
 

 

 

 
อาคารศนูย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ชัน้ ๑ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

โทรศัพท์  ๐๗๖ ๓๗๙ ๑๑๑ โทรสาร  ๐๗๖ ๓๗๙ ๐๐๐ เว๊บไซต์ www.sipa.or.th 
                           

ที ่สอซช.๑๙๐๐/๓๓๑  ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) สาขาภูเกต็  

 ช้ัน ๑ อาคารศูนย์บริการวิชาการ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 ต. สะพานหิน อ. เมือง ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 
 

๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ภูเก็ตก้าวไกล กับประเทศไทย ๔.๐: Smart City ในยุคเศรษฐกิจ New Normal”และ  
            “แนวทางการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน: ลงทุนอย่างไร ให้เกิด Smart City” 
เรียน      ผู้ประกอบการ / นักวิชาการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 
 ๒. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมกลุม่ย่อย 

  ด้วย  ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ว่าจ้าง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอม
พานี  (ประเทศไทย) จ ากัด ให้ด าเนินโครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเชิง
เปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัล และการยกระดับการพัฒนาความเป็น Smart City ในจังหวัด
ภูเก็ต 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัลและความเป็น 
Smart City บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้าง Smart City ในจังหวัดภูเก็ต ความเป็นไปได้และรูปแบบของการลงทุนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)  และแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและความเป็น Smart City ของจังหวัด ในการนี้ จึงขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุม
กลุ่มย่อย ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ ครั้ง  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) คือ  

 ครั้งที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. หัวข้อ “ภูเก็ตก้าวไกล กับประเทศไทย ๔.๐: Smart City ในยุคเศรษฐกิจ New 
Normal” 

 ครั้งท่ี ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “แนวทางการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน: ลงทุนอย่างไร ให้เกิด Smart City” 
ท่านสามารถลงช่ือเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ www.bolliger-company.com/seminar หรือส่งแบบตอบรับมา

ยังโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ หรืออีเมล์ seminar@bolliger-company.com (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาฯ และส่งแบบตอบรับกลับมา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

นายประชา อัศวะธีระ 
ผู้จัดการ  ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเกต็  

 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต โทรศัพท ์๐ ๗๖๓๗ ๙๑๑๑ โทรสาร ๐ ๗๖๓๗ ๙๐๐๐ 
ประสานงานติดต่อ: นางสาวศุทธิรตัน์ เพชรฤาชา โทร ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๖๒ 



  

 

 

 
อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ชั้น ๑ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ ่อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

โทรศัพท์  ๐๗๖ ๓๗๙ ๑๑๑ โทรสาร  ๐๗๖ ๓๗๙ ๐๐๐ เว๊บไซต์ www.sipa.or.th 
 

ร่าง ก ำหนดกำรประชุมกลุ่มย่อยเร่ือง “ภูเก็ตก้ำวไกล กับประเทศไทย ๔.๐: Smart City ในยุคเศรษฐกจิ New Normal” 
และ “แนวทำงกำรลงทุนร่วมภำครัฐและเอกชน: ลงทุนอย่ำงไร ให้เกิด Smart City” 

วันศุกร์ที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา 
โดย ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพาน ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
  

ก ำหนดกำรกำรประชุมครั้งที่ ๑  
หัวข้อ “ภูเก็ตก้ำวไกล กับประเทศไทย ๔.๐: Smart City ในยุคเศรษฐกิจ New Normal” 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้จัดการ  ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) สาขาภูเกต็ 
๐๙.๑๐ – ๑๐.๒๐ น. การบรรยายหัวข้อ “ภูเก็ตก้าวไกล กับประเทศไทย ๔.๐: Smart City ในยุคเศรษฐกิจ New 

Normal” โดยคณะผู้วจิัยจาก บรษิัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ 
 ดร. ศรุต วิทยำรุ่งเรืองศรี 

ผู้อ านวยการ 
 นำยณัฐพล กฤษฎำวรกุล 

ที่ปรึกษา 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. ระดมความคดิเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ก ำหนดกำรประชุมครั้งที่ ๒  
หัวข้อ “แนวทำงกำรลงทุนร่วมภำครัฐและเอกชน: ลงทุนอย่ำงไร ให้เกิด Smart City” 
 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น. กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้จัดการ  ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) สาขาภูเกต็ 
๑๓.๔๐ – ๑๔.๔๕ น. การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน: ลงทุนอย่างไร ให้เกิด  

Smart City” โดย 
 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภำศ (TBC) 

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 นำยประชำ อัศวะธีระ (TBC) 

ผู้จัดการ ส านักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต 
 ผู้แทนจำกคณะกรรมกำรขับเคลือ่นจังหวัดภูเก็ตสู่ควำมเป็น Smart City (TBC) 

ด าเนินรายการโดย ดร. รัชดา เจียสกุล 
หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บรษิัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ระดมความคดิเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



  

 

 

 
อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ชั้น ๑ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ ่อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

โทรศัพท์  ๐๗๖ ๓๗๙ ๑๑๑ โทรสาร  ๐๗๖ ๓๗๙ ๐๐๐ เว๊บไซต์ www.sipa.or.th 
 

แบบตอบรับเข้ำกำรประชุมกลุม่ย่อยเรื่อง  “ ภูเก็ตก้ำวไกล กับประเทศไทย ๔ .๐ : Smart City ในยุคเศรษฐกิจ New Normal” 
และ “แนวทำงกำรลงทุนร่วมภำครัฐและเอกชน: ลงทุนอย่ำงไร ให้เกิด Smart City” 

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา 
โดย ส านักงานสง่เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต  

ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 
ชื่อหน่วยงาน สังกัด / บริษัท / สมาคม ....................................................................................................................................  

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................  
 

ประเภทหน่วยงำน 
   หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ   สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย   สมาพันธ์/สมาคม  
   หน่วยงานภาคเอกชน                  อ่ืนๆ   
  

โปรดระบุกำรประชุมที่ท่ำนต้องกำรเข้ำร่วม (ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้มากกว่า ๑ ครั้ง) 
  ครั้งที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. “ภูเก็ตก้าวไกล กับประเทศไทย ๔.๐: Smart City ในยุคเศรษฐกิจ New Normal”  
  ครั้งที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. “แนวทางการลงทนุร่วมภาครัฐและเอกชน: ลงทุนอย่างไร ให้เกิด Smart City” 

 

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย   
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ให้ชัดเจน ส าหรับเจ้าหน้าที่ตดิตอ่กลับเพื่อแจ้งรหัสการลงทะเบยีน) 

 ๑. ชื่อ ................................................................................................ นามสกุล ..................................................................  
ต าแหน่ง..............................................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสาร ...................................................................   
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  

๒. ชื่อ ................................................................................................. นามสกุล ..................................................................  
ต าแหน่ง..............................................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสาร ...................................................................   
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  

๓. ชื่อ ................................................................................................. นามสกุล ..................................................................  
ต าแหน่ง..............................................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสาร ...................................................................   
E-mail ................................................................................................................................................................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทา่นสามารถลงชื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-company.com/seminar 
หรือส่งแบบตอบรับฯ ทีโ่ทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ หรืออีเมล์ seminar@bolliger- company.com  

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวศุทธิรัตน์ เพชรฤาชา โทร ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 


