
ที� สคท.021/57/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 66 – 1/2557 วนัพฤหัสบดีที�  23  มกราคม  2557 

เวลา 16.00 น.   ณ  บริษทั คอพะเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

7.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

8.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

9.  นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที8ปรึกษานายกสมาคม 

   3.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

   4.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

   6.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

7.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

   8.   นายพรชยั  เอี8ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

   9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  

  



เริ8มประชุมเวลา 16.00 น. 

นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที8ประธานในที8ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้8

ประชุมพิจารณาเรื8องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ   (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 66-1/2557 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้8ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที8 65-12/2556  วนัพฤหสับดี 

ที8 19 ธนัวาคม 2556 

ที8ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัE งที8 65-12/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที8ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที8 19 ธ.ค. 56 
เป็นจาํนวนเงิน  70,409.91 บาท      

รายรับดังนี�         -  เงินบริจาค คุณปิยดา  957 บาท , ค่าสมคัรสมาชิก บจ. กรีน เทคโนโลย ีอินทิเกรชั8น 1,500 บาท 

รายจ่ายดังนี�       -  ค่าบริการ TOT(ธ.ค.)  107  บาท,  ค่าโทรศพัท+์อินเทอร์เน็ต  489  บาท ,   

                               เงินเดือนพนกังาน(ธ.ค.)  15,600  บาท,  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  366 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  23 ม.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน 71,904.91 บาท  (เจด็หมื8นหนึ8งพนัเกา้ร้อยสี8บาท 

                                                                    เกา้สิบเอด็สตางค)์                            

ที8ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที8ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที8 19 ธ.ค. 56  - 23 ม.ค. 57 

มีสมาชิกสมคัรเพิ8มเติม  1 บริษทั  คือ 

- บริษทั  กรีน เทคโนโลย ีอินทิเกรชั8น จาํกดั     โดยผูมี้อาํนาจลงนาม  คุณธนวรรณ  พรพงษสุ์ริยา 
ที8อยู ่    200 อาคารจสัมิน อินเตอร์เนชั8นแนลทาวเวอร์ ชัEน 12  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
ประกอบธุรกิจ    SI  (เครื8องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  สายเคเบิล สายไฟฟ้า ฯลฯ 

ที8ประชุม:    รับรอง การเขา้เป็นสมาชิกสมาคมเคเบิEลลิ8งไทย  

 



4.2   การจัดกจิกรรมแรลลี� หรือ พกัผ่อนประจําปี 

นางสาวศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท ์(ประชาสัมพนัธ์)   ไดติ้ดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยจะขอแจง้ 

ใหท้ราบอีกครัE งในที8ประชุมครัE งต่อไป 

ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที8ประชุมวา่    ยงัไม่ไดรั้บเรื8องเพิ8มเติมจากอาจารยบุ์ญชยั 

(กรมพฒันาฝีมือแรงงาน)    

ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา Information Network Cabling 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที8ประชุมวา่   รอคุณโอ ้(กรมพฒันฯ) เพื8อประสานงานทาํ

โครงการมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา INC  ในปีนีE  

ที8ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา     

5.1  เงินเดือนและโบนัสเจ้าหน้าที�สมาคม 

น.ส.ปิยดา (เจา้หนา้ที8สมาคมฯ) ไดท้าํงานที8สมาคมฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีแลว้ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณา 

เงินเดือน 16,600 บาท และโบนสั 2 เดือน 

ที8ประชุม:  มีมติอนุมติั การปรับเงินเดือนเป็น 16,600 บาท และโบนสั 2 เดือน 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

 

เมื8อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื8องเพื8อพิจารณาอื8นๆ เพิ8มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัพฤหสับดีที8 19 กุมภาพนัธ์ 2557  ณ บริษทั เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค จาํกดั 

  

 

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


