ที สคท.155/55/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 50/2555 วันพุธที 19 กันยายน 2555
เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคม

2. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกกิตติมศักดิ

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

อุปนายก

5. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

7. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

8. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

9. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

10. นายพรชัย

เอี7ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

11. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

1. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

2. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

3. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

4. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

5. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

6. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ7 มประชุมเวลา 16.00 น.
นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที7ประชุม
พิจารณาเรื7 องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีD
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ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
เรืองที 1 ขอเชิ ญเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ครังที 14-4/2555
ประธาน: ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ขอเชิ ญประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริ ภณั ฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ครัDงที7
ครัDงที7 14-4/2555 ในวันพุธที7 5 กันยายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 103 ชัDน 1 อาคารสํานัก
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถ.พระราม 6 โดยนายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ)
เข้าร่ วมประชุมในครัDงนีD
นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที7ประชุ มว่า

มีความคื บหน้าเพิ7มเติมเรื7 องงานรับรองคุ ณภาพ

บริ ภณั ฑ์ โดยเสนอศึกษาให้รับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ7มเติม ซึ7 งตอนนีDอยูใ่ นการพิจารณาศึกษาข้อมูล
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 2 ขอเชิ ญร่ วมงาน “วันต่ อต้ านคอร์ รัปชั นแห่ งชาติ ประจําปี 2555”
ประธาน: ด้วยภาคีเครื อจข่ายต่อต้านคอร์ รัปชัน7 ร่ วมกับ 40 ภาคีเครื อข่ายต่อต้านคอร์ รัปชัน7 ได้กาํ หนดให้วนั ที7 6
กันยายน ของทุกปี เป็ นวันต่อต้านคอร์ รัปชัน7 แห่งชาติ เพื7อระลึกถึง คุณ ดุสิต นนทะนาคร อดีตประธาน
หอการค้าไทย ที7ได้ริเริ7 มการต่อต้านคอร์ รัปชัน7 ในภาคเอกชน โดยปี นีDได้จดั งานขึDนในวันที7 6 กันยายน 2555
ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ิ กรุ งเทพฯ
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 3 ขอเชิ ญเข้ าร่ วมสั มมนาหาความจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากรฝึ ก
ประธาน: ด้วยกรมพัฒนาฝี มือแรงงานได้อนุมตั ิโครงการสัมมนาหาความจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากรฝึ กเพื7อค้นหา
ความจําเป็ นในการฝึ กอบรมของบุคลากรฝึ กแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื7อนําไปกําหนด
เป็ นหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรฝึ กและจัดทําแผนการพัฒนาของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานปี งบประมาณ 2556
กรมพัฒนาฝี มือแรงงานจึงขอเรี ยนเชิ ญเข้าร่ วมสัมมนาในวันที7 28 สิ งหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ โรงแรมปริN นตัน พาร์ ค สวีท ถ.มิตรไมตรี กรุ งเทพฯ
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 4 สอบถามข้ อมูลกิจกรรมประจําเดือนและจํานวนสมาชิ ก
ประธาน: ตามที7 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่ วมมือสมาคมที7เป็ นสมาชิก ในการจัดส่ งข้อมูลการดําเนิน
กิจกรรมประจําเดือน และความเคลื7อนไหวของจํานวนสมาชิกมาอย่างต่อเนื7 อง ในการนีDเพื7อให้การดําเนิ น
งานเกิดประสิ ทธิ ภาพ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือในการจัดส่ งข้อมูลประจําเดือน สิ งหาคม 2555
กลับมายังฝ่ ายประสานงานสมาคมการค้า ซึ7 งสมาคมฯได้ทาํ การจัดส่ งข้อมูลเป็ นที7เรี ยบร้อยแล้ว
ที7ประชุม: รับทราบ
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เรืองที 5 ขอเชิ ญสั มมนาเรื อง “กลยุทธ์ อุตสาหกรรมไทย มิติใหม่ ในการหลีใต้ จีน อินเดีย
ประธาน: ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจยั
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็ นที7ปรึ กษาดําเนินโครงการศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
เปรี ยบเทียบ กรณี ศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ จีน อินเดีย จึงได้กาํ หนดจัดการสัมมนาในวันพุธที7 19 กันยายน
2555 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องวอเตอร์ เกทบอลรู ม B และ C ชัDน 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท ประตูนD าํ
ถ.เพชรบุรี กรุ งเทพฯ
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 6

ขอเชิ ญเข้ าร่ วมงานเสวนา

ประธาน: ด้วย คณะกรรมการธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื7 อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่ วมกับ
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื7 อสารแห่งประเทศไทย ได้เล็งถึงความสําคัญของการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ7 งจะมีขD ึนในปี 2558 ดังนัDนเพื7อเป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาผูป้ ระกอบการ และ
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน สภาหอการค้าจึงกําหนดจัดงานเสวนา
หัวข้อเรื7 อง “ขับเคลื7อนธุ รกิจไอซี ทีไทย สู่ AEC” ในวันพุธที7 3 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯส่ งผูแ้ ทน คุณทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิด
เข้าร่ วมประชุมในครัDงนีD
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 7 สอบถามข้ อมูลกิจกรรมประจําเดือนและจํานวนสมาชิ ก
ประธาน: ตามที7 สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ได้ขอความร่ วมมือสมาคมที7เป็ นสมาชิก ในการจัดส่ งข้อมูลการ
ดําเนินกิจกรรมประจําเดือน และความเคลื7อนไหวของจํานวนสมาชิกมาอย่างต่อเนื7อง ในการนีDเพื7อให้การ
ดําเนินงานเกิดประสิ ทธิ ภาพ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือในการจัดส่ งข้อมูลประจําเดือน กันยายน 2555
กลับมายังฝ่ ายประสานงานสมาคมการค้า
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 8 ขอเชิ ญเข้ าร่ วมรั บฟังความคิดเห็นเรือง “คลืน ความถี ทรัพยากรสื อสารของชาติเพือ ประโยชน์ สาธารณะ”
ประธาน: ด้วยคณะกรรมาธิ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื7 อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่ วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กําหนดจัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื7 อง “คลื7นความถี7...ทรัพยากรสื7 อสาร
ของชาติเพื7อประโยชน์สาธารณะ” (ภายใต้แนวคิด Thailand Digital Agenda) ในวันศุกร์ ที7 21
กันยายน 2555 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอโนมา ห้องแกรนด์บอลรู ม ชัDน 3 ถ.ราชดําริ
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
ที7ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 50/2555
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที7ประชุมรับรองการประชุม ครัDงที7 49/2555 วันพุธที7 15 ส.ค. 2555
ที7ประชุม: รับรองการประชุม ครัDงที7 49/2555

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรั พย์เย็น (เหรัญญิ ก) รายงานในที7 ประชุ มว่า จากยอดเงิ นคงเหลื อเดิ มในวันที7 15 ส.ค. 55 เป็ น
จํานวนเงิน 160,488 บาท
มีรายรับดังนี

-

รายจ่ ายดังนี ค่าชุดสังฆทาน 2,691 บาท ค่าอาหารบุพเฟ่ ต์ 20,250 บาท ค่าทิปพนักงาน 750 บาท
ค่าถวายปั จจัยพระภิกษุ 9 องค์ 2,900 บาท ค่ารถวัด 1,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 255 บาท
ค่าอินเตอร์ เน็ต 594.25 บาท เงินเดือนพนักงาน 13,000 บาท ค่าสังขจายชุบทอง 2,400 บาท
ค่าหมึกพริD นเตอร์ สีดาํ 2,400 บาท ค่าเก้าอีD 16 ตัว 14,367.60 บาท ค่าส่ วนกลาง 2,238.89
ค่าใช้จ่ายอื7นๆ 3,384.50 บาท รวมรายจ่ าย 66,501.24 บาท
ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 19 ก.ย. 55 เป็ นจํานวนเงิน 97,410.13 บาท (เก้าหมื7นเจ็ดพันสี7 ร้อย
สิ บบาทสิ บสามสตางค์)
ที7ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที7ประชุม ในรอบเดือนระหว่างวันที7 15 ส.ค. - 19 ก.ย. 55
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ7มเติม ณ ปั จจุบนั มีสมาชิกจํานวน 109 บริ ษทั
ที7ประชุม: รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมเพือ หารายได้ เข้ าสมาคมฯ
สมาคมฯจะจัดหารายได้เข้าสมาคมฯ โดยจะมีการจัดแข่งขัน Cabling โดยหาสถานที7ในการจัดแข่งขัน ซึ7 งสมาคมฯจะ
ไปดูสถานที7ในการจัดการแข่งขันในวันที7 12 ก.ย. 55 ที7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ วิทยาเขต
นนทบุรี แต่ปรากฎว่าสมาคมฯทําหนังสื อไปไม่ทนั จึงขอเลื7อนกําหนดไว้ก่อน ทางคุณทรงกรตแจ้งว่าหลังจาก
สมาคมฯได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้ว และได้คุยกับ Fluke และ Fujikura โดยสมาคมฯต้องทําหนังสื อ
ถึง Fluke โดยทาง Fluke จะติดต่อให้ ส่ วนของ Fujikura ราคาเท่าเดิม ส่ วนทาง Sumitomo ก็สนใจเช่นเดียวกัน ช่วง
เดินทางไปประเทศญี7ปุ่นคุณทรงกรตได้เจอทีมงานประเทศลาวเขาสนใจจะซืDอเครื7 อง 12 เครื7 อง โดยจะให้ซDื อผ่าน
สมาคม ส่ วนในการแข่งขันครัDงนีDหลังจากไปญี7ปุ่นได้เจอเจ้าหน้าที7ของรัฐจะขอเข้าร่ วมประชุมกับสมาคมด้วย โดย
จะสนับสนุนสาขานีD ส่ วนการแข่งขันอาเซี ยนปี นีDสาขาเราจะไม่มีในการแข่งขัน แต่ทางญี7ปุ่นจะผลักดันให้เป็ นสาขา
Demo คือไม่สามารถลงได้เต็มตัวแต่เขาจะขอให้ทีมประเทศไทยเป็ นผูส้ นับสนุนจัดการแข่งขัน Demo Skills ให้ดว้ ย
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ซึ7 งทาง Chief Expert ของญี7ปุ่นจะช่วยเราเต็มที7 โดยจะมีการแข่งขัน Demo Skills ในเดือนพฤศจิกายน นีD
คุณพรชัย เอี7ยมสุ กใส แจ้งว่า ทางบริ ษทั TP Link จะจัดการแข่งขัน Network ซึ7 งตอนนีDกาํ ลังดิวกับทางราชฎัชภาค
ตะวันตกก่อน ผูแ้ ข่งขันก็เป็ นนักศึกษาราชฎัช กําหนดเป็ นที7 จ.ราชบุรี น่าจะเป็ นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยจะ
คุยรายละเอียดกันอีกทีวา่ เป็ นวันไหน เวลาอะไร ส่ วนเรื7 องโจทย์การแข่งขันทางคุณทรงกรตและคุณพรชัยจะทําโจทย์
ร่ วมกัน
4.3 มาตรฐานแรงงาน
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด แจ้งในที7ประชุมว่า มาตรฐานของญี7ปุ่น แบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยบางสาขาได้มีมาตรฐาน
ฝี มือแรงงานแล้ว เช่น ช่างไฟฟ้ าภายในอาคาร ของ ส.ช่างเหมาฯ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ 1. B trainer 2. Inter media
3. Advance โดยที7สมาคมจะทํามาตรฐานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงานและจะประสานงานกับกรมพัฒนาฝื มือ
แรงงาน ในด้านมาตรฐานการติดตัDง ทฤษฎี และปฎิบตั ิ ให้ Cover ไปด้วย และจะขอให้สถานที7ในการฝึ กอบรม
โดยจะอบกรมที7กรมพัฒฯ แต่จะสอบที7สมาคมฯ และสมาคมจะเป็ นผูอ้ อก Certificate ให้กบั ผูฝ้ ึ กอบรม
ที7ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7 องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัDงต่อไปวันพุธที7 17 ตุลาคม 2555 ณ ชัDน 2 อาคารริ เวียร่ า สมาคมเคเบิDลลิ7งไทย
ปิ ดประชุม เวลา 17.45 น.

นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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