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ที� สคท.160/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 51/2555 วนัพธุที�  17  ตุลาคม  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกกิตติมศกัดิ�  

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก  

4.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

5.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

9.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

10.  นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

11.  นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

12.  นายพรชยั  เอี:ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

13. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

2.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

3.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

  4.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  

เริ:มประชุมเวลา 16.00 น. 
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นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที:ประธานในที:ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้:ประชุม    

พิจารณาเรื:องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

 เรื�องที� 1     ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “สนับสนุนการประมูลคลื�นความถี�สําหรับกจิการโทรคมนาคมคลื�นที�สากล 

         (IMT) ย่าน 2.1 GHz : นับถอยหลัง 3G ” 

 ประธาน:   ดว้ยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)  ไดก้าํหนดให ้

        มีการประมูลคลื:นความถี:สาํหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื:อนที:สากล โดยกาํหนดใหผู้ข้อรับใบอนุญาตยื:น 

        แบบคาํขอรับใบอนุญาตภายในวนัที: 28 กนัยายน 2555 และจะดาํเนินการประมูลระหวา่งวนัที: 16-18 ตุลาคม  

2555  สทค.จึงมีความประสงคข์อเรียนเชิญ ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ซึ: งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

โดยตรง ไดร่้วมกนัเสวนา เพื:อสนบัสนุนการประมูลคลื:นความถี:สาํหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื:อนที:สากล 

ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย ยติุธรรม โปร่งใส และมีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมในวนัพฤหสับดีที: 27 

 กนัยายน 2555 เวลา 14.30-16.30 น. ณ หอ้ง Lotus Suite ชัDน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์

ปทุมวนั กรุงเทพฯ             

ที:ประชุม:   รับทราบ    

เรื�องที� 2     ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื�อง “CSR เชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื�อนสังคมไทยอย่างยั�งยนื” 

 ประธาน:   ดว้ย คณะกรรมการกิจกรรมสังคม และ คุณภาพชีวติ หอการคา้ไทย มีบทบาทในการส่งเสริมภาคธุรกิจให ้

         ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินกิจกรรมเพื:อสังคม และมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวติผูด้ว้ยโอกาส  

         ใหส้ามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียม พร้อมสร้างความเขา้ใจ หลกัการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 

ต่อสังคม จึงไดจ้ดัการเสวนาขึDนในวนัศุกร์ที: 5 ตุลาคม 2555  เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง Ex MBA Room 3  

ตึก 7 ชัDน 12  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  กรุงเทพฯ 

ที:ประชุม:   รับทราบ   

 เรื�องที� 3      ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวชิาการ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

          ด้านภาพยนตร์ สื�อดีวทิศัน์ เพลง แอนิเมชั�น และเกมส์ 

 ประธาน:    ดว้ยคณะกรรมาธิการการพฒันาเศรษฐกิจ สภาผูแ้ทนราษฎร เล็งเห็นความสาํคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

         ดา้นภาพยนตร์ สื:อวีดีทศัน์ เพลง แอนิเมชั:น และเกมส์ มีศกัยภาพพฒันาเพื:อเป็นแรงขบัเคลื:อนทางเศรษฐกิจ 

 ที:สาํคญัของประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงมีการกาํหนดจดังานสัมมนาทางวชิาการ ในวนัพฤหสับดีที: 27              

กนัยายน 2555  เวลา 13.00-17.00 น.  ณ หอ้งหลานหลวง โรงแรมรอยลัปร̂ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 
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เพื:อรับฟังความคิดเห็น การแกไ้ขปัญหา และนโยบายการสนบัสนุน เพื:อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ      

สร้างสรรคใ์หมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ 

ที:ประชุม:   รับทราบ             

 เรื�องที� 4    ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเรื�อง “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ” 

ประธาน:   ดว้ยสาํนกัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะจดั 

       สัมมนาเรื:อง “กา้วสู่ประชาคมอาเซียน 2015  อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ” ในวนัพฤหสับดีที: 11 ตุลาคม 

       2555  เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอ้งวภิาวดี บอลรูม บี โรงแรม เซนทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า  

       ลาดพร้าว  ทัDงนีD  สาํนกังาน กสทช. ไดรั้บเกียรติจาก ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ร่วมกล่าว 

       ปาฐกถาพิเศษ ในหวัขอ้ “ผลกระทบการเตรียมความพร้อมของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ 

       กิจการโทรคมนาคม สู่ประชาคมอาเซียน”  จึงขอเรียนเชิญผูแ้ทนเขา้ร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด    

       โดยสมาคมฯส่งผูแ้ทน นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคมฯ  เขา้ร่วมสัมมนาในครัD งนีD  

คุณสมศกัดิ�   แจง้ในที:ประชุมวา่  เป็นเรื:องของกิจกรรมการกระจายเสียงวา่จะตัDงรับหรือไม่ โดยคุณสมบติัได้

ทราบจาก ดร.สุรินทร์ (เลขาอาเซียน)  ว่าในปี 2558 เปิด AEC  ประชาคมอาเซียนคนในแต่ละ

ประเทศสามารถทาํธุรกิจขา้มกนัไดโ้ดยไม่มีภาษี และภาษาวฒันธรรมจะใหเ้ป็นภาษาเดียวกนั  

ที:ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 5     ขอเชิญประชุมสมาคมกลุ่มธุรกจิบันเทิงและการสื�อสาร 

ประธาน:   ดว้ย สมาคมการคา้กลุ่มธุรกิจบนัเทิงและการสื:อสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดจดัการ 

       ประชุมสมาคมการคา้กลุ่มฯ ครัD งที: 5-4/2555  ในวนัพุธที: 17 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 

        2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ที:ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6      แจ้งเลื�อนการเสวนาเรื�อง “ขับเคลื�อนธุรกจิไอซีไทย สู่ AEC 

ประธาน:    ตามหนงัสือที:อา้งถึง คณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื:อสาร สภาหอการคา้แห่ง 

ประเทศไทย ไดก้าํหนดจดังานเสวนา ในวนัที: 3 ตุลาคม 2555 ที:ผา่นมา  ขณะนีD  กรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไดมี้ขอ้กาํหนดการยื:นแบบคาํขอรับใบอนุญาตเพื:อเขา้ 

ประมูลคลื:นความถี: 2.1 GHz  โดยตัDงแต่วนัที: 28 กนัยายน 2555  ที:ผูจ้ะยื:นเอกสารเพื:อเขา้ประมูล ไปจนถึงวนั

ประกาศรายชื:อผูที้:จะไดรั้บใบอนุญาติ ผูที้:เกี:ยวขอ้งกบับริษทัจะตอ้งไม่กระทาํหรือแสดงความเห็นใดๆที:เกี:ยว 

กบัการประมูลในครัD งนีD  มิฉะนัDนอาจจะถูกพิจารณาถอนสิทธิในการเขา้ประมูล  ซึ: งทาํใหมี้ความเสี:ยงอยา่งยิ:ง

สาํหรับผูอ้ยูใ่นวงการโทรคมนาคม ที:จะเขา้ร่วมการเสนาในครัD งนีD   ดงันัDน สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
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จึงขอเลื:อนการเสวนาครัD งนีDไปก่อน 

ที:ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 7      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกบัคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของประเทศ 

         ในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน  

ประธาน:    ดว้ยคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของประเทศ ในการเขา้ร่วมเป็นประชาคม 

        เศรษฐกิจอาเซียน ในคณะกรรมาธิการการสื:อสารและโทรคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎรมีกาํหนดจดัประชุม 

พิจารณาศึกษาผลกระทบที:จะเกิดขึDนต่อการดาํเนินธุรกิจของภาคเอกชนในการเขา้ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนของประเทศไทย  ในการนีD จึงขอเรียนเชิญท่านพร้อมผูเ้กี:ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมกบัคณะอนุกรรมา 

       ธิการฯ เพื:อใหข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ในวนัพฤหสับดีที:  

18 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป  ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 207 ชัDน 2 อาคารรัฐสภา 2   

ที:ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 8     สอบถามข้อมูลกจิกรรมและจํานวนสมาชิก 

ประธาน:    ตามที: สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดข้อความร่วมมือสมาคมที:เป็นสมาชิก ในการจดัส่งขอ้มูลการดาํเนิน 

กิจกรรมประจาํเดือน และความเคลื:อนไหวของจาํนวนสมาชิก ในการนีD เพื:อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เกิด 

ประสิทธิภาพ และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือมายงัสมาคมฯ ในการจดัส่ง

ขอ้มูลการดาํเนินกิจกรรมกลบัมายงัฝ่ายประสานงานสมาคมฯการคา้ ภายในวนัที: 26 ตุลาคม 2555 

ที:ประชุม:   รับทราบ     

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 51/2555 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้:ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที: 50/2555   วนัพุธที: 19 ก.ย. 2555     

ที:ประชุม:    รับรองการประชุม ครัD งที: 50/2555 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที:ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที: 19 ก.ย. 55  เป็น

จาํนวนเงิน   97,410.13  บาท    

มีรายรับดังนี�       - 

        รายจ่ายดังนี�       ค่าโทรศพัท ์ 190 บาท  ค่าอินเตอร์เน็ต  1,061.25 บาท   ค่าไฟฟ้า  869 บาท  

        ค่าเช่าออฟฟิต  14,000 บาท   ค่าส่วนกลาง 2,256 บาท  ค่าทาํนามบตัร  5,400 บาท  2,238.89 

        เงินเดือนพนกังาน  15,080 บาท   ค่าใชจ่้ายอื:นๆ  105 บาท     รวมรายจ่าย   38,961.25 บาท  บาท 

                    ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที� 17 ต.ค. 55  เป็นจาํนวนเงิน   27,129.88  บาท    (สองหมื:นเจด็พนัหนึ:งร้อย 
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         ยี:สิบเกา้บาทแปดสิบแปดสตางค)์ 

ที:ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1    เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที:ประชุม ในรอบเดือนระหวา่งวนัที:  19 ก.ย. – 17 ต.ค. 55 

                    มีสมาชิกสมคัรเพิ:มเติม 1 บริษทั  ดงันีD  

                   บริษทั บรอดแบนด ์แอ็ดวานซ์ แอพ๊พลิเคชั:นส์ จาํกดั  โดยผูมี้อาํนาจลงนาม  นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล 

                   ประกอบธุรกิจ   Networking and Telecommunication 

ที:ประชุม:   มีมตี  รับรองสมาชิกเพิ:มเติม  ปัจจุบนัมีสมาชิก 110 บริษทั 

4.2   การจัดกจิกรรมหารายได้โดยการจัดการแข่งขัน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด(อุปนายก) แจง้ในที:ประชุมวา่ การแข่งขนัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการแข่งขนัในประเทศ  

และต่างประเทศในการแข่งขนัในประเทศ ซึ: งคณะกรรมการสมาคมไดเ้ดินทางไปพบอาจารยที์:มหาวทิยาลยัราชภฎั

หมู่บา้นจอมบึง ซึ: งทางมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงสนใจและจะใหใ้ชส้ถานที:ในการจดัแข่งขนัในครัD งนีD   

ทัDงนีDฯ จึงขออนุมตัจากที:ประชุมวา่จะใหจ้ดัการแข่งขนัในครัD งนีDหรือไม่ ส่วนในการแข่งขนัต่างประเทศจะเป็น 2 

ช่วง โดยการแข่งขนัสาขา INC จะไม่มีการแข่งขนัมีแต่ Demo โดยครัD งหลงัคณะกรรมการไดเ้ขา้พบอธิบดีกรม

พฒันาฝีมือแรงงาน และแนวโนม้ไม่น่าจะสนบัสนุนเพราะทางญี:ปุ่นที:เป็น Demo เป็นคนลงทุนทัDงหมด ตอนแรก

ทางญี:ปุ่นจะ Support เรื:องตัyวเครื:องบินให ้แต่ล่าสุดไม่ Support แลว้ ในส่วนนีDคาดวา่การแข่งขนัที:อินโดนีเซียคง

ไม่ไดไ้ปแลว้  ส่วนการแข่งขนัWorld Skills  ในประเทศเยอรมนัจะมีการจดัการแข่งขนัในเดือนกรกฎาคม 2013  

ที:ประชุม:   รับทราบและอนุมติัใหจ้ดัการแข่งขนั 

4.3  การจัดกจิกรรมหารายได้จากเครื�องมือ+บูท 

สมาคมฯจะหาสปอนเซอร์ในการจดัการแข่งขนั โดยจะออกหนงัสือถึงบริษทัที:จะเป็นสปอนเซอร์ใหก้บัสมาคมฯ   

เพื:อนาํเครื:องมืออุปกรณ์มาในงานการแข่งขนัในครัD งนีD  และสมาคมฯจะหาบูทในการจดัแข่งขนัที:มหาวทิยาลยัราชภฏั

หมู่บา้นจอมบึงดว้ย ส่วนเรื:องค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนัจะแจง้ตวัเลขอีกครัD งวา่ค่าใชจ่้ายจาํนวนเท่าไหร่ 

ที:ประชุม:   รับทราบและอนุมตัในการจดัหาสปอนเซอร์ 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก) และคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางเขา้พบอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงานเมื:อ 
วนัที: 12 ตุลาคม 2555  ในหวัขอ้เรื:อง 1. ขอความอนุเคราะห์เรื:องการสนบัสนุนสาขา INC ในศูนยฝึ์กกรุงเทพฯ 
(วดัธาตุทอง)  เพราะทางสมาคมฯไม่มีศูนยผ์กึโดยจะขอใหก้รมพฒัฯ เปิดศูนยฝึ์กใหก้บัสมาคมฯ  ส่วนสมาคมฯ จะสนบั 
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สนุนเรื:อง Trainer of Trainer  ซึ: งกรมพฒันาฝีมือแรงงานจะสนบัสนุนเรื:องศูนยฝึ์กใหก้บัสมาคมฯ และสมาคมฯ ตอ้ง
ประสานงานกบัเจา้หนา้ที:ของกรมพฒัฯ เพื:อทาํจดหมายขอใหศู้นยฝึ์ก (วดัธาตุทอง)   2. ขอความอนุเคราะห์กรมพฒันา 
ฝีมือแรงงานร่วมกบัสมาคม จดัทาํมาตรฐาน INC    ซึ: งกรมพฒัฯ ก็ใหค้วามสนบัสนุนอยา่งเตม็ที:ในการจดัทาํมาตรฐาน  
Cabling และสมาคมฯ จะส่งรายชื:อคณะกรรมการมาเป็นตวัแทนในการร่างมาตรฐานฝีมือ Cabling ร่วมกบักรมพฒัฯ 
ที:ประชุม:   รับทราบและแต่งตัDงนายทรงกรตใหเ้ป็นประธานอนุกรรมการใหแ้ต่งตัDงคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

5.1  หนังสือรับรอง 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน) แจง้ในที:ประชุมวา่ มีนกัศึกษาฝึกงาน 2 ชุด จาํนวน 18 คน แบ่งเป็นชุดละ 9 คน ซึ: งจะ

จบในเดือน ธนัวาคม 55  จึงอยากจะใหส้มาคมฯออกใบรับรองร่วมดว้ยบริษทัที:เป็นสมาชิกของสมาคมฯ  โดย 

นายสมบติั  อนนัตรัมพร (นายกสมาคมกิตติมศกัดิ� ) ใหค้วามคิดเห็นวา่ควรจะใหน้ายสุเมธ ออกหนงัสือรับรองวา่นกัศึกษา 

ชื:อ.......นามสกุล........ไดม้าฝึกงานในบริษทัที:เป็นสมาชิกสมาคม ซึ: งบริษทัที:เป็นสมาชิกของสมาคมฯมีคุณสมบติัและ

มาตรฐานครบถว้น 

ที:ประชุม:  มีมติรับรองใหส้มาชิกของสมาคมฯออกหนงัสือรับรองใหก้บันกัศึกษาที:เขา้มาฝึกงาน 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    

6.1  นามบัตรสมาคมฯ 

บริษทั แสงอรุณ พริDนท ์แอนด ์แพค็ จาํกดั  แจง้วา่นามบตัรที:สั:งทาํไดเ้สร็จเรียบร้อยแลว้และจะมาส่งใหใ้นวนัจนัทร์ที:  

22 ตุลาคม 2555 

ที:ประชุม:   รับทราบ 

 

เมื:อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื:องเพื:อพิจารณาอื:นๆเพิ:มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัD งต่อไปวนัพุธที: 21 พฤศจิกายน 2555  ณ ชัDน 2 อาคารริเวยีร่า สมาคมเคเบิDลลิ:งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 17.45 น. 

 

  

 นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


