
ที� สคท.101/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 58 – 5/2556 วนัพธุที�  29  พฤษภาคม  2556 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

7.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

8.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

9.  นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ               

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

  1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

3.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

4.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

5.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

  6.   นายพรชยั  เอี<ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

  7.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

  8.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ 

  9.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที<ปรึกษานายกสมาคม   

   

เริ<มประชุมเวลา 16.00 น. 



          นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที<ประธานในที<ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้<

ประชุม    พิจารณาเรื<องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการกาํหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างโทรคมนาคม 

ประธาน:  ดว้ยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน มีภารกิจหลกัในการพฒันาศกัยภาพใหมี้ทกัษะฝีมือตรงกบัความตอ้งการขอ
ตลาดแรงงานและสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมสาํคญันอกเหนือจากการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน คือการกาํหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื<อเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั<วไปทดสอบและพฒันา
ฝีมือของตนใหสู้งขึEน กรมพฒันาฝีมือแรงงานเห็นวา่หน่วยงาน/สมาคม ของท่าน มีผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

                 ที<เชี<ยวชาญ จึงไดเ้สนอใหมี้ผูแ้ทนจากหน่วยงาน/สมาคม   ของท่านร่วมเป็นอนุกรรมการกาํหนดมาตรฐาน 
                  ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างโทรคมนาคม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาแจง้รายชื<อ

ภายในวนัที< 17 พ.ค. 2556  นีE  
ที<ประชุม:  รับทราบ 
เรื�องที� 2     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

ประธาน:   ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มีนโยบายสาํคญัในการส่งเสริมและพฒันาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
       (Cluster Development) เพื<อเพิ<มขีดความสามารถในการแข่งขนั และพฒันาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ 
       ประเทศ จึงไดแ้ต่ตัEง คณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มบนัเทิงและสื<อสารเพื<อช่วยดูแล และแกไ้ขปัญหา 
        อุปสรรคที<เป็นขอ้ติดขดัในการดาํเนินงาน  ในการนีE จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาคม ในฐานะทีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

ประกอบดว้ยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใหเ้กียรติเขา้ร่วมเป็น กรรมการ ในคณะกรรมการ 
        สมาคมการคา้กลุ่มบนัเทิงและสื<อสาร วาระประจาํปี 2556 – 2557  เพื<อร่วมดาํเนินงานส่งเสริมและพฒันา

สมาคมการคา้ตลอดจนเสริมสร้างบาทบาทของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ในฐานะตวัแทนของภาค 
        เอกชนให้เป็นที<ยอมรับต่อสาธารณชน  โดยสมาคมฯ ส่งผูแ้ทนหลกัคือ  ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  และผูแ้ทน

สาํรอง  คุณสมศกัดิ�   เหล่าปรีชาเขา้ร่วมเป็นกรรมการ ใน คณะกรรมการ สมาคมการคา้กลุ่มบนัเทิงและสื<อสาร  
ในวาระนีE  

ที<ประชุม:  รับทราบ 
เรื�องที� 3     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม CEO Energy Forum 
ประธาน:   ดว้ยคณะกรรมการหอการคา้ไทย ไดต้ะหนกัถึงความสาํคญัของนโยบายส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทน 
                   และเห็นวา่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ<งต่อภาคธุรกิจเอกชน ที<จะไดรั้บทราบสถานะปัจจุบนัและทิศทางการพฒันา

พลงังานทดแทนของประเทศเพื<อรองรับปัญหาวกิฤตดา้นพลงังาน  จึงไดจ้ดัใหมี้การประชุม "CEO ENERGY 
FORUM"  ในวนัที< 5 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30-12.30 น. ณ หอ้ง ศูนยนิ์ทรรศกาลและการประชุมไบเทค  

                   บางนา  เป็นการประชุมของผูบ้ริหารระดบัสูงของภาคเอกชนเพื<อแลกเปลี<ยนประสบการณ์ และระดมความ
คิดเห็นเกี<ยวกบัโอกาส ทิศทางการพฒันาพลงังานทดแทน  และอนุรักษพ์ลงังานของประเทศ  กรุณาส่งแบบ
ตอบรับการเขา้ร่วมประชุมภายในวนัที< 30 พ.ค. 56   



ที<ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 58-5/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้<ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที< 57-4/2556   วนัพุธที< 24 เม.ย. 2556 

ที<ประชุม:    รับรองการประชุม ครัE งที< 57-4/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที<ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที< 24 เมย. 56  เป็น

จาํนวนเงิน  60,763.56 บาท    

รายรับดังนี�      เงินบริจาค บริษทั ธนทรัพย ์ดาํรง  จาํนวน  30,000 บาท ,   ค่าสมคัรสมาชิก+เงินบริจาค 

                        บริษทั ฟิวชั<น เทคโนโลย ีจาํกดั   3,500 บาท 

 รายจ่ายดังนี�    ค่าเช่าออฟฟิต(พ.ค.) 14,000   ค่าส่วนกลาง(เม.ย.)  2,256   เบีEยเลีEยงนกัศึกษาฝึกงาน(เม.ย.) 1,200                             

เงินเดือนพนกังาน(เม.ย.)  15,600    ค่าโทรศพัท(์เม.ย.)  283.75   ค่าอินเตอร์เน็ต(เม.ย.)  641 บาท 

             ค่าไฟฟ้าเดือน (เม.ย.)  796.50  บาท    ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  432 บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  29  พ.ค. 56  เป็นจาํนวนเงิน  81,336.56  บาท  (แปดหมื<นหนึ<งพนัสามร้อยสามสิบหกบาท 

                         หา้สิบหกสตางค)์ 

ที<ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

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

ในรอบเดือนระหวา่งวนัที< 24 เม.ย. – 29 พ.ค. 56   มีสมาชิกสมคัรเพิ<มเติม 2 บริษทั ดงันีE  

- บริษทั ฟิวชั<น เทคโนโลย ีแอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั   โดยผูมี้อาํนาจลงนาม   นายวสุิทธิ�   ลิEมวฒันา 
ที<อยู ่ 185 ซอยพฒันาการ 32 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 
ประกอบธุรกิจ  บริการติดตัEง ซ่อมแซม บาํรุงรักษา ในการใชค้อมพิวเตอร์ และจาํหน่ายโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ทุกชนิด 

- บริษทั เอ็น.ที. อินเตอร์เทค จาํกดั    โดยผูมี้อาํนาจลงนาม    นายเกรียงศกัดิ�   ศุจิสกุลวงศ ์
ที<อยู ่ 50 ซ.อุมดสุข 53 แยก 4  แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กทม.  10250 
ประกอบธุรกิจ  จาํหน่ายอุปกรณ์ระบบข่ายสายสัญญาณและติดตัEงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบนั มีสมาชิก จาํนวน 116 บริษทั 
ที<ประชุม:   รับทราบ 

 

 



4.2     การจัดกจิกรรมหารายได้โดยการจัดการแข่งขัน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็   แจง้ในที<ประชุมวา่    เดิมไดแ้จง้เลื<อนการ Training จากเดือน เมษายน 56 ที< มหาวทิยาลยั 

ราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง เป็นช่วงเดือนมิถุนายน 56  ซึ< งตอนนีEยงัไม่ไดก้าํหนดวนัจะแจง้ใหท้ราบในที<ประชุมอีกครัE ง 

ที<ประชุม:   รับทราบ 

4.3   การจัดกจิกรรมหารายได้จากการ Training   

คุณสมเกียรติ�   บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จาํกดั  แจง้มาวา่จะขอเลื<อนการจดั Training สาํหรับวธีิการใชเ้ครื<อง  DTX-1800 

ไปก่อน เนื<องจากช่วงนีE ติดภารกิจ ซึ< งคณะกรรมการในที<ประชุมจะหารือกนัอีกครัE ง 

ที<ประชุม :  รับทราบ 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

ตอนนีE เจา้หนา้ที<กรมพฒันาฝีมือแรงงานยงัติดภารกิจอยูอ่ยา่งต่อเนื<อง ไดค้วามคืบหนา้อยา่งไรจะแจง้ในที<ประชุมให้
ทราบอีกครัE ง 
ที<ประชุม:   รับทราบ 
4.5  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน 
นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  แจง้ในที<ประชุมวา่    เมื<อวนัศุกร์ที< 10 พ.ค.56 คุณทรงกรต, คุณสุริยพงศ ์

และเจา้หนา้ที<สมาคมฯ เขา้พบ นางจินตนา  ใจแสน (ผอ.ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร วดัธาตุทอง)  เพื<อดู

สถานที<ในการฝึกแรงงานสาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย ซึ< ง ผอ.ใหค้วามอนุเคราะห์และใหใ้ชส้ถานที<วดัธาตุทอง

ในการฝึกแรงงาน โดยขัEนตอนต่อไปคุณทรงกรตจะส่งหลกัสูตรกลบัไปใหก้บัเจา้หนา้ที<ของศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน 

และจะหาสปอนเซอร์มาลง และช่วยกนัลงรับสมคัรแรงงานสาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือขายในเวบ็ไซตข์องสมาคม 

และ เวบ็ไซตข์องศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน   

ที<ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

5.1     การปรับอตัราค่าบํารุงสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ตามที<สมาคมของท่านไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ซึ< งตลอดระยะที<ผา่นมาไดใ้หค้วามสนบัสนุน 

การดาํเนินงานของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยเป็นอยา่งดีโดยตลอดนัEน  สภาหอการคา้ฯ  ใคร่ขอเรียนวา่คณะกรรมการ 

ในทุกสมยัที<ผา่นมา ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัทางดา้นสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาโดยตลอด เพื<อสามารถตอบสนองและ 

อาํนวยประโยชน์แก่สมาชิกไดม้ากยิ<งขึEน  อยา่งไรก็ตาม จากผลกระทบภาระตน้ทุนทางเศรษฐกิจที<สูงขึEนในช่วงที<ผา่นมา  

ส่งผลทาํใหส้ภาหอการคา้ฯ มีภาระค่าใชจ่้ายเพิ<มสูงขึEนประกอบกบัยงัมิไดมี้การปรับปรุงค่าบาํรุงสมาชิกแต่ประการใด   

ดงันัEน เพื<อใหส้อดคลอ้งภาวะความจาํเป็นและเหตุผลดวักล่าว  คณะกรรมการสภาหอการคา้ฯ  ในการประชุมเมื<อ 

วนัที< 11 ม.ค. 2554  จึงมีมติเห็นชอบใหป้รับอตัราค่าบาํรุงสมาชิก และใหป้ระกาศนีE มีผลบงัคบัใชต้ามมติที<ประชุมเมื<อ 

 



 

วนัที< 12 มีนาคม 2556  โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัEงแต่วนัที< 1 มิถุนายน 2556  เป็นตน้ไป 

ที<ประชุม :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องอื�นๆ    (ถ้าม)ี 

 

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

ประชุมครัE งต่อไปวนัองัคารที< 19 มิถุนายน 2556  ณ สมาคมเคเบิEลลิ<งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 17.45 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


