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ที� สคท.017/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 44/2555 วนัพธุที�  29  กมุภาพนัธ์  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  ห้อง Board Room อาคารอนิเตอร์ลิ�งค์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 1 

3.   นายสมศกัดิ!   เหล่าปรีชา  อุปนายก 2 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

6.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

7.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

8.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   กิจกรรมพิเศษ 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

  1.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  เหรัญญิก 

3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

  4.   นายสุวทิย ์  ศรีสุข   ฝ่ายวชิาการ 

  5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 

  6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

  7.   นายพรชยั  เอี:ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ  

 เริ:มประชุมเวลา 13.00 น. 

   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ที:ประธานในที:ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้:ประชุม      

พิจารณาเรื:องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีA  
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ระเบียบวาระที� 1   เรื�องแจ้งที�ประชุมเพื�อทราบ  

     เรื�องที� 1    ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “จับตาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจไทย” 

ประธาน:   ดว้ย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนดจดังานสัมมนา “จบัตาวกิฤตเศรษฐกิจโลกสร้าง 

                       ภูมิคุม้กนัธุรกิจไทย” เพื:อสร้างความตื:นตวัในภาคเอกชนใหค้อยจบัตาเฝ้าระวงัและเตรียมการรับมือ 

                       วกิฤตเศรษฐกิจโลก และระดมความคิดเห็นการบริหารความเสี:ยงในการรับมือและการปรับตวัของภาค 

             ธุรกิจไทย ในวนัพฤหสับดีที: 9 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนยฝึ์กอบรมพฒันาธุรกิจ 

             การคา้ ชัAน 6 กรมพฒันาธุรกิจการคา้   

    ที:ประชุม:  รับทราบ  

เรื�องที� 2     ขอเชิญร่วมสัมมนา 

ประธาน:   เนื:องดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย องคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศ (GIZ) และมูลนิธิ  คอนราด

อาเดนาวร์(KAS) ไดก้าํหนดจดัการสัมมนาเรื:อง “Social and Ecological market Economy กบั การพฒันา

อยา่งย ั:งยนื”  ในวนัที: 9 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 09.00-17.30 น.  ณ โรงแรมเดวสิ สุขมุวทิ 24   งานสัมมนา 

             ดงักล่าวจดัขึAนเพื:อเป็นเวทีในการแลกเปลี:ยนความคิดเห็น อีกทัAงร่วมหาแนวทางในการจดัการระบบ

เศรษฐกิจการตลาดอยา่งมีความรับผดิชอบมากขึAนของประเทศไทย    

     ที:ประชุม:  รับทราบ   

     เรื�องที� 3     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน ASEAN Business Forum 2012 

ประธาน:   ตามที: สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย TMA-สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ IOD-สมาคม 

                       ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ริเริ:มจดัการสัมมนาระดบัชาติ ASEAN Business Forum 2009 ขึAน 

                       ในปี 2552 เพื:อสร้างความตระหนกัในเรื:องชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community) 

                        และการเตรียมความพร้อมเพื:อรับรองผลกระทบที:จะเกิดขึAนในปี 2015 โดยงานนีAไดรั้บการประกาศใน 

                        กิจกรรมของ ASEAN Secretariat ในหมวดการสื:อสารอีกดว้ย  คณะทาํงานร่วม   จึงใคร่ขอเชิญ 

                        สมาคมฯ ของท่านเขา้ร่วมงานสัมมนาในวนัที: 28-29 กุมภาพนัธ์ 2555  ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  

          รอยลั เมอริเดียนโดยภายในงานท่านจะไดรั้บฟังวสิัยทศัน์ของผูน้าํทางธุรกิจทงัจากประเทศในกลุ่ม  

ASEAN และประเทศในภูมิภาคอื:นๆในประเด็นเกี:ยวกบัการสร้างความตระหนกัเรื:องการพฒันา 

           ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียนเพื:อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มประเทศ ASEAN ในเวที  

           อยา่งย ั:งยนื ภายใตห้วัขอ้หลกั Advancing Together towards 2015  ซึ: งจะมีผูน้าํประเทศและผูน้าํธุรกิจ 

           จากประเทศต่างๆ  เขา้ร่วมงานประมาณ  500 ท่าน (ไม่เสียค่าใชจ่้าย) 
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    ที:ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 4     ประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมและสัมมนา หอการค้าไทย 

ประธาน:    หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมที:ดาํเนินการจดัใน 

                   เดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2555  จาํนวน 16 หลกัสูตร ดงันีA  

- การสร้างแผนการขายเชิงกลยทุธ์                  วนัที: 16-17 ก.พ. 55 
       ณ โรงแรมแกรนดไ์ชน่าปริtนเซส 

- การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดหลงัวกิฤตสถานการณ์นํAาท่วม       วนัที: 20 ก.พ. 55 
       ณ โรงแรมแกรนดไ์ชน่าปริtนเซส 

- การวเิคราะห์ความจาํเป็นในการฝึกอบรมและจดัทาํแผนฝึกอบรมบนพืAนฐานของ Competency 
       Based Training     วนัที: 21-22 ก.พ. 55      ณ โรงแรมแกรนดไ์ชน่าปริtนเซส 

- เทคนิคการบริหารการจดัซืAอเชิงรุก         วนัที: 23 ก.พ. 55    ณ โรงแรมแกรนดไ์ชน่าปริtนเซส 
- เครื:องมือชาํระเงินในการคา้ระหวา่งประเทศเพื:อการนาํเขา้และการส่งออก     วนัที: 27-28 ก.พ. 55 
       ณ โรงแรมรอยลัปริtนเซส 

- การเจรจาต่อรอง            วนัที: 29 ก.พ. 55    ณ โรงแรมแกรนดไ์ชน่าปริtนเซส 
- 80 วธีิในการประหยดัภาษีและถูกตอ้งตามกฎหมาย     วนัที: 1 มี.ค. 55 
       ณ โรงแรมแกรนดไ์ชน่าปริtนเซส 

- กฎหมายที:เกี:ยวขอ้งกบังานสินเชื:อและการใหเ้ครดิต         วนัที: 14 มี.ค. 55 
       ณ โรงแรมรอยลัปริtนเซส 

- Employee Engagement มดัใจใหพ้นกังานรักและผกูพนัองคก์ร     ในวนัที: 15 มี.ค. 55 
       ณ โรงแรมรอยลัปริtนเซส 

- เส้นทางสู่การบริหารทีเป็นเลิศ                 วนัที: 16 มี.ค. 55      ณ โรงแรมรอยลัปริtนเซส 
- กลยทุธ์การบริหารคนเพื:อพิชิตเป้าหมาย           วนัที: 19 มี.ค. 55     ณ โรงแรมรอยลัปริtนเซส 
- การตลาดสาํหรับพนกังานขาย                 วนัที: 21 มี.ค. 55      ณ โรงแรมรอยลัปริtนเซส 
- พฒันาทกัษะการบริหารสาํหรับหวัหนา้งานยคุใหม่              วนัที: 26-27 มี.ค. 55 
       ณ โรงแรมรอยลัปริtนเซส 

- กฎวา่ดว้ยถิ:นกาํเนิดสินคา้ของอาเซียน          วนัที: 29 มี.ค. 55    ณ โรงแรมเอเชีย 
- กระบวนการของการบริหารยอดขายใหถึ้งเป้าหมาย      วนัที: 5 เม.ย. 55  ณ โรงแรมรอยลัปริtนเซส  

    ที:ประชุม:   รับทราบ    

เรื�องที� 5      เชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื�อตรวจสอบความถูกต้องของผลสํารวจมูลค่าตลาดคอมพวิเตอร์      

ฮาร์ดแวร์และตลาดสื�อสาร ประจําปี 2554 และประมาณการณ์ปี 2555 
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ประธาน:    ตามที: สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  โดยฝ่ายวจิยันโยบาย และศูนย ์       

เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกบัสมาคมภาคเอกชน อาที                             

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย (ATCI)  สมาคมสมองกลฝังตวัไทย (TESA) สมาคมเคเบิAล

ลิ:งไทย (TCA) ฯลฯ  บดันีA  คณะวจิยัสาํนกังานฯ ไดท้าํการสาํรวจและประมวลผลขอ้มูลเบืAองตน้เป็นที:

เรียบร้อยแลว้ และเพื:อใหผ้ลการสาํรวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และตลาดสื:อสารเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม ฝ่ายวจิยันโยบาย จึงจดัใหมี้การประชุมระดมความคิดเห็นในวนัศุกร์ที: 17 กุมภาพนัธ์ 

2555  เวลา 08.30-16.30น.  ณ หอ้งแมจิก 1 ชัAน 1 โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชั:น กรุงเทพฯ        โดย

สมาคมฯ ส่งผูแ้ทน น.ส.ปิยดา  เขา้ร่วมประชุมในครัA งนีA  

น.ส.ปิยดา   แจง้ในที:ประชุมวา่     ผลสาํรวจมูลค่าตลาดสื:อสาร Lan Cabling สาํหรับปี 2553-2554  คิดเป็น 18.4%   

                        หรือ 3,438 ลา้นบาท  และประมาณการปี 2555  คิดเป็น 21.2%  หรือ 4,166 ลา้นบาท       

                        ซึ: งมีปัจจยับวกคือ ปัญหาอุทกภยันํAาท่วม ทาํใหมี้การสั:งซืAออุปกรณ์บริการเพิ:ม เพื:อทดแทนส่วนที:เสียหาย 

    ที:ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6      สอบถามข้อมูลประจําเดือน และสมาชิก 

ประธาน:    ตามที: สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดข้อความร่วมมือสมาคมที:เป็นสมาชิก ในการจดัส่งขอ้มูลการ   

ดาํเนินกิจกรรมประจาํเดือน และความเคลื:อนไหวของจาํนวนสมาชิกมาอยา่งต่อเนื:องความละเอียดแลว้    

นัAน ในการนีA  เพื:อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น

รูปธรรม จึงใคร่ให้จดัส่งขอ้มูลประจาํเดือน กุมภาพนัธ์ 2555 และจาํนวนสมาชิก กลบัมายงัฝ่าย

ประสานงานสมาคมการคา้     โดยสมาคมฯไดท้าํการจดัส่งขอ้มูลประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 และจาํนวน

สมาชิก ไปยงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้เรียบร้อยแลว้ 

    ที:ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 43/2555 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค  (ธุรการสมาคมฯ)   ขอใหที้:ประชุมรับรองการประชุม ครัA งที: 43/2555 

ที:ประชุม:    รับรองการประชุม ครัA งที: 43/2555 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

 นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที:ประชุมวา่   รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที:  18 ม.ค. 55       

                     เป็น จาํนวนเงิน 333,590.37  บาท 

 มีรายรับ            ค่าลงโฆษณาคู่มือติดตัAงระบบสายสัญญาณ  เป็นจาํนวนเงิน   56,640 บาท  รายละเอียดดงันีA  

                         บริษทั อินเตอร์ลิAงค ์คอมมิวนิเคชั:น จาํกดั(มหาชน) จาํนวน  20,972 บาท 
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                                   บริษทั คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ(ประเทศไทย) จาํกดั  จาํนวน  21,400 บาท 

                          บริษทั เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวิร์ค จาํกดั   จาํนวน  3,567 บาท   

                          บริษทั คสัโตเมอร์เอ็นจิเนียริ:งเซอร์วสิ จาํกดั   จาํนวน  3,567  บาท 

                                   บริษทั แอลพีเอ็น ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั  จาํนวน  3,567  บาท 

                                   บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจาํกดั    จาํนวน  3,567  บาท 

(หมายเหตุ)  บริษทัที:ยงัไม่ไดช้าํระค่าลงโฆษณา ดงันีA    

                         บริษทั ว.ีเค. เน็ตเวิร์ค เซอร์วสิ จาํกดั  จาํนวน 21,400 บาท 

                         บริษทั ดีทีพี จาํกดั  จาํนวน  3,567 บาท    

                         บริษทั มลัติแชลแนลเทคโนโลยจีาํกดั  จาํนวน 3,567 บาท 

 รายจ่ายดังนี�      ค่าโทรศพัท ์ 258.25  บาท    ค่าอินเตอร์เน็ต  592.25  บาท 

                                               เงินเดือนพนกังาน  11,550  บาท  และค่าใชจ่้ายอื:นๆ    160  บาท         

          รวมค่าใช้จ่าย     ค่าโทรศพัทเ์ดือนมกราคม+กุมภาพนัธ์   660.75 บาท   ค่าอินเตอร์เน็ตเดือนมกราคม+ 

กุมภาพนัธ์   1,184.50 บาท   เงินเดือนประจาํเดือนมกราคม+โบนสั  23,875  บาท    

เงินเดือนประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 12,875 บาท   และค่าใชจ่้ายอื:นๆ   349  บาท    

                                     รวมค่าใช้จ่าย     38,944.25  บาท 

                     ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที� 29 ก.พ. 55    เป็นจาํนวนเงิน   352,944.75   บาท  (สามแสนหา้หมื:นสองพนั 

                                               เกา้ร้อยสี:สิบสี:บาทเจด็สิบหา้สตางค)์ 

   ที:ประชุม:  รับทราบ    

   ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

     4.1    เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ   แสงสลบั (นายทะเบียน)   แจง้ในที:ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที: 18 ม.ค. - 29 ก.พ. 55 

                      ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ:มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิก 109 บริษทั 

    ที:ประชุม:  รับทราบ 

     4.2    มาตรฐานระบบเคเบิ�ลโทรคมนาคมสําหรับอาคารพาณชิย์ 

    นายวลัลภ  ชยัวรรณ์   (ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ)    ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และยงัตอนนีAยงัไม่มีความคืบหนา้ 

                      แต่อยา่งใด 

     ที:ประชุม:  รับทราบ   
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     4.3   กจิกรรมวชิาการแปลมาตรฐาน 

     นายสุวทิย ์ ศรีสุข  (ฝ่ายวชิาการ)    ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้นื:องจากติดในเรื:องการเรียนหนงัสือ  โดยจะเขา้ร่วม  

ประชุมครัA งใน ครัA งต่อไป 

    ที:ประชุม:  รับทราบ                                                                        

    4.4   คู่มือติดตั�งระบบสายสัญญาณร่วมกบัสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ 

    นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  แจง้ในที:ประชุมวา่  ขณะนีAหนงัสือคู่มือติดตัAงระบบสายสัญญาณภายในอาคารไดจ้ดัพิมพเ์สร็จ 

                   เรียบร้อยแลว้ และส่งมาที:สมาคมฯแลว้จาํนวน 1,000 เล่ม 

    ที:ประชุม:  รับทราบ  นายกกล่าวขอบคุณ 

     4.5  การประชุมใหญ่สามัญ ครั�งที� 5 

     นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (ประธานดาํเนินงาน)  แจง้ในที:ประชุมวา่  การประชุมใหญ่สามญั ครัA งที: 5  กาํหนดขึAนใน 

            วนัพุธที: 25 เมษายน 2555  เวลา 13.00 น. - 17.00 น.  ณ หอ้งรัชดา 1  ส่วนค่าใชจ่้ายหอ้งประชุม  

             ของโรงแรม  การันตีที: 30 คน คนละ 350 บาท รวมค่าใชจ่้าย 10,500 บาท 

ที:ประชุม:  รับทราบ  นายกสมาคมฯแจง้ใหเ้ตรียมทาํจดหมายเชิญประชุม และสมาชิกท่านใดเขา้ร่วมประชุม สมาคมฯ 

                  จะแจกหนงัสือคู่มือติดตัAงสายสัญญาณภายในอาคารจาํนวน 2 เล่ม 

    ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

5.1  เรื�องลาป่วย ลากจิ ลาพกัร้อน ของเจ้าหน้าที�สมาคมฯ   

เจา้หนา้ที:สมาคมไดท้าํแบบฟอร์มการลาป่วย ลากิจ ลาพกัร้อน เพื:อนาํมาพิจารณาในที:ประชุม และขอใหพ้ิจารณา 

     วนัลาป่วย ลากิจ ลาพกัร้อน ของเจา้หนา้ที:สมาคมฯ  เพื:อความเหมาะสม 

     ที:ประชุม:   รับทราบ 

5.2  สมัครสมาชิกสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

ดว้ย สมาคมเคเบิAลลิ:งไทย ทาํการปิดงบดุลทุกๆปี กบั สนง.เฟื: องทองการบญัชีและทนายความ  ทัAงนีAฯสนง.เฟื: องทอง 

การบญัชีจึงใหส้มาคมฯ สมคัรสมาชิกสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย เพราะเป็นกฎขอ้บงัคบั โดยเสียค่าสมคัร 

เป็นจาํนวนเงิน 3,000 บาท  และในปีหนา้จะเสียค่าปิดงบทาํบญัชี 5,000 บาท   

     ที:ประชุม:  นายกสมาคมแจง้ใหส้อบถามกบั สนง.เฟื: องทองการบญัชีในการสมคัรสมาชิกสันนิบาตวา่ตอ้งชาํระ 

                       เพียงครัA งเดียว และตอ้งมีการต่ออายรุายปีอีกหรือเปล่า 

5.3  การชําระค่าหนังสือคู่มือติดตั�งระบบสายสัญญาณภายในอาคาร 

เนื:องดว้ยสมาคมเคเบิAลลิ:งไทย ร่วมกบั สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ร่วมกนัจดัทาํคู่มือติดตัAงระบบสายสัญญาณภายใน 

อาคารและบดันีAหนงัสือคู่มือดงักล่าวไดจ้ดัพิมพแ์ละจดัส่งมายงัสมาคมเคเบิAลลิ:งไทย เป็นที:เรียบร้อยแลว้ ซึ: งสมาคมฯ 
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ไดส้ั:งทาํหนงัสือคู่มือติดตัAงสายสัญญาณภายในอาคาร  ไวเ้ป็นจาํนวน 1,000 เล่ม โดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ  

คิดในราคาตน้ทุนเล่มละ 59 บาท  เป็นจาํนวนเงิน 59,000 บาท  จึงขอใหส้มาคมฯชาํระค่าหนงัสือคู่มือราคา 

ดงักล่าว ภายในสิAนเดือนกุมภาพนัธ์ 2555  หรือภายในวนัศุกร์ที: 2 มีนาคม 2555  นีA   และขอพิจารณาในการแบ่ง 

จาํนวนหนงัสือคู่มือสาํหรับบริษทัที:เป็นสปอนเซอร์ 

     ที:ประชุม:  นายกสมาคมฯ เสนอใหต่้อรองราคาเนื:องจากเราไดส้ปอนเซอร์นอ้ยจึงขอชาํระในจาํนวนเงินไม่เกิน 

                       30,000 บาท  โดยใหผู้จ้ดัการสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ไปต่อรองกบัผูจ้ดัพิมพแ์ละจะแจง้กลบัมาอีกครัA ง 

                       ส่วนสปอนเซอร์ที:ใหก้ารสนบัสนุนทางสมาคมฯจะแจกคู่มือติดตัAง ดงันีA   บริษทัลงโฆษณาร่วมกนั 6 บริษทั 

                       ในหนา้เดียวกนั สมาคมฯแจกใหบ้ริษทัละ 20 เล่ม  และบริษทัที:ลงโฆษณา 1 หนา้  สมาคมฯจะแจกให ้

                       บริษทัละ 120 เล่ม  และสมาชิกสมาคมจะได ้1 เล่ม 

    ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

 

    ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

    นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                              นายสมชาย   ทรัพยเ์ยน็ 

    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


