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บทนํา 

1.ท่ีมาและความสําคัญ 

 เนื่องจากปจจุบันภารกิจหนาท่ีท่ีมีการเกี่ยวของกับการบิน นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง และอากาศก็

มีความสําคัญอยางใกลชิดกับการบิน ผูท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานดานการตรวจอากาศการบิน นอกจากจะตองทํา

การตรวจอากาศการบินใหเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดของ ICAO แลว จะตองมีการบันทึกขอมูลการตรวจ

เพื่อเปนหลักฐาน อีกท้ังเก็บเปนขอมูลสถิติสําหรับการพยากรณอากาศการบินเพื่อใหมีความแมนยํายิ่งข้ึน ทาง

คณะผูจัดทําจึงจัดทําคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ข้ึนมา เพื่อใหนักอุตุนิวิทยาปฏิบัติท่ีหนาท่ีดานการตรวจอากาศการ

บินถือปฏิบัติเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 

2.วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการตรวจอากาศการบิน มีการตรวจอากาศการบินและบันทึกผลการตรวจลง

ในแบบฟอรม กบ 1401 ก ไดอยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน และใชเปนส่ือในการอธิบายแผนข้ันตอนการ

บันทึกลงในแบบฟอรม กบ 1401 ก 

3.วิธีการดําเนินงาน 

- ศึกษาโดยการประชุมแลกเปล่ียนความเห็นภายในกลุมงานอากาศการบิน 

- ศึกษาจากคูมือ ANNEX3 Meteorological Service for international Air Navigation จาก 

ICAO 

4.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพื่อใหนักอุตุนิยมวิทยาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการตรวจอากาศการบิน ถือเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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5. คําแนะนําในการกรอกสารประกอบอุตุนิยมวิทยา 
 

5.1. สวนบนของแบบฟอรมฯ 

1.1 บริเวณมุมบนซาย 

 
 หมายเลข (1) : ตําแหนงของเสนลองจิจูดท่ี 105 องศา ลากผานจังหวัดอุบลราชธานี และใชเปน

เกณฑเทียบอางอิงเวลามาตรฐานประเทศไทย (ทุกสนามบินในประเทศไทยใชคาเดียวกัน) 

 หมายเลข (2) : เวลาทองถ่ินซึ่งตางจากเวลา UTC 7 ช่ัวโมง 

 หมายเลข (3) : ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางของสนามบินภูเก็ต 

 

1.2 บริเวณมุมบนขวา 

 
หมายเลข (1) :  ช่ือสนามบิน 

หมายเลข (2) :  เดือน 

หมายเลข (3) :  วันท่ี 

หมายเลข (4) :  ป 

หมายเลข (5) :  ตําแหนงละติจูดของสนามบินภูเก็ต คือ 08° 06' 45" N 

หมายเลข (6) :  ตําแหนงลองจิจูดของสนามบินภูเก็ต คือ 98° 18' 33" E 

 

5.2. สวนขอมูลของแบบฟอรม 
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หมายเลข (1) Type: ชนิดขาว โดยบงการบันทึกออกเปน 4 ชนิด ดังนี้ 

- ตัวอักษร R (Record Observation) เปนการตรวจและรายงานอากาศการบิน

ประจํา (METAR) ทุก 1 ช่ัวโมง หรือ ครึ่งช่ัวโมง 

- ตัวอักษร S (Special Observation) เปนการตรวจและรายงานอากาศพิเศษ 

(SPECI) โดยรายงานบางเวลา เมื่อพบสภาพอากาศเปล่ียนแปลงตามบรรทัด

ฐานท่ีกําหนดไวและยังไมถึงเวลารายงานอากาศการบินประจํา (METAR) ครั้ง

ตอไป  

- ตัวอักษร RS (Record-Special Observation) เปนการตรวจและรายงาน

อากาศพิเศษ (SPECI) ซึ่งตรงกบัเวลารายงานอากาศการบินประจํา (METAR) 

- เครื่องหมาย √ (Check Observation) หากตรวจพบวามีฝนตกหรือมีฝนหยุด 

แตไมเขาเกณฑบรรทัดฐานการตรวจอากาศพิเศษ (SPECI) และยังไมถึงเวลาสง

ขาว (METAR) ครั้งตอไป ใหทําการกรอกเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ี (1) พรอม

ท้ังกรอกขอมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาชองอื่นๆ ลงใน  กบ.1401 ก 

ตามปกติ ยกเวนชอง (14)-(17) และชอง (22)-(24) ไมตองกรอก ใหทํา

เครื่องหมาย “–“ ลงในชองดังกลาวแทน (เพราะเปนแคเพียงการ check วามี

ฝนตก หรือ ฝนหยุดเทานั้น) ***เวนแต กรณีท่ีฝนตก หรือ ฝนหยุดนั้น 

เขาเกณฑบรรทัดฐานการตรวจอากาศพิเศษ (SPECI) หรือ ถึงเวลาสงขาว 

(METAR) พอดี ใหกรอกครบทุกชองตามปกติ 

 หมายเลข (2) Time(LST): เวลาท่ีทําการตรวจซึ่งเปนเวลาทองถ่ิน 

หมายเลข (3)-(7) Visibility : ทัศนวิสัย หมายถึง ความสามารถของผูสังเกตการณท่ีจะมอง

ไปขางหนาไดไกลเทาไร โดยท่ีมองเห็นวัตถุไดชัด ดังนั้นการวัดทัศนวิสัยจึงเปนไปในแนวราบ 

(Horizontal)  และวัดคาทัศนวิสัยออกมาเปนระยะทางเปนเมตร (Metre), กิโลเมตร 

(Kilometre), และไมล (Miles) ทัศนวิสัยมีความสําคัญมากทางการบิน เพราะหมายถึงการ

มองเห็นทางวิ่งของนักบินในการนําเครื่องบินข้ึนหรือลง 

หมายเลข (3)-(4) Maximum and Direction Visibility: ปจจุบันยกเลิกการบันทึก 

หมายเลข (5) Prevailing Visibility: คาทัศนวิสัยโดยท่ัวไปท่ีปกคลุมโดยรอบพื้นท่ี

สนามบิน  มีคาเทากับหรือมากกวาครึ่งวงกลม โดยไมตองตอเนื่องกนัก็ได 

 ในการรายงานขาวอากาศการบิน คาทัศวิสัยจะรายงานดวยเลขจํานวน 4 หลัก 

หนวยเปนเมตร คาทัศนวิสัยท่ีตํ่ากวา 1000 เมตร ใหเติม 0 ขางหนา ถาคาทัศนวิสัยต้ังแต 10 

กิโลเมตรข้ึนไป ใหรายงานดวย 9999 แตบันทึกในแบบ กบ. 1401 ก เปน 10 

ข้ันในการรายงานคาทัศนวิสัย 

- ต้ังแต 10 กิโลเมตรข้ึนไป รายงาน 9999 
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- ต้ังแต 5000 เมตร แตนอยกวา 10 กิโลเมตร รายงานทุก 1000 เมตร 

- ต้ัวแต 800 เมตร แตนอยกวา 5000 เมตร รายงานทุก 100 เมตร 

หมายเลข (6) :  ในกรณีท่ีคาทัศวิสัยตางทิศทางไมเหมือนกัน และเมื่อทัศวิสัยตํ่าสุด 

(Minimum Visibility) นอยกวา 50 % ของ Prevailing Visibility ซึ่งตองนอยกวา 5000 

เมตร หรือนอยกวา 1500 เมตร จะตองรายงานคาทัศนวิสัยตํ่าสุดพรอมกํากับทิศทางทัศน

วิสัยตํ่าสุดเพียงทิศทางเดียว 

หมายเลข (7) : การายงานทิศทางคาทัศวิสัยตํ่า  ใหรายงานเพียง 8 ทิศ ดังนี้ N, NE, E, SE, 

S, SW, W, NW และหากคาทัศวิสัยตํ่าสุดท่ีตองกํากับมากกวา 

 

หมายเลข (8)-(12) Runway Visual Range : พิสัยการมองเห็นทางว่ิงสนามบิน 

พิสัยการมองเห็นทางวิ่งสนามบิน (RVR) คือ ความสามารถของนักบินท่ีจะมองจากหอง

นักบินออกไปขางหนา ตามเสนกลางทางวิ่ง (Center Line) วามองเห็นไดชัดไปไกลเทาไร 

ขณะท่ีเครื่องบินแตะพื้นทางวิ่งท่ีจัดแตะพื้น (Touch Down Point)  

ในทางปฏิบัติไมสามารถตรวจวัดจากสายตาได ดังนั้น ในการวัดคา RVR ใชเครื่องมือท่ี

เรียกวา Transmissometer ติดต้ังบริเวณทางวิ่งท่ีระดับความสูงประมาณ 2.5 เมตร (7.5 

ฟุต) เหนือทางวิ่ง 

หมายเหตุ : การรายงานคา RVR จะเริ่มรายงาน เมื่อคาทัศนวิสัยท่ีตรวจวัดไดแบบ 

Prevailing Visibility หรือคา RVR คาใดคาหนึ่ง ตํ่ากวา 1500 เมตร หรือตํ่ากวาท้ังสองอยาง 

รายงานในรูปแบบของรหัส RDRDR/VRVRVRVRi 

R คือ อักษรนําหมูในการรายงานคาพิสัยการมองเห็นทางวิ่งของสนามบิน 

DRDR คือ หมายเลขทางวิ่งท่ีรายงาน 

VRVRVRVR คือ คาพิสัยการมองเห็นทางวิ่งสนามบิน ท่ีไดจากการตรวจวัดดวย

เครื่องมือ มีหนวยเปนเมตร ใหรายงานดวยจํานวนเต็ม 4 หลัก 

หากมีคาตํ่ากวา 1000 เมตร ใหเติม “0” ขางหนาจนครบ 4 หลัก 

ข้ันการรายงานคาทัศนวิสัยทางวิ่ง 

- ตํ่ากวา 400 เมตร รายงานทุก 25 เมตร 

- ระหวาง 400 – 800 เมตร รายงานทุก 50 เมตร 

- มากกวา 800 เมตร รายงานทุก 100 เมตร 

หมายเลข (8) : หมายเลขทางวิ่งท่ีรายงานคา RVR 

หมายเลข (9) : คา RVR สูงสุด 

หมายเลข (10) : คา RVR ตํ่าสุด 

หมายเลข (11) : คา RVR เฉล่ีย 10 นาที ท่ีใชรายงาน 
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หมายเลข (12) : คาแนวโนมการเปล่ียนแปลงของ RVR ใหนําคาเฉล่ียของ RVR ใน 5 นาที

แรก เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของ RVR ใน 5 นาทีหลัง แตกตางกันต้ังแต 100 เมตรข้ึนไป ให

รายงานแนวโนมดังนี ้

- แนวโนมสูงข้ึน ใหกํากับดวยตัวอักษร “U” 

- แนวโนมลดลง ใหกํากับดวยตัวอักษร “D” 

- แนวโนมไมชัดเจน ใหกํากับดวยตัวอักษร “N” 

ไมมีแนวโนมในการเปล่ียนแปลง ไมตองกํากับแนวโนมใดๆ 

เพิ่มเติม เมื่อมีความจําเปนตองรายงานคา RVR ท่ีเกินกวาคาท่ีกําหนด ใหรายงานดังนี้ 

1. คา RVR สูงสุดท่ีกําหนดใหรายงาน (คา RVR สูงสุดกําหนดไว คือ 2000 เมตร) ให

รายงานคา RVR สูงสุดท่ีกําหนดไว ตามหลังอักษร “P”  

2. คา RVR ตํ่าสุดท่ีกําหนดใหรายงาน (คา RVR ตํ่าสุดกําหนดไว คือ150 เมตร) ใหรายงาน

คา RVR ตํ่าสุดท่ีกําหนดไว ตามหลังอักษร “M” 

 หมายเลข (13) Present Weather: สภาพอากาศปจจุบันท่ีกําลังเกิดข้ึนท่ีสนามบิน 

นับเปนอุปสรรคท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการเดินอากาศ ถาสภาพอากาศรุนแรงมาก ๆ 

เครื่องบินก็จะไมสามารถรอนลงสนามบินได ชนิดของปรากฏการณสภาพอากาศปจจุบันท่ี

เกิดข้ึน ใหรายงานแทนดวยอักษรยอ และใหเปนไปตามหลักเกณฑสําหรบัการรายงานเพื่อ

การเดินอากาศ หรือบริเวณใกลเคียงสนามบิน รายงานไดต้ังแต 1 ชนิด แตไมเกิน 3 ชนิดใน

เวลาเดียวกัน และตองรายงานเรียงตามลําดับดังนี ้

1. ความรุนแรง (+,-) หรือ ความหางไกล (VC) 8-16 กิโลเมตร 

เกณฑการใหความรุนแรง ใชเกณฑการมองเห็นของทัศนวิสัยเปนตัวกําหนดความ

รุนแรง เพื่อเปนแนวทางเดียวกันกับการตรวจและรายงานอากาศการบิน 

 ทัศนวิสัยตํ่ากวา 3000 ม. ใหเปน Heavy (+) 

 ทัศนวิสัยต้ังแต 3000-5000 ม. ใหเปน Moderate 

 ทัศนวิสัยมากกวา 5000 ม. ใหเปน Light (-) 

2. ลักษณะ เชน SH, TS 

3. ชนิด เชน RA, SN, GR 
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หมายเลข (14) : อุณหภูมิตุมแหง (°C) อานคาไดจากเครื่องมืออากาศตรวจอัตโนมัติ 

(AWOS) 

หมายเลข (15) : อุณหภูมิตุมเปยก (°C) หาไดจากการเปด “ตารางหาคาอุณหภูมิน้ําคางและ

ความช้ืน” จากหนังสือคูมือท่ีจัดทําโดยสํานักเฝาระวังและเตือนสภาวะอากาศ กรม

อุตุนิยมวิทยา 

หมายเลข (16) : อุณหภูมิจุดน้ําคาง (°C) อานคาไดจากเครื่องมืออากาศตรวจอัตโนมัติ 

(AWOS) 

หมายเลข (17) : ความช้ืนสัมพัทธ (รอยละ หรือ %) 

หมายเลข (18)-(21) Surface Wind : ลมผิวพื้น  

ลมผิวพื้น เปนการตรวจและรายงานทิศทางและความเร็วลม บริเวณทางวิ่งท่ีระดับความสูง 

ประมาณ 10 เมตร เหนือพื้นทางวิ่ง 

 หมายเลข (18) : ทิศทางลมท่ีพัดเขาหาสถานีเปนองศา ทุก 10 องศา ในทิศ 000-360 

 หมายเลข (19) : คาเฉล่ียความเร็วลมใน 10 นาที (นอต) 

 หมายเลข (20) : ความเร็วลมสูงสุดใน 10 นาที (นอต) 

หมายเลข (21) : ความเร็วลมตํ่าสุดใน 10 นาที (นอต) 

หมายเลข (22)-(24) Pressure : ความกดอากาศ ในการรายงาน ใหรายงานความกด

อากาศท่ี QNH (ความกดอากาศท่ีหักแกความสูงลงท่ีระดับน้ําทะเลปานกลางแลว) เปนเลข

จํานวนเต็ม 4 หลัก ของหนวย hPa เศษในตําแหนงหลังจุดทิศนิยมปดท้ิง ในการรายงานใหมี

ตัวอักษรนําหมู คือ Q ตอดวยคาความกด 4 หลัก 

 หมายเลข (22) : ความกดอากาศท่ีสถานี รายงานหลักหนวย หลักสิบและทศนิยมทุก

ตําแหนง (หนวยเปนนิ้ว) 

 หมายเลข (23) : ความกดอากาศท่ีสนามบิน (QFE) หนวย hPa โดยรายงานหลักหนวย 

หลักสิบ และทศนิยม 1 ตําแหนง ของจํานวนเฮกโตปาสคาล ตามลําดับ 

 หมายเลข (24) : ความกดอากาศท่ีหักแกลงหาระดับน้ําทะเลแลว (QNH) หนวย hPa โดย

รายงานหลักหนวย หลักสิบ และทศนิยม 1 ตําแหนง ของจํานวนเฮกโตปาสคาล ตามลพําดับ 

 
หมายเลข (25)-(40) เมฆ หรือทัศนวิสัยในแนวต้ัง โดยแบงจํานวน ชนิด และความสูงของ

เมฆในแตละระดับ 1-4 เริ่มท่ีช้ันลาง ช้ันกลาง และช้ันสูงตามลําดับ 



Doc No .: WI-AO-03-SMWC Rev No. : 00 Page No.  :   9  of   12 
 

“เอกสารฉบับน้ีอนุมัติและประกาศใชดวยระบบคอมพิวเตอรควบคุมเอกสาร และเอกสารตนฉบับอยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน” 

รูปแบบการรายงานเมฆ NSNSNShshshs 

NSNSNS คือ จํานวนเมฆท่ีปกคลุมทองฟา (แบงเปน 8 สวน) ในแตละดับช้ัน ซึ่ง

แบงไดดังนี ้

 จํานวน 1/8 – 2/8 คือ FEW (few) 

 จํานวน 3/8 - 4/8 คือ SCT (scattered) 

 จํานวน 5/8 – 6/8 คือ BKN 

 จํานวน 8/8 คือ OVC 

หมายเลข (25, 28, 31, 34, 37) : จํานวนเมฆแตละชนิดเปนตัวเลข ท่ีตรวจพบในรูปของ 

OKTAR ตามรหัส FEW = 1-2 สวน หรือ SCT = 3-4 สวน  หรือ BKN = 5-7 สวน หรือ OVC = 

8 สวน 

หมายเลข (26, 29, 32, 35, 38) : ชนิดของเมฆท่ีตรวจพบ 

หมายเลข (27, 30, 33, 36, 39) : ความสูงฐานเมฆแตละชนิดท่ีตรวจพบ (หนวยเปนฟุต) 

หมายเลข (40) : จํานวนเมฆท้ังหมดของทองฟาในรูปของ OKTAR 

 
หมายเลข (41)-(47) ปริมาณน้ําฝน 

หมายเลข (41) : ปริมาณน้ําฝนท่ีวัดโดยแกวตวง ทุก 3 ช่ัวโมง (มิลลิเมตร) 

หมายเลข (42)-(46) : ปริมาณน้ําฝนท่ีวัดโดยเครื่องอัตโนมัติ ทุก 1 ช่ัวโมง (มิลลิเมตร) 

หมายเลข (47) : อัตราผิดของเครื่องบาโรกราฟ ทุก 3 ช่ัวโมง (นิ้ว) 

 
หมายเลข (48) : ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือไมเกิดข้ึนท่ีสถานีตลอดจนทิศทางและการ

เคล่ือนตัวของ CB รวมท้ัง Supplementary Information 

หมายเลข (49) : ช่ือผูตรวจ โดยใชอักษรยอภาษาอังกฤษช่ือและนามสกุลตัวแรก (รวม 2 ตัว) 
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5.3. สวนทายของแบบฟอรม 

5.3.1 บริเวณมุมลางซาย 

 
หมายเลข (1) : เวลาท่ีดวงอาทิตยข้ึน (เวลามาตรฐานทองถ่ิน / LST = Local Standard Time) 

หมายเลข (2) : เวลาท่ีดวงอาทิตยตก (เวลามาตรฐานทองถ่ิน / LST = Local Standard Time)  

หมายเลข (3) : อุณหภูมิสูงสุดประจําวัน 

หมายเลข (4) : อุณหภูมิตํ่าสุดประจําวัน 

หมายเลข (5) : ปริมาณน้ําฝน 24 ช่ัวโมง (นับจากเท่ียงคืนถึงเท่ียงคืน) 

หมายเลข (6) : ความเร็วลมสูงสุด 

หมายเลข (7) : ทิศทาง ณ ความเร็วลมสูงสุด 

หมายเลข (8) : เวลา ณ ความเร็วลมสูงสุด (เวลามาตรฐานทองถ่ิน) 

หมายเลข (9) : ลมกระโชกสูงสุด 

หมายเลข (10) : ทิศทางลมกระโชกสูงสุด  

หมายเลข (11) : เวลาขณะเกิดลมกระโชกสูงสุด (เวลามาตรฐานทองถ่ิน) 

 

5.3.2 บริเวณกลาง 

 
คอลัมน A 

หมายเลข (1) : ปริมาณน้ําฝนรวม ต้ังแตเวลา 00.00-07.00 น. ดูไดจากชองท่ี (41) 

หมายเลข (2) : อุณหภูมิสูงสุด ต้ังแตเวลา 00.00-07.00 น. ดูไดจากชองท่ี (14) 

หมายเลข (3) : อุณหภูมิตํ่าสุดประจําวัน 

หมายเลข (4) : ความช้ืนสัมพัทธ เวลา 07.00 น. 

หมายเลข (5) : ลักษณะของพื้นดิน เวลา 07.00 น. 
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คอลัมน B 

หมายเลข (1) : ปริมาณน้ําฝนรวม หลัง 07.00-19.00 น. ดูไดจากชองท่ี (41) 

หมายเลข (2) : อุณหภูมิสูงสุดประจําวัน 

หมายเลข (3) : อุณหภูมิตํ่าสุด หลัง 07.00-19.00 น. ดูไดจากชองท่ี (14) 

หมายเลข (4) : ความช้ืนสัมพัทธ เวลา 19.00 น. 

หมายเลข (5) : ลักษณะของพื้นดิน เวลา 19.00 น. 

คอลัมน C 

หมายเลข (1) : ปริมาณน้ําฝนรวม หลัง 19.00-00.00 น. ดูไดจากชองท่ี (41) 

หมายเลข (2) : อุณหภูมิสูงสุด หลัง 19.00-00.00 น. ดูไดจากชองท่ี (14) 

หมายเลข (3) : อุณหภูมิตํ่าสุด หลัง 19.00-00.00 น. ดูไดจากชองท่ี (14) 

หมายเลข (4) : ความช้ืนสัมพัทธ เวลา 00.00 น. 

หมายเลข (5) : ลักษณะของพื้นดิน เวลา 00.00 น. 

หมายเหตุ : อางอิงสัญลักษณของพื้นดินจากคูมือการตรวจอากาศการบิน 
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คอลัมน A , B ,C , D 

หมายเลข (1) : ความกดท่ีอานไดจากบาโรกราฟรายวัน (หนวยเปนนิ้ว) 

หมายเลข (2) : อุณหภูมิประจําเครื่องบาโรมิเตอรหลังหักแกคาผิดอุณหภูมิ (°C)  

หมายเลข (3) : ความกดท่ีอานไดจากบาโรมิเตอรหลังหักแกคาผิด (mb) 

หมายเลข (4) : คาหักแกความกดอากาศ (mb) ไดจาก คาความกดท่ีระดับน้ําทะเล– ความกดท่ี

อานไดจากบาโรมิเตอรหลังหักแกคาผิด 

5.3.3 บริเวณมุมลางขวา 

 
นําปรากฏการณสภาพอากาศตาง ๆ ท่ีเกิดในชอง (13)  มากรอกในตารางและลงเวลาท่ีเกิดข้ึน

และส้ินสุดของปรากฏการณนั้นดวย โดยดูไดจากชองท่ี (2) 

ปรากฏการณสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึน ไดแก 

- พายุโซนรอน (Severe storms) 

- ทอรนาโด หรือ พายุงวงชาง (Funnel Cloud) 

- กระแสลมแรงท่ีเกิดข้ึนอยางเฉียบพลัน (Squall) 

- พายุฝนฟาคะนอง (Thunderstorm) 

- หยาดน้ําฟา (Precipitation) 

- ฟาหลัวช้ืน (Mist) 

- หมอก (Fog) 

- หมอกสูงจากพื้นดินไมเกิน 2 เมตร (Shallow Fog) โดยรายงานเปน “MIFG” 

- หมอกท่ีปกคลุมสนามบินเปนหยอมๆ (Patches Fog) โดยรายงานเปน “BCFG” 

- หมอกท่ีปกคลุมสวนสําคัญของสนามบิน ในขณะท่ีสวนอื่นๆ ไมมี (Partial Fog) โดยรายงาน

เปน “PRFG” 

6. เอกสารอางอิง (Reference  Document) 

ไมมี  

7. บันทึก (Records) 

ไมมี 


