
 

ที่ สคท.018/58/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่78– 1/2558 วนัองัคารที ่ 20  มกราคม  2558 

เวลา 17.00 น.   ณ  ร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองด์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

9.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก  

10. นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

11. นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

12. นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

13. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

 2.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   3.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรพเิศษ 

   4.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 



 

 

เร่ิมประชุมเวลา 17.30 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ    

1.1 ขอเชิญประชุมเพือ่รับทราบแผนการเจรจาการคา้บริการและการลงทุน ภายใต ้FTA ตามที่ ประเทศไทย  
ไดมี้การเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสรี (FTA)  กบัประเทศต่างๆ ทั้งในระดบัทวภิาคีและภูมิภาค และที ่

ผา่นมา เพือ่ใชป้ระกอบการก าหนดท่าทีการเจรจาการคา้บริการและการลงทุน จึงขอเชิญเขา้ร่วมประชุมใน 

วนัศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

ที่ประชุม:   รับทราบ 

1.2  ขอเชิญสมคัร “บตัรสมาชิกเครดิต เดบิต ร่วมหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย-กสิกรไทย 

ตาที่หอการคา้ไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกบั ธนาคารกสิกรไทย ไดจ้ดัท าโครงการ “บตัรสมาชิก

เครดิต เดบิต ร่วมหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่เป็นบตัรแสดง

ตนในการเป็นสมาชิกของหอการคา้ไทย และเพือ่เป็นเอกภาพ เอกลกัษณ์ และความภาคภูมิใจในการเป็น

สมาชิกรวมทั้งเป็นบตัรส่วนลดในการซ้ือสินคา้และบริการกบัร้านคา้และหน่วยงานที่เขา้ร่วมโครงการ ที่ให้

สิทธิพเิศษมากกวา่บตัรส่วนลดทัว่ไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

1.3  ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาผงัเมือง 
ดว้ยสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย ์

ร่วมกบั หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจบา้นจดัสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสงัหาริมทรัพย ์

ไดต้ระหนกัถึงประเด็นปัญหาผงัเมืองของประเทศไทย ที่ยงัมีขบวนการขั้นตอนที่เป็นปัญหาอุปสรรค เน่ืองจาก

ขาดการสนบัสนุนอยา่งจริงจงั และขาดการบูรณาการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี จึงก าหนดจดัโครงการสัมมนาผงัเมือง 

5 ภูมิภาค ภายใตช่ื้องาน “ปฏิรูปผงัเมือง 5 ภูมิภาค”   จ  านวน 5 คร้ัง  ขึ้นใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่, อุดรธานี, 

สงขลา, ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามล าดบั ซ่ึงก าหนดจดัคร้ังที่ 1 ในวนัจนัทร์ที่ 2 กุมภาพนัธ ์2558  เวลา 

12.30 – 16.30  ณ หอ้งลา้นนา บอลรูม 3 ชั้น 2  โรงแรมแชลกรีล่า เชียงใหม่ 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่78-1/2558 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 77-12/2557   

วนัพธุที่ 17 ธ.ค. 57  ณ สบายดี รีสอร์ท อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 77-12/2557 



 

 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที่ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที่  

17 ธ.ค. 57  เป็นจ านวนเงิน  99,342 บาท     

รายรับดังนี ้ - 

รายจ่ายดังนี ้ ค่าอินเทอร์เน็ต (ธ.ค.)  641  บาท,  ค่าโทรศพัท ์(ธ.ค.)  254.75  บาท,  

          ค่าบริการเลขหมายทีโอที (ธ.ค.)  107 บาท,  ค่าน ้ า (ธ.ค.)  145.25 บาท ,   

                    ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.)  353.75  บาท,  ค่าเคก้  780  บาท,  ค่าหมึกพร้ินเตอร์ 830.32 บาท, 

ค่าเช่าออฟฟิต (ธ.ค.)  4,200 บาท , เงินเดือนพนกังาน (ธ.ค..)  16,750  บาท,   

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 66 บาท 

ณ ปัจจุบนัมีเงินคงเหลือวนัที่  20  ม.ค. 58   จ  านวน  87,263.93  บาท  ( แปดหม่ืนเจด็พนัสองร้อยหกสิบสาม 

                            บาทเกา้สิบสามสตางค)์ 

ที่ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ในรอบเดือนระหว่างวนัที่ 17 ธ.ค. 57 – 20 ม.ค. 58   ยงัไม่มีสมาชิก

สมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด  117 บริษทั 

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  การฝึกอบรมสาขา Information Network Cabling   

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที่ประชุมวา่    ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง 

ในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ 
4.3  โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ่การศึกษา 
นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ)  แจง้ในที่ประชุมวา่  จะทราบผลภายในส้ินเดือนกุมภาพนัธ ์
2558  วา่โครงการขอกองทุนวจิยัเพือ่การศึกษาจะผา่นหรือไม่ 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองเพือ่พจิารณา     

5.1   การต่ออายุเว็บไซต์ของสมาคมฯ 

ดว้ยบริษทั เรดด้ี แพลนเน็ต จ ากดั แจง้วา่ขณะน้ีเวบ็ไซตข์องสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย www.thaicabling.org 

ก าลงัจะหมดอายภุายในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2558   จึงแจง้เร่ืองราคาการต่ออายเุวบ็ไซตร์ายปี ดงัน้ี 

http://www.thaicabling.org/


 

 

-  ระยะเวลา 1 ปี   ราคา  3,300  บาท     -  ระยะเวลา 2 ปี   ราคา  4,700  บาท   

-  ระยะเวลา 3 ปี   ราคา  6,100  บาท      

ที่ประชุม:  มีมติจากที่ประชุมใหต่้ออายเุวบ็ไซตข์องสมาคมฯ  ระยะเวลา 1 ปี ราคา 3,300 บาท 

5.2  พิจารณาเงินเดือนและโบนัสพนักงาน 

 ดว้ยคณะกรรมการสมาคมฯ พจิารณาแลว้เห็นวา่ปีน้ีจะปรับเงินเดือนใหก้บัคุณปิยดา เป็น 17,200 บาท  

  และโบนสั 1 เดือน 

 ที่ประชุม:  มีมติอนุมตัิ การปรับเงินเดือนเป็น 17,200 บาท และโบนสั 1 เดือน 

ระเบียบวาระที ่6   เร่ืองอืน่ๆ    

6.1  ขอขอบคุณ 

คุณสมบตัิ  อนนัตรัมพร (นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ)  กล่าวสวสัดีปีใหม่และขอขอบคุณคณะกรรมการ 

สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทยทุกท่าน 

ปิดประชุม เวลา 19.00 น. 

 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


