
 

ที่ สคท.054/59/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่92-3/2559 วนัองัคารที ่ 15  มนีาคม  2559 

เวลา 14.00 น.  ณ บริษัท รอยัลเทค อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.  นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 
4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 
6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

8.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 
9.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

10. นายนพคุณ  ควรสมาคม  ที่ปรึกษา 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม    

  1.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

  2.   นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ  
  3.   นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

   4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์
6.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพเิศษ 

7.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ  
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าว

เปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 



 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
1.1   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง “พลังสมาคมการค้า สร้างเครือข่ายธุรกิจไทย”  ภายใต้

กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้าตามแนวทาง Balanced Scorecard โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สมาคมการค้า ปีงบประมาณ 2559 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกบั สถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษาแห่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ด าเนินกิจกรรมสร้างความเขม้แขง็สมาคมการคา้ตามแนวทาง Balanced Scorecard โครงการขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์สมาคมการคา้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดก้ าหนดจดัสมัมนา เร่ือง “พลงัสมาคมการคา้ สร้าง

เครือข่ายธุรกิจไทย”  วนัที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ศูนยฝึ์กอบรมพฒันาธุรกิจการคา้ ชั้น ๖ กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในการน้ี ทางสถาบนัฯ และ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไดเ้รียนเชิญ รศ.ดร.

สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์  แสดงปาฐกถาในหวัขอ้ “จบักระแสเศรษฐกิจปีลิง”  สถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษา

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายกสมาคมฯ และผูบ้ริหารสมาคม เขา้ร่วมประชุมในวนั 
เวลา ดงักล่าว โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับเขา้ร่วมประชุมสมัมนา จ านวน ๑-๓ 

ท่าน  ในแบบตอบรับที่แนบน้ีส่งกลบัมา 
ที่ประชุม:  รับทราบ  

1.2  ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการและเข้าร่วมประชุม 

ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มีนโยบายส าาคญัในการส่งเสริมและพฒันาการรวมกลุ่ม เครือข่าย
สมาคมการคา้ เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดแ้ต่งตั้ง 

คณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มการคา้ไทย-นานาชาติ เพือ่ช่วยดูแล สนบัสนุน และส่งเสริมสมาคมการคา้

ที่เป็น สมาชิกของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ใหมี้ความเขม้แขง็และเพิม่ขีดความสามารถ กระตุน้
เศรษฐกิจ ภายในประเทศใหส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ในการน้ีจึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่าน ในฐานะที่เป็น

ผูท้รงคุณวฒิุ ให้เกียรติเขา้ร่วมเป็น กรรมการ ในคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มบนัเทิงและการส่ือสาร 
วาระประจ าปี 2558 – 2559 เพือ่ร่วมด าเนินงาน ส่งเสริมและพฒันาสมาคมการคา้ พร้อมใคร่ขอเรียนเชิญ 

ท่าน หรือ ผูแ้ทน เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2559 ในวนัพธุที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 – 

14.00 น. ณ หอ้งประชุม 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพือ่ร่วมรับทราบ
นโยบายการส่งเสริมและพฒันา พร้อมก าหนด ทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ร่วมกนั 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 92-3/2559 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี(เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 91-2/2559   เม่ือวนั 

พฤหสับดีที่ 17 กุมภาพนัธ ์2559   ณ  บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 91-2/2559 



 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 
นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  )   รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิม    14,428.15 บาท 

รายรับดังนี้    เงินบริจาคคุณปิยดา  667 บาท 

รายจ่ายดังนี้   ค่าปิดงบดุลประจ าปี 2558  =  5,000 บาท,  ค่าภาษี  3,886.01 บาท,   

                       ค่าต่ออายเุวบ็ไซตส์มาคมฯ 3,300 บาท   

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  15  มีนาคม  59    จ านวน   2,909.14  บาท 

ที่ประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที่ประชุมวา่ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่ 17 ก.พ.- 15 มี.ค. 59  

ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  120  บริษทั  
ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

         นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่ ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบ 
ในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาณ 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้วา่  ยงัไม่ความคืบหนา้โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทยีม) 

          นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่  ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบใน 

ที่ประชุมคร้ังต่อไป 
ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.5  การอบรมสาขาช่างไฟฟ้า  

          นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่ การอบรมสาขาไฟฟ้าจะมีการอบรม 

ทฤษฎี 2 วนั และสอบปฏิบตัิ 1 วนั อบรมฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย ถา้เลยก าหนดวนัดงักล่าวจะมีค่าใชจ่้าย โดยทาง 

คณะกรรมการสมาคมไดป้รึกษาหารือกนัวา่จะใหคุ้ณสุเมธ  แสงสลบั เป็นผูป้ระสานงานกบัทางศูนยพ์ฒันา 
ฝีมือแรงงานของทางเขตจงัหวดันนทบุรีก่อน 

ที่ประชุม:  รับทราบ 
 



 

 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา   (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอืน่ๆ   
6.1  ขอเชิญร่วมงานอบรม Product Training 

ดว้ยบริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดจ้ดัอบรม Product Training ระหวา่งวนัที่ 7 – 9 เมษายน 

2559  ณ จ.ระยอง  โดยคุณนพคุณจะแจง้ขอ้มูลมายงัสมาคมฯ อีกคร้ัง 

ที่ประชุม:  รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


