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ที� สคท.212/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 63 – 10/2556 วนัพธุที�  16  ตุลาคม  2556 

เวลา 16.00 น.   ณ  บริษทั สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลย ีจํากดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

8.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

9.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที8ปรึกษานายกสมาคม 

3.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

   7.   นายพรชยั  เอี8ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

   8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ   

เริ8มประชุมเวลา 16.30 น. 
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นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที8ประธานในที8ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้8

ประชุมพิจารณาเรื8องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ   (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 63-10/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้8ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที8 63-9/2556 วนัพุธที8 18 ก.ย. 2556 

ที8ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัE งที8 62-9/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที8ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที8 18 ก.ย. 56 
เป็นจาํนวนเงิน  5,539.61 บาท      

รายรับดังนี�      -  รับเงินคืนค่าประกนัเช่าออฟฟิต  11,808  บาท 

รายจ่ายดังนี�       -   ค่าคา้งบิลโทรศพัทปี์ 55 รอบเดือน 9-10 =  416.25  ค่าโทรศพัทซ์มัซุง  3,190  บาท  

                           ค่าโทรศพัท(์ก.ย.)   537    ค่าอินเทอร์เน็ต(ก.ย.)  641    ค่าเคก้  710 บาท 

                           เงินเดือนพนกังาน(ก.ย.)  15,600  บาท    ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด   299     บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  16  ต.ค. 56  เป็นจาํนวนเงิน  -  4,045.64 บาท  (-สี8พนัสี8สิบหา้บาทหกสิบสี8สตางค)์                           

ที8ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที8ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที8 18 ก.ย. – 16 ต.ค. 56  

ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ8มเติม  ปัจจุบนั มีสมาชิก จาํนวน 116 บริษทั 

ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.2   การจัดกจิกรรมแรลลี� หรือ พกัผ่อนประจําปี 

คุณศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท ์(ประชาสัมพนัธ์)  ไดติ้ดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยจะนาํมาเสนอ 

ในที8ประชุมครัE งต่อไป 

ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก) แจง้ในที8ประชุมวา่   ยงัไม่มีความคืบหนา้โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกครัE ง 
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ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.4  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน (JAVADA) 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที8ประชุมวา่    ทาง  JAVADA  จะมีการจดัอบรมอีกครัE งในช่วง
วนัที8 28 พ.ย. – 30 พ.ย. 56  โดยจะใชส้ถานที8เดิมคือ ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สมุทรปราการ หอ้งเอสโซ่ 
โดยครัE งนีEจะมีการสาธิตโชวฝี์มือสาขา Information Network Cabling  อีก 10 ประเทศ  
ที8ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา     

5.1  ซื�อเครื�องพริ�นเตอร์ 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  ขออนุมติัซืEอเครื8องพริEนเตอร์ใหม่ ยี8ห้อ Epson รุ่น L300  เนื8องจากเครื8องพริEน 

เตอร์เดิมหมึกพริEนเตอร์ราคาค่อนขา้งแพงจะไดเ้ป็นการเซฟค่าใชจ่้ายในสมาคมฯ 

ที8ประชุม:  มีมติอนุมติั ซืEอเครื8องพริEนเตอร์ Epson รุ่น L300  จาํนวน 1 เครื8อง 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ     

6.1  การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

นายทรงกรต  ทรัยพก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที8ประชุมวา่  จะมีการแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา 

เทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย โดยจะจดัขึEนในช่วงเดือนมีนาคม 2557  แต่ยงัไม่มีประธานคณะอนุกรรมการสาขา 

ที8ประชุม:  รับทราบ 

 

เมื8อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื8องเพื8อพิจารณาอื8นๆเพิ8มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัพฤหสับดีที8 21 พฤศจิกายน 2556  ณ บริษทั ดีทีพี จาํกดั 

  

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


