
ที� สคท.127/57/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 71 – 5/2557 วนัพธุที�  18  มถุินายน  2557 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

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.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

9.  นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายประภาส  ลิ8มกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

   3.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

   5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

   6.   นายพรชยั  เอี8ยมสุกใส  กรรมการ 

   7.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   8.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 เริ8มประชุมเวลา 16.00 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 พ.ค. 57 

ที8ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที8 70-5/2557 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที8ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที8 

21 พ.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน 49,957 บาท      
รายรับดังนี�  เงินบริจาคคุณปิยดา  683 บาท 

รายจ่ายดังนี�  ค่าโทรศพัท+์อินเทอร์เน็ต(เม.ย.)  388 บาท ,  ค่าบริการทีโอที (มี.ค.) 107 บาท  

                           ค่าเช่าออฟฟิต (มิ.ย.)  4,200 บาท,   เงินเดือนพนกังาน (พ.ค.)  16,750  บาท ,    

                           ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  2,048  บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  18 มิ.ย. 57  เป็นจาํนวนเงิน 27,347  บาท (สองหมื8นเจด็พนัสามร้อยสี8สิบเจด็บาทถว้น) 

ที8ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภาระกิจจึงใหเ้จา้หนา้ที8สมาคมฯ แจง้วา่ ในรอบเดือนระหวา่ง 

วนัที8 21 พ.ค. – 18 มิ.ย. 57  ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ8มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิกทัDงหมด  117 บริษทั 

ที8ประชุม:    รับทราบ 

4.2  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)    ใหคุ้ณปิยดา เจา้หนา้ที8สมาคมฯ ประสานงานกบัอาจารยบุ์ญชยั 

กรมพฒันาฝีมือแรงงานอีกครัD ง โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกครัD งในวนัประชุมครัD งต่อไป 

ที8ประชุม:   รับทราบ 

 

 



 

 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา Information Network Cabling   

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที8ประชุมวา่   ยงัอยูใ่นช่วงการเมือง ยงัไม่มีความ 

คืบหนา้แต่อยา่งใดโดยจะให้แจง้ทราบอีกครัD ง 

ที8ประชุม:  รับทราบ 
4.4  การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั�งที� 10 สาขาเทคโนโลยสีายเครือข่าย 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)  แจง้ในที8ประชุมวา่   ท่านปลดัไดล้งนามเรียบร้อยแลว้ (ตาม
เอกสารแนบ)  สถานที8ฝึกซอ้มบริษทั คอพเพอะ แอนพ ์ไฟเบอะ(ประเทศไทย) จาํกดั  จะใหใ้ชส้ถานที8สาํหรับ
เก็บตวัในการฝึกซอ้ม จะเริ8มเก็บตวัในวนัที8 1 กรกฎาคม 2557  คณะกรรมการท่านใดวา่งสามารถเขา้ไปที8บริษทั
ไดเ้ลย  สาํหรับการจดังานแข่งขนัฝีมือแรงงานอาเซียน ครัD งที8 10  จะมีขึDนระหวา่งวนัที8 20 – 29 ตุลาคม 2557  
แข่งขนัจริงวนัที8 24 – 26 ตุลาคม 2557  ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  ส่วนในเรื8องวสัดุ, 
อุปกรณ์  คุณทรงกรตจะขอการสนบัสนุนจากบริษทั แต่ถา้ไม่ไดก้็จะขอการสนบัสนุนจาก บมจ. คอมมิวนิเคชั8น 
แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชั8น แทน ทัDงนีD คุณสุริยพงศแ์ละคุณวชัรพงษ ์ จะส่ง Infra list  ส่งใหก้บัคุณกิตติรัตน์  และ
การแข่งขนัฝีมืแรงงานอาเซียนครัD งที8 10  อาจเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ ไปร่วมงานในครัD งนีDดว้ย 
ที8ประชุม:  รับทราบ 
4.5  ประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื�อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั�งที� 10 สาขา  

       เทคโนโลยีระบบสายเครือข่าย 

ทางสมาคมฯ ไดน้าํประกาศรับสมคัรคดัเลือกขึDนเวบ็ไซตส์มาคมเรียบร้อยแลว้  โดยมีกาํหนดถึงวนัที8 
16 มิถุนายน 2557  และทัDงนีD ไดน้าํประกาศออกแลว้ 
ที8ประชุม:  รับทราบ 
4.6  หารายได้เพิ�มเติม 

ความเป็นมา   จะมีการสัมมนาของบริษทั ดิจิตอล อินตรูเมนต ์ โดยนายกสมาคมฯจะส่งอีเมลม์ายงั
คณะกรรมการ โดยอยากใหค้ณะกรรมการเขา้ไป Register กนัเยอะๆ 
ที8ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    (ถ้าม)ี 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

 

 

ปิดประชุม เวลา 17.20 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


