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1. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 เพื่อเป็นแนวทางและเกณฑ์ปฏิบั ติในการตรวจติดตามภายใน ของระบบการบริหารคุณภาพ ในงาน
อุตุนิยมวิทยาการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันตกว่า สอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้ตามข้อก าหนด 
ISO 9001 : 2015 และข้อก าหนดของระบบการบริหารคุณภาพหรือไม่  มีประสิทธิภาพเพียงใด อีกท้ังเป็นการ
เสนอโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของงานอุตุนิยมวิทยาการบินให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. ขอบข่าย (Scope) 

2.1 ครอบคลุมกิจกรรมการตรวจติดตามภายในท้ังหมดในระบบการบริหารคุณภาพของงาน
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

2.2 สอดคล้องกับข้อก าหนดขององค์กร ระเบียบปฎิบัติในการตรวจติดตามภายในองค์กร 
2.3 เกณฑ์ในการตรวจติดตามภายในอิงตามข้อก าหนด ISO9001 : 2015 

 
3. ผู้รับผิดชอบ (Responsible) 

3.1  MR  มีหน้าท่ีการด าเนินงาน ดังนี ้
o คัดเลือกทีม Auditor 
o อนุมัติแผนก าหนดการตรวจติดตามภายใน 
o อนุมัติแผนการตรวจติดตามภายใน 
o ร่วมสรุปผลการตรวจติดตามภายใน 
o อนุมัติใบ CAR/OB 
o ประชุมสรุปผลและปิดการตรวจติดตาม 

 
3.2  เจ้าหน้าท่ีควบคุมเอกสาร 

o บันทึกข้อมูลใบ CAR ใน CAR log Sheet (FM-MSR-18-SMWC) 
o จัดเก็บเอกสารการตรวจติดตามในระบบบริหารคุณภาพภายใน 
 

3.3  Lead Auditor มีหน้าท่ีด าเนินงานดังนี ้
o จัดท าแผนก าหนดการตรวจติดตามภายใน 
o จัดท าแผนการตรวจติดตามภายใน 
o แจ้งก าหนดการตรวจติดตามภายในให้หน่วยงาน/ส่วนท่ีจะตรวจติดตาม 
o จัดท า Checklist ร่วมกับทีม Auditor  
o น าทีม Auditor ด าเนินการตรวจติดตามภายในตามก าหนดการท่ีแจ้งไว้ 
o สรุปผลและรวบรวมเอกสารจากการตรวจติดตามภายใน 
o ออกใบ CAR 
o ขออนุมัติใบ CAR และติดตามผลการแก้ไขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
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3.4 Auditor มีหน้าท่ีด าเนินงานดังนี ้
o ร่วมจัดท าแผนการตรวจติดตามภายใน 
o จัดท า Checklist ร่วมกับ Lead Auditor  
o ด าเนินการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารคุณภาพ 
o ร่วมสรุปผลและรวบรวมเอกสารจากการตรวจติดตามภายในกับ Lead Auditor 
o ร่วมสรุปออกใบ CAR และติดตามแก้ไขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

3.5    คุณสมบัติของ Lead Auditor และ Auditor 
o ผ่านการอบรม Internal Audit 
o ได้รับมอบหมาย / แต่งต้ังจากผู้อ านวยการศูนย์ 

3.6 ส่วน/หน่วยงานท่ีถูกติดตามหรือได้รับใบ CAR มีหน้าท่ีด าเนินงานดังนี้ 
o  ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ มีหน้าท่ีให้

ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ  
o  ร่วมสรุปผลจากการตรวจติดตามภายในกับ MR และ Lead Auditor 
o  เมื่อได้รับใบค าขอให้มีการแก้ไข/ป้องกัน (CAR) ซึ่งจะได้รับหลังการตรวจติดตามภายใน หรือ

ในกรณีท่ีพบส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดให้ด าเนินการจัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และป้องกันการเกิดซ้ าอีก 

o  เมื่อได้รับใบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (OB) ซึ่งจะได้รับหลังการตรวจติดตามภายใน หรือ
ในกรณีท่ีพบส่ิงท่ีเห็นว่า ยังสามารถปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ้นได้ แต่จะด าเนินการจัดท า
มาตรการปรับปรุงหรือไม่ก็ได้ 

4. ข้อก าหนดระบบการบริหารคุณภาพที่เก่ียวข้อง (Requirements) 

4.1   ISO 9001 : 2015 ข้อ 9.2 การตรวจติดตามภายใน 
 
5. ค าจ ากัดความ (Definition) 

5.1 CAR (Corrective and Action Request) หมายถึง ค าร้องขอให้มีการแก้ไข/ป้องกัน 
5.2 OFI (Opportunity  for Improvement) หมายถึง ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุง 
5.3  MR (Management Representative) หมายถึง ตัวแทนฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ 
5.4  IQA (Internal Quality Audit) หมายถึง การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กรโดย

บุคลากรภายในองค์กร 
5.5  Lead Auditor หมายถึง ผู้น าในการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร  
5.6  Auditor หมายถึง ทีม Auditor ติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร 
5.7  การตรวจติดตามภายในหมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรในระบบการบริหาร

คุณภาพ โดยทีม Auditor ท่ี MR แต่งต้ังขึ้นจากบุคลากรในองค์กรเองหรือบุคคลภายนอกก็ได้ เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงตามเกณฑ์ท่ีระเบียบปฏิบัติก าหนด รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 
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5.8 ผู้ถูกตรวจติดตามหมายถึง หัวหน้า ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการของหน่วยงานหรือผู้แทนท่ีได้รับ
มอบหมาย  ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายในดังกล่าว 
 
6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

6.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

No Process Flow Task Person in chargs Records 

1  
 

MR แต่งต้ัง ทีม Auditor MR QP-MSR-04-SMWC  
 

 

2  
 
 

MR และ ทีม Auditor 
จัดท าแผนการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน
ประจ าปี (IQA Year 
Planning) 

MR 
ทีม Auditor 

FM-MSR-24-SMWC  

3  
 
 

ทีม Auditor จัดท า
แผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (IQA 
Plan)  

ทีม Auditor FM-MSR-24-SMWC 

4  MR อนุมัติแผนการตรวจ
ติดตามภายในและแจ้งให้
ผอ.ศตทราบ 
 
 

MR FM-MSR-24-SMWC 

5  
 
 

ทีม Auditor แจ้งฝ่ายที่
ถูกตรวจติดตามภายใน 
(IQA) ล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วันท าการ 

Lead Auditor 
Auditor 

ฝ่ายที่ถูกตรวจ 

FM-MSR-25-SMWC  

6 
 

 
 
 

ทีม Auditor จัดท า
รายการตรวจประเมิน 
(Audit Checklist) 

Lead Auditor 
Auditor 

FM-MSR-26-SMWC 
QP, WI, SD, 

ข้อก าหนด ISO9001 

7  
 

ทีม Auditor ท าการตรวจ
ติดตามคุณภาพ (IQA) 
ตามฝ่ายที่ถูกการตรวจ
ติดตาม 
 
 

Lead Auditor 
Auditor 

ฝ่ายที่ถูกตรวจ 
 

FM-MSR-26-SMWC 

  
 
 

แต่งต้ังทีม Auditor 

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ประจ าป ี

 

จัดท าแผนการตรวจติดตามภายใน 

อนุมัติแผนการ
ตรวจติดตาม

ภายใน 

แจ้งก าหนดการตรวจติดตาม 

ต่อ 

ด าเนินการตรวจติดตาม 

จัดท ารายการตรวจประเมิน 
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No.
 

No 

Process Flow Task Person in chargs Records 

 
 
8 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

ทีมา Auditor ด าเนินการ
ตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน (IQA)  

 
 
Lead Auditor 
Aditor 
ฝ่ายที่ถูกตรวจ 
 

 
 

FM-MSR-26-SMWC  
 

9  
 
 

หากพบสิ่งทีไ่ม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดให้ด าเนินการ
บันทึกสิ่งที่พบและ
หลักฐานลงในใบ CAR 

Lead Auditor 
Auditor 
ฝ่ายที่ถูกตรวจ 
 

FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-18-SMWC 
FM-MSR-17-SMWC  

10 
 
 

 

 
 
   

MR, ทีม Auditor และ
ฝ่ายที่ถูกตรวจ ร่วม
สรุปผลการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน อนุมัติ 
CAR และปิดการประชุม 

MR 
Lead Auditor 
Auditor 
ฝ่ายที่ถูกตรวจ 

FM-MSR-20-SMWC  
FM-MSR-17-SMWC  
FM-MSR-18-SMWC  
FM-MSR-27-SMWC 

 

11  ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบ
ด าเนินการแก้ไขภายใน 
30 วัน  จากน้ันทีม 
Auditor  ติดตามการ
แก้ไขตามใบร้องขอให้มี
การแก้ไขและป้องกัน 

Lead Auditor 
Auditor 

FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-18-SMWC 
FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-27-SMWC 

 

12  
 

 

MR, ทีม Auditor 
ประเมินผลการแก้ไขตาม
ใบร้องขอ 
 

MR 
Lead Auditor 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-18-SMWC 
FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-27-SMWC 

 
13 

 
 

 

MR หรือ Lead Auditor  
จัดส่งเอกสารการตรวจ
ติดตามให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ควบคุมเอกสาร 

MR, Lead Auditor 
เจ้าหน้าท่ีควบคุม
เอกสาร 

FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-18-SMWC 
FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-24-SMWC 
FM-MSR-25-SMWC 
FM-MSR-26-SMWC 
FM-MSR-27-SMWC 

 
14 

 
 
 
 

MR หรือ Lead Auditor  
รายงานผลการตรวจ
ประเมินน าเสนอในการ
ทบทวนของฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร   MR 
Lead Auditor 
 

FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-18-SMWC 
FM-MSR-17-SMWC 
FM-MSR-27-SMWC 

 

การออกใบร้องขอให้มีการแก้ไข 
และป้องกัน (CAR) 

สรุปผลอนุมัติ 
CAR/OB หรือ 

ประชุมปิด 
 
 

อนุมัติ CAR/OB 
ประชุมปิด 

ประเมินผลการ 
แก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

รายงานผลและเสนอแนะเพ่ือการ
ทบทวนของฝ่ายบริหาร 

ติดตามการแก้ไขตามใบร้องขอให้มีการ 
แก้ไขและป้องกันหรือ มีการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ต่อ 

ประเมินผลการ 
ตรวจ 

จัดเก็บบันทึก 
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6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

6.2.1 การจัดท าฝ่ายการตรวจติดตาม 
6.2.1.1  MR และ ทีม Auditor ท าแผนก าหนดการตรวจติดตามภายในประจ าปี (FM-MSR-

24-SMWC)  ซึ่งก าหนดปีละ 1 ครั้ง (ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี) 
6.2.1.2  ทีม Auditor ส่งแผนงานการตรวจติดตามไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FM-MSR-24-

SMWC)   
6.2.2  การมอบหมายให้หัวหน้าทีม Auditor ติดตามและลูกทีม 

6.2.2.1 MR จะท าหน้าท่ีคัดเลือกทีม Auditor ตามคุณสมบัติและจ านวนให้เหมาะสมกับ
แผนงานท่ีจะท าการตรวจในแต่ละครั้ง 

6.2.2.2  MR มอบหมายหัวหน้าทีม 
6.2.3 การเตรียมการตรวจติดตามทีม Auditor ท าการศึกษา วางแผนการตรวจ และจัดท าตารางการ

ตรวจติดตามภายใน  (FM-MSR-24-SMWC, FM-MSR-25-SMWC)  หัวหน้าทีมแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีจะถูก
ตรวจติดตาม ก่อนท าการตรวจติดตามฯ อย่างน้อย 7 วัน และแจ้ง MR เพื่ออนุมัติแผน โดยการวางแผนในการ
ตรวจจะให้ความส าคัญกับฝ่ายท่ีมีความส าคัญ อ้างอิงจาก Work flow chart และประเมินจากผลการตรวจ
ติดตามครั้งท่ีผ่านมาด้วย 

6.2.4 การทบทวนเอกสารและจัดท าแบบตรวจสอบ ทีม Auditor ติดตาม ทบทวนเอกสารและจัดท า
รายการตรวจติดตาม (AUDIT CHECKLIST) (FM-MSR-26-SMWC) และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการ
ตรวจติดตามทุกครั้งเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม 

6.2.5 การประชุมเปิดการตรวจติดตาม MR หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องท าการประชุมเปิดการ
ปฏิบัติการ โดยมี ผู้ถูกตรวจติดตาม และทีม Auditor ทุกคนเข้าร่วมเพื่อช้ีแจง ซักซ้อม วัตถุประสงค์ 
รายละเอียด ขั้นตอน วิธีปฏิบัติต่างๆ 

6.2.6 การปฏิบัติการตรวจติดตาม  

6.2.6.1 ทีม Auditor แต่ละทีมปฏิบัติการตรวจติดตามตามวิธีการและแผนงานท่ีจัดเตรียมไว้ 
เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจหลักฐาน ตรวจเอกสาร เป็นต้น โดยมีผู้ถูกตรวจติดตามเป็นผู้ตอบข้อ
ซักถามและแสดงหลักฐานให้ประจักษ์ ทีม Auditor ต้องและสรุปผลการตรวจติดตามด้วยตนเองทุกครั้ง 

6.2.6.2 ลักษณะการบันทึกผลการตรวจติดตาม 

(1) ถูกต้อง/สมบูรณ์ (Complete, C) บันทึกเมื่อพบว่า กิจกรรมหรือการปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและข้อก าหนดท่ีวางไว้ 

(2) มีข้อน่าสังเกต (Observation, O) บันทึกเมื่อตรวจพบว่า กิจกรรมหรือการปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติท่ีวางไว้ มิได้ผิดข้อก าหนด แต่ทีม Auditor เห็นว่ายัง



Doc No. : QP-MSR -04-SMWC Rev No. : 02 Page No.  :   8  of   10 
 

“เอกสารฉบับน้ีอนุมัติและประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 
 

ไม่ดีพอ หรือยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติหรือ
วิธีปฏิบัติ 

(3) ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Nonconformities, N) บันทึกเมื่อตรวจพบว่ากิจกรรม
หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและหรือผิดข้อก าหนด จ าเป็นต้องมี
การแก้ไข (FM-MSR-08-SMWC, FM-MSR-17-SMWC, FM-MSR-18-SMWC, 
FM-MSR-17–SMWC)  

6.2.7 การออกใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (CAR) เมื่อการตรวจติดตามแล้วเสร็จ ทีม 
Auditor ติดตามต้องประชุมร่วมกันทันทีเพื่อสรุปผล โดยการหาข้อสรุปร่วมกันในส่ิงบกพร่อง และข้อสงสัยท่ี
พบว่าจะเป็นข้อสังเกตหรือสภาพท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด เมื่อได้ข้อยุติแล้ว จึงออกใบร้องขอให้มีการแก้ไข
และป้องกัน (CAR) (FM-MSR-17-SMWC) ต่อไป  

6.2.8 การออกใบแจ้งข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง (Observation for Improvement) 

เมื่อมีการตรวจพบว่า กิจกรรมหรือการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติท่ีวางไว้ มิได้ผิดข้อก าหนด แต่
ทีม Auditor เห็นว่ายังไม่ดีพอ หรือยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอหรือเห็นว่ามีโอกาสในการปรับปรุง ในการประชุม
ร่วมกัน เพื่ อสรุปผลและมีข้อยุ ติแล้ว  จึงออกใบแจ้งข้อ สังเกตเพื่ อการปรับปรุง  (Observation for 
Improvement)  (FM-MSR-17-SMWC) 

6.2.9 การสรุปผลและการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

6.2.9.1 ทีม Auditor ติดตาม จัดท าสรุปผลการตรวจติดตามภายใน (FM-MSR-27-SMWC) โดย
ให้แนบใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (CAR) (FM-MSR-07-SMWC) ท้ังหมดไว้ด้วย 

6.2.9.2 MR หรือผู้ได้รับมอบหมาย ท าการประชุมเพื่อสรุปการตรวจติดตามภายใน  โดยให้
หัวหน้าทีมต่าง ๆ ท าการสรุปผล สรุปข้อน่าสังเกต สรุปสภาพท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ให้ผู้ถูกตรวจติดตาม
ทุกคนได้ทราบ เพื่อช้ีแจง หรือจะได้ท าการแก้ไขในระยะเวลาอันควร ให้ผู้ถูกตรวจติดตาม ลงนามในใบร้อง
ขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (CAR) ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมนัดหมายการตรวจติดตามการแก้ไขไว้ด้วย  

6.2.9.3 หากการตรวจติดตามไม่พบสภาพท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดแล้ว หัวหน้าทีม Auditor 
สรุปผลและรายงานต่อ MR เพื่อปิดการตรวจติดตาม 

6.2.9.4 MR หรือ ทีม Auditor มอบเอกสารหลักฐานการตรวจติดตามภายในให้ DC จัดเก็บและ
ควบคุมบันทึกต่อไป 

6.2.10 การแก้ไขตามใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (CAR) ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติการ
ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (QP-MSR-07-SMWC)  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากท่ีได้รับใบ CAR 
แต่ละใบ ให้ผู้รับผิดชอบความบกพร่องนั้นๆ ท าการวิเคราะห์ วางแผนการแก้ไขและป้องกัน พร้อมแจ้งผลการ
แก้ไขมายัง MR หรือทีม Auditor ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ  

6.2.13  การรายงานผลและการทบทวนของฝ่ายบริหาร MR หรือ หัวหน้าทีม Auditor มีหน้าท่ี
รวบรวมและสรุปผลการตรวจติดตามภายในท้ังหมด (FM-MSR-27-SMWC) และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
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ระบบบริหารคุณภาพ (Steering Committee) เพื่อท าการทบทวนตามระเบียบปฏิบัติการทบทวนของฝ่าย
บริหาร (QP-MSR-02-SMWC) 

 

 

7. เอกสารคู่มืออ้างอิง (Documents Reference) 

7.1 QM-MSR-01-SMWC คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
7.2 QP-MSR-01-SMWC ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสาร 
7.3 QP-MSR-02-SMWC ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) 
7.4 QP-MSR-04-SMWC ระเบียบปฏิบัติ  เรื่อง  การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) 
7.5 QP-MSR-07-SMWC ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (CAR) 

8. แบบฟอร์ม  (Form) 

8.1  FM-MSR-20-SMWC แบบฟอร์ม  บันทึกการประชุมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
8.2  FM-MSR-17-SMWC แบบฟอร์ม  ใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกัน (CAR) 
8.3  FM-MSR-18-SMWC แบบฟอร์ม  ทะเบียนใบค าร้องแก้ไข (CAR log Sheet) 
8.4  FM-MSR-24-SMWC แบบฟอร์ม  แผนการตรวจติดตามภายในและแผนการทบทวนฝ่ายบริหาร

ประจ าปี (Management Review) 
8.5  FM-MSR-25-SMWC แบบฟอร์ม  ตารางการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) 
8.6  FM-MSR-26-SMWC แบบฟอร์ม  รายการตรวจติดตาม (AUDIT CHECKLIST) 
8.7  FM-MSR-27-SMWC แบบฟอร์ม  รายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 

9. เอกสารประกอบ (Documentation) 
9.1 ISO 9001 : 2015 มาตรฐานสากลส าหรับระบบการบริหารคุณภาพ 
9.2 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ท่ีใช้ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีถูกการตรวจติดตามภายใน 
9.3 WI (Work Instruction) ท่ีใช้ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีถูกการตรวจติดตามภายใน 
9.4 SD (Supporting Document) ท่ีใช้ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีถูกการตรวจติดตามภายใน 
9.5 FM (Form) ท่ีใช้ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีถูกการตรวจติดตามภายใน 

 
 
 


