ที สคท.107/57/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 70 – 5/2557 วันพุธที 21 พฤษภาคม 2557
เวลา 16.00 น. ณ ครัวเจ๊ ง้อ (นวมินทร์ ซิตี อเวนิว)
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

นายกสมาคม

2. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายก และ เหรัญญิก

5. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

7. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

8. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

9. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายประภาส

ลิ8มกังวาฬมงคล

อุปนายก

3. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

4. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

6. นายพรชัย

เอี8ยมสุ กใส

กรรมการ

7. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

8. นายพรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ8 มประชุมเวลา 16.30 น.

นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที8ประธานในที8ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที8
ประชุมพิจารณาเรื8 องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีD

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 71-6/2557
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที8ประชุมรับรองการประชุม ครัDงที8 70-5/2557 วันพุธที8 21 เม.ย. 57
ที8ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัDงที8 70-5/2557

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที8ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที8
21 พ.ค. 57 เป็ นจํานวนเงิน 64,907.74 บาท
รายรับดังนี

เงินบริ จาคคุณปิ ยดา 3,609.26

รายจ่ ายดังนี

ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์ เน็ต(เม.ย.) 380 บาท , ค่าบริ การทีโอที (มี.ค.) 107 บาท
เงินเดือนพนักงาน (พ.ค.) 16,750 บาท , ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,323 บาท

ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 21 พ.ค. 57 เป็ นจํานวนเงิน 49,957 บาท (สี8 หมื8นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิ บเจ็ด
บาทถ้วน)
ที8ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ติดภาระกิจจึงให้เจ้าหน้าที8สมาคมฯ แจ้งว่า ในรอบเดือนระหว่าง
วันที8 19 มี.ค. – 23 เม.ย. 57 ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ8มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิกทัDงหมด 117 บริ ษทั
ที8ประชุม: รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรม หรือ พักผ่ อนประจําปี
นางสาวศริ นภัสร์ อัครกิตยานันท์ (ประชาสัมพันธ์) จะจัดให้มีการพักผ่อนประจําปี สมาคมฯ ที8 พัทยา
จ. ชลบุรี ในวันเสาร์ ที8 21 มิถุนายน 2557
ที8ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (หนังสื อ)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) ยังไม่มีความคืบหน้าโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครัDงในวันประชุม
ครัDงต่อไป
ที8ประชุม: รับทราบ

4.4 มาตรฐานฝี มือแรงงานสาขา Information Network Cabling
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที8ประชุมว่า คุณณัฐพล(โอ้) เจ้าหน้าที8กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน แจ้งว่าช่วงนีDได้มีการเปลี8ยนตัว ผ.อ. กรมพัฒฯ จึงทําให้ชลอเรื8 องนีDไปก่อน
ที8ประชุม: รับทราบ
4.5 การแข่ งขันฝี มือแรงงานอาเซียน ครังที 10 สาขาเทคโนโลยีสายเครือข่ าย
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที8ประชุมว่า ยังไม่สามารถเรี ยกคณะอนุกรรมการประชุม
ในครัDงแรกได้ เนื8 องจากท่านปลัดยังไม่ได้เซ็นต์แต่งตัDง
ที8ประชุม: รับทราบ
4.6 เรืองย้ ายทีทาํ การสมาคม
ขณะนีDที8ทาํ การสมาคมฯใหม่ ได้สร้างเสร็ จแล้วโดยจะทําการย้ายในวันจันทร์ ที8 2 มิถุนายน 2557
และผูใ้ ห้เช่าคิดค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน
ที8ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา
5.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือ เป็ นตัวแทนเข้ าร่ วมแข่ งขันฝี มือแรงงานอาเซียน ครังที 10 สาขา
เทคโนโลยีระบบสายเครื อข่ าย
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) และคณะกรรมการสมาคม เห็นว่าควรจะลงเว็บไซต์สมาคมฯ
เพื8อประกาศรับสมัครตัวแทนเข้าร่ วมแข่งขันฝี มือแรงงานอาเซี ยน ครัDงที8 10 สาขาเทคโนโลยีระบบสาย
เครื อข่าย ณ กรุ งฮานอย สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม และแจ้งคุณสมบัติของผูส้ มัครด้วย
ที8ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ
6.1 หารายได้ เข้ าสมาคมฯเพิมเติม
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) แจ้งว่า เราจะหารายได้เพิ8มเติมโดย คุณกิSบ จากบริ ษทั ECO
CONSULMENT จะสนับสนุนในการแข่งขันฝื มือแรงงานในครัDงนีD โดยจะหาเครื8 องมือราคาถูกมาแนะนํา
ให้กบั สมาชิกสมาคมฯ ซึ8 งนายกสมาคมจะรับเรื8 องประสานงานต่อไป
ที8ประชุม: รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 17.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

