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 รายงานผลการด าเนินงานของ สทค. ประจ าปี 2559  
(มกราคม – ธันวาคม) 
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1 ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และน าเสนอนโยบายของประเทศด้านโทรคมนาคม 
 

1.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนสมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สทค.) เพ่ือศึกษำควำม   
เป็นไปได้ของโครงกำรปรับเปลี่ยนสำยไฟฟ้ำและสำยสื่อสำรจำกสำยอำกำศเป็นสำยใต้ดิน              
ร่วมกับคณะท ำงำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) 

1.2 แต่งตั้งคณะท ำงำนสมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สทค.) เพ่ือศึกษำควำม 
เป็นไปได้ของโครงกำรปรับเปลี่ยนสำยไฟฟ้ำและสำยสื่อสำรจำกสำยอำกำศเป็นสำยใต้ ดิน               
ร่วมกับคณะท ำงำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  

1.3 แต่งตั้งคณะท ำงำนก ำหนดแนวทำงกำรบริกำร Prompt Pay ผ่ำนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเรื่อง        
กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงกำรประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำน           
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจและด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดร่วมกับสมำคมธนำคำรไทย             
อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคมอย่ำงยั่งยืน 

1.4 แต่งตัง้คณะท ำงำนส่งเสริมกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศร่วมกัน และส่งเสริมสิทธิแห่งทำง   
(Infrastructure Sharing and Rights of Way) รวมถึง Submarine Cable เพ่ือเป็นกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน รัฐวิสำหกิจ นักวิชำกำร ภำคประชำสังคม ซึ่งถือเป็นกำร
รวมเอำพลังทุกภำคส่วน ให้เกิดกำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
โดยมีหน่วยงำนกลำงที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลอย่ำงยั่งยืนเป็นธรรม อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
โทรคมนำคมไทยในทุกมิติและทุกด้ำนอย่ำงยั่งยืน 

1.5 แต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมให้ผู้ให้บริกำรข้อมูลรำยใหญ่ระดับโลกมำประเทศไทย (Major Content   
Providers) เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน รัฐวิสำหกิจ นักวิชำกำร ภำค
ประชำสังคม ซึ่งถือเป็นกำรรวมเอำพลังทุกภำคส่วน ให้สำมำรถดึงดูดกำรลงทุนและประสำนควำม
ร่วมมือจำกผู้ให้บริกำรข้อมูลรำยใหญ่ระดับโลก อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคมไทย
ในทุกมิติและทุกด้ำนอย่ำงยั่งยืน 

1.6 แต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมนวัตกรรมล้ ำสมัย (New Technology) รวมถึง Fintech & Security และ    
IoT เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน รัฐวิสำหกิจ นัก วิชำกำร และภำค     
ประชำสังคม ซึ่งถือเป็นกำรรวมเอำพลังทุกภำคส่วน เพ่ือผลักดันให้เกิดนวัตกรรม หรือบริกำรใหม่ๆ             
อันจะส่งผลให้อุตสำหกรรมโทรคมนำคมไทยพัฒนำเทียบเท่ำประเทศผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และสู่กำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีของภูมิภำค  ตลอดจนจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
โทรคมนำคมไทยในทุกมิติและทุกด้ำนอย่ำงยั่งยืน  
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1.7 แต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมระบบกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning ) เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือ 
ร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน รัฐวิสำหกิจ นักวิชำกำร ภำคประชำสังคม ซึ่งถือเป็นกำรรวมเอำพลัง             
ทุกภำคส่วน เพ่ือผลักดันให้ประชำชนทุกกลุ่มในสังคมสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงโอกำส                 
และควำมเท่ำเทียมอย่ำงทั่วถึง อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคมไทยในทุกมิติ                  
และทุกด้ำนอย่ำงยั่งยืน 

1.8 แต่งตั้งคณะท ำงำนซิมโทรศัพท์มือถือเพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ือประสำนและท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกัน แก้ไข และบรรเทำปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ซิมโทรศัพท์มือถือ            
เพ่ือก่อเหตุระเบิดอันส่งผลต่อควำมมั่นคงของประเทศ 

1.9 แต่งตั้งคณะท ำงำนบิลลิ่ งอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือจัดท ำข้อเสนอในกำรแก้ไขกฎหมำยให้มีกำรท ำ
ใบเสร็จรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำย Digital 
Economy ของรัฐบำล 

1.10 แต่งตั้งคณะท ำงำนยุทธศำสตร์โทรคมนำคมไทย เพ่ือน ำเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
โทรคมนำคมของประเทศ ต่อที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงประกอบกำรก ำหนด
นโยบำยก ำกับภำครัฐต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคมของประเทศ 

1.11 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559  ดร. อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมพิธีลงนำมบันทึก
ข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรปฎิรูปประเทศ ระหว่ำงสภำขับเคลื่อนกำรปฎิรูป
ประเทศกับองค์กรเครื่อข่ำย 52 องค์กร ทั้งนี้ เพ่ือแสดงเจตนำรมย์ให้ควำมร่วมมือ และขยำยควำม
ร่วมมือให้ได้มำกที่สุดในกำรขับเคลื่อนกำรปฎิรูปประเทศให้บรรลุเป้ำหมำย อันจะเกิดประโยชน์              
ต่อประเทศชำติโดยด ำเนินกำรให้เกิดกำรปฎิรูปในด้ำนต่ำงๆ ตำมแผนกำรปฎิรูปประเทศให้สัมฤทธิ์และ
เป็นรูปธรรมมำกที่สุด ณ อำคำรรัฐสภำ 1 จัดโดย สภำขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ 

1.12 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2559  ดร. อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร  คุณอรพิน ไอยะรำ รองเลขำธิกำร                    
คุณชำร์ลส์ แฟรงค์ ชิคอะเรลี่ กรรมกำรบริหำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมพิธีลงนำมควำมตกลงระหว่ำง    
รัฐบำลไทย และสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ ในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน ITU Telecom 
world 2016 ระหว่ำงวันที่  14 - 17  พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องประชุม อิมแพค เมืองทองธำนี 
กรุงเทพฯ  จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

1.13 เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2559  ได้ยื่นหนังสือต่อ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร                            
เลขำคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เรื่อง แนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรค                           
กำรใช้ใบก ำกับอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบริกำรโทรคมนำคม 

1.14 เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2559 ได้ยื่นหนังสือต่อ อธิบดีกรมสรรพำกร เรื่อง ขอหำรือประเด็นภำษีมูลค่ำ 
กรณีกำรจัดและส่งมอบใบก ำกับภำษแีก่ผู้ใช้บริกำร 

1.15 เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2559 ได้ยื่นหนังสือต่อเลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  ต่อร่ำงประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  เรื่อง ก ำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำร
โทรคมนำคมและลักษณะของกิจกำรโทรคมนำคมที่ต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 



3 

 

1.16 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2559  ได้ยื่นหนังสือต่อคุณมนตรี ศรีเอ่ียมสะอำด ประธำนคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ และก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ …) พ.ศ… 

1.17 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2559 ได้ยื่นหนังสือต่อ นำงทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง ขอน ำเสนอรูปแบบควำมร่วมมือสนับสนุนแผนงำนขยำยอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเข้ำถึงพ้ืนที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสม และแนวทำงที่ประเทศไทยจะเป็น
ศูนย์กลำงโทรคมนำคมของอำเซียน 

1.18 เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2559 ได้ยื่นหนังสือต่อ ดร. อุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่องขอ ให้กำรสนับสนุนแผนงำนขยำยอินเตอร์ เน็ตควำมเร็วสู ง          
เข้ำถึงพ้ืนที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

1.19 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 ดร. อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหำร และ
สมำชิกสมำคมฯ ได้เข้ำร่วมแสดงควำมยินดีต่อ คุณทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัล                  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในโอกำสแรกทีเข้ำพบหลังกำรจัดตั้งกระทรวงใหม่ พร้อมหำรื อ            
แนวทำงกำรสนับสนุนแผนงำนขยำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือเข้ำถึงพ้ืนที่ต่ำงๆ ของประเทศ            
ณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรบี ถ. แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

1.20 เมื่อวันที่ 29  กันยำยน 2559  ดร.อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรยกระดับควำมพร้อมรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์ (CERT Readiness)              
ต่อภำคธุรกิจ กำรค้ำ อุตสำหกรรม และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญของประเทศ จัดโดยส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมด้วยหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน รวม 18 องค์กร 
เพ่ือส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กรและหน่วยงำน            
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้ำงควำมตระหนัก ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนในกำรแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมไซเบอร์ที่อำจกระทบต่อควำมมั่นคงและเสถียรภำพของประเทศ ส่งเสริมกำรตั้ง 
Sector-based CERT รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคำมที่เกิดขึ้น ร่วมกันบริหำรจัดกำรสื่อ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณะ และพัฒนำยกระดับควำมพร้อมของบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงไซเบอร์
ในประเทศไทย ณ ห้องสัมมนำ ชั้น 12 อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ 

1.21 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2559  ดร. อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมพิธีลงนำม
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดิน ระหว่ำง 5 หน่วยงำนภำครัฐ ประกอบด้วย 
กระทรวงมหำดไทย กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กำรไฟฟ้ำนครหลวง และสมำคม
โทรคมนำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพ่ือร่วมกันปรับเปลี่ยนสำยโทรคมนำคมจำก
ระบบสำยอำกำศเป็นระบบสำยใต้ดินในเส้นทำงถนนพหลโยธินและพญำไท ซึ่งเป็นพ้ืนที่น ำร่อง                
และปรับสภำพภูมิทัศน์ให้สวยงำม เพ่ิมควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน รวมทั้ง                  
เพ่ือรองรับกำรเป็นมหำนครแห่งอำเซียน ณ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (ส ำนักงำนใหญ่) เพลินจิต กรุงเทพฯ 

 
2 ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ

วิชาชีพด้านโทรคมนาคม 
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2.1 เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2559  สทค. จัดสัมมนำทำงวิชำกำรร่วมกับสมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศ

ญี่ ปุ่ น ในหั วข้อ  “ Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway”  ณ ห้องประชุม  
โรงแรม มิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

2.2 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559  ดร. อธิป  อัศวำนันท์ เลขำธิกำร เป็นผู้แทน สทค. ร่วมเป็นวิทยำกร
บรรยำย “กำรประชุมรับฟังชี้แจงสำระส ำคัญและรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) แผนพัฒนำดิจิทัล            
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” ณ ห้องประชุม  โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซ็น เตอร์               
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร่วมกับ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

2.3 เมื่อวันที่ 3  มิถุนำยน 2559  สทค. จัดเสวนำทำงวิชำกำรในหัวข้อ “กฎหมำยดิจิทัล ควำมหวังสู่              
กำรปฎิรูป” ณ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถ. รัชดำภิเษก กรุงเทพฯ 

2.4 เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2559  ดร.อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร  เป็นผู้แทน สทค . ร่วมเป็นวิทยำกร                 
ก ำ ร เส ว น ำ ใน หั ว ข้ อ “ E - agriculture challenges, opportunities & solutions – Global 
experiences”  โดยได้น ำเสนอมุมมองภำคโทรคมนำคมเกี่ยวกับควำมพร้อมของประเทศไทย          
ต่อยุทธศำสตร์เพ่ือกำรเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-agriculture) ณ ห้องประชุม สถำบันวิชำกำร                   
ที โอที  จ .นนทบุ รี  จั ด โดย  Food and Agriculture Organization (FAO) ร่วมกับ International 
Telecommunication Union (ITU)  

2.5 เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2559 สทค. จัดประชุม Workshop เพ่ือระดมควำมคิดเห็นในกำรก ำหนดพันธกิจ
และทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคมในยุคดิจิตอล เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของ
รัฐบำล และกระทรำงดิจิทัลเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

2.6 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559  ดร.อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นวิทยำกร
ในกำรเสวนำหัวข้อ “The digital economy: driving industry 4.0”  ในงำน ITU Telecom World 
2016  โดยได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 ให้สอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจดิจิทัลที่ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกน ำมำใช้ในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน และเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อำคำรชำเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี  

 
3. ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคม

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม ดังนี้ 
 

ในปี  2559 ( มกรำคม – ธันวำคม ) สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เข้ำร่วมเป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรอนุกรรมกำร และ
คณะท ำงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกิจกำรโทรคมนำคมของประเทศโดยรวม ดังนี้ 

 

3.1 คุณวิชัย เบญจรงคกุล นำยกกิตติมศักดิ์  เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรบริหำร                 
โดยท ำหน้ำที่เป็นประธำนสมำคมสมำพันธ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
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3.2 คุณวิชัย เบญจรงคกุล นำยกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นประธำนอนุกรรมกำรร่วมภำครัฐ        

และเอกชนเพ่ือพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ กรอ.อศ. กลุ่มอำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร          
ศูนย์สำรสนเทศและก ำลั งคนอำชีวศึกษำ กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรร่วมเป็ น
คณะอนุกรรมกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรผลิต และแผนก ำลังคน
อำชีวศึกษำ กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

3.3 ดร. อธิป  อัศวำนันท์ เลขำธิกำร  เป็นผู้แทนหลัก คุณอรพินท์ ไอยะรำ รองเลขำธิกำร และคุณชำร์ลส์ 
แฟรงค์  ชิคอะเรลี่  กรรมกำรบริหำร เป็นผู้แทนส ำรอง เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรแห่ งชำติ                  
เพ่ือเตรียมกำรจัดงำน ITU Telecom World 2016 ระหว่ำงวันที่  14 – 17 พฤศจิกำยน 2559               
ณ อิมแพ็ค  เมืองทองธำนี 

3.4 ดร. อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร เป็นผู้แทนหลัก และคุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน
ส ำรอง เข้ำร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำรประสำนงำนเครือข่ำยสื่อสำรมวลชน ในคณะกรรมกำรบริหำร
เครือข่ำยร่วมขับเคลื่อนกำรปฎิรูปประเทศ   

3.5 คุณบัญชำ กลั่นประยูร กรรมกำรบริหำรและเหรัญญิก เป็นผู้แทน สทค . เข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำน
เตรียมกำรประชุมใหญ่ระดับโลกว่ำด้วยวิทยุคมนำคม ค.ศ. 2019 (WRC -19) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

3.6 คุณ วี ระ  รัตนแสงเสถี ย ร กรรมกำรบริห ำร  เป็ น ผู้ แทน  สทค . เข้ ำร่ วม เป็ นอนุ ก รรมกำร                              
ในคณะอนุกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนฝืมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชีพนักออกแบบระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม ส ำนักงำนพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน 

3.7 คุณจ ำรัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำแก้ไข               
ร่ำงนิยำมอำชีพและอุตสำหกรรม กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน 

3.8 คุณธิติฎฐ์  นันทพัฒน์สิริ กรรมกำรบริหำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรธุรกิจบันเทิง 
 และกำรสื่อสำร สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
3.9 ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยำวรรณ กรรมกำรบริหำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรบริหำร ในสภำ 

  สมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
3.10 คุณจ ำรัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นที่ปรึกษำกรรมกำรบริหำร สมำคม 

  สมำพันธ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
3.11 คุณจ ำรัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรสมำคมกำรค้ำ             

กลุ่มบันเทิงและกำรสื่อสำร สภำหอกำรค้ำไทยแห่งประเทศไทย 
3.12   คุณจ ำรัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลกำร 

ประมูลควำมถีใ่นกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 และ 900 MHz  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร 
  กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ   

 
4. ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม 
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4.1    เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2559  ดร. อธิป  อัศวำนันท์ เลขำธิกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมกำรประชุมเพ่ือ 
ระดมควำมคิดเห็นของกลุ่ม ITA ต่อควำมตกลง TPP ณ ห้องประชุม อำคำรบรรเจิด สภำหอกำรค้ำแห่ง                 
ประเทศไทย 

4.2 เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมกำรประชุม 
ระดมควำมคิดเห็นเพ่ือก ำหนดกรอบนิยำมกำรศึกษำมูลค่ำตลำดสื่อสำรของประเทศไทย ประจ ำปี 2558 
และประมำณกำร ปี 2559  ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  

4.3 เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559  คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมกำรบริหำร เป็นแทน สทค. เข้ำร่วมกำร
ประชุม Thailand Japan Economic Forum ณ ห้องประชุม โรงแรมดุสิตธำนี กรุงเทพฯ จัดโดย   
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

4.4 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559  คุณจ ำรัส  ตันตรีสุคนธ์  ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมกำร
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นย่อยในกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม ณ ห้องประชุม ส ำนักงำน
กองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ อำคำร 
ไอทำวเวอร์ จัดโดย มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

4.5   เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2559  คุณจ ำรัส  ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค.เข้ำร่วมประชุม
เพ่ือจัดท ำท่ำทีด้ำนกำรค้ำบริกำรภำยใต้ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค RCEP และควำม
ตกลงว่ำด้วยบริกำรของอำเซียน AFAS  ณ ห้องประชุม กรมเจรจำกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

4.6 เมื่อวันที่  16 กุมภำพันธ์ 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วม                    
กำรสัมมนำในหัวข้อ “กำรพัฒนำ Trade Facilitation กับกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรค้ำของประเทศไทย”           
ณ ห้องประชุม โรงแรม ดิ  เอมเมอร์รัลด์ รัชดำภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย สภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือ                   
แห่งประเทศไทย (สภำผู้ส่งออก) 

4.7 เมื่อวันที่  19 กุมภำพันธ์ 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค.  เข้ำร่วม               
กำรสัมมนำในหัวข้อ “กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยยุทธศำสตร์ชำติกำรค้ำ Trading nation”             
ณ ห้องประชุม โรงแรม Crowne Plaza  กรุงเทพฯ จัดโดย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

4.8   เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมกำร
ประชุมคณะกรรมกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ด้ำนกำรค้ำบริกำรและกำรลงทุน) ครั้งที่ 1           
ณ ห้องประชุม สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

4.9   เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559  คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมกำรบริหำร  และคุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ 
ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมกำรประชุม “Focus group ร่ำงยุทธศำสตร์ระบบโลจิสติกส์ 
สำขำสื่อสำร ฉบับที่ 2” ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

4.10  เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2559  คุณวิชัย  เบญจรงคกุล นำยกกิตติมศักดิ์ คุณขจรศักดิ์ สิงหเสนี  อุปนำยก                    
คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล กรรมกำรบริหำร  คุณรังษี วนเศรษฐ กรรมกำรบริหำร และคุณจ ำรัส                            
ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมงำน “Organizing a talk by Bangladesh Post 
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and Telecommunication Minister on 4 March 2016” ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล             
ถ. ศรีอยุธยำ กรุงเทพฯ จัดโดย สมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศไทย 

4.11  เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เรื่อง “ASRAM ICT Master Plan 2020” ณ ห้องประชุม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ             
จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

4.12  เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2559 คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
“ASRAN ICT Master plan 2020 และทิศทำงของไอซีทีอำเซียน” ณ ห้องประชุม โรงแรม อีสติน             
แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ  จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

4.13   เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร  เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมฟังกำร       
 เสวนำหัวข้อ“กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยด้วยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ณ ห้องประชุม อำคำรศูนย์ประชุม อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

4.14  เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559  ดร.อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร และคุณประสงค์ เรืองศิริกุลชัย อุปนำยก             
เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมงำน “Invitation : Asia Pacific Information Superhighway (AP - IS) 
Private Sector Consultative Meeting Bangkok” ณ ห้องประชุม UNCC กรุงเทพฯ จัดโดย ESCAP 
United Nations Economic and Social  Commission for Asia and the Pacific 

4.15  เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2559 คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมระดม              
ควำมคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบผลกำรส ำรวจมูลค่ำตลำดสื่อสำรของประเทศไทย ประจ ำปี 2558 และ                    
ประมำณกำร ประจ ำปี 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

4.16 เมื่อวันที่  27  เมษำยน 2559  คุณศุภชัย  เจียรวนนท์  นำยก สทค . และดร. อธิป อัศวำนันท์ 
เลขำธิกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมประชุม “C level Meeting on Advancing Digital Thailand 
Strategies” ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ จัดโดย 
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

4.17 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2559 คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์  ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมประชุม           
กลุ่มย่อยเพ่ือท ำควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่ำน 800 / 900 MHz  ครั้งที่ 2 ณ ห้องกมลพร  
โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

4.18 เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์  ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมสังเกตุ
กำรณ์ประมูลคลื่นควำมถ่ีย่ำน 895 – 905 , 940 – 950 MHz ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

4.19 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2559  คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นำยก สทค. เป็นผู้แทน สทค.  เข้ำร่วมประชุม
หำรือร่วมกับคุณฐำกร ตัณฑสิทธิ์ เลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ คุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรสำยก ำกับสถำบันกำรเงิน                          
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และคุณปรีดี ดำวฉำย ประธำนสมำคมธนำคำรไทย เรื่อง “แนวสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับประชำชนในกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำงกำร เงินผ่ำนอุปกรณ์ โทรศัพท์ เคลื่อนที่                
เพ่ือหำรือถึงควำมเป็นไปได้ ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย                     
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ในกำรใช้บริกำรของ 2 อุตสำหกรรม” ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

4.20 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2559  คุณปัญญำสำร  ปริศวงศ์  กรรมกำรบริหำร เป็นผู้แทน สทค . เข้ำร่วม
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อร่ำงแผนแม่บทวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ .ศ. 2560 – 2564 ณ ห้องประชุม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์                
จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

4.21 เมื่ อวันที่  5 กันยำยน 2559  ดร.อธิป  อัศวำนันท์  เลขำธิกำร และคุณ วีระ รัตนแสงเสถียร 
กรรมกำรบริหำร เป็นผู้แทน สทค . เข้ำร่วมประชุม “Cyber security assessment for critical 
infrastructure protection of Thailand” ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

4.22 เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2559  ดร.อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร และคุณประสงค์ เรืองศิริกูลชัย อุปนำยก 
เป็นผู้แทน สทค . เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล              
ประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

4.23  เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2559 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นำยก สทค. เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมประชุมหำรือ                
แนวทำงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่  ณ ห้องประชุม 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ จัดโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

4.24 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2559 ดร.อธิป อัศวำนันท์ เลขำธิกำร พร้อมด้วยผู้แทนสมำชิกนิติบุคคล                   
เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมประชุมเรื่อง “แผนงำนขยำยอินเตอร์เนตควำมเร็วสูงฯ” ร่วมกับผู้แทนจำก 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

4.25 เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2559 คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร กรรมกำรบริหำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมประชุม 
NBTC Public Forum 59 ครั้งที่  6 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเซีย กรุงทพฯ จัดโดย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ  

4.26 เมื่อวันที่  18  พฤศจิกำยน 2559  คุณพิบูลย์    กรรมกำรบริหำร และคุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ 
ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล             
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564  ณ ห้องประชุม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพริเวอร์ไซค์ จัดโดย 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

4.27 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมกำร                  
ประชำพิจำรณ์ร่ำงข้อบังคับสภำวิศวกรว่ำด้วยกำรออกใบอนุญำตเป็นผ็ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภำคีวิศวกร พ.ศ. … และร่ำงข้อบังคับสภำวิศวกรว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก 
ค่ำบ ำรุง และค่ำธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจำกสมำชิก หรือบุคคลภำยนอก (ฉบับที่…) พ .ศ . …                   
ณ ห้องประชุม  โรงแรมเอสซี ปำร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สภำวิศวกร  
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4.28 เมื่อวันที่ 16  ธันวำคม 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. เข้ำร่วมงำน               
“ลำก่อน ICT สวัสดี Digital”  ณ ห้องประชุม อำคำรซอฟต์แวร์พำร์ค ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย 
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 

 
5.     ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สทค. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2559  ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นำยกกิตติมศักดิ์  คุณไกรสร พรสุธี นำยก
กิตติมศักดิ์  และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นำยก  สทค. เป็นผู้แทน สทค . ร่วมแสดงควำมยินดีแก่               
คุณปรีญำภรณ์ ตั้งเผ่ำศักดิ์ อุปนำยก และกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ำกัด 
(มหำชน) ในโอกำสที่ บริษัทประสบควำมส ำ เร็จในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์                         
แห่งประเทศไทย  

5.2 เมื่อวันที่ 4  สิงหำคม 2559  คุณเลิศรัตน์ รตะนำนุกูล รองเลขำธิกำรสมำคม และคุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ 
ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค . เข้ำร่วมพิธีถวำยบังคมพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน โอกำสวันสื่อสำรแห่งชำติ ประจ ำปี 
2559  จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ฯ บริเวณ            
ลำนด้ำนหน้ำอำคำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

5.3 เมื่อวันที่  11 สิงหำคม 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค.  ร่วมแสดง                  
ควำมยินดีเนื่องในโอกำสวันครบรอบ 13  ปี ของกำรจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)  
ณ อำคำรบริหำร 2 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)  

5.4 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2559 คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร พร้อมเจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้แทนสทค.           
เข้ำร่วมพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว "พระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย"  เนื่องในวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ณ ลำนพระบรม            
รำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

5.5 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2559  สทค. ร่วมกับสมำคมเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย, โครงกำร
สำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำผู้น ำ และโครงกำรผู้น ำเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำ            
อย่ำงยั่งยืน จัดพิธีเปิดส ำนักงำนแห่งใหม่ พร้อมประกอบพิธีบ ำเพ็ญกุศลทำงพุทธศำสนำ รับพรและ           
กำรประพรมน้ ำพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ในโอกำสเปิดบ้ำนใหม่ส ำนักงำนอย่ำงเป็นทำงกำร 
ณ อำคำร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ถ. รัชดำภิเษก กรุงเทพฯ 

5.6 เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2559  สทค. จัดกอล์ฟกำรกุศล เพ่ือเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงสมำชิก สทค. และ
บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรคมนำคม โดยน ำรำยได้ส่วนหนึ่ งไปใช้ส ำหรับกิจกำรสำธำรณกุศล                     
ณ สนำม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี   

5.7 เมื่อวันที่  20 กันยำยน 2559  สทค. ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวำยภัตตำหำรเพล เนื่อง            
ในโอกำสครบรอบ 26 ปีของกำรจัดตั้ง สทค. ณ ที่ท ำกำรสมำคมฯ ชั้น 31 อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล 
เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ถ.รัชดำภิเษก กรุงเทพฯ 
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5.8 เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2559  คุณจ ำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้แทน สทค. ร่วมแสดงควำมยินดี
เนื่องในวันครบรอบ 5  ปี ของกำรจัดตั้ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรคณะกรรมกำรกิจกำร            
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  ณ ห้องประชุม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ  

5.9 เมื่อวันที่ 12 - 15 ตุลำคม 2559  สทค. จัดทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือเยี่ยมชมและพบปะกับผู้ประกอบ  
กำรค้ำโทรคมนำคมชั้นน ำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งจะป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธไมตรี  
อันดี ระหว่ ำงอุตสำหกรรมโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศทั้ งสอง ตลอดจนเพ่ื อน ำควำมรู้                         
และประสบกำรณ์มำพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคมของไทย 

5.10 เมื่อวันที่  14 - 17  พฤศจิกำยน 2559  สทค . เข้ำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำรภำยใต้  Theme : 
Collaborating in the Digital Economy ในงำน ITU Telecom World 2016 โดยได้น ำเสนอพระ
รำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทำงด้ำนกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม รวมถึงประวัติควำมเป็นมำของรำงวัลเฉลิมพระเกียรติ “Telecom Man of the 
Nation” ซึ่งทำง สทค .ทูลเกล้ำฯ ถวำยเมื่อวันที่  4 เมษำยน 2539  รวมทั้งยังได้น ำเสนอประวัติ               
ควำมเป็นมำ พันธกิจ กำรด ำเนินงำน และบทบำทของ สทค . ในกำรร่วมพัฒนำอุตสำหกรรม
โทรคมนำคมไทย รวมทั้งรวบรวมประวัติศำสตร์ก้ำวย่ำงที่ส ำคัญ และควำมก้ำวหน้ำของวงกำร
โทรคมนำคมไทยแต่ละยุคจนถึงปัจจุบัน ณ อำคำรชำเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จัดโดย                
รัฐบำลไทย ร่วมกับสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 

 
6. ด้านการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม 

 

6.1 พัฒนำเว็บไซต์ของ สทค. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่ำวสำรต่ำงๆ ตลอดจนควำมรู้ควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีด้ำนโทรคมนำคมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมำชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป 

 
7.  ด้านสมาชิกภาพของ สทค. 

 

ในระหว่ำงเดือนมกรำคม 2559  –  เดือนธันวำคม 2559  สทค. มีสมำชิกใหม่เพ่ิม จ ำนวน  340 รำย 
ประกอบด้วย สมำชิกนิติบุคคล จ ำนวน 3 รำย สมำชิกสำมัญตลอดชีพ จ ำนวน 311 รำย สำมัญรำยปี จ ำนวน  
26  รำย  

 

เมื่อสิ้นเดือนธันวำคม 2559  สทค. มีสมำชิกรวม 1,279 รำย ประกอบด้วย สมำชิกนิติบุคคล จ ำนวน  
51 รำย สมำชิกสำมัญตลอดชีพ จ ำนวน 1,105 รำย และสมำชิกสำมัญรำยปี จ ำนวน 141 รำย 

 

สมำชิกนิติบุคคล จ ำนวน 51 รำย ประกอบด้วย 
1. The Telecommunications Association of Japan (TTA) 

2. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

3. บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 

4. บริษัท บำงกอก เทเลคอม จ ำกัด 
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5. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

6. บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

7. บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

8. บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

9. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 

10. บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ำกัด (มหำชน) 

11. บริษัท เนร่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

12. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

13. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

14. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

15. บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิ้ง จ ำกัด 

16. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ำกัด 

17. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ำกัด (มหำชน) 

18. บริษัท โมบำย อินโนเวชั่น จ ำกัด 

19. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

20. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

21. บริษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 

22. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 

23. บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (อำร์โอเอช) จ ำกัด 

24. บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 

25. บริษัท ฟู่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี กำรสื่อสำร (ประเทศไทย) จ ำกัด  

26. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

27. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ำกัด 

28. บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จ ำกัด 

29. บริษัท สมุทรปรำกำร มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

30. บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 

31. บริษัท ทรู มูฟ จ ำกัด 

32. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดำต้ำ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

33. บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จ ำกัด 

34. บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ำกัด 

35. บริษัท อนันดำ เทคโนโลยี จ ำกัด 

36. บริษัท ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี จ ำกัด 

37. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) 

38. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) 
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39. บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 

40. บริษัท สำมำรถ เทลคอม จ ำกัด (มหำชน) 

41. บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) 

42. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ำกัด (มหำชน) 

43. บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ ำกัด 

44. บริษัท ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ 

45. บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

46. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอมคอม จ ำกัด 

47. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

48. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 

49. บริษัท ไทย ไชน่ำ ไฟเบอร์ ออพติคส์ จ ำกัด 

50. บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มำร์เกตติ้ง จ ำกัด 

51. บริษัท ชินำทรัพย์ จ ำกัด 

8. ด้านสถานภาพการเงิน 
    

เมื่อสิ้นปี 2558  สทค. มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 7,451,705.98  บำท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน                      
(เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน) จ ำนวน 5,281,922.82 บำท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อำคำร 
เงินทุน และอุปกรณ์) จ ำนวน 2,169,783.16 บำท ในระหว่ำงปี 2558  สทค. ด ำเนินกิจกำรมีรำยได้ จ ำนวน 
4,720,384.06 บำท มีรำยจ่ำยจ ำนวน 4,235,174.73 บำท มีรำยได้สูงกว่ำรำยจ่ำย จ ำนวน 485,209.33  บำท 

 
เมื่อสิ้นปี 2559  สทค. มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 8,507,177.08 บำท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน            

(เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน) จ ำนวน 3,632,284.29 บำท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อำคำร 
เงินทุน และอุปกรณ์) จ ำนวน 4,874,892.79 บำท ในระหว่ำงปี 2559  สทค. ด ำเนินกิจกำรมีรำยได้ จ ำนวน 
5,000,747.39บำท  มีรำยจ่ำยจ ำนวน 3,865,246.70 บำท มีรำยได้มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 1,135,500.69 
บำท 

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

 


