
	 สวัสดีครับ ชุมชนสารสัมพันธ์
ฉบับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม  
2559 มาพร้อมกับเทศกาลสงกรานต์ 
บรรยากาศอันเย็นฉ่ำ อีกวาระหนึ่ง แทป
ไลน์ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาล
วันสงกรานต์ แก่ชุมชนรอบคลังน้ำมัน
และแนวท่อ เป็นประจำทุกปี  ทีม บก.
จึงขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่ไทย สุข
สันต์วันสงกรานต์” มายังเพื่อนสมาชิก
ชุมชนทุกท่านด้วยนะคะ ขอให้เป็นปี
แห่งความสำเร็จของเพื่อนสมาชิกชุม
ชนทุกๆ ท่าน สุขสมหวังกันทั่วหน้าน่ะ
ครับ          
	 เน้ือหาชุมชนสารสัมพนัธ์
ฉบับนี้เต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวดีๆ ที่ตั้งใจ
คดัสรรมาฝากกันค่ะ  เกร็ดความรู้นำ
เรื่อง  “เทคนิคเทคนิคการเลือกซื้อทีวี
ระหว่างจอแบบ  LCD กับจอแบบ  LED”
มาฝากทุกคนครับ   เพื่อนสุขภาพ นำ
เสนอน้ำสมุนไพรดับกระหายคลายร้อน
   สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 
หรือเทศกาลสงกรานต์นี้ ที่เต็มไปด้วย
งานเลี้ยงสังสรรค์ภายในครอบครัว 
มุมอร่อย โดยปิ่นโตสีฟ้าจะพาไปชิม
ร้านอาหาร ครัวผู้ใหญ่สุวิทย์  ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี คุยกันฉันท์
เพื่อน ฉบับนี้นำเรื่องราวของชีวิตคน
เลี้ยงปลา @ บางเตย แปดริ้ว  และท่าน
ยังเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเตย ฉะเชิงเทราด้วยครับ ที่
สำคัญอย่าลืมตอบคำถามประจำฉบับ  
ฉบบันี้ได้ผู้โชคดีจากการจับฉลากรว่ม
ตอบคำถาม 6 ท่านด้วยกัน รอรับรางวัล
ที่ทีมงานจะจัดส่งให้ท่านถึงบ้านกันเลย
ค่ะ บก. ขอขอบคุณที่ติดตามอ่านกันมา
โดยตลอดครับ

สวัสดีครับ

	 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์แทปไลน์ 
ประจำปี ๒๕๕๙”  โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๙ รูป และพิธีสรงน้ำพระพุทธ 
และพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคล รดน้ำดำหัว และขอพร แสดงความเคารพผู้สูงอายุในชุมชนรอบคลังน้ำมัน
ลำลูกกา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 และวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ชุมชนแนวท่อ ณ 
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี (บ้านผู้ใหญ่ศิริพร วรกลีบ)

“แทปไลน์...สืบสานประเพณีสงกรานต์ ”
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คุยกัน “ ชีวิตคนเลี้ยงปลา @ บางเตยแปดริ้ว ”
โดย “ ชีพจรลงเท้า ”

	 สวัสดีค่ะ คุยกันฉันท์เพื่อนฉบับนี้ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึงเพื่อนๆ 
สมาชิกชุมชนเช่นเคยครับ เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ชีพจรลงเท้า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
ด้านสังคม “แทปไลน์ปันน้ำใจสู่ชุมชนแนวท่อและคลังน้ำมัน ครั้งที่ 1/2559” ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ทำการ
กำนันตำบลบางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการขอบคุณสมาชิกชุมชน
ที่ได้ช่วยดูแลแนวท่อของแทปไลน์ โดยแทปไลน์ได้นำกิจกรรมที่ดีมาสาธิตให้แก่ชุมชนบางเตย  และ
ได้มีโอกาศได้พบกับท่านประธาน มนัส สุนทรโชติ ท่านเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งท่านให้เกียรติมาในงานครั้งนี้ด้วยครับ เลยได้นั่งคุยกันถึงเรื่อง
อาชีพเสริมของท่านคือ ธุรกิจบ่อปลากระพงของท่าน
 ทีม บก.  : จริงไหมครับท่านประธานที่เขาบอกว่าอาชีพเลี้ยงปลากระพงนี้ คนเลี้ยงปลา
รักปลาเท่ากับลูก 5555 ?
 ประธานมนัส : จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดน่ะ !!!! เพราะว่าตั้งแต่ผมทำอาชีพเลี้ยงปลามากก
ว่า 15 ปี ที่ผ่านมาผมไม่เคยทิ้งบ่อปลาไปไหนเลย (น้อยครั้งมาก) ถ้าจะไปไหนก็ต้องหาคนที่ไว้ใจ
ได้มาดูแลแทน เพราะอะไร??? ปลามันอยู่ในน้ำ น้ำคือปัจจัยสำคัญ นับตั้งแต่ปล่อยลูกปลาลงบ่อ
จนถึงจับขาย ต้องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ต้องคอยเติมออกซิเจน ปัญหามันเยอะมากน้ำร้อน
ไปปลาก็ตาย ฝนตกมาปลาก็ตาย ที่เขาเรียกปลาช็อคน้ำ ให้อาหารมากปลาก็ตาย  นั้นคือสิ่งที่
ผมบอกไว้ว่าผมไม่เคยทิ้งบ่อปลาไปไหนเลยครับ เปรียบเสมือนรักปลาเท่ากับลูกอย่างไงอย่างนั้น
เลย
 ทีม บก. : ต้นทุนในการเลี้ยงแต่ละบ่อ และตอนนี้ท่านประธานเลี้ยงไว้กี่บ่อแล้วครับ 
และรายได้เป็นอย่างไรบ้างครับ ????
 ประธานมนัส : ต้นทุนหรอ 55555 (ท่านประธานหัวเราะ) ต่อบ่อเป็นแสนครับ!!!! ไหน
จะค่าเตรียมบ่อ ค่าพันธ์ุปลา ที่หนักสุดๆๆ คือค่าอาหาร อาหารปลาถุงละ 1,000 บาท กินวันละ 
2-3 ถุง ต่อหนึ่งบ่อ แล้วแต่ขนาดบ่ออีกครับ ผมถึงต้องบอกว่าลงทุนทีนึงเป็นแสน ครับตอนนี้ผม
ลงปลากระพงไว้ 3 บ่อ กำลังจะจับอีก 1 บ่อ ตลาดที่ส่งจะมีพ่อค้ามาจับถึงปากบ่อเลย เป็นลูกค้า
ประจำที่กรุงเทพฯ สำหรับรายได้ก็คุ้มค่าเหนื่อยครับ ถ้าไม่โดนแจ็คพ็อตแตก 555555
	 เป็นอย่างไรบ้างกันบ้างครับ สำหรับอาชีพเลี้ยงปลากระพงขาว แถวย่าน
บางเตย แปดริ้ว  หากสมาชิกท่านใดมีโอกาศแวะมาไหว้หลวงพ่อโสธร ที่เมืองแปดริ้ว 
นึกถึงท่านประธานมนัส และอยากจะมาขอชมบ่อปลาของท่าน  ติดต่อท่านได้ที่เบอร์
มือถือ   081-5772419  ท่านประธานบอกว่า หากจะมาให้โทรแจ้งล่วงหน้าน่ะครับ ท่าน
ประธานจะไม่อยู่บ้าน ..เอ้ย..ไม่ใช่ 5555 ท่านจะได้เตรียมตัวต้อนรับครับ

สวัสดีครับ

ฉันท์เพื่อน

มุมอร่อย
ร้านครัวผู้ใหญ่สุวิทย.์......ร้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา อร่อย ราคาไม่แพง 

 ช่วงหน้าร้อนอย่างน้ีท่านสมาชิกท่านใด อยากพาครอบครัว
ไปหลบร้อนไปน่ังทานอาหารแบบครอบครัวผมขอแนะนำ  ร้านอาหารแบบ
ชาวบ้านๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีจุดเด่นอยู่ท่ีวิวสวยๆ ยามเย็น กับราคา
ท่ีไม่แพงนัก เหมาะสำหรับน่ังชิวๆ ทานข้าวเย็น มองดูวิวแม่น้ำ กับเรือท่ี
แล่นผ่านไปมา เวลาคิดไม่ออกว่าจะทานข้าวเย็นท่ีไหน	 	
	 ร้านน้ีจะเป็นร้านแรกๆ	ท่ีผมจะแวะมาเสมอ	ขอบอกว่าร้านน้ีรสชาติ
อาหารดีทีเดียว	บรรยากาศเหมือนอยู่ท่ีบ้านเลย	ม้ือน้ีอ่ิมอร่อยจริงๆ	ครับ	รสชาติ
อาหารท่ีน่ีก็ถือว่าอร่อย	บรรยากาศริมน้ำ	เย็นสบายดีครับ	เมนูแนะนำคือปลา
ตะเพียนไร้ก้าง	ต้มยำน้ำใสปลากราย	และยังมีอาหารปลาแม่น้ำ	อีก	เช่น	ต้มยำ
ปลาม้า	ปลาสดๆ	บวกกับต้มยำท่ีปรุงมารสชาติกำลังพอดีๆ	ทะเลผัดฉ่า	กระทะ
ร้อน	กุ้งแช่น้ำปลา	ปลารากกล้วยทอด	ปลาทอดมาแบบกรอบๆ	ทานกับซอส
พริก	อร่อยดี	ครับ	ร้านน้ีครัวปิดเร็วนะครับ	แนะนำให้มาทานซัก	5-6	โมงเย็น	
จะกำลังดีครับ
	 ร้านอาหารผู้ใหญ่สุวิทย์	ท่ีต้ัง	:	55/1	หมู่	3	ต.บ้านปทุม	อ.สามโคก	
ปทุมธานี
	 วันและเวลาเปิดปิดทำการ : เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. 
 เบอร์ติดต่อ :  0-2979-8862 

โดย ปิ่นโตสีฟ้า

	 การเดินทาง จากรังสิตขาออกมุ่งหน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเชียงราก วิ่งตรงมาเข้าถนน หมายเลข 347 
(ปทุม-โสมโคก) วิ่งมาประมาณ 1.5 ก.ม. เลี้ยวซ้ายเข้า อบต.บ้านปทุม (ทาง
หลวงหมายเลข 3309)  วิ่งตรงไปประมาณ 800 เมตร แล้ว เลี้ยวซ้ายอีก
ครั้งจะพบร้านอาหารริมน้ำผู้ใหญ่สุวิทย์ อยู่ด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปเลย
ครับไม่ผิดหวัง บรรยากาศดีมาก	
 ราคาอาหาร : 100 – 250 บาท
 https://www.wongnai.com/restaurants/ครัวผู้ใหญ่สุวิทย์
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เพื่อนสุขภาพ
น้ำสมุนไพรดับกระหายคลายร้อน

 อากาศร้อนๆ แบบนี้ เพื่อนๆ สมาชิกทั้งหลาย ก็คงต้อง
เผชิญกับอาการหิว และกระหายน้ำ เป็นอย่างมาก และคงไม่มีอะไร
จะดับร้อนได้ดีไปกว่าการหาน้ำเย็นๆ  ถึงแม้น้ำเปล่าจะเป็นทาง
ออกที่ง่ายที่สุด แต่หากแค่จะดื่มน้ำเปล่ามันก็ยังไม่รู้สึกสดชื่นเท่า
ไหร่ เราจึงต้องหาน้ำที่ทำให้เราสดชื่นได้ยิ่งกว่า และการเลือกน้ำ
ประเภทสมูทตี้ ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่น้ำประเภทน้ำผัก ผลไม้ 
หรือน้ำสมุนไพรจะให้ความสดชื่น และคุณค่าทางสารอาหารได้
มากกว่า วันนี้ทาง ทีมงาน บก. จึงนำน้ำสมุนไพรดับกระหายคลาย
ร้อน ให้ทุกคนได้ลองเลือกซื้อมาดื่มดับร้อน พร้อมสรรพคุณต่างๆ  
ที่ดีต่อสุขภาพมาให้ท่านสมาชิกได้ทราบกันครับ
 1. มะตูม  เป็นพืชสมุนไพรไทยที่คนไทยคุ้นเคยกันดี ลักษณะ
เป็นไม้ยืนต้น ผลอ่อนสีเขียว และผลแก่มีสีเหลือง เปลือกจะแข็ง เอกลักษณ์
ของพืชชนิดนี้คือกลิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกได้ว่าหอมมากๆ 
มีการนำไปแปรรูปหลากหลาย หลักๆ เป็นในรูปผลแห้งพร้อมชงได้ทันที 
เรียกได้ว่าสะดวกดี สำหรับสรรพคุณสมุนไพรไทยของมะตูมคือเป็นยา
ระบาย ขับลม ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร บำรุงธาตุ ขับถ่ายดี เจริญอาหาร 
ขับเสมหะ แก้กระหายน้ำ และยังแก้อาการร้อนในได้ดีอีกด้วย
	 2. ใบเตย		สมุนไพรไทยกลิ่นหอมชื่นใจ  แต่สรรพคุณโดยย่อคือ 
เป็นยาบำรุงหัวใจ ช่วยลดอาการกระหายน้ำ แก้โรคเบาหวาน (เฉพาะการ
ลดระดับน้ำตาลในเลือด) ชุ่มคอ 
	 3. ใบบัวบก	ใบบัวบก สมุนไพรไทย หาง่ายใช้สะดวก  สำหรับ
สรรพคุณที่ทราบกันดีคือแก้ช้ำใน บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย 
เมื่อยล้า ขับปัสสาวะ แก้อาการเริ่มโรคบิด แก้ท้องร่วง รักษาโรคผิวหนัง 
(ผดผื่นคันที่มากับหน้าร้อน) ลดความเครียด บำรุงสมอง นอกจากน้ียัง
รักษาแผลเปื่อย และแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

ที่มา : http://ไทยสมุนไพร.net/สมุนไพรคลายร้อน

	 1. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ ปันน้ำใจสู่ชุมชนแนวท่อ
และรอบคลังน้ำมัน ครั้งที่ 1/2559  ” (ตลาดนัดสุขภาพ) เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแนวท่อ
น้ำมัน และให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับสมาชิกชุมชนแนวท่อ สาธิตการดบัเพลิง
ขั้นต้น สาธิตการทำยาหม่องจากสุนไพร  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ 
ที่ทำการกำนันตำบลบางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
	 2. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ ประเพณีสงกรานต์
แทปไลน์ ประจำปี 2559”  โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีสรงน้ำพระพุทธ
และพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคล รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สูงอายุในชุมชนรอบคลังน้ำมันลำลูกกา เมือ่
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 และวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ชุมชนแนวท่อ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่
บ้านหมู่ 6 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
	 3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ขับปลอดภัย... แทปไลน์
ห่วงใยคุณ ปีที่ 7” เพื่อให้พนักงานขับรถน้ำมันได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับรถช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ในงานมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ และเกมชิงรางวัลมากมาย โดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 11-22 เมษายน 2559 ณ คลังน้ำมันลำลูกกา และคลังน้ำมันสระบุรี
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	 สำหรับเพื่อนๆ สมาชิกท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่  ผมมีข้อมูลมาประกอบในการเลือกซื้อดังนีค้รับ  ในยุค
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของการชมภาพยนตร์อย่างคมชัด ผมมีความรู้ เกี่ยวกับจอ มีหน้าจอที่เรียกว่า LED มาแนะนำครับ
	  หน้าจอ LED คืออะไร?
	  หน้าจอ LED (Light Emitting Diode)ใช้ระบบการฉายภาพด้วยหลอดไฟขนาดเล็ก ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีของหลอดไฟ LED 
ไปใช้กับการทำเป็นไฟท้ายรถของรถยนต์ชื่อดังอย่าง Honda อีกด้วย โดยต้นกำเนิดของการใช้การฉายภาพแบบนี้ก็คือ หลอด LED จะทำหน้าที่
เป็นตัวกำเนิดแสง และมีผลึกคริสตัลที่เป็นของแข็งกึ่งเหลว 3 สีคือสีแดง น้ำเงินและเขียว คอยบิดตัวกันเป็นองศาและเพื่อให้แสงไฟจากหลอด LED
ส่องผ่านมาเพื่อทำให้ฉายออกไปเป็นภาพสีสันที่สวยงามบนหน้าจอได้นั่นเอง ต่อไปนี้เพื่อนๆ ก็พอจะมีความรู้ไปคุยกับคนขายทีวี LED ได้บ้างแล้ว
น่ะครับ

ที่มา : เกร็ดความรู้.com

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่แล้ว
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

1. คุณพยงค์ เผือกประดิษฐ์  
   ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2. คุณเมธินี แก้วรัตน์  
   ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
3. คุณสุภาพ วงษ์แก้ว 
   ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
4. คุณจิรพงศ์ ปลื้มสถาพร  
   ต.บางไผ่ อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา
5. คุณรุ่งลาวัลย์ ชาติมนตรี  
   ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
6. คุณอภิรักษ์ วัฒนาศิริ  
   ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
2/8 ม.11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2991-9130-59 www.thappline.co.th 

ชื่อ....................................นามสกุล ........................................โทรศัพท์ .........................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 เฉลยคำตอบฉบับที่แล้ว
	 คำถาม :		กฐินแทปไลน์แทปไลน์สามัคคี ประจำปี 2558
	 	 		คำถามท่ี 1 จัดข้ึนท่ีวัดใด ?  คำถามท่ี 2  เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ?	
 คำตอบ :	1. กฐินแทปไลน์สามัคคีจัดข้ึนท่ีวัดปชานาถ ต.สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    2. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีสืบไป

    ข่าวดี... เชิญตอบคำถามและส่งมา
ร่วมสนุก จับรางวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หมายเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณณัฐกฤช ฤกษ์ดี์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 081- 9273635
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
2/8 ม.11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  สามารถส่งคำตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันเท่านั้น

 เฉลยคำตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/กันยายน - ธันวาคม 2559

คำถามฉบับนี้: 
					งานสงกรานต์แนวท่อน้ำมัน แทปไลน์ ปี 2559
คำถามที่ 1. จัดขึ้นที่ใด ?
คำถามที่ 2. จังหวัดใด ?
ตอบ  1 ........................................................    
        2 .......................................................

 เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้

 1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
 3. ไม่ยอมรับ
 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
 5. ไม่มารับตามกำหนด
 6. เลิกกิจการ
 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 8. อื่นๆ

ลงชื่อ...........................................................

เปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่

ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุมชนสารสัมพันธ์
ผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ และคลังน้ำมันด้วยระบบคุณภาพและการจัดการอาชีวอนามัย


