
 

ที่ สคท.187/58/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่87– 10/2558 วนัพธุที ่ 14  ตุลาคม  2558 

เวลา 16.00 น.   ณ  บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวร์ิค จ ากดั 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

9.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

10. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

   2.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   3.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

   4.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

5.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพเิศษ 

   6.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 16.30 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 



 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ    

1.1 ขอขอบคุณ 
ดว้ยคุณนพคุณ  ควรสมาคม (บริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) ใหค้วามอนุเคราะห์น าเคร่ืองสแกน
เอกสารส่วนตวั ยีห่อ้ Brother รุ่น MFC-8460N ใหส้มาคมใชง้านเป็นการชัว่คราวตั้งแต่วนัที่ 30 กนัยายน 2558  
สมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
ที่ประชุม:   รับทราบ  
1.2 ขอเชิญระดมความคดิเห็นภายใต้ “โคงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ภาคพืน้แปซิฟิก” 
ดว้ยศูนยอ์าเซียน - จีนศึกษา สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และ สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และ
การพฒันา (องคก์ารมหาชน) ไดรั้บมอบหมายจากกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
ด าเนินโครงการจดัจา้งที่ปรึกษาการจดัท าความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership: TPP) เพือ่ศึกษาขอ้มูลเชิงลึกของประเทศที่เขา้ร่วมเจรจาความตกลง TPP เก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
การคา้ การลงทุน กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงความตกลงการคา้เสรี (FTA) ที่ประเทศเหล่านั้นมีอยูแ่ละอยู่
ระหวา่งการจดัท า รวมทั้งแนวโนม้ขอ้เรียกร้อง และท่าทีการเจรจาของประเทศในความตกลง TPP เพือ่
เตรียมความพร้อมของไทยในการเขา้ร่วมความตกลง TPP ในอนาคต ไดมี้ก าหนดจดัการประชุมระดมความ
คิดเห็น ภายใต ้“โครงการจดัจา้งที่ปรึกษาการจดัท าความตกลง หุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(Trans-
Pacific Partnership: TPP)” สาขาการลงทุนและสาขาการเงิน ประกนัภยั ในวนัองัคารที่ 13 ตุลาคม 2558  ณ 
โรงแรมเอเชีย (ราชเทว)ี กรุงเทพฯ  
ที่ประชุม:   รับทราบ 

1.3 ขอเชิญประชุมเตรียมการผ่ายไทย ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมก ากับการด าเนินงาน ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

ดว้ย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ จดัประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม

ก ากบัการด าเนินงานภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) คร้ังที่ 9 ในวนัองัคารที่ 20 

ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้งรับรอง 1 ชั้น 3 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ โดยจะมีการหา

เรือประเด็นการทบร่างพธีิสารวา่ดว้ยการยกระดบัความตกลงการคา้เสรี การเจรจาดา้นการลงทุน การเจรจา

เปิดตลาดการคา้บริการ 

ที่ประชุม:   รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 87-10/2558 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 86-9/2558   เม่ือวนัพธุที่ 

23 ก.ย. 58   ณ  สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 86-9/2558 

 

 



 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที่ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือ

เดิมในวนัที่  23  ก.ย. 2558   เป็นจ านวนเงิน   -  24,132.82  บาท                

รายรับดังนี้    -    ดอกเบี้ยธนาคาร  95.09 บาท , เงินบริจาคคุณปิยดา  4,760.51 บาท 

รายจ่ายดังนี ้ -  ค่าอินเทอร์เน็ต (ก.ย.)   641 บาท,   ค่าโทรศพัท ์(ก.ย. )  444.25  บาท,   ค่าบริการเลขหมายทีโอที 

(ก.ย.)  107  บาท,  ค่าน ้ าประปา (ก.ย.)  59.25 บาท,  ค่าไฟฟ้า (ก.ย.)  615.75 บาท, ค่าเคก้ 760 บาท 

ค่าเช่าออฟฟิต (ต.ค.)  4,200 บาท,   เงินเดือนพนกังานเดือน (ต.ค.)  17,950 บาท ,  ค่าใชจ่้ายต่างๆ 461 บาท   

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  14 ตุลาคม  58    จ านวน     -  44,515.47    บาท 

ที่ประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน) ติดภารกิจ ฝากแจง้ในที่ประชุมวา่ในรอบเดือนระหวา่ง 

วนัที่ 23 ก.ย. – 14 ต.ค. 58  ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  119  บริษทั 

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

         นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  แจง้ใหเ้จา้ที่สมาคมจดัท าแบบฟอร์มเป็น Microsoft word  

เพือ่ใหก้รรมการกรอกขอ้มูลกลบัมายงัสมาคมฯ ใหแ้ลว้เสร็จภายในการประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาน 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้วา่  จะเคลียร์กบัทางหัวหนา้อีกคร้ังโดยจะแจง้ใหท้ราบในคร้ัง 

ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทยีม) 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้วา่  นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม) จะ 

เป็นผูรั้บเร่ืองเอง แลว้จะขอเวลาเขา้ไปพบเพือ่พดูคุยเก่ียวกบัมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แลว้จะแจง้ให้ 

ทราบในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

 

 

 



 

4.5  การวางระบบส านักงานสมาคม  

ความเป็นมา  คุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  ใหเ้จา้หนา้ที่สมาคมฯ Copy งานเอกสารทั้งหมด

ในคอมพวิเตอร์เขา้แฟลชไ์ดร์ฟ และการจดัท าแฟ้มเอกสารโดยการถ่ายรูปแฟ้มเอกสารต่างๆ เช่น ภงด, 

รายรับ-รายจ่าย แลว้เซฟเขา้แฟลชไดร์ฟ แลว้ส่งอีเมลถึ์งคุณสุริพงศ ์CC: thaicabling 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา  (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 

 

ปิดประชุม เวลา 18.30 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


