ที่ สคท. 250/62

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 127-02/2562 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 16.00 น. ณ
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. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

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. นายคงสรรค์

เลิศธนาภรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

7. นายกันตพัฒน์

เหลืองเจริ ญวัฒนา

กรรมการ

8. นางสาวชมพูนุช

ไพบูลสุวรรณ

ที่ปรึ กษา

9. เพชรฐากรณ์

จิรายุเสถียรจินดา

ที่ปรึ กษา
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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) ขอบคุณทุกท่านทีม่ าร่ วมทากิจกรรมกับสมาคมด้วยดี
เสมอมา และข CSS
ที่ประชุม:
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 126-01/2562
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 126-01/2562
ที่ประชุม:
มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 126-02/2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปั จจุบนั วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
รายรับ ดังนี ้
- บาท
รายจ่ายดังนี ้
142.25 บาท
ค่าโทรศัพท์ TOT ประจาเดือน มกราคม
142.25 บาท
ณ ปัจจุบนั มีเงินคงเหลือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 149,962.76 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
o สมาคมฯมอบหมายให้เลขาฯติดตามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฯ
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ที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องพิจารณา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่ องอื่นๆ
 ติดตามผลการลงทะเบียนสมาชิก : ให้ประสานงาน กับบริ ษทั นเรศ กรุ๊ป(ประเทศ
ไทย) ส่งจดหมายสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคม
 Web site thaicabling.org ได้ชาระเงินค่าบริ การเป็ นที่เรี ยบร้อยจานวน…3,300.-. บาท
 อุปนายกฯ คุณกิตติรัตน์ แจ้งว่าสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย จัดทาหนังสือ
คู่มือสายสัญญาณ เสร็จเรี ยบร้อย
 บริ ษทั นเรศ กรุ๊บเยีย่ มแนะนาสินค้าและบริ การให้กบั สมาคมพร้อมให้ความร่ วมมือใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี IoT โดยมอบหมายผ่านคุณนพคุณ
 การร่ วมมือระหว่างสมาคม TCA กับสมาคม ICA โดยมอบหมายให้ คุณทรงกรต หรื อ
คณะกรรมการท่านที่สนใจ
 ยินดีตอ้ นรับคุณศริ นภัสร์ กลับเข้ามาร่ วมงานสมาคมฯอีกครั้ง
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกฯ) แจ้งว่าการประชุมครั้งต่อไปวัน มีนาคม 2562
สถานที่
เวลา 15.00 น.
ที่ประชุม:
รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวรจนา
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

หน้าที่ 4 | 4

