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ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๕๓๘๑ 
   

 
โดยท่ีเป+นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให�เหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห�ง
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหม จึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศเป+นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีกําหนดไว�

แล�วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม

รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปAญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

บทท่ัวไป 
   

 
ข�อ ๕  ในระเบียบน้ี 
“เข�ารับการตรวจเลือก” หมายความว�า เข�ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป+น

ทหารกองประจําการ 
“เข�ารับการเตรียมพล” หมายความว�า เข�ารับการระดมพล เข�ารับการตรวจสอบพล 

เข�ารับการฝDกวิชาการทหารหรือเข�ารับการทดลองความพร่ังพร�อม ตามกฎหมายว�าด�วยการรับ
ราชการทหาร 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๐ ง/หน�า ๖๓/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข�อ ๖  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับแก�สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองท่ี
ปฏิบัติหน�าท่ีในภารกิจใด ๆ ตามท่ีได�รับอนุมัติจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนหรืออยู�ใน
ระหว�างทําการฝDกอบรม 

 
ข�อ ๗  การลาทุกประเภทตามระเบียบน้ี ถ�ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีกําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว�เป+นพิเศษ ผู�ลาและผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลา จะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทน้ันด�วย 

 
ข�อ ๘  ผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให�

เป+นไปตามตารางท่ีกําหนดไว�ท�ายระเบียบน้ี 
ในกรณีที่ผู�มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบน้ีไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติราชการ

ได� และมีเหตุจําเป+นเร�งด�วนไม�อาจรอขออนุญาตจากผู�มีอํานาจได� ให�ผู�ลาเสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�มี
อํานาจอนุญาตการลาช้ันเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณา และเม่ือได�อนุญาตแล�ว ให�แจ�งให�ผู�มีอํานาจอนุญาต
ตามระเบียบทราบด�วย 

ผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป+น
หนังสือให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งท่ีเห็นสมควรเป+นผู�พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได� 

 
ข�อ ๙  การนับวันลาตามระเบียบน้ี ให�นับตามปNงบประมาณ 
การนับวันลาเพ่ือประโยชนOในการเสนอหรือจัดส�งใบลา อนุญาตให�ลา และคํานวณ

วันลาให�นับต�อเน่ืองกัน โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยู�ในระหว�างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป+นวันลา
ด�วย 

การลาปPวยหรือลากิจส�วนตัว ซึ่งมีระยะเวลาต�อเน่ืองกัน จะเป+นในปNเดียวกันหรือไม�
ก็ตามให�นับเป+นการลาคร้ังหน่ึง ถ�าจํานวนวันลาคร้ังหน่ึงรวมกันเกินอํานาจของผู�มีอํานาจอนุญาต
ระดับใดให�นําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาต 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติหน�าท่ีระหว�างการลา ให�ถือ
ว�าการลาเป+นอันหมดเขตเพียงวันก�อนวันมาปฏิบัติหน�าท่ี และวันทํางานเร่ิมต�นต้ังแต�วันปฏิบัติหน�าท่ี
เป+นต�นไป 

การลาคร่ึงวันในตอนเช�าหรือตอนบ�าย ให�นับเป+นการลาคร่ึงวันตามประเภทของการ
ลาน้ัน ๆ 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได�รับอนุญาตให�ลา หากประสงคOจะยกเลิกวันลาท่ี
ยังไม�ได�หยุดปฏิบัติหน�าท่ี ให�เสนอขอถอนวันลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตให�
ลา และให�ถือว�าการลาเป+นอันหมดเขตเพียงวันท่ีขอถอนวันลาน้ัน 

 
ข�อ ๑๐  เพ่ือควบคุมให�เป+นไปตามระเบียบน้ี ให�แต�ละกองร�อยจัดทําบัญชีลงเวลา

ปฏิบัติหน�าท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ตามแบบท�ายระเบียบน้ี 
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ข�อ ๑๑  การลาให�ใช�ใบลาตามแบบท�ายระเบียบน้ี เว�นแต�ในกรณีจําเป+นหรือรีบด�วน 
จะใช�ใบลาท่ีมีข�อความไม�ครบถ�วนตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการอย�างอ่ืนก็ได� แต�ท้ังน้ี ต�องส�งใบลา
ตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติหน�าท่ี 

 
ข�อ ๑๒๒  การลาแบ�งออกเป+น ๖ ประเภท คือ 
(๑) การลาปPวย 
(๒) การลากิจส�วนตัว 
(๓) การลาพักผ�อน 
(๔) การลาเข�ารับการตรวจเลือกหรือเข�ารับการเตรียมพล 
(๕) การลาคลอดบุตร 
(๖) การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยO 
 

หมวด ๑ 
การลาปPวย 

   
 

ข�อ ๑๓  การลาปPวยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกําหนดไว� ดังน้ี 
(๑) การลาปPวยกรณีปกติ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาปPวย โดยได�รับเงิน

ค�าตอบแทนปNหน่ึงไม�เกินสิบห�าวัน 
(๒) การลาปPวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติหน�าท่ี สมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดนซึ่งปPวยเพราะเหตุปฏิบัติหน�าท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบัติหน�าท่ีหรือถูกประทุษร�ายเพราะเหตุ
กระทําตามหน�าท่ี ถ�าลาปPวยครบสิบห�าวัน แล�วยังไม�หายและแพทยOของทางราชการลงความเห็นว�า มี
ทางท่ีจะรักษาให�หายและสามารถทํางานได� ก็ให�ลาปPวยเพ่ือรักษาพยาบาลเท�าท่ีผู�มีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควร โดยได�รับเงินค�าตอบแทนได� แต�ต�องไม�เกินหกสิบวัน แต�ถ�าแพทยOลงความเห็นว�า ไม�มีทาง
ท่ีจะรักษาพยาบาลให�หายได� ก็ให�พิจารณาตามข�อบังคับท่ี ๔ เร่ือง กําหนดวิธีการให�ออกจากสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
ข�อ ๑๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคOจะลาปPวยเพ่ือรักษาตัว ให�เสนอ

หรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อนหรือในวันท่ีลา เว�นแต�ในกรณี
จําเป+นให�ส�งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติหน�าท่ี 

ในกรณีท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู�ขอลามีอาการปPวยจนไม�สามารถลงช่ือใน
ใบลาได�จะให�ผู�อ่ืนลาแทนก็ได� แต�เม่ือสามารถลงช่ือได�แล�ว ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาโดยเร็ว การลาปPวย
ต้ังแต�สามวันข้ึนไป ต�องมีใบรับรองแพทยOแนบไปด�วย 

การลาปPวยไม�ถึงสามวัน ไม�ว�าจะเป+นการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต�อกัน ถ�าผู�มี
อํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให�มีใบรับรองแพทยOตามวรรคสองประกอบใบลา หรือสั่งให�ผู�ลาไปรับ
การตรวจจากแพทยOของทางราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได� 
                                                 

๒ ข�อ ๑๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมวด ๒ 

การลากิจส�วนตัว 
   

 
ข�อ ๑๕  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลากิจส�วนตัว โดยได� รับเงิน

ค�าตอบแทนปNละไม�เกินสิบวัน 
 
ข�อ ๑๖  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคOจะลากิจส�วนตัว ให�ส�งใบลาต�อ

ผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาต และเม่ือได�รับอนุญาตแล�ว จึงจะหยุดปฏิบัติหน�าท่ีได� 
เว�นแต�มีเหตุจําเป+นไม�สามารถรอรับอนุญาตได�ทัน ให�ส�งใบลาพร�อมด�วยระบุเหตุจําเป+นไว� แล�วหยุด
ปฏิบัติหน�าท่ีไปก�อนก็ได� แต�จะต�องช้ีแจงเหตุผล ให�ผู�มีอํานาจอนุญาตตรวจสอบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุ
พิเศษท่ีไม�อาจส�งใบลาก�อนตามวรรคหน่ึงได� ให�ส�งใบลาพร�อมท้ังเหตุผลความจําเป+นต�อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติหน�าท่ี 

 
ข�อ ๑๗  ผู� ท่ีได�รับอนุญาตให�ลากิจส�วนตัว ซึ่งได�หยุดปฏิบัติหน�าท่ีไปยังไม�ครบ

กําหนด ถ�ามีราชการจําเป+นเกิดข้ึน ผู�บังคับบัญชาหรือผู�มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติหน�าท่ีก็
ได� 

 
หมวด ๓ 

การลาพักผ�อน 
   

 
ข�อ ๑๘  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาพักผ�อนประจําปNในปNหน่ึงได�สิบวัน 

โดยไม�ถือเป+นวันลา เว�นแต�สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดังต�อไปน้ีไม�มีสิทธิลาพักผ�อนประจําปN ในปN
ท่ีได�รับการบรรจุสั่งใช�ยังไม�ถึงหกเดือน 

(๑) ผู�ซึ่งได�รับการบรรจุสั่งใช�เป+นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป+นคร้ังแรก 
(๒) ผู�ซึ่งลาออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือให�ออกจากการปฏิบัติหน�าท่ี 

แล�วต�อมาได�รับบรรจุเข�าเป+นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีก 
 
ข�อ ๑๙  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคOจะลาพักผ�อน ให�ส�งใบลาต�อ

ผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาต เม่ือได�รับอนุญาตแล�ว จึงจะหยุดปฏิบัติหน�าท่ีได� 
 
ข�อ ๒๐  การอนุญาตให�ลาพักผ�อน ผู�มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให�ลาคร้ังเดียว หรือ

หลายคร้ังก็ได� โดยมิให�เสียหายแก�ราชการ 
 
ข�อ ๒๑  ผู�ที่ได�รับอนุญาตให�ลาพักผ�อนซึ่งหยุดปฏิบัติหน�าท่ีไปยังไม�ครบกําหนด ถ�ามี

ราชการจําเป+นเกิดข้ึน ผู�บังคับบัญชาหรือผู�มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติหน�าท่ีก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมวด ๔ 

การลาเข�ารับการตรวจเลือก หรือเข�ารับการเตรียมพล 
   

 
ข�อ ๒๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาไปเข�ารับการตรวจเลือกหรือเข�ารับ

การเตรียมพลโดยได�รับเงินค�าตอบแทน โดยให�รายงานลาต�อผู�บังคับบัญชาก�อนวันเข�ารับการตรวจ
เลือกหรือได�รับหมายเรียกเข�ารับการเตรียมพลไม�น�อยกว�าสี่สิบแปดช่ัวโมง นับแต�เวลารับหมายเรียก
เป+นต�นไป และให�ไปเข�ารับการตรวจเลือกหรือเข�ารับการเตรียมพล ตามวัน เวลาในหมายเรียกน้ัน 
โดยไม�ต�องรอรับคําสั่งอนุญาตและให�ผู�บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงผู�บังคับบัญชา
สูงสุด 

 
ข�อ ๒๓  เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีลาน้ัน พ�นจากการเข�ารับการตรวจ

เลือก หรือเข�ารับการเตรียมพลแล�ว ให�มารายงานตัวกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีตามปกติต�อผู�บังคับบัญชา
ภายในเจ็ดวัน เว�นแต�กรณีท่ีมีเหตุจําเป+น ผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๒๒ อาจขยายเวลาให�ได� แต�รวมแล�ว
ไม�เกินสิบห�าวัน 

 
หมวด ๕ 

การลาคลอดบุตร๓ 
   

 
ข�อ ๒๔๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยได�รับเงิน

ค�าตอบแทนคร้ังหน่ึงไม�เกินเก�าสิบวัน 
 
ข�อ ๒๕๕  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคOจะลาคลอดบุตร ให�ส�งใบลาต�อ

ผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อนหรือในวันท่ีลา เว�นแต�ไม�สามารถจะลงช่ือใน
ใบลาได� จะให�ผู�อ่ืนลาแทนก็ได� แต�เม่ือสามารถลงช่ือได�แล�ว ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาโดยเร็ว โดยไม�
ต�องมีใบรับรองแพทยO 

ให�ผู�ช�วยหัวหน�าฝPายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป+นผู�มี
อํานาจในการอนุญาตให�ลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดส�วนกลาง หัวหน�าฝPาย
อํานวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป+นผู�มีอํานาจในการอนุญาตให�ลา สําหรับ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร�อยบังคับการและบริการ และกองร�อยอาสารักษาดินแดน
                                                 

๓ หมวด ๕ การลาคลอดบุตร ข�อ ๒๔ ถึง ข�อ ๒๕ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�า
ด�วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔ ข�อ ๒๔ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕ ข�อ ๒๕ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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จังหวัดส�วนผู�บังคับกองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอหรือก่ิงอําเภอ เป+นผู�มีอํานาจในการอนุญาตให�
ลาสําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอหรือก่ิงอําเภอ 

 
หมวด ๖ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยO๖ 
   

 
ข�อ ๒๖๗  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ียังไม�เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 

หรือยังไม�เคยไปประกอบพิธีฮัจยO ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และได�รับการสั่งใช�ให�ปฏิบัติ
หน�าท่ีมาแล�วไม�น�อยกว�าสิบสองเดือน มีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยO โดยได�รับเงิน
ค�าตอบแทนไม�เกินหน่ึงร�อยย่ีสิบวัน 

 
ข�อ ๒๗๘  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคOจะลาอุปสมบท หรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจยOให�ส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อนวันอุปสมบท หรือ
วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยOไม�น�อยกว�าหกสิบวัน เว�นแต�มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาต�อ
ผู�บังคับบัญชาน�อยกว�าหกสิบวันก็ได� 

ให�หัวหน�าฝPายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป+นผู�มีอํานาจใน
การอนุญาตให�ลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดส�วนกลาง และผู�บังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัด เป+นผู�มีอํานาจในการอนุญาตให�ลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในส�วน
ภูมิภาค 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บรรหาร  ศิลปอาชา พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 

                                                 
๖ หมวด ๖ การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยO ข�อ ๒๖ ถึง ข�อ ๒๗ เพ่ิมโดยระเบียบ

กองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗ ข�อ ๒๖ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘ ข�อ ๒๗ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘๙ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�น
ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผู�จัดทํา 
๑๔ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๐ ง/หน�า ๖๘/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 


