เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
เรื่อง การบริหารกิจการประปา การบํารุงรักษา และการใชระบบประปาหมูบา น
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๖ (๕) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๖ ขอ ๒๑ วรรคสอง ขอ ๒๒ และขอ ๓๕
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการประปาและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
พ.ศ. ๒๕๔๘ องคการการบริหารสวนตําบลหลักดาน โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
และนายอําเภอน้ําหนาว จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินเี้ รียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน เรื่อง การบริหาร
กิจการประปา การบํารุงรักษา และการใชระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตนิ ี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลักดานนับถัดจากวันที่ไดประกาศใช
และปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลักดานแลว ๗ วัน
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้
ใหยกเลิกและใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การประปา” หมายถึง การประปาทีอ่ ยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลหลักดาน
“เจาหนาที่การประปา” หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่ดูแลระบบประปา หรือบุคคล
ที่ไดรับแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
“ผูขอใชน้ํา” หมายถึง บุคคล หนวยงาน องคกรหรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงค
ขอใชน้ําตอเจาพนักงานทองถิ่น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

“ผูใชน้ํา” หมายถึง บุคคล หนวยงาน องคกรหรือสถานประกอบการที่ไดทําสัญญา
การใชน้ําประปาไวกับการประปาขององคการบริหารสวนหลักดาน
“อัตราคาน้ําประปาและคาธรรมเนียมในการใชน้ําประปา” หมายถึง เงินหรือคาธรรมเนียมอื่นใด
ที่องคการบริหารสวนตําบลหลักดานเรียกเก็บจากผูใชน้ําประปารวมทั้งคามาตรวัดน้ํา คาทอ อุปกรณ
คาแรง และคาดําเนินการติดตั้งประปาจนแลวเสร็จ แตไมรวมถึงคาติดตั้งประปาภายในอาคาร
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายถึง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน หรือขาราชการ
หรือพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๕ การขอใชน้ําประปา ผูขอจะตองยื่นคํารองขอใชน้ําตอเจาหนาที่การประปาตามแบบ
ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลักดานพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) ทะเบียนบาน (ตัวจริง) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) กรณีผูยื่นคําขอใชน้ําเปนผูเชาจะตองนําหนังสือยินยอมของผูใหเชามายื่นพรอมคํารอง
(๔) หากวางทอตัดผานที่ดินของผูอื่นจะตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินมายื่น
พรอมคํารอง
ขอ ๖ ผูขอใชน้ําประปาตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ เมื่อเจาหนาที่
การประปาพิจารณาอนุญาตใหใชน้ําประปา
ขอ ๗ ใหเจาหนาที่การประปาพิจารณาคํารองขอใชน้ําภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอใชน้ําประปาจากผูยื่นคํารอง
กรณีเจาหนาที่ประปาพิจารณาแลวอนุญาตใหใชน้ําประปา ใหแจงผูยื่นคํารองดําเนินการชําระ
คาธรรมเนียมการใชน้ําประปาตอไป กรณีเจาหนาที่การประปาพิจารณาแลวไมอนุญาตใหใชน้ําประปา
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคํารองทราบเปนการดวนพรอมทั้งเหตุผลที่ไมอนุญาต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๘ การขอใชน้ําชั่วคราวใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๖ และขอ ๗ และใหนําเอกสาร
การครอบครองที่ ดิน หรือหนัง สือรับ รองการใช พื้น ที่ที่จะดําเนิน การกอสรางมาแสดงตอเจาหนา ที่
มาตรวัดน้าํ ชัว่ คราวเมื่อเลิกใชแลวใหตกเปนสมบัตขิ องการประปาและใหตดิ ตัง้ ไดขนาดไมเกินกวา Ø ๓/๔ นิ้ว
ขอ ๙ การขอยกเลิกการใชน้ําประปาชั่วคราว ใหผูใชน้ํายื่นคําขอตอเจ าพนักงานทองถิ่น
ตามแบบพิมพที่องคการบริหารสวนตําบลหลักดานกําหนด โดยผูใชน้ําตองฝากมาตรวัดน้ําไวกับองคการบริหาร
สวนตําบลหลักดานและตองเสียคาถอดมาตรวัดน้ําตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การฝากมาตรวัดน้ํานั้น
ใหมีกําหนดเวลาคราวละหนึ่งป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหากผูใชน้ําประสงคจะฝากมาตรวัดน้ําตอ
ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหลักดานกําหนดภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันครบกําหนด ๑ ป หากไมยื่นคําขอภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสิทธิการใชน้ําประปา
เปนอันพับไป
ขอ ๑๐ เมื่อผูใชน้ําขอยกเลิกใชน้ําประปา ยายที่อยู โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ําใหยื่นคํารอง
ตอการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดานทราบลวงหนาอยางนอย ๓ วัน และตองชําระคาธรรมเนียม
ตามอัตราที่กําหนดในทายขอบัญญัตินี้ มิฉะนั้นจะถือวายังเปนผูใชน้ําอยูและจะตองรับผิดชอบจายคาน้ํา
ตามอัตราที่กําหนด
ผูเขามาอยูตอจากผูใชน้ําตามวรรคหนึ่ง หากมีความประสงคจะขอใชน้ําประปาตองยื่นคํารอง
ตอการประปาองคการบริหารสวนหลักดานภายใน ๗ วันนับแตวันยายเขามาอยู มิฉะนั้นจะตองรับผิดชอบ
ในจํานวนหนี้ทผี่ ูใชน้ํารายเกาคางชําระอยู
ขอ ๑๑ ทรัพยสินดังตอไปนี้เปนกรรมสิทธิ์ของการประปาองคการบริหารสวนหลักดาน
(๑) ทอเมนประปา ทอภายนอกที่ตอจากทอเมนรวมไปถึงมาตรวัดน้ําและอุปกรณ
เกี่ยวกับการประปาที่สรางโดยงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลักดานรวมถึงเครื่องกั้นน้ํา
และตราผนึก
(๒) ทอและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปาที่ตอหรือติดตั้งอยูในตรอก ซอย
ถนนหรือทางสาธารณะ
(๓) ทอและอุปกรณตา ง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปาที่ตอหรือติดตั้งไป ลอดใต หรือทับพื้นดิน
หรือทรัพยสินของผูใชน้ําประปาหรือของผูอื่น เพื่อประโยชนในการสงน้ํา และจายน้ําใหแกประชาชน
หรือเพื่อการสาธารณะหรือเพื่อใชปองกันสาธารณภัย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๒ การตอทอประปาภายนอกจากทอเมนถึงมาตรวัดน้ํา และการติดตั้งมาตรวัดน้ําเปนหนาที่
ของเจาหนาที่การประปาองคการบริห ารสว นตําบลหลักดานและเมื่อติด ตั้งแลว ใหถือเปน ทรัพยสิ น
ของการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
ขอ ๑๓ การต อ ท อ ประปาภายในจากมาตรวั ด น้ํ า เป น หน า ที่ ข องผู ใ ช น้ํ า ดํ า เนิ น การเอง
และเมื่อติดตั้งแลวเปนทรัพยสินของผูใชน้ํา
ขอ ๑๔ การติดตั้งมาตรวัดน้ําจะตองติดตั้งในตอนตนทางในเขตสถานที่ของผูใชน้ํา หรือที่สาธารณะอื่น
ซึ่งเหมาะสมแกการตรวจสอบการจดปริมาตรการใชน้ํา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงซอมแซมบํารุงรักษา
ไดโดยสะดวก
ขอ ๑๕ การประปาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหลั ก ด า นจะตี ต ราผนึ ก ไว ที่ ม าตรวั ด น้ํ า
หรือเครื่องวัดน้ํา และเปนหนาที่ของผูใชน้ําที่จะตองรับผิดชอบดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่เรียบรอย
หากเกิดความชํารุดเสียหายโดยความผิดของผูใชน้ํา ผูใดผูหนึ่ง หรือสัตวเลี้ยง ผูนั้นจะตองจายคาปรับ
ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๖ บรรดาทอเมนประปา ทอภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้ําที่เปนทรัพยสินของการประปา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหลั ก ด า น ผู ใ ด หรื อ สั ต ว เ ลี้ ย งของผู ใ ดกระทํ า ให เ กิ ด การชํ า รุ ด เสี ย หาย
ผูนั้นจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายสําหรับการนั้น
ขอ ๑๗ หามมิใหผูใชน้ํา หรือผูหนึ่งผูใดทําการแกไขเปลี่ยนแปลงทอเมนประปา ทอประปา
หรืออุปกรณตา ง ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือทําความตกลงกับการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
ขอ ๑๘ หากทอเมนประปา ทอภายนอก ภายในเกิดชํารุดมีน้ําประปารั่วไหลภายใน หรือภายนอก
มาตรวัดน้ําเปนหนาที่ของผูใชน้ําหรือผูที่พบเห็นตองรีบแจงใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดานทราบ
เพื่อทําการแกไขหรือซอมแซมโดยเร็ว
ขอ ๑๙ กรณีทอภายในเกิดการชํารุดเสียหาย ผูใชน้ําจะตองดําเนินการซอมแซมและออกคาใชจายเอง
ทั้งหมด และตองชําระคาน้ําที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุชํารุดนั้น
ขอ ๒๐ ผูใชน้ําจะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษา ประตูน้ํา มาตรวัดน้ํา และทอภายใน
ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ ถาเกิด การชํารุด เสียหายโดยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของผูใชน้ําเอง
องคการบริหารสวนตําบลหลักดานจะไมรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายไมวากรณีใด ๆ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๑ หามมิใหผูใชน้ําประปานําน้ําประปาที่การประปาอนุญาตใหใชในบานไปจําหนาย
ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
ผูใดประสงคจะนําน้ําประปาของการประปาไปจําหนายตองยื่นคํารองตอเจาหนาที่การประปาตามระเบียบ
และหลักเกณฑใหถูกตองและใหเจาหนาที่การประปาอนุญาตพิจารณาเปนรายกรณีไป
ขอ ๒๒ ผูใชน้ําประปารายใดประสงคจะตอทอน้ําประปาเพื่อใชในการดับเพลิงในอาคาร
ใหยื่นคํารองเปนกรณีพิเศษตอการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
ทอดับเพลิงสวนบุคคลจะติดตั้งไวในเขตสถานที่ของผูใชน้ําก็ไดแตใหใชเฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมเทานั้น
ซึ่ ง การประปาจะตี ต ราผนึ ก ไว ถ า ผู ใ ช น้ํ า มี ค วามประสงค จ ะทํ า การทดลองดั บ เพลิ ง เป น ครั้ ง คราว
ตองแจงใหการประปาทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง โดยใหเสียคาใชจายตามที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๓ ผูใชน้ําประปารายใดประสงคจะสูบน้ําสงขึ้นบนอาคารสูงจะตองทําบอพัก หรือที่พักน้ํากอน
แลวจึงสูบน้ําจากบอพักน้ําอีกตอหนึ่ง หามไมใหสูบน้ําจากเสนทอประปาโดยตรง เวนแตจะไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากเจาหนาที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
กรณี ที่เ จ าหน าที่ ก ารประปาองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลหลั ก ด าน ตรวจพบว า มีก ารสู บ น้ํ า
จากเสนทอประปาโดยตรง ผูใชน้ําหรือผูกระทําดังกลาวจะมีความผิดและตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๔ ผูใชน้ําจะตองไมทําการปลูกสราง ตอเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสรางอื่นใด หรือกระทําการใด ๆ
อันอาจเกิดความเสียหายหรือเปนอุปสรรคตอระบบสงน้ําประปา การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา ตลอดจน
อุปกรณตาง ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
หากเจาหนาที่การประปาพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่ประปามีสิทธิเขาทํา
การรื้อถอนไดตามสมควรแกกรณีโดยผูใชน้ําจะตองออกคาใชจายทั้งหมด
ขอ ๒๕ หากผูใดมีเจตนาทุจริตเอาน้ําประปาไปใช หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา
หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําประปาไปใช การประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
จะงดจายน้ําทันที และจะตองชดใชคาเสียหายใหแกการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
และจะดําเนินคดีตามกฎหมาย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๖ ผูใชน้ําประปาจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ในการตรวจสอบ
ทอประปา หรืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประปาไดทุกเวลาเมื่อมีเหตุจําเปน
ขอ ๒๗ คาน้ําประปาจะคิด เปนลูกบาศกเมตรตามที่กําหนดไวทายขอบัญ ญัตินี้และราคา
อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดานจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ขอ ๒๘ คาบํารุง รักษามาตรวัดน้ํา การเรียกเก็บ คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา การประปา
องคการบริห ารสว นตําบลหลักดานจะเรียกเก็บ รวมอยูในใบเสร็จรับ เงิน ค าน้ําประปาเปน รายเดือ น
ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๙ ผูใชน้ําจะตองชําระคาน้ําเมื่อเจาหนาที่การประปาไดนําบิลมาขอรับเงิน มิฉะนั้น
จะตองนําเงินไปชําระที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลักดานภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงหนี้
ถาไมชําระภายในกําหนดการประปาจะงดสงน้ําจนกวาจะไดรับการชําระคาน้ําเสร็จสิ้น
ขอ ๓๐ ถาน้ําประปาสูญเสียอันเกิดจากการรั่วไหลหรือเกิดจากการตอทอรับน้ําใชโดยไมผาน
มาตรวัดน้ําหรือกระทําการทุจริต หรือมีพฤติการณที่ทําใหเชื่อไดวาสอไปในทางทุจริตใหคิดตามขนาดทอ
ดังตอไปนี้
๓
(๑) ทอขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว คิดวันละ ๑๐ ม
๓
(๒) ทอขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว คิดวันละ ๑๕ ม
๓
(๓) ทอขนาด Ø ๑ นิ้ว คิดวันละ ๒๕ ม
๓
(๔) ทอขนาด Ø ๑ ๑/๒ - ๒ นิ้ว คิดวันละ ๑๐๐ ม
๓
(๕) ทอขนาด Ø ๒ นิ้ว คิดวันละ ๓๐๐ ม
ขอ ๓๑ การประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดานจะไมรับรองวามีน้ําประปาใหใชตลอดเวลา
และการประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดานจะทําการงดสงน้ําเมื่อมีเหตุจําเปน โดยมิตองแจง
ใหผูใชน้ําทราบลวงหนาก็ได
การงดสงน้าํ ตามวรรคหนึ่งหากมีระยะเวลาเกิน ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไปตองประกาศ ใหผูใชน้ําประปาทราบ
โดยทั่วกัน
ขอ ๓๒ หากผูใชน้ํากระทําการฝาฝนขอบัญญัตินหี้ รือไมปฏิบัตติ ามคําแนะนําตักเตือนโดยชอบ
ของเจาหนาที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน การประปาองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดสงน้ําได

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหลักดานเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ พรอมทั้งใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบลคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเปนเจาหนาที่การประปาได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
สุมาลี แสงนก
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน
เรื่อง การบริหารประปา การบํารุงรักษา และการใชระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๖2
---------------------------------๑. อัตราคาน้ําประปา
๑.๑ คาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาถาวร

ลูกบาศกเมตรละ 6 บาท

๑.๒ คาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาชั่วคราว

ลูกบาศกเมตรละ ๑๐ บาท

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชน้ําประปา
๒.๑ คาธรรมเนียมการใชน้ําประปา ๒๐ บาท
3. คาธรรมเนียมในการขออนุญาตทดลองดับเพลิง ๑๐๐ บาท/ครั้ง
4. คาใบอนุญาตจําหนายน้ําประปา ๕๐๐ บาท/ป
5. คาปรับกรณีกระทําใหตราผนึกแตกหรือขาด ๕๐๐ บาท/ครั้ง
6. คาธรรมเนียม การโอน ยายที่อยู โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา ๕๐ บาท/ครั้ง
7. คาปรับกรณีสูบน้ําจากทอประปาโดยตรง ๕๐๐ บาท/ครั้ง
8. คาประกันการใชน้ํา (กรณีทั่วไป) ๒๐๐ บาท/ครั้ง
9. คาประกันการใชน้ํา (กรณีบอเลี้ยงกุง) ๕๐๐ บาท/ครั้ง
10. คาปรับกรณีทุจริตตามขอ ๒๗ ๕๐๐ บาท/ครั้ง
--------------------------------------

