ที สคท.048/56/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 55 – 2/2556 วันพุธที 27 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคม

2. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

อุปนายก

3. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

4. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

5. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

6. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

7. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

8. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

9. นายวัลลภ

ชัยวรร์

ฝ่ ายวิชาการ

10. นายพรชัย

เอี;ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

11. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

ที;ปรึ กษานายกสมาค

4. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

5. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

6. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

7. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
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เริ; มประชุมเวลา 16.00 น.
นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที;ประธานในที;ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที;
ประชุม พิจารณาเรื; องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีE

ระเบียบวาระที 1 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 55-2/2556
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที;ประชุมรับรองการประชุม ครัEงที; 54-1/2556 วันพุธที; 16 ม.ค. 2556
ที;ประชุม: รับรองการประชุม ครัEงที; 54-1/2556

ระเบียบวาระที 2 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที;ประชุ มว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที; 16 ม.ค. 56 เป็ น
จํานวนเงิน 56,087.13 บาท
รายรับดังนี

-

รายจ่ ายดังนี ค่าเช่าออฟฟิ ต 14,000 บาท ค่าส่ วนกลาง 2,273 บาท ค่าต่ออายุเว็บไซต์ 4,700 บาท ค่าใช้จ่ายอื;นๆ
ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 27 ก.พ. 56 เป็ นจํานวนเงิน - 55,796.37 บาท (ลบห้าหมื;นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิ บหกบาท
สามสิ บเจ็ดสตางค์)
ที;ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 3 เรืองสื บเนือง
3.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ จึงให้เจ้าหน้าที;สมาคมฯ รายงานแทน
ในรอบเดือนระหว่างวันที; 16 ม.ค. – 27 ก.พ. 56 ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ;มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิก 110 บริ ษทั
ที;ประชุม: รับทราบ
3.2 การจัดกิจกรรมหารายได้ โดยการจัดการแข่ งขัน
นายพรชัย เอี;ยมสุ กใส แจ้งในที;ประชุมว่า จะมีการ Training ในวันที; 15 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึง จ.ราชบุรี โดยทางสมาคมฯ จะไปในนาม Observer และจะนําเครื; องมือในการอบรมไปด้วย
ที;ประชุม: รับทราบ
3.2.1 การจัดกิจกรรมหารายได้ จากการ Training
คณะกรรมการเคเบิEลลิ;งไทย ให้ความเห็นว่า สมาคมฯ ควรจะหารายได้ร่วมกับ บริ ษทั เมเชอร์ โทรนิกซ์ ร่ วมจัดTraining
ให้กบั ผูม้ าอบรม โดยคิดค่า Training หลักสู ตรการอบรมเครื; องมืออย่างเช่น OTDR ค่าอบรม 3,000/คน/วัน
DTX-1800 ค่าอบรม 2,500/คน/วัน หรื อ Splice Fusion ค่าอบรม 3,000/คน/วัน เป็ นต้น โดยจะหารายละเอียดนํามา
เสนอในที;ประชุมครัEงต่อไป
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ที;ประชุม : รับทราบ
3.2.2 มาตรฐานฝี มือแรงงานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (หนังสื อ)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที;ประชุมว่า จะมีการประชุมเรื; องมาตรฐานฝี มือแรงงาน ในวันศุกร์
ที; 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน จะคุยเรื; องหลักสู ตรฝึ กอบรม สถานที;อบกรม และ
การลงนาม MOU โดยจะมีนายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคม) นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิด (อุปนายก) และ
น.ส.ปิ ยดา (เจ้าหน้าที;สมาคมฯ) เข้าร่ วมประชุมในครัEงนีE
ที;ประชุม: รับทราบ
3.2.3 ศูนย์ ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) จากการจัดงานทดสอบมาตรฐาน วันที; 18- 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ The
Connecion ได้รับคําชมเชยจาก Javada ว่าที;จดั มาแล้ว 4 ประเทศ โดยประเทศไทยจัดงานทดสอบมาตรฐานได้ดีที;สุด
มีการจําลองสถานที;ได้ดี อาจจะมีเรื; องเล็กๆน้อย ที;ได้รับ Comment จาก Javada เช่น วัสดุที;ใช้ของญี;ปุ่น กับ ไทย
ต่างกัน , ไฟตามโต๊ะผูท้ ดสอบบางโต๊ะไฟไม่ค่อยแรง บางโต๊ะก็แรง ซึ; งไม่เท่ากัน เป็ นต้น
ที;ประชุม: รับทราบ
3.2.4 การจัดส่ งผู้แข่ งขันเข้ าร่ วมการแข่ งขันฝี มือแรงงานนานาชาติ ครังที 42 ณ ประเทศเยอรมัน
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที;ประชุมว่า เมื;อวันที; 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กสท (CAT) ถ.ติวานนท์
ได้มีการคัดเลือกผูแ้ ทนประเทศไทยเข้าร่ วมการแข่งขันฝี มืแรงงานนานาชาติ ครัEงที; 42 มีผเู ้ ข้าร่ วมคัดเลือกจํานวน 4 คน
ได้ผเู ้ ข้ารอบ 2 คน คือ 1 นายมารุ ต โพธิ รุ่ง ขต(ตต.) และนายศิริศกั ดิ สวิหนิ (นข.) โดยจะมีการเก็บต่อเป็ นลําดับต่อไป
ที;ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองเพือ พิจารณา
4.1 การสรรหาผู้แทนสมาคมการค้ าเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
เนื;องด้วย ในปี 2556 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเพื;อเลือกตัEงคณะกรรมการฯ
ชุดใหม่ในเดือนเมษายน นัEน เพื;อให้การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกและการเลือกตัEงคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทยชุดใหม่เป็ นไปตามข้อบังคับ และวิธีการปฏิบตั ิเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงได้มีการแต่งตัEงคณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการกลัน; กรองผูแ้ ทนสมาคมการค้า เพื;อพิจารณากลัน; กรองผูแ้ ทนสมาคมในการเสนอชื;อเข้ารับ
การคัดเลือกตัEงเป็ นกรรมการขึEน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาสรรหา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงใคร่
ขอแจ้งหลักเกณฑ์มายังสมาคมเพื;อเสนอชื;อบุคคลที;เป็ น นายกหรื ออดีตนายกสมาคมการค้าของท่าน ซึ; งมีคุณสมบัติ
และประสงค์ที;จะสมัครเข้ารับการสรรหา กรุ ณากรอกใบสมัครและแบบประวัติของผูส้ มัคร พร้อมหนังสื อนําส่ งแจ้งราย
ชื;อกลับไปยังฝ่ ายประสานงานสมาคมการค้า
ที;ประชุม : มีมติ อนุมตั ิ คุณสมบัติ อนันตรัมพร (อดีตนายกสมาคม) ปี พ.ศ. 2551 – ปี พ.ศ. 2555 เป็ นผูแ้ ทนสมาคม
เคเบิEลลิ;งไทย เข้ารับการเลือกตัEงเป็ นกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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ระเบียบวาระที 5 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
6.1 ..................................................................................................................................................................................
6.2 ..................................................................................................................................................................................
6.3 ..................................................................................................................................................................................
เมื;อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื; องเพื;อพิจารณาอื;นๆเพิ;มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัEงต่อไปวันอังคารที; 15 มีนาคม 2556 ณ สวนผึEง จ.ราชบุรี
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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