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ความเป็ นมา
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (ราชวิทยาลัยฯ) เล็งเห็นว่าการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานทาง
วิชาการห้ องปฎิบตั ิการเป็ นกลไกหนึง่ ที่จะคงรักษามาตรฐานและคุณภาพของการรักษาพยาบาล ซึง่ นอกจากจะเกิด
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานแล้ ว ยังจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชนชาวไทยด้ วย โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลและราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยตกลงทําบันทึกความร่วมมือกันในการตรวจรับรองคุณภาพ
หน่วยงานทางพยาธิวทิ ยา โดยเห็นพ้ องต้ องกัน ดังนี ้
1. ราชวิทยาลัยฯ จะตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริ การทางพยาธิวิทยา ในสถานบริ การต่างๆ ที่มีพยาธิแพทย์ และ
แพทย์นิติเวช ปฏิบตั ิงานอยู่ ตามพันธะที่จะต้ องรับการตรวจรับรอง หรื อได้ รับการร้ องขอจากสถานพยาบาล
2. สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยภายใต้ กํากับดูแลของราชวิทยาลัยฯจะตรวจรับรองคุณภาพหน่วยงาน
บริ การเซลล์วิทยา และระบบการส่งตรวจทางศัลยพยาธิ ในสถานบริ การต่างๆ ที่ไม่มีพยาธิแพทย์
3. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จะใช้ ผลการรับรองของราชวิทยาลัยฯในการพิจารณารับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
ราชวิทยาลัยฯ ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการดําเนินการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้ องปฏิบตั ิการ (อนก.)
ประกอบด้ วยตัวแทนจาก
AP : Anatomical Pathology พญ.ภัทรวดี ดวงจักร ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.พงษ์ ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์
ที่ปรึกษา
พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ
ประธาน
พญ.ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์
อนุกรรมการ
นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์
อนุกรรมการ
พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ
อนุกรรมการ
CP : Clinical Pathology
พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกลุ
อนุกรรมการ
พญ.ปรี ชญา วงษ์ กระจ่าง
อนุกรรมการ
พญ.ดวงตะวัน ธรรมมาณิชานนท์
อนุกรรมการ
พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริ ญ
อนุกรรมการ
FM : Forensic Medicine
พญ.สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ
อนุกรรมการ
นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์
อนุกรรมการ
เพือ่ ทําหน้ าทีด่ งั กล่าวแทนราชวิทยาลัยฯ
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ปรัชญาของการตรวจประเมิน
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการประเมินและพัฒนาตนเองในองค์กร เพือ่ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การตรวจประเมินเป็ นการให้ กําลังใจในการพัฒนาและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
การตรวจประเมินเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจมาตรฐานทางวิชาการของห้ องปฏิบตั ิการและสถาบันฝึ กอบรม
ความสําเร็จของการตรวจประเมิน คือ ความสุขขององค์กรที่ได้ รับ แม้ วา่ จะยังมีสงิ่ ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ตอนสําหรับห้ องปฏิบัตกิ ารขอรับการตรวจประเมินมาตรฐาน
1. ห้ องปฏิบตั ิการขึ ้นทะเบียนผ่านwww.rcthaipathologist.org
2. ห้ องปฏิบตั ิการดาว์นโหลดเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยา
Checklists ต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องได้ ผ่าน www.rcthaipathologist.orgหัวข้อโครงการการรับรอง
คุณภาพหน่วยงานทางพยาธิวิทยา
3. ห้ องปฏิบตั ิการประเมินตนเองเบื ้องต้ นตาม Checklists ทุกข้ อเมื่อพบว่าหลายข้ อที่เป็ นปั ญหา ไม่สามารถ
แก้ ไขเองได้ สามารถทําหนังสือร้ องขอที่ปรึกษาจาก อนก.(เอกสาร AD-15-00) หากไม่ต้องการที่ปรึกษาให้
ข้ ามไปข้ อ 7
4. ห้ องปฏิบตั ิการยื่นขอคําแนะนํา/ที่ปรึกษาจากอนก.พร้ อมส่งเช็คลิสต์ที่ประเมินเบื ้องต้ นมาแล้ ว โดยยินยอม
เสียค่าใช้ จา่ ยตามประกาศค่าใช้ จ่ายของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
5. อนก. ส่งที่ปรึกษาเพือ่ ให้ คําแนะนํา ภายใน 1 เดือน หลังจากได้ รับคําร้ องขอที่ปรึกษา
6. ที่ปรึกษาให้ คาํ แนะนําห้ องปฏิบตั ิการและแจ้ งผลการประเมินเบื ้องต้ นและคําแนะนํา แก่อนก. ภายใน 5 วัน
(เอกสาร AD-16-00)
7. ห้ องปฏิบตั ิการควรเริ่ มแก้ ไขข้ อบกพร่องทันทีเมื่อห้ องปฏิบตั ิการพร้ อมที่จะรับการตรวจประเมิน ให้ ยื่นคําร้ อง
ขอมายัง อนก.(เอกสาร AD-17-00) และข้ อมูลห้ องปฏิบตั ิการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานทางวิชาการ (AD04-02)
8. อนก. แจ้ งรายละเอียดวันตรวจ รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน ค่าใช้ จา่ ย และเอกสารที่ต้องจัดเตรี ยมเพิม่ เติม
ภายใน1 เดือนหลังจากห้ องปฏิบตั ิการยื่นขอรับการตรวจ( AD-03-01)
9. ห้ องปฏิบตั ิการจัดส่งข้ อมูลตามที่ระบุในหนังสือแจ้ งและส่งให้ ผ้ ตู รวจประเมินไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันตรวจ
10. ผู้ตรวจประเมินอาจขอหลักฐานเพิม่ เติมจากห้ องปฏิบตั กิ ารที่ยื่นคําร้ อง ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันตรวจ (ถ้ า
ห้ องปฏิบตั ิการส่งให้ ไม่ทนั ให้ เตรี ยมหลักฐานไว้ ในวันตรวจประเมิน)
11. คณะผู้ตรวจประเมินทําการตรวจประเมินตาม วัน เวลาที่กําหนด
12. ประธานแจ้ งสรุปผลการตรวจและข้ อเสนอแนะพร้ อมลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ แก่ผ้ ขู อรับการตรวจใน
วันสุดท้ ายของการตรวจ และส่งหลักฐานให้ อนก. ในวันถัดไป
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13. อนก. ส่งผลการตรวจอย่างเป็ นทางการให้ แก่ห้องปฏิบตั ิการภายใน 5 วันทําการ
14. กรณีมีการแก้ ไขห้ องปฏิบตั ิการต้ องทําการแก้ ไขและส่งหลักฐานในรูปแบบ file ให้ ผ้ ตู รวจประเมินผ่านทาง
อนก. ภายใน 3 เดือน หลังจากวันสุดท้ ายของการตรวจประเมินเพื่อให้ คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการ
แก้ ไข
15. คณะผู้ตรวจประเมินทุกท่านพิจารณาผลการแก้ ไขภายใน 1 สัปดาห์
16. กรณีการแก้ ไขยังไม่ถกู ต้ องคณะผู้ตรวจประเมินแนะนําให้ ห้องปฏิบตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมอีกไม่เกิน1 เดือน
ผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการแก้ ไขภายใน 1 สัปดาห์ รวมเวลาในการพิจาณาและแก้ ไข ไม่เกิน 4 เดือน
หลังจากวันสุดท้ ายของการตรวจประเมิน
17. ประธานคณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลและส่งเรื่ องให้ อนก.พิจารณาผลร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัยฯ และ
ประธานหรื อตัวแทนผู้ตรวจประเมินในการประชุมตามวาระนันๆ
้
18. อนก. ส่งผลให้ คณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยฯ รับรองผล
19. ราชวิทยาลัยฯ ออกใบรับรองผลอย่างเป็ นทางการให้ ห้องปฏิบตั ิการภายใน 15 วัน หลังมติให้ การรับรองจาก
คณะอนุกรรมการบริ หารฯ

ห้ องปฏิบัตกิ ารขอรับการตรวจประเมินฯ จัดเตรียม
 เตรี ยมห้ องทํางาน, คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์สาํ นักงาน, เอกสารประกอบการประเมินต่าง ๆ,อาหาร, อาหารว่าง
และเครื่ องดื่ม ให้ กบั คณะผู้ตรวจประเมิน
 ในกรณีที่ต้องเดินทางไปตรวจประเมินที่ตา่ งจังหวัด ทางห้ องปฏิบตั กิ ารนันจะต้
้ องจองตัว๋ เครื่ องบินทังไปและกลั
้
บ
พร้ อมทังจองที
้
่พกั ให้ กบั คณะผู้ตรวจประเมิน และประสานงานเรื่ องการเดินทางกับคณะผู้ตรวจประเมินโดยตรง
 ชําระค่าใช้ จา่ ยภายใน 30 วัน หลังจากได้ รับผลสรุปและใบแจ้ งหนี ้
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ห้ องปฏิบตั ิการขึ ้นทะเบียนผ่าน
www.rcthaipathologist.org
พร้ อมโหลดเอกสารทั ้งหมดที่เกี่ยวข้ อง
ส่งข้ อมูลเบื ้องต้ นของห้ องปฏิบตั กิ าร ตามเอกสาร (AD-04-01)
ทาง E-Mail : labaccredit.rcpt@gmail.com

ห้ องปฏิบตั ิการ
ประเมินตนเองตาม Checklists
ห้ องปฏิบตั ิการ
ไม่ ต้องการ
ที่ปรึ กษา

ห้ องปฏิบตั ิการ
ต้ องการ
ที่ปรึกษา

ยื่นคําร้ องขอรับการตรวจประเมินฯ
ตามเอกสาร (AD-17-00)

ส่งเอกสารขอที่ปรึกษาตามเอกสาร (AD-15-00),
พร้ อมChecklist ที่ประเมินเบื ้องต้ น

อนก.รับรองฯ แจ้ งกําหนดวันตรวจประเมิน
และจัดหาผู้ตรวจฯ ภายใน 1 เดือน

แก้ ไขตามคําแนะนําของที่ปรึกษา ภายใน 3 เดือน

ห้ องปฏิบตั กิ ารรับการตรวจประเมิน
ผ่านการรับรอง

ไม่ผา่ นการรับรอง

คณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการประเมิน
ส่งมายัง อนก. ภายใน 1 สัปดาห์

อนก. แจ้ ง ห้ องปฏิบตั ิการให้ แก้ ไข
ปรับปรุ ง ภายใน 3 เดือน

นําเข้ าประชุม อนก.รับรองฯ โดยให้ มวี าระ
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองพิจารณา

หากห้ องปฏิบตั ิการยังแก้ ไขไม่ครบถ้ วน
ให้ แก้ ไขอีกภายใน 1 เดือน

ส่งผลการประเมินเข้ าที่ประชุมบริ หาร
ของ รพท.

รพท.จัดทําใบประกาศฯ พร้ อมส่งให้ กบั
หน่วยงานที่ขอรับการรับรองฯ ภายใน 15 วัน
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มาตรฐานทางวิชาการห้ องปฏิบัตกิ ารพยาธิวทิ ยากายวิภาค มีดงั ต่อไปนี ้
รหัสเอกสาร

ลําดับข้ อ
1
2
3
4
5
5.14
5.17
6
7
8
9
10
10.20
10.30
11
11.12
12
12.27
12.32
13
14
14.13
14.16
15
16
17
17.12
17.20

หัวข้ อการประเมิน
ระบบคุณภาพ (ทุกห้ องปฏิบตั ิการพยาธิวิทยากายวิภาคต้ องตอบ)
การบริ หารจัดการด้ านคุณภาพ Quality management
บุคลากร Personnel
สถานที่ สภาวะแวดล้ อม Physical facilities
ความปลอดภัย Laboratory safety
เครื่ องมือ วัสดุ นํ ้ายา Equipment chemical
Microwave devices (ห้ องปฏิบตั ิการที่มี)
นํ ้ายาสีย้อม
การจัดเก็บหลักฐานทางการแพทย์ การส่ง และการรับสิ่งส่งตรวจ Specimen collection, handling
ห้ องปฏิบตั กิ ารที่รับตรวจต่อ Referal laboratory
การรายงานผล Reporting
ระบบคอมพิวเตอร์ Laboratory computer service
ศัลยพยาธิวทิ ยา Surgical Pathology
ศัลยพยาธิวิทยา Surgical pathology
ใบรายงานผล
โฟรเซ่น เซคชัน่ Frozen section
จุลพยาธิวิทยา Histology Laboratory
ฮีสโตเคมี histochemistry
Cytology
เซลล์วิทยา Cytology
เซลล์วิทยานรี เวช Gynaecologic cytology
เซลล์วิทยาระบบอื่น ๆ
Autopsy
อิมมูโนฮีสโตเคมี Immunohistochemistry
อิมมูโนฟลูออเรสเซนส์ immunofluorescence
การตรวจ Predictive marker
จุลทรรศน์อเิ ล็คตรอน Electron microscopy
ฟลูออเรสเซนส์อนิ ไซตู ไฮบริ ไดเซชัน่ Fluorescence insitu hydridization FISH ISH
โฟลไซโทเมทรี Flow cytometry
การควบคุมคุณภาพ
การรายงานผล
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มาตรฐานทางวิชาการห้ องปฏิบัตกิ ารพยาธิวทิ ยาคลินิกมีดงั ต่อไปนี ้
รหัสเอกสาร

ลําดับข้ อ
1
1.32
1.36
1.46
1.56
1.67
1.95
1.109
1.117
1.140
1.155
2.1
2.6
2.15
2.32
2.35
2.43
2.50
3.1
3.17
3.21
3.25
4
5
5.9
5.14
6.1
6.3
6.13

หัวข้ อการประเมิน
ระบบคุณภาพ(ทุกห้ องปฏิบตั ิการพยาธิวทิ ยาคลินิกต้ องตอบ)
การบริหารจัดการด้ านคุณภาพ Quality management
ผู้อํานวยการห้ องปฏิบตั ิการ )Laboratory director)
บุคลากร
สถานที่ สภาวะแวดล้ อม
ความปลอดภัย
เครื่ องมือ วัสดุ นํ ้ายา
การจัดเก็บ การส่ง และการรับสิง่ ส่งตรวจ
ห้ องปฏิบตั ิการที่รับตรวจต่อ
การบริหารจัดการคุณภาพด้ านวิชาการ
การรายงานผล
ระบบคอมพิวเตอร์
HEMATOLOGY
ขันตอนก่
้
อนการวิเคราะห์
เครื่ องมือ
การตรวจ COMPLETE BLOOD COUNT
การตรวจ RETICULOCYTE
การตรวจหา ABNORMAL HEMOGLOBIN
การตรวจ BONE MARROW
COAGULATION
CLINICAL MICROSCOPY
URINALYSIS
BODY FLUID การตรวจด้ วยวิธี Manual
การตรวจด้ วยเครื่ องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ
NUCLEATED CELL DIFFERENTIATION
PARASITOLOGY
IMMUNOLOGY
การตรวจวิเคราะห์ HEMAGLUTINATION, Venereal Diseases Research Laboratory (VDRL), Rapid
Plasma Reagent (RPR)
การตรวจวิเคราะห์ DIRECT ANTIGEN TEST
TOXICOLOGY
CHROMATOGRAPHY
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)
MASS SPECTROMETRY (MS)
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6.19
6.28
6.35
6.39
6.49
7.1
7.45
7.52
7.59
8
8.6
8.12
8.15
8.16
8.18
8.22
8.25
8.27
8.30
9
10
10.53
10.78
10.84
10.90
10.131
10.162
10.195
11.1
11.31

INDUCTIVEL Y COUPLED PLASMA –MASS SPECTROMETRY (ICP/MS)
ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETERS
เครื่ องมือชนิด stand-alone เช่น)pH meter, spectrophotometer(
CLINICAL CHEMISTRY
BLOOD GAS ANALYSIS
MICROBIOLOGY
BACTERIOLOGY
MYCOBACTERIOLOGY
MYCOLOGY
VIROLOGY
CYTOGENETICS
การรายงานผล )REPORTS)
การบันทึก )RECORDS)
เครื่ องมือและอุปกรณ์ )INSTRUMENTS AND EQUIPMENT)
กระบวนการ) ระเบียบปฏิบตั ิและการตรวจวิเคราะห์/PROCEDURES AND TESTS)
จํานวนเซลล์ที่นบั จํานวนโครโมโซม )NUMBER OF CELLS COUNTED)
จํานวนเซลล์ที่ต้องวิเคราะห์โครโมโซม )NUMBER OF CELLS ANALYZED)
จํานวนภาพแคริ โอไทป์ )NUMBER OF KARYOGRAMS)
ระดับแถบ )BAND RESOLUTION)
FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION
MOLECULAR LAB
TRANSFUSION MEDICINE
TRANSFUSION REACTION
THERAPEUTIC APHAERSIS
THERAPEUTIC PHLEBOTOMY
BLOOD COMPONENT / BLOOD PRODUCT
CELLULAR THERAPY
DONOR
HLA
POINT OF CARE TESTING (For advanced HA ONLY)
การบริหารจัดการคุณภาพ
ความปลอดภัย
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มาตรฐานทางวิชาการห้ องปฏิบัตกิ ารนิตเิ วชศาสตร์ มีดงั ต่อไปนี ้
รหัสเอกสาร

ลําดับข้ อ
1
1.8
1.28
1.32
1.35
1.37
1.39
1.40
1.41
1.44
1.47
1.49
2.1
2.23
2.33
2.43
3.1
3.6
3.17
3.22
3.28
3.34
3.39
4

หัวข้ อการประเมิน
ระบบคุณภาพ(ทุกห้ องปฏิบตั ิการนิติเวชศาสตร์ ต้องตอบ)
ข้ อกําหนดด้ านบริ หารคุณภาพองค์กรและการบริ หาร
ระบบบริ หารจัดการคุณภาพ
การจัดซื ้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
การให้ บริ การคําแนะนํา
การแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรี ยน
การตรวจหาและการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ปฏิบตั ิการแก้ ไข
ปฏิบตั ิการป้องกัน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บันทึกด้ านคุณภาพและวิชาการ
การตรวจติดตามภายใน )internal survey)
การทบทวนการบริ หารจัดการ
ข้ อกําหนดด้ านวิชาการ
บุคลากร
เครื่ องมือในห้ องปฏิบตั ิการ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการรับสิ่งส่งตรวจ
การรายงานผล
Autopsy
บุคลากร
สถานที่ สภาวะแวดล้ อมและความปลอดภัย
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และนํ ้ายา
การจัดการระบบคุณภาพ
ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ
การตรวจศพ
การรายงานผล
LEGAL TESTINGการบริ หารจัดการองค์กรด้ านคุณภาพ
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ประกาศราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่ งประเทศไทย
วาระผู้บริหารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ฯ ชุดที่ 15 เลขที่ 2/2559
เรื่อง อัตราค่ าใช้ จ่ายในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้ องปฏิบตั กิ าร
ตามมติที่ประชุมผู้บริ หารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 15 ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560
เรื่ อง อัตราค่าใช้ จ่ายในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้ องปฏิบตั ิการดังนี ้
เพื่อให้ กิจกรรมนี ้ สามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ ห้องปฏิบตั ิการ ที่ประสงค์จะให้ ราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์ฯ ไปตรวจประเมิน ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ได้ เตรี ยมงบประมาณและอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ตรวจประเมิน ดังนี ้
1. หมวดค่ าใช้ จ่ายกําหนดวันในการตรวจประเมินฯ 2 วัน ผู้ตรวจประเมินฯ ไม่น้อยกว่า: 2 คน/วัน/สาขา
ในกรณีตรวจประเมินฯ ต่างจังหวัด ค่าที่พกั ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ตามค่าใช้ จ่ายจริง
2. หมวดค่ าบํารุงราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ฯ สําหรับการตรวจรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้ องปฏิบตั ิการ
ให้ ชําระค่าบํารุ ง ข้ อ 2.1 หรือ 2.2 แล้ วแต่กรณี
2.1การตรวจประเมินห้ องปฏิบตั ิการหน่วยงานราชการ
5,000 บาท/คน/วัน
2.2การตรวจประเมินห้ องปฏิบตั ิการหน่วยงานเอกชน
8,000 บาท/คน/วัน
2.3การให้ คําปรึกษาก่อนการตรวจประเมิน (ถ้ าต้ องการ)
5,000 บาท/คน/วัน
ทั ้งนี ้ ให้ ยกเลิกประกาศราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย วาระผู้บริ หารราชวิทยาลัยฯ ชุดที่ 15
เลขที่ 36/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศใช้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(แพทย์หญิงนิศารัตน์ โอภาสเกียรติกลุ )
ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
โดยชําระผ่ านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชีคณะอนุกรรมการดําเนินการรับรองมาตรฐานฯ
ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี051 – 275705 – 4
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