
 

ที� สคท.208/57/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 76– 11/2557 วนัพธุที�  19  พฤศจิกายน  2557 

เวลา 16.00 น.   ณ  บริษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จาํกดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

8.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

9.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

   1.   นายสมศกัดิ8   เหล่าปรีชา  นายกกิตติมศกัดิ8  

   2.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกกิตติมศกัดิ8  

   3.   นายประภาส  ลิ:มกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

   4.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   5.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก  

   6.   นายพรชยั  เอี:ยมสุกใส  กิจกรรพิเศษ 

   7.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   8.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 

 

 



 

 

เริ:มประชุมเวลา 16.30 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที:ประธานในที:ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้:

ประชุมพิจารณาเรื:องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ    

1.1   ขอเชิญประชุม 
เนื:องดว้ย สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดมี้การกาํหนดแนวทางในการส่งเสริมและผลกัดนัใหห้น่วยงานภาครัฐปรับปรุง
กระบวนการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ:งขึDน สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและทนัต่อสถานการณ์เปลี:ยนแปลง โดยใหห้น่วยงานภาครัฐจดัทาํขอ้ตกลงระดบัการใหบ้ริการ 
(Service Level Agreement) ในกระบวนการงานที:สาํคญัต่อการใหบ้ริการแก่ภาคธุรกิจ นัDน สาํนกังาน ก.พ.ร.  
จึงกาํหนดจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื:อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคเอกชนในวนัศุกร์ที: 31 ตุลาคม 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้ง
บางลาํพ ูชัDน ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ         
ที:ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 76-11/2557 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้:ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที: 75-10/2557  วนัพุธที: 15 ต.ค. 57 

ที:ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที: 75-10/2557 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที:ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที:  

15 ต.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน  148,679.51 บาท      
รายรับดังนี� เงินบริจาคคุณปิยดา  2,915.24 บาท 

รายจ่ายดังนี�  ค่าอินเทอร์เน็ต (ต.ค.)  641 บาท,  ค่าโทรศพัท ์(ต.ค.)  158.50 บาท,  

ค่าบริการเลขหมายทีโอที (ต.ค.) 107 บาท,  ค่านํDา (ต.ค.)  201 บาท,  ค่าไฟฟ้า (ต.ค.)  468.50 บาท,  

ค่านามบตัร 7,200 บาท , ค่าเช่าออฟฟิต (พ.ย.) 4,200 บาท , เงินเดือนพนกังาน (พ.ย.)  16,750 บาท  

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  306 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  19  พ.ย. 57   จาํนวน  121,562.75  บาท    ( หนึ:งแสนสองหมื:นหนึ:งพนั 

                หา้ร้อยหกสิบสองบาทเจด็สิบหา้สตางค)์ 

ที:ประชุม:  รับทราบ    

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1  เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภารกิจจึงใหเ้จา้หนา้ที:สมาคมฯ แจง้วา่ ในรอบเดือนระหวา่ง 

วนัที: 15 ต.ค. – 19 พ.ย. 57   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ:มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิกทัDงหมด  117 บริษทั 

ที:ประชุม:    รับทราบ 

4.2  การฝึกอบรมสาขา Information Network Cabling   

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที:ประชุมวา่    ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบอีกครัD ง 

ที:ประชุม:  รับทราบ 
4.3  โครงการขอกองทุนวจัิยเพื�อการศึกษา 
นายสมศกัดิ8   เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัดิ8 ) ติดภารกิจโดยฝากแจง้ในที:ประชุมวา่ ตอ้งรอขัDนตอนการขอ
กองทุนวจิยัการศึกษาประมาณ 120 วนั  
ที:ประชุม:  รับทราบ 
4.4  นามบัตรสมาคม 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคม)  แจง้ในที:ประชุมวา่   นามบตัรคณะกรรมการไดท้าํเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา     

5.1  ขอเกบ็เงินการเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรตอยา่งยิ:งที:ไดรั้บความไวว้างใจจากสมาคมของท่าน ที:เขา้

ร่วมเป็นสมาชิกและสนบัสนุนการดาํเนินงานของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยดว้ยดีมาตลอด บดันีD  อายุ

การเป็นสมาชิกของสมาคมไดข้าดช่วงไป ดงันัDน จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาคมของท่านต่ออายสุมาชิกถึงปี

ปัจจุบนั ตามใบขอเก็บเงิน ดงันีD  

-  ค่าสมาชิกรายปี  07/07/2556 – 07/07/2557    1 ปี   จาํนวนเงิน   17,000  บาท  
- ค่าสมาชิกรายปี   07/07/2557 – 07/07/2558    1 ปี   จาํนวนเงิน   17,000  บาท 

และภาษีมูลค่าเพิ:ม 7 %  =   2,380 บาท       รวมเป็นเงินทั�งสิ�น  36,380  บาท 
ที:ประชุม:  มีมติจากคณะกรรมการ สมาคมฯ ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

ปิดประชุม เวลา 17.45 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


