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ที� สคท.136/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 59 – 6/2556 วนัพธุที�  19  มถุินายน  2556 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

8.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

9.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที7ปรึกษานายกสมาคม   

3.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

   7.   นายพรชยั  เอี7ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

   8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ 

     

เริ7มประชุมเวลา 16.00 น. 
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นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้7

ประชุมพิจารณาเรื7องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1    ขอเรียนเชิญประชุมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

ประธาน:   ตามที7หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดกรอบภารกิจดา้นการพฒันาและ 
เพิ7มพนูทกัษะความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผูป้ระกอบ  
การวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พร้อมทัEงแต่งตัEงคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื7อสาร วาระประจาํปี2556-2557  ในการนีEไดก้าํหนดจดัการประชุมคณะกรรมการฯ ครัE งที7 
1/2556  ในวนัพฤหสับดีที7 27 มิ.ย. 56  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2307 ชัEน 3 อาคารจรูญ ศรีบุญ
เรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมพร้อมรับประทานอาหาร
กลางวนั 

ที7ประชุม:  รับทราบ 
เรื�องที� 2      เชิญเข้าร่วมต้อนรับ และ Business Matching กบัคณะนักธุรกจิจากญี�ปุ่ น 

ประธาน:  ดว้ย ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหวา่งประเทศ ไดรั้บแจง้จาก Ueda Chamber of Commerce and Industry 
                  วา่มีกาํหนดการเดินทางเยอืนประเทศไทย เพื7อเจรจาธุรกิจหาคู่คา้/ผูร่้วมลงทุนไทย โดยมี 
                   Mr.Shigera  Miyashita,  Chairman of Ueda Chamber of Commerce and Industry  พร้อมนกัธุรกิจ 
                   จาํนวน 25 คน จากสาขาการท่องเที7ยว สิ7งทอ อุตสาหกรรมเส้นใย และในโอกาสนีE  คณะฯมีความ 
                   ประสงคจ์ะเขา้พบกบัผูแ้ทนระดบัสูงของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย รวมทัEงนกัธุรกิจในสาขา 
                   ที7เกี7ยวขอ้ง ในวนัศุกร์ที7 12 กรกฎาคม 2556  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องรับรอง 3201 และ หอ้ง 
                   Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวจิารณ์ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ในการนีE จึงขอเรียนเชิญท่าน 
                   เขา้ร่วมตอ้นรับและจบัคู่ ธุรกิจในรายสาขาดงักล่าว กรุณาตอบรับภายในวนัที7 1 กรกฎาคม 2556 นีE  
ที7ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 59-6/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้7ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที7 58-5/2556 วนัพุธที7 29 พ.ค.   2556 

ที7ประชุม:    รับรองการประชุม ครัE งที7 58-5/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที7ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที7 29 พ.ค. 56  

เป็นจาํนวนเงิน  81,336.56 บาท    

รายรับดังนี�      -                
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รายจ่ายดังนี�    ค่าเช่าออฟฟิต(มิ.ย.)  14,000    ค่าส่วนกลาง(พ.ค.)  2,256    ค่าโทรศพัท(์พ.ค.)  367                       

                        ค่าอินเตอร์เน็ต(พ.ค.)  641    ค่าไฟฟ้า(พ.ค.)  1,127.50    เงินเดือนพนกังาน(พ.ค.)  15,600 

                        ค่าเบีEยเลีEยงนกัศึกษาฝึกงาน 3 วนั(พ.ค.)  450    ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  846.25 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  19  มิ.ย. 56  เป็นจาํนวนเงิน  46,498.81  บาท  (สี7หมื7นหกพนัสี7ร้อยเกา้สิบแปด 

                                                                               บาทแปดสิบเอด็สตางค)์ 

ที7ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที7ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที7 29 พ.ค.- 19 ม.ย. 56    

ไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ7มเติม  ปัจจุบนั มีสมาชิก จาํนวน 116 บริษทั 

ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.2    รีเบทรายได้เครื�องมือ อุปกรณ์ เข้าสมาคมฯ 

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นวา่จะสนบัสนุนเครื7องมือ, อุปกรณ์ จากบริษทัของคณะกรรมการสมาคมฯ  โดย 

บริษทัคณะกรรมการจะรีเบทใหก้บัสมาคมเพื7อเป็นรายไดข้องทุกเดือน โดยจะเริ7มคิดใหต้ัEงแต่เดือนมิถุนายน

2556 เป็นตน้ไป โดยสมาคมฯจะลงโฆษณาใหก้บับริษทัคณะกรรมการอยา่งเตม็ที7เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ที7ประชุม:    รับทราบ 

4.3     การจัดกจิกรรมแรลลี�  

คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นวา่น่าจะจดักิจกรรมแรลลี7 เพื7อหารายได ้หรือกิจกรรมพกัผอ่นประจาํปีในช่วง 

ปิดเทอม หรือ ในเดือนพ.ย. 2556   ซึ7 งคณะกรรมการสมาคมฯ จะใหคุ้ณศรินภสัร์ (ประชาสัมพนัธ์)  ช่วยจดั 

กิจกรรมในครัE งนีE  

ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

ดว้ยทางกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดจ้ดัส่งโครงการฝึกอบรม หลกัสูตร การออกแบบระบบสื7อสารเครื7อข่าย 
คอมพิวเตอร์  มาใหค้ณะกรรมการสมาคมพิจารณา  ซึ7 งทางคณะกรรมการสมาคมฯ ให้สอบถามกลบัไปยงั
เจา้หนา้ที7กรมพฒันาฝีมือแรงงานวา่ จะใหส้มาคมฯ ช่วยเหลือในเรื7องใดบา้ง และกรมพฒันฯ จะช่วยเหลือใน
เรื7องอะไรและรวมไปถึงสถานที7ในการจดัมาตรฐานดว้ย 
ที7ประชุม:   รับทราบ 
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4.5  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  (อุปนายก)  แจง้ในที7ประชุมวา่  ทาง Javada ประเทศญี7ปุ่น จะใหมี้การจดัการ 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือระดบั 2 ในสาขาการติดตัEงระบบข่ายสายสัญญาณสื7อสาร ทัEงนีEคณะกรรมการสมาคมฯ 
ไดป้รึกษาหารือแลว้เห็นควรในการจดัทดสอบมาตรฐานระดบั 2 
ที7ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

5.1     คําสั�งการทาํมาตรฐานแห่งชาติสาขาเทคโนโลยีระบบสายเครือข่าย 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  (อุปนายก)  แจง้ในที7ประชุมวา่  ท่านอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดมี้คาํสั7งการ 

ใหร่้วมจดัทาํมาตรฐานแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย ระหวา่ง กรมพฒันาฝีมือแรงงาน และ 

สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย โดยต่อไปถา้มีการติดตัEงจะตอ้งไดม้าตรฐาน 

ที7ประชุม :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้าม)ี 

 

เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัองัคารที7 17 กรกฎาคม 2556  ณ สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


