
ที� สคท.107/57/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 70 – 5/2557 วนัพธุที�  21  พฤษภาคม  2557 

เวลา 16.00 น.   ณ  ครัวเจ๊ง้อ (นวมนิทร์ ซิตี� อเวนิว) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายก และ เหรัญญิก 

5.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.  นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

9.  นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายประภาส  ลิ8มกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

   3.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   4.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   5.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

   6.   นายพรชยั  เอี8ยมสุกใส  กรรมการ 

   7.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   8.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

    

เริ8มประชุมเวลา 16.30 น. 

 



นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที8ประธานในที8ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้8

ประชุมพิจารณาเรื8องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ   (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 71-6/2557 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้8ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที8 70-5/2557  วนัพุธที8 21 เม.ย. 57 

ที8ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที8 70-5/2557 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที8ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที8 

21 พ.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน 64,907.74 บาท      
รายรับดังนี�            เงินบริจาคคุณปิยดา  3,609.26 

รายจ่ายดังนี�          ค่าโทรศพัท+์อินเทอร์เน็ต(เม.ย.)  380 บาท ,  ค่าบริการทีโอที (มี.ค.) 107 บาท  

                              เงินเดือนพนกังาน (พ.ค.)  16,750  บาท ,   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  1,323  บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  21 พ.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน 49,957  บาท (สี8หมื8นเกา้พนัเกา้ร้อยหา้สิบเจ็ด 

                                                                     บาทถว้น) 

ที8ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภาระกิจจึงใหเ้จา้หนา้ที8สมาคมฯ แจง้วา่ ในรอบเดือนระหวา่ง 

วนัที8 19 มี.ค. – 23 เม.ย. 57  ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ8มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิกทัDงหมด  117 บริษทั 

ที8ประชุม:    รับทราบ 

4.2   การจัดกจิกรรม หรือ พักผ่อนประจําปี 

นางสาวศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท ์(ประชาสัมพนัธ์)  จะจดัใหมี้การพกัผอ่นประจาํปีสมาคมฯ ที8 พทัยา 

จ. ชลบุรี  ในวนัเสาร์ที8 21 มิถุนายน 2557   

ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)    ยงัไม่มีความคืบหนา้โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกครัD งในวนัประชุม 

ครัD งต่อไป 

ที8ประชุม:   รับทราบ 

 



4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา Information Network Cabling  
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที8ประชุมวา่   คุณณฐัพล(โอ)้ เจา้หนา้ที8กรมพฒันาฝีมือ 

แรงงาน แจง้วา่ช่วงนีDไดมี้การเปลี8ยนตวั ผ.อ. กรมพฒัฯ จึงทาํใหช้ลอเรื8องนีDไปก่อน 

ที8ประชุม:  รับทราบ 
4.5  การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั�งที� 10 สาขาเทคโนโลยสีายเครือข่าย 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ) แจง้ในที8ประชุมวา่   ยงัไม่สามารถเรียกคณะอนุกรรมการประชุม 
ในครัD งแรกได ้ เนื8องจากท่านปลดัยงัไม่ไดเ้ซ็นตแ์ต่งตัDง 
ที8ประชุม:  รับทราบ 
4.6  เรื�องย้ายที�ทาํการสมาคม 
ขณะนีD ที8ทาํการสมาคมฯใหม่ ไดส้ร้างเสร็จแลว้โดยจะทาํการยา้ยในวนัจนัทร์ที8 2 มิถุนายน 2557 
และผูใ้หเ้ช่าคิดค่าเช่า  4,000 บาท/เดือน 
ที8ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา     

5.1  ประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื�อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั�งที� 10 สาขา  

       เทคโนโลยีระบบสายเครือข่าย 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)  และคณะกรรมการสมาคม เห็นวา่ควรจะลงเวบ็ไซตส์มาคมฯ 

เพื8อประกาศรับสมคัรตวัแทนเขา้ร่วมแข่งขนัฝีมือแรงงานอาเซียน ครัD งที8 10 สาขาเทคโนโลยรีะบบสาย

เครือข่าย  ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม และแจง้คุณสมบติัของผูส้มคัรดว้ย 

ที8ประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ     

6.1  หารายได้เข้าสมาคมฯเพิ�มเติม 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)  แจง้วา่ เราจะหารายไดเ้พิ8มเติมโดย คุณกิSบ จากบริษทั ECO 

CONSULMENT  จะสนบัสนุนในการแข่งขนัฝืมือแรงงานในครัD งนีD   โดยจะหาเครื8องมือราคาถูกมาแนะนาํ 

ใหก้บัสมาชิกสมาคมฯ  ซึ8 งนายกสมาคมจะรับเรื8องประสานงานต่อไป 

ที8ประชุม:  รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


