
 

ท่ี สคท.224/58/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

คร้ังที ่89– 12/2558 วนัพฤหัสบดีที ่ 17  ธันวาคม  2558 

เวลา 16.00 น.   ณ  ร้านอาหารมะแข่น  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

7.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ ์  ฝ่ายวิชาการ 

8.   นายนพคุณ  ควรสมาคม  ท่ีปรึกษา 

ผู้ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 

  1.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

  2.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

  3.   นายกิตติรัตน ์ เมฆมณี   เลขาธิการ 

   4.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   5.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   6.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

7.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

9.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกลุ  กรรมการ  

เร่ิมประชุมเวลา 16.30 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 



 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ    

1.1  ขอแสดงความเสียใจ 
สมาคมเคเบ้ิลล่ิงไทย ขอแสดงความเสียใจกบัการจากไปของ คุณแม่ฉวีวรรณ  อิทธิสกลุชยั (แม่ยายคุณสุกิจ) 

ซ่ึงสมาคมไดส่้งพวงหรีดไปแลว้วนัน้ี ณ วดัสุทธิวราราม ศาลา 3  โดยเร่ิมสวดพระอภิธรรมวนัท่ี 16-21 ธนัวาคม 58 

เวลา 19.05 น.  และฌาปนกิจวนัองัคารท่ี 22 ธนัวาคม 58  เวลา 15.00 น. 

ท่ีประชุม:   รับทราบ  
1.2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 2558 
ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 21 ธนัวาคม 2558  เวลา  
12.30-16.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล ์โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงจะไดร้ับฟังปฐกถาพิเศษ "พลงัแห่ง
จรรยาบรรณ"จาก ศ.นพ.เกษม  วฒันชยั องคมนตรี ทั้งน้ีร่วมแสดงความยนิดีกบับริษทัสมาชิกท่ีไดร้ับรางวลั
จรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 2558  ฟรีโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
ท่ีประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 89-12/2558 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน(ผูช่้วยเลขาธิการ)  ขอให้ท่ีประชุมรบัรองการประชุม ครั้ งท่ี 88-11/2558   

เม่ือวนัพุธท่ี 18 ต.ค. 58   ณ  บริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ท่ีประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครั้ งท่ี 88-11/2558 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงนิ 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  ติดภาระกิจ จึงให้เจ้าหน้าท่ีสมาคมแจ้งในท่ีประชุมแทน   

จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัท่ี  18 ต.ค. 2558   เป็นจ านวน  -  66,598.72 บาท   

รายรับดังนี ้    ค่าลงพื้นท่ีโฆษณา บจ.ฟูรูคาวา (ประเทศไทย)  3,528  บาท,  

                       ค่าสมคัรสมาชิก บริษทั เทคเน็ตอินโฟร์ จ ากดั  1,500 บาท  

รายจ่ายดังนี ้  ค่าอินเทอร์เน็ต (พ.ย.)   641 บาท,   ค่าโทรศพัท ์(พ.ย. )  206.50  บาท,   ค่าบริการเลขหมายทีโอที 

(พ.ย.)  107  บาท,  ค่าน ้าประปา (พ.ย.)  80.50  บาท,  ค่าไฟฟ้า (พ.ย.)  719.50 บาท,  ค่าพวงหรีด(แม่ยายคุณสุกิจ) 

1,000 บาท, ค่าเช่าออฟฟิต (ธ.ค.)  4,200 บาท,   เงินเดือนพนกังานเดือน (ธ.ค.)  17,950 บาท ,  

ค่าใชจ่้ายต่างๆ  66 บาท   

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันท่ี  18 พฤศจิกายน  58    จ านวน     -  85,441.22 บาท 

ท่ีประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน) ติดภารกิจ ฝากแจง้ในท่ีประชุมว่าในรอบเดือนระหว่างวนัท่ี  

 



 

18 พ.ย. - 17 ธ.ค. 58  มีสมาชิกสมคัรเพิ่มเติม  1 บริษทั  ดงัน้ี  

- บริษทั เทคเน็ตอินโฟร์ จ ากดั            โดยผูมี้อ  านาจลงนาม     นายเสฎฐวุฒิ  ยิง่รุ่งเรือง 
              ท่ีอยู ่    30/135 หมู่ 1 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000 

              ประเภทธุรกิจ   กลอ้งวงจรปิด, Fiber optic 

ท่ีประชุม:    รับทราบ 

4.2  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

         นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบางท่านไดส่้งขอ้มูลโปรไฟล์ 

มายงัสมาคมฯแลว้ และยงัมีอีกบางส่วนยงัไม่ไดส่้งเขา้มา  

ท่ีประชุม:  รับทราบ  

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาณ 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้ว่า  ยงัไม่มีอะไรคืบหนา้ โดยจะแจง้ให้ทราบอีกครั้ ง 

ในการประชุมครั้ งต่อไป 

ท่ีประชุม:  รับทราบ 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทียม) 

          นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ว่า  ตอนน้ียงัไม่มีอะไรคืบหน้า จะแจง้ให้ทราบอีกครั้ ง 

ในท่ีประชุมครั้ งต่อไป 

ท่ีประชุม:  รับทราบ  

4.5  การวางระบบส านักงานสมาคม  

คุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในท่ีประชุมว่า ไดอ้พัรายงานการประชุมประจ าเดือนของปี 

2558 , รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และ Cost TCA เขา้ไปใน Onedrive  

ท่ีประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพิจารณา   (ถ้าม)ี 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 

ปิดประชุม เวลา 17.20 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวีโชค                                                            นายกิตติรัตน ์ เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


