ที่ สคท.234/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 111-10/2560 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

นายกสมาคม

3. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

อุปนายก

4. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

เลขาธิการ

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

เหรัญญิก

6. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน/ปฎิคม

7. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

ประชาสัมพันธ์

8. นางสาวชมพูนุช

ไพบูลสุ วรรณ

ที่ปรึ กษา

ผู้ทไี่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมบัติ
2. นายสมศักดิ์

อนันตรัมพร
เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

6. นายคงสรรค์

เลิศธนาภรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

7. นายกันตพัฒน์

เหลืองเจริ ญวัฒนา

กรรมการ
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เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
1.1

เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ

ขอขอบคุณ

นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอบคุณทุกท่านที่มาร่ วมประชุม ขอบคุณ บมจ. คอม
มิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมกับสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
ที่ประชุม:
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 110-09/2560
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 110-09/2560
ที่ประชุม:
มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 110-09/2560
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปัจจุบนั วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
รายรับดังนี้ รายจ่ ายดังนี้ ค่าโทรศัพท์ 138.50 บาท
ค่าไปรษณี ยไ์ ทย 32 บาท
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 11 ตุลาคม 2560 จานวน 20,271.45 บาท
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ องสื บเนื่อง

4.1. เรื่ องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนว่ามีสมาชิ กเท่าเดิม
คือ 122 บริ ษทั
ที่ประชุม:
รับทราบ

หน้าที่ 3 | 4

4.2. ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน “ช่างโทรคมนาคม” เคเบิ้ลลิ่ง
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ได้กล่าวว่าทางสมามคมฯ ต้องส่ งเอกสารที่ประชุมระหว่าง
สมาคมฯ กับผูจ้ าหน่ายและตัวแทนจาหน่ายเคเบิ้ลลิ่ง เรื่ องฝี มือแรงงานให้กบั ทางกรมฯ
ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ขอความร่ วมมือกับทางบริ ษทั Link ให้ช่วยดูขอ้ สอบให้กบั ทางสมาคฯ เพื่อการ
ปรับปรุ งข้อสอบบางส่ วนที่ขาดตกบกพร่ องไป
ที่ประชุม:
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องพิจารณา (ถ้ ามี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่ องอื่นๆ

6.1. เรื่ องการทานามบัตร
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น (เลขาธิ การ) แจ้งว่าให้คณะกรรมการทุกท่านส่ งแบบโลโก้นามบัตรเพื่อ
การทานามบัตรสมาคม ซึ่งนามบัตรจะจัดทาเฉพาะผูท้ ี่สมัครใจจะทา
ที่ประชุม:

รับทราบ

6.2 การประชุมครั้งต่อไป
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกฯ) แจ้งว่าการประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ CSS เวลา 16.00 น.
ที่ประชุม:
รับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวพัชญ์สิตา สุ ทธิพิริยะพล
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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