
 

ที่ สคท.039/58/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่79– 2/2558 วนัพธุที ่ 25  กมุภาพนัธ์  2558 

เวลา 16.00 น.   ณ บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จ ากดั 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

6.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

7.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

9.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

10. นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

11. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบตัิ   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

   2.   นายสุกิจ   บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

 3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

4.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

   5.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรพเิศษ 

   6.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 17.00 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ    

1.1  ขอเชิญร่วมงานสัมมนารับฟังความคดิเห็น “การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน:ผลกระทบและนัยส าคญัต่อไทย” 
ดว้ย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์ไดม้อบหมายใหมู้ลนิธิสถาบนัวจิยันโยบาย
เศรษฐกิจการคลงั (มูลนิธิ สวค.) จดัท าโครงการศึกษาเร่ืองการจดัท าความตกลงการคา้เสรีระหวา่งไทยกบั
ปากีสถาน โดย มูลนิธิสวค. มีก าหนดจดัสมัมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ"การคา้เสรีไทย-ปากีสถาน: 
ผลกระทบและนยัส าคญัต่อไทย"  ในวนัพฤหสับดีที่ 26 กุมภาพนัธ ์2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ หอ้งวภิาวดี 
บอลรูม บี โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ  
ที่ประชุม:   รับทราบ 

1.2  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ SMEs…Tips & Mentoring เร่ือง “จัดการความ

เส่ียง รอบทิศ จุดประกายความคดิให้ SMEs” 

ดว้ย หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มการเงิน และ

การลงทุน ร่วมกบัคณะกรรมการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สมาคมประกนัชีวติไทย ไดต้ระหนกัถึง

ประเด็นปัญหาของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) ในปัจจุบนั ที่ไดรั้บผลกระทบ

จากจากสภาวะเศรษฐกิจมาอยา่งต่อเน่ืองจึงใคร่ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมงานสมัมนาโครงการเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ทางธุรกิจ SMEs…Tips & Mentoring เร่ือง “จดัการความเส่ียงรอบทิศ จุดประกายความคิดให ้SMEs” พร้อม

เยีย่มชมบูธจากหน่วยงานสนบัสนุนกวา่ 30 บูธ ในวนัจนัทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ หอ้ง 

LE CONCORDE BALLROOM ชน้ ั2 โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ   

ที่ประชุม:  รับทราบ 

1.3  ขอเชิญร่วมการเสวนา เร่ือง “พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ จะป้องกันการคอร์รัปชัน ได้อย่างไร” 

ดว้ยหอการคา้ไทย ร่วมกบัองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ไดก้ าหนดจดัการเสวนา เร่ือง “พ.ร.บ. 

การอ าานวยความสะดวกฯ จะป้องกนัการคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งไร” ในวนัพฤหสับดีที่ 26 กุมภาพนัธ ์2558 เวลา 

09.00 -12.00 น. ณ หอ้งรอยลัมณียา โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค ์ เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบั พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่จะ

ช่วยในการลดปัญหาของประชาชน นกัธุรกิจและผูป้ระกอบการ ในการติดต่อ หน่วยงานของรัฐ และลดช่อง

ที่องทางการเรียกสินบนจากผูไ้ปติดต่อขอใชบ้ริการ  

ที่ประชุม:  รับทราบ 

 

 



 

 ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่79-2/2558 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 78-1/2558   เม่ือวนั 

องัคารที่ 20 ม.ค. 58   ณ ร้านอาหารวอเตอร์ไซต ์แอนด ์เรสเทอรองด์ 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 78-1/2558 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที่ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที่

20 ม.ค. 2558   เป็นจ านวนเงิน  88,663.93  บาท      

รายรับดังนี ้ เงินบริจาคคุณปิยดา   1,317   และ   998.17  บาท, ดอกเบี้ยธนาคาร 205.69 บาท, 

ค่าสมคัรสมาชิกบริษทั ย-ูไลน์ ซิสเทม็ส์ จ  ากดั   =   1,500 บาท, ค่าลงโฆษณาบริษทั ย-ูไลน์ ซิสเทม็ส์ จ  ากดั  

ระยะเวลา 1 ปี    =  3,600 บาท,   ค่าสมคัรสมาชิก บริษทั ซีเอ็ม เน็ตเวร์ิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  1,500 บาท 

รายจ่ายดังนี ้ ค่าอินเทอร์เน็ต (ม.ค.58)  641 บาท,  ค่าโทรศพัท ์(ม.ค.58)  187.25  บาท,  

ค่าบริการเลขหมายทีโอที (ม.ค.58)  107 บาท,  ค่าน ้ า (ม.ค.58)  154.50 บาท,  ค่าไฟฟ้า (ม.ค.58)  348.50  บาท, 

ค่าพวงหรีด  1,500 บาท,  เงินเดือนพนกังานเดือน( ม.ค.58)  17,950 บาท, โบนสัพนกังาน 1 เดือน 16,000 บาท,  

ค่าเช่าออฟฟิต (ม.ค.58) 4,200 บาท ,  ค่าเช่าออฟิตเดือน (ก.พ.)  4,200  บาท,  

เงินเดือนพนกังานเดือน (ก.พ.) 17,950  บาท,  ค่าใชจ่้ายต่างๆ  936 บาท 

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  25  ก.พ. 58   จ านวน  37,810.54 บาท   

ที่ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่  20 ม.ค. – 25 ก.พ. 58  มีสมาชิกสมคัร

เพิม่เติม 2 บริษทั ดงัน้ี 

- บริษทั ย-ูไลน์ ซิสเทม็ส์ จ  ากดั     โดยผูมี้อ  านาจลงนาม    นายธนิษฐ์   พทิกัษธ์นวชิญ ์
ที่อยู ่10/290 หมู่ 3  ถ.รังสิต-ปทุม แขวงสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี  12000 

ธุรกิจประเภท    งานระบบไฟฟ้า ส่ือสาร คอมพวิเตอร์ 

- บริษทั ซีเอ็ม เน็ตเวร์ิค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั    
โดยผูมี้อ  านาจลงนาม  นายมานะ  เลิศม่ิงชยัมงคล  และ นายชชัวาล ทรงศรีวนิธ 
ที่อยู ่ 7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กทม.  10400 
ธุรกิจประเภท   จ  าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่ือสาร 

ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  119  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  โดยจะแจง้ใหท้ราบในที่ประชุมคร้ังต่อไป 
 ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองเพือ่พจิารณา   (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที ่6   เร่ืองอืน่ๆ   (ถ้าม)ี 

ปิดประชุม เวลา 18.20 น. 

 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 


