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สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี  จ ำนวน  20 เร่ือง ไดแ้ก่ 

 

1.1  เม่ือวนัท่ี 9  มกราคม 2562  สทค. ไดย้ื่นหนังสือต่อ ดร.เวทางค์  พ่วงทรัพย์  ผูอ้  านวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน และนางสาวอจัฉรินทร์ พฒันพนัธ์ชัย ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เร่ือง “ขอส่งขอ้เสนอแนะต่อ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบและให้บริการ 5G และกรอบในการทดสอบ 5G เพ่ิมเติม” 

 

 1.2  เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้พบ 
นายฐากร  ตณัฑสิทธ์ิ เลขาธิการ กสทช. เพื่อหารือเร่ือง “การจดัตั้งโครงการวิจยัพฒันาและจดัตั้ง Thailand  Telecommunication 
CERT (TTC-CERT)” ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)                      

 

1.3  เม่ือวนัท่ี 14  กุมภาพนัธ์ 2562 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ คุณอจัฉรินทร์ พฒันพนัธ์ชัย ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เร่ือง “ความเห็นต่อการด าเนินงานโครงการน าสายส่ือสารลงดินของบริษทักรุงเทพธนาคม จ ากดั” เพื่อให้
บา้นเมืองเกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  และลดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดกบัประชาชนท่ีใช้ถนนบริเวณท่ีสายส่ือสารพาด        
อยูต่ามเสาไฟฟ้า 

 

               1.4  เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562  ดร.มนต์ชัย หนูสง  นายกสมาคม, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหารและ
ประธานคณะท างานการรักษาความปลอดภยัไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศ 
สทค. ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการสร้างความตระหนกัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์  
กบัผูป้ระกอบการกิจการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีเป็นสมาชิกของ สทค. จ านวน 8 ราย ทั้งน้ี เพ่ือสนบัสนุนการสร้าง
ความตระหนกัในดา้นการดูแลรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ และให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ รวมทั้งหารือร่วมกนัเร่ืองการจดัตั้งศนูยป์ระสานงานรักษาความมัน่คงปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) เพื่อให้เป็นศูนยก์ลาง
การแลกเปล่ียนขอ้มูล และการเฝ้าระวงัภยัคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกนัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ประชาชนมากย่ิงขึ้น ตลอดจน
เพื่อร่วมมือกนัเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูล และการเฝ้าระวงัภยัคุกคามทางไซเบอร์ระหว่างผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม      
ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง    กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)    

 

1.5  เม่ือวนัท่ี 4  มีนาคม 2562  สทค.ได้ยื่นหนังสือต่อผูป้ระกอบการโทรคมนาคมท่ีเป็นสมาชิก จ านวน 10 ราย           
เร่ือง ขอความร่วมมือการสร้างความตระหนักในด้านการจัดระเบียบสายส่ือสาร และเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ          
การสร้างความตระหนักในดา้นการจดัระเบียบสายส่ือสาร เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือกบัภาครัฐในการแกไ้ขปัญหา
สายส่ือสารดว้ยวิธีต่างๆ เพื่อให้บา้นเมืองเกิดความสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภยัทั้งในชีวิตและทรัพยสิ์น ตลอดจนไดใ้ช้
บริการโทรคมนาคมท่ีทนัสมยั 

 

1.6   เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562  คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล  กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์,            
คุณวรภัทร ภัทรธรรม, คุณบัญชา  กลั่นประยูร  กรรมการบริหาร, คุณอารียา นกพลับ ผูอ้  านวยการ  เป็นผูแ้ทน สทค.                   
เขา้ร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ฉบบัท่ี 4  พ.ศ. ...  ณ  ห้องประชุม                             

รายงานผลการด าเนินงานของ สทค. ประจ าปี 2562 

หมวด 1  ด้ำนกำรศึกษำ กำรระดมควำมคิดเห็น และน ำเสนอทิศทำงกำรขับเคล่ือนกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

               ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพฒันำด้ำนโทรคมนำคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์  ประตูน ้า กรุงเทพฯ จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

 1.7  เม่ือวนัท่ี  5  เมษายน  2562  ดร. มนตช์ยั หนูส่ง นายกสมาคม ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการสร้างความ
ตระหนกัในดา้นการจดัระเบียบสายส่ือสาร ร่วมกบัผูป้ระกอบการกิจการโทรคมนาคม จ านวน 10 ราย เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
ความร่วมมือกบัภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาสายส่ือสารดว้ยวิธีการต่างๆ  โดยไดรั้บเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร. ประจิน จัน่ตอง 
รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน  

การลงนามคร้ังน้ี กลุ่มผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเป็นสมาชิกของ สทค. จะร่วมมือกันสร้างความตระหนัก               
ในดา้นการปฏิบติัตามกฏระเบียบหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือกบัภาครัฐในการจดัระเบียบ               
สายส่ือสาร เพื่อแกไ้ขปัญหาสายส่ือสารดว้ยวิธีการต่างๆ ตลอดจนร่วมกนัศึกษาสภาพปัญหา ผลกระทบ เพื่อหาขอ้สรุป รูปแบบ 
แนวทาง แผนการด าเนิน วิธีการท่ีชัดเจน และมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการจดัระเบียบสายท่ีสามารถใช้ไดทุ้กพ้ืนท่ี          
โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบถว้น อาทิ ดา้นกฏระเบียบ มาตรฐาน แนวปฏิบติัท่ีเป็นสากลในต่างประเทศ เทคโนโลยี 
ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และภาระการใช้งานของประชาชนในอนาคต ณ ห้องประชุม 2  โรงแรม                  
เซ็นทารา บาย เซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์  แจง้วฒันะ  กรุงเทพฯ 

 

1.8  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 สทค. ไดย้ื่นหนงัสือต่อพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, พนัเอก ดร.นที ศุกลรัตน์, พลโท ดร.พีระพงษ ์มานะกิจ, รองศาสตราจารย์
ประเสริฐ ศีลพิพฒัน์, ผศ.ดร.ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท์,  คุณประวิทย ์ ล่ีสถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณฐากร ตณัฑสิทธ์ิ  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง “ขอให้ก าหนดอัตราอ้างอิงค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน การเช่าใช้ท่อ               
ร้อยสายส่ือสาร และมาตรการช่วยเหลือผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการน าสายส่ือสารลงดินตามนโยบายของรัฐและ
หน่วยงานทอ้งถ่ิน” 

 

1.9  เม่ือวนัท่ี  17  เมษายน  2562  คุณบญัชา  กลัน่ประยูร  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. หลกัเกณฑ์การอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพ่ือการพฒันาและทดสอบนวตักรรมในพ้ืนท่ี
ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  (Regulatory  Sandbox) ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ประตูน ้ า จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

 1.10  เม่ือวนัท่ี  8 มิถุนายน 2562  ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  กรรมการบริหาร และเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วม    
“พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการทดสอบเทคโนโลยี 5G ” ร่วมกบักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย ผูก้  ากับดูแล   ผูใ้ห้บริการเทคโนโลยี  ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม ผูใ้ห้บริการซอฟต์แวร์          
และโซลูชั่น ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษา โดยการลงนาม  มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือ            
ในการด าเนินการทดสอบเทคโนโลยี 5G ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย การศึกษาวิจัยและพฒันาเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G                    
ในประเทศไทย และการด าเนินกิจกรรมดา้นอื่นๆ โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ 3 ปี  นบัตั้งแต่วนัลงนาม ณ  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จงัหวดัชลบุรี    
 1.11  เ ม่ือวันท่ี  17 และ 24 มิถุนายน 2562 คุณสืบศักด์ิ   สืบภักดี รองเลขาธิการ , คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล                       
รองเลขาธิการ และประชาสัมพนัธ์ และคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค.เข้าร่วมประชุมหารือ           
แนวทางการขบัเคล่ือนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั พ.ศ.2560 - 2564  ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดบัภาคเศรษฐกิจ       
เข้าสู่ดิจิทลัไทยแลนด์ และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมดิจิทลั โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ             
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และเอกชนและสมาคมเพื่อสนับสนุน Thailand 4.0 การประชุมคร้ังน้ี  เพื่อยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับใช้ในชีวิต                 
และการท างานให้รวดเร็วขึ้น   เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่  และสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีดีขึ้น ณ ห้อง ทสร. 701 ชั้น 7 ส านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั อาคารลาดพร้าวฮิลล์ จดัโดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
  

 1.12  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 สทค. ยื่นหนงัสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง 
“ขอเรียนขอ้เทจ็จริงปัญหาและขอ้สนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งต่อการพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
ได้น าเสนอรายงานการด าเนินงานของสมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อการพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม              
การพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและก าหนดนโยบายต่างๆ ให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนกนัและกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 

 1.13  เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2562  ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ             
นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหารือ        
แนวทางการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทลัของประเทศ
ให้มีความเจริญกา้วหนา้ ณ ห้องประชุม MDES 2 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    
 

 1.14  เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562  รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุม 2019 
ATRC OTT Dialogue  โดยมีผูน้ าหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน  ผูล้งทุนโครงข่ายสัญญาณบริการ และ
ผูใ้ห้บริการ OTT เขา้ร่วมประชุม เพื่อหารือประเด็นปัญหา ความทา้ทาย อุปสรรคและโอกาสท่ีเกิดขึ้นจากการเติบโตของบริการ 
OTT ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งน้ี สทค. ไดย้ื่นขอ้เสนอแนะต่อประเด็นปัญหาความทา้ทาย อุปสรรค และโอกาสท่ีเกิดขึ้น จากการ
เติบโตของบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน 4 ประเด็น ดังน้ี 1. การส่งเสริมธุรกิจการให้บริการ OTT ให้มีการแข่งขนัอย่าง        
เท่าเทียมกัน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมและผูใ้ห้บริการด้านกิจการกระจายเสียงและ
โทรทศัน์  2. การคุม้ครองผูบ้ริโภค 3. ผลกระทบและส่งเสริมทางเศรษฐกิจจากบริการ OTT   4. การจดัท าความร่วมมือระหว่าง
กนั  ณ ห้อง Garden room โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ  จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 

 1.15  เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 สทค. ยื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  และสังคม       
เร่ือง “ขอ้เสนอแนะต่อประเด็นปัญหาความทา้ทาย อุปสรรค และโอกาสท่ีเกิดขึ้นจากการเติบโต ของบริการ OTT ในภูมิภาค
อาเซียน” 
 

 1.16  เม่ือวนัท่ี  2 , 26  กนัยายน และ 11 ตุลาคม  2562   คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ , 
คุณพิบูลย ์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร และคุณวรภทัร ภทัรธรรม   กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค . เขา้ร่วมประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการจดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทลัของประเทศ ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี จ านวน  3 คร้ัง เพื่อจดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการด ้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทลัของประเทศไทย เพื่อให้เป็นกรอบนโยบายการด าเนินงานในการขบัเคล่ือนการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลัของทุกภาคส่วน ณ ห้องบีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยร์าชการและ      
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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 1.17  เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม  2562  โดย คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณบญัชา 
กลัน่ประยูร กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวขอ้งกบักิจการ
ดาวเทียม จ านวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย เร่ือง แผนการบริหารสิทธิในการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียม, หลกัเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม , หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ                  
ในการให้บริการในประเทศ  ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน ้ า กรุงเทพฯ จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 

 1.18  เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562  คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี                   
และระยะ 10 ปี ณ ห้องวายุภกัษ ์2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ         
จดัโดยส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

  1.19  สทค. แต่งตั้งคณะท างานโครงการให้ความรู้เชิงวิชาการเร่ือง เทคโนโลยี 5G โดยมี คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล 
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และประชาสัมพนัธ์ เป็นประธานคณะท างานฯ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม สนบัสนุนและ
พฒันาบุคลากรในวิชาชีพโทรคมนาคมและดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพฒันากิจการโทรคมนาคมและดิจิทลั     
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงไดจ้ดัท าโครงการให้ความรู้เชิงวิชาการ และเป็นการประสานกบัผูป้ระกอบการและ         
ผูค้ิดคน้เทคโนโลยีและผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

 1.20  สทค. แต่งตั้งคณะท างานการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัโดยใชฐ้านขอ้มูลจากเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
และแนวทางการจดัตั้งบริษทั Mobile National ID   (MNID)  โดยมีคุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ   
เป็นประธานคณะท างานฯ  มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการธุรกรรมต่างๆจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ      
และเอกชน  เพ่ือความสะดวก ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรม  ช่วยลดขั้นตอน ค่าใชจ้่าย  ท าให้ประชาชนใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก รวดเร็วและง่ายดาย   โดยการใช้เ ลขหมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
และอตัลกัษณ์  เช่น ลายน้ิวมือ และใบหนา้ ช่วยพิสูจน์และยืนยนัตวัตน  ท าให้ลดความผิดพลาดในทุกๆทาง 
 

 
 
 
 

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน  9  เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

 2.1  เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2562  สทค. จัดสัมมนาทางวิชาการ (TCT/TTA Joint  Seminar  2019)  ร่วมกับสมาคม
โทรคมนาคมแห่งประ เทศ ญ่ีปุ่ น  หัวข้อ   “Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging Society” ขึ้ น               
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆดา้นโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาอุตสาหกรรมดิจิทลัไทยในทุกมิติและทุกดา้นอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์   
ใช้เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปล่ียนผ่านไปสู่ยุคสังคมผูสู้งอายุ  ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรม               
สวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ   

 

หมวด 2  ด้ำนเผยแพร่ควำมรู้  กำรจัดอบรม กำรให้กำรศึกษำด้ำนโทรคมนำคม และส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับวิชำชีพด้ำน                 

               โทรคมนำคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม 
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 2.2   เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562  คุณวีระ รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร  เป็นผูแ้ทน สทค. ร่วมเป็นวิทยากร  เร่ือง 
“เจาะลึก พระราชบัญญัติมั่นคงไซเบอร์ 62 คุ ้มกันหรือควบคุมพ้ืนท่ีออนไลน์”  ในเวทีจุฬาลงกรณ์การเสวนาคร้ังท่ี 17                 
ณ  ห้องประชุม 202  อาคารจามจุรี 4  จดัโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 2.3  เ ม่ือวัน ท่ี  27  มีนาคม 2562  ดร.สุพจน์    เ ธียรวุฒิ  เลขาธิการ  เ ป็นผู ้แทน สทค . เข้า ร่วมเป็นวิทยากร                             
ช่วง Panel: Overcoming  Spectrum  Challenges in the road to 5G  ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2019  ณ ห้องประชุม 
โรงแรม เซ็นทรา แกรนด ์และบางกอก คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  จดัโดย TELECOMS WORLD  
 

 2.4  เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2562  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วม
เป็นผูด้  าเนินรายการเสวนาหัวขอ้ “5G ปลุกไทยท่ี 1 อาเซียนในมุมมองการใชง้านบริการเก่ียวเน่ือง” ณ อาคารมหิตลาธิเบศร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)    
                                                       
 2.5   เม่ือวนัท่ี 24  พฤษภาคม 2562   คุณวีระ รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษหลกัสูตร “ผูน้ าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital CEO) รุ่นท่ี 2”  ณ  ห้องประชุม บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  
คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
 

 2.6  เม่ือวนัท่ี  25 มิถุนายน 2562   สทค.ไดรั้บการแจง้ผลการพิจารณาอนุมติัจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย                 
และพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.)                     
ประเภทท่ี 1 ประจ าปี 2562  คร้ังท่ี 1 เลขท่ี B3-011/1-1-62  “โครงกำรผลิตและพฒันำบุคลำกรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล”  วงเงิน  10,424,240.00 บำท   ระยะเวลาด าเนินโครงการ  18 เดือน  
 

 2.7   เ ม่ือวัน ท่ี  28 - 31  ตุลาคม  2562  สทค.  จัด เสวนา  หัวข้อ  “Digital  Mega Trends in Thailand Context”                        
ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital  Thailand Big Bang 2019”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ                
จากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง มาให้ความรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่สมาชิก 
บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมและพฒันาภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
  

 2.8  เม่ือวนัท่ี 16 - 25 สิงหาคม 2562  สทค. โดย คุณสืบศกัด์ิ. สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน 
สทค .เขา้ร่วมจดันิทรรศการเพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม และเสริมสร้างจินตนาการต่อยอด
ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ภายใตแ้นวคิด “จุดประกาย
ความคิด พฒันาชีวิตดา้นวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดา้นเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวตักรรม”   ณ อาคาร 6-12 ศูนยก์ารแสดงสินคา้
และการประชุม  อิมแพค็  เมืองทองธานี จดัโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) 

 2.9  เม่ือวนัท่ี  24 ธันวาคม 2562  สทค.ไดรั้บการแจง้ผลการพิจารณาอนุมติัจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนบัสนุนเงินจากกองทุนวิจยัและพฒันา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ประเภทท่ี 1 ประจ าปี 
2562  เลขท่ี B2-025/1-1-62 (กองทุน กทปส.)  “โครงกำรวิจัยพัฒนำและจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
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ระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย”  วงเงิน  18,850,422.26  บาท   ระยะเวลาด าเนินโครงการ                
36 เดือน  
 
 

 
 

 
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน 23  เร่ือง ไดแ้ก่ 

 

 ในปี 2562  (มกราคม – ธันวาคม)  สทค. ได้แต่งตั้ งผูแ้ทนฯ เข้าร่วมเป็นท่ีปรึกษา กรรมการอนุกรรมการ และ
คณะท างานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   อนัเป็นประโยชน์ 
ต่อการพฒันากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดงัน้ี 
 

 3.1   คุณอนันต์  วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศัก ด์ิ  เ ป็นผู ้แทน  สทค. เข้า ร่วมเป็นประธานอนุกรรมการ และ                                           
ดร.มนต์ชัย  หนูสง  นายกสมาคม  เป็นผูแ้ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ                   
เป็นผูแ้ทนส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 3.2   ดร. มนต์ชัย  หนูสง  นายกสมาคม  เป็นผูแ้ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ   กรรมการบริหารและ       
รองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทนส ารอง  เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนก าลังคนกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 3.3   ดร.มนต์ชัย หนูสง  นายกสมาคม  เป็นผูแ้ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหารและ           
รองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทนส ารอง  เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ            
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์ สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
 

 3.4   ดร.มนต์ชัย หนูสง  นายกสมาคม  เป็นผูแ้ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหารและ            
รองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทนส ารอง  เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย การผลิตและแผนก าลงัคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 3.5   คุณศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการบริหาร  เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารและท าหน้าท่ี
ประธานสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคนแรก     โดยสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
จดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2562 เพื่อท าหน้าท่ีเป็นองค์กรส าคญั      
ในการท างานร่วมกบัภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน  อนัน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นดิจิทลั          
การพฒันาบุคลากรดา้นดิจิทลั ให้เกิดการประยกุตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน      โดยไดรั้บการโอนกิจการจาก
สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย  และมีสมาชิกท่ีเป็นสมาคม รวม   22 สมาคม  
ประกอบดว้ยบุคคลและนิติบุคคล   คลอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทลั ทั้งดา้นฮาร์แวร์อิเลก็ทรอนิกส์และ ดา้นซอฟตแ์วร์ ดา้น
บริการดิจิทลั  ดา้นดิจิทลัคอนเทนต ์ ดา้นบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสารในระบบดิจิทลั 
 

หมวด 3  ด้ำนกำรให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เอกชน และสมำคมต่ำงๆ  

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรพฒันำกิจกำรโทรคมนำคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม 
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 3.6   ดร .สุพจน์ เธียรวุฒิ  กรรมการบริหารและเลขาธิการ  เป็นผู ้แทนสทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ 
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทนส ารอง เขา้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยมาตรฐานเทคนิค
ทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) โดย ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 3.7   ดร. สุพจน์  เธียรวุฒิ  กรรมการบริหารและเลขาธิการ  และคุณสืบศักด์ิ  สืบภักดี  กรรมการบริหาร และ               
รองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานเตรียมการทดสอบ 5G ในพ้ืนท่ี EEC กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ             
และสังคม 
 

 3.8   ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ  กรรมการบริหารและเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมหารือโครงการ Smart City 
Solutions หารือร่วมกบัส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA)  โดย สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
   
 3.9   ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค.เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ           
ในคณะอนุกรรมการภายใตค้ณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  (คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนก าลงัคนกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 3.10  ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. และคุณอารียา นกพลบั 
ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทนส ารอง เขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ข (ร่าง) นิยามอาชีพและอุตสาหกรรม 
สาขาการส่ือสารและไปรษณีย ์กองส่งเสริมการมีงานท า     กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
 

   3.11  คุณสืบศักด์ิ สืบภักดี กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานเพื่อ               
จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการก ากับดูแล Internet  of Things (IoTs)  ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว,                    
ดา้นการอนุญาตและการแข่งขนั, ดา้นการจดัการขอ้มูล, ดา้นเลขหมาย  และการระบุตวัตน, ดา้นคล่ืนความถ่ีและมาตรฐาน           
ทางเทคนิค ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 

 3.12  คุณสืบศักด์ิ  สืบภักดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู ้แทน สทค.  เข้าร่วมเป็นกรรมการ                             
ในคณะกรรมการพฒันาระบบการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
 

 3.13  คุณสืบศักด์ิ  สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู ้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น กรรมการ                            
ในคณะกรรมการบริหารในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
 

 3.14  คุณสืบศักด์ิ สืบภักดี กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ  เป็นผู ้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ                   
ในคณะอนุกรรมการ คณะท่ี 2 เพื่อศึกษาความพร้อมในการสมัครเป็นหน่วยรับรอง (NCB)   ภายใต้ CB Scheme                                  
ในกลุ่มผลิตภณัฑ ์OFF  และ TRON  ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 3.15  คุณวรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดบั
โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.2019 (WRC-19) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
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 3.16  คุณวรภทัร ภทัรธรรม  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค.  เข้าร่วมเป็นคณะผูแ้ทนไทยส าหรับการประชุม              
APG 19-5  ในการประชุมกลุ่มเตรียมการคร้ังท่ี 5 ส าหรับการประชุมใหญ่ระดบัโลกว่าดว้ยวิทยุคมนาคม ค.ศ.2019 (The 5th 
meeting of the APT Conference  Preparatory  Group for WRC-19 หรือ APG 19-5) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 3.17  รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง และคุณวรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นกรรมการ     
ในคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง                            
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

 3.18  คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู ้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนแม่บท                 
การจดัระเบียบสายส่ือสาร  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 3.19  คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 3.20  คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานก าหนดแนวทางการน า                   
สายส่ือสารโทรคมนาคมลงใตดิ้นตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

                3.21 คุณธนธร  รุจิอรรถพงศ ์  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. และคุณกิตตินนัท ์ พจน์ประสาท   และคุณนภาดา     
ทรานุรักษ์กุล  เป็นผูแ้ทนส ารอง เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัย  การโฆษณา 
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

 3.22  คุณราชนัย ์เพญ็ศิริ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร, คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. 
เข้าร่วมเป็นคณะท างานร่วมระหว่าง สทค. กสทช. และการไฟฟ้า   นครหลวง เพื่อสรุปปัญหาและวางแนวทางแก้ไข                
สายส่ือสารไฟไหม้  รกรุงรัง ท าให้เกิดอันตรายต่อประชาชน  และร่วมประชุมโครงการน าร่อง SOCC Single Overhead 
Communication Cable  การไฟฟ้านครหลวง 
 

 3.23   คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสมาคมการค้า        
กลุ่มบนัเทิงและการส่ือสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย   
 
 
 

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน  14  เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

4.1  เ ม่ือวันท่ี  23 มกราคม 2562   คุณอารียา นกพลับ  ผู ้อ  านวยการ  เป็นผู ้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม                
“Focus Group  ก าหนดค่าตัวแปรส าหรับ 5G Trial”  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช.  จัดโดย 
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

4.2  เม่ือวนัท่ี 21  กุมภาพนัธ์ 2562  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ  และคุณเลิศรัตน์        
รตะนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์  เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมสัมมนา  “MDES/CICC Joint 
Seminar”  ณ ห้องแกรนดฮ์อลล ์2 ชั้น 2 โรงแรม The Athenee   จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกบั Center 
of The International  Cooperation for Computer 

หมวด 4  ด้ำนกำรติดตำมควำมรู้ และควำมก้ำวหน้ำทำงโทรคมนำคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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4.3  เม่ือวนัท่ี  5 มีนาคม  2562  ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ   เป็นผูแ้ทน สทค.     
เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นในการจัดท า “โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ                        
พ.ศ.2560 - 2564” (ฉบบัปรับปรุง)  ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก จดัโดย มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย (TDRI ) และสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

 

4.4  เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562  คุณอารียา นกพลบั  ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุม “ระดมความคิดเห็น
มูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย ปี 2561 และประมาณการปี 2562” ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม S31  จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

4.5  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562  คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล  กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์                   
เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมการสัมมนาเร่ือง “รู้จกั พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภยัไซเบอร์”   ณ ห้องประชุม CAT Auditorium 
อาคารสโมสรชั้น 2  บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

4.6  เม่ือวนัท่ี  12 มีนาคม 2562  คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์                    
เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมสัมมนาเร่ือง “Infrastructure Sharing and 5G Use Cases”  โดยมี คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา          
รองปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดงักล่าว  ณ ห้องประชุม กระทรวงดิจิทัล               
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

4.7  เม่ือวนัท่ี  12 มีนาคม 2562  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ   เป็นผูแ้ทน สทค.  เขา้ร่วม
อ บ ร ม ใ น หั ว ข้ อ  “ Technical  Forum  :Knowledge Sharing on Cybersecurity for Critical Information Infrastructure”                            
ณ ห้อง Think Big  ชั้น 20 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์  พระรามเกา้ (อาคารบี)   จดัโดย ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  
4.8  เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562  คุณเลิศรัตน์   รตะนานุกูล  กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์ และ  

คุณอารียา  นกพลบั  ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนา “Connectivity  matters”  ณ ห้องประชุม โรงแรม           
แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ จดัโดย Telenor Group 
  

 4.9  เม่ือวนัท่ี  11 มิถุนายน 2562  คุณอนนัต ์ วรธิติพงศ ์นายกกิตติมศกัด์ิ , คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี กรรมการบริหารและ
รองเลขาธิการ,  คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์  และคุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล 
กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมงาน “แถลงผลการศึกษาการคาดการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย”                   
ณ ห้องประชุมสุรศกัด์ิ 2 - 3  โรงแรมอีสติน  แกรนด์ สาทร จัดโดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล                  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 4.10  เม่ือวนัท่ี  13 มิถุนายน 2562  คุณเลิศรัตน์   รตะนานุกูล  กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์ , 
คุณวรภัทร  ภัทรธรรม กรรมการบริหาร , คุณราชันย์  เพ็ญศิริ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค. เป็นผูแ้ทน สทค.                  
เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “NBTC-5GMF Joint workshop on 5G”  ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะเบอเคลียร์ 
ประตูน ้า  จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
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 4.11  เม่ือวนัท่ี 19 -20 มิถุนายน  2562  คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร  เป็นผูแ้ทน สทค.เข้าร่วมงาน 
“Thailand Cybersecurity 2019” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 4.12  เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562  คุณบญัชา กลัน่ประยูร  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมการประชุม       
เ ชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Satellite Spectrum Roadmap and Technologies”   ณ หอประชุมชั้ น 1 กสทช. จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ร่วมกบัองคก์ร Global Satellite 
Coalition (GSC) 
 

 4.13  เ ม่ือวัน ท่ี  6 กันยายน  2562  โดย  ค ุณสืบศ กั ดิ์  ส ืบภ กัด ี  กรรมการบริห ารและรอง เลขาธ ิก าร ,                                             
คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร และคุณบญัชา กลัน่ประยูร กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค.เขา้ร่วมสัมมนา 
"ASEAN Banking Cybersecurity Conference 2019" ภายใตห้ัวขอ้ "Building A Resilient Organizational Culture"  เพื่อเผยแพร่
ความรู้และเตรียมความพร้อมดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ให้กบัสมาชิกและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาคการเงินการ
ธนาคาร  การลงทุน ประกันภัย โทรคมนาคม  ณ คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ จัดโดย                        
ศูนยป์ระสานงานความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย 
 

 4.14  เมื่อวนัที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2562  คุณบญัชา กลัน่ประยูร กรรมการบริหาร และคุณวรภทัร  ภทัรธรรม 
กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมอบรมเร่ือง “Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Project” 
ณ ห้องแลงคาสเตอร์ 6 - 7  โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ  จดัโดย ส านกังานกองทุนวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ กสทช.  
 
 
 
 
 

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรม จ ำนวน    14  เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

 5.1   เม่ือวนัท่ี 16  มกราคม 2562  คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลยั อุปนายก, ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการบริหารและเลขาธิการ, 
คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์ และ คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน 
สทค. ให้การตอ้นรับผูแ้ทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญ่ีปุ่ น (TTA)  ในโอกาสมาเยือนส านกังาน สทค. พร้อมหารือ
การเตรียมการจดัการสัมมนาทางวิชาการร่วมระหว่าง 2 สมาคม ประจ าปี 2562 (TCT/TTA  Joint Seminar 2018)  ณ ห้องประชุม  
ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
  

5.2   เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม  2562  ดร.มนต์ชยั  หนูสง  นายกสมาคม เป็นผูแ้ทน สทค . เขา้ร่วมประชุมใหญ่วิสามญั 
สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1/2562  ณ  ห้องประชุมชั้น 31  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  จดัโดย สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

                                                                       

5.3  เม่ือวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2562  สทค. จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ 
ของ สทค. ประจ าปี 2562 ให้สมาชิกรับทราบ พร้อมจดับรรยายพิเศษในหวัขอ้ “แนวทางการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับ
ผู ้ประกอบการและแนวทางการปฏิบัติ ”  โดย คุณมนตรี  สถาพรกุล  AVP, Data  Protection Officer General Counsel                  

หมวด 5  ด้ำนกำรส่งเสริม และกระชับควำมสัมพนัธ์อันดีระหว่ำงสมำชิก สทค. และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง  

               พนัธมิตรในกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร   
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บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เดน้ส์ ถนนวิภาวดีรังสิต   
กรุงเทพฯ  

     

5.4  เ ม่ือวัน ท่ี  14 - 15 มิถุนายน 2562  คุณสืบศัก ด์ิ  สืบภักดี  กรรมการบริหารและรอง เลขาธิการ  , และ                                           
ผศ.ดร.พิสิฐ  บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. ร่วมไปศึกษาดูงานท่ีการท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา  และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ของ สสวทท. ณ ห้องประชุม อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อ่าวดงตาล                    
จงัหวดัชลบุรี และ จดัโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)   

 

 5.5   เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2562  สทค. โดย  ดร.สุพจน์   เธียรวุฒิ  เลขาธิการ , คุณสืบศกัด์ิ   สืบภกัดี กรรมการบริหาร 
และรองเลขาธิการ , ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ รองเลขาธิการ และคุณอารียา   นกพลับ ผูอ้  านวยการ   เป็นผูแ้ทน สทค .                      
ร่ วมให้  การต้อน รับ  Mr. Cary Ingram,  Senior  International Trade Specialist for  the U.S.  Department of Commerce  
International Trade Administration  และคุณอรพรรณ  บุญลักษณ์  Commercial  Specialist, U.S.  Commercial Service, U.S. 
Embassy Bangkok  โดยมีการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการ ส่งเสริม และพฒันากิจการโทรคมนาคมและ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ณ ห้องประชุม ส านักงาน สทค . อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น 31                
ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 
 

 5.6   เ ม่ื อวัน ท่ี  4 สิ งหาคม  2562  น าย สืบศัก ด์ิ  สืบภัก ดี   กรรมการบ ริหารและ รอง เลขา ธิกา รแล ะ                                              
นายเลิศรัตน์  รตะนานุกูล  กรรมการบริหาร รองเลขาธิการ และประชาสัมพนัธ์ เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมพิธีถวายบังคม         
พระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  เน่ืองในวนัส่ือสารแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562   ณ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ 
 

 5.7  เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 2562  ดร.มนต์ชยั  หนูสง  นายกสมาคม เป็นผูแ้ทน สทค . เขา้ร่วมการประชุมใหญ่
วิสามญั สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1/2562  เพื่อพิจารณาและอนุมตัิขอ้บงัคบัสภาดิจิทลั              
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ จดัโดย สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
  

 5.8  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการบริหาร และเลขาธิการ, คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล 
กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ  เป็นผูแ้ทน สทค. ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Hyong - gun Ryu, Group 
Leader Platform Strategy Group, Miss Pichana Piravej, Assistant Manager Platform Strategy Department (Global) จ า ก         
บริษทั whowho & company ในโอกาสเขา้พบเพ่ือแนะน าบริการและพฒันาแอปพลิเคชัน่ของโทรศพัท ์การแจง้เตือนและบลอ็ค
เบอร์สแปม เพื่อให้มีความปลอดภัยกับผูใ้ช้งานโทรศพัท์มือถือ โดย whowho & company เป็นบริษทัในเครือของบริษทั                     
KT Corporation Telecom Company ท่ีให้บริการโทรศพัทร์ายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต ้ณ อาคารเบญจจินดา กรุงเทพฯ 
 

 5.9  เม่ือวนัท่ี 4  กันยายน 2562  นายเลิศรัตน์  รตะนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการ และประชาสัมพนัธ์                
เ ป็นผู ้แทน สทค.   เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน “Digital  Thailand Big Bang 2019”  โดยมี  คุณพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์           
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน  ณ ห้อง Ballroom อาคารดีป้า ชั้น 5  ส านกังานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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5.10  เม่ือวนัท่ี  7 ตุลาคม 2562  โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการบริหารและเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค . เขา้ร่วม
ประชุมวิสามญั สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 2/2562 เพื่อจดัการเลือกตั้งคณะกรรมการ         
สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 ตามขอ้บงัคบัของสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย และระเบียบสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการ พ.ศ. 2562     
ณ  ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  
 

             5.11  เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม  2562  ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม ไดร้ับประกาศเกียรติค ุณและยกย ่อง เป็น                  
“บุคคลตวัอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” ท่ีประสบความส าเร็จทั้งการด าเนิน
ชีว ิต ชีว ิตส่วนตวั ชีว ิตการท างานและอุทิศตนท ากิจกรรมเพื ่อประโยชน์ต ่อสังคม  และประเทศชาติ จากมูลนิธิ                              
สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่  ศูนยป์ระชุมสถาบนัวิจยัจุฬาลงกรณ์            
ถ.วิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ 
 

  5.12  เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562  คุณเลิศรัตน์   รตะนานุกูล  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค . 
เขา้ร่วมงาน “แถลงข่าวเปิดตวัร่างแนวทางหลกัปฏิบตัิที่ดีในการใชป้ัญญาประดิษฐ์ AI Ethics Principle & Guidelines”       
ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ จดัโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล   และ  
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

  5.13  เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562  สทค. จดัการแข่งขนักอลฟ์การกุศลประจ าปี 2562  ชิงถว้ยรางวลัชนะเลิศ
ประเภททีมจาก  คุณพุทธิพงษ ์ ปุณณกนัต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
กระชบัและเชื่อมความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลที่อยู ่ในวงการโทรคมนาคม  ณ  สนาม Flora  Ville  Golf & 
Country Club  (ชวนช่ืนกอลฟ์คลบั) อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
 

5.14  สทค. ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  ชุดท่ี 13 ประจ าปี 2562  เพื่อพิจารณา ติดตามและรายงาน                              
การด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ จ านวน 5 คร้ัง ดงัน้ี                                                                                   

คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 24  มกราคม 2562 ณ  ห้องประชุม DOC ชั้น 7 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ   
คร้ังท่ี 2  วันท่ี 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 A อาคารเบญจจินดา บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากัด                 

   ถนนก าแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ     
คร้ังท่ี 3   วนัท่ี  3 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก   
                กรุงเทพฯ      
คร้ังท่ี 4  วนัท่ี 19  กนัยายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 20  อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์   
                เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ  
คร้ังท่ี 5  วนัท่ี  19 ธนัวาคม 2562  ณ  ห้องประชุม   ชั้น 34 อาคารจตุรัสจามจุรี  บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็สคอมมูนิเคชัน่  
               จ ากดั (มหาชน)      
 
 
 
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน  3  เร่ือง  ไดแ้ก่ 

 

หมวด 6  ด้ำนกำรจัดพมิพ์และเผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนโทรคมนำคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
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6.1  สทค.เผยแพร่กิจกรรม และข่าวต่างๆ ของสมาคมบนเว็บไซต์  ให้สมาชิกและบุคคลผูส้นใจทั่วไปทราบ               
ทาง Facebook,  Line  และ Website 
 

 6.2  สทค. เผยแพร่และแจก  leaflet  ขอ้เสนอแนะประเด็น “5G & Disruptive  Technology  Supporting Thailand 4.0 : 
Challenges and Opportunities” ให้แก่ผูส้นใจในงานสัมมนา และนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019”        
ณ บู ้ธ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถมัภ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ       
 

 6.3   สทค. เผยแพร่ VTR  ผลการด าเนินงานของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(TCT) 
ภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดท่ี 13 ผ่านคณะท างานชุดต่าง ๆ เพื่อขบัเคล่ือนและยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้
ประเทศไทยมีความพร้อมและเป็นผูน้ าดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมและดิจิทลัของภูมิภาคอาเซียน   ในงานสัมมนา และ
นิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019”  ณ บูธ้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ       
  
 
 
 

 
 

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน   6  เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

 7.1    เม่ือวนัท่ี 28  มกราคม  2562  คุณสืบศกัด์ิ   สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค.       
มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 21 ชุด ให้แก่ เรือนจ ากลางลพบุรี  อ าเภอเมืองจังหวัดลพบุรี  โดยมี                       
นายณัฏฐ์พฒัน์  สิเนหสาร ผูบ้ัญชาการเรือนจ าฯ  เป็นผูรั้บมอบ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงวิชาชีพระยะส้ัน (หลกัสูตรคอมพิวเตอร์)        
แก่ผูต้อ้งขงั ณ เรือนจ ากลางลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี 
 

 7.2   เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562  คุณอนนัต ์วรธิติพงศ ์ นายกกิตติมศกัด์ิ  เป็นผูแ้ทน สทค. มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 21 ชุด  ให้แ ก่  ห้องสมุดพร้อมปัญญา เ รือนจ ากลางนครพนม  โดยมี  นายจ รูญ เหง่ าลา                                                    
ผูบ้ญัชาการ เรือนจ ากลางนครพนม เป็นผูรั้บมอบ ณ เรือนจ ากลางนครพนม อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 

 และ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562  คุณอนันต์  วรธิติพงศ์  นายกกิตติมศกัด์ิ, ดร.มนต์ชัย หนูสง  นายกสมาคม,                 
คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล  กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพนัธ์, คุณพชัรี พงศนิ์รชร และคุณศิระพชัร  เหลืองลออ 
เจา้หน้าท่ี สทค. ร่วมเขา้เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เน่ืองในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  เรือนจ ากลางนครพนม อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 

 

7.3  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562  สทค. จดัแข่งขนัโบวล่ิ์งการกุศล เพ่ือหารายไดใ้นการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่เรือนจ าและทณัฑสถานตามโครงการขอรับบริจาคครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือจดัการศึกษาให้กบัผูต้อ้งขงั ทั้งน้ี 
เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้กบัผูต้อ้งขงัขณะตอ้งโทษ และตอบสนองภารกิจดา้นการพฒันาพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงัให้มี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถน าทกัษะความรู้ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้หลงัจากพน้โทษ และเพื่อสนองโครงการตามแนว
พระราชด าริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ           

หมวด 7  ด้ำนกิจกรรมเพ่ือสังคม  
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อ เ ป็นการ เ ช่ือมความสัมพันธ์ ท่ี ดีระหว่างสมาชิกและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง                                    
ณ ชั้น 4  เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ รัชโยธิน  กรุงเทพฯ   

  
 7.4  เม่ือวนัท่ี  6 - 8  มิถุนายน 2562  คุณอนนัต ์ วรธิติพงศ ์ นายกกิตติมศกัด์ิ ,คุณโชคดี   ธรรมสโรช  กรรมการบริหาร 
พร้อมคณะเจา้หนา้ท่ี เป็นผูแ้ทน สทค. มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 50 ชุด ให้แก่ เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี  
เรือนจ ากลางจงัหวดันครศรีธรรมราช เรือนจ าจงัหวดัตรัง  และทณัฑสถานบ าบดัพิเศษสงขลา โดยมี นายกิตติพฒัน์ เดชะพหุล 
รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพฒันาพฤตินิสัย   เป็นผูรั้บมอบ เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาค้นควา้ และจัดการเรียนการสอน                     
ทั้ งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) รวมถึงวิชาชีพระยะส้ัน                     
(หลกัสูตรคอมพิวเตอร์) ให้แก่ผูต้อ้งขงั ณ เรือนจ าและทณัฑสถานตามจงัหวดัต่างๆ  
 

  7.5   เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562  ดร. ศรีภูมิ  ศุขเนตร,  คุณวิชยั  เบญจรงคกุล  นายกกิตติมศกัด์ิ  คุณโชคดี  ธรรมสโร, 
คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร, คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เล้ียงอาหารกลางวนัเด็กพิการ 
บา้นราชาวดี (หญิง)  พร้อมมอบเงินสมทบให้แก่ สถานคุม้ครองและเด็กพิการบา้นราชาวดี (หญิง) เน่ืองในวนัครบรอบ 29 ปี
ของการก่อตั้ ง สทค. วันท่ี 14 กันยายน 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)                        
อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 
 

 7.6  เม่ือวนัท่ี  26  พฤศจิกายน 2562 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์  นายกกิตติมศกัด์ิ, คุณพงษ์ศกัด์ิ   ตนัวิสุทธ์ิ Government  
Relations  Expert  และคุณณัฐกาญจน์  ช่วงหาราช  Business  Relations Specialist  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่เรือนจ ากลางระยอง จ านวน 21 ชุด และเรือนจ ากลางจันทบุรี                         
เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผูต้อ้งขงัขณะตอ้งโทษ และตอบสนองภารกิจด้านการพฒันา พฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั             
ให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าทักษะความรู้ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษ โดยมีคุณนัสที ทองปลาด                   
ผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางระยอง  และคุณกิตติพงษ ์ละชัว่ รองผูบ้ญัชาการเรือนจ ากลางระยอง เป็นผูรั้บมอบ ณ เรือนจ ากลาง
ระยอง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง            
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ในระหว่างเดือนมกราคม 2562  –  เดือนธันวาคม 2562  สทค. มีสมาชิกใหม่เพ่ิม จ านวน 121  ราย ประกอบดว้ย 

สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 9 ราย สมาชิกสามญัตลอดชีพ จ านวน 18 ราย สามญัรายปี  จ านวน 94 ราย  
 

เม่ือส้ินเดือนธันวาคม 2562  สทค. มีสมาชิกรวม 1,608 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 56  ราย                    
สมาชิกสามญัตลอดชีพ จ านวน 1,350 ราย และสมาชิกสามญัรายปี จ านวน 202 ราย  
 

สมำชิกนิติบุคคล จ ำนวน 56 รำย ประกอบด้วย 
1.  The Telecommunications Association of Japan                  29. บริษทั ควอลคอมม ์อินเตอร์เนชัน่แนล อิงค ์
2.  บริษทั เอน็ทีที (ประเทศไทย) จ ากดั        30. บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั   
3.  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)      31. บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั   
4.  บริษทั ไทยไฟเบอร์อ๊อพติคส์ จ ากดั        32. บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั   
5.  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)       33. บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
6.  บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั       34. บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต  จ ากดั 
7.  บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)       35. บริษทั อนนัดา เทคโนโลยี จ ากดั 
8.  บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)        36. บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) 
9.  บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)      37. บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั 
10. บริษทั ซิสโก ้ซีสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั       38. บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
11. บริษทั หวัเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั       39. บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
12. บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)        40. บริษทั ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั 
13. บริษทั เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากดั                                          41. บริษทั ฟู่ ทง กรุ๊ป เทคโนโลยี การส่ือสาร (ประเทศไทย) จ ากดั 
14. บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั                          42. บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
15. บริษทั โมบาย อินโนเวชัน่ จ ากดั                                         43. บริษทั ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จ ากดั 
16. บริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน)                          44. บริษทั ชินาทรัพย ์จ ากดั 
17. บริษทั อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากดั                                 45. บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จ ากดั 
18. บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากดั          46. บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จ ากดั 
19. บริษทั ทรู ดิจิตอล พลสั จ ากดั                       47. บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
20. บริษทั สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั                48. บริษทั แซดทีอี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
21. บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั                                                          49. บริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จ ากดั 
22. บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั                   50. บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 
23. บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ากดั                       51. บริษทั จสัเทล เน็ทเวิร์ค จ ากดั 
24. บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน)                          52. บริษทั ยไูนเตด็ เทเลคอม เซลส์ แอนด ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 
25. บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)                                         53. บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จ ากดั 
26. บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)                  54. บริษทั ไมโม่เทค จ ากดั 
27. บริษทั อินเทล ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  55.  บริษทั ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จ ากดั 
28. บริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั            56. บริษทั เคเบิลคอนเนค จ ากดั 
 

สถำนภำพสมำชิกสมำคม 
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เม่ือส้ินปี 2561  สทค. มีสินทรัพยร์วมจ านวน  9,605,701.34  บาท ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน (เงินสดและ             
เงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 4,698,982.98  บาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ท่ีดิน 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 มีรายไดม้ากกว่าค่าใชจ้่าย จ านวน 250,682.98  บาท 

 

เม่ือส้ินปี  2562  สทค. มีสินทรัพยร์วมจ านวน 9,653,599.88  บาท ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน  (เงินสดและ             
เงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 4,788,635.87 บาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ท่ีดิน อาคาร เงินทุน            
และอุปกรณ์) จ านวน  4,864,964.01 บาท ในระหว่างปี  2562  สทค. ด าเนินกิจการมีรายได ้จ านวน 5,397,116.81  บาท มีรายจ่าย
จ านวน 5,290,919.89  บาท มีรายไดม้ากกว่าค่าใชจ้่าย จ านวน 100,224.12  บาท 

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

 
 

สถำนภำพกำรเงิน  


