ที่ สคท. 249/61

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 125-12/2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมศักดิ์
เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

นายกสมาคม

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

อุปนายก

5. นายสุริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

เลขาธิการ

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

เหรัญญิก

7. เพชรฐากรณ์

จิรายุเสถียรจินดา

ที่ปรึ กษา

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมบัติ
อนันตรัมพร
2. นายคเชนทร์
ม่วงมณี

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก

3. นายสุเมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน/ปฎิคม

4. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

ประชาสัมพันธ์

5. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

6. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

7. นายคงสรรค์

เลิศธนาภรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

8. นายกันตพัฒน์

เหลืองเจริ ญวัฒนา

กรรมการ

9. นางสาวชมพูนุช

ไพบูลสุวรรณ

ที่ปรึ กษา
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เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
1.1

ขอขอบคุณ

นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอบคุณทุกท่านทีม่ าร่ วม บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์
ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมกับสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
ที่ประชุม:
รับทราบและนายกสมาคมฯได้มอบกระเช้าขอบคุณให้กบั บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิส
เต็มส์ โซลูชนั่
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 124-11/2561
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 124-11/2561
ที่ประชุม:
มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 124-11/2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปั จจุบนั วันที่ 20 ธันวาคม 2561
รายรับ ดังนี้
- บาท
รายจ่ายดังนี้
- บาท
ค่าโทรศัพท์ TOT ประจาเดือน พฤศจิกายน
142.25 บาท
ณ ปั จจุบนั มีเงินคงเหลือวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จานวน
153,451.51 บาท
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องสื บเนื่อง
4.1. เรื่ องรับรองสมาชิกเพิม่ เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนว่ามีสมาชิกเท่าเดิม
คือ 123 บริ ษทั
ที่ประชุม:
รับทราบ
4.2. ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน “ช่างโทรคมนาคม” เคเบิ้ลลิ่ง
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) แจ้งว่า
ที่ประชุม:
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณา (ถ้ ามี)
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่ องอื่นๆ
 ทะเบียนสมาชิก : จัดหาผูบ้ นั ทึกข้อมูลลงใน Contact Gmail สมาคม เพือ่
ประชาสัมพันธ์
 ระบบข้อมูลของสมาคม Gmail : แจ้งการจัดเก็บและใช้งาน Gmail เช่น สรุ ปการ
ประชุม , วาระการประชุม , เอกสารสาคัญ,ภาพกิจกรรม,รายชื่อผูต้ ิดต่อ
 Webข้อมูลกรรมการ: เพิม่ รู ปภาพของที่ปรึ กษาลงบน Web
 กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ขอเชิญเข้าร่ วมสัมมนาวิเคราะห์งานสาขาช่างติดตั้งระบบสาย
เครื อข่าย (Information Network Cabling) ในวันที่ 7-10 มกราคม 2562 ณ.ชลพฤกษ์รี
สอร์ท
o รอให้ปลัดฯ ลงนาม ส่งเสริ มพรบ.มาตราฐานฝี มือแรงงาน
o สมาคมฯเข้าร่ วมสัมมนาในวันที่ 8-9 ม.ค.62
 นายกสมาคมฯ
 นายกกิตติมศักดิ์ คุณสมศักดิ์
 นายกกิตติมศักดิ์ คุณทรงกรต
 เลขาธิการฯ
 เหรัญญิก
o มอบหมายให้เลขาฯ จัดเตรี ยมข้อมูล
 อุปนายกฯ คุณกิตติรัตน์ แจ้งว่าสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย จัดทาหนังสือ
คู่มือสายสัญญาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ม.ค.62
ที่ประชุม:
รับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวรจนา
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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