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หลักการ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ว่าด้วยการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน   
   

เหตุผล 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง มีระบบประปาหมู่บ้านที่ได้ก่อสร้างขึ้นเอง และรับโอนทรัพย์สิน
ระบบประปาหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กอปรกับได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
บริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารกิจการและบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระเบียบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการและการ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่้านในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
เรื่อง การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

พ.ศ. ๒๕60 
.......................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ว่าด้วยการบริหารกิจการและ

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
มาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ข้อ ๒๒ และข้อ ๓๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารต าบลเมืองทุ่งและนายอ าเภอสุวรรณภูม ิจึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบลเมืองทุ่ง เรื่อง การบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕60” 

 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารต าบลเมืองทุ่ง แล้ว ๗ วัน 

 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
“ระบบประปาหมู่บ้าน” หมายความว่า ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารต าบลเมืองทุ่ง 

แต่ไม่รวมถึง ระบบประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวงหรือกิจการ
ประปาอ่ืน 

“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

“แหล่งน้ าดิบ” หมายความว่า แหล่งน้ าใต้ดินหรือแหล่งน้ าผิวดินที่ใช้ส าหรับผลิตประปาหมู่บ้าน 
“สมาชิกผู้ใช้น้ า” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นความประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้าน ตามข้อ 21 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาให้ท าหน้าที่บริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ 

ประปาหมู่บ้าน 
“นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
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ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านซึ่งเลือกตั้งมาจากสมาชิก
ผู้ใช้น้ าประปาของระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้นๆ โดยมีจ านวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ก าหนด 
ทั้งนี ้ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  

ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่ง
คน และเลขานุการหนึ่งคน โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาในการบริหารกิจการประปาก็ได้ 
 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการประปา ดังนี้ 
(๑) วางระเบียบเพื่อใช้บังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับก็ 

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้าและบริการประชาชน 

ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(๒) พิจารณาอนุญาต หรืองดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิก โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกิจการประปา 

เป็นหลัก แต่การงดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบลก่อน เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 25 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

(๕) ควบคุม ดูแล การท างานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา 
(๖) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลในกรณีรายได้

ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 

ข้อ 7 คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ าและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านนั้นๆ 
(๓) เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าของระบบประปาหมู่บ้านที่ตนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ 
(๔) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 
 

ข้อ 8 ลักษณะของบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 

ข้อ 9 ให้กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้งและจะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้ 
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ข้อ ๑0 กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการหรือ

ประธานกรรมการขอลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือน 
(๕) ปรากฏภายหลังว่า ขาดคุณสมบัติตามข้อ 7 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 
(๖) ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าความผิดลหุโทษหรือ

กระท าความผิดโดยประมาท 
(๗) กรณีท่ีกรรมการว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลือพ้นจากต าแหน่ง 

 

ข้อ ๑1 กรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากครบวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่
ว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งที่ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่ กรณีต าแหน่งที่ว่างลงมีวาระที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และไม่จัดให้มีการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างก็ได้ 

 

ข้อ ๑2 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

ข้อ ๑3 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือว่า 
เป็นที่สุด 
 

 ข้อ 14 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
 

ข้อ ๑5 ให้ประธานกรรมการส่งรายงานการประชุม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันประชุม 
 

ข้อ ๑๖ กิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยมอบให้คณะกรรมการ 
ด าเนินการบริหารจัดการ 
 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของ 
กิจการประปาโดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให้สามารถจ่ายน้ าประปาได้  จัดเก็บค่าน้ า จัดท า
บัญชี และด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยให้ได้รับค่าจ้างตามที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 ข้อ 18 การออกระเบียบข้อบังคับของกิจการประปาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้
น้ าประปาอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น้ าประปา โดยจะต้องไม่ขัดกับข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

ข้อ 19 การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น้ า
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ข้อ 20 กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหาย ให้ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการใน
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เว้นแต่กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหายจนเกินความสามารถ
ของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพิจารณา
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้อยู่เสมอ 

 

ข้อ ๒1 ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้าน จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อคณะกรรมการ 
 

ข้อ ๒2 ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ า ค่าปรับ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ข้อ ๒3 การติดตั้งมาตรวัดน้ าต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ หรือห่างจากรั้วไม่เกินหนึ่ง
เมตร 

 

ข้อ ๒4 ผู้ใดที่ท าให้ทรัพย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหาย ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

  

ข้อ ๒5 ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ าประปาหมู่บ้านไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ าหรือ
กระท าการใดๆ ก็ตาม เพ่ือเอาน้ าประปาหมู่บ้านไปใช้ ให้งดจ่ายน้ าทันที และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กิจการประปาหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการโดยได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแจ้ง
ความด าเนินคด ี
 การด าเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการด าเนินคดีกับผู้ท าให้ทรัพย์สินของระบบ
ประปาหมู่บ้านเสียหายตามข้อ 24 
 

ข้อ ๒6 กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ า หรือโอนให้ผู้อ่ืน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อน จึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ า มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ าอยู่ 
และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ าตามที่คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ 

 

ข้อ ๒7 ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ าและระยะเวลาในการค้างช าระค่าน้ า ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ข้อ ๒8 ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(๑) เงินค่าน้ า 
(๒) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 
(๓) เงินบริจาค 
(๔) เงินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ข้อ ๒9 ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายจ่าย ดังนี้ 
(๑) รายจ่ายในการด าเนินการเก่ียวกับระบบการผลิตน้ าประปา ระบบการจ่ายน้ าประปา  

การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการประปา 
(๓) รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ข้อ 30 ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาเงินของกิจการประปา น ารายได้ของกิจการ
ประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทั้งจ านวนภายในวันที่มีรายได้ ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้น า
ฝากธนาคารในวันท าการถัดไปทั้งจ านวน หากมีความจ าเป็นจะต้องเก็บรักษาเงินไว้จ่ายในกรณีเร่งด่วน ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ข้อ ๓1 ให้ประธานกรรมการพร้อมด้วยเหรัญญิกและเลขานุการของคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจเบิก
จ่ายเงินของกิจการประปาหมู่บ้าน 

การเบิกจ่ายเงินของกิจการประปาหมู่บ้านต้องลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินอย่างน้อยสองคนโดยมี
ประธานกรรมการเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกจ่ายด้วยทุกครั้ง 

 

ข้อ ๓2 ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชีของกิจการประปาหมู่บ้านตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตรวจสอบการเงินและบัญชีตามที่เห็นสมควร  หากพบข้อบกพร่อง
คณะกรรมการต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 

ข้อ ๓3 ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บ้านรายงานให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
 

ข้อ ๓4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 

                                                       ประกาศ ณ วันที่      กันยายน พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

นายสวาท  ค าสระคู 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
เร่ือง การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕60 

 
๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าไม่เกินครั้งละ    ๑๐๐ บาท 
๒. ค่าติดตั้งมาตรน้ าไม่เกินจุดละ     ๒๐๐ บาท 
๓. ค่าน้ าไม่เกินหน่วยละ        ๑๒ บาท 
๔. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประปาไม่เกินเดือนละ          ๕,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บค่าน้ าไม่เกินร้อยละ    2๐  
    (ของเงินประปาที่เก็บได้ในแต่ละเดือน) 
๖. ค่าตอบแทนคณะกรรมการไม่เกินเดือนละ   ๕๐๐ บาท 
๗. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนอกสถานที่ 

              ในจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เกินครั้งละ    ๕๐๐ บาท 
๘. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนอกเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

        ไม่เกินครั้งละ              ๑,๐๐๐ บาท 
๙. ค่าปรับการผิดช าระค่าน้ าให้คิดอัตราร้อยละไม่เกิน     1๐ /เดือน 
10. ค่าบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไม่เกินเดือนละ           20  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


