ที่ สคท. 130-05/62

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 130-05/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมศักดิ์
เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

นายกสมาคม

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

อุปนายก

5. นายสุริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

เลขาธิการ

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

เหรัญญิก

7. นายสุเมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

8. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

9. นายเพชรฐากรณ์

จิรายุเสถียรจินดา

กรรมการ

10. นายนพคุณ

ควรสมาคม

ปฎิคม

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมบัติ
อนันตรัมพร
2. นายคเชนทร์
ม่วงมณี

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก

3. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

ประชาสัมพันธ์

4. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นางสาวชมพูนุช

ไพบูลสุวรรณ

ที่ปรึ กษา
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เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
ขอขอบคุณ
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอบคุณทุกท่านทีม่ าร่ วมทากิจกรรมกับสมาคม
ด้วยดีเสมอมา และ บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่ดว้ ยดี
เสมอมา
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 แนะนาสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 15,23 พ.ค. 62 บริ ษทั Information Network Cabling INC นา บริ ษทั SCP System และ
บริ ษทั VIAVI เข้าพบเพือ่ แนะนาสินค้า และ ความร่ วมมือในการจัดทาโครงการอบรมการใช้เครื่ องมือ
ทดสอบ สาย Fiber Optic โดยจะมีการประชุมความร่ วมมือ และจะดาเนินการความร่ วมมือภาย
ระยะเวลา 12 เดือน
ที่ประชุม: รับทราบ
1.3 เรื่ องมาตรฐานฝี มือแห่ งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน ได้มีคาสัง่ ที่ 3/2562 เรื่ องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กาหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาชาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่าง
ติดตั้งระบบสายเครื อข่าย (Information Network Cabling) มีสมาคมเป็ นตัวแทนจานวน 6 ท่าน ตาม
เอกสารแนบทางจดหมายเชิญ
ที่ประชุม: รับทราบ
1.1

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุม ครั้งที่

129-04/2562

นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 129-04/2562
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 129-04/2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปั จจุบนั วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
รายรับ ดังนี้
1,500.- บาท
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รายจ่ายดังนี้
184.
- บาท
ณ ปั จจุบนั มีเงินคงเหลือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จานวน 145,641.76 บาท
ที่ประชุม:
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องสื บเนื่อง
4.1. เรื่ องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนว่ามีสมาชิกเพิม่ ขึ้น คือ
126 บริ ษทั
ที่ประชุม:
รับทราบ
4.2. ร่ างกาหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครื อข่าย
(Information Network Cabling)
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) แจ้งว่า ประชุมคณะอนุกรรมการร่ างมาตรฐานฯ
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนา
ฝี มือแรงงาน ได้มีการร่ วมพิจารณาร่ างดังนี้
 ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครื อข่าย (Information Network Cabling)
 ร่ างคุณสมบัติของผูท้ ดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครื อข่าย (Information Network Cabling)
 ร่ างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครื อข่าย (Information Network
Cabling)
 กรมฯจะจัดสัมมนาเรื่ องร่ างมาตรฐานประมาณเดือน มิถุนายน
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา
5.1 แต่ งตั้งที่ปรึกษา
พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาสมาคม 2 บริ ษทั นเรศ อินเตอร์เทรด จากัด ,บริ ษทั สมาร์ท เทรด
ดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด , บริ ษทั บริ ษทั ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ จากัด จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองสมาชิกใหม่ดงั กล่าวข้างต้น
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ที่ประชุม : ได้พจิ ารณาแล้ว และมีมติรับรองสมาชิกดังกล่าว
มอบหมาย
หาแนวทางดาเนินการเปิ ดศูนย์อบรม สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครื อข่าย (Information Network Cabling)
ที่ประชุม มอบหมายให้ นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิ ด เป็ นผูป้ ระสานงาน
5.2

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ
6.1 แนะนาสิ นค้า
FiTel จาก Furukawa model S326, Softing, VIAVI
ส่ง Catalog & Present เพือ่ ให้สมาชิกได้รับทราบ
ยังไม่มี Promotion
6.2 การประชุมครั้งต่อไป
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกฯ) แจ้งว่าการประชุมครั้งต่อไปวัน 19 มิถุนายน 2562
สถานที่
บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ เวลา 16.00 น.
ที่ประชุม:
รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.

นางสาวรจนา
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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