

โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 

3. ค ำแนะน ำในกำรเตรียมตัว 
เพ่ือกำรศึกษำดูงำนแต่ละวัน 

โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 
 

4. ตำรำงสรุปภำพรวม 
กำรเดินทำงศึกษำดูงำน 

โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 

5. งำนกลุ่มในกำรศึกษำดูงำน 
โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้
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รำยช่ือคณะผู้บริหำร 
หลักสูตรรัฐบำลอเิล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.) รุ่นที ่6 

 

ล าดับ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์ 

1 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร ก่อ 
รองเลขาธิการ 

ส านักงาน กสทช. 
084 751 1111 

2 นายกิตติรัตน ์ ปิติพานิช ต้อง 
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานอุทยานเรียนรู ้
089 968 5024 

3 นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ดุ๊ก 
อธิบดี 

กรมสุขภาพจิต 
081 913 3437 

4 นางสาวขนษิฐา สหเมธาพัฒน ์ ฐา 

ผู้อ านวยการกองบริหารการเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

รักษาการในต าแหน่ง  
ที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
กรมสรรพากร 

094 403 9412 

5 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา จรุงวิทย ์
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
081 808 7443 

6 นายชัยณรงค ์ กัจฉปานนัท ์ เอ๊ด 
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
065 214 9999 

7 นายชูฉัตร ประมูลผล ฉัตร 
รองเลขาธิการ 

ส านักงาน คปภ. 
096 789 5396 

8 นายนิยม เติมศรีสุข น้อย 
เลขาธิการ 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
089 812 6063 

9 นางสาวเบญจพร ชาครานนท ์ อ่าง 
อธิบดี 

รมพัฒนาที่ดิน 
081 881 4853 

10 นางปฐมพร ศิรประภาศิริ เปเปอร ์
ที่ปรึกษา 

กรมการแพทย์ 
089 666 2960 

11 นายปวัตร ์ นวะมะรัตน จิ๊ด 
รองเลขาธิการ 
ส านักงาน กปร.  

081 854 2610 

12 นายพนิต ธีรภาพวงศ ์ ตา 
กรรมการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
081 697 7773 

13 ดร.พรชัย ฐีระเวช โป๊ะ 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
085 485 1680 

14 นางเพชรรัตน ์ สินอวย ป๋อง 
อธิบดี 

กรมการจัดหางาน 
084 700 9967 

15 นายไพศาล ดั่นคุ้ม ป้อม 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
081 991 0166 
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ล าดับ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์ 

16 นางวรชัญา ศรีมาจันทร ์ ป้อม 
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 

ก.ล.ต. 
081 619 2103 

17 นายวิจักษณ ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หลี 
ที่ปรึกษาดา้นการพฒันาและบรหิารการ

จัดเก็บภาษี  
กรมศุลกากร 

090 994 9933 

18 นายวิวฒัน ์ ตังหงส ์ แมว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 063 265 3162 

19 นายวิษณ ุ ไล่ชะพิษ วิษณุ 
รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมการกีฬา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
061 978 7049 

20 นางวสิุน ี บุนนาค ติ๋ม 
รองเลขาธิการ 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
089 969 2013 

21 นายสมพูนทรัพย ์ กล้าวิกรณ์ โจ๊ก 
เลขาธิการ 

ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
081 583 5997 

22 นายสา้ราญ สาราบรรณ์ ราญ 
อธิบดี 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
087 707 9680 

23 นายสุภทัร จ้าปาทอง ภัทร 
เลขาธิการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
081 818 9875 

24 พลตรีอุกฤษฎ์ บุญตานนท ์ หยอย 
รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก 

กรมยุทธการทหารบก 
089 991 1135 

25 นางสาวอุษณีย ์ ธโนศวรรย ์ มุ 
เลขาธิการ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
081 745 5965 

26 นายเอด วิบูลย์เจริญ เอด 
ที่ปรึกษาดา้นหนีส้าธารณะ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
089 811 5125 

27 นายโอภาส ทองยงค์ โอ 
อธิบดี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
085 660 9901 
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