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 ที� สคท.155/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 50/2555 วนัพธุที�  19  กนัยายน  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกกิตติมศกัดิ�  

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก  

4.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

5.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

9.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

10.  นายพรชยั  เอี7ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

11. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

2.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

3.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

4.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

5.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

  6.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  

เริ7มประชุมเวลา 16.00 น. 

นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้7ประชุม    

พิจารณาเรื7องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  
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ระเบียบวาระที� 1   เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

        ครั�งที� 14-4/2555 

ประธาน:   ดว้ยศูนยเ์ทคโนโลยอีีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สาํนกัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       แห่งชาติ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ครัD งที7 

       ครัD งที7 14-4/2555  ในวนัพุธที7 5 กนัยายน 2555  เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 103 ชัDน 1 อาคารสาํนกั 

       งานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ถ.พระราม 6    โดยนายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  

       เขา้ร่วมประชุมในครัD งนีD  

นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที7ประชุมว่า  มีความคืบหน้าเพิ7มเติมเรื7องงานรับรองคุณภาพ 

บริภณัฑ ์โดยเสนอศึกษาใหรั้บรองผลิตภณัฑท์างการแพทยเ์พิ7มเติม ซึ7 งตอนนีDอยูใ่นการพิจารณาศึกษาขอ้มูล 

ที7ประชุม:   รับทราบ    

 เรื�องที� 2     ขอเชิญร่วมงาน “วนัต่อต้านคอร์รัปชั�นแห่งชาติ ประจําปี 2555” 

 ประธาน:   ดว้ยภาคีเครือจข่ายต่อตา้นคอร์รัปชั7น ร่วมกบั 40 ภาคีเครือข่ายต่อตา้นคอร์รัปชั7นไดก้าํหนดให้วนัที7 6 

        กนัยายน  ของทุกปีเป็นวนัต่อตา้นคอร์รัปชั7นแห่งชาติ เพื7อระลึกถึง คุณ ดุสิต  นนทะนาคร  อดีตประธาน  

หอการคา้ไทย ที7ไดริ้เริ7มการต่อตา้นคอร์รัปชั7นในภาคเอกชน  โดยปีนีDไดจ้ดังานขึDนในวนัที7 6 กนัยายน 2555  

        ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ�  กรุงเทพฯ 

ที7ประชุม:   รับทราบ   

 เรื�องที� 3     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหาความจําเป็นในการพฒันาบุคลากรฝึก 

ประธาน:     ดว้ยกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดอ้นุมติัโครงการสัมมนาหาความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากรฝึกเพื7อคน้หา 

         ความจาํเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรฝึกแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื7อนาํไปกาํหนด 

         เป็นหลกัสูตรพฒันาบุคลากรฝึกและจดัทาํแผนการพฒันาของกรมพฒันาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2556  

         กรมพฒันาฝีมือแรงงานจึงขอเรียนเชิญเขา้ร่วมสัมมนาในวนัที7 28 สิงหาคม 2555  เวลา 08.30-16.30 น.  

         ณ โรงแรมปริNนตนั พาร์ค สวที ถ.มิตรไมตรี กรุงเทพฯ 

ที7ประชุม:   รับทราบ                  

 เรื�องที� 4      สอบถามข้อมูลกจิกรรมประจําเดือนและจํานวนสมาชิก  

ประธาน:     ตามที7 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดข้อความร่วมมือสมาคมที7เป็นสมาชิก ในการจดัส่งขอ้มูลการดาํเนิน 

         กิจกรรมประจาํเดือน และความเคลื7อนไหวของจาํนวนสมาชิกมาอยา่งต่อเนื7อง ในการนีD เพื7อใหก้ารดาํเนิน 

        งานเกิดประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการจดัส่งขอ้มูลประจาํเดือน สิงหาคม 2555   

        กลบัมายงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้    ซึ7 งสมาคมฯไดท้าํการจดัส่งขอ้มูลเป็นที7เรียบร้อยแลว้ 

ที7ประชุม:   รับทราบ 
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เรื�องที� 5     ขอเชิญสัมมนาเรื�อง “กลยุทธ์อุตสาหกรรมไทย มิติใหม่ในการหลใีต้ จีน อินเดีย 

ประธาน:   ดว้ยสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดม้อบหมายใหมู้ลนิธิสถาบนัวจิยั 

นโยบายเศรษฐกิจการคลงั เป็นที7ปรึกษาดาํเนินโครงการศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมเชิง       

เปรียบเทียบ กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต ้จีน อินเดีย จึงไดก้าํหนดจดัการสัมมนาในวนัพุธที7 19 กนัยายน 

2555  เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอ้งวอเตอร์เกทบอลรูม B และ C  ชัDน 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูนํDา  

ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ 

ที7ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6      ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา 

ประธาน:    ดว้ย คณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื7อสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยร่วมกบั 

สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื7อสารแห่งประเทศไทย ไดเ้ล็งถึงความสาํคญัของการเป็น    

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ7 งจะมีขึDนในปี 2558  ดงันัDนเพื7อเป็นการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการ และ 

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สภาหอการคา้จึงกาํหนดจดังานเสวนา 

หวัขอ้เรื7อง “ขบัเคลื7อนธุรกิจไอซีทีไทย สู่ AEC”  ในวนัพุธที7 3 ตุลาคม 2555  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 

Activity Hall สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย   โดยสมาคมฯส่งผูแ้ทน คุณทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  

เขา้ร่วมประชุมในครัD งนีD  

ที7ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 7      สอบถามข้อมูลกิจกรรมประจําเดือนและจํานวนสมาชิก  

ประธาน:    ตามที7 สภาหอการคา้ แห่งประเทศไทย ไดข้อความร่วมมือสมาคมที7เป็นสมาชิก ในการจดัส่งขอ้มูลการ 

        ดาํเนินกิจกรรมประจาํเดือน และความเคลื7อนไหวของจาํนวนสมาชิกมาอยา่งต่อเนื7อง ในการนีD เพื7อใหก้าร 

        ดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการจดัส่งขอ้มูลประจาํเดือน กนัยายน 2555   

        กลบัมายงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้            

ที7ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 8     ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื�อง “คลื�นความถี� ทรัพยากรสื�อสารของชาติเพื�อประโยชน์สาธารณะ” 

ประธาน:    ดว้ยคณะกรรมาธิการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการสื7อสารและโทรคมนาคม วฒิุสภา ร่วมกบั สาํนกังาน 

        คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมหาวทิยาลยั 

        หอการคา้ไทย กาํหนดจดัโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื7อง “คลื7นความถี7...ทรัพยากรสื7อสาร 

        ของชาติเพื7อประโยชน์สาธารณะ” (ภายใตแ้นวคิด Thailand Digital Agenda)  ในวนัศุกร์ที7 21 

        กนัยายน  2555 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอโนมา หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชัDน 3  ถ.ราชดาํริ 

        เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

ที7ประชุม:   รับทราบ     
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ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 50/2555 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้7ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที7 49/2555   วนัพุธที7 15 ส.ค. 2555     

ที7ประชุม:    รับรองการประชุม ครัD งที7 49/2555 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที7ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที7 15 ส.ค. 55  เป็น

จาํนวนเงิน   160,488  บาท    

มีรายรับดังนี�       - 

        รายจ่ายดังนี�     ค่าชุดสังฆทาน  2,691 บาท  ค่าอาหารบุพเฟ่ต ์ 20,250 บาท  ค่าทิปพนกังาน 750 บาท 

         ค่าถวายปัจจยัพระภิกษุ 9 องค ์  2,900 บาท    ค่ารถวดั  1,000 บาท   ค่าโทรศพัท ์ 255 บาท 

         ค่าอินเตอร์เน็ต  594.25 บาท   เงินเดือนพนกังาน  13,000 บาท   ค่าสังขจายชุบทอง  2,400 บาท 

         ค่าหมึกพริDนเตอร์สีดาํ  2,400 บาท  ค่าเกา้อีD  16 ตวั   14,367.60 บาท   ค่าส่วนกลาง  2,238.89 

         ค่าใชจ่้ายอื7นๆ   3,384.50  บาท   รวมรายจ่าย   66,501.24  บาท 

                    ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที� 19 ก.ย. 55  เป็นจาํนวนเงิน   97,410.13  บาท    (เกา้หมื7นเจด็พนัสี7 ร้อย 

         สิบบาทสิบสามสตางค)์ 

ที7ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1    เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที7ประชุม ในรอบเดือนระหวา่งวนัที7  15 ส.ค. - 19 ก.ย. 55 

                   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ7มเติม ณ ปัจจุบนัมีสมาชิกจาํนวน  109 บริษทั   

ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.2   การจัดกจิกรรมเพื�อหารายได้เข้าสมาคมฯ 

สมาคมฯจะจดัหารายไดเ้ขา้สมาคมฯ โดยจะมีการจดัแข่งขนั Cabling  โดยหาสถานที7ในการจดัแข่งขนั ซึ7 งสมาคมฯจะ 

ไปดูสถานที7ในการจดัการแข่งขนัในวนัที7 12 ก.ย. 55  ที7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ วทิยาเขต 

นนทบุรี  แต่ปรากฎวา่สมาคมฯทาํหนงัสือไปไม่ทนั จึงขอเลื7อนกาํหนดไวก่้อน ทางคุณทรงกรตแจง้วา่หลงัจาก 

สมาคมฯไดมี้การประชาสัมพนัธ์ออกไปแลว้  และไดคุ้ยกบั Fluke และ Fujikura  โดยสมาคมฯตอ้งทาํหนงัสือ 

ถึง Fluke โดยทาง Fluke จะติดต่อให ้ส่วนของ Fujikura  ราคาเท่าเดิม ส่วนทาง Sumitomo ก็สนใจเช่นเดียวกนั  ช่วง

เดินทางไปประเทศญี7ปุ่นคุณทรงกรตไดเ้จอทีมงานประเทศลาวเขาสนใจจะซืDอเครื7อง 12 เครื7อง โดยจะใหซื้Dอผา่น 

สมาคม  ส่วนในการแข่งขนัครัD งนีDหลงัจากไปญี7ปุ่นไดเ้จอเจา้หนา้ที7ของรัฐจะขอเขา้ร่วมประชุมกบัสมาคมดว้ย โดย

จะสนบัสนุนสาขานีD  ส่วนการแข่งขนัอาเซียนปีนีDสาขาเราจะไม่มีในการแข่งขนั แต่ทางญี7ปุ่นจะผลกัดนัให้เป็นสาขา 

Demo คือไม่สามารถลงไดเ้ต็มตวัแต่เขาจะขอใหที้มประเทศไทยเป็นผูส้นบัสนุนจดัการแข่งขนั Demo Skills ใหด้ว้ย 
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ซึ7 งทาง Chief Expert ของญี7ปุ่นจะช่วยเราเตม็ที7 โดยจะมีการแข่งขนั Demo Skills ในเดือนพฤศจิกายน นีD      

คุณพรชยั  เอี7ยมสุกใส แจง้วา่ ทางบริษทั TP Link  จะจดัการแข่งขนั Network  ซึ7 งตอนนีDกาํลงัดิวกบัทางราชฎชัภาค

ตะวนัตกก่อน ผูแ้ข่งขนัก็เป็นนกัศึกษาราชฎชั กาํหนดเป็นที7 จ.ราชบุรี น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555  โดยจะ

คุยรายละเอียดกนัอีกทีวา่เป็นวนัไหน เวลาอะไร ส่วนเรื7องโจทยก์ารแข่งขนัทางคุณทรงกรตและคุณพรชยัจะทาํโจทย์

ร่วมกนั 

4.3  มาตรฐานแรงงาน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  แจง้ในที7ประชุมวา่ มาตรฐานของญี7ปุ่น แบ่งเป็น 3 ระดบั โดยบางสาขาไดมี้มาตรฐาน 

ฝีมือแรงงานแลว้ เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ของ ส.ช่างเหมาฯ แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 1. B trainer  2. Inter media 

3. Advance   โดยที7สมาคมจะทาํมาตรฐานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงานและจะประสานงานกบักรมพฒันาฝืมือ

แรงงาน ในดา้นมาตรฐานการติดตัDง ทฤษฎี และปฎิบติั ให ้Cover ไปดว้ย และจะขอใหส้ถานที7ในการฝึกอบรม 

โดยจะอบกรมที7กรมพฒัฯ แต่จะสอบที7สมาคมฯ และสมาคมจะเป็นผูอ้อก Certificate ใหก้บัผูฝึ้กอบรม 

  ที7ประชุม:   รับทราบ 
 
                     

  ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   (ถ้าม)ี 

 

  ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ   (ถ้ามี) 

 

   เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

  ประชุมครัD งต่อไปวนัพุธที7 17 ตุลาคม 2555  ณ ชัDน 2 อาคารริเวยีร่า สมาคมเคเบิDลลิ7งไทย 

  

  ปิดประชุม เวลา 17.45 น. 

 

  

 นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

 


