
                  

    
                      
 
ที่ อก ๐๘๐๒/ว ๒๗๙ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  
 ถนนพระรำมที่ ๖ เขตรำชเทวี            
                                                                                    กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

 

๑๑  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมระดมควำมเห็น “โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรม    
กำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ” 

เรียน ผู้ประกอบกำร / นักวิชำกำร 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ก ำหนดกำรประชุม 
  ๒. แบบตอบรับ 
  ๓. แบบส ำรวจควำมเห็น 

ด้วยส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  คอมพำนี (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ที่ปรึกษำ ก ำลังด ำเนิน “โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรม
บริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ” เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ภำพรวมของ
อุตสำหกรรมบริกำรในสำขำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต ภำยใต้บริบทควำมตกลงกำรค้ำเสรีของไทย (FTA) 
โดยกำรวิเครำะห์ศักยภำพและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของสำขำอุตสำหกรรมบริกำรที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนกำรผลิตในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งประเมินผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบที่มีต่อประเทศไทย 
เพ่ือน ำไปประกอบกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ขอเชิญท่ำนหรือผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมระดมควำมเห็น 
ภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ 
อำคำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ดังมีร่ำงก ำหนดกำรปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรประชุมระดมควำมเห็นดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถลงชื่อเข้ำ
ร่วมกำรสัมมนำได้ที่ www.bolliger-consulting.com/seminar หรือโปรดส่งแบบตอบรับ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 
มำยังโทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ หรืออีเมล์  seminar@bolliger-consulting.com ภำยในวันที่  ๒๙ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้รับข้อมูลและควำมเห็นที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์กับโครงกำรศึกษำ ในกำรนี้ จึงใคร่
ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตอบแบบส ำรวจควำมเห็นตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ ส่งมอบในวันประชุมด้วย จะขอบคุณมำก    

 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยศิริรุจ จุลกะรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 

ส ำนักเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ 
ส่วนอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ๑ 
โทร  ๐ ๒๒๐๒ ๔๓๓๐ , ๓๙๑๘ 



 

 
 

- ร่าง- 

ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมเห็น  

ภำยใต้ “โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย  

ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ” 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ 

อำคำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  

 
  

 
๘.๓๐ – ๙.๓๐ น. ลงทะเบียน 

 
๙.๓๐ – ๙.๔๐ น. กล่ำวเปิดงำน โดย นำยศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 

๙.๔๐ – ๑๐.๔๕ น. น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย  
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและผู้อ ำนวยกำร กลุ่มที่ปรึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ดร. กรวิกำ พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดกำร กลุ่มที่ปรึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ด ำเนินกำรประชุมระดมควำมเห็น โดย 
 นำยวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 

           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    กำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

 
หมำยเหตุ : บริกำรเครื่องดื่มและอำหำรว่ำงระหว่ำงกำรประชุมระดมควำมเห็น 
 

 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 

*** ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่าการน ารถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากที่จอดรถมี
จ านวนจ ากัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ *** 



แบบตอบรับกำรประชุมระดมควำมเห็น  
ภำยใต้ “โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย  

ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ” 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ อำคำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

จัดโดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

 

ชื่อหน่วยงำน ............................................................................................................................................................................   

ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................  
  
ประเภทธุรกิจ/อุตสำหกรรม 
 

  หน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวสิำหกิจ   สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัย   สมำพันธ์ / สมำคม  

   หน่วยงำนภำคเอกชน 

  อุตสำหกรรมอำหำร   อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน   

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและพลำสติก   อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

  อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   ภำคบริกำร โปรดระบุ ........................................................  

   อ่ืนๆ โปรดระบ ุ.....................................................................................................   
  

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ให้ชัดเจน ส าหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรหัสการลงทะเบียน) 

 ๑. ชื่อ ................................................................................................ นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................  
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  

๒. ชื่อ ................................................................................................. นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................  
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  

๓. ชื่อ ................................................................................................. นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................  
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  
  เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว ทำ่นสำมำรถลงชื่อเข้ำร่วมงำนสัมมนำด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-consulting.com/seminar 

หรือส่งแบบตอบรับฯ ทีโ่ทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ หรืออีเมล์ seminar@bolliger-consulting.com  
ภำยในวันจนัทร์ที่ ๒๙ กุมภำพนัธ์ ๒๕๕๙ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ นำงสำวศุทธิรัตน์ เพชรฤำชำ โทร ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๕๓ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



แบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
โครงกำรกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิต 

และอุตสำหกรรมกำรบริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ 
โดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. บริษัท/หน่วยงำน/องค์กร .........................................................................................................................................................  
2. ประเภทธุรกจิ 
   1) ธุรกิจกำรผลติ 
     1.1) อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน     1.2) อุตสำหกรรมปโิตรเคมีและพลำสติก  
     1.3) อุตสำหกรรมอำหำร         1.4) อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์
     1.5) อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม    
     อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................. 
   2) ธุรกิจกำรบริกำร 
     2.1) บริกำรด้ำนวจิัยพัฒนำและออกแบบ    2.2) บริกำรด้ำนโทรคมนำคม  
     2.3) บริกำรก่อสร้ำงและวิศวกรรมเกีย่วเนื่อง   2.4) บริกำรจัดจ ำหน่ำย (ค้ำส่ง/ค้ำปลีก) 
     2.5) บริกำรขนส่ง/โลจิสติกส ์       2.6) บริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ท ำควำมสะอำด/ก ำจดัของเสีย) 
     2.7) บริกำรด้ำนกำรเงินและประกันภัย    2.8) บริกำรคลังสินค้ำ 
     2.9) บริกำรซ่อมบ ำรุง         2.10) บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ 
     อื่นๆ โปรดระบ ุ .......................................................................... 
   3) สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัย    
   4) หน่วยงำนภำครัฐ .................................................................................    
   5) สมำคม       .................................................................................   
   อื่นๆ โปรดระบ ุ  ................................................................................. 
 
ส่วนที่ 2 สอบถำมควำมต้องกำรของท่ำนเกี่ยวกับควำมเพียงพอของกำรให้บริกำร ควำมต้องกำรใช้บริกำร และรูปแบบบริกำรที่ท่ำน
ต้องกำร (โปรดเติมเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำน)  

ประเภทกำรบริกำร 

2.1) ควำมเพียงพอของ

บริกำรในปัจจบุัน 
2.2) ควำมต้องกำรของท่ำน  ในกำร

ใช้บริกำร 
2.3) รูปแบบของบริกำร       

ที่ท่ำนต้องกำร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ มำก ปำนกลำง น้อย ภำยในประเทศ 
น ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ 

1.กระบวนกำรก่อนกำรผลิต               
1.1) กำรบริกำรออกแบบผลิตภัณฑ์               
1.2) กำรบริกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์               
1.3) กำรบริกำรวจิัยและพัฒนำ               
1.4) กำรบริกำรจัดซ้ือวัตถุดิบ               
1.5) กำรบริกำรกำรควบคุมคุณภำพวัตถุดิบ               
1.6) กำรบริกำรขนส่งวัตถุดิบ               
1.7) กำรบริกำรจัดเก็บวัตถุดิบ               
1.8) กำรบริกำรประกันภยักำรขนส่ง               
อื่นๆ โปรดระบุ………………......………….. 
 
 

              

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 



ประเภทกำรบริกำร 

2.1) ควำมเพียงพอของ

บริกำรในปัจจบุัน 
2.2) ควำมต้องกำรของท่ำน  ในกำร

ใช้บริกำร 
2.3) รูปแบบของบริกำร       

ที่ท่ำนต้องกำร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ มำก ปำนกลำง น้อย ภำยในประเทศ 
น ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ 

2.กระบวนกำรระหว่ำงกำรผลิต               
2.1) กำรบริกำรกำรบริหำรกำรผลิต (Production 
Management) 

              

2.2) กำรบริกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ               
2.3) กำรบริกำรกำรทดสอบคุณภำพสินค้ำ               
2.4) กำรบริกำรคลังสินค้ำขั้นกลำง               
2.5) กำรบริกำรท ำควำมสะอำดภำยในโรงงำน               
2.6) กำรบริกำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม               
2.7) กำรบริกำรติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์               
2.8) กำรบริกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

              

2.9) กำรบริกำรประกันภยัส ำหรับเครื่องจักร               
2.10) กำรบริกำรที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดลอ้ม               
2.11) กำรบริกำรกำรผลิต (รับจ้ำงผลิต)               
2.12) กำรบริกำรจัดหำพนักงำน               
อื่นๆ โปรดระบุ………………......…………..               
3.กระบวนกำรหลังกำรผลิต               
3.1) กำรบริกำรขนส่งสินค้ำ               
3.2) กำรบริกำรจัดเก็บสินค้ำ               
3.3) กำรบริกำรกำรค้ำปลีก               
3.4) กำรบริกำรกำรค้ำส่ง               
3.5) กำรบริกำรบรรจุหบีห่อ               
3.6) กำรบริกำรหลังกำรขำย                
3.7) กำรบริกำรประกันกำรขนส่ง               
3.8) กำรบริกำรที่เกีย่วขอ้งกับกำรตลำด               
3.9) กำรบริกำรหอ้งเย็น               
อื่นๆ โปรดระบุ………………......…………..               

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
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