คูมือการใชงาน
ระบบบริหารจัดการเบาะแสความมัน่ คง 1374
(สําหรับ กอ.รมน.จังหวัด)

ศูนยดิจิทัลเพือ่ ความมั่นคง กอ.รมน.

คํานํา
ตามที่ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได มี น โยบายใหจั ด ตั้ ง ระบบสายด ว นความมั่ น คง 1374 เพื่อ ใชเ ป น ช อ งทาง
ในการรั บ แจ งเบาะแสที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความมั่ น คงในด า นต า งๆ จากประชาชน ตามภารกิ จ ที่ ไ ด รับ มอบ
ในยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง รวม 23 ดาน ไดแก ดานความมั่นคงสถาบันหลักของชาติดานพัฒนาการเมือง
ดานการสรา งความรักความสามัคคีปองดองของคนในชาติ ดานความมั่นคงของมนุษยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดานการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานการจัดการผูหลบหนีเขาเมือง ดานการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย ดานการปองกันและแกไข
ปญ หาอาชญากรรมขามชาติ ดานการระวังและปองกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่ มีผลกระทบตอความมั่นคง
ดา นการแกไขป ญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี (เชน ปญ หา ICAO, IUU ฯลฯ) ดา นการปองกั นและบรรเทา
สาธารณะภัย ดานการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ดานการรักษาความมั่นคง ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อม ด า นการพิ ทั ก ษ แ ละฟ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม ดา นการรั ก ษาความมั่ น คง
ดานอาหารและน้ํา ดานการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ดานการปองกัน
และแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร ดา นการพั ฒนาประเทศเพื่อความมั่น คงและชวยเหลือประชาชน
ดานการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติพื้นที่ชายแดน ดานการเสริมสรา งความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต ดานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและงานในแผนงานตําบลมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยื น
รวมทั้งปญ หาอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับประชาชน โดยผูที่เกี่ ยวของพึงตองนํา ขอมู ลหรือเบาะแสที่ไดรับแจงฯ
ไปสูการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชนโดยเร็วที่สุด
เพื่อใหการบริหารจัดการ อํา นวยการ ประสานงาน กํากับดูแ ล และสรุปผลการดํา เนิน งานภายหลัง
การรับแจงเบาะแสฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีป ระสิทธิภาพ ศูนยดิจิ ทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.
หรือ ศดม.กอ.รมน. จึงไดจัดทํา ระบบบริหารจัดการเบาะแสความมั่นคง 1374 ในรู ปแบบเว็บแอพพลิเคชั่ น
(Web Application) รวมทั้งไดจัดทําคูมือการใชระบบฯ สําหรับ กอ.รมน.จังหวัด ฉบับนี้ขึ้น โดยมุงหวังใหกําลังพล
ขาราชการของ กอ.รมน.จังหวัด ที่เกี่ยวของ มีความเขาใจ และสามารถเขาใชงานระบบฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สะดวก ปลอดภัย ภายใตความตระหนักรูถึงขอบเขตและสิทธิ ในการเขา ถึงข อมู ล และมีความระมั ดระวั ง
โดยไมเปดเผยขอมูลผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ของตนเอง ใหผูอื่นไดรบั ทราบ โดยเด็ดขาด
ศดม.กอ.รมน. หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชงานระบบบริหารจั ดการเบาะแสความมั่นคง 1374 นี้
จะเปนประโยชนตอ ทุกทาน ทั้งนี้ หากมีปญหาขอขัดของ หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาแจง ศดม.กอ.รมน.
ไดที่หมายเลขโทรศัพท 02 241 0013 หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส : ictc@isoc.go.th
พล.ต.
ผอ.ศดม.กอ.รมน.
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1. การเขาสูระบบ
1.1 การเขาระบบบริหารจั
หารจัดการเบาะแสความมั่นคง 1374
ผูใชงานสามารถเขาระบบฯ ผาน Browser โดยพิมพ URL http://www.1374.isoc.go.th โดยระบบ
จะแสดงผล (หนาจอ Login) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หนาจอ Login กอนเขาสูระบบhttp://www.1374.isoc.go.th
จากนั้นผูใชงานกรอกขอมูล “ผูผูใชงาน (Username)” และ “รหัสผาน (Password)” ลงในชองที่กําหนด
แลว กดปุม “เขาสูระบบ”
หมายเหตุ : ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงรูปแบบหนาเว็บแอพพลิเคชั่นไดอยางถูกตอง ผานบราวเซอร
เชน Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ดังนี้
Microsoft Internet เวอรชั่น8ขึ้นไป
Mozilla Firefox เวอรชั่น11ขึ้นไป
Google Chromeเวอรชั่น37ขึ้นไป
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1.2 กรณีไไมมไดทําการกรอกขอมูล ผูใชงาน (Username) หรือ รหัสผาน (Password)
กรณีไมไดกรอกขอมูล “ผูผูใชงาน (Username)” หรือ “รหัสผาน (Password)” ระบบฯ จะแสดงขอความ
“กรุณาระบุชื่อผูใชงาน” เพื่อแจงเตือนผูใชงาน ตองกรอกขอมูล “ผูใชงาน (Username)” หรือ “รหั
รหัสผาน (Password)”
ลงในชองที่กําหนดแลวกดปุม“เขาสูรระบบ”
ะบบ

รูปที่ 2 แสดงหนาจอ Login เมื่อผูใชไมไดทําการกรอกขอมูลผูใชงานและรหัสผาน
1.3 กรณีกรอกขอมูล ผูใชงาน (Username
Username) หรือ รหัสผาน (Password) ไมถูกตอง
กรณีผูใชงานกรอกขอมูล “ผูผูใชงาน (Username)” หรือ “รหัสผาน (Password)” ไมถูกตอง ระบบฯ
จะแสดงขอความ “ขอมูลผูใชไมถูกตอง”” หรือ “รหัสผูใชไมถูกตอง” พรอมทั้งแสดงหนาจอใหกรอกขอมูลใหมอีกครั้ง
ทั้งนี้ หากผูใชงานไมสามารถเขาระบบฯฯ ได กรุณาแจงศดม.กอ.รมน. (ผูดูแลระบบฯ)

รูปที่ 3 แสดงหนาจอ Login เมื่อผูใชกรอกขอมูลรหัสผานไมถูกตอง
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2. หนาจอและปุมตางๆ (หนาจอหลัก)
ที่ใชงานในระบบบริ
ระบบบริหารจัดการเบาะแสความมั่นคง 1374

รูปที่ 4 หนาจอหลัก (เมื่อเขาสูระบบฯ )
2.1 ดานซายของหนาจอหลัก แสดงเมนูการจัดการ ประกอบดวย
2.1.1 แจงเบาะแสความมั่นคง
2.1.2 ติดตามเรื่อง
หมายเหตุ : การแสดงเมนูหรือการเขาใชงานในสวนระบบตางๆ ขึ้นอยูกับสิทธิของผู
์ของผูใชงานและกลุมผูใชงาน
2.2 ดานขวาของหนาจอหลัก แสดงปุ
แสดง มคําสั่ง
2.2.1 คนหา
2.2.2 คัดลอก
2.2.3 ดาวนโหลด
2.3 ภายในตารางสถานภาพการดํ
สถานภาพการดําเนินการ แสดงขอมูลสําคัญไดแก เลขที่เอกสาร, เรื่อง,, ความเรงดวน,
พื้นที่ (ที่เกิดเหตุ), วันที่แจงเรื่อง, หนวยงานรับผิดชอบ (เชน สํานักบูรณาการและขั
การและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน.
(สบข.กอรมน.), ศูนยประสานการปฏิบตั ิ (ศปป.), กอ.รมน.จังหวัด) และสถานภาพการดํ
การดําเนินการ เปนตน
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3. การ
การบันทึกเบาะแสความมั่งคง
(สํสําหรับการบันทึกขอมูลรับแจงเบาะแสฯ จากประชาชน)
3.1 เมื่ อ ผู ใ ช ง านได รรัั บ แจ ง เบาะแสให บั น ทึ ก ข อ มู ล เข า ระบบ โดยเข
เข า หน า จอหลั ก แล ว เลื อ กปุ ม
“แจงเบาะแสความมั่นคง” ในเมนูการจัดการ (อยูดานซายของหนาจอหลัก)

รูปที่ 5 หนาจอแสดงแบบฟอรมแจงเบาะแสความมั่นคง
3.2 หนา จอจะแสดงแบบฟอรม “แจ
“ งเบาะแสความมั่นคง” ตามรูปที่ 5 โดยแบ
แบงออกเปน 3 สวน
ขอใหผูใชงาน/ผูผูรบั แจงเบาะแสฯ รวบรวม
รวบรวมประเด็นขอมูลที่สําคัญ ใหเพี
เพียงพอตอการดําเนินการแกไขปญหา ดังนี้
3.2.1 สวนที่ 1 สวนเหตุการณ (ขอมูลเบื้องตนที่ไดรับแจงจากประชาชน)
3.2.1.1 ชื่อเหตุการณ : ใหตั้งชื่อเหตุการณเฉพาะ (ตัวอยาง การคายาเสพติดหนาโรงเรียน
บานเจริญศรี,การตัดไมทําลายป
ยปาที่อุทยานแหงชาติทบั ลาน ฯลฯ
ฯลฯ)
3.2.1.2 รายละเอียดเหตุการณ : ใหบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนตอการดํดําเนินการ (ตัวอยาง
1 : พบเห็นบุคคลตองสงสัย ชาวไทย อายุประมาณ 30 - 35 ป และพวกอีก 3 - 4 คน การแตงกายชุดกีฬา
ลักลอบขายยาบ
ยาบาใหกับนักเรียนโรงเรียนบานเจริ
น ญศรี และกลุมวัยรุนในพื้นที่หมู 1 บานฉัตรเจน
เจน ตําบลสุการดา
อําเภอพิมพา จังหวัด..... โดยมีพฤติกรรมเขามาตีสนิทชักชวนเหยื
เหยื่อบริเวณหนาโรงเรียนดังกลาว ในชวงหลังเลิก
เวลาเรียน คาดวาทํามาแลวกวา 2 เดือนน, ตัวอยาง 2 : พบแรงงานตางชาติ ชาวกะละแม จํานวนกวา 10 คน
เดินทางเขามายังหมูบานพรอมเครื่องมือ เปนเลื่อยโซยนต มาติดตอกับนายพัฒนพงษฯ ซึ่งเปนพอคาไมในพื้นที่
และมีการเตรียมเสบียง ประมาณ 3 - 5 วัน คาดวาจะเปนการเตรียมการเพื่อเขาไปในปา เพื่อตัดไมในพื้นที่
อุทยานแหงชาติทับทาน ฯลฯ)
3.2.1.3 วัน - เวลาที่เกิดเหตุ : ใหระบุวัน/เวลา
เวลา ที่ผแู จงรับทราบขอมูล หรือเห็นเหตุการณ
าร
3.2.1.4 สถานที่เกิดเหตุ : ใหระบุ บานเลขที่ ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขตและจัจังหวัด
3.2.1.5 แนบไฟล : ใหแนบหลักฐาน เชน เอกสาร รูปภาพ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ (ถามี)
3.2.2 สวนที่ 2 สวนขอมูลผูแจง (การบันทึกขอมูลผูแจงเบาะแสฯมีวัตถุปรสงคเเพืพื่อใชประสานขอรั
ระสาน บ
ขอมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดําเนินการในภายหลัง โดยผูรับแจงเบาะแสฯ
เบาะแสฯ/ผูผูบันทึกของมูล ตองรักษาความลับ
ขอมูลเกี่ยวกับผูแจง โดยไมเปดเผยแกผูใดทั้งสิ้น และในระบบฯ จะมีเพียงผูบันทึกขอมูลเทานั้นที่สามารถเขาถึง
ขอมูลได โดยใหผูใชงาน กรอกรายละเอียดดลงในแบบฟอรม ตามความจําเปนไดแก ชื่อนามสกุล, รหัหัสบัตรประชาชน
รประชาชน,
หมายเลขโทรศัพท, อีเมล หรือ สถานที่ติดตอ/บานพักอาศัย (บานเลขที่, ถนน, ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต,
เภอ
จังหวัด,
รหัสไปรษณีย) ของผูแจงเบาะแส
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รูปที่ 6 หนาจอสวนที่ 2 แสดงขอมูลผูแจง
3.2.3 สวนที่ 3 สวนกํกําหนดประเภทของ
หนดประเภทของประเด็นความมั่นคง
ใหผูใชงานคลิกเลือกประเภทของ
ของประเด็นความมั่นคง (ระบุเบื้องตน) ตามรูปที่ 7

รูปที่ 7 หนาจอสวนที่ 3 แสดงประเด็นความมั่นคง
3.2.4 การบันทึกขอมูล
3.2.4.1 เมื่อกรอกขอมูลการแจงเบาะแสฯ
เบาะแส เสร็จตามขั้นตอนที่กําหนดแลว ใหผูใชงาน คลิกปุม“บันทึก
ขอมูล” เพื่อบันทึกขอมูลเขาฐานขอมูลของระบบฯ
3.2.4.2 เมื่อหนาจอแสดง ขอความยืนยันการบันทึกขอมูล ใหผูใชงาน กดปุม “OK” ตามรู
ตาม ปที่ 8

รูปที่ 8 หนอจอแสดงขอความยืนยันการบันทึกขอมูลเรียบรอย
3.2.5 จบขั้นตอนการบันทึกเบาะแสความมั
เบาะแสค ่นคง
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4. การกําหนดหนวยรับผิดชอบการแกไขปญหา
ภายหลังการบันทึกขอมูลรับแจงเบาะแสฯ จากประชาชนตามขั้นตอนในขอ 3 แลว หนวยที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน. (สบข.กอรมน.) และศูนยประสานการปฏิบัติที่ 1 - 5 กอ.รมน.
(ศปป.1-5 กอ.รมน.) จะตรวจสอบข อมูลเบื้ องต น ตามลํ าดั บ และกํ าหนดหน วยรั บผิ ดชอบการดํา เนิ นการ
ตอเบาะแสฯ ที่ไดรับแจง แบงเปน 3 กรณี ดังนี้
4.1 กรณีเบาะแสฯ ไมมีมูล และ/หรือ ไมมีความจําเปนตองดําเนินการ : จะออกคําสั่งฯ ไมดําเนินการ
4.2 กรณีเบาะแสฯ เปนปญหาที่ตองใชขีดความสามารถของหนวยระดับสูงกวา กอ.รมน.จังหวัด : จะสงมอบ
ภารกิจใหกับหนวยขึ้นตรง กอ.รมน. ที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
4.3 กรณีเบาะแสฯ เปนปญหาที่สามารถแกไขไดในระดับจังหวัด : จะสงมอบภารกิจใหกับ กอ.รมน.จังหวัด
ที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
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5. การติดตามเรือ่ ง
5.1 ผูใชงาน สามารถติดตาม/รัรับทราบ “เรื่อง” หรือ “รายการการแจงเบาะแส”ผผา นหนาจอแสดง
“สถานภาพการดําเนินการ” เฉพาะเรื่องงที่ กอ.รมน.จังหวัด เกี่ยวของ/ได
ไดรับมอบภารกิจ จาก สบข.กอ.รมน.
สบข
และ ศปป.1 - 5 กอ.รมน. ตามลําดับรายการเลขที่เอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 หนาจอแสดงสถานภาพการดําเนินการ
5.2 ความหมายของสถานะวงกลมสี
สถานะวงกลมสี ในตาราง “สถานภาพการดําเนินการ” มีดังนี้
5.2.1
สีแดง แสดงสถานะ หนวยที่เกี่ยวของ ยังไมไดเปดอานขอมูล
5.2.2
สีเหลือง แสดงสถานะ หนวยที่เกี่ยวของ เปดดูขอมูลแลว แตยังไมไดสั่งการปฏิบัติ
5.2.3
สําน้าํ เงิน แสดงสถานะ หนวยที่เกี่ยวของ กําลังดําเนินการ
5.2.4
สีเขียว แสดงสถานะ หนวยที่เกี่ยวของ สั่งการปฏิบัต/ิ ดําเนินการแลว
5.2.5
สีดํา
แสดงสถานะ ไมดําเนินการ
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6. ขั้นตอนการ
ตอนการดําเนินการของ กอ.รมน.จังหวัด
ให กอ.รมน.จังหวัดจัดเจาหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามการแจงเบาะแสฯ ผานระบบบริหาร
จัดการเบาะแสความมั่นคง 1374 อยางตอเนื่อง และใหเจาหนาที่ดังกลาว เขาใชงานระบบฯ ตามขั้นตอนดั
ตอน งนี้
6.1 เขาสูระบบฯ โดยกรอก“ขขอมูลผูใชงาน (Username)” และ “รหัสผาน (Password)”ของต
ของตนเองตามที่
ไดรับจาก ศดม.กอ.รมน.
6.2 ตรวจสอบหนาจอแสดง“สถานภาพการดํ
สถานภาพการดําเนินการ
การ” วามีการแจง “เบาะแสใหม””เขามา หรือไม
โดยใหสังเกตชองที่ 2 (เรื่อง) กรณีมีเบาะแสใหมจะปรากฏ
ะปรากฏอักษรกระพริบ“NEW!”

รูปที่ 10 หนาจอแสดง
อแสดงการแจง “เบาะแสใหม” และอักษรกระพริบ “NEW!”
6.3 ใหผูใชงาน คลิกเลือก “เรื่อง” ที่มกี ารแจงเบาะแสเขามาใหม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดกอนการปฏิบัติ
6.4 หนาจอจะแสดงรายละเอีย ดข
ด อมูลของ “เรื่อง” ที่เลือก ประกอบดว ย ขอมูลการแจงเบาะแสฯ
จากประชาชน,สบข.กอ.รมน. และ ศปป
ศปป.กอ.รมน. ที่เกี่ยวของ ตามตัวอยางในรูปที่ 11

รูปที่ 11 หนาจอแสดงตัวอยางรายละเอี
รายละเอียดดขอมูลการแจงเบาะแสฯ ที่สงให กอ.รมน.จัจังหวัด ดําเนินการ
6.5 ใหผูใชงาน นํา ขอมูลหรือเบาะแสที่ไดรับแจง ฯในขอ 6.4 ไปสูการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชนในโอกาสแรก
ในโอกาสแรก
6.6 ใหผูใชงาน ติดตามความคืบหนาการดําเนินการแกไขปญหา และบันทึกขอมูลความคืบหนาการปฏิบัติ
ลงในกลองแบบฟอรม ตามรูปที่ 12 ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติ ทั้งนี้ในการบันทึกความคืบหนาแตละครั้ง ใหเลือกสถานะ
ของเหตุการณ แบงเปน 3 ประเภทการปฏิ
การปฏิบัติ ไดแก
6.6.1 รอดําเนินการ หมายถึง ยังไมสามารถดําเนินการได
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6.6.2 ระหวางดําเนินการ หมายถึง อยูระหวางการดําเนินการ/ยังไมจบภารกิจ
6.6.3 ดําเนินการเสร็จสิ้น หมายถึง แกไขปญหาแลว/จบภารกิจ

รูปที่ 12 หนาจอแสดง
อแสดงตัวอยางการบันทึกความคืบหนาการดําเนินการ
6.7 เมื่อกรอกขอมูลความคืบหนาเสร็จแลว ใหผใู ชงาน คลิกปุม “บันทึกขอมูล” เพื่อบันทึกขอมูลเขาระบบ
ฐานขอมูลโดยหน
หนาจอจะแสดง ขอความยืนยันการบันทึกขอมูล ใหผูใชงาน กดปุม “OK”
6.8 ทั้ ง นี้ ผู ใ ช ง านระบบ สามารถบั น ทึ ก รายงานความคื บ หน า การดํ า เนิ น เป น รายครั้ ง จนกว า
จะสามารถแกไขปญหาได จึงเลือกสถานะของเหตุการณเปน “ดําเนินการเสร็จสิ้น”
6.9 จบขั้นตอนการบันทึกการดําเนินการตอเบาะแสความมั่นคงของ กอ
กอ.รมน.จังหวัด
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7. การออกจากระบบ
เมื่อผูใชงาน ไมมความประสงค
ประสงคใชงานระบบบริหารจัดการเบาะแสความมั่นคงแลว ใหดําเนินการ ดังนี้
7.1 ลากเมาส ไปมุมบนขวาของหน
ของหนาจอหลัก และเลือกคลิก กลอง “ออกจากระบบ” ตามรูปที่ 13

รูปที่ 13 หนาจอแสดงการออกจากระบบฯ
7.2 หนาจอจะแสดง ขอความยืนยันการ
การออกจากระบบ ใหผูใชงาน กดปุม “OK” ตามรูปที่ 14

รูปที่ 14 หนอจอแสดงขอความยืนยันการออกจากระบบฯ
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8. การเปลี
เปลี่ยนแปลงรหัสผาน(Password)
น
ผูใชงาน สามารถเปลี่ยน “รหั
รหัสผานน” ไดดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
8.1 เขาสูระบบบริ
บริหารจัดการเบาะแสความมั่นคง 1374 โดยใชรหัสผานที่ได
ไดรับมอบจาก ศดม.กอ.รมน.
ศดม
หรือที่ใชงานอยู
8.2 ลากเมาสไปที่มุมขวาบนของหน
ของหนาจอหลัก และเลือกคลิกกลอง “ขอมูลผูใชงาน” ตามรูปที่ 15

รูปที่ 15 การเขาสูหนาจอเปลี่ยนรหัสผูใชงาน
8.3 กําหนดรหัสผานใหม และเปลี
เปลี่ยนในชอง “รหัสผาน” ตามรูปที่ 16

รูปที่ 16 หนาจอแสดงการเปลี่ยนรหัสผาน
8.4 กดปุม “Save” ดานลาง เพื่อทําการบันทึกรหัสผานใหม เขาสูฐานขอมูลของระบบฯ
8.5 ออกจากระบบฯ ตามขั้ น ตอนในข อ 7 และทดลองเข า สู ร ะบบด ว ยรหั ส ใหม ทั้ ง นี้ ห ากมี ป ญ หา
ในการเขาระบบฯ ขอใหแจงประสานเจาหนาที่ ศดม.กอ.รมน.ได
ศ
ท่หี มายเลขโทรศัพท 02 241 0013 หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส : ictc@isoc.go.th

ขอบคุณ และขออภัยหากมีขอผิดพลาดใดๆ
ทีมงาน ศดม
ศดม.กอ.รมน.
27 เม.ย.63, 0022
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