
ที� สคท.232/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 64 – 11/2556 วนัพฤหัสบดีที�  21  พฤศจิกายน  2556 

เวลา 17.00 น.   ณ  ครัวสมหิลา ถนนคู้บอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

7.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

8.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

9.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที7ปรึกษานายกสมาคม 

   3.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

   4.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   5.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

   7.   นายพรชยั  เอี7ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

   8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ   

เริ7มประชุมเวลา 17.00 น. 



นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้7

ประชุมพิจารณาเรื7องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ   (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 64-11/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้7ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที7 63-10/2556 วนัพุธที7 16 ต.ค. 2556 

ที7ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัE งที7 63-10/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที7ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที7 16 ต.ค. 56 
เป็นจาํนวนเงิน  - 4,045.64 บาท      

รายรับดังนี�         -  ธนาคารซูมิโตโม(JAVADA)  104,020  บาท 

รายจ่ายดังนี�       -   ค่าโทรศพัท ์TOT(ต.ค.)   255 บาท ,  ค่าวสัดุ อุปกรณ์ บริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ 

                              (ประเทศไทย)   11,149 บาท,  ค่าเครื7องพริEนเตอร์ Epson  4,654.50  บาท  

                              ค่าพดัลม  1,040  บาท ,  เงินเดือนพนกังาน(ต.ค.)  15,600 บาท,  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  1,388 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  21  พ.ย. 56  เป็นจาํนวนเงิน  67,142.86 บาท  ( หกหมื7นเจด็พนัหนึ7งร้อยสี7สิบสอง  

บาทแปดสิบหกสตางค)์                            

ที7ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที7ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที7 16 ต.ค. – 21 พ.ย. 56  

ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ7มเติม  ปัจจุบนั มีสมาชิก จาํนวน 116 บริษทั 

ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.2   การจัดกจิกรรมแรลลี� หรือ พกัผ่อนประจําปี 

คุณศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท ์(ประชาสัมพนัธ์)  จะเลื7อนกิจกรรมพกัผอ่นประจาํปีเป็นปลายเดือน ม.ค. 2557 

หรือตน้เดือน กุมภาพนัธ์ 2557   สถานที7  1. เขาใหญ่  2. ราชบุรี    โดยจะหารือใหม่อีกครัE ง 

ที7ประชุม:   รับทราบ 

 



4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก) แจง้ในที7ประชุมวา่   คุณสุวรรณา ผูแ้ทนอาจารยบุ์ญชยั (กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน) จะเขียนโครงการอบรมมาตรฐาน(หนงัสือ) จึงอยากไดห้วัขอ้ต่างๆ จากสมาคม วา่มีหวัขอ้อะไรบา้ง และ

แต่ละหวัขอ้ใชร้ะยะเวลาการฝึกอบรมเท่าไหร่ ซึ7 งจะขอเขียนโครงการใหเ้สร็จก่อนลาํดบัต่อไปถึงเซ็นต ์MOU   

ที7ประชุม:   มีมติ  ใหข้า้มหวัขอ้นีEไปก่อนเนื7องจากคณะกรรมการติดภาระกิจ 

4.4  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน (JAVADA) 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที7ประชุมวา่    เมื7อวนัองัคารที7 12 พ.ย. 56  เขา้ประชุมร่วมกบั 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เรื7อง การจดังานจาํลองการประเมินทกัษะฝีมือแรงงาน ร่วมกบั JAVADA  ระหวา่ง 

วนัที7 27 - 29 พ.ย. 2556  ณ ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานภาค 3 สมุทรปราการ  หอ้ง เอสโซ่   โดยมีกาํหนดการดงันีE  

- วนัพุธที� 27 พ.ย. 56   ( ณ. สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี   ห้องเอสโซ่ ) 

  09.00 น.     ประชุมร่วมกบั Mr. Iwai  เรื7องวสัดุที7เตรียมไปตามมาตรฐาน Asean  และการจดั Layout 

  12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั 

  13.00 น.     สรุปงานวนันีE   - Engineer (Assessors) และช่าง  (Participants)  เตรียมวสัดุ, อุปกรณ์ 

                     ทีมงาน (Assessors 2 ท่าน  คือ นายคลองชชั จากบริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ(ประเทศไทย) 

                     นายศกัดิ� ดา  จากบริษทั แอด แวลู ซิสเตม็  และ Participants 3 ท่าน  คือ นายภาณุ , นายเกมส์ 

                     จากบริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ(ประเทศไทย)   นายยทุธพงษ ์จากบริษทั แอด แวลู ซิสเตม็ 

                     (ค้าง 1 คืน ขอห้องพกั 3 ห้อง)   

วนัพฤหัสบดีที� 28 พ.ย. 56  ( ณ. สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี   ห้องเอสโซ่ ) 

09.00 – 16.30 น.     อบรมผูท้ดสอบ (ซอ้มการทาํชิEนงานไม่เป็นทางการโดย Mr.Iwai กบั นายทรงกรต) 

                              Assessors  จากสมาคมฯ 2 ท่าน,  จากกรมพฒันาฯ 3 ท่าน ,  Participants  จากสมาคม 
                              3 ท่าน,  จากกรมพฒันาฯ  3 ท่าน  (ค้าง 1 คืน  ขอห้องพกั 5 ห้อง) 
13.00 น.                พิธีเปิดงานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กบั JAVADA และหน่วยงานที7สนบัสนุน   
                              ณ โรงแรมชลอนิเตอร์  จ.ชลบุรี 
18.00 น.       รับประทานอาหารคํ7า 
- วนัศุกร์ที� 29 พ.ย. 56  ( ณ. สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานภาค 3  ชลบุรี ) 
09.00 – 12.00 น.   ปฎิบติัการทดสอบ (สาธิตจาํลองการประเมินทกัษะใหค้ณะผูแ้ทนภาครัฐที7เกี7ยวขอ้งกบั 
                              กรมพฒันาฯ ในกลุ่มประเทศ Asean) 
13.30 น.                การใหค้ะแนน 

 



ที7ประชุม:  รับทราบ 
4.5  การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (INC) 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที7ประชุมวา่   ยงัไม่มีอะไรคืบหนา้  โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกครัE ง 
ในการประชุมครัE งต่อไป 
ที7ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา     

5.1  ออฟฟิตใหม่สมาคม 

นายวลัลภ  ชยัวรรณ์ (ฝ่ายวชิาการ)  แจง้ในที7ประชุมวา่  คาดวา่ออฟฟิตสมาคมฯ จะแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 

2556  ส่วนค่าเช่าจะขอคิดเดือนละ 5,000 บาท/เดือน 

ที7ประชุม:  มีมติ อนุมติัค่าเช่าสมาคมฯ เดือนละ 5000 บาท/เดือน 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้าม)ี 

เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัพฤหสับดีที7 19 ธนัวาคม 2556  ณ บริษทั ดีทีพี จาํกดั  

  

 

ปิดประชุม เวลา 18.30 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


