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บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํ7าเขียว 

เรื<อง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 

หลกัการ 
ใหม้ขีอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวา่ดว้ยการบรหิารกจิการประปา 

 
 
 

เหตผุล 

 เนืCองจากเป็นการสมควรทีCจดัทาํขอ้บญัญตั ิ เรืCอง  การบรหิารกจิการประปา  เพืCอประโยชน์ในการจดัใหม้ี
นํIาเพืCอการอุปโภค  บรโิภค  ทีCเพยีงพอแก่ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว  ซึCงมาตรา  
๖๘(๑)  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  พ.ศ.  
๒๕๓๗  แก้ไขเพิCมเติมถึง(ฉบบัทีC  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้กระทําได้โดยการตราเป็นข้อบญัญัติ  จึงตรา
ขอ้บญัญตันีิI 
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ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํ7าเขียว 
เรื<อง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
  

โดยทีCเป็นการสมควรจดัทําขอ้บญัญตัิ  เรืCอง  การบรหิารกจิการประปา   พ.ศ.  ๒๕๖๐ อาศยั
อํานาจตามความในมาตรา  ๖๘(๑)  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบญัญตัิสภาตําบลและ
องค์การบรหิารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีCแก้ไขเพิCมเติมถึงฉบบัทีC  ๖  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยความ
เหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว  และนายอําเภอกําแพงแสน  จงึตราขอ้บญัญตัไิว้
ดงัต่อไปนีI 
 

 ข้อ  ๑  ข้อบญัญตัินีIเรยีกว่า  “ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลวงันํ7าเขียว เรื<อง  
การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

 ขอ้  ๒  ขอ้บญัญตันีิIใหใ้ชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว  นับแต่วนัทีCได้
ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ทีCทาํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว เป็นตน้ไป 
  ข้อ  ๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว เป็นผู้ร ักษาการให้เป็นไปตาม
ขอ้บญัญตันีิIและมอีาํนาจตคีวาม วนิิจฉยัปัญหาทีCเกดิจากการบรหิารกจิการประปา 
  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํIาเขยีว มอีํานาจออกประกาศ ขอ้กําหนด หลกัเกณฑ์
และวธิปีฏบิตัเิพืCอดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตันีิI 
  กจิการประปาหมู่บา้นใดไม่อาจบรหิารกจิการประปาต่อไปไดห้รอืการบรหิารกจิการประปา
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายจนประชาชนไมส่ามารถใชนํ้Iาไดห้รอืมตขิองทีCประชมุใหญ่ผูใ้ชนํ้Iาสง่มอบการบรหิารให้
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวบรหิารจดัการ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวเป็นผูว้นิิจฉยั
ชีIขาดวา่จะดาํเนินการวธิกีารใด 
  คาํวนิิจฉยัของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว ใหเ้ป็นทีCสิIนสดุ   
 

 ขอ้  ๔  ในขอ้บญัญตันีิI 
  “องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล”   หมายความถงึ   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
  “ผูบ้รหิารทอ้งถิCน”   หมายความถงึ   นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวหรอื

ผูท้ีCนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีวมอบหมายใหร้กัษาราชการแทนหรอืปฏบิตัริาชการแทน 
  “เจา้พนักงานสว่นทอ้งถิCน” หมายความว่า  ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํIา

เขยีว 
  “การประปา”   หมายความถงึ   ระบบประปาซึCงองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไดจ้ดัใหม้ี

ขึIนเพืCอให้บริการประชาชนในพืIนทีCและรวมถึงกิจการประปาหมู่บ้านซึCงองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ดําเนินการบรหิารกจิการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมคีวามพร้อมในการนํากจิการประปาหมู่บ้านไป
ดาํเนินการบรหิารกจิการเอง 
   “ผู้ใช้นํI าประปา”   หมายความถึง   บุคคลทีCได้ทําสญัญาการใช้นํIาประปาไว้กบั
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล หรอืผูท้ีCเคยยืCนความประสงคแ์ละทาํสญัญาขอใชนํ้Iาประปาต่อคณะกรรมการบรหิาร
กจิการและบาํรงุรกัษาระบบประปาหมูบ่า้นไวก่้อนแลว้ 



  

 

   “พนกังานจดมาตรวดันํIา   หมายความถงึ   เจา้หน้าทีCผูม้หีน้าทีCรบัผดิชอบหรอืผูท้ีC
ไดร้บัมอบหมายจากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหม้หีน้าทีCจดมาตรวดันํIาและเรยีกเกบ็เงนิคา่นํIาประปา 
   “พนกังานผลตินํIาประปา”   หมายความถงึ   เจา้หน้าทีCผูม้หีน้าทีCรบัผดิชอบหรอืไดร้บั
มอบหมายเกีCยวกบัการผลตินํIาประปา   จดัหานํIาสะอาด   บรกิารประชาชนผูใ้ช้นํIาประปาและตรวจสอบ
ซ่อมแซม   บาํรงุรกัษาระบบนํIาประปาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
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   “การงดจ่ายนํIา”   หมายความถงึ   การทีCกจิการประปา งดจดัส่งหรอืจําหน่ายนํIา
ใหแ้ก่ผูใ้ชนํ้Iา จะเป็นดว้ยลกัษณะหรอืวธิใีดกต็ามทีCผูใ้ชนํ้Iาจะไมส่ามารถใชนํ้Iาไดต่้อไป 
   “มาตรวดันํIา”   หมายความถงึ   เครืCองมอืหรอือุปกรณ์ทีCการประปาไดต้ดิตั Iงใหก้บั
ผูใ้ชนํ้IาเพืCอวดัปรมิาณนํIา 
   “เครืCองกั IนนํIา”  หมายความถงึ  ประตูนํIาทีCตดิตั Iงหน้ามาตรวดันํIาซึCงมไีวส้ําหรบัปิด
และเปิดนํIา 

   “ทอ่ภายใน”  หมายความถงึ  ทอ่ทีCต่อจากมาตรวดันํIาเขา้สูภ่ายในบรเิวณสถานทีCใช้
นํIาหรอือาคารของผูใ้ชนํ้Iา 

   “ทอ่ภายนอก”  หมายความถงึ  ทอ่ทีCต่อจากทอ่จา่ยนํIาของการประปาไปเชืCอมกบั
มาตรวดันํIา 

   “อุปกรณ์การประปา”  หมายความถงึ  มาตรวดันํIา  ประตกูั IนนํIา  ทอ่ประปาตลอดจน
อุปกรณ์อืCนทีCเกีCยวขอ้ง 

   “จุดตดิตั IงมาตรวดันํIา”  หมายความถงึ  สถานทีCทีCถกูกาํหนดเป็นทีCตั IงมาตรวดันํIาและ
เครืCองกั IนนํIาเพืCอใหม้กีารอ่านมาตรนํIาไดอ้ยา่งสะดวก 

   “คา่ประกนัการใชนํ้Iา”   หมายความถงึ   เงนิทีCการประปาเรยีกเกบ็ตามขนาดมาตร
วดันํIา 

เพืCอเป็นหลกัประกนัในการชาํระค่านํIาประปาแต่ละเดอืน  โดยผูใ้ชนํ้Iาจะไดร้บัค่าประกนัคนืเตม็จํานวน  เมืCอ
ยกเลกิการใชนํ้Iาและไมม่หีนีIคา้งชาํระค่านํIาประปา  เวน้แต่ผูข้อใชนํ้Iาประเภทหน่วยงานราชการ  รฐัวสิาหกจิ  
และองคก์ารอืCนทีCไดจ้ดทะเบยีนมใีบอนุญาตแลว้  ใหไ้ดร้บัยกเวน้คา่ประกนัการใชนํ้Iา 

   “ค่าแรงและค่าวสัดุอุปกรณ์”  หมายความถงึ  ค่าแรงงาน  มาตรวดันํIา  ท่อประปา
และอุปกรณ์อืCนๆทีCใชใ้นการตดิตั Iง  นบัจากมาตรวดันํIาถงึจุดประสานท่อ  ซึCงไมร่วมท่อและอุปกรณ์หลงัมาตร
วดันํIาทีCผูข้อใชนํ้Iาตอ้งดาํเนินการเอง  

   “คา่มดัจาํ”   หมายความถงึ   เงนิทีCผูใ้ชนํ้Iาตอ้งชาํระใหแ้ก่การประปาในวนัทีCขอตดิตั Iง
เพืCอนําไปใชใ้นการสาํรวจสถานทีCและประมาณราคาคา่ใชจ้า่ยในการตดิตั Iง 

   “ค่าบรกิารทั Cวไป”   หมายความถงึ  เงนิทีCการประปาเรยีกเกบ็เป็นรายเดอืน ตาม
ขนาดมาตรวดันํIาทีCตดิตั IงเพืCอนําไปใชใ้นการบํารุงรกัษา   ซ่อมหรอืเปลีCยนมาตรวดันํIา   อุปกรณ์และท่อจ่าย
นํIาใหอ้ยูใ่นสภาพทีCใชง้านไดด้ ี

   “ค่านํIาประปา”  หมายถงึ  การกําหนดอตัราค่านํIาขั IนตํCาของผูใ้ชนํ้IาคดิบนพืIนฐาน
ของความจาํเป็นทีCผูใ้ชนํ้Iาตอ้งการใชนํ้Iาประปาในแต่ละเดอืนตามอตัราทีCกาํหนดในบญัชแีนบทา้ย ซึCงอตัราคา่
นํIาขั IนตํCาอาจปรบัปรงุเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 



  

 

หมวด  ๑ 
การขอใชนํ้Iาประปา 

 
ขอ้  ๕  บุคคลดงัต่อไปนีIมอีาํนาจยืCนคาํขอใชนํ้Iาต่อการประปาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

(๑) เจา้ของบา้น  หรอืเจา้ของสถานประกอบการ 
(๒) ผูเ้ชา่ หรอืผูค้รอบครอง 
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(๓) ผูม้อีาํนาจจดัการแทนนิตบุิคคล 
บุคคลตามวรรคหนึCงอาจมอบอาํนาจในการยืCนคาํขอใชนํ้Iาประปาได ้ ทั IงนีIตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
ผูใ้ชนํ้IาประปาหนึCงหลงัคาเรอืนหรอืหนึCงบา้นเลขทีC สามารถยืCนคาํรอ้งขอใชนํ้Iาประปาไดห้นึCงมาตรวดั

นํIาประปาเทา่นั Iน 
 

ขอ้  ๖  บุคคลใดต้องการใช้นํIาของการประปาให้ยืCนคําขอต่อการประปาตามแบบคําขอทีCกําหนดไว้ท้าย
ขอ้บญัญตันีิI  เวน้แต่จะเป็นผูใ้ชนํ้Iาประปาของกจิการประปาหมู่บา้นซึCงไดเ้คยยืCนคําขอใชนํ้Iาประปาต่อคณะ
กรรมการบรหิารกจิการและบํารุงรกัษาระบบประปาหมู่บา้นไวแ้ลว้ ใหแ้จง้ขอขึIนทะเบยีนเป็นผูใ้ชนํ้Iาต่อการ
ประปาโดยไมต่อ้งยืCนคาํขอใชนํ้Iาใหม ่
 
ขอ้  ๗  การยืCนคาํขอใชนํ้Iาประปาตามขอ้  ๖  ใหแ้นบหลกัฐานประกอบคาํขอพรอ้มชาํระคา่ธรรมเนียมตาม
บญัชแีนบทา้ยขอ้บญัญตัดิงันีI 
 ๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หน้าทีCของรฐั 
 ๒.  สาํเนาทะเบยีนบา้น   
 ๓.  กรณีเป็นนิตบุิคคลตอ้งมหีลกัฐานการจดทะเบยีนตามกฎหมาย  
 ๔.  หลกัฐานการเป็นผูแ้ทนนิตบุิคคล 
 ๕.  หนงัสอืมอบอาํนาจกรณีมอบอาํนาจใหผู้อ้ืCนยืCนคาํขอแทน 
 กรณีทีCผูข้อใชนํ้Iาเป็นสว่นราชการ  รฐัวสิาหกจิ  หรอืนิตบุิคคลอืCนทีCไดจ้ดทะเบยีนมใีบอนุญาตแลว้ให้
หวัหน้าหน่วยงานหรอืผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนนิตบุิคคลแลว้แต่กรณีเป็นผูม้อีํานาจลง
นามในแบบคาํขอใชนํ้Iาประปาและสญัญาการใชนํ้Iาประปา 
 การมอบอาํนาจตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและมพียานอยา่งน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 ในกรณีมคีวามจําเป็นต้องวางท่อประปาผ่านทีCดนิของผูอ้ืCน ผูข้อใช้นํIาต้องได้รบัความยนิยอมจาก
เจา้ของทีCดนินั Iนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพืCอแสดงต่อการประปาในวนัยืCนคาํขอ 
 
ขอ้  ๘  ผูใ้ชนํ้Iาประปารายใดมคีวามประสงคข์อใชนํ้Iาประปาเป็นการชั Cวคราวใหย้ืCนคาํขอโดยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารเดยีวกบัการยืCนขอใชนํ้Iากรณีทั Cวไป   

 
หมวด  ๒ 

 การยกเลกิการใชนํ้Iา 
 



  

 

ขอ้  ๙  เมืCอผูใ้ชนํ้Iาประปาตอ้งการยกเลกิการใชนํ้Iา  ใหแ้จง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืต่อการประปา เพืCอขอรบั
เงนิประกนัการใชนํ้Iาคนืเตม็จาํนวน  เวน้แต่จะมหีนีIอนัเกดิจากการใชนํ้Iาประปาคา้งชาํระอยูใ่หห้กัออกก่อน
ตามจาํนวนทีCคา้งสว่นทีCเหลอื ถา้หากม ีใหค้นืแก่ผูใ้ชนํ้Iา  ทั IงนีI  ใหนํ้าบตัรประชาชนพรอ้มสาํเนา  ใบเสรจ็คา่
ประกนัการใชนํ้Iา  และใบเสรจ็รบัเงนิคา่นํIาประปาครั Iงสดุทา้ยของผูโ้อน หรอืสาํเนา (ถา้ม)ี เป็นหลกัฐานใน
การรบัเงนิคนื 
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หมวด  ๓ 

การดาํเนินการตดิตั Iง 
 

ขอ้  ๑๐  การต่อทอ่ประปาจากทอ่จา่ยนํIาของการประปาถงึทีCตดิตั IงมาตรวดันํIา  รวมทั Iงการตดิตั IงมาตรวดันํIา 
และเครืCองกั IนนํIาตลอดจนอุปกรณ์อืCนๆ   พรอ้มทั IงการกาํหนดขนาดของสิCงของเหลา่นั Iนใหเ้ป็นอาํนาจหน้าทีC
ของการประปาโดยเฉพาะผูห้นึCงผูใ้ดจะกระทาํโดยพลการมไิด ้   

บรรดาทอ่อุปกรณ์ภายนอกมาตรวดันํIา  อุปกรณ์เครืCองกั IนนํIารวมทั IงมาตรวดันํIาเมืCอไดต้ดิตั Iงแลว้ให้
ตกเป็นทรพัยส์นิของการประปา เวน้แต่ ทอ่อุปกรณ์ภายในมาตรวดันํIาถอืเป็นทรพัยส์นิของผูใ้ชนํ้Iา   
 
ขอ้  ๑๑  ในวนัทีCขอตดิตั Iงประปา  เมืCอผูข้อใชนํ้Iาไดช้าํระคา่มดัจาํแก่การประปาตามอตัราทีCกาํหนดในบญัชี
แนบทา้ยขอ้บญัญตันีิIแลว้  ใหก้ารประปามอบหมายเจา้หน้าทีCออกสาํรวจสถานทีCและจดัทาํรายละเอยีดวสัดุ
อุปกรณ์ และแจง้รายละเอยีดรายการวสัดุอุปกรณ์ใหผู้ข้อใชนํ้Iาทราบภายในเจด็วนั   
 ผูข้อใชนํ้IาซึCงไดร้บัแจง้ตามวรรคหนึCงตอ้งรบัผดิชอบจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหเ้รยีบรอ้ย  
การประปาจงึจะดาํเนินการตดิตั Iงประปาให ้ หากไมช่าํระภายในเวลาทีCกาํหนดใหถ้อืวา่ผูใ้ชนํ้Iาสละสทิธิ qในการ
ขอใชนํ้Iาประปาครั Iงนั Iน และการประปามอีาํนาจรบิเงนิมดัจาํไวไ้ดท้ั IงสิIน 
 
ขอ้  ๑๒  ผูข้อใชนํ้IาประปาทีCยืCนคาํรอ้งและชาํระคา่ใชจ้า่ยในการตดิตั Iงประปาแลว้ต่อมา ปฏเิสธทีCจะใหก้าร
ประปาวางทอ่และตดิตั IงมาตรวดันํIาภายในเวลาทีCไดร้บัแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหถ้อืวา่ ผูข้อใชนํ้Iา
สละสทิธิ qการใชนํ้Iา  ใหก้ารประปาคนืคา่ใชจ้า่ยในการตดิตั IงประปาทีCไดช้าํระไวโ้ดยหกัคา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการตามยอดทีCใชจ้า่ยจรงิ 

 

หมวด  ๔ 
หน้าทีCผูใ้ชนํ้Iา 

 
ขอ้  ๑๓ ผูใ้ชนํ้Iาจะใชเ้ครืCองสบูนํIาหรอืเครืCองมอือืCนใดสบูนํIาโดยตรงจากทอ่นํIาของการประปาหรอืจากทอ่
ภายในมไิด ้ ถา้ใชนํ้Iาจากแหลง่อืCน  เชน่  นํIาฝน  นํIาบ่อบาดาล  ฯลฯ  ผูใ้ชนํ้Iาจะตอ้งต่อทอ่แยกไวต่้างหาก
จากทอ่จา่ยนํIาของการประปาและทอ่ภายใน 
 ในกรณีผูใ้ชนํ้Iากระทาํการฝ่าฝืนตามวรรคหนึCงการประปามสีทิธงิดจา่ยนํIาแก่ผูใ้ชนํ้Iาและเรยีกใหผู้ใ้ช้
นํIาชดใชค้า่เสยีหายอนัเกดิแต่การนั IนตามทีCการประปากาํหนด 
  



  

 

ขอ้  ๑๔  ในกรณีทีCมเีหตุอนัควรสงสยัวา่มาตรวดันํIาคลาดเคลืCอน   ใหผู้ใ้ชนํ้Iาแจง้เป็นหนงัสอืต่อการประปา
เพืCอทาํการตรวจสอบมาตรวดันํIา 
 เมืCอมกีารตรวจสอบตามวรรคหนึCงแลว้ปรากฏวา่มาตรวดันํIามกีารคลาดเคลืCอนจรงิ  การประปาจะ
ดาํเนินการซ่อมหรอืเปลีCยนใหใ้หมโ่ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆในการตรวจสอบ และการประปาจะคดิจาํนวนนํIาทีC
ไดใ้ชห้รอืสญูเสยีไปโดยใชอ้ตัราเฉลีCยเทา่กบัจาํนวนนํIาทีCไดใ้ชใ้นสามเดอืนทีCผา่นมา  แต่หากตรวจสอบแลว้
ปรากฏวา่มาตรวดันํIาอยูใ่นสภาพใชก้ารไดต้ามปกตผิูใ้ชนํ้Iาตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบตามอตัราทีCการ
ประปากาํหนดในบญัชแีนบทา้ยขอ้บญัญตันีิI 
 เมืCอมเีหตุสงสยัตามวรรคหนึCงใหถ้อืเป็นหน้าทีCของผูใ้ชนํ้Iาในการแจง้ใหก้ารประปาทราบภายในสาม
วนั        ทาํการ  หากผูใ้ชนํ้Iาเพกิเฉยใหถ้อืวา่มเีจตนาทุจรติและมโีทษเชน่เดยีวกบัความผดิขอ้  ๒๗  
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ขอ้  ๑๕  ผูใ้ชนํ้Iาจะทาํการปลกูสรา้ง  ต่อเตมิโรงเรอืน  สิCงปลกูสรา้งอืCนใด ปลกูตน้ไมห้รอืกระทาํการใดๆอนั
เกดิอนัตรายหรอืเป็นอุปสรรคต่อระบบการสง่นํIาประปา  การบาํรงุรกัษามาตรวดันํIาตลอดจนทอ่และอุปกรณ์
มไิด ้   เวน้แต่ จะไดต้กลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัการประปา 
 
ขอ้  ๑๖  ผูใ้ชนํ้Iารายใดยนิยอมใหผู้อ้ืCนเอานํIาประปาไปใชโ้ดยการซืIอขาย  การให ้ หรอืวธิกีารอืCนใดใน
ลกัษณะเดยีวกนัไมว่า่จะเป็นไปเพืCอคา้กาํไรหรอืไมจ่ะกระทาํมไิด ้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากการประปา 
 

หมวด  ๕ 
การชาํระคา่นํIาประปาและการเกบ็เงนิ 

 
ขอ้  ๑๗  ใหผู้ใ้ชนํ้Iาชาํระเงนิคา่นํIาประปาเป็นรายเดอืนตามอตัราทีCระบุในบญัชแีนบทา้ยขอ้บญัญตันีิI  ซึCงการ
ประปาจะคาํนวณจากปรมิาณการใชนํ้Iาของผูใ้ชนํ้IาทีCอ่านไดจ้ากมาตรวดันํIาคณูดว้ยอตัราคา่นํIาประปาทีCใชใ้น
ปัจจุบนัคา่นํIาทีCใชต้อ้งไมน้่อยกวา่อตัราคา่นํIาประปาขั IนตํCาทีCกาํหนดไวใ้นบญัชแีนบทา้ย 
 ใหก้ารประปาออกใบเสรจ็รบัเงนิคา่นํIาประปาตามวรรคหนึCงและคา่บรกิารทั Cวไปใหแ้ก่ผูใ้ชนํ้Iาไวเ้ป็น
หลกัฐานทุกครั Iง 
 
ขอ้  ๑๘  ผูใ้ชนํ้Iาประปาอาจชาํระเงนิค่านํIาประปาทนัททีีCพนกังานจดมาตรวดันํIานําใบเสรจ็รบัเงนิหรอืใบแจง้
หนีIไปขอเรยีกเกบ็ หรอือาจขอใบแจง้หนีIเพืCอชาํระเงนิดว้ยตนเอง  ณ  กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงั
นํIาเขยีวภายใน เจด็วนันบัแต่วนัไดร้บัใบแจง้หนีI 
 

หมวด  ๖ 
การจดและอ่านมาตรวดันํIา 

 
ขอ้  ๑๙  เมืCอการประปาไดต้ดิตั IงมาตรวดันํIาใหแ้ก่ผูข้อใชนํ้Iาประปาแลว้ใหพ้นกังานจดมาตรวดันํIาทาํการอ่าน
มาตรวดันํIาของผูใ้ชนํ้IาในเดอืนถดัไปซึCงตรงกบัวนัทีCทีCตดิตั IงมาตรวดันํIาเพืCอออกใบเสรจ็รบัเงนิค่านํIาประปา
โดยใหถ้อืวา่เป็นคา่นํIาประปาเดอืนนั Iน  ทั IงนีI  การประปาอาจปรบัเปลีCยนระบบการอ่านมาตรวดันํIารายใหมใ่ห้
สอดคลอ้งกบัระบบการอ่านมาตรของการประปา 
 



  

 

ขอ้  ๒๐  ผูใ้ชนํ้Iาต้องใหค้วามยนิยอมและอํานวยความสะดวกแก่เจา้หน้าทีCการประปาซึCงมหีน้าทีCเขา้ไปใน
ทีCดนิ  อาคารหรอืสถานทีCอนัเป็นทีCอยูอ่าศยัของผูใ้ชนํ้IาเพืCอจดตวัเลขการใชนํ้Iา (จดมาตรวดันํIา) ในแต่ละเดอืน  
ตลอดจนการตรวจสอบ  แกไ้ข  ซ่อมแซมมาตรวดันํIาหรอืทอ่อุปกรณ์ในการสง่นํIาระหวา่งเวลาพระอาทติยข์ึIน
ถงึ             พระอาทติยต์ก ทั IงนีI การดําเนินการดงักล่าวของเจา้หน้าทีCใหแ้สดงบตัรประจําตวัพนักงานทุก
ครั Iง 
 

 
 
 
 

- 7 - 
หมวด  ๗ 

การโอนกรรมสทิธิ qการใชนํ้Iาประปา 
 
ขอ้  ๒๑  การโอนกรรมสทิธิ qในการใชนํ้Iาประปาอาจมไีดใ้นกรณีดงัต่อไปนีI 

(๑) ผูใ้ชนํ้Iาเดมิตาย หรอื ยา้ยทีCอยู ่ หรอื 
(๒) การเชา่บา้นหรอือาคารทีCตดิตั Iงประปาไวแ้ลว้ 
(๓) การซืIอขายบา้นหรอือาคารทีCตดิตั Iงประปาไวแ้ลว้ 
(๔) กรณีอืCนทีCการประปากาํหนด 

 ผูโ้อนตามวรรคหนึCงอาจมอบอาํนาจเป็นหนงัสอืในการขอโอนกรรมสทิธิ qมาตรวดันํIาหรอืเพืCอขอรบัเงนิ
ประกนัคนืเนืCองจากการโอนกรรมสทิธิ q และผูร้บัโอนจะมอบอาํนาจเพืCอรบัโอนกรรมสทิธิ q มาตรวดันํIากใ็หท้าํได ้ 
ทั IงนีIหนงัสอืมอบอาํนาจตอ้งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 กรณีผูโ้อนกรรมสทิธิ qการใชนํ้IาตามวรรคหนึCงถงึแก่ความตายใหท้ายาทเป็นผูโ้อนกรรมสทิธิ q 
 
ขอ้  ๒๒  ใหผู้ร้บัโอนกรรมสทิธิ qการใชนํ้Iาตามขอ้  ๒๑  นําหลกัฐานต่อไปนีIแสดงต่อการประปา 

(๑) บตัรประจาํตวัประชาชน/บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/บตัรประจาํตวัพนกังานองคก์ารของรฐั 
(๒) สาํเนาทะเบยีนบา้นทีCอยูปั่จจบุนั 
(๓) สาํเนาหนงัสอืสญัญาซืIอขายบา้น/อาคาร (ถา้ม)ี 
(๔) สาํเนาหนงัสอืสญัญาเชา่บา้น/อาคาร (ถา้ม)ี 
(๕) สาํเนาทะเบยีนบา้น (ฉบบัเจา้บา้น) ทีCมาตรวดันํIาตั Iงอยู ่

 
ขอ้  ๒๓  การรบัโอนกรรมสทิธิ qการใชนํ้Iาตามขอ้  ๒๑  ผูโ้อนตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานต่อไปนีI 

(๑) บตัรประจาํตวัประชาชน/บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/บตัรประจาํตวัพนกังานองคก์ารของรฐั 
(๒) สาํเนาทะเบยีนบา้นทีCอยูปั่จจบุนั 
(๓) สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณผีูโ้อนตาย) 
(๔) ใบเสรจ็รบัเงนิคา่ประกนัการใชนํ้Iาตวัจรงิ (กรณหีายใหใ้ชใ้บแจง้ความ) 
(๕) ใบเสรจ็รบัเงนิคา่นํIาประปาครั Iงสดุทา้ยของผูโ้อนหรอืสาํเนา (ถา้ม)ี 

 



  

 

ขอ้  ๒๔  ถา้ผูใ้ชนํ้Iาไดร้ืIอถอนอาคารหรอืยา้ยไปจากภมูลิาํเนา  โดยมไิดแ้สดงเจตนาวา่จะครอบครองสทิธกิาร
ใชนํ้Iาอยูต่่อไปหรอืโอนสทิธกิารใชนํ้Iาใหผู้อ้ืCนหรอืบอกเลกิสญัญาการใชนํ้Iาภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัทีCไดร้ืIอ
ถอนอาคารหรอืยา้ยไปจากภมูลิาํเนาใหถ้อืวา่สละสทิธกิารใชนํ้Iา  การประปาทรงไวซ้ึCงสทิธทิีCจะงดการจา่ยนํIา
หรอืโอนกรรมสทิธิ qการใชนํ้Iาใหแ้ก่บุคคลอืCน 
 
ขอ้  ๒๕  กรณีผูใ้ชนํ้Iาถงึแก่ความตาย  ทายาทหรอืผูม้กีรรมสทิธิ qในอาคารสถานทีCนั Iน  ประสงคจ์ะไดร้บัสทิธิ
ในการใชนํ้Iาต่อไป ใหท้ายาทหรอืผูม้กีรรมสทิธิ qแสดงความจํานงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อการประปาเพืCอทํา
การโอนสทิธกิารใชนํ้Iาภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีCผูใ้ชนํ้Iาถงึแก่ความตาย 
 ในกรณีตามวรรคหนึCงหากทายาทหรอืผูม้กีรรมสทิธิ qในอาคารสถานทีCมไิดด้ําเนินการใดๆเพืCอขอรบั
โอนสทิธกิารใชนํ้IาภายในระยะเวลาทีCกาํหนด ใหถ้อืวา่มเีจตนาสละสทิธิ q การประปามอีาํนาจในการงดการจา่ย
นํIาประปานั Iนได ้
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 การโอนกรรมสทิธิ qหรอืสทิธคิรอบครองในบา้นหรอือาคารอนัเนืCองจากการซืIอขาย  การเชา่หรอืการทาํ    
นิตกิรรมใดๆ โดยทีCคู่กรณีมไิดต้กลงในเรืCองสทิธใินการใชนํ้Iาหรอืเงนิประกนัการใชนํ้Iาไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม
ใหถ้อืว่า ผูใ้ช้นํIารายเดมิได้สละสทิธหิรอืโอนเงนิประกนัการใช้นํIาไปเป็นของผูค้รอบครองบ้านหรอือาคาร  
ตามสทิธสิบืเนืCองจากการทาํนิตกิรรมดงักลา่ว  ผูค้รอบครองบา้นหรอือาคารใหมม่สีทิธขิอเปลีCยนชืCอผูใ้ชนํ้Iาได้
โดยไมต่อ้งจา่ยเงนิประกนัการใชนํ้Iาหรอืคา่ใชจ้า่ยอืCนใด  เวน้แต่ผูใ้ชนํ้Iารายเดมิไดถ้อนเงนิประกนัการใชนํ้Iาไป
แลว้  หรอืกจิการประปาไดห้กัเงนิประกนัการใชนํ้Iาชดใชค้่านํIาทีCคา้งชําระจนหมดสิIนแลว้  ใหผู้ค้รอบครอง
บา้นหรอือาคารรายใหม ่ วางเงนิประกนัการใชนํ้Iาใหม ่
 

หมวด  ๘ 
ความรบัผดิของผูใ้ชนํ้Iา 

 
ขอ้  ๒๖  การประปาถอืเป็นทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  ผูใ้ดกระทาํโดยเจตนา หรอื โดยประมาท
ทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของกจิการประปาไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยออ้ม  ผูน้ั Iนตอ้งชดใช้
คา่เสยีหายใหแ้ก่การประปาตามความเสยีหายนั Iน  ทั IงนีI ไมต่ดัสทิธกิารประปาในการดาํเนินคดทีั Iงทางแพง่
และทางอาญา 
 
ขอ้  ๒๗  ผูใ้ดโดยทุจรติเอานํIาประปาไปใช ้ หรอืเปลีCยนแปลงแกไ้ขตวัเลขในมาตรวดันํIาหรอืกระทาํการใด ๆ 
เพืCอเอานํIาประปาไปใช้โดยไม่มอีํานาจ   ให้การประปางดจ่ายนํIา(ตดัมาตร)ทนัที โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ลว่งหน้าและเป็นดุลยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิCนในการพจิารณาดาํเนินคดแีก่ผูน้ั Iน 

ในกรณีตามวรรคหนึCงใหผู้ก้ระทาํผดิชดใชค้า่นํIาประปาทีCไดใ้ชไ้ปแลว้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีCการ
ประปากาํหนด และมใิหอ้นุญาตจา่ยนํIาประปาแก่ผูน้ั Iนจนกวา่จะไดช้ดใชค้า่เสยีหายเตม็จาํนวน 
 ในกรณีทีCผูใ้ชนํ้IาตามวรรคหนึCงไดร้บัอนุญาตใหใ้ชนํ้Iาใหม ่ ผูใ้ชนํ้Iาตอ้งดาํเนินการขอใชนํ้Iาเสมอืนเป็น
ผูใ้ชนํ้Iารายใหมแ่ละใหช้าํระคา่ธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวดันํIาตามอตัราบญัชแีนบทา้ย 
 
ขอ้  ๒๘  ในกรณีทีCผูใ้ชนํ้Iาคา้งชาํระคา่นํIาประปาเป็นเวลาหนึCงเดอืนใหก้ารประปาแจง้เตอืนเป็นหนงัสอืใหผู้ใ้ช้
นํIาทราบเพืCอดาํเนินการชาํระคา่นํIาทีCคา้งอยูใ่หแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีCไดร้บัหนงัสอืแจง้ 



  

 

 ถา้ผูใ้ชนํ้IาตามวรรคหนึCงไดร้บัแจง้แลว้เพกิเฉยใหก้ารประปามอีาํนาจบอกเลกิสญัญาและงดจา่ยนํIา         
(ตดัมาตร)ทนัท ี และมอีาํนาจหกัคา่นํIาทีCคา้งชาํระจากคา่ประกนัการใชนํ้Iาไดเ้ตม็จาํนวน 
 
ขอ้  ๒๙  ผูใ้ดละเมดิการใชนํ้Iาหรอืกระทาํการใดๆใหก้ารประปาไดร้บัความเสยีหายหรอืไมย่อมชาํระเบีIยปรบั
หรอืคา่เสยีหายตามทีCการประปาเรยีกเกบ็  เมืCอถกูงดจา่ยนํIาประปาแลว้ (ตดัมาตรวดันํIา)  แต่การประปายงั
ไมไ่ดบ้อกเลกิสญัญาหากผูน้ั IนนําเงนิมาชาํระหนีIทีCคา้งทั Iงหมดภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีCงดจา่ยนํIา  ใหก้าร
ประปาทาํการตดิตั IงมาตรวดันํIาใหใ้ชต้ามเดมิ  ทั IงนีIตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํIาตามอตัราทีCการ
ประปากาํหนดในบญัชแีนบทา้ย 
 ในกรณีทีCพน้กาํหนดเวลาตามวรรคหนึCงเมืCอไดช้าํระหนีIทีCคา้งทั Iงหมดแลว้ใหย้ืCนคาํขอใชนํ้Iาและชาํระ
คา่ใชจ้า่ยในการตดิตั Iงประปาเสมอืนเป็นผูใ้ชนํ้Iารายใหม ่
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หมวด  ๙ 

การเปลีCยนขนาดมาตรวดันํIาและการยา้ยสถานทีCใชนํ้Iา 
 

ขอ้  ๓๐  ในกรณีทีCผูใ้ชนํ้Iาตอ้งการเปลีCยนขนาดมาตรวดันํIา หรอืยา้ยสถานทีCใชนํ้Iา หรอืเปลีCยนจุดประสานทอ่
จากจดุหนึCงไปยงัอกีจดุหนึCงภายในเขตพืIนทีCบรกิารของการประปาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโดยไมเ่ปลีCยน
ขนาดมาตรวดันํIาใหย้ืCนคาํรอ้งต่อการประปาพรอ้มหลกัฐาน  ดงันีI 

(๑) บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรอืบตัรประจาํตวัพนกังานองคก์ารของรฐั 
(พรอ้มสาํเนา) 

(๒) สาํเนาทะเบยีนบา้นทีCจะยา้ยสถานทีCใชนํ้Iาไป 
(๓) ใบเสรจ็คา่นํIาประปาครั Iงสดุทา้ยหรอืสาํเนา (ถา้ม)ี 
(๔) ใบเสรจ็คา่ประกนัการใชนํ้Iา (ถา้ม)ี 
ในกรณีการขอเปลีCยนขนาดมาตรวดันํIาตามวรรคหนึCงผูข้อใชนํ้Iาตอ้งชาํระเงนิคา่ธรรมเนียม
เชน่เดยีวกบั 

การขอใชนํ้Iาประปาในครั Iงแรกและใหก้ารประปาคนืเงนิคา่ประกนัการใชนํ้IาทีCเรยีกเกบ็ไวเ้ดมิแก่ผูข้อใชนํ้Iา 
กรณีการยา้ยสถานทีCใชนํ้IาหรอืเปลีCยนจุดประสานทอ่ตามวรรคหนึCงใหผู้ใ้ชนํ้Iาชาํระคา่ธรรมเนียม 

เชน่เดยีวกบัการขอตดิตั Iงใหม ่ยกเวน้คา่มาตรวดันํIาและคา่ประกนัการใชนํ้Iา 
 

หมวด  ๑๐ 
บทกาํหนดโทษ 

 
ขอ้  ๓๑  กรณีมาตรวดันํIาเสยีหาย  บุบสลายหรอืชาํรดุโดยการกระทาํของผูใ้ชนํ้Iาหรอืบรวิารทาํใหไ้มส่ามารถ
วดัคา่การใชนํ้Iาไดม้โีทษปรบัไมเ่กนิหา้รอ้ยบาท 
 ในกรณีตามวรรคหนึCงใหผู้ใ้ชนํ้Iาแจง้การประปาภายในหา้วนัเพืCอตดิตั IงมาตรวดันํIาใหมโ่ดยออก
คา่ใชจ้า่ยเองทั IงสิIน  หากพน้ระยะเวลาทีCกาํหนดใหก้ารประปาแจง้การงดจา่ยนํIาเป็นหนงัสอืภายในสามวนัทาํ
การและดาํเนินการงดจา่ยนํIาทนัท ี



  

 

 กรณีตามวรรคหนึCงถา้ในเดอืนใดไมอ่าจคดิคา่นํIาประปาทีCไดใ้ชไ้ปไดใ้หค้าํนวณจากจาํนวนนํIาทีCไดใ้ช้
ไปเทา่กบัอตัราคา่นํIาเฉลีCยสามเดอืนทีCผา่นมา 
 การขอใชนํ้Iาภายหลงัการงดจา่ยนํIาตามวรรคสองใหผู้ใ้ชนํ้Iาดาํเนินการขอใชนํ้Iาเสมอืนเป็นผูใ้ชนํ้Iาราย
ใหม ่
 
ขอ้  ๓๒ กรณีมาตรวดันํIาประปาสญูหายผูใ้ชนํ้Iาจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีCเกดิขึIน  
 
ขอ้  ๓๓  ผูใ้ดกระทาํการฝ่าฝืนขอ้บญัญตันีิIในขอ้  ๑๐  วรรคหนึCง  ขอ้  ๑๓ ขอ้ ๑๕  ขอ้ ๑๖ และขอ้  ๒๗  มี
โทษปรบัไมเ่กนิหนึCงพนับาท 
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หมวด  zz 
 

ขอ้ {๔  บุคคลใดแสดงเจตนายกทีCดนิใหแ้ก่การประปาโดยปราศจากค่าตอบแทนเพืCอใชเ้ป็นสถานทีCก่อสรา้ง
และเป็นทีCตั IงระบบประปาเพืCอสง่จ่ายนํIาใหแ้ก่บรรดาผูใ้ชนํ้Iาถอืวา่บุคคลนั Iนเป็นผูม้คีุณูปการต่อการประปา ให้
การประปาประกาศเกยีรตคิณุเพืCอยกยอ่งบุคคลนั Iนใหท้ราบโดยทั Cวกนั  
 

บทเฉพาะกาล 
 
ขอ้ {๔ ในกรณีทีCมคีวามจาํเป็นทีCการประปาตอ้งทาํการซ่อมแซมระบบประปาซึCงทาํใหห้ยุดการสง่จ่ายนํIาเป็น
การชั Cวคราวการประปาจะแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่าหนึCงวนั เวน้แต่ ในกรณีจําเป็น
เร่งด่วนอย่างยิCงซึCงไม่อาจหลกีเลีCยงไดก้ารประปาอาจทําการซ่อมแซม ปรบัปรุงหรอืแกไ้ขระบบประปาตาม
ควรแก่กรณีโดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ลว่งหน้า 
 
  ทั IงนีIตั Iงแต่บดันีIเป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ ณ วนัทีC            เดอืน                     พ.ศ.        
 
  
       
                      นายสมพร  ภพกัตรจ์นัทร ์

     นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํIาเขยีว 
 



  

 

 
                                  เห็นชอบ 

 

    (ลงช่ือ) 

        

                (..........................................................) 

                        นายอำเภอกำแพงแสน 
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บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการขอใช้นํ7าประปาแนบท้าย 

“ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํ7าเขียว  เรื<อง การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.  
๒๕๖๐ ” 

 
ขนาด

มาตรวดั
นํIา (นิIว) 

(๑) 

คา่มดัจาํ 
(บาท) 
(๒) 

คา่ประกนัการใชนํ้Iา 
(บาท) 
(๓) 

คา่แรงตดิตั Iงครั Iงแรกไมเ่สยีคา่แรง 
คา่วสัดุอุปกรณ์ผูข้อใชนํ้IาจดัหาตามรายการทีCกาํหนด 

 (๔) 

๑/๒ ไมเ่กบ็ ๓๐๐  
กาํหนดระยะหา่งจากทอ่เมน  ไมเ่กนิ | เมตร 

 
3/4 ไมเ่กบ็ ๕๐๐ 
๑ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
อตัราค่าบริการทั <วไป(ค่ารกัษามาตร) 
 

ขนาดมาตรวดันํIา (นิIว) 
(๑) 

คา่บรกิารทั Cวไป 
เดอืนละ (บาท) 

(๕) 

๑/๒ ๑๐ 

๓/๔ ๒~ 

๑ ๓~ 

  



  

 

กรณีผูข้อใช้นํ7าที<ถกูงดจ่ายนํ7าประปา (ตดัมาตร)  มีความประสงคจ์ะเปิดใช้นํ7าประปาต่อไปอีกให้ยื<น
คาํร้องขอบรรจบมาตรวดันํ7าและชาํระค่าธรรมเนียม  ดงันี7  
 

ขนาดมาตรวดันํIา (นิIว) คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตร 
มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑/๒ ๑๐๐ 
มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๓/๔   ๑๐๐ 
มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๑   ๑๐๐ 

 
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบมาตรวดันํ7าตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง 

 
ขนาดมาตรวดันํIา (นิIว) คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํIา 

มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑/๒ ๑๐๐ 
มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๓/๔   ๑๐๐ 
มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๑   ๒๕๐ 
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ค่าประกนัการใช้นํ7ากรณีขอใช้นํ7าชั <วคราว 
 

ขนาดมาตรวดันํIา (นิIว) คา่ประกนัการใชนํ้Iา (บาท) 

มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑/๒ ๑,๐๐๐ 
มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๓/๔   ๑,๕๐๐ 
มาตรวดันํIาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  ๑   ๒,๐๐๐ 

 
บญัชีอตัราค่านํ7าประปาแนบท้าย 

“ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํ7าเขียว  เรื<องการบริหารกิจการประปา  พ.ศ.  
๒๕๖๐” 

 
จาํนวนนํIา 

(ลกูบาศกเ์มตร) 
ลกูบาศกเ์มตรละ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๐ - ๕๐ ๕  
๕๑ - ๑๐๐   ๗  
๑๐๐ - ๑๕๐ 10  
๑๕๐ ขึIนไป 15  

 


