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ที� สคท.094/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 57 – 4/2556 วนัพธุที�  24  เมษายน  2556 

เวลา 11.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

5.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที(ปรึกษานายกสมาคม 

6.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

7.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

9.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

10. นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

11. นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

12.  นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

13. นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์  

14. นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ               

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

  1.  นายกฤษตฤณ  ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

  2.   นายพรชยั  เอี(ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

  3.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

  4.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ 

   

เริ(มประชุมเวลา 10.30 น. 
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          นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที(ประธานในที(ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้(

ประชุม    พิจารณาเรื(องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1    ประชุมใหญ่สามัญสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั�งที� 46 

ประธาน:  ตามขอ้บงัคบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ขอ้ 42  กาํหนดใหมี้การประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจาํปี 
      ภายในเดือนเมษายนของทุกปี สาํหรับปีนีEคณะกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดก้าํหนด 
      ใหน้ดัประชุม ในวนัพฤหสับดีที( 25 เมษายน 2556  เวลา 12.00 น.  ณ หอ้งกมลทิพยบ์อลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล 
       กรุงเทพฯ (เดิมโรงแรมสยามซิตีE )  โดยสมาคมฯส่งผูแ้ทน นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา   เขา้ร่วมประชุมในครัE งนีE  

ที(ประชุม:  รับทราบ 
เรื�องที� 2     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์  

ครั�งที� 16-2/2556 

ประธาน:   ดว้ยศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
       แห่งชาติ กาํหนดจดัประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ครัE งที( 

16-2/2556  ในวนัองัคารที( 30 เมษายน 2556  เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอ้งประชุม 103  ชัEน 3  อาคารสาํนกังาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  ถ.พระราม 6    โดยสมาคมฯส่งผูแ้ทน  นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา   
เขา้ร่วมประชุมในครัE งนีE  

ที(ประชุม:  รับทราบ 
เรื�องที� 3     การคัดเลอืกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลกัสูตร ปรอ รุ่นที� 26 
ประธาน:   ดว้ย วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ) กาํหนดเปิดการศึกษาหลกัสูตร 

       ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที( 26 ปีการศึกษา 2556-2557  โดยใหส้ภาหอการคา้แห่ง      
ประเทศไทย พิจารณาคดัเลือกสมาชิกนกัธุรกิจภาคเอกชนใหส้ังกดั เขา้รับการศึกษาหลกัสูตรดงักล่าว  ในการนีE
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเชิญชวน ท่าน หรือ ผูที้(มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์ร่วมสมคัรเขา้รับ 

       การพิจารณาคดัเลือกเพื(อเขา้ศึกษาในหลกัสูตร ปรอ รุ่นที( 26  โดยขอความกรุณาจดัส่งแบบฟอร์ม และหลกัฐาน 
ประกอบการพิจารณาคดัเลือก สมาคมละ 1 ท่าน  มายงัผา่ยประสานงานสมาคมการคา้ ภายในวนัที( 15 พ.ค.56    

ที(ประชุม:  รับทราบ 

เรื�องที� 4    ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจําปี 2556 

ประธาน:  ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มีนโยบายสาํคญัในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้ 
      ใหเ้กิดความเขม้แขง็และมีขีดความสามารถแข่งขนัเพิ(มสูงขึEน  จึงไดร่้วมกบั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
      กระทรวงพาณิชย ์ดาํเนินโครงการประกวดสมาคมการคา้ดีเด่น ประจาํปี 2556   โดยมีวตัถุประสงค ์
      เพื(อกระตุน้ใหส้มาคมการคา้มีการพฒันาองคก์รและบทบาทต่อการพฒันาธุรกิจโดยเป็นแกนหลกั 
      ในการผลกัดนัภาคธุรกิจไทยรายสาขา  ใหเ้กิดการพฒันาสร้างความเขม้แขง็และแข่งขนัภายใตก้าร 
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       รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ในการนีE  จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาคมของท่าน สมคัรเขา้ร่วม 
       โครงการประกวดสมาคมการคา้ดีเด่น ประจาํปี 2556  เพื(อร่วมประกวดและสรรหาสมาคมการคา้ดีเด่น 
       พร้อมรับรางวลัสมาคมดีเด่นประจาํปี   

ที(ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 57-4/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้(ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที( 56-3/2556   วนัพุธที( 20 มี.ค. 2556 

ที(ประชุม:    รับรองการประชุม ครัE งที( 56-3/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที(ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที( 27 มี.ค. 56  เป็น

จาํนวนเงิน  28,790.63 บาท    

รายรับดังนี�      ค่าสมคัรสมาชิก + เงินบริจาค บริษทั พี.เอส.ที เน็ทเวิร์ค โซลูชั(น  4,500 บาท 

                        ค่าสมคัรสมาชิก + ค่าที(ปรึกษาระบบเครือข่าย  บ.โอเอ อินเตอร์เทรด จาํกดั  20,900 บาท    

                        ค่าที(ปรึกษาระบบเครือข่าย บริษทั เอสซี ซิสเตม็ เน็ทเวร์ิค จาํกดั  4,000 บาท    

                        เงินบริจาค บริษทั บี.เค.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั   3,000 บาท  

                        เงินบริจาค บริษทั ดีเน็ต โซลูชั(น จาํกดั   40,000  บาท 

รายจ่ายดังนี�     ค่าเช่าออฟฟิต(เมษายน)  14,000     ค่าส่วนกลาง(มีนาคม) 2,253   เบีEยเลีEยงนกัศึกษาฝึกงาน  1,500                           

เงินเดือนพนกังาน  15,600  บาท    ค่าโทรศพัท ์ 425 บาท    ค่าอินเตอร์เน็ต  641 บาท 

             ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม   591.50 บาท    อุปกรณ์สาํนกังาน  370   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  220 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  24 เม.ย. 56  เป็นจาํนวนเงิน  60,763.56  บาท  (หกหมื(นเจด็ร้อยหกสิบสามบาท 

                                                                    หา้สิบหกสตางค)์ 

ที(ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จึงใหเ้จา้หนา้ที(สมาคมฯ รายงานแทน   

ในรอบเดือนระหวา่งวนัที( 20 มี.ค. - 24 เม.ย. 56   มีสมาชิกสมคัรเพิ(มเติม 2 บริษทั ดงันีE  

- บริษทั พี.เอส.ที. เน็ทเวิร์ค โซลูชั(น จาํกดั    โดยผูมี้อาํนาจลงนาม   นายไพโรจน์  ทูธง 
ประกอบธุรกิจประเภท    ระบบเน็ทเวิร์ค 

ที(อยู ่   88/38 ถ.บา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย  ต.พิมลราช  อ.บางบวัทอง  จ.นนทบุรี  
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- บริษทั พี.เอส.เอส. (ไทยแลนด)์ จาํกดั   โดยผูมี้อาํนาจลงนาม  นายอนุชิต  อรุณสมสุข 
ประกอบธุรกิจประเภท   จดัจาํหน่ายเครื(องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื(อสารคอมพิวเตอร์  
ที(อยู ่   1213/325  ซ.ลาดพร้าว 94  ถ.ลาดพร้าว  แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง  กทม. 

            ไดช้าํระค่าสมคัรการเป็นสมาชิกแลว้     (ปัจจุบนัมีสมาชิกทัEงหมด  114 บริษทั) 

ที(ประชุม:   รับทราบ 

4.2     การจัดกจิกรรมหารายได้โดยการจัดการแข่งขัน 

นายพรชยั  เอี(ยมสุกใส   แจง้ในที(ประชุมวา่    ขอเปลี(ยนแปลงกาํหนดการ Training โดยกาํหนดเดิมวนัที( 15 มีนาคม 2556  

เนื(องจากช่วงนีE เป็นช่วงเปิดเทอมจึงขอเลื(อนเป็นเดือนมิถุนายน 2556  ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ.ราชบุรี 

ที(ประชุม:   รับทราบ 

4.3   การจัดกจิกรรมหารายได้จากการ Training   

เนื(องจากการประชุมครัE งที(แลว้ สมาคมจะจดัการ Training  เครื(อง DTX-1800 ร่วมกบั บริษทัเมเชอร์โทรนิกซ์  

ใหก้บัสมาชิกของสมาคมฯในช่วงเดือนเมษายน 56  ทัEงนีE ไดร่้างหนงัสือขอความอนุเคราะห์สถานที(และวทิยาการจาก

บริษทัผลิตภณัฑ์รวมถึงร่างจดหมายถึงสมาชิกแลว้ โดยทางคุณสมเกียรติ�  แจง้กลบัมาวา่สะดวกจดัการ  Training ในช่วง

เดือนพฤษภาคม 2556  และจะกาํหนดวนัอีกครัE ง 

ที(ประชุม :  รับทราบ 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที(ประชุมวา่     ตอนนีEอยูร่ะหวา่งรอเจา้หนา้ที(ของกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน เนื(องจากติดภารกิจในช่วงนีE  
ที(ประชุม:   รับทราบ 
4.5  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที(ประชุมวา่    ตอนนีEอยูร่ะหวา่งรอเจา้หนา้ที(ของกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน เนื(องจากติดภารกิจในช่วงนีE  
ที(ประชุม:  รับทราบ 
4.6   การจัดส่งผู้แข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั�งที� 42   ณ ประเทศเยอรมัน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที(ประชุมวา่  ไดร่้วมพิจารณาในการจดัส่งผูเ้ขา้แข่งขนัฝีมือแรงงาน
นานาชาติ เรียบร้อยแลว้ 
ที(ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา  (ถ้าม)ี 
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ระเบียบวาระที� 5   เรื�องอื�นๆ    (ถ้าม)ี 

 

เมื(อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื(องเพื(อพิจารณาอื(นๆเพิ(มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัองัคารที( 15 พฤษภาคม 2556  ณ สมาคมเคเบิEลลิ(งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


