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        เอกสารแนบหมายเลข 3     
 

    
รายงานผลการด าเนินงานของ สทค. ประจ าปี 2558   

(มกราคม – ธันวาคม) 
 
 

1 ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และน าเสนอนโยบายของประเทศด้านโทรคมนาคม 
 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการปรับเปลี่ ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินร่วมกับคณะท างาน              
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

1.2 แต่งตั้งคณะท างานซิมโทรศัพท์มือถือเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือประสานและท างานร่วมกับหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ซิมโทรศัพท์มือถือเพ่ือก่อเหตุระเบิด          
อันส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ 

1.3 แต่งตั้งคณะท างานบิลลิ่งอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายให้มีการท าใบเสร็จรับเงิน            
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล 

1.4 แต่งตั้งคณะท างานยุทธศาสตร์โทรคมนาคมไทย เพ่ือน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของประเทศ ต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการก าหนดนโยบาย
ภาครัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ  

1.5 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ยื่นหนังสือต่อ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือขอแก้ไขรายงานการประชุมเรื่อง การเตรียมการด้านสิทธิแห่งทางรองรับ
ยุทธศาสตร์ “Digital Economy” ของรัฐบาล 

1.6 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  ได้ยื่นหนังสือต่อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เรื่อง 
ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการโทรคมนาคมตามแผนงานเปลี่ยนสายโทรคมนาคม
จากระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน ครั้งที่ 3 

1.7 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้ยื่นหนังสือต่อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เรื่อง 
ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนสายโทรคมนาคมจากระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน 

1.8 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้ยื่นหนังสือต่อ หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างกรุงเทพมหานคร กับสมาค มโทรคมนาคม                    
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการปรับเปลี่ยนสายโทรคมนาคมจากระบบสายอากาศเป็น    
ระบบสายใต้ดิน 

1.9 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558  ได้ยื่นหนังสือต่อ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz 

1.10 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  ได้ยื่นหนังสือต่อ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz 

1.11 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558  คุณศุภชัย  เจียรวนนท์ นายก สทค. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 ได้
เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม
น าเสนอยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย ณ ห้องประชุม MICT กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

   

2 ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ
วิชาชีพด้านโทรคมนาคม 
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2.1 วันที่ 22 มกราคม 2558  สทค. จัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ          
“The Future Development of Mobile and Wireless Business for Thai Digital Economy”            
ณ ห้องประชุม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

2.2 วันที่ 12 มีนาคม 2558  คุณวิชัย  เบญจรงคกุล  นายก สทค.  ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 ให้การต้อนรับ 
และให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยแก่คณะอาจารย์  และนักศึกษา           
จากประเทศเยอรมัน ณ ห้องประชุม อาคารเบญจจินดา ถ. ก าแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ    

2.3 วันที่ 1 ตุลาคม 2558  คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12  เป็นวิทยาการ
บรรยายในหัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต” ณ ห้องประชุม ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดโดย สถาบัน            
ปัญญาภิวัฒน์ 

2.4 วันที่ 9  ตุลาคม 2558  ดร. อธิป  อัศวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 เป็นวิทยากร
ในหัวข้อ “บทบาท กสทช. ในการก ากับและส่งเสริมกิจการโทรคมนาคม : เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม” ณ ห้องประชุม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ถ. แจ้งวัฒนะ จัดโดย สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 

2.5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2558  ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ  ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 เป็น
วิทยากรในการเสวนา “การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์เพ่ือฐานรากเศรษฐกิจดิจิทัลไทย” ณ ห้องประชุม 
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด จัดโดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
3 ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม ดังนี้ 
 

ในปี  2558 ( มกราคม – ธันวาคม ) สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการอนุกรรมการ และ
คณะท างานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดังนี้ 
 

3.1 คุณวิชัย เบญจรงคกุล นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็ น
คณะกรรมการบริ หาร โดยท าหน้ าที่ เ ป็ นประธ านส มาคมสมา พันธ์ เทคโน โลยี ส ารสน เทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  

3.2 คุณวิชัย เบญจรงคกุล นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม เป็นประธาน
อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3.3 คุณวิชัย  เบญจรงคกุล นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างาน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

3.4 คุณวิชัย เบญจรงคกุล นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3.5 คุณวิชัย เบญจรงคกุล นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 และคุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ 
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษา ด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และ
แผนก าลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3.6 คุณวิชัย เบญจรงคกุล นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11  ผู้แทนหลัก และคุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์         
ผู้อ านวยการ ผู้แทนส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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3.7 คุณอรพินท์ ไอยะรา กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 ผู้แทนหลัก และคุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์
ผู้อ านวยการ ผู้แทนส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการงาน Bangkok 
International  ICT Expo 2015 

3.8 คุณอรพินท์ ไอยะรา กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 ผู้แทนหลัก และคุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์
ผู้อ านวยการ ผู้แทนส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและการสัมมนางาน Bangkok 
International  ICT Expo 2015 

3.9 คุณอรพินท์ ไอยะรา กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 ผู้แทนหลัก และคุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์   
ผู้อ านวยการ ผู้แทนส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้านการจัดนิทรรศการและสถานที่ งาน Bangkok    
International ICT Expo 2015 

3.10 คุณรัตติกาล อ่องนุช กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะท างานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.11 คุณรัตติกาล อ่องนุช กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะ
อ านวยการงานส่งเสริมธุรกิจและกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ และคณะกรรมการ AEC Prompt               
ณ ห้องประชุม จรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

3.12 ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการบริหาร ผู้แทนหลัก และผศ.ดร. จิ รศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหาร ใน
คณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 ผู้แทนส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทาง
ไฟฟ้าระหว่างประเทศ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

3.13 คุณกิตติพงศ ์ เมฆวิจิตรแสง กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะท างานส่งเสริมนโยบาย IPv6  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.14 คุณกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11  ผู้แทนหลัก และคุณจ ารัส                   
ตันตรีสุคนธ์ ผู้แทนส ารอง เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรม สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

3.15 คุณธิติฎฐ์  นันทพัฒน์สิริ กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการธุรกิจบันเทิงและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

3.16 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ  กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น
กรรมการบริหาร ในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) 

3.17 ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็ น
คณะท างานตัดสินผลงานนวัตกรรมด้าน ICT ภายใต้คณะกรรมการจัดกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ของการ 

   การก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.18 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
3.19 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเด็นทางการค้าสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย 
3.20 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการธุรกิจบริการ สภาหอการค้าแห่ง 

   ประเทศไทย 
3.21 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค.  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

   การสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
3.22 คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค.  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบาย 

ลงทุน  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
3.23 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 

150 ปี ของการก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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3.24    คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค.  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูลคลื่น
ความถีใ่นกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 และ 900 MHz  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ   

    โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

4.    ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม 
 

4.1 วันที่ 23 มกราคม 2558  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบ
การเจรจาการค้าบริการและการลงทุน ภายใต้ FTA  ณ ห้องประชุม กรมเจรจาระหว่างประเทศ จัดโดย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย  

4.2 วันที่ 19  มกราคม 2558  คุณวิวัฒน์  สุทธิภาค  เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน 
สทค. เข้าร่วมประชุมการเตรียมการด้านสิทธิแห่งทางรองรับยุทธศาสตร์ Digital Economy ของรัฐบาล         
ณ ห้องประชุม อาคารอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

4.3 วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2558  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาทิศทางโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมไทยหลังการปฎิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล              
ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย คณะกรรมการด้านธุรกิจและนโยบายการลงทุน                
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

4.4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง
“Digital Economy and Cyber security Thinking CIO must know 25 feb 2015” ณ ห้องประชุม อาคาร
ซอฟต์แวร์พาร์ค จัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

4.5 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คุณรัตติกาล อ่องนุช กรรมการบริหาร ในคณะกรรมกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 11 
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมคณะอ านวยการ AEC Prompt ณ ห้องประชุม อาคารจรูญสีบุญเรือง  จัดโดย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

4.6 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาววรณ  กรรมการบริหาร ในคณะกรรมกรรมการบริหาร สทค. 
ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมและให้นโยบายเพ่ือกรรมการจัดท าแผนการวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง ณ ห้องประชุม อาคารไอทาวเวอร์ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

4.7 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมตรวจการประเมิน
องค์กร  จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

4.8 วันที่ 5 มีนาคม  2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบ
แผนการเจรจาการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ FTA ณ ห้องประชุม ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

4.9 วันที่ 6 มีนาคม 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 150 ปี ของการจัดตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

4.10 วันที่ 12  มีนาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง “การกระท าที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ พ.ศ. ...”  ณ ห้องประชุม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  
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4.11 วันที่ 13 มีนาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมโครงการสัมมนากิจกรรม
สร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE- TPQI ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดย 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

4.12 วันที่ 13 มีนาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนา “พลิกพลัง
สร้างสรรค์สู่เสรษฐกิจดิจิตอล”  ณ ห้องประชุม อาคารไปรษณีย์กลาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดโดย 
ส านักงานพัฒนาบริหารองค์ความรู้ TCDC 

4.13 วันที่ 17 มีนาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมกา รสัมมนาเรื่อง         
“การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลบนฐานการใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน ”               
ณ ห้องประชุม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.14 วันที่ 18  มีนาคม 2558  คุณกิตติพงษ์  เมฆวิจิตรแสง กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่  
11 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา IPv6 ใน
ประเทศไทย ณ ห้องประชุม  โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  จัดโดย สภาหอการค้าแห่ง       
ประเทศไทย 

4.15 วันที่ 20 มีนาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ไอซีที
ไทยก้าวอย่างไรในอาเซียน” ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.16 วันที่ 24 มีนาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง
“NBCT..ITU National Seminar on Towards the Digital Economy” ณ ห้องประชุม ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

4.17 วันที่ 31 มีนาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ส ารวจความต้องการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม โรงแรม แอมบาสเดอร์  กรุงเทพฯ จัดโดย     
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

4.18 วันที่ 3 เมษายน 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการเป็นผู้แทน สทค.  เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง                    
“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ และนโยบายส่งเสริม SMEs”  ณ ห้องประชุม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์  

  คอนเวนชั่น จัดโดย หอการค้าไทย 
4.19 วันที่ 9 เมษายน 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าการ

เจรจาภายใต้กรอบต่างๆ และการจัดท า Initial Offer การเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความ      
ตกลง RCEP ณ ห้องประชุม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดโดย สภาหอกาค้าแห่งประเทศไทย 

4.20 วันที่ 9 เมษายน 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย เลขานุการคณะ
อ านวยการกฎหมาย คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย 

4.21 วันที่ 21 เมษายน 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค.เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุม สถาบันบัณฑิตบริหาร 
ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ จัดโดย กรมเจรจาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

4.22 วันที่ 27 เมษายน 2558  คุณกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่  11 
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการ IPv6 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม 
โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4.23 วันที่ 30 เมษายน 2558  คุณวิชัย เบญจรงคกุล นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 11 เป็นผู้แทน สทค. 

ประชุมหารือร่วมกับ ดร. เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการและเลขาธิการ หอการค้าไทย ในการประชุมใหญ่สามัญ 
ครั้งที่ 48 ณ ห้องประชุม โรงแรมดุสิตธานี  จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

4.24 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 คุณวิวัฒน์  สุทธิภาค เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่  11 เป็นผู้แทน 
สทค. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทคลื่นความถี่ (พศ. 2555) ในส่วนของตารางก าหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นที่ก าหนดให้ใช้กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม และกิจการอ่ืน ณ ห้องประชุมสโมสรกองทัพบก จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

4.25 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558  คุณรัตติกาล  อ่องนุช กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 11  
  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมหารือข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่  10 สาขาโทรคมนาคมฯ                 

ณ ห้องประชุม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.26 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมเตรียมการ

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม ส านักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดโดย            
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

4.27 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค.เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือ
เตรียมการจัดสัมมมนาเรื่อง บทบาทอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อ Telecommuting ณ ห้องประชุม อาคาร              
มนริริน  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

4.28 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น
เพ่ือตรวจสอบผลการส ารวจมูลค่าตลาดสื่อสาร ณ ห้องประชุม โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค จัดโดย ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

4.29 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  คุณศุภชัย  เจียรวนนท์ นายก สทค. และ ดร.อธิป  อัศวานันท์ เลขาธิการ  ในคณะ 
กรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์           
และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economy ประเทศไทย (ภาคเอกชน) ณ ห้องประชุม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.30 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ดร.อธิป  อัศวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 เป็นผู้แทน 
สทค. เข้าร่วมประชุม Focus group  พิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การคลืนคลื่นความถี่เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ฯ             
ณ ห้องประชุม โรงแรม รามาการ์เด้นส์  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

4.31  วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  ดร.รัฐพล ศรุรัตนวรกุล เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท า        
แผนการเปิดเสรีการค้าบริการเพ่ือน าไปสู่ชาติแห่งการค้า ณ ห้องประชุม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ             
จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

4.32  วันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ดร.รัฐพล ศรุรัตนวรกุล เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบความคืบหน้า 
และก าหนดท่าทีการเจรจาการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ FTAs ณ ห้องประชุม ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

4.33  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมระดมความ
คิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม โรงแรม               
เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4.34   วันที่ 3 สิงหาคม 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน 1800 และเรื่อง แผนความถี่กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล” ณ ห้องประชุม โรงแรม 
เซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

4.35   วันที่ 7 สิงหาคม 2558  คุณประสงค์  เรืองศิริกูลชัย อุปนายก และ ดร.อธิป  อัศวานันท์ เลขาธิการ ในคณะ 
กรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสังคม ณ ห้องประชุม โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4.36   วันที่ 22 กรกฎาคม 2558  ดร.อธิป  อัศวานันท์ เลขาธิการ  ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 เป็น    
ผู้แทน สทค.เข้าร่วมประชุม ITU Forum on Digital Economy Thailand ณ ห้องประชุม โรงแรม พลาซ่า           
แอทธินี จัดโดย สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ 

4.37   วันที่ 30 กันยายน  2558  คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 
เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์การสัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าไทย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 
โรงแรม พลาซ่า แอทธินี  จัดโดย สภาหอการค้าไทย  

4.38   วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2558 คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ส านักงาน              
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

4.39   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง 
“ดาต้าเซ็นเตอร์” ณ ห้องประชุม วสท. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.40   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน PHOTO FAIR 
2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  

4.41   วันที่ 24  ธันวาคม 2558  ดร.อธิป  อัศวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 และ           
คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
High level Expert Roundtable ณ ห้องประชุม โรงแรม เซ็นจูรี่ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
5.     ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สทค. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  

5.1 วันที่ 6 เมษายน 2558  คุณพัชรี  พงศ์นิรชร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมวิชาการและนันทนาการ เป็นผู้แทน สทค.  
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558  สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม โรงแรม            
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

5.2 วันที่ 4  สิงหาคม 2558  คุณรังษี  วนเศรษฐ อุปนายก พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ในคณะกรรมการ
บริหาร ชุดที่ 12  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ณ ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

5.3 วันที่ 11  สิงหาคม 2558  คุณจ ารัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. ร่วมงานเปิดตัวศูนย์กลาง
ข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

5.4 วันที่ 14 สิงหาคม 2558  คุณประสงค์  บุศปพงศ์ อุปนายก พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ในคณะกรรมการ
บริหาร ชุดที่ 12  เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ครบรอบการก่อตั้ง 12 ปี ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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5.5 วันที่ 18  สิงหาคม 2558  คุณศุภชัย  เจียรวนนท์ นายก สทค. พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการบริหาร          

ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ            
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”                          
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ   

5.6 วันที่ 14 กันยายน  2558  สทค. จัดงานฉลองเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 25 ปี ของการจัดตั้งฯ ภายใต้หัวข้อ 
“ยุทธศาสตร์โทรคมนาคมไทย เตรียมความพร้อมสู่ศูนย์กลางอาเซียน” ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ถนน
เพลินจิต กรุงเทพฯ 

5.7 วันที่ 7 ตุลาคม 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาส              
ที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบการ
ก่อตั้ง 4 ปี ณ  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

5.8 วันที่ 19 ตุลาคม 2558 คุณขจรศักดิ์ สิงหเสนี อุปนายก ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12  และคุณจ ารัส            
ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. วางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทยต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” 
เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ. พระราม 6 กรุงเทพฯ 

5.9      วันที่ 4  พฤศจิกายน 2558  คุณจ ารัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ ณ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 1 นนทบุรี 

5.10 วันที่ 22  ธันวาคม 2558 สทค. จัดกอล์ฟการกุศล เพ่ือเชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิก สทค. และบุคคลทั่วไป
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม โดยน ารายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ส าหรับกิจการสาธารณกุศล ณ สนามริเวอร์ เดล 
กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ปทุมธานี   

 
6. ด้านการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม 

 

6.1 พัฒนาเว็บไซต์ของ สทค. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป 

 
7.     ด้านสมาชิกภาพของ สทค. 
 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2558  –  เดือนธันวาคม 2558  สทค. มีสมาชิกใหม่เพ่ิม จ านวน 11 ราย ประกอบด้วย  
สมาชิกนิตบิุคคล จ านวน  3 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จ านวน 2  ราย สามัญรายปี จ านวน 6 ราย  
 

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2558  สทค. มสีมาชิกรวม  1,009 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 52 ราย  
สมาชิกสามัญตลอดชีพ จ านวน 794 ราย และสมาชิกสามัญรายปี จ านวน 163 ราย 
 

สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 52 ราย ประกอบด้วย 
 

1.  The Telecommunications Association of Japan  
2.  NTT Communications (Thailand) Co., Ltd. 
3.  Advance Info Service Public Limitd 
4.  Bangkok Telecom Company Limitd 
5.  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
6.  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
7.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
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8.  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
9.  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
10. บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) 
11. บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. HBC Telecom Co., Ltd. 
13. บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14. บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จ ากัด 
15. Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. 
16. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
17. บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากัด 
18. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 
19. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด   
20. บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
21. Mobile Innovation Company Limited 
22. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 
23. บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จ ากัด 
24. บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
25. บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
26. บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 
27. บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
28. บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากัด 
29. บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จ ากัด 
30. บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด 
31. บริษัท สามารถ เทลคอม จ ากัด (มหาชน) 
32. บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
33. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
34. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
35. บริษัท สยามไฟเบอร์อ๊อพติคส์ จ ากัด 
36. บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ากัด 
37. บริษัท ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ 
38. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) 
39. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด (AIN) 
40. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด (SBN) 
41. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
42. บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
43. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
44. บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จ ากัด 
45. บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จ ากัด 
46. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
47. บริษัท ที. ซี. ซี เทคโนโลยี จ ากัด 
48. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
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49. บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จ ากัด 
50. บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด  
51. Futong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd. 
52. บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด 
   
8. ด้านสถานภาพการเงิน 

 

   เมื่อสิ้นปี 2557  สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 6,879,895.66 บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน               
(เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 650,663.59 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และ
อุปกรณ์) จ านวน 6,229,232.07 บาท ในระหว่างปี 2557  สทค. ด าเนินกิจการมีรายได้ จ านวน 3,172,986.22 บาท        
มีรายจ่ายจ านวน 3,193,267.20 บาท มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 20,280.98 บาท 

 

เมื่อสิ้นปี 2558  สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 7,451,705.98  บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน                      
(เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 5,281,922.82 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และ
อุปกรณ์) จ านวน 2,169,783.16 บาท ในระหว่างปี 2558  สทค. ด าเนินกิจการมีรายได้ จ านวน 4,720,384.06 บาท         
มีรายจ่ายจ านวน 4,235,174.73 บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย จ านวน 485,209.33  บาท 

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


