
 

ที� สคท.151/57/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 73 – 8/2557 วนัพธุที�  20  สิงหาคม  2557 

เวลา 16.00 น.   ณ  บริษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จาํกดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายก และ เหรัญญิก 

5.   นายประภาส  ลิ+มกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

6.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

7.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

9.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

10. นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

   1.  นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม  

   4.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

   5.   นายพรชยั  เอี+ยมสุกใส  กรรมการ 

   6.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   7.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

  

 

 



 

 

เริ+มประชุมเวลา 16.00 น. 

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

ประชุมพิจารณาเรื+องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ    

1.1   ขอเชิญร่วมงานสัมมนา 

        ดว้ย หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ขอเชิญทุกสมาคมร่วมใชสิ้ทธิประโยชน์การ

เป็นสมาชิก  โดยการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนสมาชิกของสมาคม  เขา้ร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ 

ทัDงสิDน  ทัDงนีD งานสัมมนาต่างๆ จะมีการจดัอยา่งต่อเนื+อง  โดยจะขอแจง้กาํหนดจดังานใหท้ราบ ดงันีD  

            1.  งานสัมมนา เรื+อง " เศรษฐกิจและธุรกิจ..ที+  SMEs ควรรู้ "  วนัจนัทร์ที+ 25 สิงหาคม 2557 

เวลา  12.30-17.00  น.  ณ  ห้อง Activity  Hall  ชัDน  1  อาคารบรรเจิด  ชลวจิารณ์  หอการคา้ไทย ถ.ราชบพิธ 

            2. งานสัมมนา เรื+อง " สัมมนาสมาคมการคา้ประจาํปี 2557 "  วนัองัคารที+ 26 สิงหาคม 2557  

เวลา  12.30-16.00  น.  ณ  ห้อง Convention  B1  ชัDน  22  โรมแรม Centara  Grand at  Central  World                  

            3.งานสัมมนา เรื+อง " AEC and SMEs  challenges : Next Steps (Phase 5) " วนัพฤหสับดี

ที+  28  สิงหาคม  2557  เวลา  8.00-16.30  น.  ณ  หอ้งคริสตลั  ฮอลด ์ ชัDน 3 โรงแรมพลาซ่า  แอทธินี รอยลั 

เมอริเดียนถนนวทิย ุ กรุงเทพฯ               

            4. งานสัมมนา เรื+อง " เจาะลึกผงัเมืองกบัยทุธศาสตร์พฒันาประเทศ "  วนัพุธที+ 3 กนัยายน 2557 

เวลา  13.00-17.00  น.  ณ  ห้องบอลรูม โซน A ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตติ�  

ที+ประชุม:   รับทราบ 

1.2   ขอเชิญร่วมงาน Thailand International Logistics Fair 2014 :  

        ขอเชิญร่วมงาน Thailand International Logistics Fair 2014  เพิ+มขีดความสามารถดา้นโลจีสติกส์ เพื+อ

ขยายธุรกิจสู่ ASEAN+6 ระหวา่งวนัที+ 14 – 27 กนัยายน 2557 เวลา 10.00 – 18.00 น.  ณ อาคาร 101 – 102 

ณ ศูนยนิ์ทรรศกาลและการประชุมไบเทค  โดยกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

ร่วมกบั 24 หน่วยงานดา้นโลจีสติกส์ มีการจดัแสดงนวตักรรม ผลิตภณัฑ ์และบริการจากผูป้ระกอบการดา้น 

โลจิสติกส์ 

ที+ประชุม:   รับทราบ 

1.3   ขอเชิญสัมมนา OKMD fast Forward Talk 2014 

       ดว้ย สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ไดก้าํหนดจดัสัมมนา OKMD 

Fast Forward Talk 2014 ภายใตห้วัขอ้ "ปักธงธุรกิจสร้างสรรคไ์ทยกา้วไกลแดนมงักร" ในวนัพุธที+ 3 

 

 



 

 

กนัยายน 2557 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอ้งโลตสั สวที 5-7 ชัDน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอทเซ็นทรัล

เวลิด ์ปทุมวนั กรุงเทพ 

ที+ประชุม:   รับทราบ 

1.4   ขอเชิญร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชั�น 2557 

       ดว้ย องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ร่วมกบั หอการคา้ไทย และองคก์รเครือข่าย กาํหนดจดั
งานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนั ประจาํปี 2557  ภายใตแ้นวคิด  “HAND IN HAND...ปฏิรูปการต่อสู้ เพื+อชยัชนะ
อยา่งย ั+งยนื”  ในวนัเสาร์ที+ 6 กนัยายน 2557 ระหวา่งเวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชั+นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื+อตอ้งการใหเ้กิดการ
ปฏิรูปในการปฏิบติังานและการมีส่วนร่วมของภาคราชการและเอกชน  เพื+อใหก้ารปราบปรามและต่อตา้น
คอร์รัปชนัเกิดเป็นรูปธรรม  มีการเปลี+ยนจากการยอมรับเพิกเฉยของภาคราชการและเอกชน เป็นการลุก
ขึDนมาปราบปรามและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัมากขึDน  เพื+อใหส้ังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยเดินหนา้
ต่อไปอยา่งย ั+งยนื 
ที+ประชุม :   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 73-8/2557 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้+ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที+ 72-67/2557  วนัพุธที+ 16  ก.ค. 57 

ที+ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที+ 72-7/2557 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที+ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที+ 

16 ก.ค.  เป็นจาํนวนเงิน 3,833.74 บาท      
รายรับดังนี�  ดอกเบีDยธนาคาร  229.90 บาท 

รายจ่ายดังนี�  ค่าโทรศพัท+์อินเทอร์เน็ต ดีแทค(ก.ค.) 361.75  บาท ,  ค่าบริการเลขหมายทีโอที (ก.ค) 107 บาท 

                ค่าอินเทอร์เน็ตทรู(ก.ค.)  723.75 บาท, ค่าเช่าออฟฟิต(ก.ค.) 4,200 บาท 

ค่านํDา (ก.ค.)  255.75  บาท,  ค่าไฟฟ้า (ก.ค.) 586.75  บาท, เงินเดือนพนกังาน(ก.ค.)  16,750 บาท       

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  1,000 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  20 ส.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน   – 19,921.36  บาท ( - หนึ+งหมื+นเกา้พนัเกา้ร้อยยี+สิบ 

                           เอด็บาทสามสิบหกสตางค)์ 

ที+ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

 

 

 



 

 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภาระกิจจึงใหเ้จา้หนา้ที+สมาคมฯ แจง้วา่ ในรอบเดือนระหวา่ง 

วนัที+ 16 ก.ค. – 20 ส.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    เนื+องจากคุณณฐัพล (กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน)  อาจจะตอ้งยา้ยไปอยูศู่นยพ์ฒันาฝีมือแรงงานวดัธาตุทอง คงตอ้งรอเรื+องอีกครัD ง 

ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.4  การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั�งที� 10 สาขาเทคโนโลยสีายเครือข่าย 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)  แจง้ในที+ประชุมวา่    ตอนนีDนายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  ไดต้อบรับ
เป็นผูเ้ชี+ยวชาญสาขาเครือข่ายสายเรียบร้อยแลว้  ขณะนีD เด็กกาํลงัอยูก่ารเก็บตวัฝึกซอ้มและจะคดัเลือกตวัอีกครัD ง 
ในช่วงกลางเดือนกนัยายน ใหเ้หลือเพียงคนเดียว ส่วนเรื+องรายไดส้มาคมฯ จะมีรายไดจ้ากกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน จาํนวนหนึ+งและเงินจาํนวนนีDยงัไม่ไดร้วมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งเช่น วสัดุ อุปกรณ์ที+ให ้CAT เก็บตวั  
และขอใหท้างสมาคมฯ ทาํหนงัสือขอบคุณ บริษทั อินเตอร์ลิDงค ์คอมมิวนิเคชั+น จาํกดั (มหาชน)  และ บริษทั 
คอมมิวนิเคชั+น แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลูชั+น จาํกดั (มหาชน)  ดว้ย 
ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.5  หารายได้เพิ�มเติม 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ) แจง้ในที+ประชุมวา่  จะรับรายไดจ้ากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
จาํนวนหนึ+งในการแข่งขนัฝีมืแรงงานอาเซียน ครัD งที+ 10 สาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย 
ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.6  โครงการขอกองทุนวจัิยเพื�อการศึกษา 
นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัดิ� )  แจง้ในที+ประชุมวา่  ขณะนีDอยูใ่นขัDนตอนยื+นเสนอเรื+องอยู ่
ประมาณ 1- 2 เดือนจะทราบผล และจะแจง้ใหท้ราบอีกครัD ง 
ที+ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา     

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ     

6.1  แต่งตั�งผู้แทนสมาคม สาขา อาชีพโทรคมนาคม 

ดว้ยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการจดัทาํ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติเพื+อใหเ้ป็นเกณฑว์ดั 

ความรู้ ความสามารถ และทศันคติ ของแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ในการนาํไปใชพ้ฒันายกระดบัฝีมือ 

สาขา อาชีพโทรคมนาคม โดยสมาคมฯ แต่งตัDงผูแ้ทน ดงันีD  

1. นายทรงกรต     ทรัพยก์าํเนิด            เป็นอนุกรรมการ 
2. นายสุริยพงศ ์   อยูอ่อมสิน               เป็นอนุกรรมการสาํรอง                      
3. นายสุเมธ          แสงสลบั                 เป็นอนุกรรมการสาํรอง 

 

 

ปิดประชุม เวลา 17.40 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


