ที สคท.208/57/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 76– 11/2557 วันพุธที 19 พฤศจิกายน 2557
เวลา 16.00 น. ณ บริษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จํากัด
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

6. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

7. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

8. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

9. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

1. นายสมศักดิ8

เหล่าปรี ชา

นายกกิตติมศักดิ8

2. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกกิตติมศักดิ8

3. นายประภาส

ลิ:มกังวาฬมงคล

อุปนายก

4. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

5. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

6. นายพรชัย

เอี:ยมสุ กใส

กิจกรรพิเศษ

7. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

8. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ: มประชุมเวลา 16.30 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที:ประธานในที:ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที:
ประชุมพิจารณาเรื: องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีD

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
1.1 ขอเชิ ญประชุ ม
เนื:องด้วย สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการกําหนดแนวทางในการส่ งเสริ มและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุ ง
กระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง: ขึDน สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่าง
รวดเร็ วและทันต่อสถานการณ์เปลี:ยนแปลง โดยให้หน่วยงานภาครัฐจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริ การ
(Service Level Agreement) ในกระบวนการงานที:สาํ คัญต่อการให้บริ การแก่ภาคธุ รกิจ นัDน สํานักงาน ก.พ.ร.
จึงกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื:อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุ งการ
ให้บริ การของหน่วยงานภาครัฐจากภาคเอกชนในวันศุกร์ ที: 31 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
บางลําพู ชัDน ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท กรุ งเทพฯ
ที:ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 76-11/2557
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที:ประชุมรับรองการประชุม ครัDงที: 75-10/2557 วันพุธที: 15 ต.ค. 57
ที:ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัDงที: 75-10/2557

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที:ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที:
15 ต.ค. 57 เป็ นจํานวนเงิน 148,679.51 บาท
รายรับดังนี

เงินบริ จาคคุณปิ ยดา 2,915.24 บาท

รายจ่ ายดังนี

ค่าอินเทอร์ เน็ต (ต.ค.) 641 บาท, ค่าโทรศัพท์ (ต.ค.) 158.50 บาท,
ค่าบริ การเลขหมายทีโอที (ต.ค.) 107 บาท, ค่านํDา (ต.ค.) 201 บาท, ค่าไฟฟ้ า (ต.ค.) 468.50 บาท,
ค่านามบัตร 7,200 บาท , ค่าเช่าออฟฟิ ต (พ.ย.) 4,200 บาท , เงินเดือนพนักงาน (พ.ย.) 16,750 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 306 บาท

ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 19 พ.ย. 57 จํานวน 121,562.75 บาท ( หนึ:งแสนสองหมื:นหนึ:งพัน
ห้าร้อยหกสิ บสองบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)
ที:ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ติดภารกิจจึงให้เจ้าหน้าที:สมาคมฯ แจ้งว่า ในรอบเดือนระหว่าง
วันที: 15 ต.ค. – 19 พ.ย. 57 ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ:มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิกทัDงหมด 117 บริ ษทั
ที:ประชุม: รับทราบ
4.2 การฝึ กอบรมสาขา Information Network Cabling
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที:ประชุมว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครัDง
ที:ประชุม: รับทราบ
4.3 โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ การศึกษา
นายสมศักดิ8 เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมกิตติมศักดิ8) ติดภารกิจโดยฝากแจ้งในที:ประชุมว่า ต้องรอขัDนตอนการขอ
กองทุนวิจยั การศึกษาประมาณ 120 วัน
ที:ประชุม: รับทราบ
4.4 นามบัตรสมาคม
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคม) แจ้งในที:ประชุมว่า นามบัตรคณะกรรมการได้ทาํ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา
5.1 ขอเก็บเงินการเป็ นสมาชิ กสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รู ้สึกเป็ นเกียรตอย่างยิง: ที:ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมของท่าน ที:เข้า
ร่ วมเป็ นสมาชิกและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยดีมาตลอด บัดนีD อายุ
การเป็ นสมาชิกของสมาคมได้ขาดช่วงไป ดังนัDน จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญสมาคมของท่านต่ออายุสมาชิกถึงปี
ปั จจุบนั ตามใบขอเก็บเงิน ดังนีD
- ค่าสมาชิกรายปี 07/07/2556 – 07/07/2557 1 ปี จํานวนเงิน 17,000 บาท
- ค่าสมาชิกรายปี 07/07/2557 – 07/07/2558 1 ปี จํานวนเงิน 17,000 บาท
และภาษีมูลค่าเพิ:ม 7 % = 2,380 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 36,380 บาท
ที:ประชุม: มีมติจากคณะกรรมการ สมาคมฯ ขอยกเลิกการเป็ นสมาชิกสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ปิ ดประชุม เวลา 17.45 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

