ที่ สคท.186/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 106-05/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

นายกสมาคม

2. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

4. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

5. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

อุปนายก

6. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

เลขาธิ การ

7. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

เหรัญญิก

8. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน/ปฎิคม

9. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

10. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

ประชาสัมพันธ์

11. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

12. นายคงสรรค์

เลิศธนาภรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

13. นายกันตพัฒน์

เหลืองเจริ ญวัฒนา

กรรมการ

14. นางสาวชมพูนุช

ไพบูลสุ วรรณ

ที่ปรึ กษา

อนันตรัมพร
บัณฑิตวราพงศ์

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ผูช้ ่วยเหรัญญิก

ผู้ทไี่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมบัติ
2. นายสุ กิจ

เริ่ มประชุมเวลา 16.15 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอขอบคุ ณ
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอบคุณทุกท่านที่มาร่ วมประชุม ขอบคุณ บมจ. คอม
มิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมกับสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 การเข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ทางสมาคมยังไม่มีการเข้าร่ วมโครงการใด ๆ
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 105-04/2560
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 105-4/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 60 ณ ศูนย์ประชุม เดอะ คอนเน็คชัน่ รัชดา-ลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 105-4/2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปั จจุบนั เดือน 4 รายการที่ 1503 มีรายจ่าย
ทั้งหมด 5.6 ล้านบาท ตั้งแต่ก่อตั้ง และมียอดเงินคงเหลือเดิม 17,573.4 บาท และมีการวางแผนเก็บเงิน
สมาชิกรายละ1,500บาท
รายรับดังนี้
รายจ่ ายดังนี้ 5.6 ล้ านบาท นับตังแต่
้ ก่อตัง้
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 17 มีนาคม 2560 จํานวน 17,573.4 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 เรื่ องรั บ รองสมาชิ ก เพิ่ ม เติ ม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนระหว่างวันที่ ในระหว่างวันที่
15 ก.พ. – 17 เม.ย. 60 มีสมาชิกมีสมาชิกเท่าเดิม คือ 122 บริ ษทั
โดยจะมีการเก็บเงินสมาชิกแบ่งเป็ นค่าลงทะเบียน 500 บาท และค่าบํารุ งสมาคมเป็ นรายปี ๆ ละ 1,000 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

4.2 การอบรมสาขาช่ า งไฟฟ้ า
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน/ปฏิคม) กล่าวว่า วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 จะเปิ ดอบรม
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ รุ่ นที่ 8 แต่จะเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากมีผสู้ มัครจํานวนน้อย โดยนายสมชาย ทรัพย์เย็น
(นายกสมาคม) ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิช่วยจัดทําเอกสารแจ้งผูส้ มัครว่ามีอบรม
1 วัน จํานวน 8 ชัว่ โมง และขณะนี้ได้ส่งประเมินสัมภาษณ์กบั ทางพระนครเหนื อได้ส่งไปแล้ว 34 ท่าน ในวัน
จันทร์ที่ 20 เม.ย. 2560 มีรอบเช้าและรอบบ่ายโดยส่ งรายชื่อได้ที่นายสุ เมธ แสงสลับ ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
โดยทางสมาคมได้รายได้จากส่ วนนี้ 500 บาท ใช้เวลาในการประเมินผล 3 วัน ปัจจุบนั ติดปั ญหาการประเมิน
รุ่ นที่ 6,7 จาก ผ.อ.ศูนย์พฒั นาฝี มือ นนทบุรี โดยมีแนวทางแก้ไขคือติดต่อส่ วนกลางโดยตรง
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 ร่ า งมาตรฐานฝี มื อ แรงงานช่ า งโทรคมนาคม ระดับ 1 (เคเบิ้ ล ลิ่ ง )
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที่ประชุมว่า ได้จดั ทําข้อสอบทฤษฎี (60 ข้อ 2 ชัว่ โมง)
เรี ยบร้อยแล้ว (มีการฝากให้อพั เดทรู ปในข้อสอบจากสมาชิก) อ.ศรธร (เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน) ได้ส่ง
ตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานช่างโทรคมนาคม ให้ดูเป็ นตัวอย่าง และจะนัดคณะพิจารณาความถูกต้อง
โดยให้ นายทรงกรต เป็ นคนกําหนดข้อสอบปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน (โทรศัพท์ 4 Core, พื้นฐานUTP CAT5,CAT6, Fiber, โคแอค, Label) โดยต้องมีมาตรฐานในการเข้าหัว มีเต้ารับ มีระยะของสายที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ คุณปิ ตุภูมิกล่าวว่า บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ เทเลคอม จะเป็ นผูส้ นับสนุนอุปกรณ์คีมยํ้าในการสอบ
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา บัญชีของสมาคม
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคม) กล่าว สมาคมฯต้องทําการเปิ ดบัญชีใหม่ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเหรัญญิก และลําบากต่อการปิ ดบัญชี เก่า เพราะต้องใช้ผลู ้ งนามเดิม 4 คน โดยคุณวัชรพงษ์ ดี
เทศ เป็ นผูเ้ ลือกธนาคารที่สะดวกเนื่ องจากเป็ นเหรัญญิกคนปัจจุบนั
ค่าสมาชิก 1,500 บาท - โดยแบ่งเป็ นค่าสมัครสมาชิก 500 บาท เป็ นค่าบํารุ งสมาคมรายปี ละ 1,000 บาท
เปลี่ยนที่อยูจ่ ดั ส่ งบิลชําระต่างๆของสมาคมและการรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปที่เหรัญญิก
ที่ประชุม: รับทราบ โดยมีมติที่ประชุม อนุมตั ิให้คุณวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) นายสุ เมธ แสงสลับ (นาย
ทะเบียน/ปฏิคม) ร่ วมกับนายกสมาคม เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการเบิกถอนบัญชีของใหม่ของสมาคม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
• ณ ปั จจุบนั หมายเลข 02-9448089 ของสมาคมจะถูกฟอร์เวิร์ดไปที่ นาย สมศักดิ์ เหล่าปรี ชา นายกสมาคม
กิตติมศักดิ์
• นาย สุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น เสนอให้มีไลน์ส่วนกลางของสมาคม
• มีการเสนอให้มีการหารายได้เข้าสมาคม โดยการขายเครื่ องเทสต์ของ Fluke เนื่องจากมีการติดต่อ
สอบถามผ่านทางเว็ปไซต์ของสมาคม แต่เนื่องจากการเป็ นสมาคมที่ไม่แสวงหากําไร ไม่สามารถ
ขายได้ ทําให้ตอ้ งใช้วธิ ี บริ จาค
• เลขาสมาคม มีหน้าที่ในการตอบคําถามที่ผา่ นทางเว็ปไซต์อีเมลของสมาคม
• การประชุมครั้งหน้า 14 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. สถานที่ CSS
ที่ประชุม: รับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวพัชญ์สิตา สุ ทธิ พิริยะพล
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุ ริยพงษ์ อยูอ่ อมสิ น
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

