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 นายอภนัินทน์  อศิรางกูร ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่า 
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในวันนี ้มีเร่ืองส าคัญที่ขอแถลงให้ส่ือมวลชนทราบ  
จ านวน 2 เร่ือง ดังนี ้

 1.   เร่ืองกล่าวหา เจ้าหน้าท่ีท่ีดนิ ส านักงานท่ีดนิจังหวัดภูเกต็ ออกโฉนดท่ีดนิ 
 ท่ีต าบลรัษฎา  อ าเภอเมืองภูเกต็  จังหวัดภูเกต็ โดยมชิอบด้วยกฎหมาย 
  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการไตส่วน เพ่ือด าเนินการ 
ไตส่วนข้อเทจ็จริง เร่ืองกลา่วหา นายธวชัชยั  อนกุลู  เม่ือครัง้ด ารงต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีดิน 7  
ท าหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายทะเบียน  ส านกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ต  กรมท่ีดิน  กบัพวก กระท าความผิด 
ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี หรือกระท าความผิดตอ่ต าแหนง่หน้าท่ีราชการ ด าเนินการออกโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี  
61483 – 61491 หมู่ท่ี 5 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต โดยมิชอบ  โดยมีนายวิชา  มหาคณุ 
กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนกุรรมการไตส่วน นัน้ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาส านวนการไตส่วนข้อเทจ็จริงของคณะอนกุรรมการ 
ไตส่วนแล้ว  ข้อเทจ็จริงฟังได้วา่  เม่ือวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2540 นายบุน่เก้ง  ศรีแสนสชุาติ  ราษฏรต าบล 
รัษฎา  อ าเภอเมืองภเูก็ต  จงัหวดัภเูก็ต  ได้ย่ืนขอออกโฉนดท่ีดิน  ในท่ีดินตัง้อยู่ท่ีหมู่ท่ี 5  ต าบลรัษฎา  
อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต โดยอ้างวา่ เป็นท่ีดินตามหลกัฐาน ส.ค. 1 เลขท่ี 108 หมู่ท่ี 5  ซึง่ซือ้ 
มาจากบริษัทแหง่หนึง่ ในบางส่วน   นายช่างรังวดั  ส านกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ต  ได้ออกไปด าเนินการ 
รังวดัท่ีดินแปลงดงักลา่ว  โดยมีนายบุน่เก้ง  ศรีแสนสชุาติ  เป็นผู้น ารังวดัแบง่แยกท่ีดินเป็น 8 แปลง 
ได้เนือ้ท่ีรวม 362-3-12 ไร่  แต่จากการตรวจสอบต าแหนง่ท่ีดินตามระวางแผนท่ีปรากฏวา่ ท่ีดินท่ีน า 
รังวดัดงักลา่วไม่ใชท่ี่ดินตาม ส.ค. 1 เลขท่ี 108  ท่ีน ามาขอออกเป็นโฉนด  นายช่างรังวดั  จึงได้เสนอ 
ให้ตัง้คณะกรรมการตรวจพิสจูน์ อีกครัง้หนึง่   ดงันัน้  ในการด าเนินการรังวดัครัง้นีจ้งึยงัไม่มีการออก 
โฉนดท่ีดินให้แก่นายบุ่นเก้ง  ศรีแสนสชุาติ   
 ตอ่มา ... 
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 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2544 นายธวชัชยั  อนกุูล หวัหน้าฝ่ายทะเบียน  
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ต  ได้ลงนามในฐานะรักษาราชการแทนเจ้าพนกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ต  
ออกโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 61483 เลขท่ีดิน 517  และโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 61484  เลขท่ีดิน 518  จ านวน 
2 แปลง จาก จ านวน 8 แปลง  ให้แก่กลุม่บคุคลซึง่อ้างว่าซือ้ท่ีดินมาจากนายบุ่นเก้ง  ศรีแสนสชุาติ   
แล้วเข้าสวมสิทธิในการออกโฉนดท่ีดิน  นอกจากนี ้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2544  นายธวชัชยั  อนกุลู  
ยงัได้ลงนามในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 61485 เลขท่ีดิน 519 อีก 1 แปลง ในฐานะปฏิบติัราชการแทน 
เจ้าพนกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ตอีกด้วย  ทัง้ท่ีท่ีดินดงักล่าว มิใชท่ี่ดินตามหลกัฐาน ส.ค.1 เลขท่ี 108  
และไม่อยู่ในเง่ือนไขในการออกโฉนดท่ีดิน และท่ีดินมีสภาพเป็นท่ีเขา  ท่ีภเูขาท่ีชาวบ้านเรียกวา่   
“เทือกเขากมลา”  หรือ “เขานางพนัธุรัตน์”  และอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าไม้ถาวรตามมติ 
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีไม่มีหลกัฐานการครอบครอง (ส.ค.1)   
แตมี่การน าหลกัฐานการครอบครอง (ส.ค.1) ส าหรับท่ีดินแปลงอ่ืนมาอ้างเพ่ือออกโฉนด  และ 
นายธวชัชยั  อนกุลู  ทราบดีอยู่แล้วตามท่ีช่างรังวดัได้เสนอไว้ในรายงานผลการตรวจสอบการรังวดั 
ท่ีดินในครัง้ก่อน  อีกทัง้ การลงนามในฐานะผู้ปฏิบติัราชการแทนดงักลา่วนัน้  เป็นการลงนาม 
โดยไม่มีอ านาจ  เน่ืองจากเจ้าพนกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ต  ไม่มีอ านาจมอบหมายให้ผู้ใดปฏิบติั 
ราชการแทนในการออกโฉนดท่ีดินและในวนัท่ีลงนามออกโฉนดท่ีดินดงักล่าวนัน้ นายธวชัชยั   
อนกุลู  ก็มิใช่ผู้ รักษาราชการแทนเจ้าพนกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ตแต่อย่างใด  การท่ี นายธวชัชยั   
อนกุลู  ลงนามออกโฉนดท่ีดินเลขท่ี 61483 เลขท่ีดิน 517 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 61484 เลขท่ีดิน 518   
ต าบลรัษฎา และเป็นผู้ลงนามในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 61485  ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมืองภเูก็ต   
จงัหวดัภเูก็ต  จงึเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  เป็นเหตใุห้ทางราชการได้รับความเสียหาย    
ทัง้นี ้ อธิบดีกรมท่ีดิน  ได้มีค าสัง่ท่ี 3164/2548  ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2548  เพิกถอนโฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 61483  และ 61484  ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมืองภเูก็ต  จงัหวดัภเูก็ต  ท่ีออกโดยมิชอบด้วย 
กฎหมายแล้ว  ส่วนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 61485 ยังไม่ปรากฏวา่มีการแจกโฉนดท่ีดินให้แก่ผู้ขอ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า  การกระท าของ นายธวชัชยั   
อนกุลู มีมลูเป็นความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง  ฐานทจุริตต่อหน้าท่ีราชการ และฐานปฏิบติัหน้าท่ี 
ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตใุห้เสียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรง  และมีมลูเป็นความผิดทางอาญา  ฐานเป็นเจ้าพนกังาน ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติั 
 หน้าท่ี ... 
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หน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ใด  หรือปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี 
โดยทจุริต  และฐานเป็นเจ้าพนกังานปลอมเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  
และมาตรา 161  และการกระท าของ  นายบุ่นเก้ง  ศรีแสนสชุาติ  มีมลูเป็นความผิดทางอาญา   
ฐานเป็นผู้สนบัสนนุเจ้าพนกังานในการปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ใด  หรือปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยทจุริต  ตามประมวลกฎหมาย 
อาญา มาตรา 157  ประกอบมาตรา 86   
 ให้สง่รายงาน  เอกสาร  และความเห็นไปยงัผู้บงัคบับญัชา เพ่ือพิจารณาโทษทางวินยักบั 
นายธวชัชยั  อนกุลู  และไปยงัอยัการสงูสดุ  เพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึง่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษา 
คดีกบั นายธวชัชยั  อนกุลู และนายบุน่เก้ง  ศรีแสนสชุาติ  ในฐานความผิดดงักล่าว ตามพระราชบญัญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542  มาตรา 92 และมาตรา 97 
แล้วแตก่รณี  และให้สง่เร่ืองให้อธิบดีกรมท่ีดิน ด าเนินการยกเลิกแบบพิมพ์โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 61485   
ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมืองภเูก็ต  และยกเลิกค าขอออกโฉนดท่ีดินตามหลกัฐาน ส.ค.1 เลขท่ี 108 หมู่ท่ี 5  
ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมืองภเูก็ต  จงัหวดัภเูก็ต  ท่ียงัคงเหลืออีก 5 แปลง  รวมทัง้ให้แจ้งประสานงาน 
ไปยงักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
เพ่ือด าเนินการเก่ียวกบัท่ีดินดงักล่าวตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 
 
 2. เร่ืองกล่าวหา เจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดนิจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
  ออกโฉนดที่ดนิที่ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  โดยมชิอบด้วยกฎหมาย 
  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการไตส่วน เพ่ือด าเนินการ 
ไตส่วนข้อเทจ็จริง เร่ืองกลา่วหา นายสมนิตย์  เพชรสงัข์  นายชา่งรังวดั 6  ส านกัมาตรฐานและสง่เสริม 
การรังวดั  เม่ือครัง้ด ารงต าแหนง่นายช่างรังวดั 5  ส านกังานท่ีดินจงัหวดัระนอง  ชว่ยราชการส านกังานท่ีดิน 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมยุ  กรมท่ีดิน  กบัพวก  ออกโฉนดท่ีดินเลขท่ี  18821  เลขท่ีดิน 12  
หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่น า้  อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยมิชอบ  โดยมีนายวิชา  มหาคณุ 
กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนกุรรมการไตส่วน นัน้ 
 คณะกรรมการ ... 
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 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาส านวนการไตส่วนข้อเทจ็จริงของคณะอนกุรรมการ 
ไตส่วนแล้ว  ข้อเทจ็จริงฟังได้วา่  เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2544  ได้มีราษฎรต าบลแม่น า้  อ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  มาย่ืนขอออกโฉนดท่ีดิน ตาม ส.ค. 1 เลขท่ี 147  หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่น า้  อ าเภอ 
เกาะสมยุ  เนือ้ท่ี 7 – 3 – 36 ไร่  โดยมีท่ีดินข้างเคียงทิศตะวนัตกแจ้งจดป่ารัฐ กบัส านกังานท่ีดินจงัหวดั 
สรุาษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมยุ   ตอ่มาวนัท่ี  30 กรกฎาคม 2544  นายสมนิตย์  เพชรสงัข์  นายช่างรังวดั 5 
ปฏิบติัหน้าท่ีประจ าส านกังานท่ีดินจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมยุ  ขณะนัน้  ได้ไปท าการรังวดั 
ปรากฏวา่ ได้ท าการรังวดั  โดยให้ผู้แทนผู้ขอน ารังวดัชีแ้นวเขตโดยไม่มีหนงัสือมอบอ านาจ เจ้าของท่ีดิน 
ข้างเคียงและผู้ปกครองท้องท่ีไม่ได้ไปร่วมรังวดั  และได้รายงานการรังวดัไม่ตรงความจริง  โดยรายงาน 
วา่มีการท าประโยชน์เตม็ทัง้แปลง  ทัง้ๆ ท่ีท่ีดินด้านทิศตะวนัตกบางสว่นยงัมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ   
ผลการรังวดัได้ระยะรอบแปลงมากกวา่ท่ีปรากฏใน ส.ค. 1  โดยได้เนือ้ท่ี 23-2-87 7/10 ไร่ มากกวา่เดิม  
15-3-51 7/10 ไร่  (มากกว่าเดิม 202.54 เปอร์เซน็ต์)  ซึง่ตามระเบียบของคณะกรรมการจดัท่ีดินแหง่ชาติ  
ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2532 ข้อ 10  ระบวุา่ ในกรณีท่ีดินมีด้านหนึง่ด้านใดหรือหลายด้านจดท่ีป่า หรือท่ีรกร้าง 
วา่งเปล่าและระยะท่ีวดัได้เกินกว่าระยะท่ีปรากฏในหลกัฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ถือระยะท่ีปรากฏ 
ในหลกัฐานการแจ้งการครอบครองเป็นหลกัในการออกโฉนดท่ีดิน  นายสมนิตย์  เพชรสงัข์  จงึได้เสนอ 
ให้ด าเนินการกนัระยะตามระเบียบดงักลา่วก่อนออกโฉนดท่ีดิน โดยเสนอผา่นนายประมวล  สมวงศ์  
หวัหน้าฝ่ายรังวดั แต่นายทวีป  โอชารส  เจ้าพนกังานท่ีดินจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   สาขาเกาะสมยุ   
ในขณะนัน้  ได้มีค าสัง่ลงวนัท่ี  8 สิงหาคม 2544  ให้ฝ่ายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบเนือ้ท่ี   
ซึง่ในวนัเดียวกันนัน้ นายจ าลอง  พิชยั  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีดิน 6  ท าหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายทะเบียน   
ได้ประกาศเพ่ือแจกโฉนดท่ีดินฉบบันีเ้นือ้ท่ี 23-2-87 7/10 ไร่  โดยอาศยั ส.ค. 1 เลขท่ี 147 หมู่ท่ี 6  
ต าบลแม่น า้ เพ่ือหาผู้คดัค้านภายใน 30 วนั  
 ตอ่มาวนัท่ี 12 กนัยายน 2544  นางศศกรณ์  แดงเสนาะ  เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน 4   
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมยุ  ขณะนัน้ ได้บนัทกึเสนอความเห็นว่า ควรออก 
โฉนดท่ีดินและพิจารณาลงนามในโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 18821  ซึง่ชา่งแผนท่ีรังวดัได้เนือ้ท่ี 23-2-87 7/10 ไร่   
ผา่นนายจ าลอง  พิชยั  หวัหน้าฝ่ายทะเบียน และนายทวีป  โอชารส  เจ้าพนกังานท่ีดินจงัหวดั 
สรุาษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมยุ  ได้ลงนามเม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2544  ออกโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 18821   
 เลขท่ีดิน ... 
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เลขท่ีดิน 12  หน้าส ารวจ 2922 ต าบลแม่น า้  อ าเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ให้แก่ผู้ขอออก 
โฉนด โดยมิได้มีการกนัระยะท่ีดินไว้ตามระเบียบของคณะกรรมการจดัท่ีดินแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
พ.ศ. 2532 ข้อ 10  แตอ่ย่างใด  โดยมีการน าเอาท่ีดินนอก ส.ค.1 เลขท่ี 147  ด้านทิศตะวนัตกท่ีมี 
สภาพเป็นป่า ท่ีเขา หรือภเูขา และมีความลาดชนัเกิน 35  เปอร์เซ็นต์ รวมเข้าไปด้วย อนัเป็นการออก 
โดยมิชอบด้วยประมวลกฎหมายท่ีดินและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่ต่อมาได้มีการจดทะเบียนโอนขาย 
ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 18821 นี ้ให้แก่บคุคลอ่ืน  และมีการขอรังวดัแบง่แยกในนามเดิมอีก 8 แปลง  เป็น
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19670 – 19677  ต าบลแม่น า้  อ าเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า  การกระท าของ นายจ าลอง  พิชยั    
ซึง่มีหน้าท่ีในการตรวจพิจารณาผ่านเร่ืองและเสนอความเห็นในการด าเนินการออกโฉนดท่ีดินต่อ 
เจ้าพนกังานท่ีดิน  รวมทัง้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ควบคมุ  ก ากบัดแูล  การด าเนินการออกหนงัสือแสดง 
สิทธิในท่ีดินของเจ้าหน้าท่ี  เพ่ือให้การด าเนินการออกโฉนดท่ีดินเป็นไปโดยถกูต้องตามกฎหมายและ 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ได้พิจารณาเสนอให้มีการอนมุติัและออกโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  18821 
โดยฝ่าฝืนระเบียบของคณะกรรมการจดัท่ีดินแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2532  โดยเจตนาให้มีการออก 
โฉนดท่ีดินตามเนือ้ท่ีท่ีน ารังวดั   จงึมีมลูเป็นความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง  ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ีราชการ  
และฐานปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตุ 
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  และมีมลูเป็นความผิดทางอาญา  ฐานเป็นเจ้าพนกังาน ปฏิบติัหรือ 
ละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ใด หรือปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติั 
หน้าท่ีโดยทจุริต  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 157  ส่วน นายสมนิตย์  เพชรสงัข์  และ 
นางศศกรณ์  แดงเสนาะ  มีมลูเป็นความผิดทางวินยัไม่ร้ายแรง  ฐานไม่ปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  
 ส าหรับ นายทวีป  โอชารส  แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้วา่ การกระท าดงักลา่วมีมลู 
เป็นความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง  และมีมลูเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา   
มาตรา 157   แตเ่น่ืองจาก นายทวีป  โอชารส  ได้ถึงแก่ความตายแล้วเม่ือปี 2545   สิทธิน าคดีอาญา 
มาฟ้องจงึระงบัไป  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 39 (1) 
 
 ให้สง่รายงาน   ... 
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 ให้สง่รายงาน  เอกสาร  และความเห็นไปยงัผู้บงัคบับญัชา เพ่ือพิจารณาโทษทางวินยั 
กบั นายสมนิตย์  เพชรสงัข์  นางศศกรณ์  แดงเสนาะ  และนายจ าลอง  พิชยั  และไปยงัอยัการสงูสดุ   
เพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึง่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีกบั นายจ าลอง  พิชยั  ในฐานความผิด 
ดงักลา่ว ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 92 และมาตรา 97  แล้วแตก่รณี  และให้สง่เร่ืองให้อธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือด าเนินการเพิกถอน 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 18821  เลขท่ีดิน 12  หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่น า้  อ าเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   
และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 19670 – 19677  ต าบลแม่น า้  อ าเภอเกาะสมยุ  แปลงท่ีแบง่แยก  ซึง่ออกโดยมิชอบ 
ด้วยระเบียบและกฎหมาย  ตอ่ไป 
 

  จงึขอแถลงมาให้ทราบทัว่กัน  
 

------------------------------------- 
 


