ที สคท.151/57/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 73 – 8/2557 วันพุธที 20 สิ งหาคม 2557
เวลา 16.00 น. ณ บริษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จํากัด
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

นายกสมาคม

2. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายก และ เหรัญญิก

5. นายประภาส

ลิ+มกังวาฬมงคล

อุปนายก

6. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

7. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

8. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

9. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

10. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

3. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

4. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

5. นายพรชัย

เอี+ยมสุ กใส

กรรมการ

6. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

7. นายพรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ+ มประชุมเวลา 16.00 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที+ประธานในที+ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที+
ประชุมพิจารณาเรื+ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีD

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
1.1 ขอเชิ ญร่ วมงานสั มมนา
ด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกสมาคมร่ วมใช้สิทธิ ประโยชน์การ
เป็ นสมาชิก โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกของสมาคม เข้าร่ วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัDงสิD น ทัDงนีDงานสัมมนาต่างๆ จะมีการจัดอย่างต่อเนื+อง โดยจะขอแจ้งกําหนดจัดงานให้ทราบ ดังนีD
1. งานสัมมนา เรื+ อง " เศรษฐกิจและธุ รกิจ..ที+ SMEs ควรรู ้ " วันจันทร์ ที+ 25 สิ งหาคม 2557
เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้อง Activity Hall ชัDน 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถ.ราชบพิธ
2. งานสัมมนา เรื+ อง " สัมมนาสมาคมการค้าประจําปี 2557 " วันอังคารที+ 26 สิ งหาคม 2557
เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้อง Convention B1 ชัDน 22 โรมแรม Centara Grand at Central World
3.งานสัมมนา เรื+ อง " AEC and SMEs challenges : Next Steps (Phase 5) " วันพฤหัสบดี
ที+ 28 สิ งหาคม 2557 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องคริ สตัล ฮอลด์ ชัDน 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธิ นี รอยัล
เมอริ เดียนถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ
4. งานสัมมนา เรื+ อง " เจาะลึกผังเมืองกับยุทธศาสตร์ พฒั นาประเทศ " วันพุธที+ 3 กันยายน 2557
เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรู ม โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ
ที+ประชุม: รับทราบ
1.2 ขอเชิ ญร่ วมงาน Thailand International Logistics Fair 2014 :
ขอเชิ ญร่ วมงาน Thailand International Logistics Fair 2014 เพิ+มขีดความสามารถด้านโลจีสติกส์ เพื+อ
ขยายธุ รกิจสู่ ASEAN+6 ระหว่างวันที+ 14 – 27 กันยายน 2557 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคาร 101 – 102
ณ ศูนย์นิทรรศกาลและการประชุมไบเทค โดยกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
ร่ วมกับ 24 หน่วยงานด้านโลจีสติกส์ มีการจัดแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริ การจากผูป้ ระกอบการด้าน
โลจิสติกส์
ที+ประชุม: รับทราบ
1.3 ขอเชิ ญสั มมนา OKMD fast Forward Talk 2014
ด้วย สํานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้กาํ หนดจัดสัมมนา OKMD
Fast Forward Talk 2014 ภายใต้หวั ข้อ "ปั กธงธุ รกิจสร้างสรรค์ไทยก้าวไกลแดนมังกร" ในวันพุธที+ 3

กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องโลตัส สวีท 5-7 ชัDน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัล
เวิลด์ ปทุมวัน กรุ งเทพ
ที+ประชุม: รับทราบ
1.4 ขอเชิ ญร่ วมงานวันต่ อต้ านคอร์ รัปชั น 2557
ด้วย องค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) ร่ วมกับ หอการค้าไทย และองค์กรเครื อข่าย กําหนดจัด
งานวันต่อต้านคอร์ รัปชัน ประจําปี 2557 ภายใต้แนวคิด “HAND IN HAND...ปฏิรูปการต่อสู ้ เพื+อชัยชนะ
อย่างยัง+ ยืน” ในวันเสาร์ ที+ 6 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชัน+ เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื+อต้องการให้เกิดการ
ปฏิรูปในการปฏิบตั ิงานและการมีส่วนร่ วมของภาคราชการและเอกชน เพื+อให้การปราบปรามและต่อต้าน
คอร์ รัปชันเกิดเป็ นรู ปธรรม มีการเปลี+ยนจากการยอมรับเพิกเฉยของภาคราชการและเอกชน เป็ นการลุก
ขึDนมาปราบปรามและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันมากขึDน เพื+อให้สังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยเดินหน้า
ต่อไปอย่างยัง+ ยืน
ที+ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 73-8/2557
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที+ประชุมรับรองการประชุม ครัDงที+ 72-67/2557 วันพุธที+ 16 ก.ค. 57
ที+ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัDงที+ 72-7/2557

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที+ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที+
16 ก.ค. เป็ นจํานวนเงิน 3,833.74 บาท
รายรับดังนี

ดอกเบีDยธนาคาร 229.90 บาท

รายจ่ ายดังนี

ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์ เน็ต ดีแทค(ก.ค.) 361.75 บาท , ค่าบริ การเลขหมายทีโอที (ก.ค) 107 บาท
ค่าอินเทอร์ เน็ตทรู (ก.ค.) 723.75 บาท, ค่าเช่าออฟฟิ ต(ก.ค.) 4,200 บาท
ค่านํDา (ก.ค.) 255.75 บาท, ค่าไฟฟ้ า (ก.ค.) 586.75 บาท, เงินเดือนพนักงาน(ก.ค.) 16,750 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000 บาท

ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 20 ส.ค. 57 เป็ นจํานวนเงิน – 19,921.36 บาท ( - หนึ+งหมื+นเก้าพันเก้าร้อยยีส+ ิ บ
เอ็ดบาทสามสิ บหกสตางค์)
ที+ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง

4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ติดภาระกิจจึงให้เจ้าหน้าที+สมาคมฯ แจ้งว่า ในรอบเดือนระหว่าง
วันที+ 16 ก.ค. – 20 ส.ค. 57 ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ+มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิกทัDงหมด 117 บริ ษทั
ที+ประชุม: รับทราบ
4.2 มาตรฐานฝี มือแรงงานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (หนังสื อ)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) เนื+องจากอาจารย์บุญชัย (กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน) ได้ยา้ ยไป
ดํารงค์ตาํ แหน่งผูอ้ าํ นวยการ จ.ตาก แล้ว จึงต้องรอว่าจะประสานงานกับเจ้าหน้าที+ท่านใด
ที+ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานสาขา Information Network Cabling
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที+ประชุมว่า เนื+องจากคุณณัฐพล (กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน) อาจจะต้องย้ายไปอยูศ่ ูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานวัดธาตุทอง คงต้องรอเรื+ องอีกครัDง
ที+ประชุม: รับทราบ
4.4 การแข่ งขันฝี มือแรงงานอาเซียน ครังที 10 สาขาเทคโนโลยีสายเครือข่ าย
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที+ประชุมว่า ตอนนีDนายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิด ได้ตอบรับ
เป็ นผูเ้ ชี+ยวชาญสาขาเครื อข่ายสายเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนีDเด็กกําลังอยูก่ ารเก็บตัวฝึ กซ้อมและจะคัดเลือกตัวอีกครัDง
ในช่วงกลางเดือนกันยายน ให้เหลือเพียงคนเดียว ส่ วนเรื+ องรายได้สมาคมฯ จะมีรายได้จากกรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน จํานวนหนึ+งและเงินจํานวนนีDยงั ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเช่น วัสดุ อุปกรณ์ที+ให้ CAT เก็บตัว
และขอให้ทางสมาคมฯ ทําหนังสื อขอบคุณ บริ ษทั อินเตอร์ ลิDงค์ คอมมิวนิ เคชัน+ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั
คอมมิวนิ เคชัน+ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชน+ั จํากัด (มหาชน) ด้วย
ที+ประชุม: รับทราบ
4.5 หารายได้ เพิม เติม
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที+ประชุมว่า จะรับรายได้จากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
จํานวนหนึ+งในการแข่งขันฝี มืแรงงานอาเซี ยน ครัDงที+ 10 สาขาเทคโนโลยีระบบสายเครื อข่าย
ที+ประชุม: รับทราบ
4.6 โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ การศึกษา
นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมกิตติมศักดิ) แจ้งในที+ประชุมว่า ขณะนีD อยูใ่ นขัDนตอนยืน+ เสนอเรื+ องอยู่
ประมาณ 1- 2 เดือนจะทราบผล และจะแจ้งให้ทราบอีกครัDง
ที+ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ
6.1 แต่ งตังผู้แทนสมาคม สาขา อาชี พโทรคมนาคม
ด้วยกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มีภารกิจในการจัดทํา และทดสอบมาตรฐานฝี มือแห่งชาติเพื+อให้เป็ นเกณฑ์วดั
ความรู ้ ความสามารถ และทัศนคติ ของแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ในการนําไปใช้พฒั นายกระดับฝี มือ
สาขา อาชีพโทรคมนาคม โดยสมาคมฯ แต่งตัDงผูแ้ ทน ดังนีD
1. นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด
2. นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น
3. นายสุ เมธ
แสงสลับ

เป็ นอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการสํารอง
เป็ นอนุกรรมการสํารอง

ปิ ดประชุม เวลา 17.40 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

