
 

ที� สคท.190/57/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 75 – 10/2557 วนัพธุที�  15  ตุลาคม  2557 

เวลา 16.00 น.   ณ  บริษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จาํกดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายประภาส  ลิ+มกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

6.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

7.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

9.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

10. นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

11. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

   1.  นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม  

   4.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

   5.   นายพรชยั  เอี+ยมสุกใส  กิจกรรพิเศษ 

   6.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

  



 

 

เริ+มประชุมเวลา 16.00 น. 

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

ประชุมพิจารณาเรื+องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ    

 1.1  ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื�อง “นานาทัศนกบัภาษีมรดก” 
        ดว้ยแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี วา่จะมีการทบทวนการจดัเก็บ
ภาษีมรดกเพื+อลดปัญหาความเหลื+มลํDาทางเศรษฐกิจของประชาชนและเพิ+มมูลค่าการจดัเก็บภาษีเขา้รัฐนัDน  
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสาํคญั จึงไดจ้ดัเสวนา “นานาทศันะคติกบั
ภาษีมรดก”  ในวนัพุธที+ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ หอ้ง 10301  อาคาร 10 ชัDน 3  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ถ.วภิาวดี กรุงเทพฯ  ฟรี! ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
ที+ประชุม:   รับทราบ 

1.2   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและชี�แจงการปฎบิัติงานในระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยวธีิการ 

        ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ระยะที� 3 

        ดว้ย กรมบญัชีกลางกาํหนดจดัโครงการฝึกอบรมและชีDแจงการปฏิบติังานในระบบจดัซืDอจดัจา้ง 

ภาครัฐดว้ยวธีิการทางอีเล็กทรอนิกส์ ระยะที+ 3 สาํหรับส่วนราชการและผูค้า้ภาครัฐในส่วนกลาง จาํนวน 

400 คน ในการนีDฯ ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ ของเชิญท่านเพียว 1 ท่าน/สมาคมฯ เขา้ร่วมงานในวนั 

พฤหสับดีที+ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมแกรนด ์AB ชัDน 4 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด ์คอนเวนชั+น กรุงเทพฯ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื+อให้เจา้หนา้ที+ผูป้ฏิบติังานในระบบ e-GP ของส่วน 

ราชการสามารถดาํเนินการจดัซืDอจดัจา้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ที+ประชุม:   รับทราบ 

ที+ประชุม:  รับทราบ        

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 75-10/2557 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้+ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที+ 74-9/2557  วนัพุธที+ 17  ก.ย. 57 

ที+ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที+ 74-9/2557 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที+ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที+ 

17 ก.ย. 57  เป็นจาํนวนเงิน  - 42,882.11 บาท      
รายรับดังนี� กรมพฒันาฝีมือแรงงาน (ค่าสนบัสนุนวสัดุ,อุปกรณ์)  20,5971.27  บาท 

 

 



 

 

  เงินบริจาคคุณปิยดา  10,866.60  บาท  

รายจ่ายดังนี�  ค่าอินเทอร์เน็ต (ก.ย.)  641 บาท,  ค่าโทรศพัท ์(ก.ย.)   226 บาท,  

                ค่าบริการเลขหมายทีโอที (ก.ย.) 107 บาท,  ค่านํD า (ก.ย.)  101.25 บาท,   

ค่าไฟฟ้า (ก.ย.) 568  บาท,  ค่าเช่าออฟฟิต (ส.ค.) 4,200 บาท, ค่ากระเชา้ดอกไม ้1,900 บาท 

   เงินเดือนพนกังาน (ก.ย.)  16,750  บาท , ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  783 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  15 ต.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน   148,679.51 บาท    (หนึ+งแสบสี+หมื+นแปดพนั 

                           หกร้อยเจด็สิบเกา้บาทหา้สิบเอด็สตางค)์    

ที+ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1  เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภาระกิจจึงใหเ้จา้หนา้ที+สมาคมฯ แจง้วา่ ในรอบเดือนระหวา่ง 

วนัที+ 17 ก.ย. 57 – 15 ต.ค. 57   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ+มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิกทัDงหมด  117 บริษทั 

ที+ประชุม:    รับทราบ 

4.2  การฝึกอบรมสาขา Information Network Cabling   

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที+ประชุมวา่    เนื+องจากคุณณฐัพล (กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน)  จะรับตาํแหน่ง ซี 8 จะยา้ยไปอยูศู่นยพ์ฒันาฝีมือแรงงานวดัธาตุทอง คงตอ้งรอเรื+องอีกครัD ง 

ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.3  โครงการขอกองทุนวจัิยเพื�อการศึกษา 
นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัดิ� )  แจง้ในที+ประชุมวา่  ในวนัเสาร์ที+ 18 ตุลาคม 2557 
จะเขา้ไปดูความคืบหนา้วา่โครงการขอกองทุนวิจยัเพื+อการศึกษาไปถึงไหนแลว้ 
ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.4  นามบัตรสมาคม 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคม)  แจง้ในที+ประชุมวา่   ไดอ้อกแบบนามบตัรของสมาคมแลว้  
และจะ Revise ใหท้างคณะกรรมการสมาคมฯ ดูอีกครัD ง 
ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    (ถ้าม)ี 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

ปิดประชุม เวลา 17.20 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


