
การประชุมการออกเอกสารรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
กรณีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ 19 

เพือ่ใชส้ าหรบัการเดนิทางระหวา่งประเทศ 

วนัที ่6 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 – 13.00 น.

ณ หอ้งประชุมชม เทพยสวุรรณ
กองโรคตดิตอ่ท ัว่ไป กรมควบคมุโรค



ระเบยีบวาระการประชุม

ระเบยีบวาระที ่1 ประธานแจง้เพือ่ทราบ

1.1 วัตถปุระสงคก์ารประชมุ
1.2 ประกาศและค าสัง่กรมควบคมุโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหนังสอืรับรองการสรา้งเสรมิ

ภมูคิุม้กนัโรค กรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19
โดย  แพทยห์ญงิวรยา เหลอืงออ่น ผูอ้ านวยการกองโรคตดิตอ่ทั่วไป

ระเบยีบวาระที ่2 เร ือ่งเพือ่ทราบ
2.1 เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีหรอืการใหย้าป้องกนัโรคระดบัสากล

โดย  แพทยห์ญงิวราลกัษณ ์ ตงัคณะกลุ  รองผูอ้ านวยการกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป

2.2 ผูม้อี านาจออกเอกสารรับรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค กรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
หรอืโรคโควดิ 19 ส าหรับการเดนิทางระหวา่งประเทศ
โดย  นางสาวอรยดุา  เตารส  นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร

2.3 แนวทางการออกเอกสารรับรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค กรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
หรอืโรคโควดิ 19 เพือ่ใชเ้ดนิทางระหวา่งประเทศ
โดย  แพทยห์ญงิรณดิา  เตชะสวุรรณา  นายแพทยช์ านาญการพเิศษ

ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งเพือ่พจิารณา

ผังการใหบ้รกิารส าหรับประชาชนทีม่าขอเอกสารรับรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนั กรณีวัคซนีป้องกนัโรค                       
ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 เพือ่ใชส้ าหรับการเดนิทางระหวา่งประเทศ 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี



ระเบยีบวาระที ่1 ประธานแจง้เพือ่ทราบ



ประเทศไทย เร ิม่มกีารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 ใหก้บัประชาชน ต ัง้แตว่นัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2564

เมือ่ไดร้บัวคัซนีโควดิ 19 ครบถว้นแลว้ จะไดร้บั...

เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประเทศไทย
จากสถานพยาบาลทีใ่หบ้รกิาร 

หากจะเดนิทางไปตา่งประเทศ สามารถขอรบั 

“เอกสารรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค กรณีวคัซนีป้องกนัโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 เพือ่ใชส้ าหรบัการเดนิทาง
ระหวา่งประเทศ” (เลม่เหลอืงโควดิ) 

ไดท้ีห่นว่ยงานทีก่รมควบคมุโรคก าหนด

ความเป็นมา



เอกสารรบัวคัซนีโควดิ 19 

ของประเทศไทย
เอกสารรบัวคัซนีโควดิ 19 

ใชส้ าหรบัไปตา่งประเทศ



ประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาติ
การออกหนงัสอืรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคโควดิ 19 

ลงราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2564

ประกาศกรมควบคมุโรค
แบบหนงัสอืรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคโควดิ 19

ลงราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2564

ค าส ัง่กรมควบคมุโรค
มอบหมายผูท้ ีม่อี านาจออกหนงัสอืรบัรอง
การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคโควดิ 19

ลงราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2564

บคุคลตามต าแหนง่
2 คน

เจา้หนา้ที ่           
ของสว่นราชการ          
ทีม่คีณุสมบตั ิ

6 คน (กรม คร.)



ประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาติ

เร ือ่ง การออกหนงัสอืรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) พ.ศ. 2564

ลงราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2564

• เอกสารรับรองฯ แกบ่คุคลทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 

ครบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ

• รปูแบบเอกสารรับรองฯ เป็นไปตามทีก่รมควบคมุโรคก าหนด

• ใหอ้ธบิดกีรมควบคมุโรคพจิารณามอบหมายใหบ้คุคล

เป็นผูม้อี านาจออกหนังสอืรับรองฯ

• ใหเ้รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายในการออกหนังสอืรับรองฯ 50 บาท/เลม่          

โดยออกใบเสร็จ และใหผู้ร้อ้งขอลงนามในใบเสร็จรับเงนิ 

พรอ้มสง่เงนิเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ

• ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหอ้อกหนังสอืรับรองฯ รายงานขอ้มลู

การออกหนังสอืรับรองฯ ตามทีก่รมควบคมุโรคก าหนด



ประกาศกรมควบคมุโรค

เร ือ่ง แบบหนงัสอืรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) พ.ศ. 2564

ลงราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2564





ระเบยีบวาระที ่2 เร ือ่งเพือ่ทราบ



2.1  เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีหรอืการใหย้าป้องกนัโรคระดบัสากล



เอกสารฯ ไมใ่ช ่วคัซนีพาสปอรต์

 วคัซนีพาสปอรต์ (Vaccine Passport) เป็นเอกสารยนืยนัการไดรั้บวคัซนี
ป้องกนัโรคตามทีก่ าหนด มแีนวคดิคลา้ยกบัการออกหนังสอืเดนิทางและวซีา่วา่
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศแลว้ แตใ่ชใ้นกรณีทีเ่กดิโรคระบาด
เป็นลกัษณะทีม่กีารตกลงรว่มกนัระหวา่งประเทศน ัน้ๆ วา่จะปฏบิตัติอ่
นกัเดนิทางทีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นในระยะเวลาทีก่ าหนดเหมอืนกนั
(เชน่ สามารถเขา้ประเทศได ้โดยลดการกกักนัตวั)

 วคัซนีพาสปอรต์ กรณี COVID – 19 คอื หลกัฐานทีร่ับรองวา่บคุคลไดร้ับการ
ฉีดวคัซนีตา้นโควดิ-19 หรอืเคยตดิโรคนีแ้ลว้ เนือ่งจากคนกลุม่นีจ้ะมภีมูคิุม้กนั
ในรา่งกายทีส่ามารถตอ่สูก้บัเชือ้โรคโควดิ-19 ได ้และท าใหม้แีนวโนม้จะตดิหรอื
แพรเ่ชือ้โรคนีไ้ดน้อ้ยกวา่คนทัว่ไป ชว่ยใหพ้วกเขามอีสิระมากขึน้ในการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ไปซือ้ของ หรอืไปท างาน ในพืน้ทีท่ีใ่ชม้าตรการควบคมุโรค



2.2 ผูม้อี านาจออกเอกสารรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19

ส าหรบัการเดนิทางระหวา่งประเทศ



ประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาติ

เร ือ่ง การออกหนงัสอืรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) พ.ศ. 2564

ลงราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2564

1) ตามขอ้ 5 บคุคลซึง่ด ารงต าแหนง่ เป็นผูท้ีม่อี านาจออกหนังสอืรับรองฯ

2) ตามขอ้ 6 เจา้หนา้ทีข่องสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรัฐ ทีม่คีณุสมบตัิ

เป็นผูท้ีม่อี านาจออกหนังสอืรับรองฯ

อธบิดกีรมควบคมุโรค พจิารณามอบหมายใหบ้คุคล ตามขอ้ 5 และ 6

จดัท า ค าส ัง่กรมควบคมุโรค มอบหมายผูม้อี านาจ 
จงึจะสามารถลงนามออกหนงัสอืรบัรองฯ



1) ตามขอ้ 5 บคุคลซึง่ด ารงต าแหนง่ ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผูท้ีม่อี านาจออกหนังสอืรับรองฯ

อธบิดกีรมควบคมุโรค พจิารณามอบหมาย

• เจา้หนา้ทีส่งักดักระทรวงสาธารณสขุ

• เจา้หนา้ทีส่งักดัสานกังานต ารวจแหง่ชาติ

• เจา้หนา้ทีส่งักดักรงุเทพมหานคร

• ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงกลาโหม

• ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในสงักดัมหาวทิยาลยัของรฐั

• ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในสงักดัสภากาชาดไทย

• หวัหนา้สว่นราชการหรอืหนว่ยงานของรฐั หรอืผูอ้ านวยการโรงพยาบาลหรอื

สถานพยาบาลในสงักดัหนว่ยงานของรฐั ตามทีอ่ธบิดกีรมควบคมุโรคเห็นสมควร



2)  ตามขอ้ 6 เจา้หนา้ทีข่องสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรัฐ ทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้

เป็นผูท้ีม่อี านาจออกหนังสอืรับรองฯ

อธบิดกีรมควบคมุโรค พจิารณามอบหมาย

• แพทย ์ทีม่ใีบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 

• พยาบาล ทีม่ใีบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล

และการผดงุครรภช์ ัน้หนึง่

• ผูไ้ดร้บัแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นเจา้พนกังานควบคมุโรคตดิตอ่ตามพระราชบญัญตัิ

โรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558



ประกาศคณะกรรมการ
โรคตดิตอ่แหง่ชาติ

เร ือ่ง หนงัสอืรบัรองฯ โควดิ 19

31 ม.ีค. 64

ประกาศกรมควบคมุโรค
เรือ่ง แบบหนงัสอืรบัรองฯ

19 เม.ย. 64

ระยะที ่1 (8คน)

ค าส ัง่กรมควบคมุโรค
เรือ่ง มอบหมายผูท้ ีม่อี านาจ

ออกหนงัสอืรบัรองฯ

19 เม.ย. 64

ระยะที ่2 เพิม่ผูม้อี านาจ 

เพือ่ขยายการใหบ้รกิาร

ระหวา่งด าเนนิการ

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ

- สคร.

- Travel Medicine Clinic

- รพ.จงัหวดั

ตามขอ้ 7 ใหก้องโรคตดิตอ่ท ัว่ไป กรมควบคมุโรค เสนอผูซ้ ึง่ด ารงต าแหนง่ตามขอ้ 5
หรอืผูซ้ ึง่มคีณุสมบตัติามขอ้ 6 พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่ก ีย่วขอ้ง ตอ่อธบิดกีรมควบคมุโรค 

เพือ่พจิารณามอบหมายใหผู้น้ ัน้เป็นผูท้ ีม่อีานาจออกหนงัสอืรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค



2.3 แนวทางการออกเอกสารรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 

เพือ่ใชเ้ดนิทางระหวา่งประเทศ



เอกสารรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค กรณีวคัซนีป้องกนั
โรคโควดิ 19 เพือ่ใชส้ าหรบัการเดนิทางระหวา่งประเทศ



ผูท้ ีไ่ดร้บัค าส ัง่มอบหมายจากอธบิดกีรมควบคมุโรค

แพทย์

พยาบาล

เจา้พนกังาน
ควบคมุ
โรคตดิตอ่

• เตรยีมระบบใหบ้รกิารออกเอกสารรับรองฯ

• ซกัซอ้มทมีงานในการตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของการไดรั้บวัคซนีโควดิ 19 ครบถว้น 

• ซกัซอ้มวธิกีารกรอกขอ้มลูในเอกสารรับรองฯ
ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น

• เตรยีมระบบการเก็บขอ้มลูการออกเอกสาร
รับรองฯ



ตรวจสอบเอกสารของผูม้ารบับรกิาร

1) หนังสอืเดนิทาง (Passport) ฉบบัตวัจรงิ และส าเนา (พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง)

2) บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัตวัจรงิ และส าเนา (พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง)

3) เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประเทศไทย ทีย่นืยันไดว้า่
บคุคลนัน้ไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 ครบถว้นแลว้ ฉบบัตวัจรงิ และส าเนา 
(พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง)

กรณีมอบอ านาจ มเีอกสารเพิม่เตมิดงันี้
1) หนังสอืมอบอ านาจ ฉบบัตวัจรงิ 

2) บตัรประชาชน ฉบบัตวัจรงิ และส าเนา (พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง)



ตวัอยา่งหนงัสอืมอบอ านาจ



เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 
ของประเทศไทย ทีย่นืยนัไดว้า่บคุคลน ัน้ไดร้บัวคัซนี

ป้องกนัโรคโควดิ 19 ครบถว้นแลว้





















ตวัอยา่งเอกสารรับรองฯ จริง



รายละเอยีดอืน่ๆ เพิม่เตมิ เพือ่ออกเอกสารฯ

• หน่วยงาน ผูม้อี านาจออกเอกสารรับรองฯ อาจเปิดใหบ้รกิารยืน่เอกสารหลกัฐานลว่งหนา้ผา่นทาง
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิสห์รอืระบบออนไลนอ์ืน่ และแจง้กลบัใหผู้ร้อ้งขอหรอืผูรั้บมอบอ านาจที่
ด าเนนิการแทนมารับเอกสารรับรองฯ พรอ้มจา่ยเงนิทีห่น่วยงานไดต้ามวนัเวลาทีก่ าหนด (เนือ่งจาก
ผูร้อ้งขอหรอืผูรั้บมอบอ านาจตอ้งลงนามทีต่อนลา่งของใบเสร็จรับเงนินัน้ดว้ย ตามทีก่ าหนด
ในประกาศคณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาต ิเรือ่ง การออกหนังสอืรับรองฯ ขอ้ 9) ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มและการบรหิารจัดการระบบใหบ้รกิารของหน่วยงานแตล่ะแหง่ 

• เอกสารรับรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค กรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19
เพือ่ใชเ้ดนิทางระหวา่งประเทศ เป็นการรับรองเฉพาะการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 หรอืโรคโควดิ 19 โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยยาของ
ราชอาณาจักรไทย หรอืไดรั้บการรับรองจากองคก์ารอนามัยโลก

• การแกไ้ข ขดูลบ ขดีฆา่ หรอืกรอกขอ้ความไมค่รบถว้นในตอนหนึง่ตอนใด ของเอกสาร
รบัรองฯ จะถอืวา่เอกสารรบัรองฯ น ัน้ใชไ้มไ่ด้



• เอกสารรับรองฯ ใหใ้ชเ้ป็นรายบคุคลเทา่นัน้ ไมใ่หใ้ชร้ว่มกนัเป็นหมูค่ณะ และตอ้ง
ออกเอกสารรับรองแยกส าหรับเด็กดว้ย

• หากเด็ก (อายตุ า่กวา่ 7 ปี) ยงัเขยีนหนังสอืไมไ่ด ้ ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครอง
ลงลายมอืชือ่ในเอกสารรับรองแทน 

• ส าหรับผูไ้มส่ามารถอา่นออกเขยีนได ้ใหผู้นั้น้พมิพล์ายนิว้มอืแทน (ปกตใิหใ้ช ้
นิว้หวัแมม่อืขวา)

รายละเอยีดอืน่ๆ เพิม่เตมิ เพือ่ออกเอกสารฯ



การรายงานขอ้มลูการออกเอกสารรบัรองฯ

ผู ้ท ี่ได้รบัการมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ออก
เอกสารรบัรองฯ จะตอ้งรายงานขอ้มลูการออกเอกสารรบัรองฯ 

(ตามเอกสารแนบ 3 ของแนวทางฯ)

โดยสง่รายงานดังกลา่วเป็นประจ าทกุเดอืน ในรปูแบบ

ไฟล ์Microsoft Excel และ Microsoft Word 

ภายในวันที ่7 ของเดอืนถัดไป ผา่นทางอเีมล

travelhealth@ddc.mail.go.th



ขอ้มลูในรายงาน ประกอบดว้ย

1 ขอ้มลูผูข้อรบัเอกสารรบัรองฯ ไดแ้ก่

• ล าดบัที่

• ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ) ของผูข้อรับเอกสารรับรองฯ

• หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หรอืหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูข้อรับเอกสาร
รับรองฯ 

• วนั เดอืน ปี ทีอ่อกเอกสารรับรองฯ

• เลขประจ าเลม่เอกสารรับรองฯ (เลม่เหลอืงโควดิ)

2 จ านวนการใชเ้ลม่เอกสารรบัรองฯ ไดแ้ก่

• จ านวนเลม่ทีอ่อกเอกสารรับรองฯ ไดถ้กูตอ้ง 

• จ านวนเลม่ทีใ่ชไ้มไ่ดไ้มส่ามารถออกเอกสารรับรองฯ พรอ้มระบเุลขประจ าเลม่ทีเ่สยี 

• จ านวนเลม่คงเหลอื



วธิกีารลงขอ้มลูการออกเอกสารรบัรองฯ 
ผา่น Intervac











ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเพือ่พจิารณา

ผังการใหบ้รกิารส าหรับประชาชนทีม่าขอเอกสารรับรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 
กรณีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19

เพือ่ใชส้ าหรับการเดนิทางระหวา่งประเทศ 



ยืน่เอกสาร 4 รายการ

1) หนังสอืเดนิทาง (Passport)  ตัวจรงิ และ ส าเนา 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน        ตัวจรงิ และ ส าเนา      

3) เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีในประเทศ  ตัวจรงิ และ ส าเนา         

4) คา่ออกเลม่ 50 บาท             

เจา้หนา้ทีเ่รยีกควิ

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ มอบเอกสารรบัรองฯ 

และใบเสร็จรบัเงนิ พรอ้มหลกัฐานตวัจรงิ 

คนืใหก้บัผูข้อเอกสารรบัรองฯ

ไมอ่อกเอกสารรับรองฯ
ไมค่รบถว้น/ไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ

ความครบถว้น/ถกูตอ้ง     

ของเอกสาร

เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการ                       

ออกเอกสารรบัรองฯ 

ครบถว้น/ถกูตอ้ง

** หากเป็นผูร้บัมอบอ านาจด าเนนิการแทน : 

ใหย้ืน่เอกสารเพิม่อกี 2 รายการ คอื

1) หนังสอืมอบอ านาจ ตัวจรงิ

2) บัตรประจ าตัวประชาชน ตัวจรงิ และส าเนา      

ของผูรั้บมอบอ านาจ

ผูข้อเอกสารรบัรองฯ ลงลายมอืชือ่

1) หนา้ 3 ของเอกสารรบัรองฯ ในชอ่ง whose signature follows 

(ใหเ้หมอืนกับหนังสอืเดนิทาง)

2) ตอนลา่งของใบเสร็จรบัเงนิ 

ผูข้อเอกสารรบัรองฯ ตดิตอ่นดัหมายหนว่ยงาน

ตามชอ่งทางทีก่ าหนด

ผูข้อเอกสารรบัรองฯ รบับตัรควิ

ความพรอ้มของหนว่ยงาน
ในการจดับรกิารออกเอกสารรบัรองฯ 
ผา่นระบบนดัหมายกอ่นเขา้รบับรกิาร



ดาวนโ์หลดเอกสารการประชุม




