โครงการหลอมทองเหลือง
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด

บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของโครงกำรและกำรจัดทำรำยงำน
โครงการหลอมทองเหลือง บริ ษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด (เดิมชื่อแรก บริ ษัท ผาแดง พุงซาน
เมททัลล์ จากัด ครัง้ ที่ 2 บริ ษัท พีเอ็สเอ็มที จากัด มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2543 และครัง้ ล่าสุด
บริ ษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2545) (ภาคผนวกที่ 19) เลขที่
38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมูท่ ี่ 5 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โครงการได้ รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ ประกอบกิจการ
หลอมทองเหลือง ตามหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
เลขที่ วว 0804/2538 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2535
ในการนี ้ บริ ษั ท ฯ จึงได้ มอบหมายให้ บริ ษั ท อี สเทิ ร์นไทยคอนซัลติ ง้ 1992 จ ากัด ที่ ได้ รับ อนุญ าต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึน้ ทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-003 ดาเนินการ
จัดทารายงานการปฏิ บัติตามมาตรการป้องกัน แก้ ไขและลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มประจ าเดื อ นมกราคม-มิ ถุน ายน 2562 เพื่ อ เสนอผลการปฏิ บัติง านต่อ หน่ว ยงานอนุญ าต
และหน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบผลการติ ด ตามตรวจสอบและพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ตลอดจนให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในการดาเนิน การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขการปฏิบ ตั ิต ามมาตรการให้ มี
ความถูกต้ องเหมาะสม เพื่อให้ การดาเนินการของโครงการเกิดผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมน้ อย
ที ่ส ุด ต่อ ไป ทั ้งนี ้โครงการได้ จ ดั ส่ง รายงานการปฏิ บัติต ามมาตรการป้องกัน แก้ ไขและลดผลกระทบ
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อมฉบับล่าสุด ประจาเดือ นกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ในวันที่ 30
มกราคม 2562
การดาเนินการจัดทารายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อมมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
2. เพื่อนาเสนอผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน แก้ ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
3. เพื่อนาเสนอมาตรการที่เปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจุบนั ของโครงการ
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บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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1.2

รำยละเอียดโครงกำรโดยสรุป
1. ชื่อโครงการหลอมทองเหลือง
2. สถานที่ ตัง้ เลขที่ 38/14 นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
3. ชื่อเจ้ าของโครงการบริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด
4. สถานที่ ติ ด ต่อ บริ ษั ท สยาม พุง ซาน เมทัล จ ากัด ตัง้ อยู่ เลขที่ 38/14 นิ ค มอุต สาหกรรม
แหลมฉบัง หมูท่ ี่ 5 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ คุณกุลประยงค์ นาคเรื อง โทร 038-400-056
E-mail ; kulprayong.nakruang@siam-poongsan.com
5. จัดทาโดย บริ ษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการ
ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/2538 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535
7. โครงการได้ นาเสนอรายงานผลการปฏิบตั คิ รัง้ สุดท้ าย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
8. รายละเอียดโครงการ
1) สถานภาพการดาเนินการปัจจุบนั ได้ เปิ ดดาเนินการแล้ ว
2) แผนผังแสดงรายละเอียดของโครงการ
โครงการหลอมทองเหลื อง บริ ษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด ซึ่งมี พื น้ ที่ โครงการทัง้ หมด
47.5 ไร่ ตัง้ อยู่ในเขตอุต สาหกรรมทั่ว ไป ภายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบัง จัง หวัด ชลบุรี มี แ ผนที่
ตัง้ โครงการ แสดงดัง ภาพที่ 1.1 และภายในโครงการได้ จัด แบ่ ง พื น้ ที่ ก ารใช้ ประโยชน์ ในด้ า นต่ า งๆ
แสดงดังภาพที่ 1.2
ทิศเหนือ
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก
ทิศใต้

จรดเขตถนนของการนิค มอุต สาหกรรมแหลมฉบัง
ถัดไปเป็ น บริ ษัท ไทยยิปซั่ม (ประเทศไทย) จากัด
จรดเขตถนนของการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จรดเขตบริ ษั ท เอ็ น เอส เอ็ ม (ประเทศไทย) จ ากั ด
ถัดไปเป็ น ถนนของการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จรดเขตถนนของการนิค มอุต สาหกรรมแหลมฉบัง
ถัดไปเป็ น บริษัท เอ เจ พลาส จากัด (มหาชน)
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3) วัตถุดบิ ที่ใช้
วัตถุดบิ หลักประกอบด้ วยทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม และนิกเกิล
4) ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท คือ ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่น แถบ และเหรี ยญ
กษาปณ์กึ่งสาเร็จรูป กาลังการผลิต 20,000 ตัน/ปี
5) การขนส่งวัตถุดบิ และผลผลิต
การขนส่งวัตถุดิบและผลผลิต ทาการขนส่งโดยบริ ษัทขนส่งสินค้ า ซึ่งส่วนใหญ่ จ ะใช้
รถคอนเทนเนอร์ ในการขนส่งวัตถุดบิ และผลผลิต ดังนี ้
- ทองแดงแผ่ น จากต่ า งประเทศ ขนส่ ง โดยรถคอนเทนเนอร์ (มี ต้ ู ปิ ดมิ ด ชิ ด )
ขนาด 20 ฟุต ทองแดงแผ่นในประเทศ ขนส่งโดยรถคอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
- นิกเกิลจากต่างประเทศ ขนส่งโดยรถคอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
- สังกะสีจากต่างประเทศ ขนส่งโดยรถคอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต
- วัต ถุดิ บ ประเภท Scrap ภายในประเทศ ใช้ รถสิ บ ล้ อ ในการขนส่ ง ขนาดบรรทุก
ประมาณ 11 ตัน และรถ 6 ล้ อ ขนาดบรรทุกไม่เกิน 7.5 ตัน วัตถุดิบประเภท Scrap
จากต่างประเทศ ขนส่งโดยรถคอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต นา้ หนัก โดยประมาณ
ไม่เกิน 22 ตัน
6) กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต ได้ แก่ การหลอมและหล่อวัตถุดิบ แล้ วทาโลหะให้ อ่อนตัวลง โดยให้
ความร้ อนเพื่อรี ดลดขนาดสาหรับขัด ตัด เชื่อม ล้ าง ทาให้ แห้ ง ปรับขนาดและล้ างคราบไขมัน
7) ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม
- นา้ เสีย จากกระบวนการล้ างโลหะ (Pickling) จะถูกรวบรวมสู่ระบบบาบัดนา้ เสีย
แล้ วบาบัดโดยใช้ ปนู ขาวและโซดาไฟ หลังจากผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้า
ให้ เป็ น กล างแล ะได้ ต าม ม าต รฐาน น า้ ทิ ง้ แล้ ว น า้ เสี ยจะถู ก ป ล่ อ ยล งสู่
รางระบายนา้ เสี ย ของการนิคมฯ แล้ วเข้ าสู่ระบบบาบัดนา้ เสียรวมของการนิคมฯ
ต่อไป ส่วน Sludge จากระบบบ าบัดน า้ เสี ยจะถูกท าให้ ข้น โดยผ่านกระบวนการ
รี ดน ้า แล้ วส่งกาจัดโดยบริษัทที่ได้ รับอนุญาตต่อไป
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- อากาศ แหล่งระบายอากาศเสียมาจากกระบวนการหลอมโลหะจากกระบวนการ
ล้ างโลหะ ฟูม และฝุ่ นโลหะในบริ เวณเตาหลอมจะถูกบ าบัด โดยระบบ Cyclone
และ Bag Filter ส่ ว นอากาศจากกระบวนการล้ า งโลหะจะถูก บ าบัด โดยระบบ
Wet Scrubber ซึ่ ง บ าบัด อากาศให้ อ ยู่ในเกณฑ์ ม าตรฐานก่ อ นระบายออกนอก
โรงงาน
- ของเสี ย ที่ เป็ นของแข็ ง เช่น Sludge จากระบบบ าบัด น า้ เสี ย จะถูก ส่ ง ก าจัด โดย
หน่วยงานที่ได้ รับอนุญาตต่อไป
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ที่ตงั ้ โครงกำร

โครงกำรหลอมทองเหลือง
บริษัท สยำม พุงซำน เมทัล
จำกัด

ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตงโครงการ
ั้
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โกดัง
หน่วยการผลิต
สานักงาน
โรงอาหาร

ส่วนบาบัดน ้าทิ ้ง

ภาพที่ 1.2 แผนผังแสดงการจัดแบ่งพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ
1.3

แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม
การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมของโครงการหลอมทองเหลือง บริ ษัท สยาม พุงซาน
เมทัล จากัด สามารถพิจารณารายละเอียดได้ ดงั ตารางที่ 1.1-ตารางที่ 1.2 และแผนการดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ประจาปี 2562 ดังตารางที่ 1.3
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ตำรำงที่ 1.1 แผนกำรปฏิบัตติ ำมมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ประจำปี 2562
มำตรกำรลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม
การปฏิบตั ิตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
- คุณภาพอากาศ
- คุณภาพน ้า
- อาชีวอนามัย
- กากของเสีย
- สุนทรี ยภาพ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ตำรำงที่ 1.2 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภำพอำกำศ
1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด
ปล่องระบาย

1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ท้ ายลมมรสุม

จุดเก็บตัวอย่ ำง
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.3 ประสิทธิภาพของระบบถุงกรองฝุ่ น
2. คุณภำพนำ้
2.1 คุณภาพน ้าทิ ้ง

จัดทาโดย
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1.
2.

ปล่องเตาหลอม
ปล่องเตารี ดขนาด
ปล่องกระบวนการล้ าง
ปล่องหม้ อต้ มกลัน่ *
ที่ทาการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างประมาณ 1 กม.
ใกล้ ทางเข้ าออกภายในโรงงานหลอมทองเหลือง
เขตธุรกิจการค้ าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ห่างประมาณ 0.5 กม.
ปล่องก่อนผ่านถุงกรองฝุ่ น
ปล่องหลังผ่านถุงกรองฝุ่ น

1. น ้าก่อนเข้ าระบบบาบัด
2. น ้าหลังผ่านระบบบาบัด

พำรำมิเตอร์
-

ZnO, TSP
TSP, SO2, NO2
SO2, NO2, Acid Mist
TSP, SO2, NO2
ZnO Fume, TSP, SO2, NO2, WS/WD

- TSP

- pH, SS, COD, Cu, Zn, Ni, Oil and Grease

ควำมถี่ในกำรดำเนินกำร
ทุก 6 เดือน

ทุก 2 เดือน
(3 วันต่อเนื่อง)

ทุก 2 เดือน

ทุกเดือน

หน้ า 1-8

โครงการหลอมทองเหลือง
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด

ตำรำงที่ 1.2 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม (ต่ อ)
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
3. อำชีวอนำมัย
3.1 ตรวจสุขภาพพนักงาน

3.2 ระดับเสียงในพื ้นที่ทางาน
3.3 คุณภาพอากาศในพื ้นที่ทางาน

3.4 ระดับความร้ อนในพื ้นที่ทางาน

จุดเก็บตัวอย่ ำง
1. การตรวจสมรรถภาพการได้ ยินของพนักงานบริ เวณหลอม
และหล่อโลหะ ตัด ล้ างและปั๊ มเหรี ยญ
2. การตรวจหัวใจของพนักงานบริเวณหล่อ หลอม และรี ดขนาด 1. พื ้นที่ทวั่ ไป
2. พื ้นที่เฉพาะ (หลอมและหล่อโลหะ ตัด ล้ าง และปั๊ มเหรี ยญ)
1. บริ เวณล้ างคราบไขมัน
2. บริ เวณล้ าง ทาโลหะให้ ออ่ นตัวและถังเก็บกรด
3. บริ เวณเตาหล่อและหลอม
1. บริ เวณหล่อโลหะ
2. บริ เวณเตาหลอมโลหะ
3. บริ เวณเตารีดขนาด

พำรำมิเตอร์
สมรรถภาพการได้ ยิน
ตรวจเลือด (ทองแดง, สังกะสี, นิกเกิล)
โรคหัวใจ
สุขภาพทัว่ ไป
Leq 24 hr.
Trichloroethylene**
Acid Mist
ZnO Fume
Heat Stress

ควำมถี่ในกำรดำเนินกำร
ทุก 6 เดือน
ทุก 1 ปี
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ทุกเดือน

หมำยเหตุ : * = ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากโครงการได้ ยกเลิกการใช้ หม้ อต้ มกลัน่ ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เป็ นต้ นไป (ภาคผนวกที่ 21)
* * = ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ ยกเลิกการใช้ Trichloroethylene ตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป (ภาคผนวกที่ 22)

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

หน้ า 1-9

โครงการหลอมทองเหลือง
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด

ตำรำงที่ 1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม ประจำปี 2562
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภำพอำกำศ
1.1 คุณภาพอากาศ
จากแหล่งกาเนิด
ปล่องระบาย

1.2 คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
ท้ ายลมมรสุม

1.3 ประสิทธิภาพของ
ระบบถุงกรองฝุ่ น

จุดเก็บตัวอย่ ำง
1. ปล่องเตาหลอม
2. ปล่องเตารี ดขนาด
3. ปล่องกระบวนการล้ าง

-

4. ปล่องหม้ อต้ มกลัน่ *
1. ที่ทาการย่อยเขตอุตสาหกรรม ส่งออกของนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ห่างประมาณ
1 กม.
2. ใก ล้ ท า ง เข้ า อ อ ก ภ า ย ใน
โรงงานหลอมทองเหลือง
3. เขตธุ ร กิ จการค้ าของนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ห่างประมาณ 0.5 กม.
1. ปล่องก่อนผ่านถุงกรองฝุ่ น
2. ปล่องหลังผ่านถุงกรองฝุ่ น

พำรำมิเตอร์

กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ZnO, TSP
TSP, SO2, NO2
SO2, NO2,
Acid Mist
TSP, SO2, NO2
ZnO Fume, TSP,
SO2, NO2,
WS/WD

Plan :
Action :

Plan :
Action :

✓

✓

✓

-

-

-

TSP

Plan :
Action :

✓

✓

✓

-

-

-

✓

-

ยกเลิกการใช้ งาน หม้ อต้ มกลัน่

หมำยเหตุ : * = ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ ยกเลิกการใช้ หม้ อต้ มกลัน่ ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เป็ นต้ นไป (ภาคผนวกที่ 21)

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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โครงการหลอมทองเหลือง
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด

ตำรำงที่ 1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม ประจำปี 2562 (ต่ อ)
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
2. คุณภำพนำ้
2.1 คุณภาพน ้าทิ ้ง

จุดเก็บตัวอย่ ำง
1. น ้าก่อนเข้ าระบบบาบัด
2. น ้าหลังผ่านระบบบาบัด

3. อำชีวอนำมัย
3.1 ตรวจสุขภาพ
พนักงาน

1. การตรวจสมรรถภาพ
การได้ ยิ นของพนักงาน
บริ เวณหลอม และหล่อ
โลหะ ตัด ล้ า ง และปั๊ ม
เหรี ยญ
2. ก า รต รว จ หั ว ใจ ข อ ง
พนั ก งานบริ เ วณ หล่ อ
หลอม และรี ดขนาด
3.2 ระดับเสียงในพื ้นที่ 1. พื ้นที่ทวั่ ไป
ทางาน
2. พื ้นที่เฉพาะ (หลอมและ
หล่อโลหะ ตัดล้ างและปั๊ ม
เหรี ยญ)

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด

พำรำมิเตอร์
-

กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

pH, SS, COD, Cu, Zn, Plan :
Ni, Oil and Grease Action :

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

สมรรถภาพการได้ ยิน
ตรวจเลือด (ทองแดง,
สังกะสี, นิกเกิล)

Plan :
Action :

✓

-

โรคหัวใจ
สุขภาพทัว่ ไป

Plan :
Action :

✓

-

Leq 24 hr.

Plan :
Action :
Plan :
Action :

-

Leq 24 hr.

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-
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โครงการหลอมทองเหลือง
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด

ตำรำงที่ 1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้ อม ประจำปี 2562 (ต่ อ)
คุณภำพสิ่งแวดล้ อม
3.3 คุณภาพอากาศ
ในพื ้นที่ทางาน

3.4 ระดับความร้ อน
ในพื ้นที่ทางาน

จุดเก็บตัวอย่ ำง
1. บริ เวณล้ างคราบไขมัน
2. บริ เวณล้ าง ทาโลหะ
ให้ ออ่ นตัวและถังเก็บกรด
3. บริ เวณเตาหล่อและหลอม 1. บริ เวณหล่อโลหะ
2. บริ เวณเตาหลอมโลหะ
3. บริ เวณเตารีดขนาด

-

พำรำมิเตอร์
กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ.
Trichloroethylene**
Acid Mist
Plan :
Action :
✓ ✓
ZnO Fume
Plan :
Action :
✓ ✓
Heat Stress
Plan :
Action :
✓ ✓

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยกเลิกการใช้ งาน Trichloroethylene

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ : * = ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากโครงการได้ ยกเลิกการใช้ หม้ อต้ มกลัน่ ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เป็ นต้ นไป (ภาคผนวกที่ 21)
* * = ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ ยกเลิกการใช้ Trichloroethylene ตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป (ภาคผนวกที่ 22)
- = ยังไม่ถงึ กาหนดดาเนินการ

จัดทาโดย
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด
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