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ที� สคท.198/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 53/2555 วนัพธุที�  19  ธันวาคม  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก  

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

6.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

7.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

 8.   นายพรชยั  เอี6ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

 9. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที6ปรึกษานายกสมาค 

3.   นายกิตติรัตน์  ม่วงมณี   เลขาธิการ 

4.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

6.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

7.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

8.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

  9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  
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เริ6มประชุมเวลา 16.00 น. 

นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที6ประธานในที6ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้6ประชุม    พิจารณาเรื6อง

ต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

        ครั�งที� 15-1/2556                    

ประธาน:   ตามที6ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       แห่งชาติ  ไดมี้การประชุมคณะกรรมการคุณภาพบริภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ครัD งที6 14-4/2555   

เมื6อวนัพุธที6 5 กนัยายน 2555  โดยมีรายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองฯ ในการนีD  ศูนยฯ์ กาํหนดจดัการ      

       ประชุมคณะกรรมการ ครัD งที6 15-1/2556  ในวนัพุธที6 9 มกราคม 2556  เวลา 13.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม  

618  ชัDน 6  อาคารสาํนกัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

ที6ประชุม:  รับทราบ    

เรื�องที� 2      สอบถามข้อมูลกิจกรรมประจําเดือน และจํานวนสมาชิก 

ประธาน:   ตามที6 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดข้อความร่วมมือสมาคมที6เป็นสมาชิก ในการจดัส่งขอ้มูลการดาํเนิน 

       กิจกรรมประจาํเดือน และความเคลื6อนไหวของจาํนวนสมาชิกมาอยา่งต่อเนื6อง ในการนีD เพื6อการดาํเนินกิจกต่างๆ 

       เกิดประสิทธิภาพ และสามารถนาํไปสู่การปฎิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  จึงขอความร่วมมือมายงัสมาคมของท่าน 

       ของท่าน ในการจดัส่งขอ้มูลกิจกรรมและจาํนวนสมาชิก ประจาํเดือนธนัวาคม 2555  กลบัมายงัฝ่ายประสานงาน 

       สมาคมการคา้ 

ที6ประชุม:  รับทราบ   

เรื�องที� 3      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดในหัวข้อเรื�อง “การกาํหนดหลกัเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกจิที�มีอาํนาจ 

                   เหนือตลาด” 

ประธาน:    ดว้ยมูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มูลนิธี สวค.) ไดรั้บมอบหมายจากกรมการคา้ภายใน 

        ใหด้าํเนินการศึกษาวจิยั “การศึกษาหลกัเกณฑผ์ูป้ระกอบธุรกิจที6มีอาํนาจเหนือตลาด”  โดยมีวตัถุประสงค ์

เพื6อใหก้ารบงัคบัใช ้พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการคา้มาตรา 25 มีผลในการปฎิบติัสามารถใชก้าํกบัดูแลการประกอบ 

ธุรกิจในตประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมสัมมนาระดมความคิดในวนั 

ศุกร์ที6 14 ธนัวาคม 2555  เวลา 12.00-16.00 น.  ณ  ห้องประชุมแซฟไฟร์ 117 อาคาร อิมแพค็ ฟอรั6ม ชัDน 1  

เมืองทองธานี  และวนัพุธที6 19 ธนัวาคม 55  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ หอ้งประชุม 20610   ชัDน 6  กรมการคา้ 

        ภายใน กระทรวงพาณิชย ์จ.นนทบุรี                      

ที6ประชุม:   รับทราบ          
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เรื�องที� 4     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั�งที� 3 เรื�อง “TPP:ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” 

ประธาน:   ดว้ยศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบั สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย (ASAT) 

 

       ไดก้าํหนดใหมี้การจดัสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครัD งที6 3 เรื6อง “TPP: ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” 

       ในวนัพฤหสับดีที6 20 ธนัวาคม 2555  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม ประกอบหุตะสิงห์ ชัDน 3  

       อาคารอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

        เขา้ร่วมการสัมมนาตามกาํหนด วนั เวลา และสถานที6ดงักล่าว 

ที6ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 5     เชิญชวนสมาชิกกรอกแบบสํารวจภาพลกัษณ์ สวทช. 

ประธาน:   สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นใน 

ในแบบสาํรวจ “การรับรู้ภาพลกัษณ์ ของสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผา่น  

ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดที้6 Link : http://www.nstda.or.th/2012-survey   ตัDงแต่บดันีD จนถึงวนัที6 30 มกราคม  

255 โดยขอ้มูลที6ไดใ้นครัD งนีD จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ6งต่อการปรับปรุงแนวทางการพฒันากลยทุธ์ นอกจากนีD ทุก 

ท่านที6ร่วมตอบแบบสาํรวจ จะไดสิ้ทธิ� ร่วมลุน้รับของรางวลั คือ External Hard disk 1 Terabyte  จาํนวน 1 ชิDน 

ที6ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6     ขอเชิญร่วมงาน “ มหกรรมพาณชิย์ขับเคลื�อเศรษฐกจิ ครั�งที� 1 ” 

ประธาน:    ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพาณิชยข์บัเคลื6อนเศรษฐกิจ ครัD งที6 1 ในวนัที6 25-29 ธนัวาคม 2555   ณ อิมแพค 

เมืองทองธานี ฮอลล ์5-6  พบกบัสินคา้ OTOP เกรด A  จากทุกทิศทั6วไทยกวา่ 600 บริษทั เช่น ไข่มุกอนัดามนั  

เครื6องประดบั  อาหารรสเลิศ  ผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพ  ทองสุโขทยั  เฟอร์นิเจอร์ เครื6องจกัร  วสัดุการเกษตร   

ดอกไม ้ เครื6องหนงั ฯลฯ เป็นตน้ 

ที6ประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 53/2555 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้6ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที6 52/2555   วนัพุธที6 21 พ.ย. 2555     

ที6ประชุม:    รับรองการประชุม ครัD งที6 52/2555 
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ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที6ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที6 21 พ.ย.. 55  เป็นจาํนวนเงิน   

24,631.38  บาท    

มีรายรับดังนี�   เงินบริจาค     บจ. คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ (ประเทศไทย)   10,000 บาท   

                                             บมจ. คอมมิวนิเคชั6น แอนด ์ซิสเตม็ โซลูชั6น   10,000 บาท 

ค่าที6ปรึกษาระบบเครือข่าย   บจ. เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค จาํกดั  10,000 บาท,  บจ. แสงชยั เนทเวิร์ค  10,000  บาท 

                                             บมจ. อินเตอร์ลิDงค ์คอมมิวนิเคชั6น   10,000 บาท ,  บจ.ดีทีพี  10,000  บาท                                 

                                             บจ. คิงส์ อินเทลลิเจน้ทเ์ทคโนโลย ี 10,000 บาท 

                                             บจ.แอลพีเอน็ ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ   10,000  บาท                  

รายจ่ายดังนี�     ค่าโทรศพัท ์(พ.ย.)  293.25  บาท    ค่าอินเตอร์เน็ต (พ.ย.)   641  บาท    ค่าไฟฟ้า (พ.ย.)  846.75   

               ค่าส่วนกลาง (พ.ย.)  2,239 บาท    ค่าเช่าออฟฟิต(ธ.ค.)  14,000 บาท   เงินเดือนพนกังาน 15,080     

               ค่าใช่จ่ายอื6นๆ   489   บาท    รวมรายจ่าย     33,589    บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  19 ธ.ค. 55  เป็นจาํนวนเงิน   71,042.38  บาท    (เจ็ดหมื6นหนึ6งพนัสี6สิบสองบาทสาม 

               สิบแปดสตางค)์ 

ที6ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที6ประชุม ในรอบเดือนระหวา่งวนัที6  21 พ.ย. – 19 ธ.ค. 55   

                   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ6มเติม  

ที6ประชุม:   รับทราบ 

4.2     การจัดกจิกรรมหารายได้โดยการจัดการแข่งขัน 

นายพรชยั  เอี6ยมสุกใส   แจง้ในที6ประชุมวา่   จากการประชุมครัD งที6 52/2555  สมาคมเคเบิDลลิ6งไทย ร่วมกบั มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง กาํหนดจดัการแข่งขนั Cabling   ซึ6 งเดิมกาํหนดการอบรมก่อนการแข่งขนัในวนัศุกร์ที6 25 มกราคม  

2556  และแข่งขนัในวนัศุกร์ที6 8 กุมภาพนัธ์ 2556  นัDนฯ และเพื6อความเหมาะสมสมาคมฯ จึงขอเลื6อนการอบรมก่อนการ 

แข่งขนัเป็นวนัศุกร์ที6 1 กุมภาพนัธ์ 2556  และแข่งขนัในวนัศุกร์ที6 1 มีนาคม 2556   และทัDงนีDสมาคมฯ จะทาํประกาศออกไป 

 และจะทาํหนงัสือถึงบริษทัที6จาํหน่ายเครื6อง ส่วนตวัเลขเรื6องเงินบริจาคเขา้สมาคมฯ ดงันีD  

- Link Runner   เงินบริจาค 3,000  บาท  -     DTX-1800   เงินบริจาค     30,000  บาท 
- Fujikura  (Splice รุ่น FSM-60S)   เงินบริจาค   30,000  บาท   -     OTDR   เงินบริจาค    20,000  บาท 
ที6ประชุม:   รับทราบ 
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4.3     มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที6ประชุมวา่  เจา้หนา้ที6ของรัฐจะกลบัมาในเดือน กุมภาพนัธ์ 2556    โดยจะ 
และจะแจง้เรื6องใหท้ราบในที6ประชุมอีกครัD ง 
ที6ประชุม:   รับทราบ 

- 4.3.1  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที6ประชุมวา่   สมาคมเคเบิDลลิ6งไทย ร่วมกบั กรมพฒันาฝีมือแรงงาน จะ 
ร่วมกนัจดัทาํหนงัสือมาตรฐานฝีมือแรงงานเกี6ยวกบัวธีิการการติดตัDงวา่ติดตัDง 
ที6ประชุม:   รับทราบ 

- 4.3.2  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที6ประชุมวา่   ปัจจุบนัเรายงัไม่มีศูนยฝึ์ก ซึ6 งสมาคมฯจะเป็นศูนยฝึ์ก 
โดยตอนนีDกาํลงัแปลเอกสารอยูแ่ละจะทาํการทดสอบประมาณวนัที6 20 กุมภาพนัธ์ 2556   และในการประชุมเดือน 
มกราคม 2556  จะส่ง Drafe ใหก้บัคณะกรรมการทุกท่าน ในการทดสอบในครัD งนีD จะมีทัDงทฤษฏีและปฎิบติั  โดยทาง 
ญี6ปุ่นจะใหง้บมา 2,000 USD  ในการทดสอบครัD งนีD  
ที6ประชุม:   รับทราบ 
4.4   การจัดส่งผู้แข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั�งที� 42   ณ ประเทศเยอรมัน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที6ประชุมวา่   นายประสาร  คิดดี (เจา้หนา้กรมพฒันาฝีมืแรงงาน)  ขอให้ 
สมาคมเคเบิDลลิ6งไทยจดัส่งผูแ้ข่งขนั สาขา เทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย เขา้ร่วมแข่งขนัฝีมืแรงงานนานาชาติ ครัD งที6 42  
ณ ประเทศเยอรมนั  นีDดว้ย  โดยจะกาํหนดการประชุมการเตรียมตวัจดัส่งผูแ้ข่งขนัฝีมือแรงงานนานาชาติ  ครัD งที6 42  ใน 
วนัจนัทร์ที6 24 ธนัวาคม 2555  ทัDงนีDจะมีเจา้หนา้ที6ของ กสท. เขา้ร่วมประชุมในครัD งนีDดว้ย  และจะกลบัมาแจง้ในที6ประชุม 
ในครัD งต่อไป 
ที6ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

5.1     มอบกระเช้าสวสัดีปีใหม่ 

ในวนัที6 24 ธนัวาคม 2555  สมาคมเคเบิDลลิ6งไทยจะเขา้พบ ท่านอธิบดี นคร  ศิลปอาชา (อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน)  

และ ม.ล.บุณฑริก  สมิติ (รองอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน) เพื6อมอบกระเชา้สวสัดีปีใหม่ 

ที6ประชุม:  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    

6.1   สังสรรค์วันปีใหม่สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ดว้ยสมาคมเคเบิDลลิ6งไทย  จะเลีDยงสังสรรคว์นัปีใหม่  โดยกาํหนดวนัที6 26 ธนัวาคม 2555  ส่วนเรื6องสถานที6จะแจง้ให ้

คณะกรรมการทราบอีกครัD ง 

 

เมื6อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื6องเพื6อพิจารณาอื6นๆเพิ6มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัD งต่อไปวนัพุธที6 16 มกราคม 2556  ณ  ชัDน 2 อาคารริเวยีร่า สมาคมเคเบิDลลิ6งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

 นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


