ที่ สคท. 12 /62

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 137-12/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
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

7. นพคุณ

ควรสมาคม

ปฎิคม

8. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

ประชาสัมพันธ์

9. เพชรฐากรณ์

จิรายุเสถียรจินดา

กรรมการ

ผู้ทไี่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมบัติ
อนันตรัมพร
2. นายสมศักดิ์
เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

5. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก
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เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 ขอขอบคุณ
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอบคุณทุกท่านที่มาร่ วมทากิจกรรมทดลองทดสอบฯจน
ลุล่วงเสร็ จสิ้ น
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 เรื่ องจัดทาวิธีการทดลองทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติระดับ 2
เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม คณะอนุ กรรมการฯ ได้ ทาการจัดทาทดลองทดสอบ ณ ศูนย์ทดลองทดสอบ
มาฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 ได้จดั ทาจนเสร็ จสิ้ นความเรี ยบร้อย
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 สรุ ปรายรับ- จ่ าย การประชุ มทดลองทดสอบ
ตามที่ได้มีการจัดทาการทดลองทดสอบ คณะอนุฯ จึงได้จดั ทาสรุปรายการค่าใช้จ่าย ดังกล่าว ตามเอกสารแนบ

1.4 ประชุ มสั มมนาตรวจเล่ ม
คณะอนุฯ ต้องเข้าร่วม ประชุมสัมมนาตรวจเล่ม สาชา ระดับ 2
spa จ.ปราจีนบุรี

8-11 ม.ค.63 ที่ โรงแรม เซเรนิตี ้ hotel and

1.5 กรมฯ จัดจ้ างทาการทดลองทดสอบ INC ระดับ 3
กรมฯ มีความประสงค์ที่จะทาการจ้างสมาคมฯ เป็ นผูจ้ ดั ทาการทดลองทดสอบ ประมาณเดือน มี.ค.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 134-09/2562
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 136-11/2562
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 136-11/2562
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปัจจุบนั วันที่ 18 ธ.ค. 2562
รายรับ ดังนี้
- บาท
รายจ่ายดังนี้
- บาท
ค่าโทรศัพท์ (ประจาเดือน พ.ย.)
142.25 บาท
ชาระค่าภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างงาน)
1,728.00 บาท
ค่าป้ ายโฟมที่ต้ งั สมาคมใหม่
321.00 บาท
เงินบริ จาค (มทร.สุ ววรณภูมิ)
20,000.00 บาท
ณ ปัจจุบนั มีเงินคงเหลือวันที่ 18 ธันวาคม 2562 จานวน 438,101.51 บาท
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องสื บเนื่อง
4.1. เรื่ องรับรองสมาชิกเพิม่ เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนว่ามีสมาชิกเพิม่ ขึ้น คือ
126 บริ ษทั
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา
5.1 จัดหาสถานที่ต้งั สานักงานแห่ งใหม่ ของสมาคมฯ

เนื่องด้วย สถานที่ตงั้ เดิมมีการปรับปรุงระบบการจราจรทาให้เดินทางเข้าถึงลาบาก นายกฯ จึงเสนอใน
ที่ประชุม จัดหาสถานที่ตงั้ สมาคมฯ แห่งใหม่ โดยได้มีการนาเสนอ ณ. อาคาร เลขที่ 9/277 หมู่ 5 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.
นนทบุรี เป็ นที่ตงั้ สานักงานสมาคมแห่งใหม่
โดยมีคา่ เช่าสานักงาน เป็ นจานวน 3,000.- บาท ต่อเดือน
ตามสัญญาเช่าเลขที่ …../2562
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
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5.2

มอบหมายให้ ดาเนินการจัดย้ ายต่ อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

นายกฯ เสนอให้จดั จ้างทนายความเป็ นผูด้ าเนินการด้านเอกสารในการย้ายสานักงาน โดยมีคา่ ดาเนินการตาม
เอกสารใบเสนอราคา โดยมอบหมายให้ นายกฯ เป็ นผูด้ าเนินการ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ
6.1 การประชุ มครั้งต่ อไป
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกฯ) แจ้งว่าการประชุมครั้งต่อไปวัน 8 มกราคม 2563
สถานที่ Serenity Hotel Spa & Onsen เวลา 16.00 น.
ที่ประชุม: รับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวเจนจิรา
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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