
 

ที่ สคท.149/59/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่97-8/2559 วนัพุธที ่ 17  สิงหาคม  2559 

เวลา 16.00 น.  ณ บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลช่ัูน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 
2.  นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

3.  นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 
4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ  
7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุเมธ  แสงสลบั   นายทะเบียน 

9.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 
 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม    

  1.   นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ  

  2.   นายประภาส      ล่ิมกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

  3.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 
   4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม  

   5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์
6.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพเิศษ 

7.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

8.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ  
 

เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น.นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าว

เปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 



 

 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ   
1.1 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ Know your IP Value and Make it work for your Business” 
          ดว้ยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดจดังาน “ตลาดนดัทรัพยสิ์นทางปัญญา IP Fair 2016” 
ระหวา่งวนัที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยมีวตัถุประสงค ์
เพือ่สร้างโอกาสและเพิม่ช่องทางใหน้กัประดิษฐ ์ผูส้ร้างสรรคส์ามารถน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ใน
เชิงพาณิชย ์โดยในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การสมัมนาหลากหลายหวัขอ้ที่น่าสนใจ การจดันิทรรศการ
ผลงานนวตักรรม การจ าหน่ายสินคา้ทรัพยสิ์นทางปัญญา และการประกวดผลงานทรัพยสิ์นทางปัญญาชิงรางวลั 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

1.2  ขอเชิญเข้าร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 

          ดว้ยหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกบั องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
ไดก้  าหนดจดังาน “วนัต่อตา้นคอร์รัปชนั 2559”  ภายใตค้วามคิด “กรรมสนองโกง” คือ การรวมพลงัพลเมือง 
ในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต รวมถึงแสดงโทษทณัฑข์องการทุจริตคอร์รัปชนั ไดก้  าหนด 
จดังาน 2 วนั คือ  

- วนัอาทิตยท์ี่ 4 กนัยายน 2559 นต่อตา้นคอร์รัปชนัแห่งชาติ 2559 “กรรมสนองโกง” แสดงพลงัความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัโดยไดรั้บเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก ประยทุธ ์
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ บริเวณทอ้งสนามหลวง 
กรุงเทพฯ  

- วนัองัคารที่ 6 กนัยายน 2559 วนัต่อตา้นคอร์รัปชนัแห่งชาติ 2559 งานสมัมนาทางวชิาการ ในการ
ตา้นโกง โดยวทิยากรจาก ภาคกฏหมาย ภาคประชาชน ภาคการเงิน องคก์รอิสระ ภาคการศึกษา ภาค
ส่ือสารมวลชน เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้งเพลนารี ฮอลล ์1-2 (Plenary Hall) ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ  กรุงเทพฯ 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 96-5/2559 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 96-7/2559   เม่ือวนัพธุที่ 13 ก.ค. 59    
ณ คาบาล เดอ ปาลค์ จ.ชลบุรี 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 96-7/2559 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 
นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  )   รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิม   9,139.74 บาท 

รายรับดังนี้           - 

รายจ่ายดังนี ้       ค่าโทรศพัท ์(ส.ค.)  148.75 บาท , ค่าเคก้  430 บาท 

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  13 กรกฎาคม 59    จ านวน  9,139.74 บาท 

ที่ประชุม:   รับทราบ   



 
 

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที่ประชุมวา่ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่ 15 มิ.ย. – 13 ก.ค.59  
ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  120  บริษทั  

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาณ” 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)   ยงัไม่มีอะไรคืบหนา้ 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทยีม) 

          นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่   ยงัไม่มีอะไรคืบหนา้ 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.4  การอบรมสาขาช่างไฟฟ้า  

  คุณสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที่ประชุมวา่  ตอนน้ีไดย้ืน่เร่ืองเอกสารจดัตั้งศูนยฝึ์ก 

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ กบัทางศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานแลว้เบื้องตน้  ส่วนเร่ืองงบประมาณ 
ทางมหาลยัยงัมีงบของครุภณัฑอ์ยู ่ โดยมหาลยัจะส่งแบบใหส้มาคมฯเป็นผูดี้ไซน์ ตอ้งใชง้บเท่าประมาณเท่าไหร่ 

จะไดน้ดัเขา้มาประชุมอีกคร้ัง ทั้งน้ีจะมีเน็ทเวร์ิครวมอยูด่ว้ย การเทสเราจะใหผู้เ้ขา้ร่วม 10-15 คน โดยมีคนของ 
ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน 1 คน และอาจารยข์องมหาวทิยาลยั 3 คน ซ่ึงผา่นการสอบของศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานแลว้ 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา   (ถ้าม)ี  

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี 

                ไม่ม ี
 

 
ปิดประชุม เวลา 17.45 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 


