
พระราชบัญญัติ 

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดา กฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท

แหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับแก 

(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีทั้งหมดหรือแตบางสวนแก

นายจางประเภทหน่ึงประเภทใดก็ได 

 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความรวมถึง 

(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 

(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทน นิติบุคคลและผูซึ่ง

ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทํา การแทนดวย 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกช่ือ

อยางไร 

“ผูวาจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหน่ึงใหดําเนินงานทั้งหมด

หรือแตบางสวนของ งานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจาย

สินจางตอบแทนผลสําเร็จแหงการงานที่ทําน้ัน 

“ผูรับเหมาช้ันตน” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงาน

ใดจนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง 

/หมวด 10 



ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตามกําหนด

ระยะเวลาน้ัน 

/การจางที่มีกําหนดระยะเวลา 

หมวด ๑๐ 

การพักงาน 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

มาตรา ๑๑๖ ใน กรณีที่นายจางทําการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิด หามมิให 

นายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลง 

เกี่ยวกับสภาพการจางให อํานาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งน้ี นายจางจะตองมีคําสั่งพักงานเปนหนังสือระบุ 

ความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงาน ไดไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน 

ใน ระหวางการพักงานตามวรรคหน่ึง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับ 

เกี่ยวกับ การทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจาง ทั้งน้ี อัตราดังกลาว 

ตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจาง ไดรับกอนถูกสั่งพักงาน 

มาตรา ๑๑๗ เมื่อ การสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจางใหแก 

ลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่  ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป โดยใหคํานวณเงินที่นายจางจายตาม 

มาตรา ๑๑๖ เปนสวนหน่ึงของคาจางตามมาตราน้ีพรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 

หมวด ๑๑ 

คาชดเชย 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

มาตรา ๑๑๘ ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปน้ี 

(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหน่ึงรอยย่ีสิบวัน แตไมครบหน่ึงป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา 

สุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ คาจางตามผลงาน 

โดยคํานวณเปนหนวย 

(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหน่ึงป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายเกาสบิ 

วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งได รับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน 

หนวย 

(๓) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายหน่ึง 

รอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหน่ึงรอยแปดสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง ซึ่งไดรับคาจางตาม 

ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสองรอย 

สี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย 

คํานวณเปนหนวย 

(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามรอยวัน หรือไม

นอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งได รับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

การ เลิกจางตามมาตราน้ี หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจาย 

คาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและ 

ไมไดรับคาจางเพราะเหตุ ที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป 



มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปน้ี 

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปน

ธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 

(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอัน

สมควร 

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ในกรณี (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปนเหตุให

นายจางไดรับความเสียหาย 

การ เลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหน่ึง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจางไว

ในหนังสือบอกเลิก สัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจางนาย จางจะยกเหตุน้ันข้ึน

อางในภายหลังไมได 

มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปต้ัง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสําคัญ

ตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน

กอนวันยายสถาน ประกอบกิจการ ในการน้ี ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจาง

ไดภาย ในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดย

ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจาง พึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหน่ึง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการ

บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุด ทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับ

ลูกจางซึ่งไดรับคา จางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจางภายในเจ็ด

วันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา 

ใน กรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสาม 

ใหลูกจางมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับ แตวันครบกําหนดการจาย

คาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา 

/ใหคณะกรรมการสวัสดิการ 

การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานในโครงการเฉพาะ ที่มิใชงาน 

ปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดของงานที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะ 

เปนครั้งคราวที่มีกําหนดการ สิ้นสุด หรือความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลา 

ของฤดูกาลน้ัน ซึ่งงานน้ันจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทํา สัญญาเปนหนังสือไว 

ต้ังแตเมื่อเริ่มจาง 



มาตรา ๑๒๑  ในกรณีที่นายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการ

ผลิต การจําหนาย หรือการบริการ อันเน่ืองมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือ เทคโนโลยี 

ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง หามมิใหนํามาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง 

เหตุผลของการเลิกจางและรายช่ือลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา

หกสิบวันกอนวันที่จะเลิก จาง 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่

กําหนดตามวรรคหน่ึง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แลว ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอก

กลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุด ทายหกสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง

ซึ่งไดรับคา จางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยดวย 

ในกรณีที่มีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว ใหถือวานายจางไดจาย

สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยดวย 

มาตรา ๑๒๒ ใน กรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจางน้ันทํางานติดตอกันเกินหก

ปข้ึนไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มข้ึนจากคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหาวัน

ตอการทํางานครบหน่ึงป หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสิบหาวันสุดทายตอการทํางานครบหน่ึงป สําหรับ

ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตราน้ีรวมแลวตองไมเกินคาจางอัตรา

สุดทายสามรอยหกสิบ วัน หรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งได รับคาจาง

ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

เพื่อ ประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหน่ึงป ถาเศษของระยะเวลา

ทํางานมากกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบหน่ึงป 

/หมวด 12 

ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

เมื่อ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษหรือ 

คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือ ใหนายจางจาย 

คาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหแกลูกจาง ภายในสามสิบวันนับแต 

วันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําสั่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยหรือ 

คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือและ 

แจงใหนายจางและ ลูกจางทราบ 

คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณคําสั่งตอศาล 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ไดทราบคําสั่ง ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาลนายจางตองวางหลักประกันตอ 

ศาลตาม จํานวนที่ตองจายตามคําสั่งน้ัน จึงจะฟองคดีได 



หมวด ๑๒ 

การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหน่ึง อยางใดตาม

พระราชบัญญัติน้ีและลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหลูกจางมีสิทธิ

ย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํา งานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหน่ึงอยางใดตามพระราชบัญญัติน้ี ถาลูกจางถึงแกความตายให

ทายาทโดยธรรมมีสิทธิย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรง งานได 

มาตรา ๑๒๔ เมื่อมีการย่ืนคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จจริงและมี

คําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และ

บุคคลน้ันยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายใน

เจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลน้ันแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาตาม

วรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 

บทเฉพาะกาล 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 

มาตรา ๑๖๐ มิใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต้ังแตสิบสามปบริบูรณแตยังไมถึง 

สิบหาปบริบูรณ ที่นายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

มาตรา ๑๖๑ ใหนายจางแจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปที่นายจางรับ เขาทํางานตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ทั้งน้ี 

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

มาตรา ๑๖๒ ใหคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนง 

มาตรา ๑๖๓ การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจางตามบทบัญญัติวา ดวย

กองทุนสงเคราะหลูกจางในหมวด ๑๓ จะเริ่มดําเนินการเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๖๔ คํารองที่ ยังไม ถึงที่สุดหรือคดีที่ ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลกอนวัน  ที่

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศกระทรวงแรงงาน* ซึ่งออกตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกวาคํารองหรือคดีน้ันๆ จะถึงที่สุด 

มาตรา ๑๖๕ ผูใดมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ 

ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงไดรับตอไป 



มาตรา ๑๖๖ บรรดาประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี จนกวาจะมีกฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี

(๑๑๕ ร.จ. ๑ ตอนที่ ๘ ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2541) 




