
 

ที่ สคท.094/59/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่94-5/2559 วนัพุธที ่ 25  พฤษภาคม  2559 

เวลา 16.00 น.  ณ ร้านอาหารมะแข่น กรุงเทพฯ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.  นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

3.  นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 
4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ  
6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

8.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 
 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม    

  1.   นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ  

  2.   นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

  3.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 
  4.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   5.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   6.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์
7.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพเิศษ 

8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 
9.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ  

 

เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น.นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 



 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
1.1 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค  
ดว้ยหอการคา้ไทย ก าหนดจดัประชุมใหญ่หอการคา้ 5 ภาค ระหวา่งวนัที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2559  
ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด ์ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ระดมความคิดเห็นในกาขบัเคล่ือน 
นโยบายการด าเนินงานระหวา่งหอการคา้ไทย และ หอการคา้จงัหวดั และ YEC เพือ่เสริมสร้างองคก์รใหมี้ 
ความเขม้แขง็ และวางแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจภาค 2020 
ที่ประชุม:  รับทราบ  

1.2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 
ดว้ยส านกังานส่งเสริมการลงทุน ก าหนดจดัสมัมนาหวัขอ้เร่ือง “ทอ้งถ่ิมกา้วไกล เศรษฐกิจไทยกา้วหนา้” 
ในวนัศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอ้ง จูบิล่ีบอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี 
เพือ่ประชาสมัพนัธใ์ห้หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ไดรั้บทราบถึงมาตรการ 
ส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนในทอ้งถ่ิน 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

1.3 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ข้อตกลงคุณธรรม 
ดว้ยองคก์ารต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ร่วมกบั กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ไดก้  าหนดจดัสมัมนา “ขอ้ตกลง 
คุณธรรม”  ในวนัพฤหสับดีที่ 2 มิถุนายน 59  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีปาร์ค กรุงเทพฯ 
เพือ่เป็นการเสริมสร้างมาตการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งภาครัฐ ใหเ้กิดการ 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 94-5/2559 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี(เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 93-4/2559   เม่ือวนัพธุที่ 20 
เม.ย. 59   ณ ร้านอาหารแมกไมช้ายคลอง กรุงเทพฯ  

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 93-4/2559 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 
นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  )   รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิม   13,929.49   บาท 

รายรับดังนี้    - 

รายจ่ายดังนี้   ค่าถ่ายเอกสารประชุมใหญ่สามญั  182  บาท,  ค่าเคก้ 296  บาท,  ค่าพาหนะประกนัสงัคม 

ไป-กลบั  285 บาท, ค่าโทรศพัท ์ 142.50 บาท,  ค่าพาหนะ  33 บาท                

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  20  เมษายน 59    จ านวน   12,990.99  บาท 

ที่ประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 



 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที่ประชุมวา่ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่ 25 พ.ค. –   มิ.ย.59  
ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  120  บริษทั  

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาณ” 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ ไดโ้ทรมาขอช่ือคุณประภาส 

โดยคุณประภาสจะมาแจง้ในการประชุมคร้ังต่อไปวา่จะด าเนินการอยา่งไรบา้ง 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทยีม) 

          นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่  ทาง ดร.ประสิทธ์ิ  จะเอางานของสาขา 

Cabling Under โทรคมนาคม 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.4  การอบรมสาขาช่างไฟฟ้า  

 คุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  แจง้ในที่ประชุมวา่  นายสุเมธ  แสงสลบั(นายทะเบียน) 

ไดคุ้ยกบัอาจารยท์ี่เขตนนทบุรีแลว้ ซ่ึงในการประชุมคร้ังหนา้คุณสุเมธจะมาแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

4.5  เร่ืองค่าคอมมิชช่ัน บจ.รอยัลเทค อินเตอร์ เนช่ันแนล 

 เน่ืองจากคุณนพคุณ  ควรสมาคม ไดล้าออกจากบริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยยงั 

คา้งเร่ืองค่าคอมมิชชัน่ของบริษทั CSS อยู ่โดยที่ประชุมใหน้ายวลัลภ  ชยัวรรณ์ เป็นผูป้ระสานงานติดตาม 

เบื้องตน้เร่ืองค่าคอมมิชชัน่กบัทางคุณนพคุณก่อน อยา่งไรจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา   (ถ้าม)ี  
5.1  โครงการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงข่าย FTTX” 

โดยการอบรมคร้ังน้ีจะมีการออกแบบและการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือทดสอบเบื้องตน้ โดยอาจารยส์มมาตร  แสงเงิน 

ในวนัที่ 27 มิ.ย.59 ,  25 ก.ค.59,  22 ส.ค.59, 19 ก.ย.59, 24 ต.ค. 59, 21 พ.ย. 59, และ 19 ธ.ค. 59 
เวลา 09.00 – 17.00 น.  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 
 
ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


