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1. วัตถุประสงค ์  
1.1 เพื ่อก าหนดวิธีก ารและขั้นตอนการคัด เลือกและแต่งตั ้ ง คณะท า ง าน เพื ่อความ เป็นกลาง  

ผู้ควบคุมการทดสอบ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ 
1.2 เพื่อเป็นการก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการประชุมคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  

รวมทั้ งผู้ รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ  
1 .3 เพื่ อก าหนดวิธีการประเมินสมรรถนะของผู้ ควบคุมการทดสอบ  

 
2. ขอบข่าย 

2.1 ครอบคลุมการคัดเลือก แต่งตั้งคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  ผู้ควบคุมการทดสอบ หรือกรณี 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข องค์ประกอบ/รายชื่อคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง รวมทั้งการประเมิน 
ผู้ควบคุมการทดสอบ 

2.2 ครอบคลุมถึงการด าเนินการประชุมของคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  
 

3. นิยาม 
3.1 เลขานุการ หมายถึง เลขานุการคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
3.2 ผู้ควบคุมการทดสอบ หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน/ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการทดสอบ  
3.3 คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง (Impartiality Committee) หมายถึง คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 

ที่ได้รับการแต่งต้ังจากผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 เอกสารการทบทวนสมรรถนะผู้ควบคุมการทดสอบ (F-SDD-04)  
4.2 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) 
4.3 เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) 
4.4 เอกสารการแบ่งกลุ่มองค์ประกอบคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง (F-SDD-10) 
4.5 หนังสือแต่งตั้งผู้แทนในคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง (F-SDD-11) 
4.6 ทะเบียนรายช่ือคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง (F-SDD-13) 
4.7 ทะเบียนรายช่ือผู้เข้าประชุม (F-SDD-14) 
4.8 ประวัตคิณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
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4.9 ประวัตผิู้ควบคุมการทดสอบ 
4.10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
4.11 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการทดสอบ 
4.12 ระเบียบวาระการประชุม 
4.13 รายงานการประชุมคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
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5. แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน  
5.1 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

ตามข้อ 6.1) 

                                                   
              /             

                       /            

                            
                   

                                            
                                       

                            
                   

                            
                   

                                               
(F-SDD-13)

                                               

                            
                   

                            
                   

              
                                 

                 

                                              
                            (F-SDD-06)        
                                                   
                                                 
                                           
 (F-SDD-07)

                            
                   

          

       

 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การคัดเลือกและประชุม 

คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  
ผู้ควบคุมการทดสอบ 

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-03 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่  5 | 13 

 

  

5.2 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง การแต่งตั้งผู้ควบคุมการทดสอบ (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.2) 
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5.3 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง การประชุมคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 6.3) 

                                             
                                

                                                 

         
                                          

       

                           

         

         

                                            
                                                   
                                  

                                                 
                  

         

 
 

 
6 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน  
6.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  

6.1.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการจัดท า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข
องค์ประกอบของคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก  
โดยกรอกรายละเอียดลงในเอกสารการแบ่งกลุ่มองค์ประกอบคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง (F-SDD-10)  

6.1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท าและจัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแต่งตั้งผู้แทน/ผู้แทนส ารอง พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งผู้แทนในคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  
(F-SDD-11) 
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6.1.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 กรณีที่ผู้แทน/ผู้แทนส ารองมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินการตามข้อ 6.1.4  

 กรณีที่ผู้แทน/ผู้แทนส ารองมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ให้ เจ้าหน้าที่ จัดส่งหนังสือ 
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งผู้แทน/ผู้แทนส ารองใหม่ ตามข้อ 6.1.2 

6.1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท าทะเบียนรายชื่อคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
(F-SDD-13) 

6.1.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
เสนอผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อพิจารณา 

6.1.6 ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน พิจารณาอนุมัต ิ

 กรณีไม่อนุมัติให้ด าเนินการรับค าสั่งกลับมาเพื่อปรับปรุง ให้ด าเนินการตามข้อ 6.1.1  

 กรณีอนุมัติให้ด าเนินการตามข้อ 6.1.7 
6.1.7 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชี้แจงและให้คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ลงนาม

ในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) และกรณีที่คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ต้องพิจารณา
ในเรื่องที่มีส่วนได้เสียก าหนดให้คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ต้องลงนามเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (F-SDD-07) ว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนด และปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง 

 
6.2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การแต่งตั้งผู้ควบคุมการทดสอบ 

6.2.1 นายทะเบียนก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในภาคผนวก 
6.2.2 นายทะเบียนชี้แจงและให้ผู้ควบคุมการทดสอบ ลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) 

และเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  (F-SDD-07) ว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดและ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง 

6.2.3 นายทะเบียนท าหน้าที่ประเมินสมรรถนะผู้ควบคุมการทดสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบันทึกผล 
ในเอกสารการทบทวนสมรรถนะผู้ควบคุมการทดสอบ (F-SDD-04) และจัดส่งผลการประเมิน 
ให้กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป  
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6.3 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การประชุมคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  
6.3.1 เลขานุการจัดท าระเบียบวาระการประชุม และจัดเตรียมการประชุม โดยวาระการประชุมประกอบด้วย 

 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลาง  

 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลาง  
หมายเหตุ:     

- กรณีการประชุมคณะท างานต้องด าเนินการตรวจสอบการเข้าร่วมประชุมและความสมดุล 
ของผู้แทนแต่ละภาคส่วน 

- กรณีที่มีการเลื่อนประชุม เลขานุการด าเนินการแจ้งคณะท างานเพื่อความเป็นกลางทันที 
พร้อมประสานกับประธานเพื่อก าหนดวันประชุมใหม่ 

6.3.2 คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และลงนามในทะเบียน
รายชื่อผู้ เข้าประชุม (F-SDD-14) ทั้งนี้การก าหนดองค์ประชุม การนัดประชุม การลงมติ ให้อ้างอิง 
ตามภาคผนวก 
หมายเหต:ุ กรณีที่การประชุมยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น เลขานุการประสานกับประธานเพื่อก าหนดวันประชุมใหม่ 

6.3.3 เลขานุการบันทึกผลการประชุม พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประชุม  
6.3.4 เลขานุการน ารายงานการประชุม เสนอที่ประชุมคณะท างาน ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณารับรอง 

หรือเวียนให้รับทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุม 
6.3.5 เลขานุการเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมไว้ในแฟ้มการประชุม 
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7. การจัดเก็บบนัทึก และเอกสาร 
รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลา

ที่เก็บ 
ผู้เก็บ 

- หนังสือแจ้งขอให้แต่งต้ังผู้แทน
ผู้แทนส ารอง 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
คณะท างานเพื่อ
ความเป็นกลาง/ผู้

ควบคุมการทดสอบ 

ตู้เก็บเอกสาร 4 ปี เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน

พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 

F-SDD-06 สัญญาว่าด้วยการรักษา
ความลับ 

ตลอดไป 

F-SDD-07 เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

F-SDD-10 เอกสารการแบ่งกลุ่ม
องค์ประกอบคณะท างานเพื่อ
ความเป็นกลาง 

4 ปี 

F-SDD-11 หนังสือแต่งตั้งผู้แทนใน
คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 

- ประวัตคิณะท างานเพื่อความ
เป็นกลาง /ประวัตผิู้ควบคุม
การทดสอบ 

F-SDD-13 ทะเบียนรายช่ือคณะท างาน
เพื่อความเป็นกลาง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
ความเป็นกลาง 
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รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลา
ที่เก็บ 

ผู้เก็บ 

F-SDD-14 ทะเบียนรายช่ือผู้เข้า
ประชุม 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม การ
ประชุมคณะท างาน
เพื่อความเป็นกลาง  

ตู้เก็บเอกสาร 4 ปี กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

- ระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบการ
ประชุม 

- รายงานการประชุม 
F-SDD-04 เอกสารการทบทวน

สมรรถนะผู้ควบคุมการ
ทดสอบ  

จัดเก็บเข้าแฟ้มผู้
ควบคุมการทดสอบ 

ตู้เก็บเอกสาร 4 ปี กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 
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ภาคผนวก 
องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ คุณสมบัติของคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้น 
จากต าแหน่ง หน้าที่ประธาน การประชุม รายงานการประชุม การรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียของคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
1. องค์ประกอบคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง  

คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย ผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสมดุล โดยไม่ก่อให้เกิดการครอบครองเสียงส่วนใหญ่ คือ 

(1) ผู้แทนผู้ยื่นค าขอ/ผู้เข้ารับการทดสอบ/ผู้ได้รับหนังสือรับรอง จ านวน 1 คน 
(2) ผู้แทนนายจ้าง/ผู้ว่าจ้าง จ านวน 1 คน 
(3) ผู้แทนจากหนว่ยงานภาคการศึกษา จ านวน 1 คน 
(4) ผู้แทนส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จ านวน 1 คน 
(5)     ผู้แทนกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 1 คน เป็นเลขานุการ (งดออกเสียง) 

2. อ านาจหน้าที่  
(1) ร่วมก าหนดนโยบายและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางที่เกี่ยวกับการรับรอง   
(2) ควบคุม ดูแล ติดตาม ขัดขวางแนวโน้มต่างๆ ในกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ

การทดสอบ ที่จะยอมให้การค้าหรือเรื่องอื่นๆ มาท าให้ความเป็นกลางเสียไป 
(3) ให้ค าแนะน าในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเป็นกลางและความเชื่อมั่นในการรับรอง รวมทั้ง 

การเปิดเผยข้อมูล และการรับรู้ของสาธารณะ 
(4) พิจารณาความเสี่ยงจาก กิจกรรม โครงการ องค์กร บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทดสอบ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการรับรอง และให้ค าแนะน าเพื่อลด ก าจัด หรือป้องกัน  
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นกลางในการรับรอง 

3. คุณสมบัติของคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
(1) มีประสบการณ์ท างานในภาคส่วนที่เป็นผู้แทน อย่างน้อย 5 ปี  
(2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในภาคส่วนที่เป็นผู้แทน 
(3) เป็นบุคคลซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะท างานได ้

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
 คณะท างานเพ่ือความเป็นกลาง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
5. การพ้นจากต าแหน่ง 

คณะท างานเพ่ือความเป็นกลาง จะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(1) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
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(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระท า  

โดยประมาท 
(7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

หมายเหตุ : 
- หากคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง พ้นจากต าแหน่งให้พิจารณาคัดเลือกใหม่โดยให้มี

องค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อ 3  และ ข้อ  5 เพื่อเสนอองค์ประกอบ/รายชื่อของ
คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
แต่งต้ัง และแจ้งให้หน่วยรับรองระบบงาน (ถ้ามี) ทราบ  

- คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของคณะท างานเพื่อความเป็นกลางที่พ้นจากต าแหน่ง  

- กรณีคณะท างานเพื่อความเป็นกลางให้ค าแนะน าแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในประเด็นที่ 
มีผลกระทบต่อความเป็นกลาง แต่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิกเฉยต่อค าแนะน าดังกล่าว 
คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง สามารถแจ้งเรื่องต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ  
หน่วยรับรองระบบงาน (ถ้ามี) ได้ตามความเหมาะสม  

- กรณีที่คณะท างานเพื่อความเป็นกลางให้ค าแนะน าในประเด็นที่อาจก่อให้ผลกระทบต่อ 
ความเป็นกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าว โดย 
บันทึกเหตุผลการไม่ปฏิบัติตามไว้เป็นหลักฐาน  

6. หน้าที่ประธานคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
(1) ให้แต่งตั้งจากผู้แทนในคณะท างานเป็นประธานคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
(2) ให้ประธาน มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม รักษาความเรียบร้อยในการประชุม รวมทั้งอ านาจออก  

ค าสั่งใดๆ ตามความจ าเป็นได ้
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เป็นกลาง และมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบ  

เรื่องที่ประชุมอยู่  และแสดงความคิดเห็นที่ตรงประเด็น 
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7. การประชุม 
(1) องค์ประชุมของคณะท างานเพื่อความเป็นกลางต้องมาครบ จึงสามารถจัดการประชุมได้  
(2) การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ และแจ้งให้คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ทราบก าหนดเวลาและ

สถานที่ ล่วงหน้า เว้นแต่มีเหตุเร่งด่วนซึ่งประธานจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นได ้
(3) การลงมติ 
(3.1) เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าที่ประชุม  

มีมติเห็นชอบ 
(3.2) กรณีที่มีคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือเสียงข้างมาก คณะท างานเพื่อ 

ความเป็นกลางคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง 
8. รายงานการประชุม 

ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นขัดแย้งให้บันทึกไว้พร้อมเหตุผลใน  
รายงานการประชุม 

9. การรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เลขานุการต้องจัดให้คณะท างานลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) กรณีที่คณะท างานต้อง
พิจารณาในเรื่องที่มีส่วนได้เสียก าหนดให้คณะท างานต้องลงนามเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(F-SDD-07) 

อ านาจหน้าที่ คุณสมบัติ การรักษาความลบัและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ควบคุมการทดสอบ 
1. อ านาจหน้าที่  

ท าหน้าที่ในการทบทวนผลการทดสอบ และพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
2. คุณสมบัต ิ

(1) มีประสบการณ์ท างาน อย่างน้อย 5 ปี  
(2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระบวนการทดสอบ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาในแต่ละครั้ง 

3. การรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ควบคุมการทดสอบต้องลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) และเอกสารแสดง 
ความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) 

 




