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สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์(อสส.) ผสมเทยีมเสอืลายเมฆส าเร็จ ครัง้แรกในประเทศไทย 
โดยนักวจัิยไทยและอเมรกิันตามโครงการความรว่มมอืในการอนุรักษ์เสอืลายเมฆในประเทศไทยไดลู้กเสอืลาย
เมฆ 2 ตัว ณ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว จ.ชลบรุ ีนับวา่เป็นความส าเร็จกา้วส าคัญของประเทศไทยทีลู่กเสอืลายเมฆ
จากการผสมเทยีมไดถ้อืก าเนดิเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ภายหลังความพยายามครัง้ที ่2 ในการน าวธิกีารผสม
เทยีมเขา้มาชว่ยในการจัดการดา้นการเพาะขยายพันธุป์ระชากรเสอืลายเมฆในประเทศไทย โดยนักวจัิยไทยและ
อเมรกิันตามโครงการความร่วมมอืในการอนุรักษ์เสอืลายเมฆในประเทศไทยร่วมกับภาค ี(Thailand Clouded 
Leopard Consortium) อันประกอบดว้ยองคก์ารสวนสัตว ์ร่วมกับ หน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดแ้ก ่
สถาบันสมธิโซเนียน (Smithsonian Conservation Biology Institute & National Zoological Park) สวนสัตว์
แนชวลิล ์(Nashville Zoo) และ สวนสัตวพ์อยทเ์ดอไฟแอนส ์(Point Defiance Zoo & Aquarium) รวมถงึ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย ที่เป็นผูร้่วมและผูส้นับสนุนวจัิยในโครงการนี้จนประสบ
ความส าเร็จ คณะวจัิยไดใ้ชว้ธิใีนการผสมเทยีมดว้ยการปลอ่ยน ้าเชือ้เขา้บรเิวณทอ่น าไขด่ว้ยเทคนคิการสอ่งผ่าน
กลอ้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ใชจ้ านวนน ้ าเชื้อนอ้ยลงเมื่อเปรียบเทียบกับวธิีการแรก เนื่องจากพบการตกไข่ในทั ้ง  
2 ขา้งของรังไข่ ประกอบกับจ านวนน ้าเชือ้ทีไ่ดจ้ากการรีดเก็บมีจ านวนนอ้ย ดังนัน้คณะวจัิยจงึไดท้ าการผสม
เทยีมโดยใชน้ ้าเชือ้แชเ่ย็นจากเสอืตัวผู ้2 ตัว ดว้ยน ้าเชือ้ 5 ลา้นตัว เขา้สูท่่อน าไข่ขา้งซา้ย และอกีหนึง่ตัวดว้ย
น ้าเชือ้ 8 ลา้นตัว เขา้สูท่อ่น าไขข่า้งขวาและเมือ่ วนัที ่9 มถินุายน 2558 มลีูกเสอืคลอดจากแม่ทีไ่ดร้ับการผสม
เทยีมจ านวน 2 ตัว เป็นเพศผู ้1 ตัว และเพศเมยี 1 ตัว ซึง่มสีขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์ดทีัง้คู ่
 

 อสส. ไดร้บัรางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิประเภทรางวลัระดบัดเีดน่ จากผลงานประดษิฐเ์รือ่ง  
“ความส าเร็จในการผลติละมั่งสตัวป่์าใกลส้ญูพันธุต์ัวแรกของโลกจากการปฏสินธภิายนอกรา่งกาย” 

 
 

 ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดงในงาน “41 st International Exhibition of Inventions of Geneva”   
ณ นครเจนวีา สหพันธรัฐสวสิ 

 

 สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว ไดร้ับการโหวตจากประชาชนทีร่ว่มโหวตใหก้ับเว็ปไซต ์Tripadvisor ซึง่เป็นเว็ปไซต ์
ท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศสหรัฐอเมรกิา ใหส้วนสัตวเ์ปิดเขาเขยีวเป็น 1 ใน Top 25 The best 
Zoo in the World 

 

 สวนสตัวใ์นสงักัด อสส. จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่สวนสตัวด์สุติ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว สวนสตัวเ์ชยีงใหม ่สวนสตัว ์
นครราชสมีา และสวนสัตวส์งขลา ไดร้ับการรับรอง “ระบบบรหิารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001” และ
ด าเนนิการรักษาระบบคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
 องคก์ารสวนสตัวเ์ป็นเจา้ภาพการประชุมวชิาการของสมาคมสวนสตัวแ์ละอควาเรยีมโลก World  
Association for Zoos and Aquariums (WAZA) คร ัง้ที ่73 ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยไดร้ับ
คัดเลอืกใหเ้ป็นเจา้ภาพการประชมุใหญแ่ละประชมุวชิาการของสมาคมสวนสัตว ์ซึง่ตอ้งอาศัย ความร่วมมอืจาก
หน่วยงานของไทยในหลายภาคสว่น ทัง้ภาครัฐและเอกชนมาเขา้รว่มเป็นคณะท างาน  
 

  
 

     อสส. สามารถปฏบิัตงิานไดต้ามภารกจิ แต่ยังประสบปัญหา

การด าเนินงานทางการเงนิและดา้นบุคลากร ส่วนการด าเนนิงานปี 
2558 ยังมผีลการด าเนนิงานในบางหัวขอ้ต ่ากวา่คา่เกณฑม์าตรฐาน
ตามที่ สคร. ก าหนด อสส. ควรมีการบริหารความเสี่ยง พรอ้ม
ตดิตามและรายงานผลการประเมนิความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวขอ้ง และการพัฒนาบุคลากรยังขาดการติดตามและ
ประเมนิผลหลังการฝึกอบรม รวมทัง้การบรหิารจัดการสารสนเทศ
ยังไมไ่ดร้ับความรว่มมอืจากพนักงานในการใชง้านระบบตา่งๆ 

สงักดั: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธานกรรมการ: วา่ง (รอ ครม.แตง่ตัง้) 
กรรมการผูแ้ทน กค.: วา่ง (รอ ครม.แตง่ตัง้) 
ผูอ้ านวยการ: นายเบญจพล นาคประเสรฐิ 
CFO: นางบญุนาค พงษ์ภมร  
จ านวนพนกังาน: 1,786 คน  
 พนักงาน 1,042 คน  ลกูจา้ง 744 คน 
Website: www.zoothailand.org  

สาขา 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

 

องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์(อสส.) 
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD: เป็นองคก์รดา้นอนุรกัษ์ เรยีนรูด้า้นสตัวป่์าและใหบ้รกิารองคค์วามรูด้า้นสตัวป่์า และเป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจทีไ่ดร้ับมาตรฐานระดบัสากล 

หน่วย : ลบ. 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม EBITDA และก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ

สดัสว่นของรายไดจ้ากการด าเนนิงาน Q3/59 

Net Profit Margin 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ อสส. ปี 2558 และงบการเงนิเบือ้งตน้ไตรมาสที ่3/2559 ทีป่รับปรงุตามมาตรฐานการบัญชสีากล  
        (IFRS) 

หน่วย : ลบ. 

ปีงบประมาณ Year x-3 Year x-2 Year x-1 Year x-1 Year x

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q2) (Q2)

2558

9M/58 

(ต.ค. 57 - 

ม.ิย. 58)

9M/59 

(ต.ค. 58 -

 ม.ิย. 59)

%Chg
เม.ย.-

ม.ิย. 58

เม.ย.-

ม.ิย. 59
%Chg

ม.ค.-

ม.ีค. 59

%Chg 

(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 448.17 464.63 492.49 6.00% 445.64 492.49 10.51% 499.88 (1.48%)

สนิทรัพย์รวม 4,671.80 4,485.81 4,714.08 5.09% 4,486.43 4,714.08 5.07% 4,714.22 0.00%

หนีส้นิรวม 2,339.48 1,802.00 2,441.57 35.49% 1,802.62 2,441.57 35.45% 2,409.76 1.32%

ทนุรวม 2,332.31 2,683.81 2,272.51 (15.33%) 2,683.81 2,272.51 (15.33%) 2,304.45 (1.39%)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (3,132.60) (2,838.66) (3,197.31) 12.63% (2,838.66) (3,197.31) 12.63% (3,163.42) 1.07%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 576.02 302.50 427.95 41.47% 143.37 132.65 (7.48%) 151.35 (12.36%)

รายไดร้วม 1,227.77 522.13 835.34 59.99% 261.97 253.81 (3.11%) 264.06 (3.88%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 1,006.10 457.80 751.50 64.15% 219.88 230.44 4.80% 250.89 (8.15%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,447.68 552.48 915.50 65.71% 270.53 287.70 6.35% 304.68 (5.57%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน (430.09) (155.30) (323.55) 108.34% (76.52) (97.80) 27.81% (99.54) (1.75%)

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0 0 0 0

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0 0

EBITDA (60.17) (61.47) (163.72) 166.34% (30.70) (44.69) 45.58% (45.75) (2.32%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (219.91) (30.35) (80.16) 164.11% (8.57) (33.89) 295.62% (40.62) (16.56%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 434.78 195.86 341.08 74.15% 91.27 112.51 23.27% 130.08 (13.51%)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0.00 N/A 0 0 N/A 0 N/A

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 369.92 93.83 159.84 70.35% 45.81 53.10 15.91% 53.78 (1.27%)

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 0 0.00 N/A 0 0 N/A 0 N/A

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 567.35 198.93 368.87 85.43% 103.81 98.40 (5.21%) 105.34 (6.59%)

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 404.84 299.36 249.72 (16.58%) 100.53 78.79 (21.63%) 88.07 (10.54%)

งบลงทนุเบกิจา่ย 310.38 142.15 114.79 (19.25%) 60.91 38.46 (36.85%) 32.01 20.17%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 76.67% 47.48% 1.39 60.58% 48.81% 36.34%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA (4.71)% (1.35%) (0.07) (0.76%) (2.88%) (3.45%)

ROE (9.43)% (2.26%) (0.14) (1.28%) (5.97%) (7.05%)

D/E (เทา่) 1.00 0.67 3.14 0.67 1.07 1.05

Net Profit Margin (17.91)% (5.81%) (0.31) (3.27%) (13.35%) (15.38%)

หน่วย : ลบ. 

http://www.zoothailand.org/


นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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• รายไดจ้ากการด าเนนิงานของ อสส. ส าหรับไตรมาสนี้มจี านวน 132.65 ลบ. ต ่ากวา่ไตรมาสทีผ่่านมา 
จ านวน 18.70 ลบ. หรอืรอ้ยละ 12.36 ลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน จ านวน 10.72 
ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ7.48 อสส. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของ
ปีกอ่น เนือ่งจาก มผีูเ้ขา้ชมนอ้ยลงจงึท าใหม้รีายไดจ้ากการขายบัตรนอ้ยลง และเมือ่พจิารณารายได ้
รวมพบวา่ ส าหรับไตรมาสนีม้จี านวน 253.81 ลบ. ต ่ากวา่ไตรมาสทีผ่่านมา จ านวน 10.25 ลบ. หรอืรอ้ย
ละ 3.88 ลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น จ านวน 8.15 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.11 

 

• คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานของ อสส. โดยไตรมาสนี้มจี านวน 230.44 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 10.56 
ลบ. หรอืรอ้ยละ 4.80 เมือ่เทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2558 โดยมคี่าใชจ้่ายจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ คอื 
คา่ใชจ้า่ยบรหิาร จ านวน 112.51 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.82  

 

• EBITDA ส าหรับไตรมาสนี ้มจี านวน -44.69 ลบ. โดยมคี่าตดิลบเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาส
เดยีวกันของปีก่อน จ านวน 13.99 ลบ. ประมาณรอ้ยละ 45.58 เนื่องจาก อสส. มคี่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนนิงานเพิม่ขึน้น 

 

• โครงสรา้งของรายได ้ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายบัตรเขา้ชมสวนสัตว ์คดิเป็นรอ้ยละ 
46.44 รองลงมาเป็นเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล คดิเป็นรอ้ยละ 42.59 รายไดจ้ากค่าตอบแทนตามสัญญา 
คดิเป็นรอ้ยละ 5.09 รายไดจ้ากคา่เชา่สถานที ่คดิเป็นรอ้ยละ 2.96 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และ
บรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 2.93 ตามล าดับ 

 

• Net Profit Margin ส าหรับไตรมาสนี้ มคี่าตดิลบทีร่อ้ยละ 13.35 ลบ. โดยมคี่าตดิลบเพิม่ขึน้เมือ่
เปรยีบเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่มคีา่ตดิลบทีร่อ้ยละ 3.27 แสดงใหเ้ห็นวา่ อสส. ยังบรหิาร
จัดการสนิทรัพยไ์ดไ้มด่ ี

 

• การเบกิจา่ยงบลงทนุ ส าหรับไตรมาสนี ้อสส.ไดร้ับงบลงทุนจ านวน 78.79 ลบ. สามารถเบกิจ่ายได ้
เพยีง 38.46 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 48.81 เนื่องจากในบางรายการด าเนนิการเบกิจ่ายล่าชา้กวา่แผนที่
ก าหนดไว ้

 

• อตัราสว่น ROA และ ROE ในไตรมาสทีน่ี้ อสส.มอีัตราสว่น ROA และ ROE ตดิลบทีร่อ้ยละ 2.88 และ 
5.97 ตามล าดับซึง่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึง่ติดลบที่รอ้ยละ 0.76 และ 1.28 ตามล าดับ 
เนือ่งจากการลงทนุในทรัพยส์นิยังไม่สามารถใชป้ระโยชน์หรอืกอ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ 

 

 

 

 สรปุการด าเนนิงาน  
 

• ในไตรมาส 3/59 อสส. ขาดทุนสุทธ ิจ านวน 33.89 ลบ. ขาดทุนเพิม่ขึน้จากไตรมาส 3/58 
จ านวน 25.32 ลบ. หรอืรอ้ยละ 295.62 เนื่องจากมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายบัตรและรายได ้
จากเงนิอดุหนุนจากรัฐบาลลดลง และ มคีา่ใชจ้า่ยรวมเพิม่มากขึน้ 

 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 

• อสส. ควรก าหนดกลยุทธตั์วชีวั้ดในแต่ละรายสวนสัตว ์แนวทางการตลาด และแนวทางการ
บรหิารคา่ใชจ้า่ย ภายใตร้ายรับทีอ่งคก์รสามารถจัดหาไดเ้องเพิม่เตมิระหว่างปี โดยอาจสรา้ง
ความร่วมมอืกับหน่วยงานทอ่งเทีย่วทัง้ภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
หาเงนิบรจิาค และการประชาสัมพันธส์วนสัตวต์า่งๆใหเ้ป็นทีรู่จั้กกวา้งขวางมากขึน้ รวมทัง้ควร
ก าหนดแผนสนับสนุน สง่เสรมิการตลาดทีส่ามารถรองรับความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกับ อสส. นอกจากนี้ควรสรา้งศูนย์การเรียนรูแ้หล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศส าหรับ 
การกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนอยา่งตอ่เนื่อง 
 

• คณะกรรมการ อสส. ควรใหค้วามส าคัญ สรา้งความตระหนัก หารอืร่วมกันระหวา่งฝ่ายงาน เพือ่
คน้หาปัจจัยเสี่ยง และควรก าหนดแผนงาน ใหส้อดคลอ้งกับความเสี่ยงขององคก์ร และควร
ก าหนดแผนปฏบัิตกิารประจ าปีใหแ้ลว้เสร็จกอ่นเริม่ปีบัญช ีเพือ่ใหอ้งคก์รน าไปใชเ้ป็นกรอบการ
ด าเนนิงานตัง้แตต่น้ปี  รวมทัง้ควรมกีารอบรมดา้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สาร 
และผลประโยชนก์ับผูบ้รหิารระดับสงู เพีอ่น าองคค์วามรูม้าชว่ยในการพัฒนาองคก์ร และไปใน
ทศิทางเดยีวกันกับทศิทาง วสิัยทัศน ์ภารกจิและแผนนโยบายขององคก์ร 

ผูจ้ดัท า: นางชมพนูทุ ตกุชูแสง 
ส านกั : พฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวสธุาวรรณ ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2301 
วนัทีจ่ดัท า : 15 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
• ความส าเร็จในการรกัษาระบบคณุภาพมาตรฐาน WAZA เพือ่ยกระดบัสวนสตัวเ์ขา้สูม่าตรฐานสากล อสส. จะตอ้งมกีารบรหิารจัดการสวนสตัว ์ในเรือ่งการดแูล 
สตัวป่์าทีมุ่ง้เนน้มนุษยธรรม และสวสัดภิาพสตัว ์โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสมาคมสวนสตัวเ์อเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAZA) ซึง่เป็นมาตรฐานเดยีวกบั World 
Association of Zoo and Aquariums (WAZA) ที ่อสส.เป็นสมาชกิอยู ่
• นโยบายเกีย่วกบัการพฒันาองคก์ารสวนสตัวโ์ดยมุง่เนน้การใหบ้รกิารสูร่ะดบัสากลอยา่งยั่งยนื และพฒันาองคค์วามรูด้า้นการอนุรักษ์และวจัิยสตัวป่์า 
แบบบรูณาการ รวมทัง้สง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ขีองสตัวป่์านอกเขตป่าธรรมชาต ิควบคูไ่ปกบัการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรท์ีม่มีาตรฐานเทยีบเคยีงกบันานาประเทศ 
และสอดแทรกความรูต้า่งๆ ในรปูแบบทีน่่าสนใจใหแ้กผู่เ้ขา้ชม เพือ่เพิม่พนูความรูใ้หแ้กเ่ยาวชนของไทย และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วซึง่สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
เขา้เยีย่มชมสวนสตัวไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

สาขา 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์(อสส.) 
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

ผลการด าเนนิงาน ปี 2559 (ครึง่ปีบญัช)ี 

จ านวนผูเ้ขา้ชม ปี 2558 (แยกรายสวนสตัว)์  

หนว่ย : ลา้นคน 

หนว่ย : ลบ. 

สดัสว่นของคา่ใชจ้า่ย Q3/2559 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

 ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

1.รายไดน้อกงบประมาณ  (ลา้นบาท) 570 306.21

2.คา่ใชจ้า่ยพนักงานตอ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 64 71.01

 ตัวชีว้ดัทีไ่ม่ใชท่างการเงนิ

1. การเผยแพร่งานทางวชิาการ (คะแนน) 106 103

2. การด าเนนิงานในการพัฒนาสวนสัตวโ์ดยใชส้วนสัตวเ์ขาเขยีวเป็นตน้แบบ (ระดับ) 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

3.จ านวนพันธุส์ัตวป่์าหายากทีม่กีารขยายพันธุ ์(ระดับ) 3 3

4.การจัดท าระบบสรรหาและรักษานักวจัิย (ระดบั) 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

5. การเพิม่จ านวนนักวจัิย (จ านวน) 17 16

6. การพัฒนาระบบ ZIM เพื่อใชใ้นการบรหิารจัดการ 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ


