
 

ที่ สคท.150/58/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่85– 8/2558 วนัพธุที ่ 17  มถิุนายน  2558 

เวลา 16.00 น.   ณ  บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ 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.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

8.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

9.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

2.   นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

   3.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   4.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

   6.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   7.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรพเิศษ 

    

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ    

1.1 ขอแสดงความเสียใจ 
สมาคมฯ  ขอแสดงความเสียใจอยา่งสุดซ้ึงต่อการจากไปของบิดาคุณสุกิจ  บญัทิตวราพงศ ์ซ่ึงจะตั้งฟังสวดพระ 
อภิธรรมศพ ระหวา่งวนัที่ 13 – 17  กรกฎาคม 2558   ณ  ศาลา 11  วดัสุทธิวราราม กรุงเทพฯ   โดยสมาคมฯ รับ 
เป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมในวนัพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 58  
ที่ประชุม:   รับทราบ นายกสมาคมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมงานเกือบครบทุกทา่น 

1.2 ขอเชิญประชุม 
ส านกังานมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ก าหนดนดัประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมืแรงงาน 
แห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม(ไมโครเวฟและการส่ือสารดาวเทียม)  คร้ังที่ 1/2558  ในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2558 
เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งประชุมส านกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ชั้น 7 หอ้ง 701  อาคารกรมพฒันา 
ฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ  (คุณทรงกรต  คุณประภาศ และคุณสุริยพงศ)์ เขา้ร่วประชุม 
ในคร้ังน้ี 
นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่  เดิมกรมพฒันาฝีมือแรงงานก าหนดมาตรฐานเคย
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลายสาขาแลว้นั้น เขาก็มานดัประชุมโดยยกเลิกสาขาเก่าทั้งหมดเหลือเพยีง 1  
สาขา  โดยมีอาจารยป์ระสิทธ์ิเป็นประธานอนุกรรมการ ส่วนที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา 7  สาขาไปแลว้นั้นเน่ืองจาก
ไม่มีคนมาสอบ จึงมาหารือวา่จะยบุของเก่าทั้งหมดใหเ้หลือสาขาเดียวคือ สาขาช่างโทรคมนาคม (ระบุ ช่าง.......)  
และก็ตอ้งหาอนุกรรมการมาแลว้แต่งตั้งก็ใหส้มาคมเคเบิ้ลล่ิงไทยรับไป ถา้ท าแบบน้ีเท่ากบัเราเป็นอนุกรรมการ 
ของเขาและไปท างานใหเ้ขา เงินที่เราเขียนโครงการสมาคมจะไดไ้ม่ไดเ้ลย  
ที่ประชุม:   นายกสมาคมจะขอเขา้ไปหารือกบัคุณณัฐพล (คุณโอ)้ ก่อน แลว้จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

1.3 การประชุมระดมความคดิเห็นเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพ 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ การคา้และสงัคม เพือ่ให้ 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัทดัเทยีมประเทศในโลกยคุใหม่นั้น กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการดา้นดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัท า
ร่างนโยบายและแผนการพฒันา Digital Economy ของประเทศไทย และจะจดัใหมี้การประชุมระดมความคิดเห็น
เพือ่ก าหนดแนงทางการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นกายภาพ ในวนัศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558  
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ หอ้งประชุมบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ 
ถนนแจง้วฒันาะ หลกัส่ี  กรุงเทพฯ     
ประชุม:   รับทราบ   สมาคมฯไม่ไดส่้งผูแ้ทนเน่ืองจากจดหมายกระชั้นชิด 
1.4 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ผลการส ารวจมูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย ประจ าปี 2557 และ 
ประมาณการ ปี 2558  และเสวนาหัวข้อเร่ือง “การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ เพื่อฐานรากเศรษฐกิจดิจิทัลไทย” 



 
 
ตามที่ ส านกัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ไดรั้บมอบหมายจากส านกังานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.)  ใหด้ าเนินการส ารวจ 
มูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย ภายใตโ้ครงการส ารวจขอ้มูลอินเทอร์เน็ตและศึกษามูลค่าตลาดส่ือสารของ 
ประเทศไทย ปี 2557-2559  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่การมีขอ้มูลดา้นตลาดส่ือสารของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง 
ส าหรับใชใ้นภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะในวงกวา้ง บดัน้ี การส ารวจดงักล่าวได ้
ด าเนินการส าเร็จลุล่วงเป็นการเรียบร้อยแลว้ สวทช. จึงจดัใหมี้การแถลงข่าวผลส ารวจตลาดส่ือสารขอประเทศไทย 
ประจ าปี 2557 และประมาณการปี 2558 พร้อมหัวขอ้เสวนาดงักล่าว ในวนัพธุที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา  
09.30-12.30 น.  ณ หอ้งเซ่ียงไฮ ้ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ      โดยสมาคมฯ ไดส่้งผูแ้ทน 
นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  และนายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล   เขา้ร่วมงานแถลงข่าวในคร้ังน้ี 
ประชุม:   รับทราบ    

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 85-8/2558 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 83-6/2558   เม่ือวนัพธุที่ 

24  พ.ค. 58   ณ  บริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ สโตร์ จ  ากดั 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 83-6/2558 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที่ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมใน

วนัที่  24  มิ.ย. 2558   เป็นจ านวนเงิน   - 69,128.32   บาท            

รายรับดังนี้         เงินบริจาคคุณปิยดา  267 บาท ,  เงินบริจาคคุณปิยดา  1,644 บาท , เงินบริจาค  401 บาท 

รายจ่ายดังนี ้ ค่าอินเทอร์เน็ต (มิ.ย.) + (ก.ค.) 641*2  =  1,282 บาท,   ค่าโทรศพัท ์(มิ.ย.) + (ก.ค.)  

216.25 + 258  =  474 บาท,   ค่าบริการเลขหมายทีโอที (มิ.ย.) + (ก.ค.) 107*2  =  214  บาท,   

ค่าน ้ า (มิ.ย.) + (ก.ค.)  114 + 99.25 =  213.25 บาท,  ค่าพวงหรีด  1,000 บาท,    

ค่าไฟฟ้า (มิ.ย.) + (ก.ค.)  660 + 610.75 =  1,270.75  บาท,  ค่าเช่าออฟฟิต (ก.ค.)+(ส.ค.)  4,200*2 =  8,400 บาท 

เงินเดือนพนกังานเดือน (ก.ค.)+(ส.ค.) 17,950*2 =  35,900 บาท ,  ค่าใชจ่้ายต่างๆ (มิ.ย.) + (ก.ค.)  66+ 766  บาท   

ณ ปัจจุบนัมีเงินคงเหลือวนัที่  19  สิงหาคม 58   จ  านวน   -     11,6402.57  บาท  

ที่ประชุม:  มีมติใหค้ณะกรรมการสนบัสนุนโดยบริจาคเงินเขา้สมาคมฯ ท่านละ 10,000 บาท เร่ิมวนัที่ 

1 กนัยายน 2558 ถึง 30 กนัยายน 2558  ทั้งน้ีคุณกิตติรัตน์จะบริจาคเขา้สมาคมฯ จ านวนเงิน 20,000 บาท 

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน) แจง้ในที่ประชุมวา่ ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่ 24 มิ.ย. 58  - 19 ส.ค.58 

ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  119  บริษทั 



 

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  การฝึกอบรมสาขา Information Network Cabling   

       นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที่ประชุมวา่  ตอนน้ียงัไม่มีความคืบหนา้ จะแจง้ให้ 

ทราบอีกคร้ังในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ 
4.3  โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ่การศึกษา 

       นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ)  ติดภารกิจ และไม่ไดฝ้ากเร่ืองไวโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบใน 
การประชุมคร้ังต่อไป 
ที่ประชุม:   รับทราบ 
4.4  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

ความเป็นมา   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  ไดโ้ชวต์วัอยา่งการจดัท าโปรไฟลข์องคณะกรรมการ 

สมาคม เพือ่จะไดท้ราบวา่โปร์ไฟลแ์ต่ละทา่นมีอะไรบา้ง กรรมการแต่ละท่านประกอบธุรกิจอะไร เพือ่ใหค้น 

รุ่นหลงัไดท้ราบ  

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.5  Calendar อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  อพัเดทกิจกรรมคณะกรรมการเดือน สิงหาคม 58  

ตามเอกสารแนบรายงานการประชุม  

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.6  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้วา่   ยงัไม่มีอะไรคืบหนา้ โดยจะแจง้ใหท้ราบในคร้ังประชุมต่อไป 

ที่ประชุม:   รับทราบ  

4.7  ยื่นค าร้องเปลี่ยนแปลงนายกสมาคม คณะกรรมการ และย้ายส านักงานสมาคม 
เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถุนายน 2558  คุณสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา (นกยกสมาคมกิตติมศกัด์ิ)  ไดเ้ขา้ไปคดัส าเนานายก

สมาคม คณะกรรมการ และยา้ยส านกังานสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแลว้  

ที่ประชุม:     รับทราบ 

4.8  จัดโปรโมช่ัน DSX-5000 ร่วมกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากดั  

สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย ร่วมกบั บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จดัท าโปรโมชัน่ผลิตภณัฑ ์DSX-5000  ในราคาพเิศษ เพือ่ให้

สมาชิกสมาคมฯ ไดรั้บสิทธิพเิศษซ้ือเคร่ืองวดัสายสญัญาณในราคาถูก สมาคมฯไดน้ าโปรโมชัน่ขึ้นเวบ็ไซตส์มาคม 

และ แจง้ไปยงัสมาชิกสมาคมเรียบร้อยแลว้ โปรโมชัน่ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2558 

ที่ประชุม:     รับทราบ 



 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา   

5.1  การเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิง่ที่ไดรั้บความไวว้างใจจากสมาคมของท่าน ที่เขา้ร่วมเป็น 

สมาชิกและสนบัสนุนการด าเนินงานของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยดว้ยดีมาตลอด บดัน้ี อายกุารเป็นสมาชิก 

ของท่านไดข้าดช่วงไป ดงันั้น สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาคมของท่านต่ออายสุมาชิก 

ถึงปีปัจจุบนั (ตามใบขอเก็บเงินค่าบ ารุงสมาชิกประจ าปีที่ส่งมาพร้อมน้ี)   

1. ค่าสมาชิกรายปี (07/07/2556 – 07/07/2557)        จ  านวน  1  ปี                 17,000  บาท 
2. ค่าสมาชิกรายปี  (07/07/2557 – 07/27/2558)       จ านวน  1  ปี             17,000  บาท  

  รวมเงิน                         34,000  บาท 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%                          2,380  บาท 
 รวมทั้งส้ิน                     36,380  บาท 

ที่ประชุม:    มีมติใหท้  าจดหมายขอยกเลิกการเป็นสมาชิกสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เน่ืองจากสมาคมฯ  

ประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า จึงไม่มีรายไดเ้ขา้มายงัสมาคมฯ 

ระเบียบวาระที ่6   เร่ืองอืน่ๆ   (ถ้าม)ี 

 
 

ปิดประชุม เวลา 18.15 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


