
 

ที� สคท.146/57/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 72 – 7/2557 วนัพธุที�  16  กรกฎาคม  2557 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

3.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

4.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

5.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายก และ เหรัญญิก 

6.   นายประภาส  ลิ-มกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

7.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

9.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

10. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   ฝ่ายวชิาการ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

   1.  นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

   2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

   4.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

   5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

   6.   นายพรชยั  เอี-ยมสุกใส  กรรมการ 

   7.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 



  

เริ-มประชุมเวลา 16.00 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที-ประธานในที-ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้-

ประชุมพิจารณาเรื-องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

 

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ   (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 72-7/2557 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้-ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที- 71-6/2557  วนัพุธที- 18 มิ.ย. 57 

ที-ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที- 71-6/2557 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที-ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที- 

18 มิ.ย.  เป็นจาํนวนเงิน 27,347 บาท      
รายรับดังนี�  - 

รายจ่ายดังนี�  ค่าโทรศพัท+์อินเทอร์เน็ต(มิ.ย.)  397.51 บาท ,  ค่าบริการทีโอที (มิ.ย.) 107 บาท  

                           ค่าเช่าออฟฟิต (มิ.ย.)  4,200 บาท,   ค่านํD า (มิ.ย.)  375 บาท , ค่าไฟฟ้า (มิ.ย.)  675.75 บาท 

                           เงินเดือนพนกังาน (มิ.ย.)  16,750  บาท ,   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  1,008  บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  16 ก.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน 3,833.74  บาท (สามพนัแปดร้อยสามสิบสามบาท 

                            เจด็สิบสี-สตางค)์ 

ที-ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภาระกิจจึงใหเ้จา้หนา้ที-สมาคมฯ แจง้วา่ ในรอบเดือนระหวา่ง 

วนัที- 18 มิ.ย. – 16 ก.ค. 57  ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ-มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิกทัDงหมด  117 บริษทั 

ที-ประชุม:    รับทราบ 

4.2  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)   เนื-องจากอาจารยบุ์ญชยั (กรมพฒันาฝีมือแรงงาน)  ไดย้า้ยไป 

ดาํรงคต์าํแหน่งผูอ้าํนวยการ จ.ตาก  แลว้  จึงตอ้งรอวา่จะประสานงานกบัเจา้หนา้ที-ท่านใด 

ที-ประชุม:   รับทราบ 



 

 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา Information Network Cabling   

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที-ประชุมวา่    ขณะนีDยงัติดเรื-องงบประมาณ 

และการเมืองอยู ่ ยงัตอ้งรออีกระยะ 

ที-ประชุม:  รับทราบ 
4.4  การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั�งที� 10 สาขาเทคโนโลยสีายเครือข่าย 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)  แจง้ในที-ประชุมวา่    ผลการคดัเลือกเยาวชนเขา้ร่วมการแข่งขนั 
ฝีมือแรงงานอาเซียน ครัD งที- 10    ของสมาคมเคเบิDลลิ-งไทย 2 คน  คือ 1. นายภานุ  ลานํDาคาํ   
2. นายสุทธิวฒัน์  พระพล     ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั  คือ นายศิริศกัดิ�   สวิหนิ 
ที-ประชุม:  รับทราบ 
4.5  หารายได้เพิ�มเติม 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ) แจง้ในที-ประชุมวา่  การหารายไดจ้ากเครื-องมือ ใหร้อไวก่้อน 
โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกครัD ง 
ที-ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา     

5.1  โครงการขอกองทุนวิจยัเพื-อการศึกษา 

        5.1.1  การศึกษาความตอ้งการและการยอมรับ การบริการขอ้มูลข่าวสารผา่นทางสถานีวทิยชุุมชนที- 

                  สนบัสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชน 

        5.1.2  การศึกษาและพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื-อ 

                  การพฒันาอยา่งย ั-งยนื 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

 

 

ปิดประชุม เวลา 17.40 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


