
 

 

ที� สคท.017/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 43/2555 วนัพธุที�  18  มกราคม  2555 

เวลา 13.00 น.   ณ  ห้อง Board Room อาคารอนิเตอร์ลิ�งค์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 1 

3.   นายสมศกัดิ!   เหล่าปรีชา  อุปนายก 2 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

6.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

7.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

8.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

9.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   กิจกรรมพิเศษ 

10. นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

 ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

  1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  เลขาธิการ 

  2.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

3.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  เหรัญญิก 

  4.   นายสุวทิย ์  ศรีสุข   ฝ่ายวชิาการ 

  5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 

  6.   นายพรชยั  เอี=ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ  

 เริ=มประชุมเวลา 13.00 น. 

 นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ที=ประธานในที=ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้=ประชุม      

พิจารณาเรื=องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีB  

 

 



ระเบียบวาระที� 1   เรื�องแจ้งที�ประชุมเพื�อทราบ  

 เรื�องที� 1    ขอเชิญประชุม 

ประธาน:   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ครัB งที= 11-1/2255 

                  ในวนัพฤหสับดีที= 5 มกราคม 2555  เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 618 ชัBน 6 อาคารสาํนกังาน 

                  พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ถนนพระราม 6  เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ      โดยสมาคมฯส่ง 

                  ผูแ้ทน นายสมศกัดิ!   เหล่าปรีชา   เขา้ร่วมประชุมในครัB งนีB  

นายสมศกัดิ!    เหล่าปรีชา (อุปนายก 2)  แจง้ในที=ประชุมวา่   ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑข์อ้กาํหนดของงานรับรองใหม่ 

จาํนวน 1 ฉบบั คือ  -  รับรองขอ้กาํหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ ์ไดแ้บ่งแยกเป็น 

บริภณัฑโ์สตทศัน์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสาร            

ที=ประชุม:  รับทราบ  

เรื�องที� 2     ขอเชิญประชุมสมาคมการค้ากลุ่มธุรกจิบันเทิงและการสื�อสาร 

ประธาน:   ดว้ย สมาคมการคา้กลุ่มธุรกิจบนัเทิงและสื=อสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กาํหนดจดัประชุมสมาคม 

                  การคา้ ครัB งที= 2-1/2555  ในวนัพฤหสับดีที= 12 มกราคม 2554  เวลา 14.00-16.30 น.  ณ หอ้งประชุม 2201 

                  อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย     โดยสมาคมฯ ส่งผูแ้ทน นายสมศกัดิ!   เหล่าปรีชา 

                  เขา้ร่วมประชุมในครัB งนีB  

นายสมศกัดิ!   เหล่าปรีชา (อุปนายก 2) แจง้ในที=ประชุมวา่  ไดพ้ดูถึงสื=อเกี=ยวกบั เพลง, หนงั, ลิขสิทธิ!  และการปราบปราม 

                 คอร์รัปชั=นเพื=อส่งเสริมธุรกิจใหเ้ติบโตได ้ซึ= งไม่เกี=ยวขอ้งกบัการสื=อสารของเรา 

ที=ประชุม:  รับทราบ   

เรื�องที� 3     ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลงิศพ คุณดุสิต  นนทะนาคร และเชิญชวนสั�งซื�อบัตรโดยสาร BTS 

ประธาน:   ตามที=สาํนกัพระราชวงั ไดแ้จง้หมายกาํหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณดุสิต  นนทะนาคาร 

                  อดีตประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ในวนัที= 5 กุมภาพนัธ์ 2555 

                  เวลา 17.30 น. ณ วดัธาตุทอง โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม 

                  ราชกุมารี เสด็จเป็นองคป์ระธาน  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน โปรดใหเ้กียรติเขา้ร่วมพิธี 

                  พระราชทานเพลิงศพดงักล่าว  ทัBงนีBหอการคา้ไทยไดต้ระหนกัถึงพืBนที=จอดรถซึ=งมีจาํนวนจาํกดั รวมทัBง 

                  การเดินทางจึงขอเชิญชวนท่านเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS มาร่วมพิธี และในโอกาสนีB จึงไดท้าํบตัรโดยสาร 

                  รถไฟฟ้า BTS ที=ระลึกบนัทึกภาพคุณดุสิต  นนทะนาคร  มีโลโกต่้อตา้นคอร์รัปชั=น มาจาํหน่ายในราคา 

                  ใบละ 200 บาท โดยมีมูลค่าการเดินทาง 100 บาท และสามารถเติมเงินไดใ้นตลอดอายกุารใชง้าน 5 ปี 

                  เพื=อสมทบเขา้มูลนิธิคุณดุสิต  นนทะนาคร 

ที=ประชุม:   รับทราบ 

 



 เรื�องที� 4     การประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวภิาคี 

                   ไทย-เปรู  ครั�งที� 3 

ประธาน:    ดว้ยเปรูจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) วา่ดว้ยความร่วมมือทวภิาคีระหวา่ง 

                  ไทยกบัเปรู ครัB งที= 3  ในวนัที= 17 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู  โดยมีวตัถุประสงค ์

                   เพื=อกระชบัความสัมพนัธ์ทวภิาคีติดตาม เร่งรัดความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหวา่งกนั  ในการนีBกระทรวง 

                   การต่างประเทศ จะจดัการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสาํหรับการประชุม ในวนัองัคารที= 17 มกราคม 55 

                   เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา  โดยมีอธิบดีกรมอเมริกา 

                   และแปซิฟิกใตเ้ป็นประธาน 

ที=ประชุม:   รับทราบ    

เรื�องที� 5      การปรับปรุงข้อมูลสมาชิกสมาคม 

ประธาน:    ดว้ยสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จะทาํการปรับปรุงขอ้มูลสมาชิก ประจาํปี 2554 โดยมีวตัถุประสงค ์

                   เพื=อใหข้อ้มูลสมาชิกมีความถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการรับบริการขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจน 

                   กิจกรรมต่างๆจากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาคมฯ กรุณาตรวจสอบ 

                   รายละเอียดเกี=ยวกบัสมาคมฯ ส่งมายงัฝ่ายส่งเสริมสมาชิกและสมาชิกสัมพนัธ์ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย            

ที=ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6      ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลมาตรการที�มิใช่ภาษีที�เป็นอุปสรรคทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประธาน:    ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศจะปรับปรุงฐานขอ้มูลมาตรการที=มิใช่ภาษีที=เป็นอุปสรรคทางการคา้ 

                   ภายในอาเซียน เพื=อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาลด เลิกมาตรการที=มิใช่ภาษีที=เป็นอุปสรรคทางการคา้ 

                   ระหวา่งกนั  ทัBงนีB  การดาํเนินการดงักล่าวเป็นกลยทุธ์เพื=อสร้างความเขม้แขง็ และส่งเสริมการแข่งขนัอยา่ง 

        เป็นธรรมและย ั=งยนืใหก้บัเศรษฐกิจไทย   ในการนีB  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศใคร่ขอความอนุเคราะห์ 

        สมาคมฯของท่านสอบถามสมาชิกเกี=ยวกบัมาตรการที=เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก และการซืBอวตัถุดิบ 

        สินคา้ หรือบริการต่างๆภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื=อนาํมาปรับปรุงขอ้มูลของกรม และโปรดจดัส่ง 

        ขอ้มูลกลบัมาที=กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  

ที=ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 7      ขอลาออกจากตําแหน่งเลขาธิการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ประธาน:    นายสมบติั  อนนัตรัมพร(นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที=ประชุมวา่   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (เลขาธิการ)         

ยื=นจดหมายขอลาออกจากตาํแหน่งเลขาธิการ  เนื=องจากมีปัญหาส่วนตวั และภารกิจค่อนขา้งมาก จึงไม่

สามารถบริหารงานในตาํแหน่งเลขาธิการสมาคมได ้ ทัBงนีB ใหมี้ผลทนัที แต่ยงัคงสภาพการเป็นสมาชิกของ 

                  สมาคมเคเบิBลลิ=งไทยเหมือนเดิม 

 



ที=ประชุม:   รับทราบ   โดยนายกสมาคมฯ ใหน้ายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก) รักษาการแทน 

เรื�องที� 8      กล่าวขอบคุณ 

ประธาน:    นายสมบติั  อนนัตรัมพร (นายกสมาคมฯ)  กล่าวขอบคุณนายกิตติรัตน์  เมฆมณี  ที=นาํของขวญัปีใหม่ 

                   มาให ้และใหก้บัคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ ที=นีBดว้ย 

ที=ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 42/2554 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค  (ธุรการสมาคมฯ)   ขอใหที้=ประชุมรับรองการประชุม ครัB งที= 42/2554 

ที=ประชุม:    รับรองการประชุม ครัB งที= 42/2554 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

 นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที=ประชุมวา่   รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที=  21 ธ.ค. 54       

                     เป็น จาํนวนเงิน 346,150.87  บาท 

 มีรายรับ            - 

 รายจ่ายดังนี�      ค่าโทรศพัท ์ 258.25  บาท    ค่าอินเตอร์เน็ต  592.25  บาท 

                                               เงินเดือนพนกังาน  11,550  บาท  และค่าใชจ่้ายอื=นๆ    160  บาท         

                     รวมค่าใช้จ่าย     28,687.25   บาท 

                     ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที� 18 ม.ค. 55    เป็นจาํนวนเงิน   333,590.37   บาท  (สามแสนสามหมื=นสามพนั 

                                               หา้ร้อยเกา้สิบบาทสามสิบเจด็สตางค)์ 

ที=ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1    เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ   แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที=ประชุมวา่ ในรอบเดือนระหวา่งวนัที=  21 ธ.ค. 54 – 18 ม.ค. 55 

                  ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ=มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิก 109 บริษทั 

ที=ประชุม:  รับทราบ 

4.2    มาตรฐานระบบเคเบิ�ลโทรคมนาคมสําหรับอาคารพาณชิย์ 

นายวลัลภ  ชยัวรรณ์   (ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ)    ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และยงัตอนนีBยงัไม่มีความคืบหนา้ 

                  แต่อยา่งใด 

 ที=ประชุม:  รับทราบ    

 

 

 



4.3   กจิกรรมวชิาการแปลมาตรฐาน 

 นายสุวทิย ์ ศรีสุข  (ฝ่ายวชิาการ)    เนื=องจากติดภารกิจในการเรียนหนงัสือ และเรื=องงาน โดยจะเขา้ร่วมประชุมครัB งใน 

                  ครัB งต่อไป 

ที=ประชุม:  รับทราบ                                                                      

4.4 คู่มือติดตั�งระบบสายสัญญาณร่วมกบัสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค   แจง้ในที=ประชุมวา่     ตอนนีBอยูร่ะหวา่งการเขา้เล่มคู่มือติดตัBงสายสัญญาณ  แบบภาพ 

                   4 สี ขนาด 5A  จาํนวน 1 หนา้  ราคา 21,400  โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯร่วมสนบัสนุน ดงันีB    

1. บริษทั อินเตอร์ลิBงค ์คอมมิวนิเคชั=น จาํกดั (มหาชน)       
2. บริษทั ว.ีเค. เน็ตเวร์ิค เซอร์วิส จาํกดั       
3. บริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ (ประเทศไทย) จาํกดั         
และขนาด 5A จาํนวน 1 หนา้ ลงโฆษณาร่วมกนัจาํนวน 6 บริษทั  (21,400 หาร 6 = 3,567)  ดงันีB  
1. บริษทั เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค จาํกดั 
2. บริษทั ดีทีพี จาํกดั      
3.    บริษทั คสัโตเมอร์เอน็จิเนียริ=งเซอร์วสิ จาํกดั   

4.    บริษทั มลัติแชลแนลเทคโนโลย ีจาํกดั 

5.  บริษทั แอลพีเอน็ ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั  

6.  บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจาํกดั 

ที=ประชุม:  รับทราบ   

4.5  การประชุมใหญ่สามัญ ครั�งที� 5 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน   ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จึงใหเ้จา้หนา้ที=สมาคมฯ แจง้ในที=ประชุมวา่   ขอให้ 

                   นายกสมาคมฯ กาํหนดวนัประชุม เวลา และสถานที=ในการประชุมใหญ่สามญั ครัB งที= 5  

ที=ประชุม:   นายกสมาคมฯ ไดม้อบหมายงานการประชุมใหญ่สามญั ครัB งที= 5 ใหก้บันางสาวศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท ์

                   (ประชาสัมพนัธ์)  โดยกาํหนดการประชุมในวนัพุธที= 25 เมษายน 2555  เวลา 13.00 – 17.00 น. 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

5.1  พจิารณาเงินเดือน และโบนัส เจ้าหน้าที�สมาคม 

ดว้ย คณะกรรมการสมาคมฯ ไดพ้ิจารณาร่วมกนั โดยเห็นวา่เจา้หนา้ที=ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร 

                   ใหโ้บนสัจาํนวน 1 เดือน และปรับเงินเดือนเป็น 12,500 บาท 

ที=ประชุม:   มีมติอนุมติั  ใหโ้บนสัจาํนวน 1 เดือน และปรับเงินเดือนเป็น 12,500 บท 

 

  



ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

 

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                              นายสมชาย   ทรัพยเ์ยน็ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม  
 


