
 

ที่ สคท.057/58/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่80– 3/2558 วนัองัคารที ่ 24  มนีาคม  2558 

เวลา 16.00 น.   ณ ร้านอาหารกุ้งเต้น เกษตรนวมินทร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

4.   นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

5.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

9.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

10. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบตัิ   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

   2.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

   3.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   4.   นายสุกิจ   บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

 5.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   6.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรพเิศษ 

   7.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 16.30 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ    

1.1 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 
       ดว้ยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑว์ดั

ความรู้ความสามารถและทศันคติของผูป้ระกอบอาชีพในสาขาอาชีพนั้น ทางกรมพฒันาฝีมือแรงงานจึงจดั

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ “ส ารวจความตอ้งการจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจ าปี

งบประมาณ 2558  ในวนัที่ 31 มีนาคม 2558  เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซ.สุขมุวทิ 11 

กรุงเทพฯ  (องคก์รจ านวน 5 คน)  เพือ่เป็นการส ารวจความตอ้งการของสมาคม/องคก์รวชิาชีพ และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ลงทะเบียน

เวลา 08.30-09.00 น.)   โดยสมาคมฯ จึงส่งรายช่ือผูแ้ทนจ านวน 8  ท่าน เขา้ร่วมสมัมนา ดงัน้ี     

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด    2.  นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล    3. นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  

4. นายคเชนทร์  ม่วงมณี   5. นายกิตติรัตน์  เมฆมณี    6. นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน   7. นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   

8. นายสุเมธ  แสงสลบั   9. น.ส.ปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค   

ที่ประชุม:   รับทราบ 

1.1  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเร่ือง “ไอซีที ก้าวอย่างไรในอาเซียน” 
        ดว้ยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดม้อบหมายให ้บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด ์คอม
พานี(ประเทศไทย) จ  ากดั ด าเนินโครงการศึกษาสถานะความคืบหนา้และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
แม่บทเทคเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียน ค.ศ. 2015 (ASEAN  ICT Masterplan 2015) 
เพือ่ติดตามและประเมิณสถานะและการด าเนินงานของสมาชิกอาเซียน ภายใต ้AIM 2015 และเป็นแนวทาง 

จดัท าแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan ฉบบัที่ 2   ในวนัศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หอ้งโลตสั โซนบี ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  

ที่ประชุม:   เน่ืองจากนายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  ติดภารกิจกระทนัหนัจึงไม่สามารถเขา้ร่วม 

                   งานสมัมนาได ้

 ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่80-3/2558 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 79-2/2558   เม่ือวนั 

พธุที่  25  ก.พ. 58   ณ บริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ (ประเทศไทย )จ  ากดั 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 79-2/2558 

 



 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที่ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือ

เดิมในวนัที่25 ก.พ. 2558   เป็นจ านวนเงิน   37,810.54  บาท      

รายรับดังนี ้ เงินบริจาคคุณปิยดา   977 บาท    

รายจ่ายดังนี ้ ค่าอินเทอร์เน็ต (ก.พ.58)  641 บาท,  ค่าโทรศพัท ์(ก.พ.58)  274  บาท,  

ค่าบริการเลขหมายทีโอที (ก.พ.58)  107 บาท,  ค่าน ้ า (ก.พ.58)  80  บาท,  ค่าไฟฟ้า (ก.พ.58)  373.75 บาท, 

ค่าเช่าออฟฟิต (มี.ค.58) 4,200 บาท ,  เงินเดือนพนกังานเดือน (มี.ค.) 17,950  บาท,  ค่าใชจ่้ายต่างๆ  415 บาท 

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  24  มี.ค. 58   จ านวน  14,746.79 บาท   

ที่ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

       นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่  25 ก.พ. - 24  มี.ค. 58  ยงัไม่มีสมาชิก

สมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  119  บริษทั 

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  การฝึกอบรมสาขา Information Network Cabling   

       นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที่ประชุมวา่  ทางเจา้หนา้ที่กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

ไดโ้ทรนดันายกสมาคมฯ ช่วง 11.00 น. วา่ให้เขา้ไปพบ ผอ.ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานวดัธาตุทอง 

ช่วงเวลา 13.00 น.  ซ่ึงคงไม่ทนัจึงตอ้งนดัคุยกนัใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงการฝึกอบรมน้ีทาง ผอ.ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน 

วดัธาตุทองจะใชส้ถานที่ และหาคนให ้ 

ที่ประชุม:  รับทราบ 
4.3  โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ่การศึกษา 
       นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ)  ติดภารกิจจึงให้ผูแ้ทนแจง้ในที่ประชุมวา่ โครงการขอ
กองทุนวจิยัเพือ่การศึกษาที่ทางสมาคมฯท าเร่ืองขอไปไดผ้า่นเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีตอ้งรอบอร์ดเซ็นอนุมติั
จะแจง้ผลใหท้ราบอีกคร้ังในเดือนมีนาคม 2558 
 ที่ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองเพือ่พจิารณา    

5.1  ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที่ 8 

      นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  ไดก้  าหนดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี คร้ังที่ 8 ในวนัพธุที่ 

22  เมษายน  2558  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

ที่ประชุม:   รับทราบ 



 

5.2  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

       นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  เสนอใหจ้ดัท าโปรไฟลข์องคณะกรรมการสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย 

เพือ่เป็นการอพัเดทขอ้มูลทีถู่กตอ้ง  และจดัท าระบบฐานขอ้มูลของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการแต่ละท่าน 

มีงานอะไรบา้ง , เป็นงาน Project อะไร,  และของบริษทัอะไร  เป็นตน้  

ที่ประชุม :  รับทราบ และให้เจา้หนา้ที่สมาคมฯจดัท าโปรไฟล์และจดัท าระบบฐานขอ้มูลของคณะกรรมการ 

                   สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย 

ระเบียบวาระที ่6   เร่ืองอืน่ๆ    

6.1  Calendar อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ 

       นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  ใหเ้จา้หนา้ที่สมาคมฯ ท าขอ้มูล Calendar เพือ่อพัเดทกิจกรรม 

ของคณะกรรมการสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทยในทุกเดือน 

 

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 


