
 

ที� สคท.172/57/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 74 – 9/2557 วนัพธุที�  17  กนัยายน  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 

11. นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

12. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

   1.  นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม  

   4.   นายพรชยั  เอี+ยมสุกใส  กรรมการ 

   5.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 



  

 

เริ+มประชุมเวลา 16.00 น. 

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

ประชุมพิจารณาเรื+องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ    

1.1   ขอเชิญร่วมงานสัมมนา 

        ดว้ยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน อนุมติัใหส้าํนกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานดาํเนินการ

สัมมนาเชิงปฏิบติัการ “ปรับปรุงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ระหวา่งวนัที+ 4-5 กนัยายน 2557 

ณ โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ  จึงขอเรียนเชิญสมาคมฯของท่าน เขา้ร่วมสัมมนา ตามวนั เวลา ดงักล่าว 

ที+ประชุม:   รับทราบ 

1.2   ขอเชิญร่วมงานสัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั�งที� 1  

        ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มีกาํหนดจดังานสัมมนายทุธศาสตร์สภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย ครัD งที+ 1 ในวนัที+ 8 กนัยายน 2557  เวลา 08.30 – 18.00 น.  ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน 

เพื+อใหข้อ้เสนอแนะ แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและเพิ+มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ภายใตห้วัขอ้ “ Business Reform to Move Forward ”  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. ยทุธศาสตร์กลุ่มธุรกิจการคา้ปลีกและคา้ส่ง โลจิสติกส์ ICT และ Digital Marketing 
2. ยทุธศาสตร์กลุ่มธุรกิจเกษตร อาหาร และเกษตรพลงังาน 
3. ยทุธศาสตร์กลุ่มธุรกิจท่องเที+ยว 

ที+ประชุม:   รับทราบ 

1.3   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เรื�อง “ SMEs คิดแตก คิดต่าง: 

        บริหารคน บริหารงาน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย” 

        เนื+องดว้ย สภาหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มีภารกิจหลกั คือ การสร้างความ

เขม้แขง็ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในรูปแบบ บริษทัใหญ่ช่วยเหลือ 

บริษทัขนาดกลางและเล็ก หรือสอนนอ้ง” ผา่นแนวทางการพฒันาและส่งเสริมธุรกิจและเพิ+มศกัยภาพและ 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ จึงไดก้าํหนดจดัโครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

ในวนัพุธที+ 1 ตุลาคม 2557  เวลา 12.30 – 16.30 น.  ณ หอ้ง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวจิารณ์ 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

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� 74-9/2557 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้+ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที+ 73-8/2557  วนัพุธที+ 20  ส.ค. 57 

ที+ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที+ 73-8/2557 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที+ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที+ 

20 ส.ค. 57  เป็นจาํนวนเงิน  - 19,921.36 บาท      
รายรับดังนี�  เงินบริจาคคุณปิยดา  1,349 บาท  

รายจ่ายดังนี�  ค่าเปรียบเทียบปรับยื+นรับรองประวติักรรมการ  1,000 บาท,  ค่าอินเทอร์เน็ต  641 บาท  

                ค่าโทรศพัท ์ 331.75 บาท, ค่าบริการเลขหมายทีโอที (ก.ค) 107 บาท   

                ค่าเช่าออฟฟิต (ส.ค.) 4,200 บาท , ค่านํDา (ส.ค.)  144.75  บาท,  ค่าไฟฟ้า (ส.ค.) 446.25  บาท  

                           เงินเดือนพนกังาน (ส.ค.)  16,750  บาท , ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  689 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  17 ก.ย. 57  เป็นจาํนวนเงิน   - 42,882.11  บาท    (  - สี+หมื+นสองแปด

ร้อยแปดสิบสองบาทสิบเอด็สตางค)์    

นายยกสมาคมฯ แจง้เพิ+มเติมวา่  เราจะมีรายรับจากกรมพฒันาฝีมือแรงงานจาํนวน 36,4650 บาท  ซึ+ งยอด

จาํนวนนีDยงัไม่รวมการหกัค่าใชจ่้ายของเยาวชนในการเก็บตวัฝึกซอ้มในการแข่งขนั                    

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  มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา Information Network Cabling   

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที+ประชุมวา่    เนื+องจากคุณณฐัพล (กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน)  จะรับตาํแหน่ง ซี 8 จะยา้ยไปอยูศู่นยพ์ฒันาฝีมือแรงงานวดัธาตุทอง คงตอ้งรอเรื+องอีกครัD ง 

ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.3  การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั�งที� 10 สาขาเทคโนโลยสีายเครือข่าย 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)  แจง้ในที+ประชุมวา่    เมื+อวนัองัคารที+ 16 กนัยายน 2557  ไดมี้การ
ประชุมอนุกรรมการสาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย  ซึ+ งสมาคมฯ มีปัญหาคือเยาวชนที+เก็บตวัในการ
แข่งขนั 2 คน ไดล้าออกจึงใหเ้ยาวชนของ CAT เป็นตวัแทนในการแข่งขนัฝีมือแรงงานอาเซียน ครัD งที+ 10  
สมาคมฯ จึงไม่ไดเ้ดินทางแข่งขนัในครัD งนีD  
ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.4  หารายได้เพิ�มเติม 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคมฯ)  แจง้ในที+ประชุมวา่   สมาคมฯ จะไดรั้บรายไดจ้ากกรมพฒันาฝีมือ
แรงงานจาํนวน 364,650 บาท   และจะมีรายจ่ายของเยาวชนที+ใชใ้นเก็บตวัในการแข่งขนัฝีมือแรงงานที+ยงัไม่ได ้
หกัจากยอดรายรับ 
ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.5  โครงการขอกองทุนวจัิยเพื�อการศึกษา 

นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัดิ� )  แจง้ในที+ประชุมวา่  ขณะนีDอยูใ่นขัDนตอนยื+นเสนอเรื+องอยู ่
ประมาณ 1- 2 เดือนจะทราบผล และจะแจง้ใหท้ราบอีกครัD ง 
ที+ประชุม:  รับทราบ 
4.6  นามบัตรสมาคม 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (นายกสมาคม)  แจง้ในที+ประชุมวา่   ไดอ้อกแบบนามบตัรของสมาคมแลว้ ในส่วน
ของโลโกก้็ยงัคงเดิมไม่มีการเปลี+ยนแปลง และจะส่งอีเมลแ์บบนามบตัรใหค้ณะกรรมการดูอีกครัD ง 
ที+ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    (ถ้าม)ี 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

ปิดประชุม เวลา 17.40 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


