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รายงานผลการด าเนินงานของ สทค. ประจ าปี 2561   

 

หมวด 1  ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และน าเสนอทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและ                  
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้ จ านวน 38 เรื่อง ได้แก่ 
 

1.1   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “ขอเสนอแนวทางการน าสายสื่อสารลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล”        
เพ่ือชี้แจงปัญหาและข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการน าสายสื่อสารลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล               
และน าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา 
 1.2  เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์  2561  สทค. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop ภายใต้หัวข้อ                      
“5G Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and  Opportunities” เ พ่ื อ จั ด ท า
รายงานบทวิเคราะห์เชิงวิชาการข้อสรุป ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและประเด็น 5G & Disruptive 
Technology Supporting Thailand 4.0 :  Challenges and  Opportunities” เ ส นอหน่ ว ย ง านภ า ค รั ฐ                  
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 5 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

1.3  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สทค. เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา               (ร่าง) 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในประเด็นแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับการหลอมรวมเทคโนโลยี  (เพ่ิมเติม ส่วนที่ 3 
และส่วนที ่4) ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ 

1.4  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง “ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  การลงทะเบียนและ
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดยขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนร่างประกาศดังกล่าว เพ่ือไม่ให้   
เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกกรรมและผู้ใช้บริการ 

1.5  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง “การเตรียมพร้อม
คลื่นความถี่ส าหรับระบบขนส่งทางราง (รถไฟความเร็วสูง)” โดยขอให้ กสทช. น าผลการศึกษาไปประกอบ               
การพิจารณาแนวทางการจัดสรรความถี่เพ่ือระบบโทรคมนาคมขนส่งทางราง และใช้ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
900 MHz. อย่างรอบคอบ รวมทั้งเพ่ือให้การจัดสรรความถี่ของ กสทช. มีความพอเพียงและสอดคล้อง                        
ตามมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
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1.6  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คุณธีรวุฒิ เธียรวุฒิ อุปนายก พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหาร
และรองเลขาธิการ และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เข้า เยี่ ยมคารวะคุณอาทิตยา สุธาธรรม                              
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พร้อมหารือและให้ข้อมูลเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม              
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคอาเซียน” ณ ห้องประชุม ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

1.7  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  คุณธีรวุฒิ  ศุณะมาลัย อุปนายก พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ , คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ ,                   
คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร, คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล 
กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เข้าเยี่ยมคารวะคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมหารือ “แนวทางความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน” 
ณ ห้องประชุม ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม     
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

1.8  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ เลขาธิการส านักคณะกรรมการดิจิทัล                    
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ” เพ่ือน าไปใช้ประกอบการการพิจารณาต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

1.9  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ คุณอาทิตยา  สุธาธรรม รองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล                 
ของภูมิภาคอาเซียน” ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์โทรคมนาคมไทยเตรียมความพร้อมสู่ศูนย์กลางอาเซียน               
ข้อเสนอ ASEAN Digital Hub ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาโทรคมนาคมของประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะ/ ปัญหา
และอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การทดลองให้บริการ 
5G, Infrastructure Sharing, ข้อเสนอแนะด้าน IoT และการจัดระเบียบสายสื่อสาร” และข้อเสนอให้ผู้บริการ 
Data Center สามารถซื้อกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนได้ เพ่ือกระทรวงฯ จะได้น าข้อมูลข้างต้น             
ไปใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาน าเสนอนโยบายต่อรัฐบาล อันจะน าไปสู่การส่งเสริม และพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้ เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกๆด้าน                  
รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือยกระดับให้ประเทศไทยเป็น ASEAN Digital Hub ต่อไป 

1.10  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2561 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง “ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. …” ฉบับทบทวน            
โดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (มีนาคม 2561) เพ่ือน าไปใช้ประกอบการการพิจารณาต่อ (ร่าง )
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

1.11  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ คุณอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “ขอส่งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อ (ร่าง) นิยามทางเศรษฐกิจหมวด J ข้อมูล
ข่าวสาร รหัส 61 การโทรคมนาคม” โดยการยื่นข้อเสนอแนะดังกล่าวเพ่ือให้ (ร่าง) นิยามข้างต้นมีเนื้อหา
ครอบคลุมและสะท้อนถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างแท้จริง 
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1.12  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายระบบ
การเงินและสถาบันการเงิน กรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เรื่อง “ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....” เพ่ือน าไปใช้ประกอบการการพิจารณาต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

1.13  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  คุณภาสุ เสริมศรีสุวรรณ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุม           
รับฟังความเห็นต่อการปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่…)  พ.ศ. ...              
ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1.14  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง “ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …”  (ฉบับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ             
ในหลักการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561)  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

1.15  เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2561  ดร .สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม               
“พิธีลงนามความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันจะช่วยลดผลกระทบจาก                 
ความไม่สอดคล้องตามหลักการ ข้อก าหนด และมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ณ ห้องประชุม รอยัล พารากอน ฮอลล์  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  จัดโดย  ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

1.16  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2561  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ พร้อมด้วยคุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล 
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค . เข้าพบ                 
Mr. Andre  Arnes  ผู้บริหาร Telenor Chief Security Officer ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันดีในวงการ Cybersecurity  
โ ด ย เ ป็ น ผู้ แ ต่ ง ต า ร า เ รื่ อ ง  Digital Forensics เ พ่ื อ ห า รื อ ใ น ป ร ะ เ ด็ น  “ Cybersecurity & CERT 
Recommendations”  โดยจะน าข้อมูลที่ ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่อง Cybersecurity             
ด้านโทรคมนาคมส าหรับประเทศไทยต่อไป ณ ห้องประชุม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
อาคาร จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

1.17  เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2561  คุณสืบศักดิ์   สืบภักดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ ,                     
รศ.ดร.พิสิฐ  บุญศรีเมือง , คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ                 
เป็นผู้แทน สทค. ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดท าเครื่องมือเพ่ิมเติม สาขาวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ระยะที่ 1 (สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมและ       
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ)  โดยมี ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ           
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ให้ด าเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมและความเข้าใจในมาตรฐานการท างาน การจัดท าข้อสอบในสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม             
และสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ
ต่อไป ณ หอ้งประชุม  โรงแรม นารายณ์  สีลม กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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 1.18  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ ในฐานะประธานคณะท างานศึกษา
การก ากับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและกสทช. จัดให้มีการประชุมคณะท างาน ( Working Group)                    
เพ่ือร่างข้อเสนอการทดสอบทดลอง 5G (5G Trial proposal) ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)                  
ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือน าเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยได้เรียนเชิญผู้ผลิตอุปกรณ์   
ซึ่ ง เป็นผู้แทนจาก Nokia, Huawei,  ZTE และ Ericsson มาน าเสนอ 5G Use cases และ Applications              
ที่เห็นว่าจะสามารถน ามาทดสอบทดลองได้  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมการส่งเสริมการร่วมใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมี คุณอัจรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ สทค. ประสานงานกับผู้ประกอบการ
ในการจัดท าข้อเสนอโครงการ 5G field trial ในเขต EEC พร้อมงบประมาณเสนอให้แก่กระทรวงดิจิทัล               
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการให้บริการ 
5G ส าหรับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์และเตรียมความพร้อมต่อการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)            
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

1.19  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  คุณราชันย์  เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค. ในฐานะ
ประธานคณะท างานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันและส่งเสริมสิทธิแห่งทาง พร้อมคณะท างานฯ            
เป็นผู้แทน สทค. เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมหารือ “แนวทางความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ตลอดจนเพื่อขอทราบนโยบาย แผนงาน และ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการหักเสาไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่ กฟภ. จะน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต” 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุม การ ไฟฟ้าภูมิภาค            
ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ  

1.20  เมื่อวันที่  6 กันยายน 2561 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน  สทค.               
เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น “การจัดท าแนวนโยบายแนวทางมาตรฐานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร                 
และโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม” ณ ห้องประชุม ชั้น 8  ส านักงานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงดิจิทัล             
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

1.21 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  เลขาธิการ และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ 
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … , (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ …               
และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...  ณ  ห้องออดิทอเรียม  โรงแรม 
เซ็นทารา บาย เซ็นทราศูนย์ราชการ  จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

1.22 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  ดร.มนต์ชัย  หนูสง  นายกสมาคม แถลงข่าว “การด าเนินงานต่าง ๆ 
ของสมาคม ภายใต้คณะกรรมการชุดที่  13 ต่อสื่อมวลชน” ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital 
Thailand  Big Bang 2018 : Thailand Big Data”  ณ บูธ บมจ. ทีโอที อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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1.23  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก, คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อุปนายก, คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี 
กรรมการ บริหารและรองเลขาธิการ และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าเยี่ยมคารวะ           
พลเอก สุกิจ เขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
พร้อมหารือแนวทางในการประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการท างานด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของประเทศระหว่างส านักงาน กสทช. และ สทค. ณ ห้องประชุม ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ 

1.24  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ, คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร
และรองเลขาธิการ, คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. 
เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการเพ่ือระดมความคิดเห็นหัวข้อ “โดรน กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สทค. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.25  เมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2561 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  เลขาธิการ และคุณวีระ รัตนแสงเสถียร 
กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ...  ณ ห้องประชุม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 จัดโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน)    

1.26  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ  ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง  เรื่อง “ข้อคิดเห็น             
ของผู้ประกอบการต่อโครงการน าร่อง Single Overhead Communication Cable (SOCC) ในเส้นทางทดสอบ
ถนนราชวิถี” เพ่ือวางแนวทางแก้ไขสายสื่อสารไฟไหม้รกรุงรังท าให้เกิดอันตรายต่อประชาชน และเส้นทาง
ด าเนินการโดยผู้ประกอบการ (ถ้ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการ)  

1.27 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  สทค. โดย คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ                  
ในฐานะประธานคณะท างานก าหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay  ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับ
สมาคมธนาคารไทย โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนาม “ความร่วมมือการตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)”  โดยมีผู้แทนจาก สมาคมธนาคารไทย      
จ านวน 14 ราย สภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จ านวน 4 ราย สมาคมธนาคารนานาชาติ จ านวน 2 ราย 
และบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน 6 ราย เข้าร่วมลงนาม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคการธนาคาร และเพ่ือรองรับบริการที่หลากหลายในยุคดิจิทัล              
ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและเพ่ือการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ณ ห้องประชุม ธนาคารกสิกรไทย ส านักพหลโยธิน กรุงเทพฯ 

1.28  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สทค. ร่วมกับสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ยื่นหนังสือต่อ               
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …” เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว             
ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก ณ อาคารรัฐสภา 2 
กรุงเทพฯ 
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     1.29  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  สทค. โดย คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและ             รอง
เลขาธิการ ในฐานะประธานคณะท างานก าหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay  ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “ความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง              ผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการพร้อมเพย์และธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ ”             
โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้บุคคลทั่วไป ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการร่วมมือของภาคโทรคมนาคมและภาคธนาคาร และเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยมีผู้แทนจาก ส านักงาน 
กสทช. คณะกรรมการบริหาร สทค. และผู้แทนจากสถาบันการเงิน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุม ชั้น 2 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ถนนพหลโยธิน 
ซอย 8 กรุงเทพฯ 

 1.30  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561   สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ คุณสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา   
เรื่อง “ข้อสรุปและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่อการให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสง ตามโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าในเมืองระยะที่ 1 (เมืองพัทยา)” เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในการด าเนินการตามโครงการต่อไป 

 1.31  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2561  สทค.ได้ยื่นหนังสือต่อ คุณคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง “ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …” ฉบับที่แก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

 1.32   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561  สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา
(ร่าง) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เรื่อง “ข้อคิดเห็นต่อ(ร่าง) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ      
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

  1.33  สทค. แต่งตั้ งคณะท างานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน ( Infra-Sharing) และ                  
ส่งเสริมสิทธิแห่งทาง โดยมี คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 เป็นประธาน
คณะท างานฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ  เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ  ภาค
ประชาสังคม ซึ่ งถือเป็นการรวมเอาพลังทุกส่วนให้ เกิดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศร่วมกัน                  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.34  สทค. แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและก ากับ OTT (Over –the -top) โดยมี รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง 
กรรมการบริหาร เป็นประธานคณะท างานฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ  เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม  ในการศึกษา OTT ที่มีความส าคัญและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน หลักการ กฎระเบียบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือการผลักดันการน า OTT                    
มาใช้ในทางวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา การให้บริการ การลงทุน การทดสอบและทดลองทางคุณภาพ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ในการสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกประเทศต่างๆ มาลงทุนในโมเดลธุรกิจ     
ที่ได้สร้างข้ึนเป็นต้นแบบ  อันน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน 
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  1.35   สทค. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมนวัตกรรมล้ าสมัยโดยมี คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการบริหาร
และรองเลขาธิการ เป็นประธานคณะท างานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ  
เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการ การคัดเลือก การประเมิน การวิเคราะห์  
ในส่วนประกอบทางนวัตกรรมเครื่องมือ สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทาง FINTECH และ IOT ให้เกิด
โมเดลในการสนับสนุนในการทดสอบ Conceptual, Internetworking, Business Model, OEM ทั้งแบบวงปิด
และแบบ mass เพ่ือผลักดันการน าไปใช้จริงของอุตสาหกรรม ทาง Fintech และ IOT อันน าไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของภูมิภาคและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติทุกด้านอย่างยั่งยืน 

 1.36  สทค. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม  ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง             
โดยมี ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นประธานคณะท างานฯ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็น            
การร่วมเอาพลังทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาและผลักดันวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้าน           
การสร้างกลุ่มวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและจัดท ามาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในระดับสากลและน าระบบ
จัดการฐานความรู้นั้นมาใช้สนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้ และการผลักดันการสร้างนวัตกรรมด้านโทรคมนาคม 
อย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสและความ          
เท่าเทียมอย่างทั่วถึง อันจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน 

 1.37  สทค. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนวทางการบริการ  Prompt Pay  ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่  
โดยมี คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นประธานคณะท างานฯ มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง สทค. กับสมาคมธนาคารไทย และอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดแนวทางการ           
ขยายบริการ Prompt Pay ในเรื่องต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การท าโมเดลต้นแบบการให้บริการ Prompt Pay ผ่านอุปกรณ์ Self-service , Robot ,IOT Non-Human  
รวมถึงระบบ settlement  และระบบหลังบ้านที่เกี่ยวข้องในการพิสูจน์ทราบการท างาน  การบริหารจัดการ
ทรัพยากร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  อันจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกด้าน             
อย่างยั่งยืน 

 1.38  สทค. แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการก ากับดูแลภายใต้หน่ วยงานของรัฐและกสทช.   โดยมี               
ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ เลขาธิการ เป็นประธานคณะท างานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการ  ความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นการรวมเอาพลั งทุกภาคส่วน เพ่ือผลักดัน           
ให้มีกฏหมาย กฎระเบียบเอ้ือต่อการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตลอดจนผลักดันให้มีการแก้ไข
กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่              
(IMT-2020,5 G) , (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... และ(ร่าง) พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …”  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม               
อันจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรนาคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน 

 1.39  สทค. แต่งตั้งคณะท างานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ (Cyber Security and CIIP) โดยมี คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร  
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เป็นประธานคณะท างานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
นักวิชาการ ภาคประชาสังคม  ซึ่งถือเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ และการด าเนินกา รใดๆ            
ที่จ าเป็นต่อการรักษาความมั่นคงปลออดภัยไซเบอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทย             
มีนโยบายและแผนการด าเนินงานระดับชาติ รวมถึงแผนงาน แผนปฎิบัติการ โครงการ นวัตกรรม โมเดล 
เครื่องมือ และระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งสามารถปกป้อง รับมือ ป้องกัน                
และลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งจากภายใน        
และภายนอกประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์และมีความเป็นรูปธรรม อันน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน  
 
หมวด 2   ด้านเผยแพร่ความรู้  การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้อง            
เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการ         
ของอุตสาหกรรม  

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้ จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 
 

2.1  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  สทค.  จัดสัมมนาทางวิชาการ (TCT/TTA Joint  Seminar  2018)  
ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 
4.0 : Challenges and  Opportunities” เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยี             
มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นสื่อกลางให้สามารถเข้าถึง เกิดการศึกษาและเรียนรู้ที่กว้างขึ้น             
อันจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต การสร้างงาน อาชีพ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ 
และประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดเสวนาจาก Startup ภายใต้ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมในประเด็นของการประกอบธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ  ณ ห้องประชุม  
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  
  2.2  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สทค. โดยคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหารในฐานะประธาน
คณะท างานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ            
ของประเทศ ได้จัดบรรยายเพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิก สทค. เกี่ยวกับนโยบายการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศในประเด็นหัวข้อดังนี้   
 

1.  ประสบการณ์ของกลุ่มการเงินเกี่ยวกับด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวของกระทรวงฯ   
        2.  สิ่งที่กลุ่มการเงินสามารถด าเนินการได้ และไม่สามารถด าเนินการได้ตามแนวนโยบายดังกล่าว 
          3.   ปัญหาที่เกิดข้ึนกับกลุ่มการเงิน และข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่มโทรคมนาคม 
  

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมธนาคารไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ           
ตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาร่วมเป็นวิทยากร             
ณ ห้องประชุม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) อาคาร จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 
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2.3  เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2561 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ                    
เป็นผู้แทน สทค . เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วง “Panel discussion on Strategy for Thailand to become a 
regional IX hub”  ในงานประชุม “BKNIX Peering Forum 2018  ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุม โรงแรม ฮิลตัน 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย  

2.4  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  สทค. จัดสัมมนาหัวข้อ “5G : Revolution to a Better Future” 
ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G                    
ซึ่งประเทศไทยได้มีการน าเทคโนโลยี 5G มาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันในหมวด
ของโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนก าแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ 

2.5  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  สทค. โดย ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ          
ในฐานะประธานคณะท างานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “แนวทางพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ณ ห้องประชุม                  
สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ  

2.6  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  สทค. โดยคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหารในฐานะประธาน
คณะท างานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ           
ของประเทศ จัดเสวนาหัวข้อ “National Cybersecurity & Critical Information Infrastructure Protection 
for Thailand: Telecommunications Industry Focus” ขึ้น เพ่ือรับทราบความเป็นไปในการรับมิอ แก้ไขเหตุ 
และภัยคุกคามอันครอบคลุมโครงสร้ าง พ้ืนฐานโทรคมนาคม และหาข้อสรุปที่ ชัด เจนจากภาครั ฐ                           
ที่มีแนวทางด าเนินการ รวมถึงการจัดท า Roadmap เพ่ือให้ภาคธุรกิจโทรคมนาคมจะได้มีการเตรียมพร้อม          
ในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ          
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

2.7  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561  สทค. โดย ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ เลขาธิการ ในฐานะประธานคณะท างาน
ศึกษาการก ากับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและกสทช. จัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อประเทศไทย และ             
การเตรียมการรับมือ GDPR” เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้เตรียมการรับมือ และทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก 
GDPR ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หลักสี่ กรุงเทพฯ 

2.8  เมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561  สทค. ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) จัดเสวนาในงาน
สัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand  Big Bang 2018 :Thailand Big Data” เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ ความก้าวหน้า และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
       -   National Cyber Security  อนาคตจากความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน                                                           
 -   แนวทางการจัดสรรความถ่ี และประมูลคลื่นเพื่อรองรับบริการ 5G                                                                
 -  GDPR  กับแนวทางการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 -  ทิศทางบริการ  LTE – WiFi  Aggregation  กับอนาคต Broadband ไทย                                                                                    
 -  แนวทางในการก ากับดูแลและส่งเสริม IoT ในประเทศไทย      
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โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้สนใจทั่วไป  
ณ บูธ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค              
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
หมวด 3  ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  
และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                 
และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม   

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้ จ านวน 22 เรื่อง ได้แก่ 
 

 ในปี 2561  (มกราคม - ธันวาคม)  สทค.ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา  กรรมการอนุกรรมการ 
และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ             
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดังนี้ 
 

3.1   คุณอนันต์  วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นประธานอนุกรรมการ                
และดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทนหลัก และผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและ                  
รองเลขาธิการ เป็นผู้แทนส ารอง ในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ เพ่ือสนับสนุ น             
การท างานของคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเ พ่ือพัฒนาก าลั งคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ. ) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.2  ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทนหลัก และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ กรรมการบริหาร
และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนส ารอง ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
และการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

3.3  ดร.มนต์ชัย  หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหาร
และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนส ารอง ในคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3.4   ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหาร
และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
การผลิต และแผนก าลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3.5  ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานเตรียมการและทดสอบ
เทคโนโลยี 5G กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  3.6   คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร             
โดยท าหน้าที่เป็นประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย                       

3.7  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ เป็นผู้แทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหาร    
และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้า
ระหว่างประเทศ (กมฟท.) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   
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3.8  ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ                                 
ในคณะอนุกรรมการภายใต้คณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (คณะอนุกรรมการขั บเคลื่อนก าลังคน                     
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.9  ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนหลัก และคุณอารียา นกพลับ 
ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทนส ารอง สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพ
และอุตสาหกรรม สาขาสื่อสารและไปรษณีย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
และอุตสาหกรรม กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

3.10  คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างาน
เ พ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางก ากับดูแล Internet of Things (IoTs) ด้านความมั่นคงปลอดภัยและ                
ความเป็นส่วนตัว, ด้านการอนุญาตและการแข่งขัน, ด้านการจัดการข้อมูล, ด้านเลขหมายและการระบุตัวตน,    
ด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์                
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)  

3.11  คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่ วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

3.12  คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท. ) กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

3.13  คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย  

3.14  คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะท างานความคืบหน้าและพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ. 2561 ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
  3.15  คุณวรภัทร  ภัทรธรรม กรรมการบริหาร  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานเตรียมการ
ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC-19)  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

3.16 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท า               
แผนแม่บทการจัดระเบียบสายสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
          3.17 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานก าหนด              
แนวทางการน าสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3.18  คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3.19  คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะท างานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน ( Infra-Sharing)  
และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานในการประชุมโครงการน าร่อง SOCC Single  
Overhead Communication Cable การไฟฟ้านครหลวง 
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3.20  คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะท างานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน ( Infra-Sharing)  
และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง, คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างาน
ร่วมระหว่าง สทค. กสทช. และการไฟฟ้านครหลวง เพ่ือสรุปปัญหาและวางแนวทางแก้ไขสายสื่อสารไฟไหม้            
รกรุงรัง ท าให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 

3.21  คุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่ม
บันเทิงและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

3.22 คุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไข    
ร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน  

   
หมวด 4    ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้ จ านวน 25 เรื่อง ได้แก่ 
 

4.1  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561  คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร  และคุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ             
และเอกชนรวม 30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระดับชาติ เพ่ือรับทราบนโยบาย
ด้านการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศตามมาตรการทางกฎหมายในการก าหนด         
ก า ร ดู แ ล  Cybersecurity  ของหน่ ว ย ง าน ใน ร ะดั บ  Critical  Information Infrastructure : CII  จ า ก                            
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)                
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ  จัดโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

 4.2  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลับ 
ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เตรียมการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น            
เพ่ือพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ” (Asean  - Japan Cybersecurity Capacity Building 
Centre)  ณ ห้องประชุม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  อาคารเดอะไนน์           
ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  จัดโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  

4.3  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน 
สทค. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในเรื่อง “การใช้งานย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์” ซึ่งส านักงาน
กสทช. อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานย่าน
ความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ ณ ห้องประชุม อาคารอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

4.4   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค.  เข้าร่วมงาน           
“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล” และเข้าร่วม
การสัมมนาหัวข้อ “ก้าวต่อไป Digital IP” ณ  ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะสุโกศล  กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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4.5  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร และคุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนา “Open Forum Cybersecurity 
Knowledge Sharing Series for Critical information Infrastructure” เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทาง
เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ  จัดโดย ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   

4.6  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณพิบูลย์ 
จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดตั้ง
ประสานงานด้านความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาคโทรคมนาคม ตามนโยบายการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญของประเทศ ณ ห้องประชุม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 จัดโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) 

4.7  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สทค. ได้เข้าร่วมโครงการระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตี                 
ผ่านเครือข่าย “ThaiCERT Government Monitoring System (ThaiCERT GSM)” กับส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) โดยมอบหมายให้  คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร                                       
เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ และประสานงานให้กับสมาชิกของ สทค. ต่อไป 
  4.8  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และ
คุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องแนวทางการสร้างก าลังคน           ด้าน
ดิจิทัลของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ ณ ห้องประชุมคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม จัดโดย ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย    

4.9  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และ          
คุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถาบัน           
ไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล” ระหว่างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันวิทยสิริเมธี และเข้าร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุม Shanghai โรงแรม              
สวิสโวเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

4.10  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  คุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการ
ประชุมคณะท างานเตรียมการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินงานของ              
คณะท างานฯ และแนวนโยบายการสร้างความตระหนักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) 
ถนนพระราม 9 จัดโดย  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
  4.11  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล , คุณบัญชา กลั่นประยูร, คุณพิบูลย์     
จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงานสัมมนา 
หัวข้อ “5G The way forward for 5G in Thailand” [5G เทคโนโลยีพลิกโลก : ท าอย่างไรให้เกิดขึ้นจริง          
ในไทย] ณ ห้องประชุม Infinity 1 – 2  โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ า) จัดโดย บริษัท              
มติชน จ ากัด (มหาชน)   
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 4.12  เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2561  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ , คุณวีระ รัตนแสงเสถียร  
กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทนสทค. เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา & นิทรรศการ
หัวข้อ “Future Economy and Internet Governance  : Big  Change to Big chance” ณ ห้องประชุม รอยัล
พารากอน ฮอลล์  ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์               
(องค์การมหาชน)  

4.13  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณวีระ รัตนแสงเสถียร  
กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค เข้าร่วมงาน “Dinner Talk : ETDA step into year 8”  ซึ่งเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Future Economy ที่สังคมให้ความสนใจ ณ ห้องประชุม 
รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                
(องค์การมหาชน)  
 4.14   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  คุณอารียา  นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทนสทค. เข้าร่วมงาน
สัมมนา “สร้างความเข้าใจในการประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค ” ณ ห้องประชุม                
Activity อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

4.15  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ ,          
คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลับ  ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม     
“การประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายเน็ตประช ารัฐแบบเปิด open access”                 
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                                    

4.16  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เข้าร่วม
เสวนาวิชาการเรื่อง ".th  สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน"  ณ ห้องประชุม สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย   

4.17  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561  ผศ.ดร. จิรศิลป์  จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ           
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในโครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย                
และธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุม ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ร่วมกับส านักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์   

4.18  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ เลขาธิการ  เป็นผู้แทน สทค.  เข้าร่วมงานสัมมนา 
“GSMA Mobile 360 Series Digital Societies 2018” ณ ห้องประชุม โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์  จัดโดย 
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 4.19  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  ผศ.ดร. จิรศิลป์  จยาวรรณ รองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค.            
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ Reviewing and Enhancing Asean ICT Skills Standard  “ทิศทาง ICT 
Skills เราพร้อมกันแค่ไหน” ทั้งนี้ เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาการก าหนดนิยามและมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีที             
ของอาเซียนสาขา 3 สาขา ได้แก่ Big data , Social Business และ Internet of things  รวมทั้งแนวทางส่งเสริม
การใช้มาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ณ ห้องประชุมเพชรชมพู                              
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
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      4.20  เมื่ อวันที่  25 กันยายน 2561 คุณวรภัทร ภัทรธรรม และคุณพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล  
กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงานสัมมนา “Data Protection for  Business : Road to GDPR 
standard” ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ                  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 4.21  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  คุณวีระ รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค.               
เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Open Forum : Bay  Computing” ณ ห้องประชุม Think Big  ชั้น 20 อาคาร           
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
  4.22  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 คุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงานสัมมนา
หัวข้อ “Israel  ICT Roadshow 2018”  ณ  ห้องบอลรูมศาลาไทย ชั้น 5 โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 
สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทย 

4.23  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค.          
เข้าร่วมการประชุมคณะท างานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ...            
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  4.24  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คุณวรภัทร ภัทรธรรม  กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค.             
เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ หัวข้อ“กลยุทธ์ 5G ส าหรับ
ประเทศไทย : 5G Strategy for Thailand” ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 4.25  เมื่อวันที่  3 - 4 ธันวาคม 2561  คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม 
การประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ ก าร หั วข้ อ“Future of ICT Applications / Broadcasting for 5G and beyond”             
ณ ห้องประชุม  โรงแรม The St. Regis Bangkok  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ Ministry of Internet Affairs and Communications 
ประเทศญี่ปุ่น  
  
หมวด 5    ด้านการส่งเสริม  และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สทค. และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างพันธมิตรในการท างานเชิงบูรณาการ 

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรม จ านวน 13 เรื่อง ได้แก่ 
 

 5.1   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  ดร. มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร            
เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   และรศ.ดร. เชาวลิต                  
ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรี  เพ่ือหารือแนวทางในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการท างาน             
ด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ืนๆ ต่อการ
ด าเนินการตามนโยบายเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ  
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  5.2   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561  คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก, ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ, 
คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ                      
เป็นผู้แทน สทค. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) ในโอกาสมาเยือน
ส านักงาน สทค. พร้อมหารือการเตรียมการจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมระหว่าง 2 สมาคม ประจ าปี 2561 
(TCT/TTA Joint  Seminar  2018) ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ 
 5.3   เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2561  ดร. มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม, ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ 
และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ  
แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

5.4  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ, คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก           
คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. ให้ต้อนรับ             
คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) พร้อมคณะ  ในโอกาสมาเยือน
ส านักงาน สทค. พร้อมหารือร่วมกันเรื่อง “บทบาทและความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม” เช่น การเข้ามา         
มีส่วนร่วมในคณะท างานของ สทค. เพ่ือแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์                     
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
 5.5   เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2561  สทค. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  เพ่ือรายงาน            
ผลการด าเนินงานต่างๆ ของ สทค. ในปี 2561 ให้สมาชิกรับทราบ ทั้งนี้ มีสมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม             
ทั้งสิ้น 88 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 27 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 52 ราย สมาชิกสามัญรายปี            
9 ราย ณ ห้อง Magic 2  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนก าแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ  
 5.6  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561  ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทน สทค . ร่วมลงนาม 
“ปฏิญญาความร่วมมือจัดตั้งสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ร่วมกับสมาชิกสมาคมสมาพันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จ านวน 20 สมาคม โดยมี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน และเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ TFIT             
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 โดยมี ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  เลขาธิการ และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมพิธี
ลงนามและการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ 
 5.7  เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2561 ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  เลขาธิการ และคุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ  
เป็นผู้แทน สทค. ให้การต้อนรับคุณสุธานุช สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อ านวยการส านักรัฐกิจ บริษัท  ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) และคณะ ในโอกาสมาเยือนส านักงาน สทค. พร้อมหารือเรื่องกิจการดาวเทียม ณ ห้องประชุม             
ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
 5.8  สทค. ไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13  ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณา ติดตามและ
รายงานการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
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ครั้งที่ 1  วันที่ 28 มีนาคม 2561  
ณ  ห้อง DOC ชั้น 7 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ                                   

ครั้งที่ 2  วันที่ 26 เมษายน 2561  
ณ ห้องประชุม ชั้น 20 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ถนนพหลโยธิน 
กรุงเทพฯ          

ครั้งที่ 3  วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
  ณ ห้องประชุม เมต้า 1 ชั้น 2  อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ    

ครั้งที่ 4  วันที่ 5 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุม Teamwork 8 (808) อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ                                                                                                     

ครั้งที่ 5  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  
ณ ห้องประชุม Teamwork 8 (808) อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ                                                                                                     

5.9  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  สทค. ร่วมเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2018  สาขา Digital Community of 
the year /Digital Startup of the year ใน ง าน“Digital Thailand Big Bang 2018”  ภาย ใต ้แน วค ิด 
“Thailand Big DATA”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23  กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3  ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  5.10  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2561 ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  เลขาธิการ , คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล  
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร และคุณอารียา  นกพลับ  
ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน “TFIT Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “Embracing Digitalization 
to Empower Thailand’s Future” และฟังการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Building a ‘Digital’ Nation by public             
-private collaborations” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) ณ  ห้อง Convention Centre A1  ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา 
แกรนด์  เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ    

5.11  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2561  คณะเจ้าหน้าที่ สทค. เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย"  เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.12  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561  นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยนายกสมาคม และกรรมการบริหาร              
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงานเพ่ือแสดงความยินดีต่อบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด              
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ที่ได้ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ณ ห้องนภาลัยบอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
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 5.13  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561  สทค. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจ าปี 2561  ชิงถ้วยรางวัล
ชนะเลิศประเภททีม ดร.พิเชฐ   ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม               
เพ่ือเป็นการกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือหาทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมรวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศล              
ณ สนาม Flora Ville. Golf  & Country Club อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
หมวด 6   ด้านการจัดพิมพ์และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้ จ านวน 4 เรื่อง 
 

6,1  พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป 
 6.2  เผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทาง Facebook,  Line 
และ Website 
 6.3  เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561  สทค. เผยแพร่ Leaflet ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี 
5G ส า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ  “ 5G & Disruptive Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and 
Opportunities”  ให้แก่ประชาชนผู้สนใจในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand  Big Bang 
2018 :Thailand Big Data” ซึ่งจัดโดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ            
และสังคม ณ บูธ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม           
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
 6.4  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และ             
คุณอารียา นกพลับ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. มอบรายงานบทวิเคราะห์เชิงวิชาการ ปัญหา อุปสรรคและ
ข้ อ เ สนอแน ะ  ประ เ ด็ น  “5G & Disruptive Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and 
Opportunities” ให้แก่ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือคณะกรรมาธิการฯ จะได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ 
 
หมวด  7  ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้ จ านวน 3 เรื่อง 
 

 7.1    เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2561  ดร.มนต์ชัย  หนูสง นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร  
ได้จัดพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จ านวน 2 เครื่อง ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)                  
โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย รองเลขาธิการ สพฉ. เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งนี้  สพฉ. จะได้                        
น าอุปกรณ์ AED ที่รับมอบในครั้งนี้ไปติดตั้งและบริหารจัดการการใช้งานร่วมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือใช้                    
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ณ ห้องประชุม DOC ชั้น 7 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 
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 7.2    เมื่อวันที่  14 กันยายน 2561 สทค. โดย ดร . มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม พร้อมด้วย   
คณะกรรมการบริหาร ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินสมทบทุนให้แก่เด็กพิการบ้านราชาวดี (ชาย)            
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 28 ปี  ของการก่อตั้ง สทค. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ              
บ้านราชาวดี (ชาย) อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 
 7.3    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ดร. มนต์ชัย  หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทน สทค. ลงนาม            
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)  เรื่อง “การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ต้องขัง”
ร่วมกับพันต ารวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดย สทค. จะเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์                
เพ่ือขอรับบริจาค และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาอบรม 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ต้องขัง ในเรือน จ า                         
และทัณฑสถานทั่วประเทศให้มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และต่อยอดน าไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ                 
เพ่ือไม่ให้กลับมากระท าผิดซ้ า ณ ห้องประชุม DOC บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  
   

          โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้แทน สทค.                 
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 21 ชุด ให้แก่ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี โดยมี คุณจุไร ทัสสะ 
ผู้อ านวยการ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทัณฑสถานหญิงชลบุรี จะน าอุปกรณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ของผู้ต้องขังในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ ต่อไป ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี  
 
หมวด 8  ด้านสมาชิกภาพของ สทค. 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561 สทค. มีสมาชิกใหม่เพ่ิม จ านวน 36 ราย 
ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 2 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จ านวน 5 ราย สามัญรายปี จ านวน 29 ราย 
ยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพ 15 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 2 ราย สมาชิกสามัญรายปี 11 ราย 

 

สิ้นเดือนธันวาคม 2561  สทค. มีสมาชิกรวม 1,523  ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 50 
ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จ านวน 1,347 ราย และสมาชิกสามัญรายปี จ านวน 126 ราย 

 

           สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 50 ราย ประกอบด้วย 
1. The Telecommunications Association of Japan (TTA) 
2. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
4. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
5. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
6. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด   
7. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด   
8. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด   
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9. บริษัท แฟ็กซ์ ไลท์ จ ากัด 
10. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากัด 
11. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
12. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
13. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 
14. บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จ ากัด 
15. บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
16. บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 
17. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากัด 
18. บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด 
19. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
20. บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากัด 
21. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 
22. บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ากัด 
23. บริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
24. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต  จ ากัด  
25. บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จ ากัด 
26. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
27. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
28. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากัด  
29. บริษัท ชินาทรัพย์ จ ากัด 
30. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน)  
31. บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
32. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
33. บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จ ากัด 
34. บริษัท ไทยไฟเบอร์ ออพติคส์  จ ากัด 
35. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
36. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
37. บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จ ากัด 
38. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
39. บริษัท  อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
40. บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จ ากัด 
41. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
42. บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
43. บริษัท สามารถ เทลคอม จ ากัด (มหาชน) 
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44. บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
45. บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
46. บริษัท ฟู่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จ ากัด 
47. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 
48. บริษัท ควอลคอม์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ 
49. บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
50. บริษัท สาครเคเบิล จ ากัด 
 

หมวด  9  ด้านสถานภาพการเงิน 
    

     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 

 

เมื่อสิ้นปี 2561 สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 9,605,701.34 บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน             
(เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 4,698,982.98 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จ านวน 4,906,718.36 บาท ในระหว่างปี 2561 สทค. ด าเนินกิจการมีรายได้ 
จ านวน 5,573,276.32 บาท มีรายจ่ายจ านวน 5,319,297.34 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 
250,682.98 บาท 

 
……………………………………………………………………………… 

 
  
 
 

 


