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การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย
เพ่ือรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

APaR

51 ข้อเสนอแนะส าหรับภาพรวมกลไกเชิงสถาบันของความตกลงการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ 
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การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย
เพ่ือรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

APaR

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)

2.1 อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (TBT)
2.2 บริการทางการเงิน
2.3 ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.4 การลงทุน

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 ข้อเสนอแนะส าหรับการบูรณาการวธิีการและหน่วยงานตาม
พันธกรณีความตกลงการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ 
(ประเทศไทย, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา)
)

2
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การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย
เพ่ือรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

APaR

กรอบแนวคิดในการปรับปรุงกลไกเชิงสถาบัน

กลไกเชิงสถาบัน
• TBT
• Financial Services
• IP
• Investment

ก่อนการเจรจา

พันธกรณี
ความร่วมมือ

ประเทศต้นแบบ

ปรับปรุงกลไก
ของประเทศไทย

ระหว่างการเจรจา

การรับรองความตกลง

หลังความตกลงใช้บังคับ

กลไกเชิงสถาบัน
ด้านกฎหมาย

กลไกเชิงสถาบัน
ด้านองค์กร

First Mover

Dynamist

Follower

พันธกรณีระหว่างประเทศ
WTO

GATT, GATS, TRIMs, TRIPs

มาตรฐานระหว่างประเทศ

FTAs
• 11 ฉบับที่ไทย

เป็นภาคี
• ฉบับอื่นๆ ที่

น่าสนใจ
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First Mover Dynamist Follower

กลไกเชิงสถาบันทางด้านกฎหมาย

1.มีกระบวนการ
Regulatory Impact 
Assessment (RIA) 

Korea: Technical Regulatory 
Impact  Assessment (TRIA) by The 
Framework Act on Administrative 
Regulations (Act No.9965, 25 
January 2010) 52% ของมาตรฐาน
ได้รับการปรับปรุงหลังจากท า TRIA แล้ว
ในปี 2015
USA: Circular A-119 and Executive 
Order 12866 (Regulatory Planning 
and Review)

Singapore: Post-
Market Surveillance 
and review (every 5 
years)

Thailand: ไม่มี
กระบวนการนี้

2. การบังคับใช้
มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ

Singapore, USA: บังคับใช้ได้ทันทีโดย
ไม่ต้องผ่านกระบวนการกฎหมายภายใน

- Thailand, Korea:
ต้องท าเป็นกฎหมาย
ภายใน

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (TBT)2.1



First Mover Dynamist Follower

กลไกเชิงสถาบันทางด้านองค์กร

1. กลไกเรื่องการก าหนด
มาตรฐานสินค้าและ
อุตสาหกรรม

USA: เอกชนท าเองทั้งหมด 
(Voluntary Consensus 
Standards: VCS)

Singapore: เอกชนมี
บทบาทหลัก โดยภาครัฐ
เป็นฝ่ายสนับสนุน (สภา
มาตรฐานสิงคโปร์: SSC) 

Thailand, Korea:
รัฐบาลมีบทบาทหลัก 
และเชิญเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วม

2. กลไกการท างาน
ร่วมกันระหว่างรัฐกับ
เอกชน

USA: จัดต้ังหน่วยงานใหม่ คือ 
The National Institute of 
Standards and Technology 
(NIST) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ก าหนดมาตรฐานทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การค้า
Korea: Korean Standard 
Association ให้บริการ 
Comprehensive Knowledge 
Service (KSA)

Singapore: Public-
Private Partnership: 
PPP) โดยหน่วยงาน 
SPRING และ SSC 

Thailand: รัฐบาล
ก าหนดนโยบายและ
หารือกับเอกชน

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (TBT)2.1
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การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย
เพ่ือรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

APaR

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (TBT)

ข้อเสนอแนะส าหรบัประเทศไทย

2.1

กลไกเชิงสถาบันในเรื่อง TBT ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐฯ

รัฐและเอกชนร่วมกันก าหนดมาตรฐาน (PPP) ✓ ✓ ✓ ✕

เอกชนเป็นฝ่ายก าหนดมาตรฐาน (Private Sector Standards) ✕ ✕ ✕ ✓

มีการทบทวนกฎเกณฑ์เรื่องการก าหนดมาตรฐานเป็นระยะ ✕ ✓ ✓ ✓

มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเป็นระยะว่าเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
หรือไม่ (Post-Market Surveillance)

✕ ✓ ✕ ✕

มีหน่วยงานประสานงาน (Coordiation) ระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อ
ประสานงานเรื่องการด าเนินการเรื่องมาตรฐาน และกระบวนการ
ประเมินผลมาตรฐาน เช่น การให้ความรู้ การฝึกอบรม ฯลฯ

✕ ✓ ✓ ✓

มีการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) ✕ ✕ ✓ ✓
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ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (TBT)

ข้อเสนอแนะส าหรบัประเทศไทย

2.1

1. จัดให้มีการวางแผนก่อนการเจรจา (Pre-negotiation Plan) โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมก าหนดแผนในการเจรจา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
พันธกรณีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2. จัดให้มกีระบวนการการทบทวนกฎเกณฑ์เรื่องการก าหนดมาตรฐานเป็นระยะ (Review) เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

3. จัดให้มกีารวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ ผลประโยชน์ 
ต้นทุน และความสอดคล้องของกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และที่ก าลังจะออกมาใหม่ 

4. จัดให้มหีน่วยงานก ากับดูแลให้การก าหนดมาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้า และไม่ขัดกับ
พันธกรณีความตกลง FTA เช่น NIST ของสหรัฐ  

5. มีหน่วยงานที่ให้ความรู้เร่ืองการด าเนินการเรื่องมาตรฐาน และกระบวนการประเมินผลมาตรฐาน เช่น 
การฝึกอบรม ฯลฯ เช่น KSA ของเกาหลีใต้ ที่ให้บริการความรู้แบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive 
Knowledge Service)
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First Mover Dynamist Follower

กลไกเชิงสถาบันทางด้านกฎหมาย

1. การเปิดเสรีภายใต้ GATS, FTAs

1.1 ธนาคาร US: ส่วนใหญ่เปิดเสรี 
Mode 1, 2, 3 

Singapore: ส่วนใหญ่เปิดเสรี Mode 2, 3 
Thailand: ส่วนใหญ่เปิดเสรี Mode 3, 4

Korea: ส่วนใหญ่เปิดเสรี 
Mode 3

1.2 ประกันภัย US: ส่วนใหญ่เปิดเสรี 
Mode 1, 2, 3 

Singapore: ส่วนใหญ่เปิดเสรี Mode 2, 3 
Thailand: ส่วนใหญ่เปิดเสรี Mode 2, 3, 4

Korea: ส่วนใหญ่เปิดเสรี 
Mode 3

1.3 หลักทรัพย์ US: ส่วนใหญ่เปิดเสรี 
Mode 1, 2, 3 

Singapore: ส่วนใหญ่เปิดเสรี Mode 2, 3 
Thailand: ส่วนใหญ่เปิดเสรี Mode 3

Korea: ส่วนใหญ่เปิดเสรี 
Mode 3

2. ข้อยกเว้น
Prudential 
Measure

- US, Singapore, Korea, Thailand
ไม่ก าหนดไว้แน่นอนว่ามาตรการใดบ้างถือ
เป็น Prudential Measure เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการตีความ

-

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 บริการทางการเงิน

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย
เพ่ือรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

APaR

2.2
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4. บริการทางการเงิน
First Mover Dynamist Follower

กลไกเชิงสถาบันทางด้านองค์กร

1. การก ากับดูแล - US, Singapore, Korea
- สถาบันที่ก ากับดูแลภาคการเงินไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดย GATS, FTAs
- มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อก ากับดูแลแบบ
รวมศูนย์ (Integrated Approach)
Singapore = MAS 
US = FSOC
(ก ากับดูแลความเสี่ยงเชิงระบบในภาค
การเงิน เกิดขึ้นภายหลังวิกฤตการเงินปี 
2007-2008)
Korea = FSC 
(ก ากับดูแลภาคการเงิน เกิดขึ้นภายหลัง
วิกฤตการเงินปี 1997)

Thailand
- สถาบันที่ก ากับดูแลภาคการเงินไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงโดย GATS, 
FTAs
- การก ากับดูแลเป็นแบบแบ่งตาม
หน้าที่ (Functional Approach)
Thailand = ธปท., คปภ., ก.ล.ต.

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย
เพ่ือรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

APaR

บริการทางการเงิน2.2
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4. บริการทางการเงินต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย
เพ่ือรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

APaR

ข้อเสนอแนะกลไกเชิงสถาบันด้านบริการทางการเงินส าหรับประเทศไทย

1. ประเทศไทยควรเปิดเสรีตามหลกัการเปิดเสรีแบบก้าวหน้าตามล าดับภายใต ้GATS ดังเช่น
ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้การเปิดเสรีส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภาคการเงิน โดยพิจารณาจาก
ความพร้อมของผู้ประกอบการและผูบ้ริโภคในประเทศไทยเป็นส าคัญ

2. ในกรณีของ Prudential Measure หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางดา้นบริการทางการเงิน
ภายในประเทศไทย ได้แก่ สศค., ธปท., คปภ. และ กลต. ควรจัดประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดว่า
มาตรฐานระหว่างประเทศใดบ้างที่ประเทศไทยน ามาใช้ อันควรถือเป็น Prudential Measure 
เพื่อวางแนวทางการออกหลกัเกณฑ์ที่มีอาจขัดตอ่พันธกรณีการเปิดเสรีตาม FTAs ได้อย่าง
ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่อาจถูกฟ้องร้องว่าหลกัเกณฑ์ที่เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงนิ
ภายในประเทศไทยขัดต่อพันธกรณีตาม GATS 

3. เนื่องจากการก ากับดแูลภาคการเงนิของประเทศไทยเป็นแบบ Functional Approach ที่มี
องค์กรก ากับดูแลหลายหน่วยงาน ดังนั้นองค์กรดังกล่าวควรก าหนดความรับผดิชอบในการ
ประสานงานตาม FTAs ให้กับหน่วยงานย่อยอย่างชัดเจน เพื่อการประสานงานที่รวดเรว็

2.2
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First Mover Dynamist Follower

กลไกเชิง
สถาบัน
ทางด้าน
กฎหมาย

ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศผู้น าในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอ านาจ
ที่มีอ านาจในการต่อรองสูง ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามักจะมี
การแก้ไขกฎหมายภายในหรือสร้าง
กรอบแนวทางการเจรจาไว้ล่วงหน้า
ก่อนที่จะเริ่มเจรจาการค้า 

ประเทศไทย, 
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
เกาหลีใต้
การเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนากลไลเชิงกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งก่อนและ
หลังความตกลงการค้าเสรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังท าความ
ตกลงการค้าเสรี จะเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ค่อนข้างมาก

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 ทรัพย์สินทางปัญญา2.3
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First Mover Dynamist Follower

กลไกเชิง
สถาบัน
ทางด้าน
องค์กร

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• United States Copyright Office
• United States Patent and 

Trademark

ประเทศไทย
• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเทศสิงคโปร์
• Intellectual Property Office of 

Singapore
ประเทศเกาหลีใต้
• Korean Intellectual Property Office 

(KIPO)

หมายเหตุ
ประเทศสหรัฐอเมริการเป็นประเทศ
มหาอ านาจส่วนใหญ่จะมีการเตรียม
template กรอบความตกลงก่อนที่จะเจรจา
การค้าเสรี และประเทศคูเ่จรจามักจะต้องใช้
กรอบความตกลงที่ประเทศอเมริกาก าหนด
ขึ้นมา

หมายเหตุ
ทั้งสามประเทศมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กรและการสร้างสถาบันใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรี

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 ทรัพย์สินทางปัญญา2.3
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ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 ข้อเสนอแนะทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับประเทศไทย2.3

1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่
เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะ
เป็นในระดับทวิภาคหรือพหุภาคี โดยคณะกรรมการพาะด้านจะเป็นคณะกรรมการที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะท างานเฉพาะด้าน
จะต้องท างานร่วมกันและประสานงานร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้การเจราท า
ความตกลง การปฎิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่าแท้จริง

2. โครงสร้างองค์กรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยที่เป็นการก ากับดูแลแบบ
รวมศูนย์เป็นโครงสร้างที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากท าให้เกิดความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (แตกต่างจากประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ที่มี
การก ากับดูแลแบบแบ่งส่วน) นอกจากนี้หากในอนาคตประเทศไทยมีความประสงคืจะ
เพิ่มความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆก็สามารถตั้งเป็นส านัก หรือหน่วยงาน
ย่อยภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งกรมขึ้นมาใหม่20



2. การลงทุน
First Mover Dynamist Follower

การเปิดเสรี

กลไกเชิงสถาบันทางด้านกฎหมาย

1. การอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวเข้ามาลงทุน

USA: ใช้วิธีตรวจสอบภายหลัง เช่น การแจ้ง
การลงทุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
(Report) และจะมีการตรวจสอบว่าการลงทุน
นั้นขัดกับ National Security หรือไม่
Singapore: มีข้อจ ากัดต่อการเข้ามาลงทุนของ
คนต่างด้าวน้อยมาก และใช้กฎหมายหุ้นส่วน
บริษัทในการก ากับดูแลธุรกิจต่างด้าว

- Thailand, Korea: 
ใช้วิธีควบคุม
(Command and 
Control) เช่น มี
กฎหมายตั้งข้อจ ากัด
ประเภทธุรกิจ และ
การออกใบอนุญาต

ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 การลงทุน2.4
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First Mover Dynamist Follower

สิทธิประโยชน์การลงทุน
กลไกเชิง
สถาบัน
ทางด้าน
กฎหมาย

ประเทศสิงคโปร์
• Investment Scheme Incentive
Economic Expansion Incentives Act 
and the Income Tax Act
• Pioneer Certificate Incentive (PC) 

and Development and 
Expansion Incentive (DEI)

• Finance & Treasury Centre (FTC) 
Incentive

• Land Intensification Allowance 
(LIA)

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Investment Scheme Incentive
Film and TV tax credit, made in 
CA, 

ประเทศไทย
• พรบ ส่งเสริมการลงทุน 2520
• พรบ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ  2558
• พรบ.การเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขัน

ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560

ประเทศเกาหลีใต้
• Foreign Investment Promotion Act (FIPA)
ประเทศเกาหลีใต้มีพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะเห็นได้จากการ
เปลี่ยนแปลงจากประเทศที่มีขอ้จ ากัดในการลงทุนมาก
ที่สุด เป็นประเทศที่มีข้อจ ากัดในการลงทุนน้อยที่สุด 
และกลายเป็นประเทศที่มีเงินลงทุนเข้าประเทศมากเป็น
อันดับหนึ่งในเอเชีย

-

2. การลงทุนต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 การลงทุน2.4
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First Mover Dynamist Follower
กลไกเชิง
สถาบัน
ทางด้าน
องค์กร

ประเทศสหรัฐอเมริกา
USRTR
• The Office of Services 

and Investment (SI)
• Committee on Foreign 

Investment in the 
United States (CFIUS)

• Enforcement and 
Compliance Unit 

• SelectUSA.gov

ประเทศไทย
• คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเปา้หมาย

-

ประเทศเกาหลีใต้
• ศูนย์การให้ค าปรึกษาการลงทุนในประเทศเกาหลี 
• คณะกรรมการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
• ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านการลงทุน 

ประเทศสิงคโปร์ 
• Economic Development Board
• Trade Specialist, MTI
• IE Singapore (International Enterprise 

Singapore)

2. การลงทุนต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 การลงทุน2.4
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ต้นแบบกลไกเชิงสถาบัน (ประเทศที่เลือก: สิงคโปร์)5 ข้อเสนอแนะกลไกเชิงสถาบันทางด้านการลงทุนส าหรับประเทศไทย

1. ควรจัดตั้งหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ก ากบัดแูลให้กฎหมายภายในสอดคล้องกับพันธกรณขีองความ
ตกลง FTA ในเรื่องการลงทุน เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีมาตรการภายใตก้ฎหมายไทยท่ีขัดกับพันธกรณี
ความตกลง FTA ในอนาคต เหมือนเช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจดัตั้งฝ่าย Enforcement and 
Compliance Unit ขึ้นมาใน International Trade Administration (ITA) เพื่อท าหน้าที่นี้

2. ควรจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่หลักในการเยียวยาความเสียหายให้แกน่ักลงทุน 
เช่นเดียวกับประเทศเกาหลใีต้ ที่มี Investment Ombudsman ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การก ากับดแูลของประธานาธิบดี และก ากับดูแลโดย Foreign Investment Committee, 
Minister of Trade, Industry and Energy โดย Investment Ombusdman สามารถจัดตัง้ 
คณะกรรมการเยียวยาความเสียหาย (Grievance Settlement Body) 

3. ควรมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนตามพระราชส่งเสริมการลงทนุ โดยนอกจาก
จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ประเทศไทยให้อยู่แลว้ ประเทศไทยควรพิจารณาให้สิทธิ
ประโยชน์อื่นๆที่มิใช่ภาษีดว้ย เช่น การให้เงินสนบัสนุน (cash grant) การลดค่าเช่าที่ดิน และ
การจัดหาที่ท าธุรกิจส าหรับนกัลงทุน การให้การสนับสนุนทางการเงนิท าหรับโครงการที่เกีย่วกับ
การสร้างสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ การให้ความรู้และการจัดอบรมพนกังาน เป็นต้น

2.4
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