
                    แบบ สขร.1

ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

1 จ
างทํากระเป�าผ
าใส�เอกสาร 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชน มูลี่ทอดิ้นเงิน วิสาหกิจชุมชน มูลี่ทอดิ้นเงิน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/1049

ราคา 200,000.00 บาท ราคา 200,000.00 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

2 จ
างถ�ายเอกสาร 34,000.00 ตกลงราคา ร
านก5อปป67 ปริ้น ร
านก5อปป67 ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/254

ราคา 34,000.00 บาท ราคา 34,000.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

3 จ
างถ�ายเอกสาร 11,590.00 ตกลงราคา ร
านก5อปป67 ปริ้น ร
านก5อปป67 ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/268

ราคา 11,590.00 บาท ราคา 11,590.00 บาท ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

4 จ
างเหมาจัดเก
าอี้ห
องฝ:กอบรม 4,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน นายมนูญ  ประจัน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/270

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

5 จ
างถ�ายเอกสาร 17,683.60 ตกลงราคา ร
านก5อปป67 ปริ้น ร
านก5อปป67 ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/281

ราคา 17,683.60 บาท ราคา 17,683.60 บาท ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

6 จ
างถ�ายเอกสาร 41,320.00 ตกลงราคา ร
านก5อปป67 ปริ้น ร
านก5อปป67 ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/284

ราคา 41,320.00 บาท ราคา 41,320.00 บาท ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

7 จ
างเหมาจัดเก
าอี้ห
องฝ:กอบรม 4,000.00 ตกลงราคา นายมนูญ  ประจัน นายมนูญ  ประจัน ราคาเหมาะสม นร 1007.5/292

ราคา 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

8 จ
างถ�ายเอกสาร 3,567.20 ตกลงราคา ร
านก5อปป67 ปริ้น ร
านก5อปป67 ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/293

ราคา 3,567.20 บาท ราคา 3,567.20 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

9 จ
างถ�ายเอกสาร 14,744.00 ตกลงราคา ร
านก5อปป67 ปริ้น ร
านก5อปป67 ปริ้น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/294

ราคา 14,744.00 บาท ราคา 14,744.00 บาท ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

10 ซื้อน้ําดื่ม 12,358.50 ตกลงราคา บริษัท หยดทิพย? ไอ วอเตอร? จํากัด บริษัท หยดทิพย? ไอ วอเตอร? จํากัด ราคาเหมาะสม สลธ.5/957

ราคา 12,358.50 บาท ราคา 12,358.50 บาท ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนเมษายน 2560

สํานักงาน ก.พ. 
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,458.00 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ?กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ?กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1001/380

ราคา 31,458.00 บาท ราคา 31,458.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,470.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1002/46

ราคา 22,470.00 บาท ราคา 22,470.00 บาท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,507.42 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ?กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ?กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1004.1/462

ราคา 1,507.42 บาท ราคา 1,507.42 บาท ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,228.12 ตกลงราคา 1. ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ห
างหุ
นส�วนจํากัด แสงวัฒนไพศาล ราคาต่ําสุด นร 1004.1/524

ราคาที่เสนอ 29,228.12 บาท ราคา 29,228.12 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

2. ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริยะ 1995

ราคาที่เสนอ  30,685.46 บาท

3. บริษัท ออฟฟHตเวิร?ค จํากัด

ราคาที่เสนอ 31,920.78 บาท

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,350.00 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1011/69

ราคา 5,350.00 บาท ราคา 5,350.00 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,526.60 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/14

ราคา 17,526.60 บาท ราคา 17,526.60 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,439.60 ตกลงราคา บริษัท แอล.พี.พี. เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอล.พี.พี. เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/15

ราคา 2,439.60 บาท ราคา 2,439.60 บาท ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,671.00 ตกลงราคา บริษัท เนชั่นไวด? จํากัด บริษัท เนชั่นไวด? จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/16

ราคา 5,671.00 บาท ราคา 5,671.00 บาท ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,444.54 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ?กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ?กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1013.9/17

ราคา 32,444.54 บาท ราคา 32,444.54 บาท ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,504.58 ตกลงราคา ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร? ร
าน ทีทีเอ็ม เทรดดิ้ง เซ็นเตอร? ราคาเหมาะสม นร 1013.9/18

ราคา 18,504.58 บาท ราคา 18,504.58 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 49,573.10 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1018.7/141

ราคา 49,573.10 บาท ราคา 49,573.10 บาท ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,283.92 ตกลงราคา บริษัท สหภัณฑ?กระดาษ จํากัด บริษัท สหภัณฑ?กระดาษ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/144

ราคา 17,283.92 บาท ราคา 17,283.92 บาท ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,910.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร?เก็ตติ้ง (ไทยแลนด?) จํากัด บริษัท แคนนอน มาร?เก็ตติ้ง (ไทยแลนด?) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1019/162

ราคา 13,910.00 บาท ราคา 13,910.00 บาท ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,867.70 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด เค. บี. คอม ห
างหุ
นส�วนจํากัด เค. บี. คอม ราคาเหมาะสม นร 1019/163

ราคา 26,867.70 บาท ราคา 26,867.70 บาท ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19,982.25 ตกลงราคา บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด บริษัท ต
นไม
ทอง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.4/620

ราคา 19,982.25 บาท ราคา 19,982.25 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

26 ซื้อหนังสือพิมพ?และวารสารวิชาการ (พ.ค. 60) 9,475.00 ตกลงราคา ร
าน แตงโมสาส?น ร
าน แตงโมสาส?น ราคาเหมาะสม นร 1007.7/206

ราคา 9,475.00 บาท ราคา 9,475.00 บาท ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,305.00 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร?เก็ตติ้ง (ไทยแลนด?) จํากัด บริษัท แคนนอน มาร?เก็ตติ้ง (ไทยแลนด?) จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.8/7

ราคา 12,305.00 บาท ราคา 12,305.00 บาท ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 59,278.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1016.2/7

ราคา 59,278.00 บาท ราคา 59,278.00 บาท ลงวันที่ 10 เมษายน 2560

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 82,500.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบค อันดัสตรี จํากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อันดัสตรี จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.007.1/14

ราคา 82,500.00 บาท ราคา 82,500.00 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

30 ซื้อวัสดุงานซ�อม 99,054.18 ตกลงราคา บริษัท สุวรรณ?เจริญ จํากัด บริษัท สุวรรณ?เจริญ จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/238

ราคา 99,054.18 บาท ราคา 99,054.18 บาท ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

31 ซื้อโคมไฟฟMาส�องสว�าง 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท รวีไลท?ติ้ง จํากัด บริษัท รวีไลท?ติ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/239

ราคา 19,260.00 บาท ราคา 19,260.00 บาท ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

32 จ
างซ�อมเครื่องปรับอากาศ สํานักงาน ก.พ. 48,706.40 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/240

ราคา 48,706.40 บาท ราคา 48,706.40 บาท ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

33 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟMา 2,568.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/244

ราคา 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

34 จ
างซ�อมเครื่องสํารองไฟฟMา 1,391.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/245

ราคา 1,391.00 บาท ราคา 1,391.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

35 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร? 3,424.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/246

ราคา 3,424.00 บาท ราคา 3,424.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

36 จ
างซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร?โน5ตบุ5ค 3,691.50 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/247

ราคา 3,691.50 บาท ราคา 3,691.50 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

37 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร? 4,708.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/248

ราคา 4,708.00 บาท ราคา 4,708.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

38 จ
างซ�อมเครื่องปริ้นเตอร? 4,601.00 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/249

ราคา 4,601.00 บาท ราคา 4,601.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

39 จ
างซ�อมปNOมบ�อบําบัดน้ําเสีย SRP10-02 89,345.00 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด ปวรุตม? เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส�วนจํากัด ปวรุตม? เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/251

(ตัวที่ 2) อาคาร 10 ราคา 89,345.00 บาท ราคา 89,345.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

40 จ
างซ�อมศาลาพักกลางน้ําและสะพานบริเวณ 98,793.10 ตกลงราคา ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง ห
างหุ
นส�วนจํากัด วิริญญา เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/256

สวนปTาเฉลิมพระเกียรติ ราคา 98,793.10 บาท ราคา 98,793.10 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

41 จ
างซ�อมเครื่องไสสันทากาว 6,821.25 ตกลงราคา ร
าน นิตย?ชัย ซัพพลาย แอนด? เซอร?วิส ร
าน นิตย?ชัย ซัพพลาย แอนด? เซอร?วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/265

ราคา 6,821.25 บาท ราคา 6,821.25 บาท ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

หนา้ที� 4 จาก 6



ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

42 จ
างซ�อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ก.พ. 89,773.00 ตกลงราคา บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท จี.เอ็ม.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/271

ราคา 89,773.00 บาท ราคา 89,773.00 บาท ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

43 จ
างจัดทําปMายชื่อและรางเลื่อนสําหรับวางคีย?บอร?ด 4,269.30 ตกลงราคา ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ร
าน เรืองเพชร คอมพิว เซอร?วิส ราคาเหมาะสม นร 1007.5/283

ราคา 4,269.30 บาท ราคา 4,269.30 บาท ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

44 เช�ารถบัสปรับอากาศ  เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร? แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร? แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/241

ไปจังหวัดนครปฐม ราคา 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

45 เช�ารถบัสปรับอากาศและรถตู
ปรับอากาศ 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร? แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร? แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/250

เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. ไปจังหวัดเพชรบุรี ราคา 37,500.00 บาท ราคา 37,500.00 บาท ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

46 เช�ารถตู
ปรับอากาศ  เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 16,200.00 ตกลงราคา นายศรันย?วิทย?  เงินแย
ม นายศรันย?วิทย?  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/258

ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคา 16,200.00 บาท ราคา 16,200.00 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

47 เช�ารถตู
ปรับอากาศ  เดินทางจากท�าอากาศยาน 5,000.00 ตกลงราคา นายมารุต  สร
างถิ่น นายมารุต  สร
างถิ่น ราคาเหมาะสม นร 1007.5/259

เชียงใหม�ไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม� ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

48 เช�ารถตู
ปรับอากาศ  เดินทางจากท�าอากาศยาน 5,000.00 ตกลงราคา นายสันติ  อุตตรนคร นายสันติ  อุตตรนคร ราคาเหมาะสม นร 1007.5/262

ขอนแก�นไปมหาวิทยาลัยขอนแก�น ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

49 เช�ารถตู
ปรับอากาศ  เดินทางจากท�าอากาศยาน 5,000.00 ตกลงราคา นายสิทธิชัย  จุมปา นายสิทธิชัย  จุมปา ราคาเหมาะสม นร 1007.5/263

แม�ฟMาหลวงไปมหาวิทยาลัยแม�ฟMาหลวง ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

50 เช�ารถตู
ปรับอากาศ  เดินทางจากท�าอากาศยาน 5,000.00 ตกลงราคา นายปรีชา  ชูรัตน? นายปรีชา  ชูรัตน? ราคาเหมาะสม นร 1007.5/264

หาดใหญ�ไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร? ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

51 เช�ารถบัสปรับอากาศ  เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 28,000.00 ตกลงราคา บริษัท เวคินทร? แทรเวล จํากัด บริษัท เวคินทร? แทรเวล จํากัด ราคาเหมาะสม นร 1007.5/272

ไปจังหวัดเพชรบุรี ราคา 28,000.00 บาท ราคา 28,000.00 บาท ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
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ลํา วงเงินที่ รายชื่อผู�ที่เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือก          เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง คัดเลือก หรือข�อตกลง

ที่ หรือจ�าง โดยสรุป ในการซื้อหรือจ�าง

52 เช�ารถตู
ปรับอากาศ  เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. 21,000.00 ตกลงราคา นายศรันย?วิทย?  เงินแย
ม นายศรันย?วิทย?  เงินแย
ม ราคาเหมาะสม นร 1007.5/280

ไปจังหวัดเพชรบุรี ราคา 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

53 เช�ารถตู
ปรับอากาศ  เดินทางจากท�าอากาศยาน 13,000.00 ตกลงราคา นายธรรมนูญ  รังทอง นายธรรมนูญ  รังทอง ราคาเหมาะสม นร 1007.5/285

พิษณุโลกไปโรงแรม ราคา 13,000.00 บาท ราคา 13,000.00 บาท ลงวันที่ 27 เมษายน 2560
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