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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย ครัง้ท่ี 4 / 2564 
วนัพฤหสับดี ท่ี  4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. 

โดยวิธี Conference Call ผา่นระบบ Google Meet 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก. เครโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประธานกลุ่มการคา้ (ประธานทีป่ระชุม) 

2. คุณเพชรรตัน์  เอกแสงกุล บมจ. อซีึน่ แอนด ์โค            ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมและความปลอดภยัและชวีอนามยั 

3. คุณปภชิชั ตัง้คารวคุณ บจก. ไทยโตอา อุตสาหกรรม    ประธานกลุ่มสารสนเทศและเลขาธกิาร 

4. คุณสายณัห ์ แม่นด ี บจก. สไีทยกนัไซเพน้ท ์  ประธานกลุ่มสิง่แวดลอ้ม (แทน) 

5. คุณภาณวทิย ์ ลิม่ศลิา บจก. โจตนัไทย  รองเลขาธกิาร  

6. คุณพริยิะ ชโลธร บจก. อุไรพาณิชย ์  เหรญัญกิ 

7. คุณวภิาดา นาคไพรชั บจก. กปัตนัโค๊ตติง้  กรรมการ 

8. คุณนพดล เตม็กมลรตัน์ บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ (แทน) 

ท่ีปรกึษาและสมาชิกผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก. คลัเลอรเ์คม  ทีป่รกึษา 

2. คุณบรรพต ปรยิะบ ารุงชาต ิ บจก. ยรูโีคท-ไทย  ทีป่รกึษา 

3. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก. เคมโคท้  ทีป่รกึษา  

4. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา (แทน) 

5. คุณนภา   สตีวารนิ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  สมาชกิสามญั (แทน) 

6. คุณสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู บจก. เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์ สมาชกิสามญั 

กรรมการและท่ีปรกึษาลาประชุม 

1. คุณศราวุฒ ิ  รชันกลู บจก. เจ. บ.ี พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพน็ท ์   นายกสมาคม 

2. คุณจารุรตัน์  ชยัยศบรูณะ        บจก. เบเยอร ์   ประธานกลุ่มกจิกรรม CSR  

3. คุณบญัชร ี  มณีดษิฐ ์ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  ประธานกลุ่มวชิาการ 

4. คุณสรุนาท  สมก าเนิด บจก. โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธแ์ละนายทะเบยีน 

5. คุณเพญ็นภา  โหสกุล บจก. ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์)  กรรมการ  

6. คุณกมลวรรณ์  ธรรมมะ บจก. อคัโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ีกรรมการ 

7. คุณพเิชษฐ ์  บุญญฤทธิ ์ บจก. อัค๊โซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

8. คุณปราณี   เรอืงเกรยีงสนิ บจก. ซนัโกเ้คมคิอลส ์  กรรมการ  

9. คุณพศิษิฐ ์   บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์  กรรมการ  

10. คุณไพศาล  พุทธสนัตธิรรม บจก. โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ทีป่รกึษา 

11. คุณอ านวย  อุษณกรกุล บจก. โกเวนเจอร ์  ทีป่รกึษา 

12. คุณสมพงษ ์  เณรรกัษา บจก. เอส.เอน็.อาร.์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์   ทีป่รกึษา 

13. คุณเรอืงศกัดิ ์   แสงเพญ็พราว บจก. โอเชีย่นโรตา้  ทีป่รกึษา 

14.  คุณประสทิธิ ์  ภูมสิถติยพ์งษ ์ ------  ทีป่รกึษา 
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15. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี ------  ทีป่รกึษา 

16. คุณปรชียั กูเ้กยีรตนินัท ์ ------  ทีป่รกึษา 

เร่ิมประชุม 14.30 น. 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี  3/2564 เมื่อวนัพฤหสับดี ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม แกไ้ขรายชื่อกรรมการและทีป่รกึษา “คุณนพดล เตม็กลมรตัน์” แกไ้ขเป็น “คุณนพดล เตม็กมลรตัน์” ทีป่ระชุมรบัรอง
รายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2        เรือ่งสืบเน่ือง และ แจ้งเพื่อทราบ 

 2.1 ความคืบหน้าประเดน็ประกาศคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า เรือ่ง Credit Term 

คุณสรนิทพิย ์รายงานความคบืหน้าทีท่างสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมหารอืกบัทางคณะกรรมการแขง่ขนัทางการคา้เมื่อ
วนัที ่27 กนัยายน 2564 ไปนัน้ สมาคมผูผ้ลติสไีทยไดม้กีารขอความร่วมมอืสมาชกิของสมาคมฯ ส่งหลกัฐานการซือ้-ขาย ทีแ่สดง
ใหเ้หน็ถงึหลกัปฏบิตัใินประเพณีการคา้เรื่องระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ (Credit Term) ทีม่ากกว่า 90 วนัในธุรกจิส ีโดยสง่ผ่าน
ทางสภาหอการคา้ เพื่อรวบรวมส่งถงึคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มอุตสาหกรรม และชีแ้จงประเดน็เพิม่เตมิเพื่อขอละเวน้การ
บงัคบัใช ้ประเดน็ดงักล่าว คอื 

- สทีาอาคารเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ทีม่หีน่วยผลติภณัฑจ์ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย
รายใหญ่หรอืรายย่อย จ าเป็นต้องจดัเกบ็สต๊อกสนิค้าจ านวนมากเพื่อเพยีงพอต่อการจ าหน่าย หากได้ระยะเวลาสนิเชื่อการค้าที่
ลดลงน้อยกว่า 90 วนั จะสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงนิของผูป้ระกอบการ 

- ธุรกิจสมีีข้อเสนอในการช าระเงนิ หากเป็นการช าระเงนิระยะสัน้ จะมีการให้ส่วนลดที่มากขึ้น หรือในทาง
กลบักนั หากตอ้งการระยะเวลาการช าระเงนิทีม่ากขึน้ กจ็ะไดร้บัส่วนลดทีน้่อยลง ซึง่ถอืเป็นเหตุผลทางธุรกจิทีม่คีวามหลากหลาย
อยู่แลว้นัน้ การลดระยะเวลาการช าระเงนิ ถอืว่าขดัต่อธรรมเนียมปฏบิตัิในธุรกจิสแีละผูจ้ าหน่ายเคมภีณัฑ ์

โดยรอการพจิารณาจากคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ ทีจ่ะประชุมในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2564 และจะแจง้
ความคบืหน้าใหท้ราบต่อไป 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบ  

วาระท่ี 3       เรือ่งเพื่อพิจารณา 

3.1 รบัรองสมาชิกใหม่  
 เนื่องจากคุณสุรนาท นายทะเบียนของสมาคมฯ ได้แจ้งลาออกจากการเป็นตัวแทน คุณสรินทิพย์ รายงาน

สมาชกิเขา้ใหม่และลาออกแทนคุณสุรนาท ว่ามสีมาชกิใหม่จ านวน 1 บรษิัท คอื บรษิัท เชอร์วนิ-วลิเลี่ยมส ์(ไทยแลนด์) จ ากดั 
ประเภทสมาชกิสามญั  

 ปัจจุบนัมจี านวนสมาชกิทัง้หมด 106 บรษิทั แบ่งเป็น 
 สมาชกิสามญั มจี านวน 47 บรษิทั และสมาชกิวสิามญั มจี านวน 59 บรษิทั 
 จากตวัแทน บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) คุณบญัชรยี ์ มณีดษิฐ ์ไดเ้กษียณอายุงาน ทางสมาคมฯ ขอให้

คุณนภา ท าหนงัสอืแจง้เปลีย่นแปลงตวัแทนมายงัสมาคมฯ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบและรบัรองสมาชกิใหม่ บรษิทั เชอรว์นิ-วลิเลีย่มส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
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3.2   รายงานรายรบั - รายจ่ายประจ าเดือน                                               
 คุณพริยิะ ขอรายงานรายรบั รายจ่ายประจ าเดอืนไปรายงานในการประชุมครัง้หน้า และแจง้ว่าปีนี้ยงัมสีมาชกิ

คา้งช าระอยู่ 24 บรษิทั  ซึง่จะท าการแจง้สง่รายชื่อไปทางไลน์กลุ่มกรรมการและทีป่รกึษา  

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 3.3  เรื่องท าหนังสือเร่งด่วนขอยืดระยะเวลาการบงัคบัใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขท่ี 2321-2564 และ 

272-2564 

  คุณสชุาตริายงาน หลงัจากไดเ้ขา้พบแสดงความยนิดกีารเขา้รบัต าแหน่งเลขาธกิาร สมอ. คุณบรรจง สกุรฑีา ได้

เรยีนแจง้ความเดอืดรอ้นจากการออกพระราชกจิจาโดยเร่งด่วน ทีห่ลายอุตสาหกรรมไดร้บัผลกระทบ  

  ประเดน็การออกพระราชกจิจาบงัคบัใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ 2321-2564 สอีมิลัชนัทนสภาวะอากาศ 

และ 272-2564 สอีมิลัชนัใชง้านทัว่ไป มขีอ้สรุปว่าผูป้ระกอบการสามารถใช ้มอก. เดมิต่อไดอ้กี 1 ปีนักจากวนับงัคบัใชข้อง มอก. 

ฉบบัใหม่ในเดอืนมกราคม 2565 แต่ระหว่างนี้ตอ้งยืน่เรื่องขอใชม้าตรฐานใหม่ภายในเดอืนมกราคม 2565 ซึง่ถา้ยื่นเรื่องเกนิก าหนด 

จะไม่สามารถใช ้มอก. เดมิต่อได ้

  โดยในปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง สมอ. จะมีการจัดสัมนาเรื่อง มอก. ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและ

หลกัเกณฑ์ในการยื่นขอมาตรฐานใหม่ในกลุ่มสนี ้าและสใีช้งานทัว่ไป ซึ่งไดข้อเป็นหนังสอืส่งมาทางสมาคมฯ เพื่อแจง้ให้สมาชกิ

รบัทราบต่อไป 

  คุณสายณัหเ์สนอแนะเพิม่เตมิว่าในการสง่ทดสอบ มอก. หวัขอ้ใหม่ สามารถสง่ทดสอบเฉพาะหวัขอ้เพิม่เตมิ คอื

การทดสอบเรื่อง VOC และ โลหะหนกั ไดห้รอืไม่ เนื่องจากค่าใชจ้่ายการสง่ทดสอบมรีาคาสงูกว่าหวัขอ้ละ 1-2 แสนบาท คุณสชุาติ

แจง้ว่าอาจยกเป็นประเดน็เพิม่เตมิในการเขา้พบ สมอ. เนื่องจากสมาคมฯ มกีารผลกัดนัใหบ้รษิทัสไีดร้บัมาตรฐาน มอก. อยู่แล้ว 

หากจะขอใหท้าง สมอ. พจิารณาเรื่องค่าใชจ้่ายเพื่อดงึดดูใหบ้รษิทัสนี าผลติภณัฑเ์ขา้สูม่าตรฐาน มอก. เพิม่มากขึน้ 

  
มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ และมอบหมายใหคุ้ณสรนิทพิย ์ท าจดหมายขอบคุณทาง สมอ. ทีไ่ดเ้ลื่อนการบงัคบัใช ้มอก. ใหม่ 
และสือ่สารใหส้มาชกิรบัทราบ 

          3.4 เรือ่งเสนอให้บรรจผุูแ้ทนสมาคมเขา้รว่มเป็นอนุกรรมการ สมอ. 

                คุณสชุาต ิแจง้ในทีป่ระชุมว่า สบืเน่ืองมากจากการเขา้พบแสดงความยนิดกีารเขา้รบัต าแหน่งเลขาธกิาร สมอ. 
และไดพ้ดูคุยกบัทางผูอ้ านวยการ สมอ. นัน้ คุณสุชาตไิดเ้สนอใหม้ผีูแ้ทนจากสมาคมฯ เพื่อเขา้ไปประชุมในฐานะผูส้งัเกตุการณ์ ใน
การเป็นผูร้บัทราบการออกมาตรฐาน หรอืมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดใดๆ โดยไม่เกีย่วกบักลุ่มอนุกรรมการ ทีม่ทีาง โจตนั, ทโีอ
เอ, อัค๊โซ่โนเบล และบางกอกไชน่า เพน้ท ์ทีเ่ป็นอนุกรรมการ สมอ. อยู่แลว้  

   อย่างไรกต็าม ทางผูอ้ านวยการ สมอ. แจง้ว่าเน่ืองจากสมาคมฯ มกีารเปลีย่นนายกสมาคมฯ มาหลายสมยั ท า
ใหก้ารสื่อสารอาจไม่ทัว่ถงึ คุณสุชาตจิงึเสนอว่าใหท้าง สมอ. สง่หนงัสอืไปทางส านกังานของสมาคมผูผ้ลติสไีทย คอืที ่บรษิทั อซีึน่ 
เพน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นหลกั และจะแต่งตัง้ตวัแทนจากสมาคมฯ เป็นผูร้บัทราบและเป็นคณะกรรมการร่วมร่างต่อไป 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ และจะพจิารณาแต่งตวัตนัแทนจากสมาคมฯ เพื่อเป็นผูส้งัเกตุการณ์ เขา้ประชุมกบัทาง สมอ. โดย
มอบหมายใหคุ้ณปภชิชั เป็นผูด้ าเนินการประสานงานสรรหาตวัแทนจากสมาคมฯ  
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        3.5 ประเดน็ปัญหาเก่ียวกบั Regulatory Guillotine การลด เลิก กฏหมายท่ีไม่จ าเป็น         (เอกสารแนบท่ี 1) 

 คุณสุชาติน าเสนอประเดน็ส าคญัจากการประชุมสมาคมการค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เสนอให้แก้ไขกฏหมายที่ไม่
เอือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกจิ โดยจะรวบรวมประเดน็จากแต่ละสมาคม เพื่อน ามาพจิารณาและผลกัดนั 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ 

วาระท่ี 4 เรือ่งอ่ืนๆ   

 4.1 เรือ่งเสนอเพ่ิมสถาบนัทดสอบหาค่า VAC ในการขอฉลากเขียว 

  คุณสุชาตนิ าเสนอ จากขอ้เสนอแนะของคุณภาณวทิย ์เรื่องการทดสอบ VAC เป็นขอ้กาหนดหนึ่งในการขอรบั
รองฉลากเขยีว ปัจจุบนัน้ีมสีถาบนัทีส่ามารถทดสอบไดค้อื  

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) และทดสอบตามมาตรฐานวธิกีาร ASTM เนื่องจากมเีพยีงสถาบนั
เดยีวทีท่ดสอบได ้สง่ผลใหเ้กดิความล่าชา้ ขณะนี้ทาง เครื่องทดสอบที ่สถาบนั วว. มปัีญหา ท าใหก้ารทดสอบยิง่ยาวนานขึน้ สง่ผล
กระทบกบัผูป้ระกอบการทีต่อ้งการรบัรองฉลากและน าไปใชเ้พื่อสง่เสรมิการขาย 
  เน่ืองจากการทดสอบ VAC สามารถท าได้ 2 มาตรฐานการทดสอบ นัน่คอื ASTM และ ISO ซึ่งมาตรฐานการ
ทดสอบ ISO จะมสีถาบนักลางที่สามารถท าการทดสอบได้มากขึน้ เช่น SGS และ Intertek ดงันัน้จงึขอเสนอให้ทางสมาคมฯ น า
เรื่องนี้ขึน้พิจารณาร่วมกบัสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย เพื่อบรรจุวธิกีารทดสอบ VAC ด้วยมาตรฐาน ISO ใน ขอ้ก าหนดการรบัรอง
ฉลากเขยีวส าหรบัส ี 
  คุณสุชาติเสนอแนะและขอขอ้มูลเพิม่เติมจากคุณภาณวทิย์เรื่องการเปรยีบเทยีบวธิกีารทดสอบของ ISO และ 
ASTM หากวธิกีารทดสอบอา้งองิและเป็นวธิกีารทีม่หีนงัสอือา้งองิและเป็นทีย่อมรบัในสากลหรอืไม่ เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการตดิต่อ
กบัทางสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย เพื่อพจิารณาและร่างหนงัสอืถงึสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 
  คุณวภิาดาแจง้เพิม่เตมิว่าสถาบนัสิง่แวดลอ้มตอ้งการใหห้อ้งทดสอบผ่านมาตรฐาน 17025 ก่อน ซึง่ทางสถาบนั
ทดสอบ วว. ไดร้บัมาตรฐาน 17025 เป็นกรณีพเิศษ ส่วนทาง SGS และ Intertek กไ็ด้รบัมาตรฐาน 17025 เช่นเดยีวกนั แต่เป็น
มาตรฐานคนละหวัขอ้กบัทีส่ถานบนัสิง่แวดลอ้มไทยรบัรอง ซึง่อาจจะตอ้งตรวจสอบตรงสว่นนี้เพิม่เตมิ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ และมอบหมายใหคุ้ณปภชิชัประสานงานกบัคุณภาณวทิยเ์รื่องการขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 4.2 การสุ่มตรวจสอบจาก สมอ. ท่ีเข้าตรวจสอบ มอก. แต่ละหวัข้อ แต่จากน้ีไปจะไม่เป็นการสุ่มตรวจสอบ 
แต่ทุกบริษทัจะต้องส่งตรวจสอบทุกผลิตภณัฑแ์ละทุกปี 

  คุณสุชาติ สอบถามประเด็นดงักล่าวในที่ประชุมว่ามบีริษัทใดที่ได้รบัแจ้งการเปลี่ยนการทดสอบจากการสุ่ม
ทดสอบ มาเป็นการสง่ทุกผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั มอก. เขา้ทดสอบทุกปีบา้งหรอืไม่ 
  คุณสายณัห ์ในฐานะอนุกรรมการฯ แจง้ว่ายงัไม่ไดร้บัแจง้ขอ้ก าหนดดงักล่าว 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรบัทราบ และมอบหมายให้คุณสายณัห์ ตรวจสอบหวัขอ้ดงักล่าวและหากมขีอ้มูลเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
สมอ. ฝากแจง้อพัเดทกบัทางสมาคมฯ 
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 4.3 ข้อมูลจากการเข้ารว่มประชุม APIC  

        คุณเพชรรตัน์ แจ้งว่าทางนายกสมาคมฯ ได้แนะน าตัวและน าเสนอสมาคมฯ คุณเพชรรตัน์เป็นตัวแทน
สมาคมฯ น าเสนอหวัขอ้ APEC, AMEC และการปรบัปรุงเรื่องสภาวะอากาศในธุรกจิส ีทีใ่นอนาคตจะมผีลกระทบ เพื่อเตรยีมแผน
รองรบัในการออกกฏหมายจากส่วนราชการ ในส่วนการจดังาน ไดม้กีารเสนอแนะเพิม่เตมิว่าควรเป็นการประชุมแบบเหน็หน้า และ
การประชุมควรกระชบัมากกว่านี้ ในสว่นการจดังานปีหน้า ประเทศจนีเสนอจะเป็นเจา้ภาพการจดังาน และเสนอใหก้ารประชุมแบบ 
On site  

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ 

  4.4 ประชาสมัพนัธเ์รือ่งการสมคัรสมาชิกสภาอตุสาหกรรม 

        คุณเพชรรตัน์ ประชาสมัพนัธก์ารเขา้เป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรม เน่ืองจากมผีลประโยชน์ต่างๆ มากมาย 
เช่น ราคา ATK พเิศษ หรอืขา่วสารทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  
       นอกจากนี้ เกีย่วกบัเรื่อง สมอ. คุณพมิพใ์จ จากกลุ่มสภาอุตสาหกรรมไดแ้จง้ว่าคนืสายงานมาตรฐาน หากมี
การเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิจะแจง้ใหท้ราบ 
       เรื่องคารบ์อนฟุตปริน้ กเ็ป็นอกีประเดน็ทีท่างภาครฐั ก าลงัใหค้วามส าคญัและตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 
        
  4.5 เรือ่ง QR Code มอก. และฉลากเขียว 

       คุณสุชาต ิปรกึษาในที่ประชุมว่าอุตสาหกรรมสมีมีาตรฐานที่รองรบัทัง้มาตรฐาน มอก. และฉลากเขยีว ที่
เกอืบทุกบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมฯ ไดร้บัมาตรฐานดงักล่าว แต่มาตรฐานฉลากเขยีวไม่ค่อยมบีทบาทเท่าไหร่ ซึง่ควรผลกัดนัให้
รฐับาลเหน็ว่าเป็นมาตรฐานทีม่บีทบาทดา้นสิง่แวดลอ้ม หากรฐับาลจะส่งเสรมิดา้นคารบ์อนฟุตปริน้เพิม่เตมิอกีจะเกดิค่าใชจ้่ายทีส่งู
มาก และไม่เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมส ีและธุรกจิทีเ่ป็นขนาดเลก็และขนาดกลาง 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 
ปิดการประชุม เวลา 15.40  น.                  
 
 
                     

ผูบ้นัทกึการประชุม: นางสาวสรนิทพิย ์ ปัณฑพลงักรู 

 
ผูต้รวจแกไ้ข: นายปภชิชั  ตัง้คารวคุณ 

 
 ผูร้บัรองการประชุม: นายศราวุฒ ิ รชันกลู 
 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
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