
วาระการประชุม

วาระท่ี 1 เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2560

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง

3.1 เร่ืองปฎิทินกิจกรรมท่ีจะท าระหว่างปี 2560 - 2561

         - การจดังานท าบญุเล้ียงพระเปิดสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ

3.2 เร่ือง WEB SITE เพ่ือการประชาสมัพนัธ์

วาระท่ี 4 เร่ืองรายรับรายจ่ายของสมาคม

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ ถา้มี

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือทีเ่ข้าร่วมประชุม

1. นายสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ นายกสมาคม(ประธานในท่ีประชุม)

2. นายสุทธิชยั มณีรัตน์พงษสุ์ข อุปนายกสมาคมคนท่ี1และเลขานุการ

3. นายอุดมเดช เดชเกิด นายทะเบียน

4. นายมานิต แสงจนัทร์ กรรมการ

5. นายสมชาย เก่งกิจขจรชยั กรรมการ

6. นายเอกรินทร์ ขนุศรี กรรมการ

7. นายเสกสรรค์ สงัขท์อง กรรมการ

8. นายรัตนจิตร สมชยัชนะ กรรมการ

9 .นายโสภณัฑ์ พฤกษสิทธิ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการบริหารทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภาระกิจอ่ืน

1. นายจตุรงค์ ตุลสุข ปฎิคม

2. นายสุชาติ สหวงศว์รการ อุปนายกสมาคมคนท่ี2

3. นายสุมิทธ์ สร้อยอ ามาตย์ เหรัญญิก

4. นายสมศกัด์ิ ชูสงัข์ กรรมการ

5. นายณฐัวงค์ อนนัตะ กรรมการ

6.นายปรเมษฐ์ ศรีเสถียร กรรมการ

7.นายพิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดบั กรรมการ

8.นายอรุณ คงพว่ง กรรมการ

วนัอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา12.00น. ณ.ห้องประชุมสมาคมโลหะเฟืองเหนือ

สมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ
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*****************************************************************************************************



เร่ิมประชุมเวลา 12.00 น.

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

ประธานในท่ีประชุมแจง้ให้ทราบ ดงัน้ี

เร่ืองท่ี1 คุณอุดมเดช(นายทะเบียน)แจง้จ านวนสมาชิกสามญั ดงัต่อไปน้ี

       - สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  จ  านวน 11 คน

       - สมาชิกสามญัรายปี  จ  านวน 151  คน

       - สมาชิกสามญัตลอดชีพ  จ  านวน 27 คน

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่4/2560

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 โดยไมมี่การแกไ้ขเพ่ิมเติม

วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง

3.1 เร่ืองปฎทินิกิจกรรมทีจ่ะท าระหว่างปี 2561 

คุณสุทธิชยัเสนอกิจกรรมดงัน้ี

13-ม.ค.  - งานกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ณท่ีท าการสมาคมโลหะเฟืองเหนือ

4-ก.พ.  - งานสกัการะบชูาองคพ์ระวิษณุกรรม ณ.ส านกัสงฆร่์มโพธ์ิธรรม จ.กาญจนบรีุ

1-เม.ย.  -  ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ณ. ห้องประชุมสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ

 -  งานครอบครูช่าง รดน ้าด าหวั งานมทิุตาจิต ณ.ท่ีท  าการสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ

14-ก.ค.  - งานครบรอบวนัสถาปนา " ช่างกลพระนครเหนือ " 60ปี

19-ส.ค.  - งานผา้ป่าเคร่ืองมือแพทย ์โรงพยาบาลปากเกร็ด

16-ธ.ค.  - งานเล้ียงสงัสรรคป์ระจ าปี สมาคมโลหะเฟืองเหนือ

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั

3.2 เร่ือง WEB SITE เพ่ือการประชาสัมพันธ์

คุณอุดมเดช(แทนคุณสุมิทธ์)เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติับริษทัท่ีจะเขา้มาท า Web Site ของสมาคมฯคือ

1. บริษทั คลิกเน็กซ์ จ  ากดั เสนอราคาเป็นจ านวนเงิน 28,248 บาท (รวม vat.)

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัและตั้งคณะท างานร่วมดงัน้ี

1. นายสุทธิชยั มณีรัตน์พงษสุ์ข

1. นายจตุรงค์ ตุลสุข

2. นายสุชาติ สหวงศว์รการ

3. นายสุมิทธ์ สร้อยอ ามาตย์

3. นายอุดมเดช เดชเกิด

โดยให้มีก าหนดเสร็จภายในเดือนมีนาคมน้ีและแจง้ความคืบหนา้ในการประชุมคร้ังต่อไป

วาระที ่4 เร่ืองรายรับรายจ่ายของสมาคม

คุณมานิต กรรมการ (ปฎิบติังานแทนเหรัญญิก) แจง้ยอดเงินในบญัชีธนาคารออมสินลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 

       เป็นจ านวนเงิน 151,268.75 บาท

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

วาระที ่5 เร่ืองอ่ืนๆ 



 เร่ืองท่ี1 คุณอุดมเดช(ปฎิบติังานแทนเหรัญญิก) แจง้น าส่งใบเสร็จรับเงิน(ส าเนา)ทั้งหมดเพ่ือแสดงรายรับของสมาคมฯให้กบั

              ผูจ้ดัท  าบญัชีเพ่ือใชใ้นการท าบญัชีงบดุลปี2560 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

เร่ืองท่ี2 คุณมานิต เสนอโครงการบริจาคพดัลมระบายอากาศและความร้อนให้กบัโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ต้ีดูเมน

             จงัหวดั พะเยา โดยมีความตอ้งการพดัลม จ านวน 28 ตวั

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบให้คุณมานิตน าส่งรายละเอียดและเสนอพิจารณาวงเงินบริจาคในการประชุมคร้ังหนา้

เร่ืองท่ี3  คุณอุดมเดชเสนอให้ท่ีประชุมพิจรณาเร่ืองก าหนดวงเงินช่วยเหลือกรณี พอ่ แม ่สามมี ภรรยา บตุร ของสมาชิก

              สมาคมเสียชีวิต

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติให้ก  าหนดเงินช่วยเหลือไมเ่กิน 3,000 บาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมส่วนพวงหรีดในงาน

ทา่นนายกสมาคมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย

ปิดประชุมเวลา  15.00 น.

(นายอุดมเดช    เดชเกิด)

ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจ/รับรอง

(นายสมเกรียติ    วิจิตรพนมศิลป์)
นายทะเบียน นายกสมาคมฯ


