
 

ที่ สคท.076/59/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่93-4/2559 วนัพุธที ่ 20  เมษายน  2559 

เวลา 16.00 น.  ณ ร้านอาหารแมกไม้ชายคลอง กรุงเทพฯ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.  นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 
6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 
8.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

9. นายนพคุณ  ควรสมาคม  ที่ปรึกษา 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม    

  1.   นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ  

  2.   นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล  อุปนายก 
  3.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

   4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์
   6.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

7.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพเิศษ 

8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 
9.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ  

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าว

เปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 



 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
1.1  ขอเชิญประชุม 

ดว้ย ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวจิยันโยบาย ขอเชิญประชุม
ระดมความคิดเห็นเพือ่ตรวจสอบผลการส ารวจมูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทยประจ าปี 2558 และ
ประมาณการปี 2559 ในวนัศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ หอ้งคริสตลั 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็น
จูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ   โดยสมาคมฯ ส่งผูแ้ทนคุณประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
ที่ประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 93-4/2559 
นายกิตติรัตน์  เมฆมณี(เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 92-3/2559   เม่ือวนั 

องัคารที่ 15 มีนาคม 2559   ณ  บริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 92-3/2559 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 
นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  )   รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิม    2,909.14 บาท 

รายรับดังนี้    เงินบริจาคคุณปิยดา (ค่าคอมมิชชัน่ บมจ.ซี เอส เอส)    11,020.35 บาท 

รายจ่ายดังนี้   - 

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  20  เมษายน 59    จ านวน   13,929.49 บาท 

ที่ประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที่ประชุมวา่ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่ 15 มี.ค. – 20 เม.ย. 59  

ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  120  บริษทั  
ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

         นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่ ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบ 
ในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาณ 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้วา่  ยงัไม่ความคืบหนา้โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

ที่ประชุม:  รับทราบ 
 

 



 

 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทยีม) 

          นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่  ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบใน 
ที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.5  การอบรมสาขาช่างไฟฟ้า  

 คุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)   คณะกรรมการสมาคมฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสุเมธ 

ขอเขา้พบเจา้หนา้ที่ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน จ.นนทบุรี  เพือ่ปรึกษาหารือเร่ืองการขึ้นทะเบียนสาขาช่างไฟฟ้า 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา   (ถ้าม)ี 
5.1  ใบขอเก็บเงินต่ออายสุมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดส่้งใบเก็บเงินค่าต่ออายสุมาชิกสภาหอการคา้ รวม 3 ปี  ตั้งแต่

วนัที่  07/07/2556 – 07/07/2559  ปีละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน  51,000  บาท ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  โดย
สมาคมฯ ไดท้  าจดหมายขอยกเลิกการเป็นสมาชิกสภาหอฯ แลว้ตั้งแต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2558   

ที่ประชุม:  รับทราบ และใหเ้จา้หนา้ที่สมาคมฯ ท าจดหมายยกเลิกการเป็นสมาชิกสภาหอฯ อีกคร้ัง 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 
 

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 
 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


