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                                                                                                           เอกสารแนบหมายเลข 3                                                                                                             
 

รายงานผลการด าเนินงานของ สทค. ประจ าปี 2560 
(มกราคม – ธันวาคม) 

…………………………......................................…… 
 

1. ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และน าเสนอนโยบายของประเทศด้านโทรคมนาคม 
 

1.1      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ได้ยื่นหนังสือต่อคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ   
กิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เรื่อง “ขอหารือ
เพ่ือหลักการปฎิบัติของกฎหมาย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
การให้บริการพร้อมเพย์” ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการให้บริการพร้อมเพย์เป็นไปด้วยความถูกต้อง            
และไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 

1.2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  ได้ยื่นหนังสือต่อคุณมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมการธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เรื่อง “ข้อคิดเห็นเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการก ากับดูแลที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่            
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ … )             
พ.ศ. …” 

   

1.3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการโทรคนาคมแห่งชาติ   และคุณ
ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เรื่อง “ข้อคิดเห็นเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการก ากับดูแล
ที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม” เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับรายจ่ายในการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 เมื่ อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560  ได้ยื่นหนั งสือต่อคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
เรื่อง “ขอให้พิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนการให้บริการพร้อมเพย์ผ่านการให้บริการ
ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ถูกต้องตามกฎหมาย” 

 

1.5 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และคุณ
ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช .) และคุณมนตรี ศรีเอ่ียมสะอาด ประธานคณะกรรมการธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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เรื่อง “ขอเสนอข้อคิดเห็นของ สทค. ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมต่อกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีผลกระทบ
ต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม” 

 

1.6 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560  คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคม ชุดที่ 12 พร้อมคณะกรรมการบริหาร            
ได้เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือหารือ           
ในความร่วมมือพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์กลางโทรคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน  
โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 

1. การน าเสนอแผน Digital Academy โดยเน้นการท า Technology Certification ซึ่งเป็นนโยบาย  
ของกระทรวงฯ ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง   

2. การน าเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยโดยมุ่งหวังให ้
ประเทศเป็นศูนย์กลางของอาเซียน   

3. เสนอข้อคิดเห็นจากการสัมมนา TCT/TTA Joint Seminar 2017 เพ่ือน าไปใช้ในการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลเชองนโยบายระดับชาติ อันจะเป็น
ประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าประเทศสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง
พัฒนาประเทศสู่ศูนย์กลางโทรคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป 
 

1.7 เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2560  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อพลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ รองประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ … ) พ.ศ. …  คนที่สอง เรื่อง 
“ข้อคิดเห็นกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม” โดย
ขอให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาทบทวนการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าธรรมเนียม
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
ผู้ประกอบการในปัจจุบัน รวมถึงทบทวนการก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือลดภาระต้นทุนการประกอบกิจการ  อันจะสะท้อนถึง
อัตราค่าใช้บริการซึ่งส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้บริการโดยตรง 

 

1.8 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เรื่อง ขอ
เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปใช้ในการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. … 

 

1.9 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  สทค. โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร              
ชุดที่  12 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ร่วมกับนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เพ่ือร่วมมือในการส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์  (PromptPay)   ตามนโยบายของรัฐบาล โดย
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน           
ในการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นทางเลือกใหม่ที่เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว             
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ในการรับและโอนเงินระหว่างกันโดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารภายใต้การก ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับระบบโอนเงินประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน โดยใช้หมายเลขประจ าตัว
ประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 

1.10 วันที่ 6 มิถุนายน 2560  ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นผู้แทน 
สทค. เข้าร่วมประชุมกับสมาคมธนาคารไทย โดยมี คุณยศ กิมสวัสดิ์ ประธานส านักงานระบบการ ช าระ
เงิน พร้อมด้วยตัวแทนจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ รวมประชุม
เรื่องระบบรับและโอนเงิน PromptPay เพ่ือหารือก าหนดแนวทางความร่วมมือ และผลักดันการ
ด าเนินงานของโครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์  โดยในการประชุมครั้งนี้  ได้มีการรวบรวม
ความเห็นต่อร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงความเห็นต่อ
การส่งข้อมูลเพ่ือใช้บริการพร้อมเพย์  ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล           
เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

1.11 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2560  ยื่นหนังสือต่อ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เรื่อง                
“ขอส่งข้อคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฉบับปี 2560 และเหตุผลสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือสัมปทานจากรัฐประเภทกิจการโทรคมนาคมและเครื่อง
อุปกรณ์วิทยุคมนาคม ที่ควรจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0 ตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิม” ทั้งนี้  สืบเนื่องมาจาก
ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน 2560 นั้น ในบัญชี
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 20 ได้ก าหนดให้กิจการที่ได้รับอนุญาต หรือสัมปทานจากรัฐประเภท
กิจการโทรคมนาคมยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีตามอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดรายรับจากการ
ให้บริการ ในขณะที่กฎหมายสรรพสามิตที่มีผลบังคับใช้อยู่ก าหนดให้กิจการโทรคมนาคมเสียภาษีใน
อัตราร้อยละ 0 โดยอาจมีผลกระทบเกิดขึ้นต่อกิจการโทรคมนาคม รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์วิทยุ
โทรคมนาคมและที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 

1.12 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ยื่นหนังสือต่อคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ขอหารือหลักการ
ปฎิบัติในการใช้บริการพร้อมเพย์ เพ่ือให้การด าเนินการให้บริการพร้อมเพย์เป็นไปด้วยความถูกต้อง             
และไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การผลักดันให้นโยบาย  Nation E – Payment            
ของประเทศส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

 

1.13 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน 
สทค. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” โดยมี พล.อ.             
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และพล.อ.อ. ธเรศ 
ปุณศรี ประธาน กสทช. พร้อมด้วย คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้  ณ สวนจตุจักร ถนนพหลโยธิน ทั้งนี้ พิธีเปิดงานดังกล่าวเป็นไปตามการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทค. ส านักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร 
และส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  ในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคม               
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แบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงาม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศพร้อม
รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน 

 

1.14        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เข้าร่วม 
“การแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพ่ือการช าระเงิน” ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย  
ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างๆ  ผู้ ให้บริการทางการเงินในไทย                    
ณ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

1.15 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  ดร. มนต์ชัย หนูสง นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 ได้
แถลงทิศทางการด าเนินงานของ สทค. ปี 2560 - 2562  ในวาระเข้ารับต าแหน่งใหม่ โดยมุ่งเน้นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวงโทรคมนาคม พร้อมช่วยน าเทคโนโลยี
ด้านโทรคมนาคมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของประเทศและสังคม "ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค
เมืองทองธานี  
 

 1.16  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค.  
เข้าการแถลงข่าว “การจัดตั้ ง Thailand Banking Sector CERT” ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย             
ณ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

1.17        แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่วมกัน และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง               
       เพ่ือเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชา 
       สังคม ซึ่งถือเป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่วมกันอย่างมี    
       ประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลอย่างยั่งยืนเป็นธรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนา 
       อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน 

 

1.18 แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมให้ผู้ ให้บริการข้อมูลรายใหญ่ระดับโลกมาลงทุนในประเทศไทย เพ่ือ            
บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือ
เป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ให้สามารถดึงดูดการลงทุนและประสานความร่วมมือจากผู้ให้บริการ
ข้อมูลรายใหญ่ระดับโลก อันจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติและทุกด้าน
อย่างยั่งยืน 

 

1.19 แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมนวัตกรรมล้ าสมัย  Fintech & Security และ IoT เพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นการรวม
เอาพลังทุกภาคส่วน เพ่ือผลักดันให้เกิดนวัตกรรม หรือบริการใหม่ๆ  อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมไทยพัฒนาเทียบเท่าประเทศผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน
เทคโนโลยีของภูมิภาค  ตลอดจนจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติและ            
ทุกด้านอย่างยั่งยืน  

 

1.20  แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน                
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เพ่ือผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
อย่างทั่วถึง อันจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน 
 

2 ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับวิชาชีพ
ด้านโทรคมนาคม 

 

2.1 เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2560  สทค. จัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ  
          ญี่ปุ่น (TCT/TTA Joint Seminar 2017) ในหัวข้อ “Public and Private Sector Collaboration  

for Digital Infrastructure” ณ ห้องประชุม  โรงแรม อนันตราสยาม กรุงเทพฯ 
 

2.2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560  สทค. จัด Workshop ระดมความคิดเห็นจากการสัมมนาทางวิชาการ 
TCT/TTA Joint Seminar 2017 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการปฎิรูปอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน      
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งโครงการพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยการรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าว         
จะน าเสนอต่อหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย กฎหมายต่อไป 
 

2.3 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  สทค. โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร 
ชุดที่  12  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Future of StartUp Investment in Asia” ในงาน 
StartUp Thailand 2017 เพ่ือเปิดมุมมองในการปรับตัว แนะแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม 

StartUp ให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกน ามาใช้ในการขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้อง
บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 
3. ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคม

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม ดังนี้ 
 

ในปี  2560 ( มกราคม – ธันวาคม ) สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการอนุกรรมการ และ
คณะท างานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดังนี้ 

 

3.1 คุณวิชัย เบญจรงคกุล นายกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐ        
และเอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
ศูนย์สารสนเทศและก าลั งคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็ น
คณะอนุกรรมการอาชีวศึกษา ด้านการก าหนดนโยบาย  เป้าหมายการผลิต และแผนก าลังคน
อาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

3.2 คุณศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร                 
โดยท าหน้าที่เป็นประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
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3.3 ดร. มนต์ชัย หนูสง  นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ 
จยาวรรณ รองเลขาธิการ เป็นผู้แทนส ารอง ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มเทคโนโลยี
ส ารสน เทศและการสื่ อส าร  และดิ จิ ทั ลคอน เทนต์  ส านั ก งาน เลขาธิการสภ าการศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

3.4 ดร. มนต์ชัย  หนูสง นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ 
จยาวรรณ รองเลขาธิการ เป็นผู้แทนส ารอง ในคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพ กลุ่ม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

3.5 ดร. อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นผู้แทนหลัก และคุณจ ารัส             
ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทนส ารอง สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่าย
สื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ   

 

3.6 ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการแห่ชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

3.7 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
กรรมการบริหาร  ในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

3.8 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี รองเลขาธิการในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13   เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการ นโยบายชื่อโดเมน มูลนิธิศนูย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 

 

3.9 ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ รองเลขาธิการเข้าร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือทบทวนมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพและคู่มือการประเมินสมรรถนะ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ในคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพ กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

3.10 คุณธิติฎฐ์  นันทพัฒน์สิริ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนหลัก และคุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ  
เป็นผู้แทนส ารอง สทค. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการธุรกิจบันเทิงและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
 

3.11 คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานเตรียมการประชุม
ใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC -19) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

3.12 คุณ ปัญญาสาร ปริศวงศ์  กรรมการบริหาร  เป็ นผู้ แทนหลัก  และคุณ วีระ รัตนแสงเสถียร 
กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนส ารอง สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการก าหนด
มาตรฐานฝืมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม ส านักงานพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 



7 

 

3.13 คุณ ปัญญาสาร ปริศวงศ์  กรรมการบริหาร  เป็ นผู้ แทนหลัก  และคุณ วีระ  รัตนแสงเสถียร 
กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนส ารอง สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการก าหนด
มาตรฐานฝืมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างโทรคมนาคม ส านักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

3.14 คุณราชันย์  เพ็ญศิริ  ประธานคณะท างาน สทค. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรับเปลี่ยน 
  สายไฟฟ้าและสายสื่อสารจากสายอากาศเป็นสายใต้ดิน เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่มเป็นคณะท างานในการ 
            จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าร่วมกับ กฟน.  

 

 3.15 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่าง
นิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาสื่อสารและไปรษณีย์ กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

 

3.16 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

  
4. ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม 

 

4.1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
ประชุม “ระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดกรอบนิยามและตลาดสื่อสาร” ณ ห้องประชุม การ์เด้น โรงแรม 
เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ  จัดโดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

4.2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม 
“ระดมความเห็นแนวทางการจัดท ามาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอีคอมเมิร์ชและ
เว็บไซต์” ณ ห้องประชุม อาคารซ นทาวเวอร์ B ชั้น 17  จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

4.3 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
ประชุม “อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา กรอ.อศ.”  ณ ห้องประชุม
ปทุ มมาศ  วิทยาลั ยอาชี วศึกษาปทุ มธานี   จั ด โดย ส านั กงานคณ ะกรรมการอาชี วศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

4.4 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนา
ทางวิชาการ “ทีดีอาร์ไอ ประจ าปี 2560” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม            
เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
 

4.5 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม 
“คณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุม ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
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4.6 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  ดร. อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12  เป็น
ผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม “คณะท างานด้านอภิบาลอินเทอร์เน็ต” ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

4.7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม 
“คณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านการค้าบริการและการลงทุน” ณ ห้องประชุม อาคาร
จรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

4.8 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม 
“แผนการจัดให้บริการการจัดให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานทั่วถึง (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพ่ือสังคม” ณ สโมสรกองทัพบก จัดโดย ส านักงาน กสทช. 

 

4.9 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม “การ              
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ครั้งที่ 50 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” ณ ห้องนภาลัย โรงแรม
ดุสิตธานี 

 

4.10 เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
ประชุม “ASIA Pacific Digital Societies Policy Forum” ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

4.11 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  คุณพัชรี พงศ์นิรชร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและนันทนาการ เป็นผู้แทน 
สทค. เข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม        
ฉบับที่ 2” ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล่าซ่า ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน กสทช. 

 

4.12 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
ประชุม “แสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขยายอาวุธ             
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. …  ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”              
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 
 

4.13 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
ประชุม “รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา” ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา 2  จัดโดย ส านักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 

 

4.14 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม “การ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ณ ห้องประชุม 
Conservatory 1 – 2  โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

 



9 

 

4.15 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการเสวนา
เรื่อง “การปฎิ รูปประเทศ Reform Forum ก้าวใหม่ ไทยแลนด์  4.0 ภายใต้พระราชบัญญั ติ              
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฎิรูปประเทศ” ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

4.16 เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2560 ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  เลขาธิการ และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ                    
รองเลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ” ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 

4.17 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม
เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดกลไกการด าเนินการที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2560” ณ ห้องประชุม อาคารซันทาวเวอร์บี จัดโดย สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

 

4.18 เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2560  คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน 
“Cybersecurity Policy Workshop Top Executives” ณ ห้องประชุม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ 
แกรนด์ พระราม 9  อาคารบี  ชั้น 20 จัดโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)  

 

4.19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
สัมมนาอบรม “หลักสูตรพลังเครือข่ายสมาคมการค้า The Power of Networking” ณ ห้องประชุม 
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9 กรงเทพฯ จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 

4.20 เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2560 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์  ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม          
“การแถลงข่าวผลการส ารวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2559 และประมาณปี 2560”                         
ณ ห้องประชุม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ (รางน้ า) จัดโดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

4.21 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม “รับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. 4 ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน CB” ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จัดโดย ส านักงาน 
กสทช. 

 

4.22 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
สัมมนาเรื่อง “Artificial Intelligence : AL -Next move for the smarter business in the digital 
age” ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จัดโดย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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4.23 เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2560  รศ.ดร. พิสิฐ  บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค . เข้าร่วม
การประชุม “ระดมความเห็นความร่วมมือสื่อออนไลน์กับเครือข่ายมือถือ” ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

 

4.24 เมื่อวันทื่ 20 กันยายน 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการเสวนา
เรื่อง “แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” ณ ห้องประชุม สคบ .             
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค   

 

4.25 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร  ชุดที่ 13               
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” ณ ห้องประชุม อาคารอิมแพค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

4.26 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  คุณปัญญาสาร  ปริศวงศ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน
เปิดตัว “โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน Village E Commerce” ณ ห้องประชุม โรงแรมบางกอกชฎา 
กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

4.27 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล และคุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร 
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. … ”  ณ ห้องประชุม ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

4.28 เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม 
“รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ  กสทช . ที่ เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่  920 – 925 MHz.”                  
ณ ห้องประชุม สโมสรทหารบก จัดโดย ส านักงาน กสทช.  

 

4.29 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  คุณปัญญาสาร ปริศวงศ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม             
การสัมมนาเรื่อง “ เทคโน โลยีดิ จิทั ลกับยานยนต์  Connected and Automated Vehicles”                
ณ ห้องประชุม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน กสทช. 

 
4.30 เมื่อวันที่  23 – 24  สิงหาคม 2560  คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค .               

เข้าร่วมงาน “OECD Southeast Asia Regional Forum”  ณ ห้องประชุม โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพฯ จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

4.31 เมื่อวันทื่ 25 สิงหาคม 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ                  
เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีตามแนวทางประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนน              
ราชปรารภ  จัดโดย ส านักงาน กสทช. 
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4.32 เมื่อวันทื่ 11 กันยายน 2560 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม
เรื่อง “International Symposium on Digital Financial”  ณ ห้องประชุม โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ 
กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน กสทช. 

 

4.33 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณวรภัทร 
ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม “ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ใช้คลื่นความถี่
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม” ณ ห้องประชุม โรงแรม
รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 

 

4.34 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
เสวนา “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงาน” ณ ห้องประชุม โรงแรม
แลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ จัดโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

4.35 เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 2560 คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็น
ผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน “Digital Transformation Thailand” ณ ห้องประชุม อาคาร Empire 
Tower จัดโดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

4.36 เมื่อวันทื่ 22 พฤศจิกายน 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
สัมมนาเรื่อง “Data Center & IT Transformation to Thailand 4.0” ณ ห้องประชุม โรงแรมแคล็ฟ 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด 

 
4.37 เมื่อวันทื่ 12 ธันวาคม 2560  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุม 

“ติดตามการด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลลระหว่างธนาคารพาณิชย์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
เพ่ือสนับสนุนบริการพร้อมเพย์” ณ ห้องประชุม ส านักงาน กสทช. 

 
5.     ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สทค. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.1  เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน 2560  สทค. ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจ าปี 2560 ชิงถ้วยรางวัล
ชนะเลิศประเภททีม ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับและเชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิกและบุคคลที่อยู่ในวงการ
โทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะน ารายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านสาธารณกุศล ณ สนามกอล์ฟ กรีน วัลเลย์ คันทรีคลับ บางพลี  
สมุทรปราการ 

 

5.2 เมื่อวันที่  13 กันยายน 2560 สทค . ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่อง            
ในโอกาสวันครบรอบ 27 ปีของการก่อตั้ง สทค. ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ 

 

5.3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560  สทค. ได้รับเชิญจากบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ให้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เยี่ยมชม พบปะกับผู้ประกอบการค้าโทรคมนาคมชั้นน า รวมทั้งประสาน
ความสัมพันธ์อันดีเพ่ือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมระหว่างกัน ทั้งยังเป็นการ เชื่อมความ
สัมพันธไมตรี อันดีระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเพ่ือน าความรู้     
และประสบการณ์มาพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและด้านดิจิทัลของไทย ผ่านกลไกการท างาน   
ของ สทค.  

 
6. ด้านการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม 

 

6.1 พัฒนาเว็บไซต์ของ สทค. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป 

 
7.  ด้านสมาชิกภาพของ สทค. 

 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2560  –  เดือนธันวาคม 2560  สทค. มีสมาชิกใหม่เพ่ิม จ านวน 250 ราย 
ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 2 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จ านวน 237 ราย สามัญรายปี  จ านวน 
11 ราย  

 

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2560  สทค. มีสมาชิกรวม 1,502  ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จ านวน     
52 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จ านวน 1,342 ราย และสมาชิกสามัญรายปี จ านวน 108 ราย 

 
สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 52 ราย ประกอบด้วย 
 

1. The Telecommunications Association of Japan (TTA) 

2. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

4. บริษัท บางกอก เทเลคอม จ ากัด 

5. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

6. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

7. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

8. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

9. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

10. บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จ ากัด 

11. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

12. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด  

13. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

14. บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากัด 

15. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 
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16. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 

17. บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จ ากัด 

18. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

19. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

20. บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

21. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

22. บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จ ากัด 

23. บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

24. บริษัท ฟู่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จ ากัด  

25. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

26. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 

27. บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จ ากัด 

28. บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

29. บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

30. บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 

31. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากัด 

32. บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จ ากัด 

33. บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด 

34. บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จ ากัด 

35. บริษัท ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี จ ากัด 

36. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 

37. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

38. บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

39. บริษัท สามารถ เทลคอม จ ากัด (มหาชน) 

40. บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

41. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 

42. บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ากัด 

43. บริษัท ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ 

44. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

45. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด 

46. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

47. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

48. บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จ ากัด 
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49. บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จ ากัด 

50. บริษัท ชินาทรัพย์ จ ากัด 

51. บริษัท แฟ็กซ์ ไลท์ จ ากัด 

52. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากัด 

8. ด้านสถานภาพการเงิน 
    

เมื่อสิ้นปี 2559  สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,507,177.08 บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน            
(เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 3,632,284.29 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร 
เงินทุน และอุปกรณ์) จ านวน 4,874,892.79 บาท ในระหว่างปี 2559  สทค. ด าเนินกิจการมีรายได้ จ านวน 
5,000,747.39 บาท  มีรายจ่ายจ านวน 3,865,246.70 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 1,135,500.69 
บาท 

เมื่อสิ้นปี 2560  สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 9,320,647.01 บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน            
(เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 7,016,925.18 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร 
เงินทุน และอุปกรณ์) จ านวน 2,303,721.83 บาท ในระหว่างปี 2560  สทค. ด าเนินกิจการมีรายได้ จ านวน                            
5,262,200.59 บาท มีรายจ่ายจ านวน 4,480,007.93 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 782,192.66               
บาท 

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

 


