ที สคท.174/56/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 61 – 8/2556 วันพุธที 21 สิ งหาคม 2556
เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

อุปนายก

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

6. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

7. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

8. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

9. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายพรชัย

บุญบวรรัตนกุล

ที7ปรึ กษานายกสมาคม

3. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

4. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

5. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

6. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

7. นายพรชัย

เอี7ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

8. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

9. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
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เริ7 มประชุมเวลา 16.30 น.
นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที7
ประชุมพิจารณาเรื7 องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีE

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
เรืองที 1 ขอเรียนเชิ ญเข้ าร่ วมการสั มนาเรื อง การจัดทําความตกลงการค้ าเสรีไทย – แคนาดา และ ผลกระทบ
ต่ อไทย”
ประธาน: ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มอบหมายให้ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดําเนิ น “โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดทําความตกลงการค้าเสรี ไทย-แคนาดา และผลกระทบ
ต่อไทย ” ทัEงนีE กรเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงกําหนดจัดสัมมนา เรื7 อง “การจัดทําความตกลงการค้า
เสรี ไทย-แคนาดา และผลกระทบต่อไทย ” ในวันพฤหัสบดีที7 22 สิ งหาคม 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ ค ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ โดยสมาคมฯ ส่ งผูแ้ ทน ดร.พรชัย บุญบวรรัตนกุล (ที7ปรึ กษา
นายกสมาคมและคณะกรรมการด้านธุ รกิจบริ การและนโยบายการลงทุน) เข้าร่ วมสัมมนาในครัEงนีE
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 2 ขอเรียนเชิ ญเข้ าร่ วมสั มมนาเชิ งปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการให้ บริ การระบบ
คุณวุฒิวชิ าชี พ
ประธาน: ฝ่ าย AEC และกฏระเบียบฯ ขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริ การระบบคุณวุฒิวชิ าชีพ ในวันที7 14, 21 และ 28 สิ งหาคม 2556 หัวข้อดังนีE
14 ส.ค. 56 เวลา 09.00 – 14.00 น. เรื7 อง “ความต้องการระบบสารสนเทศเพื7อสนับสนุนการจัดทํา
มาตรฐานอาชีพ และการให้บริ การข้อมูล” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ส.ค. 56 เวลา 12.00 - 17.00 น. เรื7 อง “ความต้องการระบบสารสนเทศสําหรับสนันสนุนการ
รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 56 เวลา 09.00 – 14.00 น. เรื7 อง การเทียบโอนประสบการณ์เพื7อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ และ
Service Innovation” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 56 เวลา 12.00 – 17.00 น. เรื7 อง “การเพิ7มมูลค่าระบบคุณวุฒิวชิ าชีพ ด้วย Service Innovation”
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ส.ค. 56 เวลา 08.30 -16.00 น. เรื7 อง “ Moving Fast Forward to Thai Professional Qualification
And Service Innovation” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสมาคมฯ ส่ งผูแ้ ทน
ดร.พรชัย บุญบวรรัตนกุล (ที7ปรึ กษานายกสมาคม) เข้าร่ วมสัมมนาในวันที7 21 ส.ค. 56 และ
วันที7 28 ส.ค. 56
ที7ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 61-8/2556
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น (ผูช้ ่วยเลขาธิ การ) ขอให้ที7ประชุมรับรองการประชุม ครัEงที7 60-7/2556
วันพุธที7 17 ก.ค. 2556
ที7ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัEงที7 60-7/2556

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที7ประชุ มว่า จากยอดเงิ นคงเหลื อเดิ มในวันที7 17 ก.ค. 2556
เป็ นจํานวนเงิน - 5,671.19 บาท
รายรับดังนี

เงินบริ จาคคุณสมชาย 3,000 บาท บริ ษทั มัลติแชลแนลเทคโนโลยี 3,000 บาท
บริ ษทั ดีทีพี 3,000 บาท บริ ษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ 3,000 บาท
บริ ษทั แสงชัย เนทเวิรค์ 3,000 บาท บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน7 แอนด์ โซลูชน7ั 3,000 บาท
บริ ษทั แอลพีเอ็น ซัพพลายส์ 3,000 บาท บริ ษทั สคริ ปท์ พอร์ ต 3,000 บาท
บริ ษทั เอส.พี.เค เทคโนโลยี 3,000 บาท ดอกเบีEยธนาคาร 240.30 บาท

รายจ่ ายดังนี

ค่าเช่าออฟฟิ ต(ส.ค.) 14,000 บาท ค่าส่ วนกลาง(ก.ค.) 2,273 บาท ค่าโทรศัพท์(ก.ค.) 303 บาท
ค่าอินเตอร์ เน็ต(ก.ค.) 641 บาท ค่าไฟฟ้ าเดือน (ก.ค.) 610.25 บาท
เงินเดือนพนักงาน(ก.ค.) 15,600 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 840 บาท

ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 21 ส.ค. 56 เป็ นจํานวนเงิน 5,508.86 บาท (ห้าพันห้าร้อยแปดบาท
แปดสิ บหกสตางค์)
ที7ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที7ประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที7 17 ก.ค. – 21 ส.ค. 56
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ7มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิก จํานวน 116 บริ ษทั
ที7ประชุม: รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมแรลลี หรือ พักผ่ อนประจําปี
คุณศริ นภัสร์ อัครกิตยานันท์ (ประชาสัมพันธ์) ได้ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ โดยจะนํามาเสนอ
ในที7ประชุมครัEงต่อไป
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ที7ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (หนังสื อ)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที7ประชุมว่า อ.บุญชัย กรมพัฒนาฝี มือแรงงานจะทํามาตรฐาน
ฝี มือแรงงานร่ วมกับสมาคมเคเบิEลลิ7งไทย ในช่วงเดือน พ.ย.56 หรื อ ธ.ค.56
ที7ประชุม: รับทราบ
4.4 ศูนย์ ทดสอบมาตรฐานแรงงาน (JAVADA)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที7ประชุมว่า ทางคณะเดินทาง Javada (ประเทศญี7ปุ่น) เข้าร่ วม
เดินทางมายังประเทศไทย เพื7อจัดทําการอบรมให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมทดสอบ และ ผูต้ รวจสอบ สาขา Information
Network Cabling (ระดับ 2) ระหว่างวันที7 2 – 6 กันยายน 2556 จ.ชลบุรี โดยขอให้สมาคมฯ ส่ งผูเ้ ข้าร่ วม
ทดสอบจํานวนทัEงสิE น 4 คน พร้อมทัEงขอเรี ยนเชิ ญคณะกรรมการสมาคมเข้าร่ วมสังเกตุการณ์ในวันดังกล่าว
ที7ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7 องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัEงต่อไปวันอังคารที7 18 กันยายน 2556 ณ สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย
ปิ ดประชุม เวลา 18.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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