
 

ท่ี สคท.186/60 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่106-05/2560 วนัพธุที ่ 17  พฤษภาคม 2560 

เวลา 16.00 น.  ณ บมจ.คอมมวินิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย     ทรัพยเ์ยน็  นายกสมาคม 

2. นายสมศกัด์ิ    เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

3. นายทรงกรต   ทรัพยก์าํเนิด  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

4. นายคเชนทร์    ม่วงมณี   อุปนายก  

5. นายกิตติรัตน์    เมฆมณี        อุปนายก 

6. นายสุริยพงศ ์  อยูอ่อมสิน  เลขาธิการ 

7. นายวชัรพงษ ์   ดีเทศ   เหรัญญิก 

8. นายสุเมธ      แสงสลบั  นายทะเบียน/ปฎิคม 

9. นายสุกิจ     บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

10. นายปิตุภูมิ     สุบงกช   ประชาสัมพนัธ์ 

11. นายวลัลภ     ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

12. นายคงสรรค ์  เลิศธนาภรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

13. นายกนัตพฒัน์   เหลืองเจริญวฒันา กรรมการ 

14. นางสาวชมพนุูช ไพบูลสุวรรณ  ท่ีปรึกษา  

 

ผู้ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม    

  1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ  

  2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   

เร่ิมประชุมเวลา 16.15  น.  นายสมชาย    ทรัพยเ์ยน็(นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  กล่าว

เปิดประชุมและขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 



 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 ขอขอบคุณ 

นายสมชาย    ทรัพยเ์ยน็  (นายกสมาคมฯ)  ขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม ขอบคุณ  บมจ. คอม

มิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์สถานท่ีประชุมกบัสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย   

ท่ีประชุม:  รับทราบ 

1.2  การเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ 

นายสมชาย    ทรัพยเ์ยน็  (นายกสมาคมฯ)  ทางสมาคมยงัไม่มีการเขา้ร่วมโครงการใด ๆ    

ท่ีประชุม:    รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 105-04/2560 

  นายสมชาย    ทรัพยเ์ยน็  (นายกสมาคมฯ) ขอใหท่ี้ประชุมรับรองการประชุม คร้ังท่ี 105-4/2560   

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 20  เม.ย. 60  ณ  ศูนยป์ระชุม เดอะ คอนเน็คชัน่ รัชดา-ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ท่ีประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังท่ี 105-4/2560   

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงนิ 

นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ  (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปัจจุบนั เดือน  4  รายการท่ี  1503  มีรายจ่าย

ทั้งหมด 5.6  ลา้นบาท  ตั้งแต่ก่อตั้ง และมียอดเงินคงเหลือเดิม  17,573.4  บาท และมีการวางแผนเก็บเงิน

สมาชิกรายละ1,500บาท 

รายรับดังนี ้   

รายจ่ายดังนี ้    5.6  ล้านบาท นบัตัง้แตก่่อตัง้ 

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลอืวนัที่  17  มีนาคม 2560  จํานวน  17,573.4  บาท 

ท่ีประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เ ร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

              นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในท่ีประชุมวา่ในรอบเดือนระหวา่งวนัท่ี ในระหวา่งวนัท่ี 

15 ก.พ. – 17  เม.ย. 60  มีสมาชิกมีสมาชิกเท่าเดิม คือ 122 บริษทั   

โดยจะมีการเก็บเงินสมาชิกแบ่งเป็นค่าลงทะเบียน 500  บาท และค่าบาํรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 1,000 บาท  

ท่ีประชุม:    รับทราบ 

 



 

 

4.2   การอบรมสาขาช่างไฟฟ้า 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน/ปฏิคม)  กล่าววา่  วนัพฤหสับดีท่ี 16 มีนาคม 2560 จะเปิดอบรม

ภาคทฤษฎีและปฏิบติั รุ่นท่ี 8 แต่จะเล่ือนออกไปก่อนเน่ืองจากมีผูส้มคัรจาํนวนนอ้ย โดยนายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ 

(นายกสมาคม)  ขอใหท้างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิช่วยจดัทาํเอกสารแจง้ผูส้มคัรวา่มีอบรม  

1 วนั  จาํนวน 8  ชัว่โมง  และขณะน้ีไดส่้งประเมินสัมภาษณ์กบัทางพระนครเหนือไดส่้งไปแลว้ 34 ท่าน ในวนั 

จนัทร์ท่ี 20 เม.ย. 2560 มีรอบเชา้และรอบบ่ายโดยส่งรายช่ือไดท่ี้นายสุเมธ  แสงสลบั ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย 1,500  บาท 

โดยทางสมาคมไดร้ายไดจ้ากส่วนน้ี 500  บาท ใชเ้วลาในการประเมินผล  3 วนั ปัจจุบนัติดปัญหาการประเมิน

รุ่นท่ี  6,7  จาก ผ.อ.ศูนยพ์ฒันาฝีมือ นนทบุรี โดยมีแนวทางแกไ้ขคือติดต่อส่วนกลางโดยตรง 

ท่ีประชุม:    รับทราบ 

 

4.3   ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างโทรคมนาคม ระดับ1 (เคเบิ้ลล่ิง) 

 นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (นายกสมาคมฯ) แจง้ในท่ีประชุมวา่  ไดจ้ดัทาํขอ้สอบทฤษฎี  (60 ขอ้ 2 ชัว่โมง)

เรียบร้อยแลว้ (มีการฝากให้อพัเดทรูปในขอ้สอบจากสมาชิก) อ.ศรธร (เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน) ไดส่้ง

ตวัอยา่งขอ้สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างโทรคมนาคม ใหดู้เป็นตวัอยา่ง และจะนดัคณะพิจารณาความถูกตอ้ง 

โดยให ้ นายทรงกรต เป็นคนกาํหนดขอ้สอบปฏิบติั โดยแบ่งเป็น  3  ส่วน (โทรศพัท ์ 4 Core, พื้นฐานUTP - 

CAT5,CAT6, Fiber, โคแอค, Label)  โดยตอ้งมีมาตรฐานในการเขา้หวั มีเตา้รับ มีระยะของสายท่ีถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี  คุณปิตุภูมิกล่าววา่ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จะเป็นผูส้นบัสนุนอุปกรณ์คีมย ํ้าในการสอบ 

ท่ีประชุม:    รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา บัญชีของสมาคม 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (นายกสมาคม) กล่าว สมาคมฯตอ้งทาํการเปิดบญัชีใหม่ เน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงเหรัญญิก และลาํบากต่อการปิดบญัชีเก่า เพราะตอ้งใชผู้ล้งนามเดิม  4  คน โดยคุณวชัรพงษ ์ ดี

เทศ เป็นผูเ้ลือกธนาคารท่ีสะดวกเน่ืองจากเป็นเหรัญญิกคนปัจจุบนั 

 ค่าสมาชิก 1,500  บาท  -  โดยแบ่งเป็นค่าสมคัรสมาชิก  500  บาท  เป็นค่าบาํรุงสมาคมรายปีละ 1,000 บาท  

เปล่ียนท่ีอยูจ่ดัส่งบิลชาํระต่างๆของสมาคมและการรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปท่ีเหรัญญิก 

ท่ีประชุม:   รับทราบ โดยมีมติท่ีประชุม อนุมติัใหคุ้ณวชัรพงษ ์ดีเทศ  (เหรัญญิก)  นายสุเมธ  แสงสลบั (นาย

ทะเบียน/ปฏิคม) ร่วมกบันายกสมาคม  เป็นผูมี้อาํนาจในการเบิกถอนบญัชีของใหม่ของสมาคม 

 

 



 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอืน่ๆ     

• ณ ปัจจุบนัหมายเลข 02-9448089 ของสมาคมจะถูกฟอร์เวิร์ดไปท่ี นาย สมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา นายกสมาคม

กิตติมศกัด์ิ 

• นาย สุริยพงศ ์อยูอ่อมสิน เสนอใหมี้ไลน์ส่วนกลางของสมาคม 

• มีการเสนอใหมี้การหารายไดเ้ขา้สมาคม โดยการขายเคร่ืองเทสตข์อง Fluke เน่ืองจากมีการติดต่อ

สอบถามผา่นทางเวป็ไซตข์องสมาคม  แต่เน่ืองจากการเป็นสมาคมท่ีไม่แสวงหากาํไร ไม่สามารถ

ขายได ้ทาํใหต้อ้งใชว้ธีิบริจาค 

• เลขาสมาคม  มีหนา้ท่ีในการตอบคาํถามท่ีผา่นทางเวป็ไซตอี์เมลของสมาคม 

• การประชุมคร้ังหนา้  14  มิถุนายน  2560  เวลา 16.00 น. สถานท่ี  CSS    

ท่ีประชุม:    รับทราบ  

 

 

ปิดประชุม เวลา 18.00  น. 

นางสาวพชัญสิ์ตา  สุทธิพิริยะพล                                                       นายสุริยพงษ ์  อยูอ่อมสิน 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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