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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 133-08/2562 วันที่ 28 สิ งหาคม 2562
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต
ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

นายกสมาคม

3. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

อุปนายก

4. นายสุริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

เลขาธิการ

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

เหรัญญิก

6. นายสุเมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

7. นพคุณ

ควรสมาคม

ปฎิคม

8. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

ประชาสัมพันธ์

9. เพชรฐากรณ์

จิรายุเสถียรจินดา

กรรมการ

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมบัติ
อนันตรัมพร
2. นายสมศักดิ์
เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ
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เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 ขอขอบคุณ
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอบคุณทุกท่านที่มาร่ วมทากิจกรรมกับสมาคมด้วยดี
เสมอมา
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 เรื่ องมาตรฐานฝี มือแห่ งชาติ
ตามคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 3/2562 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการก าหนดมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาชาอาชี พ ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครื อข่าย (Information Network Cabling)
คณะอนุกรรมการฯ ได้จดั ทารู ปเล่มเพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม ทราบถึงวิธีการและความ
คืบหน้าของเอกสารโครงการการจัดทาวิธีการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติและดาเนินการทดสอบ
ทดสอบ สาขาช่างติดตั้งระบบสายเครื อข่าย (Information Network Cabling ) ระดับ 2
ที่ประชุม: รับทราบ
1.3 เรื่ องจัดทาวิธีการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติระดับ 2
วันที่ 10 ก.ค.2562 ได้มีการจัดการประชุมเตรี ยมงานจ้างจัดทาวิธีการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ ระดับ 2 ณ.มหาวิทยาลัยราชมงคลสุ วรรณภูมิ วิทยาเขต นนทบุรี โดยการ
ตรวจสอบความพร้อมสถานที่และเครื่ องมือ
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่ องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาร่ างมาตรฐาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการจัดทาร่ างมาตรฐาน ร่ างวิธีการทดสอบ และพิจารณาร่ าง
วิธี ก ารทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ร องรั บ ๑๐ อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์อจั ฉริ ยะ กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่ นยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิ งหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อ งกรี นฮี ล ส์ โรงแรม เดอะ โบนันซ่ า รี
สอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สมาคมฯได้ส่งกรรมการเข้าร่ วมการสัมมนา จานวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นายสมชาย
ทรัพย์เย็น
วิทยากร
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2.
3.
4.
5.
6.

นายทรงกรต
ทรัพย์กาเนิด
วิทยากร
นายสุริยพงศ์
อยูอ่ อมสิน
ผูแ้ ทนสมาคมฯ
นายวัชรพงษ์
ดีเทศ
ผูแ้ ทนสมาคมฯ
นายสุเมธ
แสงสลับ
ผูแ้ ทนสมาคมฯ
นพคุณ
ควรสมาคม
ผูแ้ ทนสมาคมฯ
คณะกรรมการได้ร่ ว มจัด ท าวิธี ข ้อ สอบการทดสอบมาตรฐานฯฝี มื อ INC ระดับ 3
ตรวจสอบ ร่ วมแลกเปลี่ยนความเห็นในคณะอนุกรรมการ สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี พร้อมส่ งมอบให้ เลขา
อนุกรรมการได้ตรวจสอบ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 132-07/2562
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 132-07/2562
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 132-07/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปั จจุบนั วันที่ 28 สิงหาคม 2562
รายรับ ดังนี้
- บาท
รายจ่ายดังนี้
ค่ารับรอง (ประชุมประจาเดือน)
2,866.00 บาท
ค่าโทรศัพท์ (ประจาเดือน มิ.ย.)
145.50 บาท
ค่ารับรอง (ประชุม มทร.สุวรรณภูมิ)
1,730.00 บาท
ณ ปั จจุบนั มีเงินคงเหลือวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จานวน 146,987.52 บาท
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องสื บเนื่อง
4.1. เรื่ องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้น คือ
126 บริ ษทั
ที่ประชุม:
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา
เรื่ องเสนอราคาจ้ างงานจัดทาวิธีการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติระดับ 2
สมาคมฯได้ทาการเสนอราคาจ้างงานจัดทาวิธีการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
ระดับ 2 ลงวันที่ 4 ก.ค.2562 ในราคา 489,350.บาท
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ
6.1 การประชุมครั้งต่ อไป
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกฯ) แจ้งว่าการประชุมครั้งต่อไปวัน 18. กันยายน 2562
สถานที่ …………………………… 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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