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ที� สคท.174/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 61 – 8/2556 วนัพธุที�  21  สิงหาคม  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.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

8.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

9.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที7ปรึกษานายกสมาคม 

   3.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

4.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

   7.   นายพรชยั  เอี7ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

   8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ 
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เริ7มประชุมเวลา 16.30 น. 

นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้7

ประชุมพิจารณาเรื7องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนาเรื�อง การจัดทาํความตกลงการค้าเสรีไทย – แคนาดา และ ผลกระทบ 

                   ต่อไทย” 

ประธาน:   ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศไดม้อบหมายใหศู้นยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                  ดาํเนิน “โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัทาํความตกลงการคา้เสรีไทย-แคนาดา และผลกระทบ 
                  ต่อไทย ”  ทัEงนีE  กรเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศจึงกาํหนดจดัสัมมนา เรื7อง “การจดัทาํความตกลงการคา้ 
                  เสรีไทย-แคนาดา และผลกระทบต่อไทย ”  ในวนัพฤหสับดีที7 22 สิงหาคม 2556  ณ โรงแรมเจา้พระยา   
                  ปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ   โดยสมาคมฯ ส่งผูแ้ทน ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  (ที7ปรึกษา 
                  นายกสมาคมและคณะกรรมการดา้นธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน)  เขา้ร่วมสัมมนาในครัE งนีE  
ที7ประชุม:  รับทราบ   
เรื�องที� 2     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบ 
                  คุณวุฒิวชิาชีพ   
ประธาน:    ฝ่าย AEC และกฏระเบียบฯ ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ โครงการพฒันาระบบ 
                  ฐานขอ้มูลการให้บริการระบบคุณวฒิุวชิาชีพ  ในวนัที7 14, 21 และ 28 สิงหาคม 2556   หวัขอ้ดงันีE  
                  14 ส.ค. 56  เวลา 09.00 – 14.00 น.  เรื7อง “ความตอ้งการระบบสารสนเทศเพื7อสนบัสนุนการจดัทาํ 
                  มาตรฐานอาชีพ และการใหบ้ริการขอ้มูล”   ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 14 ส.ค. 56  เวลา 12.00 - 17.00 น.  เรื7อง “ความตอ้งการระบบสารสนเทศสาํหรับสนนัสนุนการ 
                   รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”    ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 21 ส.ค. 56  เวลา 09.00 – 14.00 น.  เรื7อง การเทียบโอนประสบการณ์เพื7อใหไ้ดคุ้ณวฒิุวิชาชีพ และ 
                   Service Innovation”  ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 21 ส.ค. 56  เวลา 12.00 – 17.00 น.  เรื7อง “การเพิ7มมูลค่าระบบคุณวฒิุวชิาชีพ ดว้ย Service Innovation” 
                   ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
        28 ส.ค. 56  เวลา 08.30 -16.00 น. เรื7อง “ Moving Fast Forward to Thai Professional Qualification 
                   And Service Innovation”    ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    โดยสมาคมฯ ส่งผูแ้ทน   
                   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  (ที7ปรึกษานายกสมาคม)  เขา้ร่วมสัมมนาในวนัที7 21 ส.ค. 56  และ 
                   วนัที7 28 ส.ค. 56    
ที7ประชุม:   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 61-8/2556 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  (ผูช่้วยเลขาธิการ)   ขอใหที้7ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที7 60-7/2556  

วนัพุธที7 17 ก.ค. 2556 

ที7ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัE งที7 60-7/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที7ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที7 17 ก.ค. 2556 

เป็นจาํนวนเงิน   - 5,671.19 บาท    

รายรับดังนี�      เงินบริจาคคุณสมชาย  3,000 บาท  บริษทั มลัติแชลแนลเทคโนโลย ี 3,000 บาท 

บริษทั ดีทีพี  3,000 บาท  บริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ 3,000 บาท   

บริษทั แสงชยั เนทเวิรค ์ 3,000 บาท   บริษทั คอมมิวนิเคชั7น แอนด ์โซลูชั7น  3,000 บาท 

บริษทั แอลพีเอน็ ซพัพลายส์  3,000 บาท  บริษทั สคริปท ์พอร์ต  3,000 บาท             

บริษทั เอส.พี.เค เทคโนโลย ี 3,000 บาท   ดอกเบีEยธนาคาร  240.30 บาท              

รายจ่ายดังนี�       ค่าเช่าออฟฟิต(ส.ค.) 14,000 บาท  ค่าส่วนกลาง(ก.ค.)  2,273  บาท  ค่าโทรศพัท(์ก.ค.) 303  บาท 

                            ค่าอินเตอร์เน็ต(ก.ค.)  641 บาท  ค่าไฟฟ้าเดือน (ก.ค.) 610.25   บาท   

                            เงินเดือนพนกังาน(ก.ค.)  15,600  บาท    

                           ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด  840 บาท  

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  21  ส.ค. 56  เป็นจาํนวนเงิน  5,508.86 บาท  (หา้พนัหา้ร้อยแปดบาท                            

แปดสิบหกสตางค)์ 

ที7ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที7ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที7 17 ก.ค. – 21 ส.ค. 56  

ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ7มเติม  ปัจจุบนั มีสมาชิก จาํนวน 116 บริษทั 

ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.2   การจัดกจิกรรมแรลลี� หรือ พกัผ่อนประจําปี 

คุณศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท ์(ประชาสัมพนัธ์)  ไดติ้ดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยจะนาํมาเสนอ 

ในที7ประชุมครัE งต่อไป 
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ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก) แจง้ในที7ประชุมวา่   อ.บุญชยั  กรมพฒันาฝีมือแรงงานจะทาํมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานร่วมกบัสมาคมเคเบิEลลิ7งไทย ในช่วงเดือน พ.ย.56  หรือ ธ.ค.56   

ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.4  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน (JAVADA) 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที7ประชุมวา่  ทางคณะเดินทาง Javada (ประเทศญี7ปุ่น)  เขา้ร่วม

เดินทางมายงัประเทศไทย เพื7อจดัทาํการอบรมใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมทดสอบ และ ผูต้รวจสอบ  สาขา Information 

Network Cabling (ระดบั 2)  ระหวา่งวนัที7 2 – 6 กนัยายน 2556   จ.ชลบุรี  โดยขอใหส้มาคมฯ ส่งผูเ้ขา้ร่วม 

ทดสอบจาํนวนทัEงสิEน 4 คน พร้อมทัEงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมเขา้ร่วมสังเกตุการณ์ในวนัดงักล่าว 

ที7ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้าม)ี 

 

เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัองัคารที7 18 กนัยายน 2556  ณ สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 18.30 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


