
 

ที� สคท.228/57/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 77– 12/2558 วนัพธุที�  17  ธันวาคม  2557 

เวลา 16.00 น.   ณ  สบายดี รีสอร์ท อมัพวา จ. สมุทรสงคราม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

8.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก  

9.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

10. นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

11. นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

12. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

   1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายประภาส  ลิ;มกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

   3.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

   4.   นายพรชยั  เอี;ยมสุกใส  กิจกรรพิเศษ 

   5.   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 งานสัมมนา โพสต์ทูเดย์ ฟอรั�ม “เศรษฐกจิดิจิตอล พลกิโฉมประเทศไทย” 
ดว้ย บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) ซึ; งประกอบดว้ยหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์หนงัสือพิมพ์
บางกอกโพสต ์และหนงัสือพิมพเ์อม็ทูเอฟ จดังานสัมมนาโพสตท์ูเดย ์ฟอรั;ม “เศรษฐกิจดิจิตอล พลิกโฉม
ประเทศไทย” ในวนัพฤหสับดีที; 4  ธนัวาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องวภิาวดีบอลรูม โรงแรม
โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด ์กรุงเทพฯ นัDน ในการนีD  ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่าน
เขา้ร่วมสัมมนาในวนั เวลา และสถานที; ดงักล่าว   
ที;ประชุม:   รับทราบ 

1.2  เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “FTA โอกาสทางการค้าที�คุณต้องเข้าใจ และใช้ประโยชน์เป็น” 

ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนดจดัการสัมมนาภายใตห้วัขอ้ “FTA โอกาส

ทางการคา้ที;คุณตอ้งเขา้ใจ และใชป้ระโยชน์เป็น”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื;อสร้างความตื;นตวัเกี;ยวกบั

FTAs/AEC ในการเขา้ใจเงื;อนไขเกี;ยวกบัการเปิดเสรี และรู้จกัการนาํประโยชน์ของการเปิดเสรีมาปรับใชใ้น

การพฒันาตนเองและธุรกิจ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาประกอบดว้ยนกัเรียน นกัศึกษา ผูป้ระกอบการ ประชาชนทั;วไป 

และกลุ่มเอน็จีโอ รวมทัDงสิDนจาํนวน 800 คน กาํหนดจดัสัมมนาวนัองัคารที; 16 ธนัวาคม 2557 ณ โรงแรม ดิ 

เอมเมอรัลด ์ถ.รัชดา กรุงเทพฯ 

ที;ประชุม:  รับทราบ 

1.3 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื�อง “อาเซียน: ก้าวอย่างไรภายหลงั AEC  2558” 

ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ร่วมกบั โบลลิเกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนดจดั 
สัมมนาเรื;อง “อาเซียน: กา้วอยา่งไรภายหลงั AEC  2558” เพื;อนาํเสนอผลการศึกษา ตามโครงการศึกษาเรื;อง 

แนวทางการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายหลงัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 

2558  และรับฟังขอ้คิดเห็นจากทุกภาคส่วนที;เกี;ยวขอ้ง ในวนัพฤหสับดีที; 18 ธนัวาคม 2557 

เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องเจา้พระยาบอลรูม ชัDน 2  โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค ถ.รัชดา  กรุงเทพฯ 

ที;ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 77-12/2557 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  ขอใหที้;ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที; 76-11/2557   

วนัพุธที; 19 พ.ย. 57 

ที;ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที; 76-11/2557 



 

 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที;ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที;  

19 พ.ย. 57  เป็นจาํนวนเงิน  121,562.75 บาท     

รายรับดังนี� เงินบริจาค คุณปิยดา 1,607  บาท 

รายจ่ายดังนี�  ค่าอินเทอร์เน็ต (พ.ย.)  641  บาท,  ค่าโทรศพัท ์(พ.ย.)  203.50  บาท,  

                 ค่าบริการเลขหมายทีโอที (พ.ย.)  107 บาท,  ค่านํDา (พ.ย.)  101.50 บาท ,   

                            ค่าไฟฟ้า (พ.ย.)  609.75  บาท,  ค่าเคก้  760  บาท,  ค่าเช่าออฟฟิต (พ.ย.)  4,200 บาท , 

                            เงินเดือนพนกังาน (พ.ย.)  16,750  บาท,   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 455 บาท 

ณ ปัจจุบนัมีเงินคงเหลือวนัที;  17  ธ.ค. 57   จาํนวน  99,342  บาท  ( เกา้หมื;นเกา้พนัสามร้อยสี;สิบสองบาทถว้น) 

ที;ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1  เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที; 19 พ.ย. – 17 ธ.ค. 57   ยงัไม่มีสมาชิก

สมคัรเพิ;มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิกทัDงหมด  117 บริษทั 

ที;ประชุม:    รับทราบ 

4.2  การฝึกอบรมสาขา Information Network Cabling   

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที;ประชุมวา่    ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบอีกครัD ง 

ในที;ประชุมครัD งต่อไป 

ที;ประชุม:  รับทราบ 
4.3  โครงการขอกองทุนวจัิยเพื�อการศึกษา 
นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัดิ� )  แจง้ในที;ประชุมวา่ ตอ้งรอขัDนตอนการขอกองทุนวจิยั
การศึกษาประมาณ 120 วนั ยงัไม่มีความคืบหนา้แต่อยา่งใดแลว้จะแจง้ใหท้ราบอีกครัD ง 
ที;ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    (ถ้าม)ี 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

ปิดประชุม เวลา 17.45 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


