
 เอกสารส�าคญัแสดงสทิธใินทีด่นิทัง้หมด แม้จะแสดงถงึการ

เปนผูม้สีทิธดีิกว่าบคุคลอืน่แล้วกต็าม ถ้าหากผูค้รอบครองปล่อย

ที่ดินให้เปนที่รกร้างว่างเปล่าไม่ท�าประโยชน์ในที่ดินก็อาจต้อง

สูญเสียกรรมสิทธิ์ได้ในที่สุด
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หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน
กิตติพนธ์ เช�วลิต

จากการที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงานให้รับผิดชอบในการด�าเนินการเก่ียวกับ

งานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ต่างๆ  การตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และการด�าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

กับอสังหาริมทรัพย์ ผมจึงได้น�าประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�างานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาเขียนเป็น

บทความเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่เกี่ยวข้องกับท่ีดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของส�านักงานกฎหมาย 

คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
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เอกสารการแสดงสิทธิ หรือการถือครองที่ดินตามกฎหมายของไทยนอกจากที่ก�าหนดไว้ใน

ประมวลกฎหมายที่ดิน พุทธศักราช 2497 แล้ว ยังมีกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ปรากฏ

ตามหนังสือแสดงสิทธิที่ดินประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

โฉนดที่ดิน (น.ส.4, น.ส.4 ก, น.ส.4 ข, น.ส.4 ค, น.ส.4 ง, น.ส.4 จ)

โฉนดที่ดิน คือหนังสือส�าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ท�าประโยชน์แล้ว” ซึ่ง

ออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน

ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

มีสิทธิจ�าหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน คือ ใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็น 

ผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.1 อีกแล้ว) ส.ค.1 ไม่ใช่หนังสือ

แสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดิน 

นักกฎหม�ยกับบทเรียน...จ�กประสบก�รณ์สองทศวรรษ
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ของราษฎรเท่านั้น ดังนั้นตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.1 จึงท�าการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละ
การครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว 
ผู้มี ส.ค.1 มีสิทธิน�ามาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือ 

น.ส.3 ข) ได้ 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 น�ามาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินส�ารวจออกโฉนดท่ีดิน
ทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู ้ออกให้เป็นท้องที่ไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อน 

ล่วงหน้า

กรณีที่ 2 น�ามาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์  
(น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข) เฉพาะราย คือกรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ ก็ให้ไปยืนค�าขอ ณ ส�านักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการ

ออกโฉนดที่ดินนี้ จะออกได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่ส�าหรับออกโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่านั้น

ใบจอง (น.ส. 2)

ใบจอง คือ หนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองท�า
ประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ราษฎรที่ทางราชการได้จัดที่ดินให้ท�ากิน
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งทางราชการจะมีประกาศเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราว ๆ ในแต่ละ

ท้องที่และผู้ต้องการจับจองควรคอยฟังข่าวของทางราชการ
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ผู้มีใบจองจะต้องเริ่มท�าประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนต้องท�าประโยชน์ในท่ีดิน

ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองและจะต้องท�าประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 

ของที่ดินที่จัดให้ ท่ีดินท่ีมีใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก เมื่อท�า

ประโยชน์ตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ก็มีสิทธิน�าใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ 

(น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข) หรือโฉนดที่ดินได้แต่หนังสือรับรองการท�าประโยชน์หรือโฉนดท่ีดิน

นั้นจะต้องตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด

หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. และ น.ส.3 ข)

หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ หมายถึง หนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ท�าประโยชน์

ในที่ดินแล้ว ทั้งนี้แยกได้ ดังนี้

น.ส. 3 ออกให้แก่ผู้ครอบครองท่ีดินทั่ว ๆ  ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง(แผนที่) มีลักษณะเป็นแผนที่

รูปลอย ไม่มีการก�าหนดต�าแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่ง

รัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอ�านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้า

เขต นายอ�าเภอ หรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ (นายอ�าเภอท้องที่เป็นผู้ออก)

น.ส. 3 ก. ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการก�าหนดต�าแหน่งที่ดินในระวาง

รูปถ่ายทางอากาศ (นายอ�าเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)

นักกฎหม�ยกับบทเรียน...จ�กประสบก�รณ์สองทศวรรษ
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น.ส. 3 ข. ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอ�านาจ

หน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก)

ใบไต่สวน (น.ส. 5)

ใบไต่สวน คือหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มี

การสอบสวนสิทธิในท่ีดินแล้ว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ใบไต่สวนไม่ใช่

หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้

ถ้าที่ดินมีใบไต่สวนและมีหนังสือรับรองการท�าประโยชน์แสดงว่าที่ดินนั้นนายอ�าเภอได้รับรอง

การท�าประโยชน์แล้ว เมื่อจดทะเบียนโอนจะต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ก่อน 

แล้วจึงมาจดแจ้งหลังใบไต่สวน แต่ถ้าใบไต่สวนมีแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) หรือไม่ม ี

หลักฐานที่ดินใด ๆ และเป็นท่ีดินท่ีนายอ�าเภอยังไม่รับรองการท�าประโยชน์ จะจดทะเบียนโอนกัน 

ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนโอนมรดก
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การท�านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
หรือมีหนังสือรับรองการท�าประโยชน์

การท�านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดท่ีดิน เช่น การน�าท่ีดินไปซ้ือขาย ยกให้ แลกเปลี่ยน จ�านอง 

ขายฝาก ฯลฯ จะต้องน�าไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�านักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ 

การท�านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก.  น.ส.3 ข) จะ

ต้องน�าไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�านักงานที่ดินอ�าเภอที่ที่ดินตั้งอยู่ การท�านิติกรรมนั้น 

จึงจะมีผลตามกฎหมาย เว้นแต่ได้ยกเลิกอ�านาจนายอ�าเภอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

จะต้องไปจดทะเบียน ณ ส�านักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

เอกสารส�าคัญแสดงสิทธิในที่ดินทั้งหมดดังที่ได้กล่าวแม้จะแสดงถึงการเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าบุคคล

อื่นแล้วก็ตาม ถ้าหากผู้ครอบครองปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ท�าประโยชน์ในที่ดินก็อาจ

ต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ได้ในที่สุด กล่าวคือ ถ้าเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดิน ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี และ

ที่ดินมีหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 5 ปีติดต่อกัน ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็น

ของรัฐตามกฎหมาย1  หรือถ้าหากผู้ครอบครองปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผย โดยมี

1ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 1989/2511
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เจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยไม่เข้าขัดขวาง ส�าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกันบุคคลท่ี

เข้าครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปด�าเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีค�าสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์

ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้ และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก.  น.ส.

3 ข) ใช้เวลาแย่งการครอบครองเพียง 1 ปีเท่านั้น ผู้ครอบครองก็จะเสียสิทธิ  ดังนั้นเมื่อที่ดินมีเอกสาร

ส�าคัญดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ควรท�าประโยชน์และดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอกสารสิทธิที่ออกโดยหน่วยงานอื่น
หนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง (ส.ธ.1) หรือ เรียกว่า นสล.

หนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง (ส.ธ.1) หรือ เรียกว่า นสล. หมายถึง เอกสารที่ทบวงการเมืองผู้

มีอ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ส�าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วม

กันหรือเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นผู้ขอให้ออกเอกสารสิทธิดังกล่าว เป็นที่ดินสาธารณะ 

หรือที่ดินราชพัสดุก็ได้ และอาจจะอนุญาตให้หน่วยงานทางราชการใช้ประโยชน์ก็ได้ ในการเก็บ

รักษาเอกสารดังกล่าวให้เก็บไว้ที่หน่วยงานนั้น 1 ฉบับ ส�านักงานที่ดินท้องที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ 1 ฉบับ 

และเก็บไว้ที่กรมที่ดินอีก 1 ฉบับ หรือกรมที่ดินจะจ�าลองเป็นรูปถ่ายก็ได้และถือเสมือนต้นฉบับ2

2
กฎกระทรวงฉบับที่ 26(พ.ศ.2516) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ.2497 รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 90 ตอนที่ 106

ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2516 
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ส.ป.ก. 4-01

เป็นการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดจนถึงการ 

จัดที่อยู ่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน้ัน โดยรัฐน�า ท่ีดินของรัฐ หรือท่ีดินท่ีรัฐจัดซ้ือ หรือเวนคืน

เจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ท�าประโยชน์ในท่ีดินนั้นด้วยตนเอง หรือ มีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครอง

ชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าท�าประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจ�าหน่ายให้

เกิดผลดียิ่งขึ้น3

สิทธิท�ากิน (ส.ท.ก.)

เป็นหนังสือแสดงสิทธิที่ดินท�ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ4 ที่กรมป่าไม้ได้ตราขึ้นเพื่อช่วยเหลือ

ราษฎรที่มีความจ�าเป็นในการครองชีพ สามารถเข้าท�ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อน 

3
พ.ร.บ. กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532

4
มำตรำ 16 ทวิ และมำตรำ 16 ตรี พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528

นักกฎหม�ยกับบทเรียน...จ�กประสบก�รณ์สองทศวรรษ
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และให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งซึ่งความตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองว่าสิทธิท�ากิน (สทก.) 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้มอบให้กับราษฎรนั้นเป็นไปตามกฎหมาย

ใบช�ำระภำษีบ�ำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5หรือ ภ.บ.ท.6) 

ใบเสร็จ หรือหลักฐานการเสียภาษีบ�ารุงท้องที่ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด

หนังสือแสดงกำรท�ำประโยชน์ (น.ค.3)

หนังสือแสดงสิทธิการท�ากินในเขตนิคมสร้างตนเอง5

กสน.5

หนังสือแสดงสิทธิการท�ากินในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์6

5
มาตรา 4 พระราชบัญญัติจัดที่เพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85/ตอนที่ 55/ฉบับพิเศษ หน้า 55/19 มิถุนายน 2511 

6
มาตรา 4 พระราชบัญญัติจัดที่เพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85/ตอนที่ 55/ฉบับพิเศษ หน้า 55/19 มิถุนายน 2511
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ใบเหยียบย�่ำ 

เป็นเอกสารการครอบครองที่ดินเก่าที่ให้บุคคลเข้าครอบครองบุกเบิกที่ดิน

หมายเหตุ

ปัจจุบันหากประชาชนจะน�าหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ขอออกโฉนดที่ดิน 

เฉพาะรายเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ให้ได้ เมื่อได้

มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ครอบครองและท�าประโยชน์ในที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมาย

อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะรับเรื่องการขอออกโฉนดฯ ช�าระ

ค่าธรรมเนียม และรับเอกสารอื่น ๆ ไว้ พร้อมทั้งท�าการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง

การท�าประโยชน์ กรณีหากไม่มีผู้คัดค้านการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ 

ให้ไปด�าเนินการย่ืนค�าร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอ�านาจ เพื่อให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือ

ค�าสั่งว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ครอบครองและท�าประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ท้ังนี้ 

เป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินที่จะต้องน�าสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเป็นผู้ครอบครองและท�าประโยชน์ต่อ

เนื่องอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยศาลจะแจ้งให้กรมที่ดินฯ ทราบ และตรวจสอบ

กับระวางแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ท�าขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการ

มีอยู่ และท�าความเห็นเสนอต่อศาล เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีค�าสั่งถึงที่สุดว่าผู้ขอฯ เป็นผู้ครอบครอง

นักกฎหมายกับบทเรียน...จากประสบการณ์สองทศวรรษ



บริษัท สำ�นักง�นกฎหม�ย คนึง แอนด์ พ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด

บริษัท คนึง แอนด์ พ�ร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำ�กัด

253

และท�าประโยชน์ในท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เจ้าพนักงาน

ที่ดินก็จะพิจารณาลงนามในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ และแจกโฉนดที่ดินหรือ

หนังสือรับรองการท�าประโยชน์

หากศาลมีค�าสั่งถึงที่สุดให้ยกค�าร้อง โดยเห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นผู้ครอบครองและท�าประโยชน์ใน

ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค�าสั่ง

ยกเลิกค�าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดินหรือ

จากศาล ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่สามารถเรียกคืนจากกรมที่ดินทุกกรณี7

ที่มา :

1. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

2. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

3. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

4. ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

7
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ค�าแนะน�าประชาชนกรณีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) มายื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ 

ภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
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