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ที� สคท.048/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 55 – 2/2556 วนัพธุที�  27  กมุภาพนัธ์  2556 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

3.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

7.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

8.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

9.   นายวลัลภ  ชยัวรร์   ฝ่ายวชิาการ 

10.   นายพรชยั   เอี;ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

11. นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที;ปรึกษานายกสมาค 

4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

  6.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ    

  7.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ 
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เริ;มประชุมเวลา 16.00 น. 

          นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที;ประธานในที;ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้;

ประชุม    พิจารณาเรื;องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 55-2/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้;ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที; 54-1/2556   วนัพุธที; 16 ม.ค. 2556 

ที;ประชุม:    รับรองการประชุม ครัE งที; 54-1/2556 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที;ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที; 16 ม.ค. 56  เป็น

จาํนวนเงิน  56,087.13  บาท    

รายรับดังนี�       - 

รายจ่ายดังนี�     ค่าเช่าออฟฟิต  14,000 บาท  ค่าส่วนกลาง 2,273 บาท  ค่าต่ออายเุวบ็ไซต ์ 4,700 บาท   ค่าใชจ่้ายอื;นๆ 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  27 ก.พ. 56  เป็นจาํนวนเงิน  - 55,796.37  บาท  (ลบหา้หมื;นหา้พนัเจด็ร้อยเกา้สิบหกบาท 

                                                                    สามสิบเจด็สตางค)์ 

ที;ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องสืบเนื�อง 

3.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จึงใหเ้จา้หนา้ที;สมาคมฯ รายงานแทน   

ในรอบเดือนระหวา่งวนัที; 16 ม.ค. – 27 ก.พ. 56   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ;มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิก 110 บริษทั 

ที;ประชุม:   รับทราบ 

3.2     การจัดกจิกรรมหารายได้โดยการจัดการแข่งขัน 

นายพรชยั  เอี;ยมสุกใส   แจง้ในที;ประชุมวา่    จะมีการ Training  ในวนัที; 15 มีนาคม 2556  ณ  วทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้น 

จอมบึง จ.ราชบุรี  โดยทางสมาคมฯ จะไปในนาม Observer และจะนาํเครื;องมือในการอบรมไปดว้ย 

ที;ประชุม:   รับทราบ 

3.2.1   การจัดกจิกรรมหารายได้จากการ Training   

คณะกรรมการเคเบิEลลิ;งไทย ใหค้วามเห็นวา่ สมาคมฯ ควรจะหารายไดร่้วมกบั บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ ร่วมจดัTraining 

ใหก้บัผูม้าอบรม โดยคิดค่า Training  หลกัสูตรการอบรมเครื;องมืออยา่งเช่น  OTDR  ค่าอบรม 3,000/คน/วนั  

DTX-1800   ค่าอบรม 2,500/คน/วนั  หรือ Splice Fusion ค่าอบรม 3,000/คน/วนั  เป็นตน้  โดยจะหารายละเอียดนาํมา

เสนอในที;ประชุมครัE งต่อไป 
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ที;ประชุม :  รับทราบ 

3.2.2  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที;ประชุมวา่   จะมีการประชุมเรื;องมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวนัศุกร์ 
ที; 1 กุมภาพนัธ์ 2556  เวลา 14.00 น.  ณ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  จะคุยเรื;องหลกัสูตรฝึกอบรม สถานที;อบกรม และ 
การลงนาม MOU  โดยจะมีนายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา (นายกสมาคม)  นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก) และ 
น.ส.ปิยดา  (เจา้หนา้ที;สมาคมฯ)  เขา้ร่วมประชุมในครัE งนีE  
ที;ประชุม:   รับทราบ 
3.2.3  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  จากการจดังานทดสอบมาตรฐาน วนัที; 18- 19 กุมภาพนัธ์ 2556  ณ The 
Connecion  ไดรั้บคาํชมเชยจาก Javada  วา่ที;จดัมาแลว้ 4 ประเทศ โดยประเทศไทยจดังานทดสอบมาตรฐานไดดี้ที;สุด 
มีการจาํลองสถานที;ไดดี้ อาจจะมีเรื;องเล็กๆนอ้ย ที;ไดรั้บ Comment จาก Javada เช่น วสัดุที;ใชข้องญี;ปุ่น กบั ไทย 

ต่างกนั , ไฟตามโตะ๊ผูท้ดสอบบางโตะ๊ไฟไม่ค่อยแรง บางโตะ๊ก็แรง ซึ; งไม่เท่ากนั เป็นตน้ 

ที;ประชุม:   รับทราบ 
3.2.4   การจัดส่งผู้แข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั�งที� 42   ณ ประเทศเยอรมัน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  (อุปนายก) แจง้ในที;ประชุมวา่  เมื;อวนัที; 13-14 กุมภาพนัธ์ 2556  ณ กสท (CAT) ถ.ติวานนท ์
ไดมี้การคดัเลือกผูแ้ทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัฝีมืแรงงานนานาชาติ ครัE งที; 42  มีผูเ้ขา้ร่วมคดัเลือกจาํนวน 4 คน 
ไดผู้เ้ขา้รอบ 2 คน คือ 1 นายมารุต  โพธิ� รุ่ง  ขต(ตต.)  และนายศิริศกัดิ�   สวหินิ  (นข.)  โดยจะมีการเก็บต่อเป็นลาํดบัต่อไป 
ที;ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องเพื�อพจิารณา   

4.1   การสรรหาผู้แทนสมาคมการค้าเข้ารับการเลอืกตั�งเป็นกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

เนื;องดว้ย ในปี 2556  สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จะจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัสมาชิกเพื;อเลือกตัEงคณะกรรมการฯ 

ชุดใหม่ในเดือนเมษายน นัEน เพื;อใหก้ารประชุมใหญ่สามญัสมาชิกและการเลือกตัEงคณะกรรมการสภาหอการคา้แห่ง 

ประเทศไทยชุดใหม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั และวธีิการปฏิบติัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงไดมี้การแต่งตัEงคณะกรรมการ 

สรรหา และคณะกรรมการกลั;นกรองผูแ้ทนสมาคมการคา้ เพื;อพิจารณากลั;นกรองผูแ้ทนสมาคมในการเสนอชื;อเขา้รับ 

การคดัเลือกตัEงเป็นกรรมการขึEน ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางพิจารณาสรรหา  สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จึงใคร่ 

ขอแจง้หลกัเกณฑม์ายงัสมาคมเพื;อเสนอชื;อบุคคลที;เป็น นายกหรืออดีตนายกสมาคมการคา้ของท่าน ซึ; งมีคุณสมบติั 

และประสงคที์;จะสมคัรเขา้รับการสรรหา กรุณากรอกใบสมคัรและแบบประวติัของผูส้มคัร พร้อมหนงัสือนาํส่งแจง้ราย 

ชื;อกลบัไปยงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้ 

ที;ประชุม :  มีมติ  อนุมติั คุณสมบติั  อนนัตรัมพร  (อดีตนายกสมาคม) ปี พ.ศ. 2551 – ปี พ.ศ. 2555  เป็นผูแ้ทนสมาคม 

                   เคเบิEลลิ;งไทย เขา้รับการเลือกตัEงเป็นกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย                
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ระเบียบวาระที� 5   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

6.1  .................................................................................................................................................................................. 

6.2  .................................................................................................................................................................................. 

6.3  .................................................................................................................................................................................. 

เมื;อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื;องเพื;อพิจารณาอื;นๆเพิ;มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัองัคารที; 15 มีนาคม 2556  ณ สวนผึEง จ.ราชบุรี 

  

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


