
 

  ที่ สคท.169/58/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่86– 9/2558 วนัพธุที ่ 23  กนัยายน  2558 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล               (ผูรั้บมอบอ านจ) 

6.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

7.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

9.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   2.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   3.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

   4.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

5.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพเิศษ 

6.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   7.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 16.30 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 



 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ    

1.1 เข้าเยี่ยมกรรมการ 
นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม) และคณะกรรมการสมาคมฯ เขา้เยีย่มคุณวลัลภ  ชยัวรรณ์ 

กรรมการฝ่ายวชิาการ เน่ืองจากเลือดออกทางช่องทอ้ง ขณะน้ีพกัรักษาตวัอยูท่ี่ รพ.สินแพทย ์  

ที่ประชุม:   รับทราบ  
1.2  ขอแสดงความยินด ี

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม) และคณะกรรมการขอความยนิดีกบั นายกิตติรัตน์  เมฆมณี

(เลขาธิการ) ที่เปิด Grand Opening CSS Group ในวนัพธุที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น.  ณ บมจ. คอม

มิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่  

ที่ประชุม:   รับทราบ 

1.3 ขอเชิญร่วมประชุม “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ) (สศช.) 
ดว้ย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ไดก้  าหนดจดัประชุมประจ าปี 

2558 ในหวัขอ้เร่ือง "ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)" เพือ่เปิด

โอกาสใหทุ้กภาคส่วนในสงัคมร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัทิศทางและประเด็นการ

พฒันาที่ส าคญัในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 เพือ่ สศช. จะไดน้ าไปปรับปรุงการ

ยกร่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัที่เป็นรูปธรรมเพือ่มุ่งสู่

เป้าหมายร่วมกนัของสงัคม ในวนัจนัทร์ที่ 14 กนัยายน 2558 ณ แกรนด ์ไดมอนด ์ศูนยแ์สดงสินคา้และการ

ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ที่ประชุม:   รับทราบ  
1.4 ขอเชิญร่วมงาน “เวทีจุดประกาย : สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” 
ดว้ยประธานกรรมการหอการคา้ไทย ไดรั้บมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ ให้
เป็นประธานการจดังาน เวทีจุดประกาย : สานพลงัประชารฐฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก เพือ่ระดม พลงัในการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก อนัประกอบดว้ย ความเขม้แขง็เศรษฐกิจฐานราก ความมัน่คง ของ
ทรัพยากรและพลงังานชุมชน ความมัน่คงทางการเงินของเกษตรกร ความเขม้แขง็ของสงัคม และการส่ือสาร 
เพือ่สงัคม โดยตอ้งอาศยักลไกการขบัเคล่ือนทั้งระดบัชาติระดบัส่วนกลาง และระดบัพื้นที่ดว้ยความร่วมมือ 
ของภาครัฐ ภาคธุรกิจภาคชุมชนทอ้งถ่ินและประชาสงัคม ในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย โดย
ก าหนดจดังานฯ ในวนัอาทิตยท์ี่ 20 กนัยายน 2558  เวลา 09.00 –15.00 น.  ณ ฮอลล ์9 อิมแพคฟอร่ัม เมือง
ทองธานี นนทบุรี (ไม่เสียค่าใชจ่้าย) 
ที่ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 86-9/2558 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 85-8/2558   เม่ือวนัพธุที่ 

19  ส.ค. 58   ณ  บริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ สโตร์ จ  ากดั 



 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 85-8/2558 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที่ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือ

เดิมในวนัที่  19  ส.ค. 2558   เป็นจ านวนเงิน   -  116,402.57  บาท                

รายรับดังนี้   -  ค่าที่ปรึกษาระบบเครือข่าย บจ. แอลพเีอ็น ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ 10,000 บาท 

                        บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลูชัน่  19,400 บาท, บจ. เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค 9,700 บาท 

                        บจ.ยนิูคอม เทคโนโลย ี9,700 บาท 

                     -  เงินบริจาค บจ. ดีทีพ ี 10,000 บาท,  บจ.คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ(ประเทศไทย)  10,000 บาท ,  

                        บจ.เอส.พ.ีเค.เทคโนโลยี ่ 10,000 บาท,  บมจ.อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ 30,000 บาท 

                        บจ. สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ี 10,000 บาท      

รายจ่ายดังนี ้ -  ค่าอินเทอร์เน็ต (ส.ค.)   641 บาท,   ค่าโทรศพัท ์(ส.ค. )  254.50  บาท,   ค่าบริการเลขหมาย 

ทีโอที(ส.ค.)  107  บาท,  ค่าน ้ า (ส.ค.)  50  บาท,  ค่ากระเชา้ดอกไม ้ 1,000 บาท,   ค่าไฟฟ้า (ส.ค.)                  

651.75  บาท,  ค่าเช่าออฟฟิต (ก.ย.)  4,200 บาท,   เงินเดือนพนกังานเดือน (ก.ย.)  17,950 บาท ,  

ค่าใชจ่้ายต่างๆ   66  บาท   

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  23 กันยายน  58    จ านวน     -  24,132.82 บาท 

ที่ประชุม:   รับทราบ  นายกกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมกนับริจาคเงินในสมาคมฯ ในคร้ังน้ี 

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน) ติดภารกิจ ฝากแจง้ในที่ประชุมวา่ในรอบเดือนระหวา่ง 

วนัที่ 19 ส.ค. - 23 ก.ย. 58 ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  119  บริษทั 

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  การฝึกอบรมสาขา Information Network Cabling   

         นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที่ประชุมวา่  ขณะน้ีคุณณัฐพลไดส้อบเป็นฑูต

แรงงานและตอนน้ีไดเ้ดินทางไปประเทศเกาหลีแลว้  

ที่ประชุม:  รับทราบ 
4.3  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

         นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  แจง้ใหเ้จา้ที่สมาคมจดัท าแบบฟอร์มเป็น Microsoft word  

เพือ่ใหก้รรมการกรอกขอ้มูลกลบัมายงัสมาคมฯ ใหแ้ลว้เสร็จภายในการประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

 



 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาน 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้วา่  จะเคลียร์กบัทางหัวหนา้อีกคร้ังโดยจะแจง้ใหท้ราบในคร้ัง 

ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.4.1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทยีม) 

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

เป็นผูรั้บเร่ืองเอง แลว้จะขอเวลาเขา้ไปพบเพือ่พดูคุยเก่ียวกบัมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แลว้จะแจง้ให้ 

ทราบในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.5  จัดโปรโมช่ัน DSX-5000 ร่วมกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากดั  

ขอยกเลิกโปรโมชัน่ดงักล่าว เน่ืองจากราคาเท่ากบับริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเมนท ์จ ากดั 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.6  ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ผลการส ารวจมูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย ประจ าปี 2557 และ 

       ประมาณการ ปี 2558  และเสวนาหัวข้อเร่ือง “การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ เพื่อฐานรากเศรษฐกิจ
ดิจิทัลไทย” 

          ตามที่ ส านกัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ไดรั้บมอบหมายจากส านกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.)  ให้
ด าเนินการส ารวจมูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย ภายใตโ้ครงการส ารวจขอ้มูลอินเทอร์เน็ตและศึกษามูลค่า
ตลาดส่ือสารของประเทศไทย ปี 2557-2559  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่การมีขอ้มูลดา้นตลาดส่ือสารของประเทศ
ไทยอยา่งต่อเน่ืองส าหรับใชใ้นภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะในวงกวา้ง บดัน้ี การ
ส ารวจดงักล่าวไดด้ าเนินการส าเร็จลุล่วงเป็นการเรียบร้อยแลว้ สวทช. จึงจดัใหมี้การแถลงข่าวผลส ารวจตลาด
ส่ือสารขอประเทศไทยประจ าปี 2557 และประมาณการปี 2558 พร้อมหวัขอ้เสวนาดงักล่าว ในวนัพธุที่ 26 
สิงหาคม 2558   เวลา 09.30-12.30 น.  ณ หอ้งเซ่ียงไฮ ้ชั้น 2 โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดย
สมาคมฯ ไดส่้งผูแ้ทน นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล   เขา้ร่วมงานแถลงข่าวในคร้ังน้ี 
สรุป  ผลการส ารวจอุปกรณ์โครงข่ายหลกั ปี 2557  

- Core Network   + 6.3%      =     42,600  ลา้นบาท 
- Infra Cabling    + 14.5%    =    21,142   ลา้นบาท       
อุปกรณ์ส่ือสารใชส้าย ปี 2557             

- Lan Cabling     + 16.6%   =    5,125    ลา้นบาท 
- PBX       - 11.6%    =    3,595    ลา้นบาท 
อุปกรณ์ส่ือสาร (Communication Equipment) 

- ปี 2557                  39.8%   =    199,415    ลา้นบาท 
- ปี 2558      40.7%   =    228,248    ลา้นบาท 



 
ตลาดบริการส่ือสาร  (Communication Service) 

- ปี 2557      60.2%   =    300,326    ลา้นบาท 
- ปี 2558      59.3%   =    333,170    ลา้นบาท 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา   

5.1  วางระบบการส านักงานสมาคม 

          คุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  ใหเ้จา้หนา้ที่สมาคมฯ Copy งานเอกสารทั้งหมดใน

คอมพวิเตอร์เขา้แฟลชไ์ดร์ฟ และการจดัท าแฟ้มเอกสารโดยการถ่ายรูปแฟ้มเอกสารต่างๆ เช่น ภงด, รายรับ-

รายจ่าย แลว้เซฟเขา้แฟลชไดร์ฟ แลว้ส่งอีเมลถึ์งคุณสุริพงศ ์CC: thaicabling 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่6   เร่ืองอืน่ๆ    

6.1  การเสนอโครงการขายบริษัท รอยลัเทค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

          คุณนพคุณ ควรสมาคม จากบริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ไดน้ าเสนอโครงการส่งเสริมสมาคมฯ 

หมวดที่ 1  สินคา้ Cabling system และสินคา้หมวด Network Equipment  เงินปันผล 0.05% ของยอดสัง่ซ้ือ 
หมวดที่ 2 สินคา้ ท่อร้อยสายไฟ. ท่อ HDPE ฯลฯ เป็นตน้  เงินปันผล 0.02% ของยอดสัง่ซ้ือ 
ที่ประชุม:  รับทราบ  

 
 

ปิดประชุม เวลา 18.30 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


