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ที� สคท.073/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 56 – 3/2556 วนัพธุที�  20  มนีาคม  2556 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

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.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคมส 

9.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที7ปรึกษานายกสมาค 

3.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

4.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

  6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ    

  7.   นายพรชยั  เอี7ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

  8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

  9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ 

   

เริ7มประชุมเวลา 16.00 น. 
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          นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้7

ประชุม    พิจารณาเรื7องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 56-3/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้7ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที7 55-2/2556   วนัพุธที7 27 ก.พ. 2556 

ที7ประชุม:    รับรองการประชุม ครัE งที7 55-2/2556 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที7ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที7 27 ก.พ. 56  เป็น

จาํนวนเงิน  -55,796.37  บาท    

รายรับดังนี�      123,200 บาท  -  ค่าส่งเสริมจดังานมาตรฐานฝีมือแรงงาน 75,800 บาท    -  ค่าที7ปรึกษาระบบเครือข่าย  

                        บ.ยนิูคอม เทคโนโลย ี19,400 บาท   - เงินบริจาค บ.มิสเตอร์ไวริ7ง 5,000 บาท   เงินบริจาค+ค่าสมคัร 

                        สมาชิก บ.โอ เอ อินเตอร์เทรด  21,500 บาท   -  ค่าสมคัรสมาชิก บ.ซิสเทม็ พอร์ท  1,500 บาท 

รายจ่ายดังนี�     ค่าปิดงบดุลปี 2555 = 5,000 บาท  ค่าเช่าออฟฟิต  14,000 บาท  ค่าส่วนกลาง 2,253 บาท   

                         เงินเดือนพนกังาน 15,600 บาท   ค่าใชจ่้ายอื7นๆ  1,760 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  27 ก.พ. 56  เป็นจาํนวนเงิน  28,790.63  บาท  (สองหมื7นแปดพนัเจด็ร้อยเกา้สิบบาท 

                                                                    หกสิบสามสตางค)์ 

ที7ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องสืบเนื�อง 

3.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จึงใหเ้จา้หนา้ที7สมาคมฯ รายงานแทน   

ในรอบเดือนระหวา่งวนัที7 27 ก.พ. – 20 มี.ค. 56   มีสมาชิกสมคัรเพิ7มเติม 2 บริษทั ดงันีE  

- บริษทั ซิสเทม็ พอร์ท จาํกดั   โดยผูมี้อาํนาจลงนาม   นายธราธร   เจนสุรกุล 
ประกอบธุรกิจประเภท   จาํหน่ายและติดตัEงคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณ   

ที7อยู ่   229/37 คลองลาํเจียก แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.   

- บริษทั โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จาํกดั   โดยผูมี้อาํนาจลงนาม  นางสาวรัตนพร   ดาวงษก์ลาง 
ประกอบธุรกิจประเภท   วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ที7อยู ่   301/782 ซ.รามคาํแหง 68 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240   

ไดช้าํระค่าสมคัรการเป็นสมาชิกแลว้     (ปัจจุบนัมีสมาชิกทัEงหมด  112 บริษทั) 

ที7ประชุม:   รับทราบ 
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3.2     การจัดกจิกรรมหารายได้โดยการจัดการแข่งขัน 

นายพรชยั  เอี7ยมสุกใส   แจง้ในที7ประชุมวา่    ขอเปลี7ยนแปลงกาํหนดการ Training โดยกาํหนดเดิมวนัที7 15 มีนาคม 2556  

เนื7องจากช่วงนีE เป็นช่วงเปิดเทอมจึงขอเลื7อนเป็นเดือนมิถุนายน 2556  ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ.ราชบุรี 

ที7ประชุม:   รับทราบ 

3.3   การจัดกจิกรรมหารายได้จากการ Training   

เนื7องจากการประชุมครัE งที7แลว้ สมาคมฯจะจดัการ Training  เครื7อง DTX-1800 ร่วมกบั บริษทัเมเชอร์โทรนิกซ์  

ใหก้บัสมาชิกของสมาคมฯในช่วงเดือนเมษายน 56  ทัEงนีE ไดร่้างหนงัสือขอความอนุเคราะห์สถานที7และวทิยากรจาก 

บริษทัผลิตภณัฑ ์รวมถึงร่างจดหมายถึงสมาชิกแลว้ ขณะนีEรอการกาํหนดวนัอบรมจากบริษทัเมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั 

โดยมีค่าอบรม คนละ 2,500/คน 

ที7ประชุม :  รับทราบ 

3.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที7ประชุมวา่   ทางกองยทุธิ� ของกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดส่้งหนงัสือสั7ง
การและการประสานงานของการพฒันาฝีมือแรงงานดา้นเทคโนโลยระบบสายเครือข่ายและขอ้ตกลงมายงัสมาคมฯ 
โดยสมาคมฯ จะตอ้งเป็นผูป้ระสานงานโดยขัEนตอนต่อไปเราตอ้งติดต่อกบัศูนยฝึ์กพฒันาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ (วดั
ธาตุทอง) เรื7องสถานที7ในการฝึกและมีการเซ็นต ์MOU และมีการจดัการสาธิตดา้นเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย
ดงักล่าวดว้ย 
ที7ประชุม:   รับทราบ 
3.5  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  แจง้ในที7ประชุมวา่  เราจะมีโครงการอบรม Trainer of Trainer  เหมือนกบัที7เคยจดักนัมา
ร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน โดยใชโ้รงแรมเป็นสถานที7ทดสอบมาตรฐานแรงงาน และทางกรมพฒัฯจะเป็นผูเ้ปิด
หลกัสูตรออกมา และป้อนเขา้ตลาดแรงงาน เราจะไดต้ลาดแรงงานที7มีคุณภาพ 
ที7ประชุม:  รับทราบ 
3.6   การจัดส่งผู้แข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั�งที� 42   ณ ประเทศเยอรมัน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  คุณสุริยพงษ ์ อยูอ่อมสิน, คุณวชัรพงษ ์ ดีเทศ และน.ส.ปิยดา  เขา้ร่วมประชุม 
ร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน และกสท (CAT) เมื7อวนัที7 5 มีนาคม 2556   ณ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน โดยมี ผอ.ของ
กรมพฒันาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุม เรื7อง รายการ Material list ในการเก็บตวัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัฝีมือ
แรงงานนานาชาติ ครัE งที7 42  และแผนการดาํเนินงานในการเก็บตวั 
ที7ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องเพื�อพจิารณา   
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4.1   ค่าเบี�ยงเลี�ยงนักศึกษาฝึกงาน 

ดว้ยคณะกรรมการสมาคมเคเบิEลลิ7งไทยไดป้รึกษาเรื7อง ค่าเบีEยเลีEยงสาํหรับนกัศึกษาฝึกงาน เห็นวา่จะใหค้่าเบีEยงเลีEยง 

150 บาท/วนัมาทาํงาน โดยจะออกค่าเบีEยเลีEยงใหทุ้กสิEนเดือน 

ที7ประชุม :   มีมติอนุมติั  ให้ค่าเบีEยเลีEยงนกัศึกษาฝึกงาน 150 บาท/วนัมาทาํงาน 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

 

เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัองัคารที7 24 เมษายน 2556  ณ สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


