
 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานโรงพยาบาลพล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
              ------------------------ 

  ข้าพเจ้า นายประวีร์  คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล  ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำ
หน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพลพล ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมัดตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2565 โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่
ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการ
โรงพยาบาลพล ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคาประกอบการ
ตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัท
คู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่
สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควร
ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศกำหนดดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

  ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบยา ปลูก 
และปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป 

     ประกาศ ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

 

 

      (นายประวีร์  คำศรีสุข) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล 
                                                     ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล 

 



 
ประกาศเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
              ------------------------ 

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 เพ่ือให้เป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์การสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือความถูกต้อง ทำเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนี้ 
  เพ่ือให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล จึงกำหนดแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ สำหรับการปฏิบัติของ
บุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 

1. วัฒนาธรรมองค์การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ 
มิใช่ยา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล จะดำเนินการยึดถือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
  2.การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ  
   2.1 เป้าหมาย 
    2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯการจัดสรรและการคัดสรรผู้รับ
การสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
    2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่าย สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
    2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
   2.2 แนวทางปฏิบัติ 
    2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาและนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติงาน กำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้ 
    (1) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทาง
วิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
    (1.2) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น 
     (1.2.1) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระ
ตามประเพณี เท่านั้น 
     (1.2.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน   
 (1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
    (2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
    (3) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทางวิชาการ ทั้ง
ในและต่างประเทศโดยตรง 
    (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
    (5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้ง
ในและต่างประเทศ กำหนดแนวทางดังนี้ 



     (5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่
มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น 
     (5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปในนามเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล โดย
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไป ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการดังนี้ 
      (5.2.1) การคัดเลือก จะดำเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บำบัด (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และคำนึงถึงประโยชน์ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน 
      (5.2.2) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด จะกำหนดความถี่ของผู้
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม 
      (5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยา หรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
      (5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและค่าที่พัก สำหรับตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานการประชุมหรือการบรรยายทาง
วิชาการ 
      (5.2.5) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือ
บรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล ไม่
อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาแก่ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่
ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 
    (7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ 
จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล เปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบทุกครั้ง 
   (3) การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
    3.1 เป้าหมาย 
     3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา 
     3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
   3.2  แนวทางปฏิบัติ 
    3.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างจากบริษัทยา
หรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงได้ 
     (2) กำหนดให้ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับ
สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ ต้องจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งที่
สนับสนุน หรือตัวอย่าง จำนวน วันที่ และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับและจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น 
     (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบ
พึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาหรือ
ประโยชน์ส่วนตน 
  4. การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 



   4.1  เป้าหมาย 
    การกำหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสำรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาแก่ผู้
บริการ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 
   4.2 แนวทางปฏิบัติ 
    4.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาย
และเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานใน 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
     (2) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำพอง ได้จัดสถานที่และกำหนดเวลา ที่อนุญาต
ให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาย และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 
     (3) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล ขอให้ผู้ปทนยาหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
  5. ระบบการคัดเลือก 
   5.1 เป้าหมาย 
    5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
ในรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ    5.1.2 มี
นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งมุ้งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
  5.2 แนวทางปฏิบัติ 
   5.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การ
คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาทีมีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสุ. 
    (2) การจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดจนกระบวนการให้ดำเนินการตาม
นโยบาย ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทำงานที่จะแต่งตั้งข้ึนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้
กรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทำงานมีกำหนดวาระการทำงานครั้งละไม่เกิน.....ปี และไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 
    (3) คณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานจะประกาศผลการดำเนินการต่าง ๆ เป็น
ระยะ ๆ 
    (4) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
  6.1  เป้าหมาย 
   มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผุ้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกำหนดบทลงโทษการไม่ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 
  6.2 แนวทางปฏิบัติ 
    6.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 



     (1) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต 
นักศึกษาท่ีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดยการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
     (2) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล กำหนดขั้นตอนในการลงโทษผู้บริหาร แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา ไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของส่วน
ราชการอย่างเคร่งครัด 
  7. ระบบการตรวจสอบ 
   7.1 เป้าหมาย 
    มีระบบการตรวจสอบ  ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ  
 7.2 แนวทางปฏิบัติ 
    7.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
     (1) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพล กำหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการ
สนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจำหน่ายโดยระบบควบคุมภายใน 
     (2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานทุก 3 เดือน ต่อคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบำบัด 
   
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
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