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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป3นมา/ความจําเป3น/ความสําคัญ 

กระบวนการจัดเก็บรายได�เป;นกระบวนงานท่ีสําคัญของ กปภ. เน่ืองจากเมื่อ กปภ.ผลิตและจ�ายนํ้าให�กับประชาชนแล�ว 
กระบวนการจัดเก็บรายได�เป;นกระบวนการท่ีสําคัญ เพราะต�องจัดเก็บรายได�จากลูกค�า ตั้งแต�ค�าติดตั้งประปา ค�านํ้าประปา และ
รายได�อ่ืนๆ ท่ีต�อเน่ืองจากการจําหน�ายนํ้าประปา โดยต�องให�เกิดความครบถ�วน ถูกต�อง รวดเร็วและให�เกิดค�านํ้าค�างชําระให�น�อย
ท่ีสุด เพ่ือให� กปภ.เกิดสภาพคล�องทางด�านการเงิน ท้ังน้ี รูปแบบการจัดเก็บรายได�ในป<จจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีส�วน
สําคัญในการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได�จึงต�องมีการปรับรูปแบบ วิธีการเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 

เน่ืองจาก กปภ.เป;นหน�วยงานของรัฐ ประกอบกับกระบวนการจัดเก็บรายได�เก่ียวข�องโดยตรงกับด�านการเงินในการ
ปฏิบัติงานจึงมีความจําเป;นต�องยึด บันทึกสั่งการ ระเบียบ ข�อบังคับของ กปภ.เป;นหลักในการปฏิบัติงานและมีความสําคัญอย�างยิ่ง
ท่ีผู�ปฏิบัติงานต�องถือปฏิบัติตามคู�มือและข้ันตอน โดยคณะทํางานฯได�แนบเอกสารท่ีเก่ียวข�องไว�ในคู�มือน้ีด�วย 

 

1.2 .วัตถุประสงค5 
การจัดคู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได�  มีวัตถุประสงคO 

1. เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานใช�เป;นคู�มือการปฏิบัติงานเป;นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให�เป;นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2. เพ่ือให�มั่นใจว�าได�มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ หลักเกณฑO และวิธีการท่ีกําหนดไว�อย�างสม่ําเสมอ  
มีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับนโยบาย วิสัยทัศนO ภารกิจ และเปdาหมายองคOกร 

3. เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานทราบและเข�าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดอย�างไร เมื่อใด และผู�ท่ีเก่ียวข�อง
กับกระบวนการน้ัน และสามารถใช�เป;นเอกสารอ�างอิงในการทํางาน 

4. เพ่ือให�ผู�บริหารติดตามกระบวนการได�ทุกข้ันตอน 
5. เพ่ือประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต�องของสํานักตรวจสอบ และสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 

(สตง.) 
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1.3  โครงสร�างการบริหารงาน 

 

รูปท่ี 1-1 โครงสร�างการบริหารงาน กระบวนการจัดเก็บรายได� 

1. การประปาส�วนภูมิภาค สํานักงานใหญ�โดย 

1.1 กองการเงิน มีหน�าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

-งานตัวแทนเก็บเงิน 

1) บันทึกรับเงินรายได�ค�านํ้าผ�านตัวแทน ตรวจสอบการรับชําระค�านํ้าผ�านตัวแทน และตัดรับชําระหน้ีค�า
นํ้าในระบบสารสนเทศด�านผู�ใช�นํ้า (ระบบ CIS) แทน กปภ.สาขา (FD ข�อ 1) 

2) แจ�งหน้ี จัดเก็บหน้ีค�านํ้าของผู�ใช�นํ้าเอกชนรายใหญ� หน�าเคานOเตอรOสํานักงานใหญ� (FD ข�อ 2) 

3) บันทึกเงินรายได�อ่ืนๆ ทุกประเภทของสํานักงานใหญ� และบันทึกรายได�อ่ืนๆ ในระบบสารสนเทศด�าน
ผู�ใช�นํ้า (ระบบ CIS)  (FD ข�อ 3) 

- งานเร�งรัดติดตามหน้ี  
1) แจ�งหน้ี จัดเก็บหน้ีค�านํ้าของผู�ใช�นํ้าส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีต�นสังกัดมีนโยบายเบิกจ�ายค�านํ้าจาก

ส�วนกลาง และส�งต�อให� กปภ.สาขาตัดรับชําระหน้ีในระบบบัญชีรายได�และลูกหน้ีค�านํ้าผ�านมาตร (ระบบ Billing) พร�อมท้ัง
รวบรวมและจัดส�งใบเสร็จรับเงินค�านํ้า แทน กปภ.สาขา (FD ข�อ 2) 

2) แจ�งหน้ี จัดเก็บหน้ีค�านํ้าของผู�ใช�นํ้าส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีต�นสังกัดมีนโยบายเบิกจ�ายค�านํ้าจาก
ส�วนกลาง บันทึกตัดรับชําระหน้ีในระบบ CIS และรวบรวมและจัดส�งใบเสร็จรับเงินค�านํ้า แทน กปภ.สาขา (FD ข�อ 3) 

ผู�ว�าการ 

รองผู�ว�าการ 

(การเงิน) 
รองผู�ว�าการ 

(ปฏิบัติการ 1-5) 

ผู�ช�วยผู�ว�าการ 

(การเงิน) 
ผู�ช�วยผู�ว�าการ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
กปภ.เขต 1-10 

ฝ>ายการเงินและ
บัญช ี

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองการเงิน 

- งานตัวแทนเก็บเงิน 
- งานเร�งรัดติดตามหน้ี 

กองพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ผู�ใช�น้ํา 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- งานบริการ
คอมพิวเตอรO
และเครือข�าย 

กองบัญชีและ
การเงิน 

- งานการเงิน 
- งานประมวล
บัญชี 
- งานตัวแทน
เก็บเงิน 
- งานเร�งรัด
ติดตามหน้ี 

กองบริหาร
ท่ัวไป 

- งานกฎหมาย 

กปภ.สาขา 
- งานจัดเก็บรายได� 
- งานอํานวยการ 
- งานบริการ
ควบคุมนํ้าสูญเสีย 
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3) ตรวจสอบ บันทึกรับชําระค�านํ้าประปา และค�าติดตั้งและวางท�อของส�วนราชการท่ีเบิกจ�ายผ�านระบบ 
GFMIS เพ่ือส�งข�อมูลให� กปภ.สาขาบันทึกตัดรับชําระหน้ีในระบบบัญชีรายได�และลูกหน้ีค�านํ้าผ�านมาตร ระบบ Billing และจัดส�ง
ใบเสร็จรับเงินให�กับผู�ใช�นํ้า(FD ข�อ 4) 

4) ตรวจสอบบันทึกรับชําระค�านํ้าประปา และค�าติดตั้งและวางท�อของส�วนราชการ และบันทึกตัดรับชําระ
หน้ีแทน กปภ.สาขา ในระบบ CIS และจัดส�งใบเสร็จรับเงินให�กับผู�ใช�นํ้า (FD ข�อ 5) 

5) เร�งรัดจัดเก็บหน้ีค�านํ้าของผู�ใช�นํ้ารายใหญ� โดยเฉพาะส�วนราชการ โดยทําหน�าท่ีประสานงานกับ
หน�วยงานต�นสังกัด และหน�วยงานกํากับดูแลของส�วนราชการแทน กปภ.สาขา (FD ข�อ 6) 

 
1.2 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ มีหน�าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศผู�ใช�นํ้า 
1) ควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศสําหรับผู�ใช�นํ้า (CIS) ให�ดําเนินงานเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

(FD ข�อ 6) 
2) วิเคราะหO ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษาโปรแกรมท่ีพัฒนาและโปรแกรมประยุกตOด�าน 

ระบบสารสนเทศสําหรับผู�ใช�นํ้า (CIS) (FD ข�อ 6) 
3) ให�บริการ ให�คําปรึกษา แก�ไขป<ญหาและปรับปรุงระบบงาน ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ (FD ข�อ 6) 
4) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการพัฒนาระบบงาน (FD ข�อ 6) 
5) ดูแลรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมในระบบงาน และจัดทําโครงสร�างข�อมูลของระบบงาน พร�อมท้ัง 

จัด ทํา  ปรับปรุ งแก� ไ ข  รวม ท้ัง ให� คํ าปรึ กษาแนะนํา ในการ ใช� คู� มื อการ ใช�  (User Manual) และ คู� มื อ 
ด�านเทคนิค (Technical Manual) ระบบสารสนเทศสําหรับผู�ใช�นํ้า (CIS) (FD ข�อ 6) 

 
2. การประปาส�วนภูมิภาคเขตโดย  

2.1 กองบัญชีและการเงิน 1-10 มีหน�าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานการเงิน 

1) ตรวจสอบเอกสารการขอผ�อนชําระหน้ีค�านํ้าและจัดทําบันทึกขออนุมัติ การขอหักกลบหน้ีค�านํ้ากับเงิน
ประกันการใช�นํ้า การขอคืนเงินส�วนต�างให�ผู�ใช�นํ้า (FD ข�อ 17) 

2) รับเงินประจําวัน  ออกรายงานรับเงินประจําวัน ประจําเดือน เพ่ือให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องตรวจสอบ(FD 
ข�อ 4) 

- งานประมวลบัญชี  
1) สรุปภาษีขายประจําเดือนของ กปภ.สาขา ให�ถูกต�องและส�งให�กองการเงิน (FD ข�อ 6) 

2) ตรวจสอบและรวบรวมรายงานวิเคราะหOอายุหน้ีส�งส�วนกลาง (FD ข�อ 7) 
 

2.2 กองบริหารท่ัวไป 1-10 มีหน�าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

 - งานกฎหมายและนิติกรรม  
1) ดําเนินคดี และบังคับคดีท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ กปภ.เขต หรือสาขาตามท่ีได�รับมอบหมาย (FD 
ข�อ 3) 
 

2.3 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน�าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 
 - งานบริการคอมพิวเตอรOและเครือข�าย 

1) ให�คําปรึกษา แนะนําในการดูแลแก�ไขป<ญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรOให�แก�  การประปาส�วนภูมิภาคเขต
และการประปาส�วนภูมิภาคสาขา (FD ข�อ 2) 

2) บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรOและขอจัดสรรงบประมาณทางด�านคอมพิวเตอรOให�แก� การประปาส�วน
ภูมิภาคเขตและการประปาส�วนภูมิภาคสาขา (FD ข�อ 4) 
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3) รับผิดชอบ ควบคุมระบบเครือข�าย พัฒนาระบบเครือข�าย ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดูแลแก�ไขระบบเครือข�ายระยะใกล�และระยะไกล (FD ข�อ 5) 

3. การประปาส�วนภูมิภาคสาขา โดย 

3.1 งานจัดเก็บรายได� (ข้ันพิเศษ, ช้ัน 1) / งานอํานวยการ (ช้ัน 2) มีหน�าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน
(Functional Description)ดังน้ี 

1) อ�านและบันทึกการใช�นํ้าจากมาตร ตรวจสอบความเท่ียงตรงของการอ�านมาตร (FD ข�อ 1) 
2) จัดทําใบแจ�งหน้ีค�านํ้า (FD ข�อ 2) 
3) จัดทําใบเสร็จรับเงินค�านํ้าประปาควบคุมการจัดเก็บเงินและตรวจสอบควบคุมใบเสร็จรับเงินค�านํ้าประปา 
    (FD ข�อ3) 
4) จัดทํารายงานวิเคราะหOอายุหน้ี และรายงานท่ีเก่ียวข�อง (FD ข�อ 4) 
5) รับชําระค�านํ้าประปาผ�านเคานOเตอรO และช�องทางต�างๆ รายได�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับผู�ใช�นํ้า และข�อมูลการรับ 

                               คือเงินประกันการใช�นํ้า เพ่ือนําส�งเงินรายได�ให�มีประสิทธิภาพและถูกต�องตามระเบียบ (FD ข�อ 5) 
6) จัดประเภทผู�ใช�นํ้า และแก�ไขสถานะผู�ใช�นํ้าให�เป;นไปตามระเบียบ (FD ข�อ 6) 
7) เร�งรัดจัดเก็บหน้ี รวบรวมข�อมูลส�งให� กปภ.เขต (FD ข�อ 7) 
8) การจัดทํารายงานรายได� และเร�งรัดรายได�ให�ได�ตามเปdาหมาย (FD ข�อ 8) 

 
3.2 งานอํานวยการ  มีหน�าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน(Functional Description)ดังน้ี 

1) งานจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ (FD ข�อ 5) 
2) รับคําร�องการขอติดตั้งประปาและรับชําระค�าติดตั้งประปา จัดทําเอกสารสัญญากับผู�ใช�นํ้าประสานงาน   

                          กับงานบริการเพ่ือเร�งรัดการติดตั้ง พร�อมจัดทํารายงานผู�ใช�นํ้ารายใหม� (FD ข�อ 7) 
 

3.3 งานบริการและควบคุมนํ้าสูญเสีย มีหน�าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน(Functional Description) ดังน้ี 

1) สํารวจ ประมาณราคาและติดตั้งประปาให�กับผู�ใช�นํ้า (FD ข�อ 1) 
 

1.4 ขอบเขตกระบวนการจัดเก็บรายได�  

กระบวนการจัดเก็บรายได�  ครอบคลุมการทํางาน ตั้งแต�ผู�ใช�นํ้ามาขอติดตั้งประปา  เพ่ือใช�นํ้าประปาและเป;นลูกค�าของ 
กปภ.จะมีกระบวนการจัดเก็บรายได�ค�าติดตั้งและวางท�อประปา และเมื่อลูกค�า กปภ.ใช�บริการของ กปภ.จะมีกระบวนการ การ
จัดเก็บรายได�ค�านํ้าประปา  และหากมีธุรกรรมอ่ืนๆจะมีการจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ (ไม�รวมเก็บรายได�ท่ีเก่ียวกับค�าติดตั้งและวางท�อ
หรือรายได�ค�านํ้าประปา) 

ตารางท่ี 1-1  รายละเอียดของงานในแต�ละกระบวนการทํางานย�อย 

ชื่อกระบวนการทํางานย�อย รายละเอียดของงาน ผู�รับผิดชอบ 
1. การจัดเก็บรายได�ค�าตดิตั้งและ
วางท�อ 

1. ผู�ขอใช�นํ้ามายื่นคําขอติดตั้งวางท�อประปา 
2. กปภ.สาขาจัดทําประมาณราคาค�าติดตั้งและวางท�อแล�ว
เสร็จ แจ�งราคากลับให�ผู�ขอใช�นํ้า 
3. ผู�ขอใช�นํ้า มาชําระค�าติดตั้งและวางท�อ และจัดทํา
สัญญาการใช�นํ้าระหว�าง กปภ.กับผู�ใช�นํ้า 
4. กปภ.สาขา ติดตั้งมาตรให� ผู�ขอใช�นํ้าและข้ึนทะเบียน
ผู�ใช�นํ้ารายใหม� ในระบบ CIS  ของ กปภ.สาขา เพ่ือการ
อ�านมาตรวัดนํ้าและคํานวณค�านํ้า  
5. จัดทําเอกสารสัญญากับผู�ใช�นํ้า 
6. นําส�งเงินรายได�ค�าตดิตั้ง เข�า กปภ. 

 

- งานอํานวยการกปภ.สาขา   
- งานบริการกปภ.สาขา   
- กองเทคโนโลยีสารสนเทศกปภ.
เขต 

- กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
กปภ.สนญ. 
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ชื่อกระบวนการทํางานย�อย รายละเอียดของงาน ผู�รับผิดชอบ 
2. การจัดเก็บรายได�ค�านํ้าประปา 
 

1. การอ�านมาตรวัดนํ้าและคํานวณค�านํ้าประปาพร�อม
พิมพOใบแจ�งค�านํ้าประปา จัดส�งให�ผู�ใช�นํ้าพร�อมส�งข�อมูลท่ี
ได�จากการอ�านมาตรให�ระบบ CIS  ของ กปภ.สาขา 
2.ระบบการจัดรายได�ค�านํ้าประปาของ กปภ.ผู�ใช�นํ้า
สามารถเลือกชําระค�านํ้าตามท่ี กปภ.จัดไว�ให�  

2.1 การจัดเก็บรายได�ค�านํ้าผ�านเคานOเตอรOประปา   
ณ กปภ.สาขา   

2.2 การจัดเก็บรายได�ค�านํ้าผ�าน ตวัแทนเก็บเงิน -
เอกชน 

2.3 การจัดเก็บรายได�ค�านํ้า วิธีหักผ�านบัญชีธนาคาร
แบบรวมศูนยO 

2.4 การจัดเก็บรายได�ค�านํ้า โดยสาํนักงานใหญ�จัดเก็บ 
2.5 การจัดเก็บรายได�ค�านํ้าส�วนราชการ ผ�าน ระบบ 

GFMIS 
3. ปpดสิ้นวัน ตรวจนับเงินสดตามวิธีปฏิบัติ นําเงินฝาก
ธนาคาร 
4. การจัดประเภทผู�ใช�นํ้า  
การจัดประเภทผู�ใช�นํ้าให�ถูกต�องตามท่ีตัวแทนอ�านมาตร
แจ�งเปลี่ยนหรือตามท่ีผู�ใช�นํ้าแจ�งตามคําร�อง ให�ถูกต�อง
และเป;นป<จจุบัน (การจัดประเภทผู�ใช�นํ้า กปภ. คิดอัตรา
ค�านํ้าตามประเภทผู�ใช�นํ้า 3 กลุ�ม )  

- งานจัดเก็บรายได�กปภ.สาขา 

- กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
กปภ.สนญ. 
- กองการเงิน กปภ.สนญ. 
- กองบัญชีและการเงิน  
กปภ.เขต1-10 
 

3. การจัดเก็บรายได�อ่ืน ๆ (รายได�
ทุกประเภทท่ีไม�ใช�ค�าติดตั้ง/ค�า
นํ้าประปา) 

1. ผู�มาชําระเงิน ยื่นคําขอชําระเงิน/ใบแจ�งหน้ี  
2. กปภ.สาขาตรวจสอบประเภทรายได� 
3. ตรวจสอบว�าเป;นผู�ใช�นํ้า กปภ.หรือไม� 
4. หากเป;นผู�ใช�นํ้าของ กปภ. บันทึกรับชําระเงินรายได�อ่ืน
ในระบบCIS ระบบงานจัดเก็บรายได� 
5. หากไม�เป;นผู�ใช�นํ้าของ กปภ. บันทึกรับชําระรายได�อ่ืนท่ี
ระบบCIS ระบบงานอํานวยการ 
6. รับเงินพร�อมออกใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษี ให�ผู�มา
ชําระเงิน  
7. เมื่อถึงเวลานําส�งเงิน ตามรายงานรายได�อ่ืนๆ  ตรวจนับ
เงินสด นําเงินฝากธนาคาร ตามวิธีปฏิบัติ  
8. เก็บสําเนาใบกํากับภาษีไว�ในแฟdมภาษีขายในระบบCIS 
(รูปแบบข�อมูลอิเลคโทรนิกสO(ภ.อ.๑๑)) 

- งานอํานวยการ/งานจัดเก็บ
รายได�กปภ.สาขา 

- กองบัญชีและการเงิน  
กปภ.เขต 1-10 

- กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
กปภ.สนญ. 
- กองการเงิน กปภ.สนญ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การติดตามเงินรายได�ค�า
นํ้าประปา  

1. เมื่อ กปภ.สาขา ได�อ�านมาตรพร�อมแจ�งค�านํ้าประปา 
แก�ผู�ใช�นํ้าตามใบแจ�งแล�ว หากผู�ใช�นํ้าไม�มาชําระเงินตาม
กําหนด กปภ.สาขาจะต�องติดตามเงินรายได�ค�านํ้าประปา
จากผู�ใช�นํ้าตามมาตรการของ กปภ. (คําสั่ง กปภ. 
463/2561)โดยแยกผู�ใช�นํ้าเป;น 2 ส�วน คือ 
      1. การเร�งรัดติดตามหน้ีเอกชน 
      2. การเร�งรัดการจัดเก็บหน้ีส�วนราชการ 

- งานจัดเก็บรายได� กปภ.สาขา 
- กองบัญชีและการเงิน  
กปภ.เขต1-10 
- กองบริหารท่ัวไป  
กปภ.เขต1-10 
- กองการเงินกปภ.สนญ. 
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1.5 คําย�อ / คําจํากัดความ 

 

คําย�อ 

กปภ.  = การประปาส�วนภมูิภาค 
กปภ.ข.  = การประปาส�วนภมูิภาคเขต 
กปภ.สาขา = การประปาส�วนภมูิภาคสาขา 
กรจ..  = กอองระบบจําหน�าย 
กทส.  = กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กบช.  = กองบัญชีและการเงิน 
กบร.  = กองบริหารท่ัวไป 
กคน.  = กองควบคุมภายใน 
กบส.  = กองบริหารความเสี่ยง 
vat  = ภาษีมูลค�าเพ่ิม(Vallue at Tax) 
TOR  = ข�อกําหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference)  
CIS  = Customer Information System 
GFMIS  = Government Fiscal Management Information System 
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1.6  ข�อกําหนดของกระบวนการจัดเก็บรายได� 

       ในกระบวนการจัดเก็บรายได�มีความต�องการ/ความคาดหวัง ข�อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัวช้ีวัดกระบวนการทํางาน 
ดังแสดงในตาราง  1- 1 

ตาราง 1- 2  ความต�องการของลูกค�า/ผู�มีส�วนได�ส�วนเสยี ข�อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน 

ความต�องการ/ความคาดหวัง ข�อกําหนดกระบวนการทํางาน ตัววัดกระบวนการทํางาน 
ยุทธศาสตรOชาติ ระยะ 20 ปV  ได�แก� 
ยุทธศาสตรOท่ี 2 การสร�างความสามารถใน
การแข�งขัน 
แผนการปฏิรูปประเทศ  ได�แก�  
ด�านท่ี 5 เศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี 12  ได�แก�ยุทธศาสตรOท่ี 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตรOเทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 
แผนยุทธศาสตรOรัฐวิสาหกิจสาขา 
สาธารณูปการ ได�แก� ยุทธศาสตรOท่ี 3 
เสรมิสร�างความแข็งแกรงทางการเงินเพ่ือ
ความยั่งยืนในระยะยาว 
ยุทธศาสตรOท่ี 4 สนับสนุนการใช�นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให�สอดคล�องกับยุทธศาสตรO  
Thailand 4.0 และแผน DE   
ยุทธศาสตรOท่ี 5 ส�งเสรมิระบบธรรมาภิบาล
ให�มีความโปร�งใสและมีคณุธรรม 

1. จัดเก็บรายได�ทุกประเภท ถูกต�อง
ครบถ�วน ภายในเวลาท่ีกําหนด 

2. ลูกค�ามีความพึงพอใจด�านความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต�อง ในการชําระค�าบรกิาร 
ของ กปภ. 

1. ระยะเวลาเก็บหน้ีโดยเฉลีย่ 
2. สัดส�วนหน้ีค�านํ้าประปาต�อรายได�

ค�านํ้า 
3. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได� 

เมื่อเทียบกับปVท่ีผ�านมา 
4. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของ

ลูกค�า ด�านการชําระค�าบริการและ
กระบวนการให�บริการ 

   - ค�าจ�างท่ีได�รบัจาก กปภ. มีความเป;น -
ธรรม เบิกจ�ายค�าจ�างได�รวดเร็ว ถูกต�อง 
   - ค�านํ้าประปาแพง 
   - ราคาค�านํ้าประปาเป;นธรรมตามต�นทุน
จริง 
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บทที่ 2 

กระบวนการทํางาน 
 

2.1 กระบวนการทํางานย�อยท่ี 1การจัดเก็บรายได�ค�าติดตั้งและวางท�อ 

2.1.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานย�อยท่ี 1การจัดเก็บรายได�ค�าติดต้ังและวางท�อ 
 

กระบวนการจัดเก็บรายได�ค�าติดตั้งและวางท�อ  เริ่มจากลูกค�ามาขอเป;นผู�ใช�นํ้าประปาของ กปภ.  ลูกค�าต�องขอติดตั้ง
และวางท�อประปา เพ่ือให� กปภ. จ�ายนํ้าประปาส�งให�ผู�ใช�นํ้าได� ณจุดท่ีผู�ใช�นํ้ากําหนด การติดตั้งและวางท�อน้ี กปภ.จะเป;น
ผู�ดําเนินการให�ลูกค�าตามมาตรฐานของ กปภ. ดังน้ัน กปภ.จําเป;นต�องคิดค�าใช�จ�ายในการติดตั้งและวางท�อกับผู�ใช�นํ้าตามระเบียบ 
ข�อบังคับ เก่ียวกับการติดตั้งของ กปภ. รายได�ท่ีเกิดจากกิจกรรมน้ี เรียกว�า รายได�ค�าติดตั้งและวางท�อรายได�ค�าติดตั้งและวางท�อ 
จะถูกต�อง ครบถ�วน ข้ึนกับข้ันตอนการประมาณราคาคิดค�าใช�จ�ายในการวางท�อของผู�จัดทําประมาณราคา  การจัดเก็บ การควบคุม
การรับเงินเป;นไปตามระเบียบ ข�อบังคับ ของ กปภ. หรือไม� กระบวนการน้ีมีความสําคัญ หากมีความผิดพลาดอาจส�งผลกระทบต�อ
กระบวนการจัดเก็บรายได�ค�านํ้าประปาของกปภ.ซ่ึงเป;นกระบวนการต�อเน่ืองต�อไป เพราะผลลัพธOของกระบวนการ คือ ผู�ขอใช�นํ้าท่ี
ติดตั้งและดําเนินการแล�วเสร็จข้ึนทะเบียนเป;นผู�ใช�นํ้า เพ่ือจัดเก็บรายได�ค�านํ้าประปาต�อไป 

 
การจัดเก็บรายได�ค�าติดตั้งและวางท�อ  มีกระบวนการทํางานเริ่มจาก เมื่อผู�ใช�นํ้ามาขอติดตั้งมาตรวัดนํ้า  งาน

อํานวยการรับคําร�องขอติดตั้งและเก็บเงินมัดจําค�าติดตั้งและวางท�อ ส�งคําขอติดตั้งให�งานบริการเพ่ือสํารวจประมาณราคาค�าติดตั้ง
และวางท�อ เมื่อดําเนินการแล�วเสร็จ แจ�งผู�ใช�นํ้ามาชําระค�าติดตั้งและวางท�อ  เมื่อผู�ใช�นํ้ามาชําระเงินค�าใช�จ�ายในการติดตั้งและวาง
ท�อท่ีงานอํานวยการ งานอํานวยการรับชําระเงินดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ค�าติดตั้งและวางท�อและเงินประกัน
การใช�นํ้า พร�อมท้ังทําสัญญาการใช�นํ้าระหว�าง กปภ.กับผู�ใช�นํ้า เมื่อรับชําระเงินแล�วงานอํานวยการจะดําเนินการส�งประมาณราคา
ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุเบิกอุปกรณOเพ่ือนําไปเบิกอุปกรณOติดตั้งและวางท�อ โดยอยู�ในการควบคุมของงานบริการ ซ่ึงจะต�องดําเนินการ
ติดตั้งแล�วเสร็จภายใน 3 วัน(นับแต�การเบิกมาตร) เมื่อแล�วเสร็จงานบริการตรวจรับงาน แจ�งงานอํานวยการทราบ เพ่ือปpดงาน
ติดตั้ง ในระบบ CIS และดําเนินการในงานเบิกจ�ายค�าจ�างติดตั้ง(ถ�ามี) และปpดงานติดตั้ง เพ่ือข้ึนทะเบียนเป;นผู�ใช�นํ้ารายใหม�ขอ
งกปภ. ในระบบCIS   เพ่ือให�งานจัดเก็บรายได�จัดเก็บรายได�ค�านํ้าประปาจากผู�ใช�นํ้าต�อไป 

ข้ันตอนของกระบวนการจัดเก็บรายได� ผู�ปฏิบัติจะมี สิทธิการเข�าถึงข�อมูลและสิทธิการแก�ไขข�อมูลในระบบ ได�ตาม
สิทธิตามตําแหน�งและหน�าท่ีความรับผิดชอบ ในทุกข้ันตอน (Password) เพ่ือเข�าปฏิบัติงานตามหน�าท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ีทุกสิ้นวัน 
พนักงานการเงินและบัญชี  ต�องสรุปรายได�ค�าติดตั้งและวางท�อ พร�อมท้ังเงินประกันการใช�นํ้า ท่ีรับจากผู�ขอใช�นํ้า เพ่ือนําส�งเงิน
รายได�ให�กับ กปภ.สํานักงานใหญ� โดยอยู�ในการควบคุมดูแลของ หัวหน�างานอํานวยการ 

ป<จจุบัน กปภ.เพ่ิมช�องทางการบริการลูกค�า ผ�าน Website / E-Service เพ่ือตอบสนอง นโยบายของประเทศ เพ่ือเข�าสู�
ยุค Thailand 4.0 และรับสถานการณO ในยุค โควิด-19 New Normal 
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2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 2-1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการจัดเก็บรายได�ค�าติดตั้งและวางท�อ(ผ�านเคานOเตอรO กปภ.สาขา)ระบบCIS 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการประมาณราคาค�าตดิตั้งประปา 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เก่ียวข�อง 

 
เม่ือรับแบบ

คําขอ 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบหลักฐานคําขอใช�นํ้า 
CP1 : ต�องตรวจเอกสารตามระเบยีบให�ครบถ�วน 
ต�องสอบถาม จุดประสงคOการขอติดต้ังมาตรวัดนํ้า
ใช�ในกิจกรรมใด เพื่อจัดประเภทผู�ใช�น้ําและเรียก
เก็บเงินประกันการใช�น้ําให�ของ กปภ.ให�ถูกต�อง 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ระเบียบ กปภ.ว�า
ด�วยหลักเกณฑOและ
วิธีการขอติดต้ัง
ประปา พ.ศ.2558 

 

 

5 นาที 

ขั้นตอนท่ี 2 บันทึกข�อมูลผู�ขอใช�น้าํใน เมนูรับคํา
ร�องขอติดต้ังประปา และรายละเอยีดในระบบ CIS 
พร�อมเก็บเงินมัดจํา (หากมี)พิมพOแบบคําขอ 
ตรวจสอบให�ผู�ใช�น้ําลงลายมือช่ือ ผู�ขอติดต้ัง ระบบ
จะออกเลขท่ีงานในทะเบียนคุมงานอัตโนมัติ  จัดส�ง
เอกสารคําขอติดต้ังให�งานบริการ 
การเก็บค�ามัดจาํ จะเก็บเงินผู�ขอใช�น้ําท่ีขอใช�น้ํา
ขนาด 1 น้ิวขึ้นไปหรือขอขยายเขตจาํหน�ายนํ้าโดย
ไม�ติดต้ังมาตรวัดนํ้า(ตามอัตราท่ี กปภ.กาํหนด) 
CP2 : ตรวจสอบจาํนวนเงินมัดจําต�องเป;นไปตาม
ระเบียบ กปภ. 
 
 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

แบบคําขอใช�น้ํา 
(จากระบบ)และ
หลักฐานการขอ
ใช�น้ํา 
รายงานรายได�ค�า
ติดต้ังประจําวัน 

 

 ภายใน 5 วัน
นับแต�วันขอ

ติดต้ัง 

ขั้นตอนท่ี 3 งานบริการ จะดําเนินการสํารวจ 
ออกแบบและประมาณราคาค�าติดต้ังและวางท�อ 
(ตามระเบียบของ กปภ.) ในระบบ CIS 
CP3 : การคิดประมาณราคาต�องเป;นไปตาม
ระเบียบป<จจบุันและเพิ่มการตรวจสอบประเภทผู�ใช�
นํ้าท่ีติดต้ังตาม ระเบียบ เกี่ยวข�องกับการเรียกเก็บ
เงินประกันผู�ใช�น้ํา 

งานบริการ 
 และ 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

-ใบแจ�งประมาณ
ราคาติดต้ังและ
วางท�อ 
-บันทกึ กปภ.
ยกเว�นการเรียก
เก็บเงินประกัน
การใช�น้ําสําหรับผู�
ขอใช�น้ํารายใหม�
และกรณีอื่นๆ 

 

ภายใน 5 วัน
นับแต�วันขอ 

ติดต้ัง 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความถูกต�องการคิด
ประมาณราคา   

กรณีไม�ถูกต�อง ส�งกลับไปเพื่อประมาณราคาใหม� 
กรณีถูกต�อง (ตรวจสอบโดยหัวหน�างานบริการ) 
อนุมัติการแจ�งราคาโดย ผจก.กปภ.สาขา 
( ในระบบCIS หากประมาณราคาแล�วเสร็จระบบ
จะแจ�งไปยังงานอํานวยการโดยอัตโนมัติแต�หาก
ไม�ใช�ระบบประมาณราคาช�างโยธาต�องกรอก
ราคาประมาณการส�งให�งานอาํนวยการเตรียมรับ
เงิน ) 
 

ขั้นตอนท่ี 5 ส�งใบแจ�งประมาณราคาให�งาน
อํานวยการ แจ�งค�าใช�จ�ายในการติดต้ังให�ผู�ขอใช�น้ํา
ทราบและชําระเงินตามกาํหนด 
 

งานบริการ 
 และ 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

- ใบแจ�ง
ประมาณราคา 
- ประมาณราคา
ติดต้ังและวางท�อ 

เร่ิม รับคําขอติดต้ังพร�อม
หลักฐาน 

บันทึกข�อมูล

ออกอก 

เก็บเงินมัดจํา 

เก็บมัดจํา 

ไมเก็บ 
ใบเสร็จรับเงินคา 
มัดจําให�ผู�ขอใช�น้ํา 

CP1,2 

แบบคําขอ

สํารวจ ออกแบบ
ประมาณราคาค#าติดต้ัง

และวางท#อ 

ตรวจสอบ 

ไมถูกต�อง 

ถูกต�อง 

แจ�งค#าใช�จ#ายราคาค#า

ติดต้ังและวางท#อ 

A 

CP3 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เก่ียวข�อง 

 

 

 

 
ภายใน 10 

นาที 

ขั้นตอนท่ี 6 ผู�ใช�น้ํามาชําระเงินค�าติดต้ัง งาน
อํานวยการตรวจสอบอยู�ภายในกําหนด  

กรณี (ใช�) ชําระเงินภายในกําหนด รับชําระเงิน 
รายได�ค�าติดต้ังและวางท�อเงินประกันการใช�น้ํา 
ออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษ ี สัญญาการใช�น้ําให�ผู�
ขอใช�น้ํา  
กรณี (ไม�ใช�) ชําระเงินเกินกําหนดชําระงาน
อํานวยการจะดําเนินการ ยึดเงินมัดจํา บันทึก
รับรู�เป;น”รายได�เบ็ดเตล็ด”  
 
CP4 :  ป<จจุบัน ประมาณราคาท่ีเกินกําหนดจะ
รับชําระค�าติดต้ังไม�ได�ซ่ึงหากเกิดกรณีเช�นน้ีต�อง
ดําเนินการเปpดคําร�องขอติดต้ังใหม� เพื่อทบทวน
ราคา 
 
 
 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

- ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษ ี
-สัญญาการใช�น้ํา 

 

 

 

 ทุกส้ินวัน 

ขั้นตอนท่ี 7 เม่ือถึงกาํหนดเวลาโอนเงินงาน
อํานวยการ พิมพOรายงาน สรุปเงินรายได�จาก
ระบบงานประจําวันและโอนเงินตามยอด และเม่ือ
ระบบปpดงานอัตโนมัติเวลา ๒๔.๐๐น. เช�าวันต�อมา
ต�องพิมพOรายงานเพื่อตรวจสอบอีกคร้ัง  พร�อมส�ง
ประมาณราคาท่ีรับชําระให�เจ�าหน�าท่ีพสัดุเพื่อ
ดําเนินการติดต้ังและวางท�อต�อไป 
CP5 : หัวหน�างานอํานวยการต�องตรวจสอบรายได�
ค�าติดต้ัง/เงินประกันในแต�ละวัน หลังการปpดงานใน
วันรุ�งขึ้น เปรียบเทียบรายการโอนเงิน และการ
จัดส�งประมาณราคาเพื่อติดต้ังได�รวดเร็วและถูกต�อง 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ระเบียบการ
ประปาส�วน

ภูมิภาคว�าด�วย
หลักเกณฑOและ
วิธีการขอติดต้ัง

ประปา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2558 

 

 
ทุกส้ินวัน 

ขั้นตอนท่ี 8 งานอาํนวยการ นําประมาณราคา
ติดต้ัง ดําเนินการจ�างติดต้ังวางท�อ  

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ชุดคําขอติดต้ัง 

 

 
 
 

ภายใน 3 วัน 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 9 ดําเนินการติดต้ัง 
กรณี ตดิตั้งได� เม่ือดําเนินการติดต้ังแล�วเสร็จ ผู�
ควบคุมงาน รายงานตรวจรับงานติดต้ัง 
กรณี ตดิตั้งไม�ได� ตรวจสอบหากผู�ขอใช�น้ําชําระค�า
ติดต้ังวางท�อแล�ว แต�มีความประสงคOขอยกเลิกการ
ติดต้ังให� งานบริการดําเนินการคิดค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินการร�อยละ 20 ของส�วนท่ียกเลิก 
งานอํานวยการคืนเงินค�าติดต้ังและวางท�อ 
(หักค�าใช�จ�าย)และคืนเงินประกันการใช�น้ํา(ท้ังน้ีต�อง
เขียนคําร�องขอคืนเงินค�าติดต้ังในระบบ CIS ก�อน 
CP6 :  กรรมการตรวจงานจ�างติดต้ังควรตรวจสอบ
ให�การติดต้ังมาตรถูกต�องตามบ�านเลขท่ีและมาตร
วัดนํ้าท่ี กปภ.กาํหนดเพื่อมิให�เกิดป<ญหาการติดต้ัง
มาตรวัดนํ้าผิด 

งานบริการ 
งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 
 

CP4 

ไมใช ใช 

ยึดเงินมัดจํา “เงิน
รายได�เบ็ดเตล็ด” 

รวบรวมและสรุป 
รายได�ค#าติดต้ังและเงินประกัน 

การใช�น้ําประจําวัน 

ส#งเงินรายได�ให� หนง. และส#ง

ประมาณราคาเพ่ือจัดจ�างติดต้ัง 

สัญญาการใช�น้ํา 

ติดต้ัง 

- คืนเงินคาติดต้ังฯ-

คืนเงินประกันฯ 

รายงานตรวจ
รับงานติดต้ัง 

ได� 

ไมได� 

งานบริการคิด
คาใช�จายดําเนินการ 

รับเงินรายได�ค#าติดต้ัง เงิน
ประกันการใช�น้ํา ออก
ใบเสร็จรับเงินให�ผู�ใช�น้ํา 

ผู�ใช�น้ํา 

ชําระภายใน
กําหนด 

CP5 

CP6 

A 

B 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เก่ียวข�อง 

 

ภายใน 3  
วันนําแต�วัน
ตรวจรับงาน 

ขั้นตอนท่ี 10 เม่ือติดต้ังวางท�อแล�วเสร็จ งาน
อํานวยการ บันทึก การเบกิมาตรและ ติดต้ังแล�ว
เสร็จตามเลขท่ีงานท่ีต�องการ “ปpดงาน” เพื่อให�
ระบบโอนประวัติผู�ใช�น้ําเข�าสู�ทะเบยีนผู�ใช�น้ําราย
ใหม�ระบบงานจัดเก็บรายได�ในระบบCIS พร�อม
พิมพOรายงานเพือ่ตรวจสอบความถกูต�อง R_004, 
R_005, R_140, R_180, R_181, R_184 
 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

รายงานตรวจรับ
งานจ�าง 
รายงานการปpด
งาน 
ทะเบียนคุมงาน
ติดต้ังและวางท�อ 

 

ภายในเดือน
ท่ีติดต้ังแล�ว

เสร็จ 

ขั้นตอนท่ี 11  นําข�อมูลเอกสารการปpดงานส�งให�
งานจัดเก็บรายได�ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบข�อมูล 
ในระบบCIS 
CP7 : ต�องตรวจสอบรายงานผู�ใช�เพิ่มระหว�าง 
งานจัดเก็บและงานอาํนวยการให�ตรงกนั และ
ตรวจสอบประเภทผู�ใช�น้ําให�ถูกต�องก�อนอ�านมาตร
วัดนํ้า(ทุกส้ินเดือน) 
 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ใบปpดคําส่ังงาน
ติดต้ังและวางท�อ 

 
 

สิ้นเดือน 
กระทบยอดผู�ใช�น้ําเพิ่มในเดือน(งานจัดเก็บรายได�) 
และรายงานการเบิกมาตรติดต้ังใหม�ให�ตรงกัน(งาน
พัสดุ)  รายงาน ผจก.กปภ.สาขา และ กบช.กปภ.ข. 

งานอํานวยการ
และงานจัดเก็บ

รายได� 
กปภ.สาขา 

 

 
ตารางท่ี 2-2 รายละเอียดงานย�อยการรับคําร�องขอติดตั้งและวางท�อ (กรณีการรับ คําร�องขอเป;นผู�ใช�นํ้าผ�านเว็ปไซตO ) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ (In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการประมาณราคาค�าตดิตั้งประปา 
  
ระบบยื่นคําร�องขอเป;นผู�ใช�นํ้าผ�านเว็ปไซดO น้ัน ถูกสร�างข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ใช�บริการ สามารถยื่นคําร�องขอเป;นผู�ใช�
นํ้าโดยไม�ต�องเดินทางมายังสํานักงาน กปภ.สาขา ส�วนในกระบวนการดําเนินงานด�านการติดตั้งและวางท�อ ของ เจ�าหน�าท่ี กปภ.
สาขา น้ัน ยังคงเป;นระบบ เดิม เพียงเพ่ิมเติมส�วนท่ีต�องตอบกลบั ระบบยื่นคําร�อง เพ่ือประสานงานกับ ผู�ขอใช�นํ้า ตามข้ันตอน
ปฏิบัติงานดังน้ี  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เก่ียวข�อง 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือมีผู�ยื่นคําร�องขอเป;นผู�ใช�น้ําผ�านเว็ป
ไซดO กปภ. ระบบจะส�ง E-mail  แจ�งไปยัง กปภ.สาขา
ผู�รับผิดชอบของ กปภ.สาขา  จะรับ Mail และเข�า
ตรวจสอบ เปpดดูรายละเอียดจาก  ระบบ ยื่นคําร�องฯ 
CP1 : กปภ.สาขาต�องกําหนดผู�รับผิดชอบชัดเจน 
 

งาน
อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

คู�มือการใช�งาน
ระบบย่ืนคําร�องขอ
เป;นผู�ใช�น้ําผ�านเว็ป
ไซดO กปภ. 

 

  เม่ือรับแบบ
คําขอ 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ผู�รับผิดชอบเข�าระบบ ยื่นคําร�องฯโดย
รหัสพนักงานและรหัสผ�าน  ระบบจะแสดงหน�าจอ ดู
รายช่ือผู�ขอใช�น้าํและรายละเอียด แผนท่ี  
ขั้นตอนท่ี 3  บันทึกไฟลO พิมพOคําขอใช�น้าํจากระบบฯ     
เลือกปุ�ม “ดูรายละเอียด/ดําเนินการ”  ซ่ึงระบบฯจะ
แสดงรายละเอียดการขอใช�น้ํา   
ขั้นตอนท่ี  4  ตรวจสอบรายละเอียดผู�ขอใช�น้ํา  
บันทึกไฟลO พิมพOคําขอใช�น้ําจากระบบฯ   เลือกปุ�ม 
“ดูรายละเอียด/ดําเนินการ”  

งาน
อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ช่ือ ท่ีอยู�ผู�ขอใช�
นํ้าท่ีติดต�อได� 

 

ระบบส�ง E-mail แจ�ง กปภ.
สาขา ว�ามีผู�ขอใช�น้ํา ผ�านระบบ   

สาขารับ E-mail แจ�ง
ผู�รับผิดชอบ(งานบริการ)เข�า
ระบบตรวจสอบคําขอติดต้ัง  

CP 1 
A 

บันทึกสถานะ “ป)ด
งาน” โอนประวัติ
ผู�ใช�น้ําเข�าสูระบบ 

งานจัดเก็บ
รายได� 

B 

รานงานผู�ใช�
น้ําเพ่ิม 

รายงานเบิก
มาตร 

งาน
อํานวยการ 

ผู�ขอใช�น้ํา ขอใช�
น้ําผ�าน Web 
Site  PWA 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 17 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เก่ียวข�อง 

 

 

 

5 นาที 

 
ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบขั้นตอนท่ี6 รายละเอียด พื้นท่ี
ท่ีขอติดต้ังอยู�ใน ความรับผิดชอบของหรือไม�  
กรณีที่ ๑ อยู�  กด ยืนยันการดําเนินการ เพื่อ
ดําเนินการขั้นตอนต�อไปกดปุ�ม “รับเร่ือง” ระบบจะ
ส�ง E-mail  ตอบยืนยันการรับเร่ือง ไปยงัผู�ขอใช�น้ํา 
กรณีที่ ๒ ไม�อยู�ในความรับผิดชอบ  ให�โอนเร่ือง ไปยัง
สาขาท่ีรับผิดชอบ  กดปุ�ม “โอนเร่ือง”ส�งไปยังสาขาท่ี
ต�องการโอนเร่ืองให� พร�อมระบุสาเหตุทีดํ่าเนินการ
โอนเร่ือง   กดยืนยัน  
ระบบจะส�งเร่ืองและประวัติผู�ขอใช�น้ําไปยังกปภ.สาขา
ท่ีรับโอนเร่ือง  
ขั้นตอนท่ี 6  กปภ.สาขา นําคําขอใช�น้ํา จากระบบไป
ลงบันทึกทะเบียนคําร�องในระบบ CIS  เพื่อเข�าสู�
ขั้นตอนปฏิบัติงาน และประมาณราคา โดย ช�างโยธา 
งานบริการฯ(ตามตาราง2-1)ต�อไป 
 

งานบริการ 
กปภ.สาขา 

 
 

 

 
ภายใน 5 วัน
นับแต�วันขอ

ติดต้ัง 

ขั้นตอนท่ี 7 เม่ืองานบริการ ประมาณการแล�วเสร็จ 
ส�งประมาณราคาให�งานอํานวยการผู�รับผิดชอบ 
ระบบแจ�งให�ผู�ใช�น้ําทราบ ผ�านระบบ ยืน่คําร�องฯให�
ผู�ใช�น้ํารับทราบ  หรือหากไม�สามารถติดต้ังได�
เน่ืองจากเหตุผลใดๆให�แจ�งไปยังผู�ใช�น้ําผ�าน E-mail  
CP2  ต�องแจ�งให�ผู�ขอติดต้ังนําหลักฐานประกอบการขอใช�
น้ํามาให� กปภ. วันที่มาชําระค�าใช�จ�ายในการติดต้ัง 

งานบริการ 
 และ 
งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

-ใบแจ�งประมาณ
ราคา 
 

 

- การจัดเก็บสัญญาการใช�น้ํา   
สัญญาการใช�นํ้า ต�องจัดเก็บ เป;นหลักฐานไม�มีการทําลาย (ตลอดจนกว�า กปภ./ผู�ใช�นํ้า)จะยกเลิกสัญญาการใช�นํ้า 

และไม�มภีาระผูกพันระหว�างกัน ท้ังน้ีเอกสารในการขอใช�นํ้าทุกอย�าง ต�องจัดเก็บไว�ท้ังหมด เพ่ือประโยชนOในการติดต�อดําเนิน
ธุรกรรมต�างๆกับผู�ใช�นํ้าในอนาคต  

หมายเหตุ รายละเอียดการทํางานในระบบ CIS ของค�าติดต้ัง โปรดดูภาคผนวก 3 รายละเอียดประกอบการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดเก็บรายได�ค�าติดต้ัง  

- การแจ�งค�าใช�จ�ายและชําระค�าประมาณการการติดต้ังมาตรวัดน้ํา ผ�าน  Website   
ป<จจุบันกปภ. จัดทํา Devservice.pwa.co.th ทําให�สามารถแจ�งประมาณการค�าใช�จ�ายในการติดตั้งมาตรผู�ใช�นํ้ารายใหม�  

และผู�ขอใช�นํ้า ชําระเงินค�าใช�จ�ายในการติดตั้งมาตรผ�าน Application ของกปภ.ได�  เป;นการอํานวยความสะดวกให�ผู�ใช�นํ้า และ
เป;นเพ่ิมช�องทางการจัดเก็บรายได� ของ กปภ.  

 คู�มือการใช�งานระบบ Devservice.pwa.co.th (https://devservice.pwa.co.th) 
 
 
 

 
 
 
 

ส#งโอนคําขอติดต้ัง
ไปยัง กปภ.สาขา

รับผิดชอบ 

กปภ.สาขา นําคําขอไปลง
ระบบ CIS /Billing บันทึกคํา

ร�องขอติดต้ัง 

พื้นท่ีผิดชอบ 

ไมใช   ใช 

 

ยืนยันรับคําขอ “รับ
เร่ือง” ระบบจะตอบ
กลับ E-mail ผู�ใช�น้ํา 

 

CP 2 

A 

ผู�รับผิดชอบ แจ�งผู�ใช�น้ําให�รับทราบ
ประมาณราคาค#าใช�จ#ายในการติดต้ัง
ผ#านระบบ / แจ�งสาเหตุที่ติดต้ังไม#ได� 

งานบริการดําเนินการตามประมาณ
ราคาตามข้ันตอนติดต้ังแล�วเสร็จ 

นําส#งผู�รับผิดชอบ 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 18 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

2.1.3 จุดอ�อน / ความเสี่ยง / ปRญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 

ตารางท่ี 2-3 จุดอ�อน/ ความเสี่ยง / ป<ญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บรายได�ค�าติดตั้งและวางท�อ 

จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ป<ญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข�อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย�อย  การจัดเก็บรายได�ค�าติดต้ังและวางท�อ 
1.การรับคําร�องขอติดตั้งมาตร
วัดนํ้าของผู�ใช�นํ้ารายเดิมท่ีมีหน้ี
ค�างชําระ 

- มีการส�งข�อมลูให�งานจัดเก็บรายได�
ตรวจสอบข�อมลูสถานะผู�ขอใช�นํ้าเก่ียวกับ
หน้ีค�านํ้าค�างชําระ และข�อมูลบ�านเลขท่ี 
ท่ีขอใช�นํ้า ในระบบCIS 

- ปรับปรุงให�งานอํานวยการ
สามารถตรวจสอบหน้ีค�าง
ชําระจาก ระบบCISได�ง�ายข้ึน
และไม�สามารถรับคําขอติดตั้ง
หากมี ท่ีอยู� ซํ้า กับผู� ใช� นํ้าใน
ระบบได�โดย กทส.1-10 กปภ.
เขต หรือ กพส. 

ท้ังน้ีขอปรับปรุง
ใน Re-CIS  

2.รับคําร�องขอติดตั้งมาตรวัดนํ้า
ซํ้าในบ�านเลขท่ีเดียวกัน 

3.ไม�เรียกเก็บเงินมัดจํา/เรียก
เก็บเงินมัดจําไม�ครบถ�วน กรณี
ขอติดตั้งมาตรวัดนํ้าตั้งแต� 1 น้ิว
ข้ึนไป /กรณี ท่ีขอขยายเขต
จําหน�ายนํ้า 

- ในระบบ CIS มีการควบคุมให�ต�องรับ
ชําระค�ามัดจําหากขอติดตั้งขนาด 1 น้ิว/
กรณี ท่ีขอขยายเขตจําหน� าย นํ้าตาม
ระเบียบข�อบังคับว�าด�วยวิธีและเง่ือนไขใน
การใช�นํ้าและอัตราค�านํ้าบริการ ปV 2540 

- เพียงพอ   

4 .การ จัดทําประมาณราคา    
ไม�ถูกต�อง (สูง/ต่ํา) กว�าความ
เป;นจริ งจากการขาดความ
ละเอียดรอบคอบ ไม�ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑOท่ี กปภ.กําหนดใน
การประมาณราคาค�าติดตั้งและ
วางท�อ 

- สอบทาน กํากับดูแลอย�างเคร�งครัดโดย
หัวหน�างานบริการ ผจก.กปภ.สาขา 

- จัดทําทบทวนราคากลางในการจัดทํา
ประมาณราคาอย�างสม่ําเสมอ 

- ควรกําหนดให�มีการจัดทําประมาณราคา
ในระบบ CIS อย�างชัดเจน เพ่ือลดเวลาใน
การตรวจสอบ/สอบทาน เรื่องการคํานวน
ประมาณราคา และทําให�การประมาณ
ราคาเป;นมาตรฐานเดียวกันทุก กปภ. 

- ในระบบ CIS มีระบบแต�ไม�มี
การใช�งาน ควรแจ�งให� เริ่มใช�
ระบบ และพัฒนาระบบการ
คํานวณประมาณราคาให�
ทันสมัยสามารถใช� ได� จริ ง 
ป< จ จุ บั น เ ริ่ ม มี แ ต� ยั ง มี
ข�อบกพร�อง ต�องมีการพัฒนา
โดย กพส. และฝ�ายวิศวกรรม) 

- กําหนดให�มีการอบรม การ
จัดทําประมาณราคาค�าติดตั้ง
แล ะ วา งท� อ ใน ร ะบบ  CIS 
อย�างสม่ําเสมอ 

มีการพัฒนาโดย 
กพส. และฝ�าย
วิศวกรรม) 

5. มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษีท่ีไม�ได�พิมพOจากระบบ CIS 

- จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี 

- จัดพิมพOทะเบียนการยกเลิกใบเสร็จจาก
ระบบ CIS และรวบรวมเพ่ือขออนุมัติ
ยกเลิกจากผู�จัดการทุกสิ้นวัน 

- หัวหน�างานตรวจดูการจัดทํา
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเ งิน
และใบกํากับภาษี ทุกสิ้นวัน 

 

 

6. ใบคําร�องขอติดตั้งของผู�ขอใช�
นํ้าตกหล�น/สูญหาย 

- มีการตรวจสอบ ทะเบียนรับคําร�องขอ
ติดตั้ง และการดําเนินการ ในระบบว�ามี
การปpดงานหรืออยู�ในข้ันตอนใด 

- ปรั บปรุ ง ให�  ทะ เ บี ยน คุ ม     
คําร�องขอติดตั้งมาตรวัดนํ้าใน
ระบบสามารถตรวจสอบได�
ง�ายข้ึน 

 

7. การโอนเงินรายได�ค�าติดตั้งไม�
ครบถ�วน 

- ตรวจสอบ สรุปรายได�  และทะเบียน
รายได�ประจําวัน 

- ผู� บั ง คับบัญชาสอบทาน / 
ตรวจสอบข�อมูลการโอนเงิน
รายได�ค�าติดตั้งให�ครบถ�วน
และสม่ําเสมอ 
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ข�อเสนอแนะ 
8. ละเลยการยึดมัดจําและปpด
ทะเบียนคุมงานระหว�างทําใน
ระบบรับ-จ�าย 

- ผู�รับผิดชอบตรวจสอบข�อมูลผู�ใช�นํ้าท่ีถึง
กําหนดรับชําระค�าติดตั้งส�วนเพ่ิม แล�วไม�
มาจ�ายชําระตามกําหนดทําการยึดเงินมัด
จําและปpดทะเบียนคุมงานระหว�างทําใน
ระบบ CIS 

- ในระบบCISมีระบบตรวจสอบ
อัตโนมัติ แล�ว แต�ผู�ดําเนินการ
ต�องตรวจสอบและดําเนินการ 
ตามกําหนด 

- ผู�บังคับบัญชาต�องมีการทวน
สอบอ ย� า ง เ ค ร� ง ค รั ด แล ะ
สม่ําเสมอ 

 

9.การคืนเงินส�วนต�างให�ผู�ขอใช�
นํ้าสูง/ต่ํากว�าข�อบังคับ กปภ.
กําหนดไว�เมื่อไม�สามารถติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าให�ผู�ใช�นํ้าได� 

- งานบริการตรวจสอบและประเมินผล
ค�าใช�จ�ายจากการดําเนินงานติดตั้งและ
วางท�อเสนอผู�จัดการประปาอนุมัติคืนเงิน 
แจ�งงานอํานวยการจ�ายคืนเงินค�าติดตั้ง
ให�แก�ผู�ใช�นํ้าทุกครั้งให�เป;นไปตามระเบียบ
ข�อบังคับว�าด�วยวิธีและเง่ือนไขในการใช�
นํ้าและอัตราค�านํ้าบริการ ปV 2540 

- กํ า ห นด ใ ห� มี ผู� รั บ ผิ ด ชอ บ
ควบคุมตรวจสอบ การคิด
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ 
ก�อนการคืนเงินแก�ผู�ใช�นํ้าตาม
ระเบียบ  

 

10.การไม�ปpดคําร�องติดตั้งเพ่ือ
โอนข�อมูลเป;นผู�ใช�นํ้ารายใหม� 
เพ่ืออ�านมาตร ไม�ครบถ�วน 

- ต�องมีการตรวจสอบ การปpดงาน/จํานวน
ผู�ใช�นํ้าเพ่ิมในระบบ ท้ังด�านงานจัดเก็บ
รายได�และงานอํานวยการ  

- ผู� บั ง คั บ บั ญ ชา ต� อ งมี ก า ร
ตรวจสอบอย�างเคร�งครัดและ
สม่ําเสมอ 
 

 

11.การติดตั้งผู�ใช�นํ้าล�าช�า  - กํากับดูแลให�การขอติดตั้งประปาของ  
ผู� ใช� นํ้ารายใหม�อยู� ในระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของ กปภ.  

- ตรวจสอบ การดําเนินการ
ตามข้ันตอน ว�าเป;นไปตาม 
SLA ท่ี กปภ.กําหนดไว�หรือไม�
อย�างเคร�งครัด 
 

 

12. ร ายกา รก า ร เ บิกมาต ร
(ติดตั้งใหม�)ไม� ถูกต�องตรงกับ
จํานวนผู�ใช�นํ้าเพ่ิมในระบบ CIS 

- ทุกสิ้นเดือนต�องกระทบยอดผู�ใช�นํ้าเพ่ิมใน
เดือนและรายงานการเบิกมาตรติดตั้งใหม�
ให�ตรงกัน 

- ส� ง ร า ย ง า น ดั ง ก ล� า ว ใ ห� 
ผู� บั ง คับบัญชาทราบพร�อม
ร า ย ง า น ส า เ ห ตุ ห า ก ก า ร
กระทบไม�ถูกต�องตรงกัน 

 

13.กปภ.สาขาไม�มีการเก็บเงิน
ประกันการใช� นํ้าจากผู� ใช� นํ้า
(ประเภท ๒ และ ๓ ) 

- ผู�รับคําร�องและผู�ประมาณราคาต�อง
ตรวจสอบว�า ผู�ขอใช�นํ้าประสงคOขอติดตั้ง
นํ้าประปาเพ่ือใช�ในกิจกรรมใด 

- ผู�ใช�นํ้าไม�แจ�งกิจกรรมท่ีใช�นํ้า
ตามจริงและไม�มีข�อสังเกตุท่ี
แน� ชัดว�า ผู� ใช� นํ้าจะดําเนิน
ธุรกิจหรือไม�  

 

การติดต้ังผ�านเว็บไซด5 
1. การดําเนินการจัดการยังไม�มี
แนวทางชัดเจน เรื่อง การรับ
หลักฐาน ทําให�ติดตั้งล�าช�า  

- กปภ.สาขาแต�งตั้งผู�รับผิดชอบท่ีดูแลระบบ
การขอใช�นํ้าผ�านเว็บไซดO อย�างชัดเจน และ
กําหนดระยะเวลาท่ีต�องดําเนินการให�แล�ว
เสร็จตามคําขอให�รวดเร็ว 

- มี ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ ท บ ท ว น
แนวทางปฏิบัติอย�างสม่ําเสมอ 
- ผู� บั ง คั บ บั ญ ช า ต� อ ง มี ก า ร
ตรวจสอบอย�างเคร�งครัดและ
สม่ําเสมอ 

 

2. ไม�มีการดําเนินการติดตั้งให�
ผู�ใช�นํ้าตามมาตรฐานท่ี กปภ. 
กําหนด ทําให�  ผู� ใช� นํ้าไม� พึง

- กปภ.สาขาแต�งตั้งผู�รับผิดชอบท่ีดูแลระบบ
การขอใช�นํ้าผ�านเว็บไซดO อย�างชัดเจน และ
กําหนดระยะเวลาท่ีต�องดําเนินการให�แล�ว

- ผู� ค ว บ คุ ม ดู แ ล ร ะ บ บ ใ น
ส�วนกลางควรมีรายงานแจ�ง
สถานะทุกสิ้นเดือนหากมีงาน
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ข�อเสนอแนะ 
พอใจและไม�มีการปpดงานคําขอ
ในระบบ Webside 

เสร็จตามคําขอให�รวดเร็ว ค�างเกินกว�ามาตรฐาน 
- ควรปรับปรุงให� การขอผ�าน 
Webside เ ช่ือมโยงคําร�องขอ
ติดตั้งมาตรวัดนํ้าในระบบ CIS 
ได�อย�างอัตโนมัติ ปdองกันความ
ผิดพลาดในการไม�พบคําร�องใน  
E-mail  

3. กปภ.ไม�มีการประชาสัมพันธO 
แนวทางการขอติดตั้งและชําระ
ผ� า น  Website แ ล ะ ผ� า น 
Application อย�างเป;นระบบ 
สาขาบางสาขายังไม�ใช�งานและ
เห็นว�า ยุ�งยาก 

- กปภ. สาขา ประชาสัมพันธO ลูกค�าและ
อบรมการใช�งานใน กปภ.สาขา  

- ผู� ค ว บ คุ ม ดู แ ล ร ะ บ บ ใ น
ส�วนกลางควร บันทึกแจ�งการใช� 
และการพัฒนาระบบให�ดี ข้ึน 
และทําให�  กปภ.สาขา  เ ห็น
ประโยชนOในการใช�งาน 
 

 

 

กระบวนการทํางานย�อยท่ี 2 การจัดเก็บรายได�ค�าน้ําประปา 

2.2.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานย�อยท่ี 2 การจัดเก็บรายได�ค�าน้ําประปา 
 

รายได�ค�านํ้าประปาเป;นรายได�หลักของ กปภ. เมื่อลูกค�าติดตั้งมาตรวัดนํ้าข้ึนทะเบียนเป;นผู�ใช�นํ้ารายใหม� ของกปภ.
แล�ว ผู�ใช�นํ้าเริ่มใช�บริการนํ้าประปาของ กปภ.ท่ีส�งจ�ายตามท�อส�งนํ้า  กปภ.จะจัดเก็บรายได�ค�านํ้าประปา โดยคิดค�านํ้าตามปริมาณ
นํ้าใช�ไปในแต�ละเดือนซ่ึงตัวกลางวัดหน�วยนํ้าประปาท่ีผู�ใช�นํ้าใช�แต�ละเดือนคือมาตรวัดนํ้า กปภ.จะจัดส�งเจ�าหน�าท่ีไปอ�านมาตรวัด
นํ้า และคํานวณค�านํ้าตามจํานวนนํ้าผ�านมาตร โดยเครื่องอ�านมาตรมือถือจะคํานวณค�านํ้าพร�อมท้ังพิมพOใบแจ�งค�านํ้า ณ จุดติดตั้ง
มาตรวัดนํ้า และส�งใบแจ�งค�านํ้าให�ผู�ใช�นํ้าทราบทันที ท่ีอ�านมาตรแล�วเสร็จ เพ่ือผู�ใช�นํ้าจะได�นําใบแจ�งค�านํ้าไปติดต�อชําระเงินตาม
ช�องทางต�างๆ ท่ีกปภ.จัดไว�ให�  

ปRจจุบัน การจัดเก็บรายได�ค�าน้ําประปา ของ กปภ.ใช� ระบบ Customer Information System (CIS) 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ  เป;นระบบรวมศูนยOข�อมูล   เพ่ืออํานวยความสะดวกในการชําระเงินค�านํ้าของผู�ใช�นํ้า จึงจัดช�องทางการ 
ชําระเงินให�ผู�ใช�นํ้าใช�บริการดังน้ี   

1. เคานOเตอรOรับชําระท่ี กปภ.สาขา  ผู�ใช�นํ้านําใบแจ�งหน้ีมาชําระท่ี กปภ.สาขา ในพ้ืนท่ี    
2. การชําระค�านํ้าผ�านตัวแทนเก็บเงิน เช�น เคานOเตอรOเซอรOวิส  TOT และอ่ืนๆ 
3. การชําระค�านํ้า วิธีหักผ�านบัญชีธนาคารแบบรวมศูนยO 
4. การชําระค�านํ้าผ�านทางสํานักงานใหญ�จัดเก็บ 
5. การชําระค�านํ้าผ�านระบบ GFMIS 

เมื่อผู�ใช�นํ้า ชําระค�านํ้าประปาผ�านช�องทางอ่ืนๆ ท่ีไม�ใช� เคานOเตอรO กปภ.สาขา ข�อมูลจะถูกส�งไปตัดบัญชีลูกหน้ีราย
ตัวของ กปภ.สาขา ในระบบ กปภ.มีหน�าท่ีตรวจสอบความถูกต�องต�อไป แต�กรณีท่ีผู�ใช�นํ้าชําระผ�านเคานOเตอรOรับชําระท่ี กปภ.สาขา  
กปภ.สาขาจะกําหนดเวลา พิมพOรายงานเพ่ือโอนเงิน ตามท่ี กปภ.สาขาสะดวก ( ตามสภาพพ้ืนท่ี ) เพ่ือตรวจสอบเงินรายรับจาก
ผู�ใช�นํ้า และนําส�งเงินตามรายรับท่ีจัดเก็บ และสามารถดําเนินการรับงานต�อจนกว�า กปภ.สาขาจะปpดทําการ และพิมพOรายงานเพ่ือ
ตรวจสอบอีกครั้งและจัดเก็บเงินเพ่ือตรวจนับเงินสด ป<จจุบัน ระบบ CIS จะปpดงานอัตโนมัติเมื่อเวลา 24.00 น.  ทุกสาขา         
ท่ัวประเทศ ซ่ึงเป;นระบบรวมศูนยOกลางข�อมูล 
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ระบบ  CIS เมื่อผู�ใช�นํ้าชําระผ�านช�องทางการชําระอ่ืนๆ ข�อมูลจะถูกส�งไปยัง งานตัวแทนเก็บเงิน กองการเงิน 
สํานักงานใหญ� และตัดลูกหน้ีของกปภ.สาขา โดยระบบ CIS กปภ.สาขาไม�ต�องดึงข�อมูลมาเพ่ือตัดลูกหน้ีท่ี กปภ.สาขาเอง 

 

การจัดประเภทผู�ใช�น้ํา 

การคิดอัตราค�านํ้าประปาของ กปภ.มีการแบ�งตามประเภทผู�ใช�นํ้าเป;น 3 ประเภท ดังน้ันเพ่ือให�การจัดเก็บรายได�ค�า
นํ้าประปา ถูกต�อง ครบถ�วนและเป;นธรรมต�อผู�ใช�นํ้ากปภ.จึงจําเป;นต�องเน�นเรื่องการจัดประเภทผู�ใช�นํ้าให�ถูกต�องเป;นสําคัญ  ซ่ึงเริ่ม
ตั้งแต�เมื่อผู�ขอใช�นํ้าประปา ผู�รับคําร�องต�องสอบถามเบ้ืองต�นเน่ืองจาก ป<จจุบัน กปภ.ได�มีการยกเว�นการเรียกเก็บเงินประกันการใช�
นํ้า จาก ผู�ขอใช�นํ้าประเภท 1 ท่ีอยู�อาศัย  ดังน้ันท้ังผู�รับร�องขอติดตั้งและผู�สํารวจประมาณราคา จึงต�องสอบถามและสืบหา 
วัตถุประสงคOในการขอใช�นํ้าประปา ของ ผู�ขอติดตั้ง เน่ืองจากจะมีผลต�อการเรียกเก็บเงินประกันการใช�นํ้า และการคํานวณค�านํ้า
ผู�ใช�นํ้า เมื่อติดตั้งมาตรวัดนํ้าแล�วเสร็จ ก�อนการอ�านมาตรครั้งแรก งานจัดเก็บรายได�ต�องแจ�งให�ผู�อ�านมาตรไปตรวจสอบเพ่ือจัด
ประเภทผู�ใช�นํ้าก�อน เพ่ือให�การจัดประเภทผู�ใช�นํ้าถูกต�องตั้งแต�ครั้งแรกท่ีอ�าน และทุกครั้งท่ีอ�านมาตร ต�องกํากับผู�อ�านมาตรให�
ตรวจสอบกําหนดประเภทผู�ใช�นํ้า ทุกครั้ง หากพบว�าประเภทผู�ใช�นํ้าไม�ถูกต�องไม�เป;นป<จจุบัน ผู�อ�านมาตรต�องแจ�งขอปรับประเภท
ผู�ใช�นํ้าให�ถูกต�อง และ หากผู�ใช�นํ้าพบว�า กปภ.สาขาจัดประเภทผู�ใช�นํ้าผิด สามารถแจ�งกปภ.สาขาตรวจสอบความถูกต�องและปรับ
ประเภทให�ตรงกับความเป;นจริงได� โดยกปภ.สาขาจะมีการแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเภทผู�ใช�นํ้า เพ่ือให�เกิดความเป;น
ธรรมต�อผู�ใช�นํ้าและไม�ก�อให�เกิดการสูญเสียรายได�จากการจัดประเภทผู�ใช�นํ้าหรือการอ�านมาตรไม�ถูกต�องด�วย    
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2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บรายได�ค�าน้ําประปา 

ตารางท่ี 2-4  รายละเอียดงานย�อย การอ�านมาตรวัดนํ้า พร�อมแจ�งค�านํ้าประปาให�ผู�ใช�นํ้า 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการอ�านมาตรวัดนํ้า 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

ก�อนปpดงาน
ส้ินเดือน 

งานจัดเก็บรายได� 
- ก�อนจะดําเนินการปpดงานส้ินเดือน  งาน
จัดเก็บรายได�ตรวจสอบคําร�องขอเปล่ียน
ประเภทผู�ใช�น้ํา กรณีที่ผู�ใช�น้ํายื่นคําร�อง
ต�องปpดงานและเข�าไปดําเนินการเปล่ียน
ประเภทผู�ใช�น้ําในเมนูเปล่ียนแปลงข�อมูล
อีกคร้ัง ส�วนกรณี ผู�อ�านมาตรแจ�ง
ปรับเปล่ียนตามรายงานเม่ือคณะกรรมการ
สรุปผล ต�องเปล่ียนประเภทผู�ใช�น้ําใน
ระบบให�ถูกต�องตามระเบยีบก�อนจะส�ง
ข�อมูลไปอ�านมาตรในเดือนต�อไป 
CP1 : การปรับเปล่ียนประเภทต�องแล�ว
เสร็จภายในเดือนก�อนอ�านมาตรรอบถัดไป 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

ระเบียบว�าด�วยการ
จัดประเภทผู�ใช�นํ้า
และการเปล่ียน
ประเภทผู�ใช�น้ํา
2557 
 
รายงานการ
ปรับเปล่ียน
ประเภทผู�ใช�น้ํา 

 

  

ขั้นตอนท่ี 1 เม่ืองานจัดเก็บรายได�รับ
ข�อมูลผู�ใช�น้ํารายใหม�จากงานอํานวยการ 
ตรวจสอบประวัติ ประเภทผู�ใช�น้าํ จัด
เส�นทางอ�านมาตร   
CP2 : ควรตรวจสอบจาํนวนผู�ใช�น้ําและ
ประเภทผู�ใช�น้ํารายใหม�ก�อนการอ�านมาตร
คร้ังแรก  

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 

 15 นาที 
ขั้นตอนท่ี 2 งานจัดเก็บรายได� ส�งข�อมูลใน
รูป Text File เป;นข�อมูลในการอ�านมาตร 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

บริษัทอ�านมาตร 
 

 

 

ภายใน 5 วัน
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 3  ตรวจสอบ ข�อมูลท่ีส�งให�เป;น
ผู�ใช�น้ํารายใหม�หรือไม� 
กรณีเป3นผู�ใช�นํ้ารายใหม�  
ผู�อ�านมาตร ตรวจสอบเส�นทางอ�านมาตร 
ประเภทผู�ใช�น้ํา ลําดับการอ�านมาตร เพือ่
เตรียมอ�านมาตรเม่ือครบ 30 วันนับแต�
วันท่ีติดต้ังแล�วเสร็จ 
กรณีผู�ใช�นํ้ารายเดมิ 
งานจัดเก็บรายได�จัดส�งข�อมูลจากระบบให�
ผู�อ�านมาตรได� ตามกาํหนดและทุกส้ินวนั
ก�อนการอ�านมาตรตามแผนการอ�านมาตร
ในทุกส้ินวัน นับแต�ปpดงานเดือนแล�วเสร็จ 
CP3 : มีการกําหนดแผนการอ�านมาตรให�
ครบถ�วนก�อนดําเนินการอ�านมาตร 

งานจัดเก็บรายได�     
กปภ.สาขา 

ผู�ปฏิบัติงานอ�าน
มาตร 

รายการผู�ใช�น้ํา
ติดต้ังใหม� 
คําส่ังกปภ.ท่ี
1077/2539 เร่ือง
กําหนดวธิีการอ�าน
มาตรวัดนํ้าของผู�ใช�
นํ้ารายใหม� 

CP1 

เร่ิม 

รับข�อมลูผู�ใช�น้ํา
เพ่ืออ�านมาตร 

ใช 

ส�งข�อมูลผู�ใช�น้ํา
เพ่ืออ�านมาตร 

อ#านมาตรภายใน 30 
วันนับแต#ติดต้ังเสร็จ 

ไมใช 

ผู�อ�านมาตรตรวจสอบ 
เส�นทางประเภทผู�ใช�น้ํา  

ตรวจสอบคําร�อง/รายงาน
เปล่ียนประเภทผู�ใช�น้ํา 

แก�ไขให�ถกูต�อง ในระบบ
CIS เพ่ือเตรียมอ�านมาตร

ในเดือนถัดไป 

ผู�ใช�น้ํา
รายใหม� 

CP2 

CP3 

A 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

 

วันท่ี 1-15 
ของทุกเดือน 

 
 

 
ขั้นตอนท่ี 4 ผู�ปฏิบัติงานอ�านมาตรนํา
ข�อมูลไปอ�านมาตรพร�อมส�งใบแจ�งหน้ีให�
ผู�ใช�น้ําตามแผนการอ�านมาตร 
 
 

 
ผู�ปฏิบัติงาน 
อ�านมาตร 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

 
รายงานข�อมูล 
การอ�านมาตร

ประจําวัน 

 
ในระหว�างวัน 

ขั้นตอนท่ี 5 ผู�ปฏิบัติงานอ�านมาตรออกไป
อ�านมาตรตามบ�านผู�ใช�น้ํา พร�อมออกใบ
แจ�งค�านํ้าให�ผู�ใช�น้ํา 

ผู�ปฏิบัติงาน 
อ�านมาตรงานจัดเก็บ

รายได� 
กปภ.สาขา 

 

 

 

 

ทุกส้ินวัน/
ภายใน เวลา 
06.00 น.ของ

วันถัดไป 

ขั้นตอนท่ี 6 ผู�ปฏิบัติงานอ�านมาตรส�ง
ข�อมูลอ�านมาตรประจําวันตามแผนการ
อ�านมาตรให�กับงานจัดเก็บรายได� 

กรณีไม�สามารถอ�านมาตรได� ส�งข�อมูล
คืนงานจัดเก็บรายได�พร�อมรายงานการ
อ�านมาตรผิดปกติ ให�กปภ.สาขา
ตรวจสอบ และอ�านมาตรส�งใบแจ�งค�า
นํ้าใหม�ต�อไป 
กรณีอ�านมาตรได�ตามปกติรับข�อมูลต้ัง
หน้ีจากการอ�านมาตร ให�งานจัดเก็บ
รายได� พร�อมรายงานอ�านมาตร และให�
ผู�ใช�น้ําด�วยระบบCIS ต�อไป 
กรณีผู�อ�านมาตรพบท่ีอ�านมาตรได� แต�
พบว�าประเภทผู�ใช�น้ําไม�ถูกต�องให�เสนอ
รายงานอ�านมาตรเพื่อให� คณะ
กรรมการฯ.ตรวจสอบและเปล่ียน
ประเภทผู�ใช�น้ําให�ถูกต�องต�อไป 
 

CP5 : มีการตรวจสอบการส�งข�อมูลให�
เป;นไปตามแผนการอ�านมาตร 

ผู�ปฏิบัติงานอ�าน
มาตรงานจัดเก็บ

รายได� 
กปภ.สาขา 

 

 
 
 
 
 
 

10 นาที 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนท่ี 7  งานจัดเก็บรายได�รับข�อมูลท่ี
อ�านมาตรได�เป;นText file เข�าระบบCIS 
(ไม�มีขั้นตอนตรวจสอบ) ข�อมูลส�งเข�าต้ังหน้ี
ในระบบ CIS เพื่อรอการรับชําระจากผู�ใช�
นํ้าต�อไป  
กรณี มีความผิดพลาดจากการต้ังหน้ี
จําเป;นต�องปรับปรุงหน้ีฉบับเดิม ต้ังหน้ี
ฉบับใหม�ทดแทน ยกเลิกฉบับเก�า (หวัหน�า
งานตรวจสอบและผู�จัดการอนุมัติการ
ยกเลิกใบแจ�งค�านํ้า) ต�องพิจารณาคิด
ค�าปรับจากผู�ปฏิบัติงานอ�านมาตร 

CP6 : มีการตรวจสอบรายงานการต้ังหน้ี
ในวันให�ถูกต�อง ตรวจสอบผู�ใช�น้ําท่ีมกีาร
ใช�น้ําสูง/ตํ่ากว�าปกติ จากค�าเฉล่ีย ปdองกัน
ความผิดพลาดจากการอ�านมาตร 

ผู�ปฏิบัติงานอ�าน
มาตร 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 

 

CP4 

 
รออ#านมาตรตามรอบ

อ#านมาตรปกติตามแผน 

ตรวจสอบ
ความถูกต�อง 

ผู�ปฏิบัติงานอ�านมาตรไป
อ�านมาตรพร�อมส�งใบแจ�ง

ค�าน้ําให�กับผู�ใช�น้ํา 

ใบแจ�ง
ค�าน้ํา 

สิ้นวัน นําข�อมูลการอ�านมาตร
จากผู�อ�านมาตรเข�าระบบ 
พร�อมส�งรายงานอ�านมาตร 

เข�าระบบ รอเก็บเงิน 

ปรับปรุงหนี้ฉบับเดิมและ
ต้ังหนี้ฉบับใหม�ทดแทน 

ถูกต�อง 

ไม
ถูกต�อง 

รายงานอ�านมาตร 
แจ�ง ความผิดปกติ
ให� กปภ.ตรวจสอบ 

อานได� ไมได� 

กปภ.สาขา
ตรวจสอบ 

ผู�ปฏิบัติอ#านมาตรนํา

ข�อมูลไปอ#านมาตร ตาม

รอบการอ#านมาตรแต#ละ

การอ�านมาตร 

CP5 

CP6 

A 

B 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

 

10 นาที 

ขั้นตอนท่ี 8 ส้ินสุด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อ�านมาตรและแจ�งหน้ีค�านํ้าประปาต�อผู�ใช�
นํ้า  ผู�ปฏิบัติงานอ�านมาตร ส�งข�อมูลจาก
การอ�านมาตรและต้ังหน้ีให� กปภ.สาขา
เก็บในระบบ CIS  เพื่อรอผู�ใช�น้ํามาชําระ
ค�านํ้าท่ี กปภ.สาขา หรือชําระค�านํ้าผ�าน
ช�องทางการชําระเงินต�างๆ ท่ี กปภ.จัดไว�
ให�ผู�ใช�น้ําได�ใช�บริการพร�อมท้ัง รายงาน
การอ�านมาตร ให�ครบถ�วนเพือ่ให� กปภ.
สาขาไปตรวจสอบแก�ไข ตามรายการแจ�ง
ต�อไป 
CP7: มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู�ปฏิบัติงานอ�านมาตรทุกรอบส้ินเดือน 
เพื่อแก�ไขป<ญหาและจุดบกพร�องก�อนตรวจ
รับงานอ�านมาตร 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 9 สิ้นเดือน งานจัดเก็บรายได�
พิมพOสรุปการอ�านมาตร(จากเคร่ืองมืออ�าน
มาตรและต้ังหน้ีเอง) , รายงานสรุปมาตร
วัดนํ้าตาย ชํารุด ท่ียังไม�แก�ไข ,รายงาน
การสุ�มมาตรวัดนํ้า  เพื่อให� ผู�รับผิดชอบ 
ทราบติดตามงานและรายงาน ผจก.กปภ.
สาขาท้ังน้ีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนอ�าน
มาตรต�องมีรายงานการสุ�มมาตรวัดนํ้าของ 
กปภ.สาขาแนบชุดเอกสารเพื่อการเบิก
จ�ายเงินค�าจ�างอ�านมาตของผู�รับจ�าง 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

 
ตารางท่ี 2 – 5 รายละเอียดงานย�อย การรับชําระค�านํ้า ผ�านเคานOเตอรOประปาท่ี กปภ.สาขา 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการอ�านมาตรวัดนํ้า 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

 

3 นาที 

เร่ิมปฏิบัติงาน ผู�ใช�งานต�องใช�รหัสส�วนตัว
เพื่อเข�าปฏิบัติงานตามหน�าท่ีรับผิดชอบ 
ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือผู�ใช�นํ้ามาชําระค�านํ้าท่ี
เคานO เตอรO  สนง.กปภ.สาขา พนักงาน
การเงินรับชําระเงินหน�าเคานOเตอรOบันทึก
ข�อมูลรับชําระในระบบ CIS  
CP1 : ให�ตรวจสอบวันครบกําหนดรับ
ชําระเพื่อปdองกันมาตรถูกตัดแต�ยังไม�
บันทึกในระบบ 
CP : เข�าระบบด�วยรหัสผู�ใช�และรหัสผ�าน
ของตนเองและเก็บไว�เป;นความลับ      
ท้ังน้ีควรเปล่ียนรหัสผ�านตามระยะเวลาท่ี
กําหนด เพือ่ปdองกันการทุจริตด�านการเงิน 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

CP1 

ข�อมูลต้ังหน้ีผู�ใช�นํ้า 
จัดเก็บในระบบรอ

เก็บเงิน 

รอรับชําระค�าน้ํา
ผ�านช�องทางต�างๆ 

บันทึกข�อมูลรับชําระเงิน
ค�าน้ําในระบบ CIS 

ผู�ใช�น้ํา
ชําระค�าน้ํา 

CP7 

B 

ส้ินเดือน 

พิมพOสรุปการ 
อ�านมาตร 

 - รายงานการสุ�มมาตร
วัดน้ํา 

  - รายงานมาตรตาย/
ชํารุด/ที่ยังไม�ได�แก�ไข 

A 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 25 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

 

 

 

 

3 นาที 

ขั้นตอนท่ี 2 ข�อมูลท่ีปdอนเข�าระบบ ระบบ
จะตรวจสอบว�ามีการต้ังหน้ีในระบบแล�วใช�
หรือไม� 
กรณี ที่ไม�ใช�  คือ ยังไม�พบการต้ังหน้ีใน
ระบบ การบันทึกข�อมูลจะต�องบันทึกเป;น
“รายรับล�วงหน�า” (รอระบบต้ังหน้ี) 
กรณี  ใช�  คือระบบมีการต้ังหน้ีแล�วข�อมูล
จะถูกบันทึก ตัดลูกหน้ีรายตัว  
พนักงานการเงินออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีค�านํ้าให�ผู�ใช�น้ําท่ีชาํระค�านํ้า 
ท้ังสอง กรณี ต�องออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีให� ผู�ใช�น้ํา 
 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

 

 

 

 

 

15 นาที 

ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือถึงเวลากําหนดส�งเงิน
รายได�ให�พ.เคานOเตอรO พิมพOรายงาน 
R_1137(รายตัว)เพื่อส�งเงินตามรายงาน  
และสามารถรับชําระเงินต�อไปได� โดยยงัไม�
ปpดงาน และเม่ือถึงเวลาปpดทําการต�อง
พิมพOรายงาน เพื่อตรวจสอบยอดเงินอีก
คร้ัง กระทบยอดเงิน นําส�งเพื่อเข�าตู�นิรภัย 
CP2 : หัวหน�างานตรวจสอบยอดเงินตาม
รายงานนําส�งเงินหน�าเคานOเตอรO  

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

รายงานท่ีต�องใช�
ตรวจสอบ (รายวัน)
ตามความจาํเป;น 
R_027,R_150 
R_013,R_183 
R_187,R_035 
R_061,R_050 
R_052,R_157 
R_073,R_072 

 

 

 

 
15 นาที 

ขั้นตอนท่ี 4 หัวหน�างานรวบรวมเงินสด/
เช็คท่ีรับจากเคานOเตอรO เพื่อนําส�งเงิน โอน
เข�า กปภ. และเม่ือจุดทําการพิมพOรายงาน
กระทบยอดเพือ่ดําเนินการตรวจนับส�งเงิน
โอนคงอ�างเข�าตู�นิรภัย  ตรวจสอบ Pay-In 
Slip เป;นหลักฐานในการนําส�งเงินรายได�
ท้ังน้ี ต�องจัดพิมพOรายงานการยกเลิก
ใบเสร็จประจําวัน R_072 ประกอบกับ
รายงานการตรวจนับเงินสดประจําวันทุก
วัน 
CP 3 : หัวหน�างานจัดเก็บรายได�/งาน
อํานวยการตรวจสอบการจัดทําสมุดเงินสด 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 

 

 

 
30 นาที 

กรณีที่ไม�สามารถนําฝากธนาคารได�ทันใน
วันทําการ ให�จัดทําบันทึกตรวจนับเงินสด 
ตามยอดเงิน และนําฝากท่ีตู�นิรภยัโดยกก.
ตรวจนับเงินสดและกก.ผู�รักษาตู�นิรภัย 
CP 4 : หัวหน�างานจัดเก็บรายได�/งาน
อํานวยการตรวจสอบการจัดทําสมุดเงินสด 
พร�อมตรวจสอบรายงานเงินค�างโอน  และ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
CP 5 : หัวหน�างานจัดเก็บรายได�/งาน
อํานวยการควรมีการสุ�มตรวจสอบว�ามี
รายการดําเนินการเกี่ยวข�องกบัการเงิน

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

CP5 

CP2 

พบรายการ
ต้ังหนี้ค�าน้ํา 

บันทึกรับชําระเงินเป;น 
“รายรับล�วงหน�า” 

ตัดลูกหนีร้ายตัวใน
ระบบ CIS 

กําหนด เวลาโอนเงินตาม
รายงานR_013รายตัว 

หัวหน�างานรวบรวมเงินสด/
ดร�าฟ/เช็คที่รับชําระจาก

หน�าเคานOเตอรO 

บันทึกตรวจนับ
เงินสด 

ไมใช ใช 

นําฝาก 
ธนาคาร 

ใช ไมใช 

บันทึกตรวจนับ
เงินสด 

Pay-InSlip 

บันทึกตรวจนับ
เงินสด 

ใบเสร็จรับเงิน ผู�ใช�น้ํา 

รับชําระหน�าเคานOเตอรOต�อ
จนสิ้นทําการ 

CP3 

CP4 

พิมพOรายงานตรวจสอบ
กระทบยอดหลังปpดทําการ 

ปิดงานวนัอตัโนมติั เวลา24.00น. 

A 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

หลังเลิกทําการแต�ก�อนปpดงานวันหรือไม�
ปdองกันการทุรจริตด�านการเงิน 
ขั้นตอนท่ี 5 กรณีที่มีเงินรายได�ค�างโอน ท้ัง
เงินสดและเช็คธนาคาร กปภ.สาขาต�อง
ดําเนินการนําฝากธนาคาร ในวันทําการ
ถัดไป 
 

 
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน การยกเลิกใบเสร็จค�าน้ําภายในวันรับชําระเงิน( กรณีรับหน�าเคาน5เตอร5) 

๑. เมื่อผู�ปฏิบัติงานพบว�า ดําเนินการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินผดิพลาด จําเป;นต�องต�องดําเนินการยกเลิกใบเสร็จฯ 
ฉบับน้ัน ให�รายงานหัวหน�างาน(จัดเก็บฯ/อํานวยการ)ทราบ และเข�าดําเนินการในระบบ CIS  จากเมนูหลัก ดังน้ี 
- เลือกระบบรับชําระเงิน>การรับชําระเงินรายได�ท่ีเก่ียวกับผู�ใช�นํ้า (5.7) 
- ค�นหา ใบเสรจ็ท่ีต�องการยกเลิกได�จาก เลขท่ีผู�ใช�นํ้า/เลขท่ีใบเสร็จ/ช่ือ-นามสกุล/วันท่ีรับชําระ 
- ระบบจะแสดงหน�าจอรายการการค�นหาข�อมูลการรับชําระเงิน 

๒. ผู�ปฏิบัติงานเลือก คลิกปุ�มกากบาทหน�ารายการข�อมูลใบเสร็จฯ ท่ีต�องการยกเลิกเพ่ือยกเลิกการรับชําระเงินค�านํ้า 
หากเป;นกรณีท่ีมีการรับชําระเงินค�านํ้าซํ้ากันสองฉบับ ให�คลิกปุ�มกากบาทสองรายการท่ีรับชําระซํ้ากัน เพ่ือยกเลิก
การรับชําระท้ังหมดแล�วให�รับชําระเงินค�านํ้าใหม�อีกครั้ง 

๓. ผู�ปฏิบัติงาน คลิกปุ�มบันทึกระบบCIS  แสดงหน�าจอการยืนยันการยกเลิกใบเสร็จ  
๔. ผู�ปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อแน�ใจ คลิกปุ�ม OK ระบบจะแสดงให�กรอกข�อมูลผู�มีอํานาจยกเลิกใบเสร็จฯ 
๕. ผู�มีอํานาจในการยกเลิก(หัวหน�างานจัดเก็บฯ/หัวหน�างานอํานวยการ) บันทึกข�อมูล คลิกปุ�มตกลง ระบบจะแสดงผล

การบันทึกข�อมูล  เป;นอันแล�วเสรจ็ 
๖. เมื่อปpดงานวันระบบ CIS(ทุกวัน) ผู�ปฏิบัติงาน ต�อง พิมพOรายงาน การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (R-๐๗๒) เสนอหัวหน�า

งาน ตรวจสอบ และเสนอผู�จดัการ กปภ.สาขา สอบทานและอนุมตัิยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ตามระเบียบท่ีกําหนด   
๗. ในการตรวจนับเงินสด เพ่ือส�งเป;นรายได�ประจําวัน ต�องแนบรายงาน การยกเลิกใบเสรจ็รับเงิน (R-๐๗๒) เสนอ 

คณะกรรมการตรวจนับเงินสด ประกอบการตรวจนับเงินสดสิ้นวัน 
กรณี : เคานOเตอรOรับเงิน กองการเงินสํานักงานใหญ� ผู�ท่ีมีอํานาจยกเลิกใบเสร็จในระบบ CIS  คือ หัวหน�างานตัวแทนเก็บ
เงิน , หัวหน�างานเร�งรัดติดตามหน้ี 
เคานOเตอรOรับเงิน กการประปาส�วนภูมิภาคเขต ผู�มีอํานาจยกเลิกใบสร็จในระบบ CIS คือ หัวหน�างานการเงิน กองบัญชี
การเงินกปภ.ข. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2-6 รายละเอียดงานย�อยการยกเลิกใบเสร็จค�านํ้าภายในวันรับชําระเงิน( กรณีรับหน�าเคานOเตอรO) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ (In Process) : สามารถดําเนินการยกเลิกใบเสร็จรับเงินค�านํ้าได�ภายในวันท่ีรับชําระ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

 
3 นาที 

 
ขั้นตอนท่ี 1 พนักงานการเงินหน�า
เคานOเตอรO พบว�าลูกค�า ท่ีมาชําระค�านํ้าท่ี
เคานOเตอรOสนง.กปภ.สาขา มีข�อผิดพลาด 
จําเป;นต�องขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  ให�ทํา
หนังสือ/แจ�ง สาเหตุ การขอยกเลิกพร�อขอ
อนุมัติจาก หัวหน�างาน  
CP1 :  หนง.ควรบันทึกสาเหตุขอการ
ยกเลิกทุกคร้ัง และระบบ CISสามารถ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินภายในวันท่ีรับชําระ
เงินเท�าน้ัน 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

 

 

 

 

 
3 นาที 

ขั้นตอนท่ี 2 เข�าระบบ CIS ดํานินการ
บันทึก ข�อมูลการขอยกเลิกใบเสร็จ  (เมนู
หลัก 5.7)   ดําเนินค�นหาข�อมูลใบเสร็จท่ี
จะยกเลิก ตรวจสอบเลขท่ีใบเสร็จให�
ถูกต�อง 
ขั้นตอนท่ี 3 หนง.จัดเก็บฯ/ผู�มีอํานาจใน
การยกเลิกใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีในระบบ 
เข�ารหัส ยืนยันการยกเลิก อนุมัติยกเลิก
ใบเสร็จในระบบ CIS 
ขั้นตอนท่ี 4  พิมพOรายการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ ีเพื่อรายงาน
และขออนุมัติ ต�อ ผู�จัดการ กปภ.สาขา 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

 

 

 

 

 

15 นาที 

ขั้นตอนท่ี 5 แนบรายงานการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ ีพร�อมส�งเงิน
สดเม่ือส้ืนวัน/ปpดรับเคานOเตอรO  
 
CP2 : รายงานการยกเลิกพร�อมเก็บ
ต�นฉบับใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีที่ยกเลิก 
 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

CP1 

 

อนุมัติ
ยกเลิก 

รับเงินจากลูกค�าพบว�า
ผิดพลาด ขอยกเลิก

บันทึกระบบ CIS เมน ู
5.7 ยกเลิกใบเสร็จ 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ใบเสร็จรับเงินที่
ขอยกเลิก 

    รายงานส�งขออนุมัติ
ผู�จัดการ 

CP2 

รายงานการยกเลิกใบเสร็จ
(เพ่ือประกอบการอนุมัติ) 

ส�งเงินสดสิ้นวันพร�อม
รายงานการยกเลิกใบเสร็จ

A 

ผู�มีอํานาจ
อนุมัติใน CIS 

ใบเสร็จรับเงินยกเลิก
จากระบบ 

CIS 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 28 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2-7  รายละเอียดงานย�อยการรับชําระค�านํ้าประปา ผ�านตวัแทนเก็บเงิน(CIS) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ (In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการอ�านมาตรวัดนํ้า 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

ทุกวัน 
 

เรียกข�อมูลการรับชําระค�านํ้าผ�านตัวแทน
รับชําระจากระบบ e bill เป;นรายตัวแทน 
แต�ละตัวแทนมี 2 file ประกอบด�วย  
text file สรุปการรับชําระประจาํวัน text 
file รายละเอียดการรับชําระประจําวัน   
        

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

รายงานสรุปการรับ
ชําระประจําวัน 

 

 

ทุกวัน ตรวจสอบข�อมูลเงินโอนจากตัวแทนแต�ละ
ตัวแทนกับรายงานสรุปการรับชําระ ให�
ถูกต�องตรงกัน 
 
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

- รายงานสรุปการ
รับชําระประจําวัน 
– Pay in 

 

 

ทุกวัน - นํา text file จาก e bill ตัดรับชําระหน้ี
ค�านํ้าในระบบ CIS  แทน กปภ.สาขา  
- บันทึกบัญชีการรับเงินโอนจากตัวแทน
ผ�านโปรแกรม Template 
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

รายงานสรุปการรับ
ชําระผ�านตัวแทน
เก็บเงินเอกชน 
(หลังตัดรับชําระ) 

 

 

 

ทุกวัน ตรวจสอบการตัดรับชําระผู�ใช�น้ํารายตัว 
สามารถตัดรับชําระได�ถูกต�อง ครบถ�วน 
ตามข�อมูลท่ีตัวแทนส�ง หรือไม� หากไม�
ครบถ�วนถูกต�องประสานผู�เกีย่วข�อง (กพส. 
กปภ.สาขา และตัวแทนฯ) ตรวจสอบหา
สาเหตุ ปรับปรุงแก�ไขให�ถกูต�อง 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

รายงานสรุปการรับ
ชําระผ�านตัวแทน
เก็บเงินเอกชน 
(หลังตัดรับชําระ) 
 
 
 

 
ทุกวัน ระบบงาน CIS หลังปpดส้ินวัน เรียก text 

file ข�อมูลการตัดรับชําระ 
งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 
 
 

 

 
ทุกวัน นํา text file จากการปpดส้ินวันบันทึก

บัญชีค�านํ้ารับแทน โดยผ�านโปรแกรม 
Make Voucher ขั้นตอนการตรวจสอบ
ข�อมูลเงินโอน การตัดรับชําระและการ
บันทึกบัญชี (โปรดดูรายละเอยีดเพิ่มเติม
ภาคผนวก 3 หน�า 121) 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 
เรียกข�อมูลจาก 

ระบบ E bill 

ตรวจสอบ 
ความถูกต�อง 

ตัดรับชําระหนี้ค#าน้ําและ

บันทึกบัญชีรับเงินโอน 

ตรวจสอบ 
ความถูกต�อง 

เรียก text file หลัง

ปIดส้ินวันจากระบบ 

จบ 

บันทึกบัญชีการรับ

ชําระผ#านตัวแทน 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 29 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2-8 รายละเอียดงานย�อยการรับชําระค�านํ้าประปาหักผ�านบัญชีธนาคารรวมศูนยO (ระบบ CIS) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการอ�านมาตรวัดนํ้า 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

ทุกวัน 
 

รับแบบคําขอพร�อมเอกสารแนบจาก    
ผู�ใช�น้ํา เอกสารแนบได�แก� ใบแจ�งหน้ี/
ใบเสร็จรับเงิน หน�าสมุดบัญชีเงินฝาก 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ�าของ
บัญชี กรณีเป;นนิติบุคคลต�องมีหนังสือ
รับรองแนบ 
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

แบบคําขอหักบัญชี 

 

 

เม่ือได�รับแบบ 
คําขอ 

ตรวจสอบแบบคําขอและเอกสารแนบ 
ข�อมูลผู�ใช�น้ํา ลายมือช่ือ และการรับรอง
จากธนาคารเจ�าของบัญชี 
CP1: ตรวจสอบเน�นมีการรับรองจาก
ธนาคารเจ�าของบัญชี 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

แบบคําขอหักบัญชี 

 
เม่ือได�รับแบบ 

คําขอ 
จัดส�งคําร�องขอหักบัญชี ให� กปภ.สาขา
เป;นผู�จัดเก็บบันทึกคําร�องขอหกับัญชีเข�า
ในระบบ CIS  
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

แบบคําขอหักบัญชี 

 

 

เม่ือได�รับแบบ 
คําขอ 

บันทึกคําร�องขอหกับัญชีเข�าในระบบ CIS  
 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 

 

 

 

วันท่ี 17 ของ 
ทุกเดือน 

ส�งออกข�อมูลการหักบัญชีค�านํ้าผ�านบญัชี
ธนาคารจากระบบ CIS โดยส�งออกเป;น
แฟdมข�อมูล 
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

- รายงานสรุปการรับ
ชําระค�านํ้าผ�านธนาคาร 
(แยกตาม กปภ.สาขา) 
ก�อนตัดรับชําระ 
- รายงานรายละเอยีด
การรับชําระค�านํ้าผ�าน
ธนาคาร (แยกตาม 
กปภ.สาขา) ก�อนตัดรับ
ชําระ 

 

 

 

วันท่ี 17 ของ 
ทุกเดือน 

ตรวจสอบแฟdมข�อมูล ข�อมูลหน้ีค�านํ้าต�อง
เป;นหน้ีค�านํ้าเดือนป<จจบุัน กรณีถูกต�อง
ดําเนินการต�อ กรณีเกิดข�อผิดพลาดแก�ไข
แฟdมข�อมูลให�ถกูต�อง 
CP2: ตรวจสอบแฟdมข�อมูลกับจาํนวนเงิน
ของแต�ละธนาคารให�ถูกต�อง 
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 
 

 

 
วันท่ี 19 ของ 

ทุกเดือน 
นําแฟdมข�อมูลท่ีส�งออกจากระบบ CIS ส�ง
เข�าโปรแกรมธนาคารรวมศูนยO เพื่อแยก
แฟdมข�อมูลเป;นรายธนาคาร จํานวน 14 
แห�ง      
CP3: กปภ.สาขาตรวจสอบรายงานสรุป
ข�อมูลส�งธนาคาร และรายงานรายละเอยีด
ข�อมูลส�งธนาคารว�าครบถ�วนทุกรายการ
ตามท่ีลูกค�าแจ�งหกัหรือไม� 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

รายงานสรุปข�อมูลส�ง
ธนาคาร และรายงาน
รายละเอียดข�อมูลส�ง
ธนาคาร 

นําแฟKมข�อมูลเข�าโปรแกรม

ธนาคารรวมศูนยN 

ส#งออกข�อมูลผู�ใช�น้ํา 
ให�ธนาคาร 

 

ตรวจสอบ 
ความถูกต�อง 

ถูกต�อง 

A 

 

บันทึกแบบคํา 

CP2 

CP3 

ส#งแบบคําขอให� กปภ.สาขา 
 

เร่ิม รับแบบคําขอ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต�อง 

CP1 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 30 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

วันท่ี 22 ของ 
ทุกเดือน 

 

นําแฟdมข�อมูลท่ีได�จากโปรแกรมธนาคาร
รวมศูนยOส�งให�ธนาคารแต�ละแห�ง จาํนวน 
14 ธนาคาร 
 
 
 
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

 

 
วันท่ี 26 ของทุก
เดือน หรือวันทํา

การถัดไป
หลังจากวันท่ี 25 

ของทุกเดือน 
 

รับแฟdมข�อมูลการหักบญัชีจากธนาคารท้ัง 
14 แห�ง 
 

งานงานตัวแทน
เก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 
 
 
 

 

 

 

เม่ือได�รับ
แฟdมข�อมูล 

ตรวจสอบแฟdมข�อมูลท่ีได�รับจากธนาคาร
กับจํานวนเงินท่ีธนาคารส�งให� กปภ.หาก
แฟdมข�อมูลไม�ถูกต�องแจ�งธนาคารเพื่อให�ส�ง
แฟdมข�อมูลท่ีถกูต�อง 
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

Statement ธนาคาร 

 
 นําแฟdมข�อมูลท่ีได�รับจากธนาคาร 14 แห�ง

เข�าโปรแกรมธนาคารรวมศูนยO เพื่อแยก
แฟdมข�อมูล ได�ออกเป;น 2 แฟdมข�อมูล คือ 
แฟdมข�อมูลสําหรับตัดรับชําระ  (รวมทุก
กปภ.สาขา) และ แฟdมข�อมูลสําหรับบันทึก
บัญชี  
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

รายงานสรุปข�อมูลท่ีหกั
ผ�านธนาคาร รายงาน
รายละเอียดข�อมูลท่ีหัก
ผ�านธนาคาร 

   
 - นําแฟdมข�อมูลตัดรับชําระหน้ีค�าแทน 

กปภ.สาขา 
- นําแฟdมข�อมูลสําหรับบันทึกบัญชีค�านํ้า
รับแทน ผ�านโปรแกรม Make Voucher 
 
 
 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กองการเงิน สนญ. 

รายงานสรุปรับชําระ
ผ�านธนาคาร(แยกตาม 
กปภ.สาขา) ก�อนตัดรับ
ชําระ รายงาน 
รายละเอียดการรับ
ชําระผ�านธนาคาร 
 (แยกตาม กปภ.สาขา) 
หลังตัดรับชําระ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

รับแฟKมข�อมูลจากธนาคาร  

ตัดรับชําระลูกหนี้ใน

ระบบ  และบันทึกบัญช ี

ตรวจสอบ 
ความถูกต�อง 

นําแฟKมข�อมูลเข�าโปรแกรม

ธนาคารรวมศูนยN  

นําแฟKมข�อมูลส#งธนาคาร 

14 แห#ง 

A 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 31 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2-9 รายละเอียดงานย�อย การรับชําระค�านํ้าประปาโดยสาํนักงานใหญ�จัดเก็บ 

ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการอ�านมาตรวัดนํ้า 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/ControlPoint(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

  
 

ทุกวัน 

รวมรวบใบแจ�งหน้ีค�านํ้าประปาดึง
ข�อมูลใบแจ�งหน้ีจากระบบ CIS 
CP1: ตรวจสอบใบแจ�งหน้ีจาก     
กปภ.สาขาให�ครบถ�วน 

-งานตัวแทนเก็บเงิน 
(ผู�ใช�น้ําเอกชน) 
-งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
(ผู�ใช�น้ําราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) 

ใบแจ�งหน้ีค�า
นํ้าประปา 

  
ทุกวัน 

ตรวจสอบความถูกต�องของใบแจ�งหน้ี 
เช�น จํานวนเงิน หน�วยนํ้า จํานวน    
ผู�ใช�น้ํา 

-งานตัวแทนเก็บเงิน 
(ผู�ใช�น้ําเอกชน) 
- งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
(ผู�ใช�น้ําราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) 

ใบแจ�งหน้ีค�า
นํ้าประปา 

 

 
ภายในวันท่ี 10 
และ 20 ของทุก
เดือน หรือ เม่ือ

ได�รับเอกสารจาก 
กปภ.สาขา
ครบถ�วน 

พิมพOใบแจ�งหน้ีจากระบบ CIS  
จัดทําหนังสือแจ�งหน้ีค�านํ้าประปา  

-งานตัวแทนเก็บเงิน 
(ผู�ใช�น้ําเอกชน) 
- งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
(ผู�ใช�น้ําราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) 

หนังสือแจ�งหน้ีค�า
นํ้าประปา 

  
ภายใน 15 วัน 

นับต้ังแต�วันท่ีแจ�ง
หน้ี 

ผู�ใช�น้ํามาจ�ายชําระเงินค�านํ้าประปา 
โดยเงินสด เช็ค ดร�าฟ เงินโอน พร�อม
ใบแจ�งหน้ี 
CP2 : ตรวจสอบรายละเอยีดของเช็ค 
ดร�าฟ เช�น วันท่ี จ�ายและจํานวนเงิน 

- งานตัวแทนเก็บเงิน 
(ผู�ใช�น้ําเอกชน) 
- งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
(ผู�ใช�น้ําราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) 

 

  
ทุกวัน 

ตรวจสอบความถูกต�องของจาํนวนเงิน
กับใบแจ�งหน้ีค�านํ้าประปา 

- งานตัวแทนเก็บเงิน 
(ผู�ใช�น้ําเอกชน) 
- งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
(ผู�ใช�น้ําราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) 

 

 

 
 

ทุกวัน 
-บันทึกรับชําระในระบบ CIS  
 

CP. : ตรวจสอบการรับชําระ/หน้ีค�าง
ทุกส้ินเดือน 
 

- งานตัวแทนเก็บเงิน 
(ผู�ใช�น้ําเอกชน) 
- งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
(ผู�ใช�น้ําราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวบรวมใบแจ�งหน้ี 
ค�านํ้าประปา 

ตรวจสอบ
ความถูกต�อง 

ไม�ถูกต�อง 

จัดทําหนังสือแจ�งหน้ีค�า
นํ้าประปา และรายละเอยีด

ค�านํ้าประปา 

ผู�ใช�น้ําจ�ายชําระค�านํ้าประปา 

  ตรวจสอบ
ความถูกต�อง 

บันทึกรับชําระ        
ค�าน้ําประปาในระบบ 

   A 

ไม�ถูกต�อง 

ถูกต�อง 

CP1 

CP2 

CP3 

ถูกต�อง 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/ControlPoint(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

  
ทุกวัน 

-ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีจาก
ระบบCIS ให�ผู�ใช�น้ําสําหรับกปภ.สาขา
(CIS) 
 

- งานตัวแทนเก็บเงิน 
(ผู�ใช�น้ําเอกชน) 
- งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
(ผู�ใช� นํ้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) 

ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษี 

  
ทุกวัน 

กปภ.สาขา สามารถตรวจการรับชําระ
จากส�วนกลางในรายงาน ส้ินวัน  
 
CP4:ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินท่ี  กปภ.
สาขา ออกให�ถูกต�องก�อนส�งให�ผู�ใช�นํ้า
(หากมี) 
 

-งานตัวแทนเก็บเงิน
(ผู�ใช�น้ําเอกชน) 
-งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
(ผู�ใช�น้ําราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) 
- งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษี 
รายงานรับชําระค�า
นํ้าประปาท่ีส�วนกลาง 

 

ตารางท่ี 2-10 รายละเอียดงานย�อย การรับชําระค�านํ้าประปา  โดยจัดเก็บผ�านระบบGFMIS 

ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการอ�านมาตรวัดนํ้า 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวข�อง 

 

 

ทุกวนั 
เวลา 8.30 น. 

เรียกรายงานรับชําระผ�านระบบ GFMIS จาก
เว็บไซตOกรมบัญชีกลาง มาบันทกึใน Microsoft 
Excel (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมภาคผนวก 3 
หน�า 132) 
CP1 : ตรวจสอบก�อนคัดลอกข�อมูล เช�น ส�วน
ราชการผู�จ�ายชําระเงิน หน�วยเบิกจ�าย วันทีส่ั่งโอน
เงิน จาํนวนเงิน เพ่ือจัดเก็บเข�า Excel File เป;น
ประจําทกุวนั 

งานเร�งรัดติดตามหนี้
กองการเงิน สนญ. 

รายงานรับชําระ 
ผ�านระบบ GFMIS 
จากเว็บไซตO
กรมบัญชีกลาง 

 

 

 
ทุกวนั 

 

เรียก Bank Statement จากเว็บไซตOของ
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-4-34144-1 มา
บันทึกใน Microsoft Excel (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติม ภาคผนวก 3 หน�า 133) 

งานเร�งรัดติดตามหนี ้
กองการเงิน สนญ. 

Bank Statement 

 

 

 
ทุกวนั 

 

กระทบยอดจํานวนเงินระหว�างรายงานรับชําระ
ผ�านระบบ GFMIS กับจํานวนเงินที่เข�าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก 3 หน�า 134) 
CP2 : ตรวจสอบจาํนวนเงิน จัดเรียงจากจํานวน
น�อยไปหามาก 

งานเร�งรัดติดตามหนี ้
กองการเงิน สนญ. 

 

 

 

 
ทุกวนั 

ตรวจสอบความถูกต�อง หากไม�ถกูต�องหาสาเหตุ 
และกระทบยอดใหม� 

งานเร�งรัดติดตามหนี ้
กองการเงิน สนญ. 

 

เริ่ม 

กระทบยอด 

ตรวจสอบ 
ความถูกต�อง 

เรียกรายงานรับชําระ 

เรียก Bank Statement  

ไม�ถูกต�อง 

ถูกต�อง 

   A 

  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ ี

กปภ.สาขา CIS ตรวจสอบการ
รับชําระจากส�วนกลางตาม

รายงาน (มีค�านํ้าค�าชําระ)Billing 

  จบ 

CP4 

CP1 

CP2 

A 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

 

 

 

 
 

ทุกวนั 
 

 
บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารจากการรับชําระผ�าน
ระบบ GFMIS เข�าระบบ SAP (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมภาคผนวก 3 หน�า 136) 
 
 
 

งานเร�งรัดติดตามหนี ้
กองการเงิน สนญ. 

 

 

 

 
ทุกวนั 

 

ตรวจสอบรายการรับชําระว�าเป;นค�าน้ําประปาของ 
กปภ.สาขาใด จากฐานข�อมูลรับชําระย�อนหลัง 
กกง./ฐานข�อมูล ผู�ใช�น้ําทัว่ประเทศ/เว็บไซตO
ตรวจสอบหนี้ GFMIS/เว็บไซตOตรวจสอบข�อมูล
หน�วยราชการที่ค�างชําระกับ กปภ. 
 

งานเร�งรัดติดตามหนี ้
กองการเงิน สนญ. 

 

 

 

 
ทุกวนั 

 

 
มีฐานข�อมูล 
ตรวจสอบความถูกต�อง 
ไม�มีฐานข�อมูล 
แจ�ง กปภ.สาขาช�วยตรวจสอบ 
 

-งานเร�งรัดติดตาม
หนี้ กองการเงิน 
สนญ. 
-งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

 

 

 

 
ทุกวนั 

 

ตรวจสอบยอดเงิน หากถกูต�องดําเนนิการต�อไป  งานเร�งรัดติดตามหนี ้
กองการเงิน สนญ. 

 

 

 

 

 

 

 
ทุกวนั 

 

ข�อมูลตรงกับรายการรับชําระ 
ระบบ CIS 
งานเร�งรัดติดตามหนี ้ตัดรับชําระในระบบ CIS 
จัดพิมพOใบเสรจ็รับเงินกรณีส�วนกลางเบิกจ�าย /    
กปภ.สาขา จัดพิมพOใบเสร็จ  จัดส�งให�ผู�ใช�น้าํ 
กรณีคลังจังหวัดเบิกจ�าย (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมภาคผนวก 3 หน�า 138) 
CP3 กปภ.สาขาต�องมกีารตรวจสอบกับระบบก�อน
พิมพOใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีตามที่หน�วยงานแจ�งมา 

- งานเร�งรดัติดตาม
หนี้ กองการเงิน 
สนญ. 
- งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

- ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี  
- รายงานรับชําระ 
ผ�านระบบ  
GFMIS ฯ 

 
 

ทุกวนั 
กปภ.สาขา /กองการเงิน  จัดพิมพOใบเสร็จรบัเงิน 
อ�างอิงข�อมูลที่ กองการเงินแจ�งตัดรับชําระ สําหรับ
กรณีที่หน�วยงานในท�องถิ่น เป;นผู�จ�ายเงิน  
และรายการตัดรับชําระลูกหนี้ในระบบ CIS แล�ว 
 

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี 
หนังสือตอบรับ
และจัดส�ง
ใบเสร็จรับเงิน 
 

 
 
 

ทุกวนั 
 
 
 

บันทึกบัญชีค�าน้ํารับแทน-ลูกหนีร้าชการ ให�กับ 
กปภ.สาขา  
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมภาคผนวก 3 หน�า 
144) 
 
 
 
 
 

งานเร�งรัดติดตามหนี ้
กองการเงิน สนญ. 
 
 
 
 
 

 

 

บันทึกบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร 

ตรวจสอบรายการรับชําระ 
ว�าเป;นของ กปภ.สาขาใด 

ฐานข�อมูล 

ยอดเงิน 

ไม�มี 

มี 

ตัดรับชําระในระบบ CIS พิมพNใบเสร็จ 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และหนังสือนําส�ง 

บันทึกบัญชี          
ค�าน้ํารับแทน

จบ 

ถูกต�อง CP3 

A 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2-11 รายละเอียดงานย�อย การรับชําระค�านํ้าประปา โดยจัดเก็บผ�าน กปภ.สาขาอ่ืน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการอ�านมาตรวัดนํ้า 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3นาที 
 

 

เมื่อผู�ใช�นํ้ามาชําระค�านํ้าทีเ่คาน5เตอร5ของ 
กปภ.สาขา 
การรับชําระต�างสาขาสามารถชําระได�
ตลอดวันทําการ 
1. พนักงานการเงิน รับใบแจ�งค�านํ้า พบว�า 
เข�ารับชําระค�านํ้าตามปกติ หากเป;น หาก
เป;นกรณีต�างสาขา ระบบจะตรวจสอบ 
CP1: ระวังหากค�าน้ําเกนิกําหนด และค�าน้ํา
มากกว�าเงินประกันการใช�น้ําอาจต�องประสา
นกปภ.สาขาว�าตัดมาตรหรือยังและแจ�งผู�ใช�น้ํา
ด�วย 
2. ข�อมูลท่ีปdอนเข�าระบบ CIS จะถูก
ตรวจสอบว�าสามารถรับชําระต�างสาขาได�
หรือไม�  ตามเง่ือนไขของระบบ CIS 
กรณีที่ 1 หากสามารถรับชําระได� ให�รับเงิน
พิมพOใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให�ผู�ใช�นํ้า 
กรณีท่ี 2หากไม�สามาถรับค�านํ้าได�หน�าจอ
แจ�งให�ติดต�อ กปภ.สาขาท่ีใช�บริการ ให�แจ�ง
ผู�ใช�น้ําให�เข�าใจ  
3. ยอดรับแทนสาขาอื่นอื่นจะออกใน
รายงานประจาํวันในการโอนเงินให�
ตรวจสอบและโอนเงิน 
CP2: ระบบการรับชําระค�าน้ําต�างสาขารับ
ชําระเฉพาะเงินสดเท�านั้น 

4. ส้ินวัน พิมพOรายงานสรุปการรับชําระ
พร�อมกระทบยอดเงินสดและนําเงินสดส�ง
คณะกรรมการตรวจนับ 
5.จัดทํา Text file ผ�าน โปรแกรมรับชําระ
ต�างสาขาเพื่อส�งข�อมูลการแจกแจงเงินสด
เข�าระบบ SAP 
6.นํา Text file การแจกแจงเงินสดเข�าSAP 
ผ�านโปรแกรม CIS.SAP 
7.บันทึกตรวจนับเงินสดพร�อมเขียนใบPay-
in พร�อมนําเงินฝากธนาคาร CP-3: ระบบ 
CIS ค�าน้ําค�างชําระ 2 เดือนไม�สามารถรับชําระ
แทนกปภ.สาขาอืน่ได� เท�านัน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจัดเก็บ
รายได�/งาน
อํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CP1 

CP2 

คืนใบแจ้งผู้ใช้นํ %า 

ผู�ใช�น้ําชําระ
ค�าน้ํา 

บันทึกข�อมูลรับชําระเงินค�าน้ําใน
ระบบ CIS หน�าเคานOเตอรO 

บันทึกรับชําระน้ําใน
ระบบ CIS  

ไม�รับค�าน้ําจาก
ผู�ใช�น้ําเคานOเตอรO 

CP2 

ไมไ่ด้ 

ใบเสร็จค่านํ า/

ใบกํากับภาษี 

ผู้ ใช้นํ %า 

บันทึกตรวจนับเงินสด /พิมพO
รายงานประจําวันระบบ CIS  

โอนเงินตามรายงาน R_031(รายวัน)และ
สรุปรายได�ตามขั้นตอนการรับชําระหน�า
เคานOเตอรOกรับชําระน้ําในระบบ CIS  

ปิดงานวนัอตัโนมติั เวลา 24.00 น. 

รับชําระ

คา่นํ %า 

ได้ 

หมายเหต ุ: การรับชําระตา่งสาขา 

1(รับแทน กปภ.สาขาอื.น) 
2  กปภ.สาขาอื.นรับแทน 

ระบบมีรายงานออกทกุสิ %นวนัสามารถ
ตรวจสอบได้ 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ข้ันตอนปฏิบัติงานในระบบ  CIS  ด�านงานจัดเก็บรายได�  เพ่ือรองรับ แนวทางปฏิบัติการประมวลผลปZดส้ินวัน 
และการประมวลผลปZดส้ินเดือน(อัตโนมัติ) 
 

๑. การปZดสิ้นวัน 
 

รายการ แนวทางปฏิบัติ ผู�ดําเนินการ 
1.การปpดรับชําระเงินประจําวัน เวลา 16.00น.หรือตามเวลาท่ีต�องนําฝากเงินหรือหลัง้ินสดุเวลา

ให�บริการของแต�ละหน�วยงานให�ผู�ปฏิบัติงานพิมพOรายงานสิ้นวัน
เพ่ือตรวจสอบกระทบยอดรายการรับชําระเงินแต�ละวัน 
(R_137,R_183,R_013) 
หมายเหต:ุ ไม�มีการกดปุ�มล็อคระบบและปpดระบบสิ้นวัน 

พนักงาน
ผู�รับผิดชอบ 

2.การปpดสิ้นวัน(อัตโนมัติ) เวลา 24.00น.ระบบประมวลผลปpดสิ้นวันโดยอัตโนมัติทุก
หน�วยงาน และเปลี่ยนวันท่ีของระบบให�เป;นวันถัดไป 
 

ระบบ CIS 

3.การตรวจสอบ/ส�งออกข�อมูล(หลัง
ปpดสิ้นวัน) 

3.1 ตรวจสอบรายงานของวันท่ีผ�านมาและกระทบยอดเพ่ือความ
ถูกต�องครบถ�วน 
3.2 การส�งออกไฟลO Template  
    -เข�าเมนูการปpดสิ้นวันเพ่ือส�งออกไฟลO Template ของวันท่ี
ผ�านมา 
 

พนักงาน
ผู�รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ :  ระบบCIS  การส�งข�อมูลผู�ใช�น้ํา เข�าส�งระบบ BL Centerอัตโนมัติทุกสิ้นวัน 

 
รายงานท่ีใช�กระทบยอด ณ สิ้นวัน 

R_150 รายงานสรุปรายได�ค�านํ้าและการรบัชําระประจําวัน 
R_013 รายงานสรุปรายได�  
R_183 รายงานการรับเงินค�านํ้าประจําวันทุกช�องทาง 
R_187 รายงานทะเบียนคุมการรับเช็ค 
R_052 รายงานสรุปการรับชําระค�านํ้าตามหน�าบัญชี 
R_049 รายงานรายละเอียดการรับชําระค�านํ้าตามหน�าบัญชี 
R_050 รายงานสรุปการรับชําระค�านํ้าหน�าเคานOเตอรOประปา 
R_051 รายงานรายละเอียดการรับชําระค�านํ้าหน�าเคานOเตอรOประปา 
R_176 รายงานรับเงินประกันการใช�นํ้า(งานจัดเก็บรายได�) 
R_027 รายงานรับเงินรายได�ค�านํ้าอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับผู�ใช�นํ้า 
R_035 รายงานการหักกลบค�านํ้าจากค�านํ้ารับล�วงหน�า/ค�านํ้ารับซํ้า 
R_061 รายงานการรับชําระเงินค�านํ้าล�วงหน�า 
R_177 รายงานสรุปการรับชําระค�านํ้าตัวแทนเอกชน 
R_012 รายงานรายการคืนเงิน 

รายงานเกี่ยวกับการต้ังหนี้ 
R_157 รายงานสรุปหน้ีค�านํ้าผ�านมาตร 
R_155 รายงานตรวจสอบข�อมลูการส�งออก H/H  
R_156 รายงานตรวจสอบข�อมลูนําเข�า H/H 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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การรับชําระหน�าเคาน5เตอร5แต�ละ User 
R_137 รายงานรายละเอียดการรับชําระเงิน 

 

รายงานเกี่ยวกับการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน USER (ผู�มีอํานาจในการยกเลิก) 
R_072 รายงานการยกเลิกใบเสรจ็รับเงิน 
R_073 รายงานการพิมพOใบเสร็จซํ้า 
 
 
 

2.การปZดงานสิ้นเดือน ปZดงานอัตโนมัติ เวลา 24.00 น.   
 

รายการ แนวทางปฏิบัติ ผู�ดําเนินการ 
1.การประมวลผลหน�วยนํ้าเฉลีย่ 
-ก�อนวันทําการสุดท�ายของเดือน 

-ระบบประมวลผลเพ่ือสร�างข�อมมลูหน�วยนํ้าเฉลี่ย 
-หลังจากวันท่ีCISประมวลผลหน�วยนํ้าเฉลี่ยแล�วถ�ามีการอ�าน
มาตรเก็บตกในระบบ CIS เมื่อบันทึกข�อมูลตั้งหน้ี ระบบจะสร�าง
ข�อมูลหน�วยนํ้าเฉลี่ยด�วย   

พนักงาน
ผู�รับผิดชอบ 

2.การปฏิบัติงาน 
-วันทํางานสุดท�ายของเดือน 

2.1 ตรวจสอบข�อมูลผู�ใช�นํ้าท่ียังไม�ได�ตั้งหน้ีในเดือน การอ�าน
มาตร(R_149รายงานผู�ใช�นํ้าสถานะปกติท่ียังไม�ได�อ�านมาตร)และ
ปฏิบัติงานงานต�างๆภายในเดือนให�แล�วเสร็จ เช�น การปpดคําร�อง
เปลี่ยนประเภทผู�ใช�นํ้าและปรับปรงุข�อมูลให�ถูกต�อง การประสาน
มาตร,ตัดมาตร เปdนต�น  
2.2 ตรวจสอบรายงานการบันทึกข�อมูลอ�านมาตรท่ียังไม�ได�กดตั้ง
หน้ี กรณีท่ีผู�ปฏิบัติงานบันทึกข�อมลูอ�านมาตรในระบบแต�ยังไม�
กดตั้งหน้ีเพ่ือตั้งหน้ีในระบบ  
2.3 เวลา 16.00 น.หรือตามเวลาท่ีกปภ.สาขา ต�องนําฝากเงิน
หรือหลังสิ้นสุดเวลาให�บริการของแต�ละสาขา ให�ผู�ปฏิบัติงาน
พิมพOรายงานสิ้นวันเพ่ือตรวจสอบกระทบยอดรายการรับชําระ
เงินแต�ละวัน (R_137,R_183,R_013) 
2.4 เวลา 16.01 น.ส�งข�อมูลการอ�านมาตรของเดือนถัดไป  
**ระบบไม�อนุญาตให�ส�งออกข�อมูลอ�านมาตรของเดือนถัดไป 
หากกรณีท่ีผู�ปฏิบัติงานบันทึกข�อมูลอ�านมาตรในระบบแต�ยังไม�
การต้ังหนี้ในระบบ  

ระบบ CIS 

3.การปpดสิ้นเดือน เวลา 24.00น.ระบบประมวลผลปpดสิ้นเดือนโดยอัตโนมตัิทุก
หน�วยงาน และเปลี่ยนเดือนในระบบเป;นเดือนถัดไป 

 

3.การตรวจสอบ/ส�งออกข�อมูล
(หลังปpดสิ้นเดือน) 

4.1 ตรวจสอบรายงานของวันท่ีผ�านมาและกระทบยอดเพ่ือความ
ถูกต�องครบถ�วน 
4.2 การส�งออกไฟลO Template  
    -เข�าเมนูการปpดสิ้นเดือนวันเพ่ือส�งออกไฟลO Template ของ
เดือนท่ีผ�านมา 
 

พนักงาน
ผู�รับผิดชอบ 
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รายงานท่ีใช�กระทบยอด ณ สิ้นเดือน 

R_094 รายงานใบแจ�งหน้ีคงค�าง 
R_099 รายงานจํานวนผู�ใช�นํ้าแยกตามกลุ�มการใช�นํ้า 
R_100 รายงานจํานวนผู�ใช�นํ้าแยกตามขนาดมาตรวัดนํ้า 
R_114 รายงานรายได�ค�านํ้าและการรับเงินประจําเดือน 
R_111 รายงานวิเคราะหOอายหุน้ีค�าง(รวม) 
R_142 รายงานวิเคราะหOอายหุน้ีค�างชําระค�าบริการนํ้าประปาส�วนเอกชน 
R_142_1 รายงานวิเคราะหOอายหุน้ีค�างชําระค�าบริการนํ้าประปาส�วนราชการ 
R_083 รายงานสรุปภาษีขาย 
R_005 รายงานผู�ใช�นํ้ารายใหม�ท่ีโอนเข�าระบบ 
R_043_2 สรุปการรับชําระผ�านธนาคารรวมศูนยOแบบเดมิ(ส�งข�อมูล) 
R_044_2 รายละเอียดการรบัชําระผ�านธนาคารรวมศูนยOแบบเดิม(ส�งข�อมลู) 
R_047_2 สรุปการรับชําระผ�านธนาคารรวมศูนยOแบบเดมิ(หลังตดัรับชําระ) 
R_048_2 รายละเอียดการรบัชําระผ�านธนาคารรวมศูนยOแบบเดิม(หลังตัดรับชําระ) 
R_055 สรุปการรับชําระผ�านตัวแทนเก็บเงินเอกชน(หลังตัดรับชําระ) 
R_056 รายละเอียดการรบัชําระผ�านตัวแทนเก็บเงินเอกชน(หลังตัดรับชําระ) 
R_024 รายงานผู�ใช�นํ้าท่ีสมควรจะถูกตัดมาตร 
R_194 รายงานรายละเอียดภาษีขาย 

 
การควบคุมภายในด�านการจัดเก็บรายได�ท่ีควรจัดทํา 

1.กปภ.สาขาควรมีการตรวจสอบ รายงานเพ่ือการโอนเงิน จาก R_137 รายตัว,R_183,R_013  ทุกวันรายละเอียด 
ขั้นตอนการตรวจสอบและจัดทําสมุดเงินสด/เงินโอน (ภาคผนวก 3)ตัวอย�างรายงาน 

2.มีการตรวจสอบรายงานหลังปpดการบริการของสาขา เปรยีบเทียบกับ รายงานหลังปpดงานวันในวันถัดไป ปdองกัน  
การเข�าทํารายการ ระหว�างเวลาก�อนปpดงานวัน  
3. มีการสุ�มตรวจนับเงินสดหน�าเคานOเตอรO ตามมาตรการการควบคุมภายใน  
4. การจัดทําหลักฐานการเบิก-จ�าย ใบเสร็จรับเงิน ระบุเลขเล�มท่ีเบิกและลายมือซ่ือผู�เบิกจ�าย  
5.จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน การใช�ไปของใบเสร็จรับเงินท่ีนํามาใช�รับเงิน ท้ังช�วงปpดระบบเพ่ือนําฝากธนาคารและ 
ช�วงปpดระบบสิ้นวันทําการ(กรณรีบัเงินด�วยระบบคอมพิวเตอรOออนไลนO) 
6.การยกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกฉบับควรได�รับการอนุมัติจากผู�จัดการกปภ.สาขา และต�องมเีอกสารท้ังชุด(ต�นฉบับและ 
สําเนา)ขีดฆ�ายกเลิกและเซ็นช่ือผู�ยกเลิกกํากับ 
7.มีการสอบทานความต�อเน่ืองและครบถ�วนของลําดับใบเสรจ็รับเงิน 
8.กรณีท่ีมีการยกเลิกเฉพาะเลขท่ีใบเสรจ็รับเงินคอมพิวเตอรOให�ตรวจสอบเลขลําดับใบเสรจ็รับเงินท่ีต�อเน่ืองกัน 
9.คณะกรรมการรักษาเงินตรวจนับเงินและนําเงินฝากตู�นิรภัยถูกต�องตรงกับยอดสรุปรับเงินประจําวันท้ังเงินสดและเช็ค 
10.มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีผู�บันทึกบัญชี บันทึกรายการจากเอกสารรับ-จ�ายท้ังชุดเพ่ือ Re-Check รายการรับ-จ�ายท่ี 

ผิดปกติและรายงานผลให�ผู�บังคับบัญชาทราบ 
11.จัดทํากระบวนการควบคุมภายใน เป;นงานท่ีต�องปฏิบัติโดยปกต ิ
12.ทบทวนระบบควบคุมภายในอย�างน�อยปVละครั้งสําหรับเกณฑOปกติและหากสภาพแวดล�อมเปลีย่นแปลง เช�น  

เปลี่ยนตัวเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน หรอืเปลี่ยนระบบการเงิน ให�เพ่ิมพิจารณาทบทวนการควบคุมภายในใหม� 
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ตารางท่ี 2-12 รายละเอียดงานย�อยการจัดประเภทผู�ใช�นํ้า(กรณีรับคําร�อง/รายงานขอเปลี่ยนประเภทผู�ใช�นํ้า) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ร�อยละความถูกต�องของการจัดประเภทผู�ใช�นํ้า 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 
ทุกต�น

ปVงบประมาณ 
 

หัวหน�างานจัดเก็บรายได� เสนอแต�งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบประเภทผู�ใช�น้ํา 
ผู�จัดการอนุมัติคําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเภทผู�ใช�น้ําเพือ่ตรวจสอบ
ประเภทผู�ใช�น้ําให�ถูกต�องตามระเบยีบ 
กปภ.  

งานจัดเก็บรายได� 
กปภ.สาขา 

คําส่ังแต�งต้ัง
คณะกรรมการ 

 

 

10 นาที 

ขั้นตอนท่ี 1 
กรณี 1 ผู�ใช�น้ํายื่นคําร�อง ขอเปล่ียน
ประเภทผู�ใช�น้ํารับคําร�องในระบบ เพื่อ
ดําเนินการ(งานจัดเก็บรายได�) 
กรณี ๒ผู�อ�านมาตรพบว�าประเภทผู�ใช�น้าํท่ี
อ�านมาตรเปล่ียนไป/จัดประเภทไว�ไม�
ถูกต�อง จึงรายงานการอ�านมาตรขอ
เปล่ียนประเภทผู�ใช�น้ําภายใน 2 วัน
หลังจากท่ีอ�านมาตรพบ  
 

งานอํานวยการ/ 
งานจัดเก็บรายได� 

กปภ.สาขา 

คําร�องขอ
เปล่ียนแปลง

ประเภทผู�ใช�น้ํา 

 

 

ภายใน 5 วัน
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
ข�อเท็จจริง ตามคําร�อง/รายงานอ�านมาตร 
พร�อมสรุป  

งานจัดเก็บรายได� 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบประเภท 
ผู�ใช�น้ํากปภ.สาขา 

 

 

 

ภายใน 5 วัน
ทําการ 

ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลการตรวจสอบ 
กรณี  ไม�ถูกต�อง ให�เสนอขอปรับเปล่ียน
ประเภทผู�ใช�น้ําเดิมเป;น ประเภทผู�ใช�น้ํา
ใหม�ต�อผู�จัดการ เม่ือผู�จัดการอนุมัติจัดแจ�ง
ให�ปpดงานคําร�องCISแก�ไข ข�อมูลผู�ใช�น้ํา 
ตามท่ีได�รับอนุมัติเปล่ียน 
กรณี  ถูกต�อง ประเภทผู�ใช�น้ําเดิมถูกต�อง
แล�วเสนอผู�จัดการรับทราบ และส�งผลการ
ตรวจสอบให�งานจัดเก็บรายได�แจ�งผู�ใช�น้าํ/
ตัวแทนอ�านมาตรทราบต�อไป  
# ปZดคําร�องที่รบัจากผู�ใช�นํ้าภายในเดอืน 
 

งานจัดเก็บรายได�     
กปภ.สาขา 

ผจก.กปภ.สาขา 
 

รายการผู�ใช�น้ํา
ติดต้ังใหม� 

 

 

ก�อนดึงข�อมูล
ไปอ�านมาตร
รอบถัดไป 

 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 4 เม่ืองานจัดเก็บรายได�ได�รับคํา
ร�องท่ีปpดมาดําเนินการแก�ไขข�อมูลผู�ใช�น้ํา
ในระบบ CIS แล�วเสร็จ และเตรียมอ�าน
มาตรในรอบต�อไป 
แจ�งผลการตรวจสอบให� ผู�ใช�น้ํา/ตัวแทน
อ�านมาตร รับทราบผลการตรวจสอบ
ปรับเปล่ียนประเภทผู�ใช�น้ําส้ินสุดกิจกรรม
การเปล่ียนประเภทผู�ใช�น้ําให�ถูกต�อง 
 
 
 

งานจัดเก็บรายได�     
กปภ.สาขา 

 

รายงานผู�ใช�น้ํา
เปล่ียนประเภท
ระหว�างเดือน 

 
 

เริ่ม ผู�ใช�น้ํา ยื่นคําร�อง/ผู�อ�าน
มาตร ยื่นรายงาน  ขอ
ปรับประเภทผู�ใช�น้ํา 

ประเภท 
ผู�ใช�น้ําเดิม 

ไม#ถูกต�อง 

งานจัดเก็บรายรับคําร�องมา
แก�ไขข�อมูลใน CIS 

ถูกต�อง รายงานการปรับเปลี่ยน
ให� ผจก.อนุมัติ

ผจก.แต�งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเภทผู�ใช�น้ํา 

คณะกรรมการฯตรวจสอบ
ข�อมูล ประเภทผู�ใช�น้ํา  

งานจัดเก็บรายได�แจ�งผู�ใช�น้ํา/
ตัวแทนอานมาตร รับทราบผลการ

ตรวจสอบการแก�ไข 

สิ้นสุด รออ�านมาตรรอบถัดไป 

คําร�องขอเปลี่ยนประเภท/
รายงานอ�านมาตร 

ปpดคําร�องขอเปลี่ยน
ประเภทและเปลี่ยนข�อมูล 
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หมายเหตุกรณี ผู�ใช�น้ําขอติดต้ังใหม�   
 ผู�สํารวจประมาณราคาจะแจ�งประเภทผู�ใช�นํ้าเบ้ืองต�นในแบบสํารวจประมาณราคาก�อน เมื่อผู�อ�านมาตรไปอ�านมาตรใน
รอบแรก จําเป;นต�องสํารวจประเภทผู�ใช�นํ้ามาแจ�งให�ถูกต�องตามความเป;นจริง เน่ืองจากในข้ันตอนการสํารวจประมาณราคาน้ัน 
บางครั้งผู�ใช�นํ้ายังไม�ได�ดําเนินกิจการหรือเข�าอยู�อาศัย ผู�สํารวจจะยังไม�สามารถทราบประเภทผู�ใช�นํ้าท่ีแน�นอน 
การควบคุมการจัดประเภทผู�ใช�น้ําให�เป3นไปตาม การจัดประเภทผู�ใช�น้ําตามระเบียบ กปภ.ว�าด�วยการจัดประเภทผู�ใช�น้ําและ
เปลี่ยนประเภทผู�ใช�น้ํา พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558และระเบียบ กปภ.ว�าด�วยการจัดประเภทผู�ใช�น้ําและ
เปลี่ยนประเภทผู�ใช�น้ํา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันท่ี  25 พฤษภาคม 2563 

ผู�เกี่ยวข�อง 
- ผู�มีหน�าท่ีอ�านมาตร/จัดประเภทผู�ใช�นํ้า 
- ผู�มีหน�าท่ีสุ�มอ�านมาตร( 2%) ครอบคลุม ท่ัวถึง หรือไม� อย�างไร 
- คณะกรรมกการจัดประเภท/เปลี่ยนประเภทผู�ใช�นํ้าต�องทําอย�างไรและมีความเข�าใจบทบาทหน�าท่ีมากน�อยเพียงใด 
- ผู�จัดการ กปภ.สาขา 

โดย แบ�งกลุ�มผู�ใช�น้ํา 3 ประเภท หลัก ๆ ดังนี้ 
  1. ท่ีอยู�อาศัย และอ่ืนๆ 
  2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 

 3. รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ� 
สาระสําคัญ(บางส�วน)เช�น 
ข�อ 5 การจัดประแภทผู�ใช�นํ้าและเปลี่ยนประแภทผู�ใช�นํ้าให�พิจารณาจาก  สภาพการใช�นํ้า และวัตถุประสงคOสําคัญการ
ชํ้าตามการใช�จริง 
ข�อ 6 ผจก.กปภ.สาขาแต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดประแภทผู�ใช�นํ้าและเปลี่ยนประเภทผู�ใช�นํ้าเพ่ือเสนอ
ความเห็นให� ผจก.กปภ.สาขาเป3นผู�อนุมัติ 
ข�อ 7 การเปลี่ยนประเภทผู�ใช�นํ้าให�พิจารณาเมื่อใด(ข�อ 7.1-7.5)และให�ดําเนินการภายใน 30 วันไม�มีผลย�อนหลัง (ระบบ 
CIS กปภ.สาขาควรดําเนินให�แล�วเสร็จ  ก�อนส�งข�อมูลอ�านมาตรรอบถัดไป) 
ข�อ 8 นอกเหนือจากท่ีกําหนดในระเบียบน้ีให�นําเสนอรองปฏิบัติการภาคท่ีสังกัด พิจารณา 
ข�อ 9 คําสั่งหรือบันทึกใดท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ีแทน 

ฯลฯ 
เอกสารแนบท�ายระเบียบ 

ผู�ใช�น้ําประเภท 1  ท่ีอยู�อาศัย และอ่ืนๆ รหัส 11รหัส 16   
รหัส 11 ประเภทย�อย : สถานท่ีพักอาศัยเอกชน 
การพิจารณา วัตถุประสงคO หลักเพ่ือการพักอาศัย มี 2 แบบ 
-แบบรายเดีย่ว  บ�านเดี่ยว ทาวเฮ�าสO ไม�ได�พ�วงไปใช�กับแห�งอ่ืนๆ 
-แบบรายกลุ�ม เช�น เรือนแถว(ห�องแถว) หอพัก แฟลต อพารOทเมนตO คอนโดมเีนนียม อาคารชุดเพ่ือการอยู�อาศัย เป;นต�น  
รหัส 12 ประเภทย�อย : สถานท่ีพักอาศัยของรัฐ 
เช�น บ�านพัก แฟลต หรืออาคารในลักษณะใดก็ตาม  
รหัส 13 ประเภทย�อย : สถานท่ีพักอาศัยและมีการประกอบการค�า 

การพิจารณา วัตถุประสงคO (พักอาศัยเป;นหลักแต�อาจค�าขาย หรือ ประกอบการเพ่ือช�วยเหลือครอบครวั เล็กๆน�อยๆ 
ข�อสังเกตเบ้ืองต�น 

- ใช�บ�านท่ีอยู�อาศัยเป;นหลัก ทํา/ดดัแปลงเป;นท่ีค�าขายหรือประกอบการ 
- เป;นลักษณะไม�มั่นคงถาวร เช�น เพิงพัก รถเข็น 
- เป;นลักษณะช่ัวครั้งช่ัวคราว หรือตามฤดูกาล 
- เป;นการช�วยเหลือค�าครองชีพของครอบครัวได�เพียงบางส�วน ไม�สามารถเลี้ยงชีพได�จากการค�าขายหรอืการประกอบการ

ท่ีทําอยู� 
- ไม�ไช�อาชีพหลัก หรือ รายได�หลกั 
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**พ้ืนท่ีอาศัยส�วนใหญ�ต�องเป;นท่ีอยู�อาศัย / สดัส�วนการพักอาศัยมากกว�า และอาจมีธุรกิจเล็กๆน�อยๆ 
รหัส 14 ประเภทย�อย : ศาสนสถาน มูลนิธิ หรือองคOการเพ่ือการกุศลสาธารณะ 
รหัส 15 ประเภทย�อย : พรรคการเมือง สถานท่ีทําการของพรรคการเมือง ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย 
รหัส 16 ประเภทย�อย : สถานท่ีพักอาศัยของเอกชนแบบรายกลุ�ม หอพัก แฟลต ประเด็นท่ีพักอาศัยหลายครอบครัวแต�มาตรเดยีว 
 
ข�อควรระวัง  รหัส 13  สถานท่ีพักอาศัยและมีการประกอบการค�ากับ รหัส 29 สถานท่ีพักอาศัยและมีการประกอบการค�าท่ี 
เป;นธุรกิจขนาดเล็ก 
 
ผู�ใช�น้ําประเภท 2  ราชการและธุรกิจขนาดเล็กรหัส 2 
รหัส 21 ประเภทย�อย : ทําการของหน�วยงานราชการ หรือ Office 
รหัส 22 ประเภทย�อย : โรงพยาบาล / สถานพยาบาลของ รัฐ 
รหัส 23 ประเภทย�อย : สถานพยาบาลของเอกชน (เล็กกว�า รพ.)เช�น คลินิก (แยกให�ออกระหว�าง โรงพยาบาลและสถานพยาบาล  
รหัส 24 ประเภทย�อย : สถานสงเคราะหOของรัฐ (บ�านพักคนชรา สถานสงเคราะหOคนพิการ) 
รหัส 25 ประเภทย�อย : สถานศึกษาของรัฐทุกระดับช้ัน  
รหัส 26 ประเภทย�อย : สถานศึกษาของเอกชนต่ํากว�าอุดมศึกษา(ไม�เกินมัธยมปลายหรือเทียบเท�า) 
รหัส 27 ประเภทย�อย : สถานกงสุล องคOการระหว�างประเทศ  
รหัส 28 ประเภทย�อย : ตลาด ศูนยOการค�า ห�างสรรพสินค�า สหกรณO เป;นต�น  ( ตลาด/ตลาดนัด,ห�างค�าปลีก/ค�าส�ง,สหกรณOออม     

 ทรัพยOต�างๆ   
รหัส 29 ประเภทย�อย : ธุรกิจขนาดเล็ก สํานักงานธุรกิจ   

- อาคารเพ่ือทําธุรกิจเป;นหลักแต�อาจไว�พักอาศัยด�วย  
- บ�านพักอาศัยเป;นหลัก และทําธุกิจ/ประกอบการค�าท่ีมสีัดส�วนการค�ามากกว�าหรือไม�น�อยกว�าการพักอาศัยตามปกติ  

เป;นอาชีพหลัก/รายได�หลัก ของครอบครัว 
ผู�ใช�น้ําประเภท 3  รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ�รหัส 3 
รหัส 31 ประเภทย�อย : ท่ีทําการของัฐวิสาหกิจ และองคOการมหาชน (ข�อสังเกต อาจข้ึนต�นด�วย องคOกร องคOการ 
รหัส 32 ประเภทย�อย : การอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม # ค�นหาได�ในเวปไซดO กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th) บริการข�อมูล /ข�อมูลโรงงาน/Downloadข�อมูลโรงงาน/ภาค/จังหวัด/อําเภอ(เลือกข�อมูล
ได�ท่ีละอําเภอ)  
รหัส 33 ประเภทย�อย : สถานบรกิาร ท่ีพัก 
 - สถานบริการ/บันเทิง/สถานเริงรมยO 
 - ท่ีพักหรือโรงแรม 
รหัส 34 ประเภทย�อย : ธนาคารพาณิชยO(กิจการท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

      กลุ�ม Finance หรือกลุ�มธุรกิจการเงิน รวมถึงโรงรับจํานํา  
รหัส 35 ประเภทย�อย : โรงพยาบาลของเอกชนมีเตียงรับผู�ป�วยไว�ค�างคืน(ไม�ใช�คลินิก) 
รหัส 36 ประเภทย�อย : สถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษา เปpดสอนตั้งแต�ระดับ อนุปริญญาขึน้ไป เช�น ปวส. 
รหัส 37 ประเภทย�อย : สถานีนํ้ามันเช้ือเพลิง เป;นของเอกชน เช�น ป<�มนํ้ามัน ป<�มแก็ส เป;นต�น  
รหัส 38 ประเภทย�อย : การขอใช�นํ้าช่ัวคราว(ท่ีมิใช�ทะเบียนบ�านช่ัวคราวในท่ีดินของรัฐ(มี/ไม�มีหนังสอืยินยอม) 
รหัส 39 ประเภทย�อย : ธุริกิจการค�าขนาดใหญ�อ่ืนๆ  ลักษณะทางกายภาพท่ีมีขนาดใหญ� ท่ีไม�ได�จดัไว�/ไม�มีช่ือปรากฏในรหัส 31-
38 ข�างต�น เช�น สวนนํ้า สวนสนุกขนาดใหญ� 
หมายเหตุ 
ผู�ใช�น้ําประเภท 1 
 หากเดือนใดมีปริมาณการใช�นํ้ามากกว�า 50 ลบ.ม./เดือน ให�คดิอัตราค�านํ้าประเภท 2 ตั้งแต� ลบ.ม.ท่ี 51 
ผู�ใช�น้ําประเภท 2  เฉพาะรหัส  28 29  
 หากเดือนใดมีปริมาณการใช�นํ้ามากกว�า 80 ลบ.ม./เดือน ให�คดิอัตราค�านํ้าประเภท 3 ตั้งแต� ลบ.ม.ท่ี 81 
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2.2.3 จุดอ�อน / ความเสี่ยง / ปRญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางท่ี 2- 13 จุดอ�อน / ความเสี่ยง / ป<ญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บรายได�ค�านํ้าประปา 

จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย�อยการจัดเก็บรายได�ค�าน้ําประปา (การอ�านมาตรและแจ�งค�าน้ําจัดประเภทผู�ใช�น้ํา) 
1. ไม�มีระบบตรวจสอบความ
ถูกต�องของการคํานวณค�านํ้า
ตามระเบียบของ กปภ.ก�อนท่ี
นําเข�าสู�ระบบงานจัดเก็บรายได� 
(CIS) 

- ไม�สามารถควบคุมได�เพราะ กปภ.สาขาไม�
มีระบบตรวจสอบใน กปภ.สาขาท่ีใช� CIS 

- ต�องให� กพส.ปรับปรุงระบ 
ให�มีระบบตรวจสอบข�อมูล  
ค�านํ้าตั้งหน้ีท่ีรับจากบริษัทอ�าน
มาตร ว�าคํานวณถูกต�องตาม
ระเบียบ ข�อกําหนดของ กปภ.
หรือไม� หากไม�ถูกต�องจะไม�
สามารถนําเข�าระบบได� 

 
 

 

2 . ไม� มี การตรวจสอบความ
ถูกต�องของข�อมูลผู� ใช� นํ้ า ใน
ระบบCIS(ขาดความเข�าใจใน
การจัดประเภทผู�ใช�นํ้า)และไม�มี
การจัดเรียงลําดับผู�ใช�นํ้าในสาย
การอ�านมาตรให�ถูกต�องตั้งแต�
ข้ึนทะเบียน 
 
 

- มีการตรวจสอบความครบถ�วนถูกต�องของ
ข�อมูล หลังจากนําเข�าข�อมูลในระบบCIS 

- ให�ผู�อ�านมาตร ตรวจสอบจัดประเภทผู�ใช�
นํ้า เส�นทางและลําดับการอ�านมาตร ให�
ถูกต�องก�อนการเริ่มอ�านมาตรครั้งแรก 

- มีการรายงานผลตรวจสอบ
ความครบถ�วนถูกต�องของ
ข�อมูล หลังจากนําเข�าข�อมูล
ในระบบCIS 

 

 

3. การอ�านมาตรครั้งแรกไม�ตรง
ตามระเบียบกําหนดไว� (30วัน
นับตั้งแต�ติดตั้งแล�วเสร็จ) 

- ควบคุมให�มีการอ�านมาตรตามระเบียบท่ี
กําหนดไว�  

- มีการคิดค�าปรับเงินชดเชยจากผู�รบัจ�าง
กรณีท่ีมีการอ�านมาตรเกินกว�ากําหนดไว� 

- ปรับปรุงระเบียบการอ�าน
มาตรผู� ใช� นํ้าติดตั้ งใหม�  ให�
สะดวกในการดําเนินงานตาม 
TOR  งานจ�างอ�านมาตร โดย 
(คณะทํางานปรับปรุง TOR 
อ�านมาตรและตัวแทน กปภ.
สาขา (ผู�ใช�งาน) 
 
 

 

4. ผู�อ�านมาตร เมื่อเครื่องอ�าน
มาตร แจ�งเตือนความผิดปกติ 
ไม�ตรวจสอบก�อนออกใบแจ�งค�า
นํ้า และไม�ถ�ายภาพประกอบ
รายงาน 

- มีการสอบทานการทํางานและสั่งการให�
ตรวจสอบทุกครั้ง เมื่อมีเสียงแจ�งเตือน
จากเครื่องอ�านมาตร  

- ผู�รับจ�างและงานจัดเก็บรายได�
ต�องดํา เ นินการตรวจสอบ
ความผิดปกติในเรื่องหน�วยนํ้า 
ค�านํ้าก�อนส�งใบแจ�งค�านํ้าต�อ
ผู�ใช� นํ้าและแจ�ง กปภ.สาขา
ก�อนส�งข�อมูลเข�าระบบของ 
กปภ.  

- หากพบมาตรผิดปกติ ควรมี
การถ� ายรูปรายงานพร�อม
ภาพถ�ายประกอบ 
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จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
5.ผู�อ�านมาตรอ�านมาตรไม�ตรง
กับความเป;นจริง 

- คู�มือการอ�านมาตร กําหนดให�มีการจัด
เจ�าหน�าท่ี หรือแต�งตั้งคณะกรรมการข้ึน 
เพ่ือทําหน�าท่ีสุ�มตรวจสอบการอ�านมาตร 
และการจัดประเภทผู�ใช�นํ้าอย�างน�อยร�อย
ละ 2 ของจํานวนผู�ใช�นํ้า โดยให�นําผลการ
สุ�มอ�านมาตรประกอบใบสําคัญการ
เบิกจ�ายค�าตอบแทนให�ผู�รับจ�างทุกเดือน 

- สัญญาการจ�างอ�านมาตรด�วยเครื่องมือ
อ�านมาตร (TOR) ระบุการปรับและอัตรา
ค�าปรับ กรณีท่ี กปภ.ตรวจพบ และพิสูจนO
ได�ว�าตัวเลขในใบแจ�งค�านํ้าใน Text File 
ไม�ถูกต�องกับความเป;นจริง ตามระเบียบ
ของ กปภ. ผู�รับจ�างจะต�องรับผดิชอบใช�
เงินในจํานวนท่ีเรียกเก็บขาดไปให� กปภ.
ทันที พร�อมกับค�าปรับ 100 บาท ต�อใบ
แจ�งค�านํ้า 1 ฉบับ 

- ทําความเข�าใจกับผู�รับจ�าง
อ�านมาตร เก่ียวกับข�อตกลง 
หลัก เกณฑO  เ ง่ือนไขต� างๆ  
ในการปฏิบัติงาน 

- กํ า ชั บ ใ ห� มี ก า ร ตั้ ง
คณะกรรมการสุ�มตรวจอ�าน
มาตร และทําการสุ� มอ� าน
มาตรตามคู�มือท่ีกําหนด 

- หากเกิดพบความผิดพลาด
จากการอ�านมาตรกําชับผู�ท่ีมี
ห น� า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห�
ดําเนินการปรับตามสัญญา  

- ประชาสัมพันธOให�ผู�ใช�นํ้าสอบ
ทานจํานวนหน�วยนํ้าควบคู�ไป
ด�วย 

 

6.ผู� รับจ�างส� งข�อมูลการอ�าน
มาตรให�ประปาล�าช�า 

- สัญญาการจ�างอ�านมาตรด�วยเครื่องมือ
อ�านมาตร (TOR) ระบุให�ผู�รับจ�าง 

- ต�องอ�านมาตรตั้งแต�วันท่ี 1 และให�แล�ว
เสร็จทุกราย ภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน 

- การปรับและอัตราค�าปรับ กรณีท่ีผู�รับจ�าง
อ�านมาตร/แจ�งหน้ีไม�ได�ภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด ผู�รับจ�างต�องชําระค�าปรับให� 
กปภ.เป;นรายวัน ในอัตราวันละ 100 บาท
ต�อใบแจ�งหน้ีค�านํ้าประปา 1 ฉบับ 

- ทําความเข�าใจกับผู�รับจ�าง
อ�านมาตรเก่ียวกับข�อตกลง 
หลักเกณฑO เง่ือนไขต�างๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

- ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
การอ� านมาตรว� าตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดทุกเดือน 

- หากตรวจพบความล�าช�าในการ
อ� านมาตรกําชับผู� ท่ี มีหน� าท่ี
รับผิดชอบดําเนินการปรับตาม
สัญญา 

 

7.ผู�รับจ�างไม�ตรวจสอบสาเหตุ
ของหน�วยนํ้าท่ีไม�เคลื่อนไหว
อย�างแท�จริงก�อนพิมพOใบแจ�ง 
ค�านํ้า 

- กําชับให�ผู�อ�านมาตรตรวจสอบ มาตรท่ีไม�
เคลื่อนไหวและแจ�งสาเหตุ ท่ีมาตรไม�
เคลื่อนไหว 

- ตั้ งคณะทํางานตรวจสอบ
หน�วยนํ้าของผู�ใช�นํ้าท่ีใช�นํ้า  
0 ลบ.ม./เดือน เพ่ือแก�ไขให�
แล�วเสร็จภายในเดือน 

-  

 

8. กปภ.สาขา ไม�ทราบผลและ
รายละเอียดในการอ�านมาตร 
แต�ละวัน  

- ผู�รับจ�างต�องส�งรายงานการอ�านมาตร
ประจําวันตาม TOR กําหนด 

- งานจัดเก็บรายได�ต�องมีการ
ตรวจสอบรายงาน ประจําวัน 
ประจําเดือน อย�างเคร�งครัด 

 

9.การคํานวณหน�วยนํ้ามาตร
ใหญ� มาตรย�อยไม�ถูกต�อง /  
ไม�นําหน�วยนํ้ามาตรย�อยไปหัก
ออกจากมาตรใหญ�  

- งานจัดเก็บรายได�กําหนดตั้งรหัสมาตร
ใหญ�-มาตรย�อย และมีการตรวจสอบเป;น
บางครั้ง 

- ตรวจสอบและคํานวณการคิดเงินมาตร
ใหญ� มาตรย�อย 

- งานบริการกําหนดแจ�งเป;น
ลายลักษณOอักษร ทุกครั้งท่ี
เกิดมาตรย�อย-มาตรใหญ�  

- ควรมีการตรวจสอบอย�าง
ข�อมูลอย�างสม่ําเสมอ 
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จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
- ตรวจสอบเส�นท�อท่ีจ�ายนํ้าในบริเวณท่ี

ติดตั้งมาตรใหญ� 
- การส�งข�อมูลเข�าระบบBilling 

ต�องแจ� งร หัส  มาตร ใหญ� -
มาตรย�อยให�ชัดเจน 

10.มีมาตรวัดนํ้าท่ีเฉลี่ยเก็บเงิน
จํานวนมาก และหน�วย นํ้า ท่ี
เฉลี่ยไม�ถูกต�อง 

- ตรวจสอบการคํานวณเงินค�านํ้าของมาตร
วัดนํ้าท่ีเฉลี่ยเก็บ พร�อมท้ังตรวจสอบหา
สาเหตุท่ีต�องเก็บในอัตราค�าเฉลี่ย 

- ทบทวนโปรแกรมการ คิด
อัตราการใช�นํ้าแบบเฉลี่ยให�
ถูกต�องตามระเบียบทุกครั้ง 

 

11.ผู�ใช�นํ้าไม�ได�รับใบแจ�งค�านํ้า  
- ไม�มีกล�องรับใบแจ�งค�านํ้า 
- ส�งใบแจ�งค�านํ้าผิดบ�าน 
 

- ติดตั้ งกล�องรับใบแจ�งค�า นํ้าทุกหลัง ท่ี
ดําเนินการติดตั้งมาตรวัดนํ้าแล�วเสร็จ 

- ให�ผู�รับจ�างอ�านมาตรรายงานบ�านท่ีไม�มี
กล�องรับใบแจ�งค�านํ้าและดําเนินการติดตั้ง 

- กําชับผู�อ�านมาตรให�ดูบ�านเลขท่ีถูกต�อง
ตรงกันแล�วจึงส�งใบแจ�งค�านํ้า 

- มีการสุ�มตรวจสอบการติดตั้ง
กล�องรับใบแจ�งค�านํ้าประปา 

- สอบถามผู�ใช�นํ้าถึงการรับ-ส�ง
ใบแจ�งค�านํ้าจากผู�รับจ�าง 

- ประชาสัมพันธOให�ผู�ใช� นํ้ารับ
กล�องใบแจ�งค�านํ้าได�ฟรี เมื่อ
ชํารุด สูญหาย 
 

 

12.การให�สิทธ์ิส�วนลดค�านํ้าไม�
ถูกต�อง 

- ซักซ�อมทําความเข�าใจกับผู�ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการให�สิทธ์ิส�วนลด 

- ต�องมีการทบทวนตรวจสอบ
สิทธ์ิส�วนลดและรายการการ
ให�สิทธ์ิส�วนลดอย�างสม่ําเสมอ 

 

13.บุคลากรไม�เพียงพอในการ
สุ�มตรวจสอบการอ�านมาตร การ
จัดประเภทผู�ใช�นํ้าตามระเบียบ 
แนวทางปฏิ บัติ ท่ี กํ าหนดไว� 
(เน่ืองจากผู�ใช�นํ้ามีจํานวนมาก
ข้ึน)และอัตรากําลังจะจัดสรร
เฉพาะในตําแหน�งหลักเท�าน้ัน 

- จัดให�พนักงานในสายงานต�างๆช�วยในการ
สุ�มตรวจสอบมาตร  

- ควรนําระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ท่ีทันสมัยมาช�วยใน
การสุ�มตรวจสอบมาตร เช�น
ระบบ GPSการถ�ายรูปเ พ่ือ
ยืนยันข�อมูล  

- เร�งประชาสัมพันธOให�ผู�ใช�นํ้า
ตรวจสอบข�อมูลการใช�นํ้าทุก
ครั้งท่ีรับใบแจ�งค�านํ้า หากมี
ข�อผิดปกติให�แจ�ง กปภ.สาขา
เพ่ือตรวจสอบ 

 

14.การประเมินผลงานจ�างอ�าน
มาตรไม�ถูกต�อง 
- ผู�ประเมินไม�เท่ียงตรง 
- แบบประเมินไม�ครอบคลุม 
-แบบประเมินไม�สะท�อนให�เห็น
ความเป;นจริง  

- ปรับทัศนคติให�ผู�ประเมินผล 
- แก�ไขแบบประเมินให�ครอบคลุมและ

สะท�อนป<ญหาได� 

- พิจารณาแก�ไขแบบประเมิน
งานจ�างอ�านมาตร 

- ให�ผู� ใช� นํ้ามีส�วนร�วมในการ
ประเมินผล 

- จัดทําคําอธิบายเกณฑOการ
ประเมินและวิธีประเมินให�
เป;นมาตรฐานเดียวทุก กปภ.
สาขา 

 

15. การจัดประเภทผู�ใช�นํ้า ไม�
ถูกต�อง 

- ผู�อ�านมาตร ไม�ได�ตรวจสอบจัดประเภท
ผู�ใช�นํ้าก�อนการอ�านมาตรครั้งแรก และ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม�มีการแจ�งเปลี่ยน
ประเภท 
 

- ต�องเคร�งครัดกําหนดใน TOR 
อ�านมาตรให�ชัดเจน 
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16. ความไม�เข�าใจในประเภท
ผู� ใ ช� นํ้ า ของ  ผู� อ� า นม าต ร  /
กรรมการตรวจสอบการ จัด
ประเภทผู�ใช�นํ้า 

- อบรมทําความเข�าใจในเรื่องประเภทผู�ใช�
นํ้าให� ผู�อ�านมาตรและกรรมการให�เข�าใจ 
ตรงกัน  

- ควรมีคู�มือการจัดประเภทผู�ใช�
นํ้าท่ีอธิบายอย�างละเอียดจาก 
กปภ. 

 

17.กปภ.สาขามีการสุ�มอ�าน
มาตร ตามคู�มือปฏิบัติงานทําให�
เกิดความผิดพลดจากการอ�าน
มาตร 

- กปภ.สาขาต�องมีการสุ�มอ�านมาตร และ
ประ เภทผู� ใช� นํ้ าอย� า งน� อย  2% ของ
จํานวนผู�ใช�นํ้าและนําผลการสุ�มอ�านมาตร
มาประกอบการเบิกจ�ายค�าจ�างอ�านมาตร  

- ผู�ควบคุมดูแลมีการดําเนินการ
อย�างเคร�งครัดมากข้ึน 

- กํ า ห น ด เ ป; น เ อ ก ส า ร
ประกอบการเบิกจ�ายใน TOR 

 

การรับชําระเงินผ�านเคาน5เตอร5ประปา 
1.การรับชําระเงินไม�ผ�านระบบ
CIS ไม�ดึงข�อมูลรับชําระผ�าน
ช�องทางอ่ืนๆ(Internet)ทุกวัน 

- กําหนดให�มีการดึงข�อมูลผ�านระบบCIS 
ทุกวัน 

 

- หัวหน�างานต�องตรวจสอบ
ร าย ง านก า ร รั บ ชํ า ร ะ ทุ ก
ช�องทางทุกวัน 

 

2.การนําส�งเงินฝากเข�าบัญชี
ธนาคารไม�ครบถ�วน/ การตรวจ
นั บ เ งิ น ส ด ฝ า ก ตู� นิ ร ภั ย ไ ม�
ครบถ�วนถูกต�อง 

- มีการตรวจสอบกระทบยอด เงินรับชําระ
ในวัน 

- มีกรรมการตรวจนับเงินสดฝากตู�นิรภัย 

- หัวหน�างานตรวจสอบความ
ถูกต�องของเงินรายได� กระทบ
ยอดเงินกับรายงาน เงินนํา
ฝากธนาคาร ตรวจสอบเงิน
รายได�ค�างโอน 

 

3. ผู� ป ฏิ บั ติ ง า น  อ อ ก
ใบเสร็จรับเงินช่ัวคราวไม�เป;นไป
ตาม หลักเกณฑOท่ี กปภ.กําหนด 

- ปฏิ บั ติ ง านตามบันทึก  กองการ เ งิน        
ท่ี มท 55811-121916 ลว. 2 ธันวาคม 
2562 

- ประชุมซักซ�อมทําความเข�าใจ 
การใช�ใบเสร็จช่ัวคราวตาม
ระเบียบหลักเกณฑOท่ี กปภ.
กําหนด 

 

การบันทึกรายได�และการตัดรับชําระหนี้ กรณีรับชําระค�าน้ําผ�านตัวแทนรับชําระ 
1.ข�อมูลหน้ีในระบบไม�ตรงกับ
รายการรับชําระ 

ประสานงาน กปภ.สาขา        หาสาเหตุท่ี
แท�จริง และเร�งดําเนินการแก�ไข เพ่ือให�
สามารถตัดรับชําระหน้ีได�ถูกต�อง 

รวบรวมประเด็นป<ญหาในการ
ตัดรับชําระลูกหน้ีผ�านตัวแทน
เก็บเ งินเอกชน เ พ่ือกําหนด
แนวทางปฏิบัติงานท่ีถูกต�องและ
ซักซ�อมให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 

2 . ไ ม� พบข� อมู ลห น้ี ในระบบ
เน่ืองจาก กปภ.สาขา ยังไม�ได�
นําข�อมูลอ�านมาตรเข�าระบบ 
CIS เพ่ือตั้งหน้ี 

ประสานงาน กปภ.สาขา เร�ง  นําข�อมูลอ�าน
มาตรเข�าระบบ CIS เพ่ือตั้งหน้ี 

 

การบันทึกรายได�รับชําระค�าน้ําผ�านธนาคารรวมศูนย5 
1.กรณี บัน ทึก เลข ท่ี บัญชี ไม�
ถูกต�อง 

ตรวจสอบข�อมลูให�ถูกต�องก�อนบันทึกเปลี่ยน
ประวัตผิู�ใช�นํ้าเข�าระบบ CIS  

ซักซ�อม กปภ.สาขา เพ่ิมความ
ระมัดระวังการบันทึกข�อมูล 

 

การบันทึกรายได�รับชําระค�าน้ํา สํานักงานใหญ�จัดเก็บ 
1 . ใ บ แ จ� ง ค� า นํ้ า ป ร ะ ป า       
กปภ .สาขาCISจัดส� ง ให� กอง
การเ งิน มียอดหน้ีคงค�างใน
ระบบไม�ตรงกัน ทําให�รับชําระ
เงินค�านํ้าจากผู�ใช�นํ้าไม�ถูกต�อง 
 

- กปภ.สาขาตรวจสอบก�อนแจ�งหน้ีให�กอง
การเงิน สํานักงานใหญ� 

- ทําหนังสือแจ�งกปภ.เขต และกปภ.สาขา 
ให�บริหารสัญญาตัวแทนอ�านมาตร 

- กปภ.สาขา ทําความเข�าใจผู�
รับจ� างอ� านมาตรเ ก่ียวกับ
ข�อตกลง หลักเกณฑO เง่ือนไข
ต�างๆ ในการปฏิบัติงาน 
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2.ใบแจ�งค�านํ้าไม�ชัดเจนทําให�
บันทึกข�อมูลการตั้งหน้ีผิดพลาด
และทําให�ไม�สามารถรับชําระ
เงินได�อย�างครบถ�วนถูกต�อง 

- ตรวจสอบใบแจ�งห น้ีในระบบ CISให�
ถูกต�อง ก�อนบันทึกใบแจ�งหน้ีในระบบ
เร�งรัดจัดเก็บ (HQPWA) 

 

- แจ�งให�ผู�ใช�นํ้าให�นําใบแจ�งค�า
นํ้ าต�นฉบับ หรือกรณี เป;น
สําเนาใบแจ�งหน้ีต�องชัดเจน 

 

3.ผู� ใช� นํ้าอาจนําเงินสดมาไม�
ครบถ�วน เช็คยังไม�ได�เซ็นช่ือผู�
สั่งจ�าย  เช็คลงวันท่ีล�วงหน�า  
รายละเอียดเช็คจํานวนเงินกับ
ตัวอักษรไม�ตรงกัน หรือโอนเงิน
เข�าบัญชีมาไม�ครบถ�วนมีการหัก
ค�าธรรมเนียมธนาคาร 
 

- เงินสด ตรวจสอบจํานวนเงินกับในใบแจ�ง
หน้ี ดําเนินการป<ดข้ึนกรณีเศษสตางคO
มากกว�าก่ึงหน่ึงของเศษ 25 สตางคO และ
ป<ดลงในกรณีท่ีเศษสตางคOมีจํานวนน�อย
กว�าก่ึงหน่ึงของเศษ 25 สตางคO 

- เช็ค ให�ตรวจสอบ จํานวนเงิน ช่ือสั่งจ�าย 
“การประปาส�วนภูมิภาค” และต�องไม�
เป;นเป;นเช็คลงวันท่ีล�วงหน�า ผู�มีอํานาจลง
นาม ตราประทับ ครบถ�วนกรณีเป;นเช็ค
เขียนด�วยลายมือ ต�องตรวจสอบตัวเลข 
กับตัวอักษรของจํานวนเงิน ต�องถูกต�องตรงกัน 

- เงินโอน เมื่อผู�ใช�นํ้าแฟกซOรายละเอียดการ
โอนเงิน ให�ตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชี 
ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย ผ� า น เ ว็ บ ไ ซ ตO  
www.ktb.co.th/ktb/th/index.aspx 
 

- แจ�งผู�ใช�นํ้าให�สอบทานจํานวน
เงินท่ีต�องจ�ายชําระให�ถูกต�อง
ตรวจตามใบแจ�งหน้ี 

- แ จ� ง ผู� ใ ช� นํ้ า ท ร า บ ถึ ง
ข�อผิดพลาด และดําเนินการ
แก�ไขให�ถูกต�องโดยเร็ว 

 

การบันทึกรายได�รับชําระค�าน้ําส�วนราชการผ�านระบบ GFMIS 
1.เรียกรายงานรับชําระผ�าน
ระบบ GFMIS จากเว็บไซตO
กรมบัญชีกลาง มาบันทึกใน 
Microsoft Excel 

- หน�วยงานราชการท่ีโอนเงิน
เกิน 2,000,000.- บาท ต�อง
โอนผ�านระบบBath Netซ่ึง 
ต�องเรียกข�อมลู ในวันถัดไป 
โดยตรวจสอบจาก 
Statement  ทําให�ข�อมูล
ตกหล�นและไม�ได�ส�งให�กปภ.
สาขาตัดรับชําระ 

 
 
 
 

- ให�เจ�าหน�าท่ี ท่ีบันทึกบัญชีเงินฝาก
ธนาคารจากการรับชําระผ�านระบบ 
GFMIS เข�าระบบ SAP เรียก Bank 
Statement อีกชุดเพ่ือตรวจสอบยืนยัน
ยอดระหว�างกัน 

 
 
 
 

- ตรวจสอบเงินเข�าบัญชี กปภ. 
ให�ครบถ�วน ในกรณีท่ีเป;น
Bath Net และเรียก
รายละเอียดในเว็บไซตO 
กรมบัญชีกลางย�อนหลัง 

 
 
 
 
การโอนเงินผ�าน
ร ะ บ บ  Bath 
Net ไม�สามารถ
เรียกข�อมูลในวัน
โอนได� 

2.กระทบยอดจํานวนเงิน
ระหว�างรายงานรับชําระผ�าน
ระบบ GFMIS กับจํานวนเงินท่ี
เข�าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

- จากการเปรียบเทียบเงินท่ี
ส�วนราชการจ�ายชําระหลัง
หักค�าธรรมเนียม กับเงินท่ี

 
 
 
 
- เปรียบเทียบจํานวนเงินรับสุทธิ (หัก

ค�าธรรมเนียมธนาคาร กับภาษี หัก ณ ท่ี
จ�าย) ระหว�าง Bank Statement กับ

 
 
 
 

- 
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เข�าบัญชี กปภ. พบว�า 
บางครั้งไม�ตรงกันเน่ืองจาก
มีการหัก ณ ท่ีจ�าย และบาง
หน�วยงานโอนเงินโดยรหัส 
BSD14 ซ่ึงไม�มี
ค�าธรรมเนียมธนาคาร 

รายงานรับชําระผ�านระบบ GFMIS ต�อง
เท�ากับ  0 เสมอ 

3.บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร
จากการรับชําระผ�านระบบ 
GFMIS เข�าระบบ SAP 

- บางรายการหน�วยราชการ
โอน Bath Net ค�าธรรมเนียม
ธนาคาร100 บาท และบาง
รายการ 
ไม�เสียค�าธรรมเนียม แต�การ
ทํา Text File ต�อง Copy 
จากไฟลOเก�าซ่ึงส�วนใหญ�
ค�าธรรมเนียม 12 บาท ทําให�
เกิดความผิดพลาดในการ
บันทึก    

 
 
 
- ตรวจสอบกับ Bank statement ก�อน

บันทึก SAP เพ่ือดูรหัสของธนาคาร เช�น 
BSD14 จะไม�มีค�าธรรมเนียมธนาคาร 

 
 
 

- 

 

4. ตรวจสอบรายการรับชําระว�า
เป;นค�านํ้าประปาของ กปภ.
สาขาใด จากฐานข�อมลูรับชําระ
ย�อนหลัง กองการเงิน/
ฐานข�อมูล ผู�ใช�นํ้าท่ัวประเทศ/
เว็บไซตOตรวจสอบหน้ี GFMIS/
เว็บไซตOตรวจสอบข�อมูลหน�วย
ราชการท่ีค�างจ�ายกับ กปภ. 

   

- ส�วนราชการระบุรายละเอียด
ในช�องอ�างอิง หรือ ในช�อง
แจ�งหน้ี ไม�ครบถ�วน เช�น ระบุ
เพียงใบแจ�งหน้ีเดียว  กปภ.
สาขาเดยีว ท่ี มท.ของกปภ.
สาขาเดยีว ซ่ึงภายหลัง
ตรวจสอบพบว�า เบิกจ�าย
ให�กับ กปภ.สาขาหลายแห�ง 

- กรณีท่ีได�รับข�อมลูจากส�วนราชการ ท้ังใน
ช�องอ�างอิง หรือในช�องแจ�งหน้ี ต�อง
ตรวจสอบให�ถูกต�อง ก�อนจัดส�งให�กปภ.
สาขาตัดรับชําระ เพ่ือลดความผดิพลาด 

  

- ส�วนราชการระบุ 
ประจําเดือน ท่ีเบิกจ�ายค�า
นํ้า ไม�ตรงกับประจําเดือน
ในใบแจ�งหน้ีของกปภ.สาขา 

- ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีได�รับกับค�า
นํ้าประปาในฐานข�อมลู 
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จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
ซ่ึงจะพบป<ญหากับผู�ใช�นํ้าท่ี
มีจํานวนค�านํ้าเท�ากันทุก
เดือน  ทําให�กองการเงินตัด
รับชําระผิดเดือนด�วย 

- ส�วนราชการหลายแห�งยังไม�
ระบุรายละเอียดในช�อง
อ�างอิง ซ่ึงติดข�อจํากัดของ
ระบบ GFMIS ท่ีใช� หรือ
ยังให�ข�อมูลในช�องอ�างอิงไม�
ครบถ�วน 

- ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีได�รับกับค�า
นํ้าประปาในฐานข�อมลู 

  

การบันทึกรับชําระระบบ CIS    
- ในการตรวจสอบหาข�อมลู

การรับชําระว�าเป;นของ กปภ.
สาขาน้ัน  ต�องใช�เวลาในการ
ตรวจสอบติดต�อสื่อสารใน
การดําเนินงานข้ันตอนของ
ระบบ CIS  ในการผูกหน�วย
เบิกจ�าย ผูกรหัสต�นสังกัด  
การกําหนดทะเบียนผู�ใช�นํ้าให�
ชําระท่ีส�วนกลางและทําใบ
แจ�งหน้ีรวมก�อน  ส�วนกลาง
จึงจะเห็นข�อมลู ค�านํ้าประปา
ค�างชําระเพ่ือมาตดัรับชําระ
ได�  ซ่ึงใช�เวลาในการ
ติดต�อสื่อสารประสานมาก 

- บันทึกรหัสต�นสังกัดของหน�วยงานราชการ
ให�ชัดเจนครบถ�วนทุกรายการ 
- ประสานให�กปภ.สาขา แจ�งหน�วยงานเมื่อมี
การจ�ายผ�าน GFMIS ให�แจ�ง ให� กปภ. สาขา
ท่ีรับผิดชอบทราบทุกครั้ง 

- ปรับเปลีย่นให�ประปาสาขา
เป;นผู�ตดัชําระลูกหน้ี เพ่ือตดั
ชําระได�ถูกต�องตามใบแจ�งหน้ี 
และได�ประสานงานกับ
หน�วยงานท่ีจ�ายโดยตรงเพ่ือ
ความสะดวกและไม�ต�องแจ�ง
ข�อมูลมายังส�วนกลางเพ่ือตดั
ชําระแทน ทําให�ลดข้ันตอน
ประสานงานลงและพิมพO
ใบเสร็จออกได�รวดเร็วข้ึน 

 

- ระบบ CIS ขัดข�องใน
บางครั้ง 

- มีการบันทึกลงรับ/ออกใบเสรจ็ช่ัวคราว
โดยการอนุมัติจากหัวหน�าผู�รับผดิชอบ 

- ในกรณีระบบ CIS ขัดข�อง
จะแจ�งกองพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศและรอเวลาให�
ระบบทํางานได� 

-  เพ่ิมระบบรับชําระฉุกเฉิน 

 

6. การบันทึกบัญชีค�านํ้ารับ
แทน-ลูกหน้ีราชการ ให�กับ 
กปภ.สาขา  

   

- ระบบ SAP  ขัดข�องใน
บางครั้ง 

-หัวหน�างานตรวจสอบรายงานค�านํ้ารับแทน
ให�มากข้ึนเมื่อระบบเป;นปกต ิ
- ระบบ SAP ไม�สามารถแก�ไขได� 

- ในกรณีระบบ CIS ขัดข�อง
จะแจ�งกองพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศและรอเวลาให�
ระบบทํางานได� 
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จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
- การบันทึกข�อมูลในระบบ 

SAP อาจจะมีการบันทึก
ข�อมูล BA ไม�ถูกต�อง หรือ
กรณีเป;นค�าติดตั้งและวาง
ท�อ บางครั้งบันทึกผิดเป;น
บัญชีค�านํ้ารับแทน 

- มีกรตรวจสอบรหัสก�อนบันทึก - ให�ระบบข้ึนรหัสอัตโนมตัิให�
เหลือบันทึก 

 

 

การรับชําระค�าน้ําต�างสาขา    

1. เกิดความไม�พึงพอใจต�อ 
กปภ.สาขา ท่ีไม�สามารถรับค�า
นํ้าได�ในกรณีเกินกําหนดรับ
ชําระ/ค�านํ้าค�างชําระ 2 งวด
การใช�นํ้า (กปภ.ได�
ประชาสมัพันธOรับได�ทุกสาขา) 

- บาง กปภ.เขต กําหนดให�ทุกสาขารับชําระ
ได�โดย กําหนดการปฏิบัติงานภายใน กปภ.
เขต  
 
 
 
 

-กปภ. ควรปรับปรุงระบบให� 
สามารถรับชําระเงินต�างสาขาได�
แม�นค�านํ้าค�าง 2 งวดการใช�นํ้า/
เกินกําหนดในใบแจ�งค�านํ้า 
ปdองกันความเสี่ยงการทุจริต
การเงิน 

 

2. ในระบบไม�กําหนดระยะเวลา
ท่ีสามารถรับชําระได� ( หากผู�ใช�
นํ้าชําระเกินกําหนดยังสามารถ
รับชําระได�) อาจเป;นผลกระทบ
กับการงดจ�ายนํ้าของ สาขาเมื่อ
ถึงกําหนด 

- ผู�รับชําระค�านํ้าต�างสาขาต�องดูวัน เวลาท่ี
ครบกําหนด ให�ละเอียด ก�อนรับค�านํ้า 
 
 
 
 

-ปรับปรุงระบบการรับชําระต�าง
สาขา ให�มีโปรแกรมการปdองกัน
การรับชําระค�านํ้าเกินกําหนด
เพ่ือมิให�เกิดป<ญหาการงดจ�ายนํ้า 
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2.3 กระบวนการทํางานย�อยท่ี 3 การจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ 

2.3.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานย�อยท่ี 3 การจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ 

 

การจัดเก็บรายได�อ่ืนๆเป;นรายได�เกิดข้ึนจากกิจกรรมอ่ืนๆท่ีมิใช�รายได�ค�าติดตั้งวางท�อประปา หรือรายได�ค�านํ้าประปา
ท่ีเป;นรายได�หลักของ กปภ.เช�น รายได�ค�านํ้าท�อธาร  รายได�ค�าประสานมาตร รายได�ค�าฝากมาตร รายได�จากการขายแบบ รายได�
ค�าคลอรีนล�างท�อ รายได�ค�าทดสอบท�อ รายได�ค�านํ้าสูญเสีย รายได�ค�าปรับฯและรายได�ค�าธรรมเนียมต�างๆ เป;นต�น รายได�อ่ืนๆ
แบ�งเป;น 2 ประเภทใหญ� ดังน้ี 

1. รายได�อ่ืนๆ เกิดจากผู�ใช�นํ้าท่ีข้ึนทะเบียนเป;นผู�ใช�นํ้า กปภ.จะถูกจัดเก็บผ�าน  งานจัดเก็บรายได� เช�น  
ค�าประสานมาตร,ค�าฝากมาตร เป;นต�น 

2. รายได�ท่ีไม�ได�เกิดจากผู�ใช�นํ้าท่ีข้ึนทะเบียนเป;นผู�ใช�นํ้า กปภ.จะถูกจัดเก็บผ�าน งานอํานวยการ ของ กปภ.สาขา 
เช�น ค�านํ้าท�อธาร,ค�าทดสอบท�อและคลอรีนล�างท�อ เป;นต�น 

 
ท้ังน้ีไม�ว�าจะเป;นรายได�อ่ืนๆ ของงานใด ก็จะแนวทางปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จะแตกต�างกันแค�การบันทึก

รายละเอียดบัญชีของเงินรายได� ในระบบเท�าน้ัน 
 

รายได�อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ กปภ. ท่ีรบัชําระบ�อยและมีแนวทางปฏิบัตท่ีิชัดเจนก็คือ รายได� ค�านํ้าท�อธาร (งานอํานวยการ) 
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2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการย�อยท่ี 3 การจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ 

ตารางท่ี 2-14 กระบวนการจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ (รายได�ทุกประเภทท่ีไม�ใช�ค�าติดตั้ง/ค�านํ้าประปา) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ไม�พบประเด็นด�านการจัดเก็บรายได�อ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อการควบคุมภายในอย�างมีนัยสําคัญ
ในระดับสูง 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

  
 
 

เม่ือเกิดรายได� 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1สายงานท่ีก�อให�เกิดรายได� 
ดําเนินการคํานวณรายได�ที่เกิดขึ้นตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข�อง เช�น ค�านํ้าท�อธาร 
(งานผลิต) ค�าทดสอบท�อ,ค�านํ้าสูญเสีย
(งานบริการ) และแจ�งค�าใช�จ�ายให�
ผู�รับบริการทราบและชําระค�าบริการ
พร�อมส�งสําเนาให�งานอํานวยการทราบ
เพื่อรอรับชําระเงิน 
 

สายงานท่ีเกิดรายได� 
งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 
 

 
1 วัน 

ขั้นตอนท่ี 2 งานอาํนวยการตรวจสอบ 
เอกสาร ความถูกต�อง เพือ่รอรับชําระเงิน
จากผู�รับบริการ 

 
งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 
 

 

 

 
วันท่ีรับชําระ 

ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือผู�รับบริการนําเงินพร�อม
เอกสารมาชําระเงิน งานอาํนวยการ
กําหนดกลุ�มประเภทรายรับ  

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

 

 

 
15 นาที 

 
ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบว�ารายรับท่ีจะ
เกิดขึ้นน้ันเป;นรายรับจากผู�ใช�น้ําหรือไม�  
 
กรณี (ใช�) ให�รับเงิน รายได�อื่น ใน
ระบบงานจัดเก็บรายได�โดยเลือกประเภท
รายรับตามท่ีได�กําหนดไว�ต้ังแต�  
ขั้นตอนท่ี 1 
 
กรณี (ไม�ใช�) ให�รับเงิน รายได�อื่น ใน
ระบบงานอํานวยการโดยเลือกประเภท
รายรับตามท่ีได�กําหนดไว�ต้ังแต�ขั้นตอนท่ี1 

งานจัดเก็บรายได� 
/งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 
 

 

 

 

 

3 นาที 

ขั้นตอนท่ี 5 เม่ือผู�ใช�น้ําชําระเงิน รายได�อื่น 
ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ ีจาก
ระบบ CIS (ตามขั้นตอน 4) นํา
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ ีให�ผู�ใช�น้ํา 
สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เกบ็
เข�าแฟdมภาษีขาย(รูปแบบของข�อมูล
อิเล็กทรอนิกสO(ภ.อ.๑๑) 
 
 
 
 

งานจัดเก็บรายได� 
/งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 

บันทึกกองการเงิน 
๕๕๘๑๑-๑/๒๐๑๖ 
 

ผู�รับบริการ
รับใบแจ�งหนี้ 

ตรวจสอบเป;นผู�ใช�น้ําหรือไม�
และกําหนดกลุ�มประเภทของ

รายการรับเงิน 

รับเงินพิมพO
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี จากงานจัดเก็บ
รายได� 

ผู�ใช�น้ํา 

ใช 

   ไมใช 

เก็บเข�าแฟdมภาษีขาย
ระบบCIS (ภ.อ.๑๑) 

รับเงิน และพิมพO
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี จากระบบรับ-จ�าย 

ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษี ผู�รับบริการ 

สายงานแจ�งรายได�ที่
เกิดขึ้น 

งานอํานวยการตรวจสอบ
รอรับเงินจากผู�รับบริการ 

A 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

 

 

 

ทุกส้ินวัน   

ขั้นตอนท่ี 6 เม่ือครบกําหนดเวลาโอนเงิน 
พิมพOรายงานเพือ่โอนเงินปpดทําการโอนเงิน
เพื่อตรวจนับเข�าตู�นิรภยั การงานส้ินวัน 
(ตามขั้นตอนของ ระบบCIS )เป;นขั้นตอน
อัตโนมัติ เวลา 24.00 น. วันทําการถัดไป 
หัวหน�างานตรวจสอบรายงานรายได�อีก
คร้ัง กระทบยอดการรับชําระเงินประจําวัน 
 
 
 

งานจัดเก็บรายได� 
/งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําส�งเงินรายได�อืน่ๆ 
ส�งให�ผู�รับผิดชอบ 
เพ่ือโอนเป;นรายได� 
กปภ. 

ป)ดงาน ณ สิ้นวัน 

A 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2-15 รายละเอียดการปฏิบัติงานของการจัดเก็บรายได�ค�านํ้าท�อธาร (ระบบ CIS) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ไม�พบประเด็นด�านการจัดเก็บรายได�อ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อการควบคุมภายในอย�างมีนัยสําคัญ
ในระดับสูง 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 
 

ขั้นตอนท่ี 1  ลูกค�าติดต�อขอซ้ือ/รับนํ้าท�อธาร 
(เขียนคําร�องหรือหนังสือจากหน�วยงาน
ราชการ) 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ประกาศ กปภ. ลว 
30  ส.ค.2554 

 

 

 

15 นาที 

ขั้นตอนท่ี 2  ตรวจสอบ  ลูกค�าท่ีมาติดต�อเป;น 
เอกชนหรือราชการหรือไม�   
กรณี 1 ( ใช�)  หน�วยงานเอกชน ให�บันทึกเลข
มาตร,ปริมาณนํ้าท่ีจําหน�ายเข�าระบบ CIS 
(ทะเบียนมาตรวัดนํ้าท�อธาร) 
กรณี 2 ( ไม�ใช� )  เป;นหน�วยงานราชการให�
ค�นหาในทะเบียนลูกหน้ีว�ามีรายช่ือในทะเบียน
ถ�ามี 
กรณีที่ 1 (พบ) บันทึกหน�วยนํ้าท่ีต�องการซ้ือ 
เข�าระบบ CIS 
กรณีที่ 2 (ไม�พบ) ให�บันทึกข�อมูลประวติั
ลงทะเบียนลูกหน้ี แล�วเลขมาตร,ปริมาณนํ้าท่ี
จําหน�ายเข�าระบบ CIS 
ขั้นตอนท่ี 3  ระบบคํานวณเงินค�างชําระและ
พิมพOใบรับนํ้าท�อธาร และชําระเงินค�านํ้าท�อ
ธาร( ให�นาํใบรับนํ้าไปรับนํา ณ จุดจ�ายนํ้า)ท้ังน้ี 
ณ จุดจ�ายนํ้าผู�รับผิดชอบจ�ายนํ้าต�องบันทึกนํ้า
จ�ายลงในสมุดจ�ายนํ้า 
CP 1 ผู�บังคับบัญชาตรสจสอบความถูกต�อง
ระหว�างสมุดจ�ายนํ้า มาตรท�อธาร และ
ทะเบียนนํ้าท�อธารในระบบ CIS ให�ถูกต�อง
ตรงกันอย�างน�อยทุกส้ินเดือน  
CP 2 เอกชนต�องชําระค�านํ้าท�อธารทันที
เท�าน้ันไม�มีการชําระรายเดือน 
 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

บันทึก มท 55811-
1/2321 ลว. 19 

ต.ค. 2558 

 

 

 

 

3 นาที 

ขั้นตอนท่ี 4  รับชําระเงินจาก ผู�ซ้ือนํ้าหากผู�ซ้ือ
นํ้าเป;นเอกชนต�องชําระเงินทันที  และ กรณี
เป;นหน�วยราชการ ท่ีชาํระเงิน ก็ดําเนินการ รับ
ชําระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
ตาม เมนูต�องการชําระเงิน ข�อ 7 
กรณี ยังไม�รับชําระเงิน (ชําระรายเดือน)หรือ
จ�ายนํ้าบรรเทาสาธารณภัยฯ ดําเนินการคียOไม�
ชําระเงินตามข�อ 8 
 
 
 

 
งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 

 
ใบรับนํ้าท�อธาร 

ชําระเงิน 

ลูกค�า 
หนังสือ-คําร�องติดตอ
ขอรับน้ําทอธาร 

บันทึกหน#วยน้ําลงใน

ระบบCIS 

 เอกชน 

ใช 

ไมใช 

พิมพAใบรับน้ําทอธาร 

 

ค�นหาทะเบียนลูกหนี้ 

ไมพบ

พบ 

คํานวณเงิน
ค�างชําระ 

ชําระเงิน 

i รับน้ํา 

พิมพAใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี 

ไมชําระเงิน 

ทะเบียนลูกหน้ี 

สมุดจ�ายน้ํา

ฟรี 
CP2, 3 

A 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

15 นาที 

ขั้นตอนท่ี 5  เม่ือครบกําหนดตามเวลาท่ี กปภ.
สาขากาํหนดโอนเงินพิมพOรายงานเพื่อโอนเงิน 
เม่ือปpดทําการโอนเงินเพื่อตรวจนับเข�าตู�นิรภัย 
การงานส้ินวัน (ตามขั้นตอนของ ระบบCIS )
เป;นขั้นตอนอัตโนมัติ เวลา 24.00 น. วนัทําการ
ถัดไป หัวหน�างานตรวจสอบรายงานรายได�อีก
คร้ัง กระทบยอดการรับชําระเงินประจําวัน 
 
 
 
 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

รายละเอียดการรับ
ชําระเงินประจําวัน 
-สรุปการรับเงิน
ประจําวัน 
 

 

 

 
ทุกส้ินวันส้ิน
เดือน (15 

นาที)  

ขั้นตอนท่ี 6  เม่ือส้ินเดือน ต�องเข�าระบบวัน
พิมพOใบแจ�งหน้ีรวมค�านํ้าท�อธารท้ังหมดส�งส�วน
ราชการท่ีค�างชําระ 
ขั้นตอนท่ี 7 ถ�าส�วนราชการต�องการชําระเงิน
เม่ือใดสามารถดึงข�อมูลจากทะเบียนลูกหน้ีมา
รับชําระเงินได�ทันที  
CP 3 กระทบยอดในทะเบียนคุมนํ้าท�อธารและ
สมุดจ�ายนํ้าฟรีหน�วยนํ้าหน�ามาตรท�อธาร 
 
 
 
 
 
 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

-ทะเบียนควบคุม
ลูกหน้ีค�านํ้าท�อธาร
ประจําเดือน 
-ใบแจ�งหน้ีค�านํ้า
ท�อธาร(หน�วย
ราชการ) 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดขั้นตอนการทํางานในระบบ CIS พร�อมท้ังแบบฟอร5มท่ีเกี่ยวข�อง อยู�ใน ภาคผนวก ท่ี   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปpดงาน  ส้ินวัน 

ปpดงานส้ินเดือน 

พิมพAแจ�งหนี้ลูกหนี้คา
น้ําทอธาร 

 

ลูกหนี้ราชการ 

CP3 

ตรวจสอบทะเบียนรับเงิน  สง
เงินสดเพ่ือโอนรายได�เข�า กปภ.
ตอไปและพิมพAทะเบียนจายน้ํา
ประจําวันเพ่ือตรวจสอบ 

ตรวจสอบยอดหนวยน้ําทอธารใน
ระบบCISกับมาตรทอธาร ให�ตรงกัน 

A 
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ตารางท่ี 2-16 รายละเอียดการปฏิบัติงานของการจัดเก็บรายได�ค�าขายเอกสาร/ขายแบบผ�าน e-GP 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ไม�พบประเด็นด�านการจัดเก็บรายได�อ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อการควบคุมภายในอย�างมีนัยสําคัญ
ในระดับสูง 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 
  ๗ วัน  

ขั้นตอนที่ 1 กปภ.สาขา/กองบริหารท่ัวไป 
กปภ.ข. /กองจัดหา สนญ./แจ�งเพิ่มบัญชี
ธนาคาร เข�าไปในระบบ e-GP 
(แบบฟอรOมแจ�งป<ญหาการใช�งานในระบบe-
GP01-0137 พร�อมสําเนาหน�าบัญชี
ธนาคาร)เพื่อรอรับเงินโอนจาก
กรมบัญชีกลาง 
 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา/        

กองบริหารท่ัวไป 
กปภ.ข. /กองจัดหา 

สนญ./ 

บันทึกของ  กกง. 
งานตัวแทนเก็บเงิน ท่ี
มท.55811-1/1605 
ลว.27 ต.ค. 2560 

 

 

 

 

๓๐ นาที 
 
 
 
 
 
๓๐ นาที 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2เม่ือเร่ิมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง
โดย วิธี  e-bidding 

2.1 งานอํานวยการ /กองบริหารท่ัวไป/กอง
จัดหา บันทึกรายละเอียดการจําหน�าย
เอกสาร/แบบ และแจ�งจํานวนเงินรวม
ภาษีมูลค�าเพิ่ม                              

2.2 เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการจําหน�ายแบบ 
ให�ดําเนินการจัดพิมพOรายงาน “รายงาน
ตรวจสอบสถานะการซ้ือซองทาง
อิเล็กทรอนิกสO”   เพื่อทราบว�ามีผู�สนใจซ้ือ
เอกสารหรือแบบทางอิเลคทรอนิกสOหรือไม�   
กรณี ๑ ( ไม�ใช� ) ไม�มีผู�สนในซ้ือแบบให�ลอง
ตรวจสอบใหม�กรณี ๒ ( ใช�)  งานอํานวยการ
จะนําข�อมูลไปบันทึกส้ินเดือน 

งานอํานวยการ /   
กองบริหารท่ัวไป/

กองจัดหา 

คู�มือการใช�งานระบบ 
e-GP กรณีจัดซ้ือจัด
จ�างโดยวธิีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสO 

(Electronic Bidding 
: e-bidding) 

 

 ๑๕ นาที 

ขั้นตอนที่ 3  ส้ินเดือน  งานอาํนวยการ/กอง
บัญชีและการเงิน/กองการเงิน  บันทึกรับรู�
รายได�ค�างรับอื่น( SAP) หรือจัดทําสรุป
รายได�ค�างรับส�ง กปภ.ข.ในสังกัด และรอรับ
เงินรายได� กปภ.จาก กรมบัญชีกลาง  

งานอํานวยการ/ 
กองบัญชีและ

การเงิน/ 
กองการเงิน   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑ ช่ัวโมง 

ขั้นตอนที่ 4  ส้ินเดือน หลังปpดระบบรับเงิน
แล�วพบว�าได�รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง 
ต�องบันทึกรับเงินตามวันท่ีส้ินเดือนใน
Statement ธนาคาร บันทึกรับเงินตรงเข�า
ระบบ Template  
CP 1 หากไม�พบเงินโอนค�าขายแบบจาก 
กรมบัญชีกลางเกิน 45วันนับจากวันซ้ือ
เอกสาร/แบบต�องสอบถามป<ญหาไปท่ี 
กรมบัญชีกลาง ทันที 
ขั้นตอนที่  5  ออกใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษี 
จัดส�งให�ผู�ซ้ือเอกสาร/ซ้ือแบบ ตามท่ีอยู�ท่ี
แจ�ง และจัดเกบ็สําเนาเข�าแฟdมเป;นหลักฐาน 
CP 2 การบันทึกรับเงินโอนต�องลงวันท่ี
เดียวกับวันทําการท่ีตรวจพบการโอนเงินเข�า
บัญชีธนาคาร 

งานอํานวยการ/ 
กองบัญชีและ

การเงิน/ 
กองการเงิน   

 

กปภ.สาขา/กอง
บริหารท่ัวไป 
กปภ.ข./กอง
จัดหา สนญ. 

แจ�งเพ่ิมบัญชีธนาคาร
ลงในระบบ e-GP

พร�อมเอกสาร 

พิมพNรายงาน  “รายงาน

ตรวจสอบสถานะ” 

มีรายการ
ซื้อแบบ 

ใช 

ไมใช 

เก็บ 

ไมพบ

พบ 

สิ้นเดือน 

พิมพAใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี 

ผู�ซ้ือเอกสาร/แบบ 

CP1 

กระทบยอดเงิน –บันทึกรับเงิน
ตามวันที่สิ้นเดือนในStatement 
ธนาคาร 

เริ่มจัดซ้ือจดัจ�างe-bidding 

บันทึกการขายเอกสาร/
ขายแบบและราคา 

กรมบัญชีกลางเพิ่มในระบบ 

ส้ินสุดระยะเวลา 

บันทึกรับรู�รายได�ค�างรับอื่น (SAP) / 
จัดทําสรุปรายได�ค�างรับให� กปภ.ข.ที่
สังกัด/ตรวจสอบเงินโอนากกบช. 

งานอํานวยการ/ 
กองบัญชีและการเงิน/ 
กองการเงิน   

 

e-GP 

แฟdม 

CP2 

เงินโอนจาก
กรมบัญชีกลาง 
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ตารางท่ี 2 - 17 รายละเอียดการปฏิบัติงานของการจัดเก็บรายได�อ่ืน ๆ ค�าสมัครงาน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ไม�พบประเด็นด�านการจัดเก็บรายได�อ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อการควบคุมภายในอย�างมีนัยสําคัญ
ในระดับสูง 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control 
Point(CP) 

ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

วันถัดจากวันท่ี
ผู�สมัครงาน
ชําระเงิน 

ผู�รับจ�าง จัดส�งรายละเอยีดผู�สมัครงานท่ี
ชําระเงินแล�วให� กปภ. ในรูปแบบ         

Text file 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กกง. 

รายงานรายละเอียด

ผู�สมัครงานที่ชําระเงิน

แล�วจากผู�รับจ�าง 

 

 

 

 

วันถัดจากวันท่ี
ผู�สมัครงาน
ชําระเงิน 

ตรวจสอบ Statement ธนาคาร        
กับรายละเอยีดผู�สมัครงานท่ีชําระเงิน

แล�วให� กปภ. 
CP 1 ยอดเงินใน Statement ต�อง
เท�ากับรายละเอียดผู�สมัครงานท่ีชําระ
เงินแล�ว 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กกง. 

Statement
ธนาคาร 

 

 

 

 

 

วันถัดจากวันท่ี
ผู�สมัครงาน

ชําระเงินหรือ 
ภายในเดือนท่ี

รับเงิน 

นํา Text File เข�าระบบCISเพื่อบันทึก
รับเงินเพื่อจัดพิมพOใบเสร็จรับเงิน 

CP 2 รายงานรับเงิน ต�องเท�ากับ
รายละเอียดผู�สมัครงานท่ีชําระเงินแล�ว 

งานตัวแทนเก็บเงิน 
กกง. 

- ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษ ี

- รายงานรับเงิน
ประจําวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิม 

รายละเอียดผู�สมัครงานที่

ชําระเงินแล�ว ในรูปแบบ 

Text file 

ตรวจสอบStatement  

 

จบ 

นํา Text File เข�าระบบCISเพ่ือ

บันทึกรับเงินเพ่ือจัดพิมพN

ใบเสร็จรับเงิน 

CP1 

CP2 
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ตารางท่ี 2 - 18 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บรายได�อ่ืน ค�าทดสอบมาตร 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ไม�พบประเด็นด�านการจัดเก็บรายได�อ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อการควบคุมภายในอย�างมีนัยสําคัญ
ในระดับสูง 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

 

 

3 นาท ี
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผู�ใช�น้ําขอตรวจสอบมาตร 
วัดนํ้า เน่ืองจากพบว�ามีค�านํ้าผิดปกติ และ
คาดว�าสาเหตุเกิดจากมาตรวัดนํ้า
คลาดเคล่ือน 

งานจัดเก็บ
รายได�/งาน
อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ประกาศ กปภ. ลว 30  
ส.ค.2554 

 

 
3 นาท ี

 

ขั้นตอนที่ 2 เพ่ิมคําร�อง ข�อ 1.20 ขอ
ตรวจสอบมาตรวัดนํ้าปdอนข�อมูลเลขท่ีผู�ใช�
นํ้าโดยเลือกเลขท่ีใบแจ�งค�านํ้า ทําการ
พิมพOคําร�องและแจ�งผู�ใช�น้ําชําระค�าธรรม 
เนียมตรวจสอบมาตร 

งานจัดเก็บ
รายได�/งาน
อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ประกาศ กปภ. ลว 30  
ส.ค.2554 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 รับเงิน เมนูข�อ 5.7 การรับ
ชําระเงินรายได�อื่นๆท่ีเกี่ยวกับผู�ใช�น้ํา 
ระบบแจ�งจํานวนเงินค�าตรวจสอบมาตร 
ตามขนาดมาตรวัดนํ้า โดยสามารถรับ
ชําระได�ด�วยเงินสด , เช็ค , แคชเชียรOเช็ค , 
ต๋ัวแลกเงิน , ธนาณัติ และอื่นๆ บันทึกรับ
ค�าธรรมเนียมตรวจสอบมาตร และออก
ใบเสร็จค�าตรวจสอบมาตรให�ลูกค�า 
CP1ควรแนบประวัติการใช�น้ําของผู�ใช�น้ํา
ไปพร�อมคําร�องขอตรวจสอบมาตร 

งานจัดเก็บ
รายได�/งาน
อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 ส�งคําร�องขอตรวจสอบมาตร 
ให�งานบริการ เข�าสู�กระบวนการตรวจสอบ
มาตรโดยตรวจสอบโดยสาขาเอง หรือส�ง
ทดสอบท่ี กปภ.ข. 
CP2 หากมีการส�งมาตรไปทดสอบท่ี 
กปภ.ข. ควรติดต้ังมาตรสํารองให�ผู�ใช�น้ํา 
CP 3ใบแจ�งค�านํ้าท่ีอยู�ระหว�างการดําเนิน
คําร�องตรวจสอบมาตรจะไม�สามารถชําระ
ค�านํ้าได� 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บ
รายได�กปภ.

สาขาและงาน
บริการ/งาน
มาตรวัดนํ้า 

กปภ.ข. 
 

บันทึก มท ๕๕๘๑๑-๑/
๒๓๒๑ ลว. ๑๙ ต.ค. 

๒๕๕๘ 

 

7 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 แจ�งผลการทดสอบมาตร 
 -กรณีมาตรปกติ แจ�งผลการทดสอบมาตร
ปกติพร�อม แจ�งผู�ใช�น้ําให�ชําระค�านํ้า 
- กรณีมาตรผิดปกติ บันทึกผลการทดสอบ
มาตรปรับปรุงยอดลูกหน้ีแก�ไขค�านํ้าใบ
แจ�งค�านํ้าพร�อมบันทึกการเปล่ียนมาตร
ชํารุดตามรายงานจากส�วนงานบริการ  
(ตามคําร�อง) 
CP 4 คําร�องการขอทดสอบมาตรต�อง
ดําเนินให�แล�วเสร็จพร�อมแจ�งผลการ
ตรวจสอบให�ผู�ใช�น้ําทราบทุกคร้ังและ
รวดเร็ว 
CP 5เปล่ียนมาตรให�ผู�ใช�น้ําทันทีเม่ือมาตร
ผิดปกติและรายงานก�อนปpดคําร�อง 

งานจัดเก็บ
รายได�/งาน
อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

ลูกค�า 

แจ�งเลขที่ผู�ใช�น้ําและ
เลขที่ใบแจ�งคาน้ําขอ
ทดสอบมาตร 

บันทึกคําร�องเมนู1.20 
เลือกใบแจ�งค#าน้ําพิมพN
คําร�องแจ�งผู�ใช�น้ําชําระ
เงินค#าทดสอบมาตร 

5 นาที 

ใบเสร็จรับเงิน
ค�าทดสอบ

รับเงินค#าธรรมเนียม
ค#าตรวจสอบมาตร
ออกใบเสรจ็ ให�
ลูกค�า 

ไมใช

รับรายงานติดต้ังมาตรแล�ว
เสร็จ ปdอนข�อมูลเพ่ือปpดคํา
ร�องประสานมาตร 

CP45 

CP 1 

มาตรปกติ 

ลูกค�า 

ส�งคําร�องเข�าสู�กระบวนการ
ตรวจสอบมาตรวัดน้ําผ�านงาน
บริการ(รอผลการตรวจสอบ) 

ภายในวัน
ชําระเงิน 

CP 23 

ผิดปกติ 

ผลทดสอบ 

มาตรปกติ บันทึก
ผล ใส�หน�วยน้ําใช�
(มาตรสํารอง) ปpด
คําร�อง แจ�งผล
ผู�ใช�น้ํา 

บันทึกผลผิดปกติ 
และปรับปรุงค�าน้ํา
ตามใบแจ�งค�าน้ํา 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

 

10 นาที 

ขั้นตอนที่ 7ผู�ใช�น้ํารับทราบผลมาตร
ผิดปกติ ทดสอบมาตร 
-บันทึกคืนเงินค�าตรวจสอบมาตรบันทึกใน
เมนู 1.12  พิมพOคําร�องขอคืนเงินรายได�อื่น
ท่ีเกี่ยวกบัผู�ใช�น้ําพิมพOใบลดหน้ี (ค�า
ตรวจสอบมาตร)เพื่อคืนเงิน  และส�งไป
จ�ายคืนท่ีระบบเงินสดย�อย (งาน
อํานวยการ 
ขั้นตอนที่8 งานอํานวยการรับคําร�อง
พร�อมใบลดหน้ี (ค�าตรวจสอบมาตร)  
จ�ายเงินจากระบบเงินสดย�อย ให�ผู�ใช�น้ํา 
 

งานจัดเก็บ
รายได�/งาน
อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 9 ปpดส้ินวัน  
โอนเงิน ตามเวลาท่ี กปภ.สาขากําหนด 
จากR-137 รายได�อื่นๆ ค�าทดสอบมาตรR-
012  รายการคืนเงิน 
ขั้นตอนที่ 10 
หัวหน�างานตรวจสอบรายงาน กระทบ
ยอดเงินรับชําระเงิน 
ปpดงานส้ินวันด�วยระบบอัตโนมัติ   
ตรวจสอบอกีคร้ังในวันทําการถัดไป 
ขั้นตอนที่ 11ปpดส้ินเดือน ตรวจสอบ
รายได�อื่นๆ  รายงานการคืนเงินจํารายได�
อื่นๆ 
 
 
ทั้งน้ีทุกขั้นตอนที่ออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี และใบลดหน้ี ระบบ CIS 
สําเนาเก็บในระบบเอกสารอิเลกโทรนิค 
 
 
 
 
 

งานจัดเก็บ
รายได�/งาน
อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 นาท ี

จายเงินคา
ทดสอบคืน 

สิ %นเดือน  พิมพ์รายงาน

ตรวจสอบ รายได้อื.น ๆรายงาน

ภาษีขาย 

ปpดคําร�องและแจ�งผู�ใช�น้ําทราบ
ผลและชําระค�าน้ํา 

สิ้นวัน พิมพOรายงาน เพ่ือโอน
เงิน R-137 รายได�อ่ืนๆ ค�า
ทดสอบมาตรR-012รายการ
คืนเงิน หนง. ตรวจสอบ ความ
ถูกต�อง 

เวลา 24.00น.  ปิดงานสิ %นวนั

อตัโนมติั พิมพ์รายงานวนัทําการ

ถดัไปเพื.อตรวจสอบ 

ลูกค�า 

 

บันทึกคําร�องขอคืนเงินค�า
ตรวจสอบมาตรบันทึกใน
เมนู 1.12  พิมพOคําร�อง 

ใบลดหนี้ค�าทดสอบ
มาตร 

30 นาท ี

30 นาท ี

15 นาท ี
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ตารางท่ี 2 - 19 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บรายได�อ่ืน ค�าเงินประสานมาตร 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ไม�พบประเด็นด�านการจัดเก็บรายได�อ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อการควบคุมภายในอย�างมีนัยสําคัญ
ในระดับสูง 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

 

 

3 นาท ี
 
 

ขั้นตอนท่ี 1เม่ือผู�ใช�น้ํา(ถูกตัดมาตร)มา
ชําระค�านํ้าตรวจสอบในระบบพบว�าผู�ใช�
นํ้ามี สถานะ ถกูตัดมาตร 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ประกาศ กปภ. ลว 30  
ส.ค.2554 

 

 

3 นาท ี
 

ขั้นตอนท่ี 2  แจ�งผู�ใช�น้ําให�ชําระค�านํ้าค�าง
ชําระให�ครบถ�วนก�อน ทําการรับชําระค�า
นํ้าและออกใบเสร็จรับเงินค�านํ้า  
CP1 ตรวจสอบการประสานมาตรต�องไม�มี
ค�านํ้าค�างชําระ 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

ประกาศ กปภ. ลว 30  
ส.ค.2554 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3แจ�งผู�ใช�น้ําให�ชําระค�านํ้าค�าง
ชําระให�ครบถ�วนก�อน ทําการรับชําระค�า
นํ้าและออกใบเสร็จรับเงินค�านํ้า  
บันทึกข�อมูลคําร�องประสานมาตร ข�อ 
1.17 และทําการพิมพOคําร�อง และแจ�งให�
ผู�ใช�น้ําชําระค�าธรรมเนียมการประสาน
มาตร 
ขั้นตอนท่ี 4รับเงิน เมนู 5.7 การรับชําระ
เงินรายได�อื่นๆท่ีเกี่ยวกบัผู�ใช�น้ํา ระบบแจ�ง
จํานวนเงินค�าประสานมาตร ตามขนาด
มาตรวัดนํ้า โดยสามารถรับชําระได�ด�วย 
เงินสด , เช็ค , แคชเชียรOเช็ค ,ต๋ัวแลกเงิน , 
ธนาณัติ และอื่นๆ บันทึกรับค�าธรรมเนียม
ประสานมาตร และออกใบเสร็จค�า
ประสานมาตรให�ลูกค�า  

  

 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 5ส�งคําร�องประสานมาตรให�งาน
พัสดุเพื่อเบิกมาตรตามหมายเลขมาตร 
เลขท่ีผู�ใช�น้ํา และแจ�งผู�ประสานมาตร
ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดนํ้าให�ผู�ใช�น้ํา 
CP2  คําร�องประสานมาตรต�องส�งให�งาน
พัสดุเบิกมาตรและแจ�งผู�มีหน�าท่ีประสาน
มาตร ดําเนินการภายในวันท่ีรับชําระค�า
ประสานมาตร 
CP 3ตรวจสอบหมายเลขมาตรให�ตรงกบั
คําร�องประสานมาตรปdองกันการติดต้ัง
มาตรผิดบ�าน 

งานอํานวยการ 
กปภ.สาขา 

บันทึก มท ๕๕๘๑๑-๑/
๒๓๒๑ ลว. ๑๙ ต.ค. 

๒๕๕๘ 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 ปpดคําร�องประสานมาตร เม่ือ
รับรายงานการติดต้ังประสานมาตรกรณี
ไม�ได�ใช�มาตรเดิมต�องปdอนข�อมูล
รายละเอียดมาตรให�ถูกต�อง เม่ือปpดคําร�อง
สถานะมาตรผู�ใช�น้ําจะเป;นปกติ 
CP 4ตรวจสอบ หมายเลขหมายมาตร
หน�วยนํ้าในมาตรให�ถูกต�อง 

  

ลูกค�า แจ�งเลขที่ผู�ใช�น้ํา 
ตรวจสอบสถานะ  

แจ�งผู�ใช�น้ําชําระเงิน 

บันทึกเงิน บันทึกคําร�อง

ประสานมาตร เมนู 1.17

พิมพNคําร�อง 

ตัดมาตร 

ใช 

5 นาที 

พบ 

ใบเสร็จรับ
เงินค�านํ้า

รับเงินค#าธรรมเนียม

ประสานน้ําออก

ใบเสร็จ ให�ลูกค�า 

ไมใช

รับรายงานติดต้ังมาตรแล�ว
เสร็จ ปdอนข�อมูลเพ่ือปpดคํา
ร�องประสานมาตร CP3 

CP 1 

CP 2  3 

ลูกค�า 

จบ 

ใบเสร็จค#า

ประสาน

ส�งคําร�องประสานมาตรให�
งานพัสดุเพ่ือเบิกมาตรวัด
น้ํา 

ผู�ติดต้ังมาตรนํามาตรไปติดต้ัง
ยังที่อยู�ตามคําร�องของ ผู�ใช�น้ํา 

ภายในวัน
ชําระเงิน 

CP 2 

รับปpดคําร�องประสานมาตร
ตรวจสอบสถานะผู�ใช�น้ํา 

CP4 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

 

5 นาที 

ขั้นตอนท่ี 7เม่ือถึงเวลาโอนเงิน พนักงาน
การเงิน แต�ละเคานOเตอรOสรุปยอดเงินรับ
ชําระรายได�อื่นค�าประสานมาตร(งาน
จัดเก็บรายได�)  โอนเงิน ตามเวลาท่ี กปภ.
สาขากาํหนด 
หัวหน�างานตรวจสอบรายงาน กระทบ
ยอดเงินรับชําระเงิน 

  

 

 

 

 

30 นาท ี

ขั้นตอนท่ี 8 ปpดงานส้ินวันด�วยระบบ
อัตโนมัติ  ตรวจสอบรายได�อื่นๆ  
ขั้นตอนท่ี 9   ปpดส้ินเดือน ตรวจสอบ
รายได�อื่นๆ  ค�าประสานมาตร  
- งานจัดเก็บรายได� พิมพOรายละเอยีด การ
ตัด/ประสานมาตร เพื่อกระทบยอดกับ
รายงานการส�ง/เบิกมาตร คืนคลัง (งาน
พัสดุ/อํานวยการ) 
- พร�อมประกอบการตรวจสอบการเบิก
จ�ายเงินค�าจ�างตัด/ประสานมาตร กรณีจ�าง
เหมา ตัด/ประสานมาตรของ กปภ.สาขา 
    ท้ังน้ีทุกขั้นตอนท่ีออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษ ีสําเนาเกบ็ในระบบเอกสารอิ
เลกโทรนิก 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ %นเดือน  พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ รายได้อื.น ๆรายงาน
ภาษีขาย 

ส้ินวัน พิมพOรายงาน เพ่ือโอนเงิน 
รายได�อื่นๆ ค�าประสานมาตร 

(งานจัดเก็บรายได� )           
หนง. ตรวจสอบ 

สิ %นวนั ปิดงาน พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ รายได้อื.น ๆรายงานภาษี



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2 – 20 รายละเอียด ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บรายได�อ่ืน ค�าธรรมเนียมฝากมาตร 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ไม�พบประเด็นด�านการจัดเก็บรายได�อ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อการควบคุมภายในอย�างมีนัยสําคัญ
ในระดับสูง 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

 

 

3 นาท ี
 
 

ขั้นตอนท่ี 1เม่ือผู�ใช�น้ํายื่นคําร�องฝากมาตร
วัดนํ้าไว�กับการประปาส�วนภูมิภาค 
CP1  ตรวจสอบสถานะต�องไม�ถูกตัดมาตร
และไม�มีหน้ีค�าง 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บรายได� 

กปภ.สาขา 

ใบเสร็จค�าน้ําเดือนล�าสุด
หลักฐานผู�ขอดําเนินการ

ขอฝากมาตร 

 

 
3 นาท ี

 

ขั้นตอนท่ี 2ตรวจสอบสถานะผู�ใช�น้ํากรณี
ที่ผู�ใช�นํ้าถูกตัดมาตรจะต�องทําการ
ประสานมาตร และไม�มีหน้ีค�านํ้าค�างก�อน 
กรณีที่ผู�ใช�นํ้า สถานะปกต ิไม�ถูกตัดมาตร 
สามารถดําเนินการขั้นต�อไปได� 
 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บรายได� 

กปภ.สาขา 
 

 
 ขั้นตอนท่ี 3ฝากมาตรคร้ังท่ี 1 บันทึก

ข�อมูลคําร�องฝากมาตร ข�อ 1.16 ใส�เลขท่ี
ผู�ใช�น้ําหากมีหน้ีค�านํ้าระบบจะแจ�ง มีหน้ี
ค�างชําระ ให�รับชําระค�านํ้าก�อน และทํา
การพิมพOคําร�อง และแจ�งให�ผู�ใช�น้ําชําระ
ค�าธรรมเนียมฝากมาตรฝากมาตรคร้ังท่ี 2
บนัทกึข้อมลูคําร้องฝากมาตรขั้นตอนท่ี 4

รับเงิน เมนู 5.7 การรับชําระเงินรายได�
อื่นๆท่ีเกี่ยวกับผู�ใช�น้ํา ระบบแจ�งจํานวน
เงินค�าฝากมาตร ตามขนาดมาตรวัดนํ้า 
โดยสามารถรับชําระได�ด�วย เงินสด , เช็ค , 
แคชเชียรOเช็ค ,ต๋ัวแลกเงิน , ธนาณัติ และ
อื่นๆ บันทึกรับค�าธรรมเนียมฝากมาตร 
และออกใบเสร็จค�าฝากมาตรให�ลูกค�า 

 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บรายได� 

กปภ.สาขา 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 ส�งคําร�องฝากมาตรให�งาน
บริการฯเพื่อถอดมาตรตามหมายเลขมาตร 
เลขท่ีผู�ใช�น้ํา และแจ�งผู�ถอดมาตร
ดําเนินการถอดมาตรวัดนํ้าให�ผู�ใช�น้ํา นํา
กลับมาคํานวณนํ้าค�างมาตร 
CP2  คําร�องฝากมาตรต�องส�งให�งาน
บริการฯถอดมาตรและแจ�งผู�มีหน�าท่ีถอด
มาตร ดําเนินการภายในวันท่ีรับชําระค�า
ฝากมาตร 
CP 3ตรวจสอบหมายเลขมาตรให�ตรงกบั
คําร�องฝากมาตรปdองกันการถอดมาตรผิด
บ�าน 
 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บรายได� 

กปภ.สาขา 
 

ลูกค�า แจ�งเลขที่ผู�ใช�น้ํา 
ตรวจสอบสถานะ  

แจ�งผู�ใช�น้ําชําระเงิน 

ค#าน้ํา/ค#าประสาน

มาตร  

ตัดมาตร 

ใช 

5 นาที 

พบ 

ใบเสร็จรับเงินค�า
นํ้า/ค�าประสาน
มาตร 

รับเงินค#าธรรมเนียม

ฝากน้ําออกใบเสร็จ 

ให�ลูกค�า 

 

รับรายงานฝากมาตรแล�ว
เสร็จ ปdอนข�อมูลเพ่ือปpดคํา
ร�องฝากมาตร 

CP3 

CP 1 

CP 2  3 

ลูกค�า 

ใบเสร็จค#า

ฝากมาตร

ส�งคําร�องฝากมาตรให�งาน
บริการฯเพ่ือถอดมาตรวัด
น้ํา 

ผู�มีหน�าที่ถอดมาตรนํามาตร
แจ�งเลขมาตรเพ่ือคํานวณ
น้ําค�างมาตร ภายในวัน

ชําระเงิน 

CP 2 

บันทึกคําร�องฝากมาตร 

เมนู 1.16 พิมพNคําร�อง 

ไมใช 

A 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

 

 

 
ขั้นตอนที่ 6 บันทึกข�อมูลถอดมาตร ต้ังหน้ี
หน�วยนํ้าค�างมาตร ปpดคําร�องฝาก แจ�งผู�ใช�
นํ้าชําระค�านํ้าค�างมาตร เม่ือปpดคําร�อง
สถานะมาตรผู�ใช�น้ําจะเป;นฝากมาตร 
CP 4ต้ังหน้ีค�านํ้าค�างมาตร และแจ�งผู�ใช�นํ้า
ชําระค�านํ้าค�างมาตร 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บรายได� 

กปภ.สาขา 
 

 

5 นาที 

ขั้นตอนท่ี 7เม่ือถึงเวลาโอนเงิน พนักงาน
การเงิน แต�ละเคานOเตอรOสรุปยอดเงินรับ
ชําระรายได�อื่นค�าธรรมเนียมฝากมาตร
(งานจัดเก็บรายได�)  โอนเงิน ตามเวลาท่ี 
กปภ.สาขากาํหนด 
หัวหน�างานตรวจสอบรายงาน กระทบ
ยอดเงินรับชําระเงิน 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บรายได� 

กปภ.สาขา 
 

 

 

 

 

30 นาท ี

ขั้นตอนท่ี 8 ปpดงานส้ินวันด�วยระบบ
อัตโนมัติ  ตรวจสอบรายได�อื่นๆ  
ขั้นตอนท่ี 9   ปpดส้ินเดือน ตรวจสอบ
รายได�อื่นๆ  ค�าฝากมาตร พิมพOทะเบียน
ฝากมาตรตรวจสอบผู�ใช�น้ําครบอายุเพื่อ
แจ�งเตือนการต�ออายุฝากมาตรหรือให�มา
ประสานมาตรตามเวลา 
 
ท้ังน้ีทุกขั้นตอนท่ีออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษ ีสําเนาเกบ็ในระบบเอกสาร
อิเลคทรอนิค 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บรายได� 

กปภ.สาขา 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นเดือนพิมพNรายงานตรวจสอบ 

รายได�อ่ืน ๆรายงานภาษีขาย

ทะเบียนฝากมาตรตรวจสอบ 

ฝากมาตรครบอายุ 

รับปpดคําร�องฝากมาตร ต้ังหนี้
ค�าน้ําค�างตรวจสอบสถานะ
ผู�ใช�น้ํา 

CP4 

สิ้นวัน พิมพOรายงาน เพ่ือโอน
เงิน รายได�อ่ืนๆ ค�าธรรมเนียม
ฝากมาตร (งานจัดเก็บรายได� )    
หนง. ตรวจสอบ  

สิ้นวัน ปIดงาน พิมพNรายงาน

ตรวจสอบ รายได�อ่ืน ๆรายงานภาษี

A 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2 – 21 รายละเอียด ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บรายได�อ่ืน (ค�าประสานมาตร ค�าบรรจบมาตรและตรวจสอบ
มาตร) ผ�านบัญชีเงินฝากธนาคารของ  กปภ.สาขา  
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ(In Process) : ไม�พบประเด็นด�านการจัดเก็บรายได�อ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อการควบคุมภายในอย�างมีนัยสําคัญ
ในระดับสูง 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข�อง 

 

 

ทุกวัน 
 

ผู�ใช�น้ํายื่นคําขอชําระเงินผานเว็บไซตA 
กปภ. (http://devservice.pwa.co.th) 
ตามประเภทรายได�ที่ กปภ. เป)ดให�บริการ  
ได�แก คาประสานมาตร คาบรรจบมาตร 
และตรวจสอบมาตร  (ตรวจสอบข�อมูล
โดยอ�างอิงจากรหัสผู�ใช�น้ํา)  
  

ผู�ใช�น้ํา ใบแจ�งค�านํ้าประปา 

 
ทุกวัน 

 
ผู�ใช�น้ําชําระเงินตามจํานวนเงินท่ีระบบ
แจ�งไว�  ชําระผานบัญชีธนาคารของแตละ 
กปภ.สาขา พร�อมท้ังอัพโหลดหลักฐาน  
การชําระเงิน 

ผู�ใช�น้ํา หลักฐาน 
การชําระเงิน 

 

 

ทุกวัน กปภ.สาขา ตรวจสอบข�อมูลรับชําระผาน
เว็บไซตA กปภ. 
(http://devservice.pwa.co.th) โดย
ค�นหารายการแตละประเภทรายได�  ระบุ
สถานะผลการตรวจสอบ  ได�แก ตรวจสอบ
แล�ว ไมสมบูรณA และหมายเหตุเพิ่มเติม 
(ถ�ามี) กรณีไมสมบูรณA ให�เรงดําเนินการ
ติดตอกลับผู�ใช�น้ํา 

กปภ.สาขา รายการขอ
ประสานมาตร  
บรรจบมาตร 
ตรวจสอบมาตร   

 

 

ทุกวัน เม่ือข�อมูลรับชําระถูกต�องตรงกับยอดเงินท่ี
ระบบแจ�งไว�  และตรงกับรายการ
เคล่ือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารของ กปภ.
สาขา ให�ดําเนินการจัดพิมพOใบเสร็จรับเงิน
จากระบบ CIS ตามประเภทรายได� และส�ง
มอบให�กับผู�ใช�น้ํา 

กปภ.สาขา ใบเสร็จรับเงินจาก
ระบบ CIS 

รายงานรับชําระ
เงินประจําวัน 

 

 
ทุกวัน กปภ.สาขา ประมวลผลข�อมูลส้ินวันจาก

ระบบ CIS เพื่อสร�างรายวันท่ัวไปในระบบ        
Template และบันทึกบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ในระบบ Template 

 
 
 

กปภ.สาขา รายวันท่ัวไปจาก
ระบบ Template 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 
ผู�ใช�น้ําย่ืนคําขอชําระเงิน 

ผ#านเว็บไซตN 
 

จัดพิมพNใบเสร็จรับเงิน
จากระบบ CIS 

ความถูกต�อง
ข�อมูลรับชําระ 

ชําระเงินผ#านธนาคาร
ตามที่ระบบแจ�ง 

จบ 

บันทึกบัญชีการรับชําระเงิน 
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2.3.3 จุดอ�อน / ความเสี่ยง / ปRญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางท่ี 2 – 22 จุดอ�อน / ความเสี่ยง / ป<ญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ  

จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย�อยการจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ   
1 . ส า ย ง า น ท่ี เ กิ ด ร า ย ไ ด� 
คํานวณรายได�ผิดพลาด 

- มีการตรวจสอบการคํานวณ - หั ว ห น� า ง า น ต� อ ง มี ก า ร
ตรวจสอบการ คํานวณตาม
ระเบียบ 

 

2. สายงานไม�รายงานการเกิด
รายได� 

- มีการตดิตามจากหัวหน�างาน โดย
การสุ�มตรวจสอบ 

- ต�องมีการรายงานการเกิด
รายได�อ่ืนๆทุกสิ้นเดือน 

 

3.ใบเสร็จรับเงินท่ีไม�ได�พิมพO
ออกจากระบบBillingและ
ระบบรับ-จ�าย 

- ตรวจสอบ รายได�อ่ืนๆ ท่ีเกิดโดย
หัวหน�างาน  

- มีทะ เ บียนบันทึกรายได� ท่ี
เ กิ ด ข้ึ น ใ น ส า ย ง า น  เ พ่ื อ
ตรวจสอบกับรายได� ท่ี เ กิด
ระหว�างเดือน 

 

4 . ใบเสร็จรับ เ งิน ท่ียกเลิ ก
เน่ืองจากการชํารุด พิมพOผิด 
ไม�ได�รับการอนุมัติยกเลิกจาก
ผู�จัดการประปา 

- ตรวจสอบใบเสรจ็รับเงิน ท่ียกเลิก 
และนําขออนุมัตยิกเลิก 

- จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ด�วยระบบ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินท่ี
พนักงานจัดทํา  

 

5.การจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ ไม�
ครบถ�วน เน่ืองจากสายงานท่ี
เกิดรายได�ไม�มีการแจ�งงาน
อํานวยการว�ามีรายได�เกิดข้ึน 
เป;นจํานวนเงินเท�าไร 

- ให�สายงานแจ�ง หากมีรายการท่ีเกิด
รายได�อ่ืนๆเกิดข้ึนก�อนล�วงหน�า 

- เพ่ือให�งานอํานวยการจัดเก็บรายได�
ได�ถูกต�องครบถ�วน 

- มีการตรวจสอบความถูกต�อง ของ
รายได�ท่ีเกิดข้ึนและจํานวนเงินของ
รายได�โดยหัวหน�างานอํานวยการแต�
ละสายงานท่ีเกิดรายได� 

- ให�สายงานบันทึกรายได�อ่ืนๆ
ท่ีเกิดข้ึนในระบบ และสาย
งานอํานวยการตรวจสอบ
ติ ดตามการรั บ ชํ า ระตาม
รายการท่ีเกิดข้ึนเป;นประจํา 

 

6.กรณี ท่ี เป;นค�า นํ้าท�อธาร 
จัดเก็บค�า นํ้าไม� ถูกต�อง/ไม�
ครบถ�วน 

- พนักงานส�วนจ�ายนํ้าท�อธารทํา
บันทึกแจ�งต�อผู�รับชําระเงิน 

- พ นั ก ง า น ก า ร เ งิ น ต� อ ง
ตรวจสอบ หน�วยนํ้าท�อธาร
และกําหนดให�มีคํานวณเงิน
ค� า นํ้ า ท� อ ธ า ร โ ด ย ร ะ บ บ
อัตโนมัติ 

 

7.พิมพOช่ือ/ท่ีอยู�ของผู�รับจ�าง/
จํานวนวงเงินตามสัญญาไม�
ถูกต�อง 

- พนักงานการเงิน ตรวจสอบช่ือท่ีอยู� 
ผู�รับจ�าง จํานวนเงินใน
ใบเสร็จรับเงินก�อนจัดพิมพO
ใบเสร็จรับเงิน 

- หัวหน�างานต�องตรวจสอบ ช่ือ 
ท่ีอยู� ผู�รับจ�าง สัญญา จํานวน
เงินในใบเสร็จรับเงินก�อนส�ง
มอบใบเสร็จรับเงินให�ผู�รับจ�าง 

 

8. ไม�มีการควบคุมการจ�ายนํ้า
ท�อธาร/จ�ายนํ้าไม�ผ�านมาตร 

- จัดทําสมุดคุมการจ�ายนํ้าฟรี ณ จุดจ�าย
นํ้า  

  - หัวหน�างานตรวจสอบทะเบียน
จ�ายนํ้า อย�างสม่ําเสมอ 

 

9. การจ�ายนํ้าฟรีไม� เป;นไป
ตามแนวทางปฏิบัติของ กปภ. 

- ต�องตรวจสอบ การจ�ายนํ้าโดยไม�คิด
ราคาให�เป;นไปตามคําส่ัง กปภ.๕๖๓/๒๕๒๗ 

- ต�องมีการตรวจสอบการขอนํ้า
จ�ายฟรีและอนุมัติ โดยผจก.กปภ.
สาขา 
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จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
10.การรายงานการบันทึกนํ้า
ท�อธารไม�ถูกต�อง ครบถ�วน 

 - มีการกระทบยอดทะเบียนในระบบ 
CIS กับสมุดจ�ายนํ้าทุกเดือน 

- ทุ กสิ้ น เ ดื อนต� อ งตรวจสอบ
กระทบยอดการจําหน�ายจ�ายนํ้า
ท�อธารและการจ�ายนํ้าโดยไม�คิด
ราคา 
- มีการสุ�มกระทบยอดนํ้าในมาตร
ท�อธารกับระบบ CIS ในบาง
ช�วงเวลา หรืออย�างน�อยทุกสิ้น
เดือน 

 

11.การขายนํ้าโดยรถนําส�ง
(รถบรรทุกนํ้า กปภ.)ไม�มีการ
กําหนดราคาอย�างชัดเจน 

 - กปภ.ใช�อัตราค�าขนส�งตามเคยมี
บันทึก ปV ๒๕๔๕ 

- เสนอให� กปภ.กําหนดอัตราค�า
ขนส�งการขายนํ้าโดยรถบรรทุกนํ้า 
กปภ. ให�เป;นราคาป<จจุบัน 

 

12. ก า ร บัน ทึ ก เ พ่ิ ม ข� อ มู ล
โครงการในระบบe-GP อาจมี
การบันทึกผิดพลาดเช�น เลขท่ี
บัญชีธนาคาร หรือจํานวนเงิน
ค�าเอกสาร/แบบ 

จนท. ผู�บันทึกข�อมูลเข�าระบบe-GP 
ต�องตรวจสอบข�อมลูให�ถูกต�องก�อน
บันทึกข�อมูล 
 

  - จนท.สอบทานข�อมูลโครงการ
ในระบบ e-GP หลั ง จ าก บัน ทึก
ข�อมูลแล�วอีกครั้ง 

 

13.การตรวจสอบยอดเงินโอน
จากกรมบัญชีกลาง จากการ
รับเงินค�าขายเอกสาร/ขาย
แบบผ�านระบบ e-GP 

จนท. ตรวจสอบประจําทุกวัน เพราะ
กรมบัญชีกลางไม�แจ�งวันท่ีการโอนเงิน
หน�วยงาน อาจเกิดการตกหล�นของกา
รับรู�ยอดเงิน 

  - จนท.สอบทานการบันทึกบัญชี
เงินข�อมูลเงินฝากธนาคารเป;น
ประจําทุกเดือน 

 

14.รายละเอียดผู�สมัครงานท่ี
ชํ าระ เ งินแล� ว  ในรูปแบบ 
Text file ท่ีได�รับจากผู�รับจ�าง
ไม�ถูกต�อง นําเข�าระบบ CIS 
ไม�ได� 

ประสานงาน ผู�รับจ�าง ให�แก�ไข Text 
file ให�ถูกต�อง 

1. ขอให� กพส. จัดทําโครงสร�าง 
Text file เพ่ือให�ผู�รับจ�างจัดทํา
ข�อมูลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
2. แจ�ง กทบ. ก�อนการเปpดรับ
สมัครงาน กําหนดให�มีการทดสอบ
ระบบร�วมกันก�อนการใช�จริง 
 

 

กระบวนการทํางานย�อยการจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ (ค�าประสานมาตร ค�าบรรจบมาตรและตรวจสอบมาตร) ผ�านบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของ  กปภ.สาขา   
1 5 . ผู� ใ ช� นํ้ า ไ ม� อั พ โ ห ล ด
หลักฐานการชําระเงิน และไม�
ระบุเบอรOโทรศัพทOมือถือ 

ระบบกําหนดให�การอัพโหลดหลักฐาน
การชําระเงิน และการระบุเบอรO
โทรศัพทOมือถือ เป;นข�อมูลจําเป;น หากไม�
ดําเนินการไม�สามารถแจ�งชําระเงินผ�าน
เว็บไซตOจนจบกระบวนการได� 

  

16.ผู�ใช�นํ้าชําระเงินไม�ตรงกับ
ยอดเงินท่ีระบบแจ�ง 

ระบบแสดงข�อความเตือนผู�ใช�นํ้า 
“กรุณาชําระเงินให�กับตรงกับยอดเงินท่ี
แจ�งเท�าน้ัน” 

ประสานธนาคาร เพ่ือเช่ือมต�อ
ระบบรับชําระเงินกับระบบ
ธนาคาร 
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จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
17.กปภ.สาขา ไม�ตรวจสอบ
ข�อมูลรับชําระผ�านเว็บไซตO 
กปภ. เป;นประจําทุกวัน 

ติดตาม และแจ�งเตือน กปภ.สาขา ท่ีมี
รายการรับชําระผ�านกลุ�มไลนO 

  

18. บาง กปภ.สาขา ยังไม�ได�
สมั ค รขอ ใช� บ ริ ก า ร ระบบ  
KTB New Corporate เพ่ือ
ใ ช� ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร
เคลื่ อ น ไ หว บัญ ชี เ งินฝาก
ธนาคาร แบบ Realtime 

กปภ.สาขา ต�องไปนําฝากเงินท่ีธนาคาร  
ทุกวัน จึงนําสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ให�ธนาคารเพ่ืออัพเดทรายการ
เคลื่อนไหว 
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2.4  กระบวนการทํางานย�อยท่ี 4 การติดตามรายได�ค�าน้ําประปา 
2.4.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานย�อยท่ี 4การติดตามรายได�ค�าน้ําประปา 

 

กปภ.ให�บริการนํ้าประปาแก�ลูกค�า และดําเนินการอ�านมาตรและออกใบแจ�งค�าบริการนํ้าประปาผู�ใช�นํ้าน้ันคือรายได�ค�า
นํ้าประปา ท่ีกปภ.ต�องจัดเก็บรายได�ค�านํ้าให�ได�ท้ังหมด ตามสัญญาการใช�นํ้า ระหว�างกปภ.กับ ผู�ใช�นํ้า และเง่ือนไขการใช�นํ้าแนบ
ท�ายสัญญาน้ัน  

เมื่อครบระยะเวลาตามใบแจ�งค�านํ้า ให�ผู�ใช�นํ้ามาชําระค�านํ้าประปา แต�หากผู�ใช� นํ้าไม�มาชําระเงินตามกําหนด 
กระบวนการติดตามรายได�ค�านํ้าจะเกิดข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคOเพ่ือให�กปภ.จัดเก็บรายได�ค�านํ้าประปาให�ได�ครบถ�วน เพ่ือนํามา
บริหารงานในกิจการของ กปภ. ต�อไป 

เมื่อครบกําหนดการชําระค�านํ้าท่ี กปภ.กําหนดให�ผู�ใช�นํ้ามาชําระเงินค�านํ้าแต�ผู�ใช�นํ้าไม�มาตามกําหนด  กปภ.จะส�งใบ
เตือนก�อนการตัดมาตรให�ผู�ใช�นํ้ามาชําระเงิน หากผู�ใช�นํ้าไม�มาชําระเงินตามกําหนดในใบเตือน กปภ.จะดําเนินการตัดมาตรผู�ใช�นํ้าท่ี
ค�างชําระ  และหากผู�ใช�นํ้ายังมีความประสงคOจะใช�นํ้าประปาของ กปภ.ต�อไป จะต�องขอประสานมาตรคืนโดยชําระค�าธรรมเนียมใน
การประสานมาตรตามกําหนด  กรณีท่ีผู�ใช�นํ้าไม�มาติดต�อขอประสานมาตรวัดนํ้าภายใน 6 เดือนนับแต�ตัดมาตร กปภ.จะยกเลิก
สัญญาการใช�นํ้ากับผู�ใช�นํ้า สิทธ์ิการใช�นํ้าประปาของ กปภ.จะหมดไปทันที 

ส�วนค�านํ้าค�างชําระหลังจาก การตัดมาตรวัดนํ้าออกมาแล�ว กปภ.จะมีการติดตามเป;นข้ันตอน ซ่ึงจะกล�าวถึงในข้ันตอน
การปฏิบัติงานต�อไป 
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2.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 2 – 23 รายละเอียดการปฏิบัติงาน การตดิตามรายได�ค�านํ้าประปา(หน้ีเอกชน) 
       ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ความสามารถในการติดตามหน้ีค�านํ้าค�างชําระ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่
เก่ียวข�อง 

 

 

 

 

ทุกวัน 
 
 

 
 

7 วันนับแต�วันท่ี
ออกใบแจ�งเตือน 

ผู�ใช�นํ้าเอกชนหรือบ�านพักราชการที่ผู�พักอาศัยเป3น
ผู�ชําระเอง 
 
หลังจาก กปภ.สาขา ให� เจ�าหน�าท่ีอ�านมาตรแจ�งหน้ี
ค�านํ้าประปาแก�ผู�ใช�น้ําตามท่ีอยู�ที่ติดต้ังมาตร 
๑. เม่ือครบกําหนด  ตามใบแจ�งหน้ีอ�านมาตร

พนักงานการเงิน ตรวจสอบ หน้ีค�างชําระ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบหน้ีค�างชําระ เปรียบเทียบ 
กับเงินประกันการใช�น้ํา   
กรณีท่ี1หน้ีค�านํ้าสูงกว�าเงินประกันการใช�น้ํา ให�ส�ง
หนังสือแจ�งเตือน/ SMS หรือวิธีอื่นๆท่ีผู�ใช�น้ํายินยอม 
ก�อนงดจ�ายนํ้า  ท้ังน้ี กําหนดวันครบกาํหนดงดจ�ายนํ้า  
ต�องกําหนดใน ในใบแจ�งหน้ีและใบเตือน 
กรณีท่ี2หน้ีค�านํ้าตํ่ากว�าเงินประกันให�ตรวจสอบ
จํานวนงวดค�านํ้าค�างชําระ 
CP 1 ค�านํ้าสูงกว�าเงินประกันต�องตัดมาตรตามกําหนด
ในใบแจ�งหน้ี 
กรณีท่ี1จํานวนงวดค�านํ้าค�าชําระตํ่ากว�า 2 งวดการ 
ใช�น้ํา ให�จัดเก็บข�อมูลไว�รอผู�ใช�น้ํามาชําระเงินต�อไป 
กรณีท่ี2จํานวนงวดค�านํ้าค�างชําระ 2งวดการใช�น้ํา  ให�
ออกหนังสือแจ�งเตือนก�อนงดจ�ายนํ้า (SMS)หรืออื่นๆท่ี
ผู�ใช�น้ํายินยอมท้ังน้ีกาํหนดวันครบกําหนดท่ีจะ
ดําเนินการการงดจ�ายนํ้า ในใบเตือน 
ขั้นตอนที่ 2 เม่ือครบกําหนด  ตามหนังสือแจ�งเตือน
ก�อนงดจ�ายนํ้า ตรวจสอบหน้ีค�านํ้าท่ีส�งใบเตือนผู�ใช�น้ํา
ท่ีค�างชําระค�านํ้าในระบบCIS  ว�าผู�ใช�น้ําชําระเงินค�านํ้า
ยังคงมีหน้ีค�างหรือไม� 
กรณีท่ี1 ไม�มีหน้ีค�างชําระ 
 ให�จัดเก็บข�อมูลในระบบ CIS  
กรณีที่ 2มีหน้ีค�านํ้าค�างชําระ  พ.การเงิน จะ
ดําเนินการออกหนังสือ/คําส่ัง ตัดมาตรผู�ใช�น้ําโดยผ�าน
หัวหน�างาน และจัดการส่ังการให�ตัดมาตรวัดนํ้าผู�ใช�น้ํา
รายน้ัน 
CP 2 ค�านํ้าตํ่ากว�าเงินประกัน ค�างชําระได�2 งวดการ
ใช�น้ําติดต�อกัน 
CP 3 ก�อนดําเนินการงดจ�ายนํ้าต�องแจ�งเตือนผู�ใช�น้ํา 
 
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการงดจ�ายนํ้าผู�ใช�นํ้า   
พ.การเงินเร�งรัดติดตามหน้ีค�างชําระของผู�ใช�น้ําค�าง
ชําระภายใน 2 ปV (นับจากวันท่ีอ�านมาตร)ดังน้ี 
 

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

คําส่ัง กปภ. 
ที่ 463/2561  
ลว. 22 มิ.ย.
2561 

ออกหนังสือแจ�งเตือนผู�ใช�
น้ําก�อนครบกําหนดตัด
มาตร/SMS /วิธีอ่ืนๆที่
ผู�ใช�น้ํายินยอม 

ตรวจสอบค�าน้ํา
เทียบกับเงิน

ประกันฯ 

ออกหนังสือ/คําสั่งตัด
มาตรวัดน้ําค�างชําระ 

ตรวจสอบค�า
น้ําค�างชําระ 

ครบกําหนดตามที่สงใบเตือน 

สูงกวา 
ระบบCIS 

ต่ํากวา 

มีหนี้ค�างชําระ

ไมมีหนี้ค�าง 

ดําเนินการงดจ�ายน้ํา ผู�ใช�
น้ําที่มีหนี้ค�างชําระ  

1 1 

เม่ือดําเนินการงดจายน้ําผู�ใช�น้ํา  

จํานวนงวด
ค�างชําระ 

ต่ํา
กวา 2
งวด 

หนี้ค�าง 2งวด 

CP 1 

CP 2 

CP 3 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่
เก่ียวข�อง 

 

 

 

 

ตัดมาตร จน 
ก�อนครบ 6 
เดือนนับแต�การ
ตัดมาตร 

 

หน้ีที่ตัดมาตรแล�วไม�เกิน 6 เดือน 
1.  เม่ือตัดมาตรวัดนํ้าผู�ใช�น้ําค�างชําระแล�ว พนักงาน
การเงิน กปภ.สาขา และผู�เกี่ยวข�องต�องติดตามค�า
นํ้าค�างชําระค�านํ้าท่ีถกูตัดมาตรต�อไป โดยส�งหนังสือ
เตือน 
หรือติดตามด�วยตนเอง 
พร�อมท้ังแจ�งเตือนล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๗ วันก�อนหน้ี
ค�างครบกําหนด 6 เดือนนับแต�วันท่ี กปภ.ได�งดจ�ายนํ้า 
CP 4 ต�องติดตามค�านํ้าค�างชําระภายใน 2 ปVนับถัด
จากวันอ�านมาตรในใบแจ�งหน้ี  
CP 5 จัดทําหนังสือแจ�งเตือนการยกเลิกสัญญากับ 
กปภ.ล�วงหน�าไม�น�อยกว�า7 วันก�อนหน้ีค�างชําระจะ
ครบ 6 เดือน 

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

คําสั่ง กปภ.ที่ 
463/2561  
ลว. 22 มิ.ย.
2561 

 

 

 

 

 

 
  ทุกเดือน 

เมื่อครบกําหนด 6 เดือนนับแต�วันทีต่ัดมาตรวดันํ้า
ผู�ใช�นํ้า  
ขั้นตอนท่ี 4 พนักงานการเงินต�องตรวจสอบค�านํ้าค�าง
ชําระ 
กรณีท่ี1  ไม�พบค�านํ้าค�างชําระ  หมายถงึผู�ใช�น้ําได�มา
ชําระหน้ีค�านํ้าท่ีค�างแล�ว  
กรณีที่ 2  พบค�านํ้าค�างชําระ พนักงานการเงินต�อง
ดําเนินการ ขออนุมัติยกเลิกสัญญาการใช�น้ํากับผู�ใช�น้ํา 
เม่ือรับอนุมัติจาก ผจก.กปภ.แล�วให�ดําเนินการพร�อม
กับส�งหนังสือแจ�งให�ผู�ใช�น้ําว�า กปภ.จะดําเนินการนํา
เงินประกันการใช�น้ําหักกลบกบัค�านํ้าค�างชําระ และ
หากเงินประกันการใช�น้ําไม�เพียงพอชําระค�านํ้าค�าง
ชําระ ผู�ใช�น้ําต�องดําเนินการมาชําระส�วนท่ีเหลือต�อไป 
มิฉะน้ัน กปภ. จะดําเนินการตามกฎหมาย 
แต�หากเงินประกันการใช�น้ํามากกว�าค�านํ้าค�างชําระ 
ผู�ใช�น้ําสามารถติดต�อขอเงินประกันการใช�น้ําคืนได�
ตามกําหนดมิฉะน้ัน กปภ.จะนําเข�าเป;นรายได�ของ 
กปภ.ต�อไป 
CP6 การส�งหนังสือติดตามหนี้หลังการตัดมาตรควรส�งเป;น
หนังสือลงทะบ ียนตอบรับและเก็บหลักฐานจนกว�าการ
ติดตามหนีจ้ะยุต ิ

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

คําสั่ง กปภ.ที่ 
463/2561  
ลว. 22 มิ.ย.
2561 

 

เม่ือได�รับอนุมัติ 

เมื่อดําเนินการนําเงินประกันมาหักกลบกับค�านํ้าค�าง
ชําระ 
ขั้นตอนท่ี 5 ออกใบลดหน้ี ตามจํานวนค�านํ้าประปา
ค�างชําระ“หักล�างด�วยเงินประกัน”  แต�หากค�า
นํ้าประปาสูงเกินกว�า เงินประกันการใช�นํ้าให�ออกใบ
ลดหน้ี เท�ากับ เงินประกันการใช�น้ําท่ีมอียู� ส�วนเกิน 
ยังคงเป;นหน้ีค�างชําระท่ีต�องติดตามต�อไป 

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

คําสั่ง กปภ.ที่ 
463/2561  
ลว. 22 มิ.ย.
2561 

CP 6 

ออกหนังสือแจ�งยกเลิก
สัญญาและแจ�งหักหนีจ้าก

เงินประกนัการใช�น้ํา 

ก�อนครบ 6 เดือนหลังตัด
มาตรส�งหนงัสือแจ�งเตือน

ก�อนยกเลิกสัญญาโดย กปภ. 

ดําเนนิการนําเงินประกนั
การใช�น้ํามาหักกลบ 

ค�าน้ําค�างชําระ 

ตรวจสอบ 
ค�าน้ําค�างชําระ

ส้ินสุด 

ไมพบ 
พบ 

ใบลดหนี้ 

ดําเนนิการลดหนี้ด�วยเงิน
ประกนัการใช�น้ํา“หักล�าง

ด�วยเงินประกัน” 

ก�อนครบกําหนด 6 เดือนหลังตัดมาตร
มาตร 

เมื่อครบกําหนด 6 เดือนหลังตัดมาตร
มาตร 

CP 4 5 
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ทุกเดือน 

ขั้นตอนท่ี 6 ตรวจสอบหน้ีค�างชําระอีกคร้ัง 
กรณีที่ 1 ไม�พบค�านํ้าค�างชําระ  หมายถงึได�ดําเนินการ
นําเงินประกันการใช�น้ําชําระค�านํ้าจนแล�วเสร็จ 
กรณีที่ 2 พบค�านํ้าค�างชําระ หมายถึงผู�ใช�น้ํายังมีค�า
นํ้าค�างชําระ และเงินประกันการใช�น้ําไม�เพียงพอชําระ
ค�านํ้า 
ให�ดําเนินการ ติดตามหน้ีพร�อมแจ�งเป;นหลักฐานต�อไป  
 

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

 
 
 
 
 

ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 7 ตรวจสอบจาํนวนค�านํ้าค�างชําระจํานวน
เงินมากกว�า 3,000 บาทหรือไม� 
กรณีที่ 1 (ใช�) ค�านํ้าค�างชําระมากกว�า 3,000 บาทให� 
กปภ.สาขารวบรวมหลักฐานส�งให� งานกฎหมาย กปภ.
เขต 
ดําเนินการติดตามหน้ีหรือดําเนินคดี ฟdองร�องผู�ใช�น้ํา
ต�อไป 
กรณีที่ 2 (ไม�ใช�) ค�านํ้าค�างชําระตํ่ากว�า 3,000 บาทให� 
กปภ.สาขาติดตามหน้ีค�างชําระต�อไป จนกระท่ัง ค�า
นํ้าค�างชําระ ตัดมาตรหมดอายุความทางคดีตาม
กฎหมาย(2 ปV) จึงขออนุมัติตัดหน้ีสูญต�อไป 
ทุกสิ้นไตรมาส งานจัดเก็บรายได�ต�อง ดําเนินการบันทึก
รายงานการติดตามหน้ีค�านํ้าประปาประเภทเอกชน ท่ีมี
อาย ุ12 เดือนขึ้นไป ในระบบ BL Center  ตามตาราง
ถัดไป  

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 

 

 

 

 

เม่ือได�รับอนุมัติ 
 

เมื่อหน้ีตัดมาตรแล�วเกิน 2 ปo 
ขั้นตอนท่ี 8 ดําเนินการตรวจสอบหน้ีค�านํ้าค�างชําระ
ของผู�ใช�น้ํา 
กรณีที่ 1 ไม�พบ หมายถึง ไม�มีค�านํ้าค�างชําระ ส้ินสุด
กระบวนการ  
กรณีที่ 2 พบ หมายถึง มีค�านํ้าค�างชําระคงเหลือซ่ึง
ติดตามไม�ได�ดําเนินการสอบหาผู�รับผิดทางละเมิด
ต�อไป 
ขั้นตอนท่ี 9  การดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
หาผู�รับผิดทางละเมิด ในส�วนค�านํ้าค�างชําระ 
กรณีที่ 1 พบ หมายถึงหากผลสอบพบว�าพนักงานต�อง
รับผิดชอบชดใช� ให�ทําหนังสือ ขอความเห็นชอบจาก 
ผู�บังคับบัญชา และหากเห็นชอบ ให�ลดหน้ีค�า
นํ้าประปาค�างชําระ  
โดยเลือกสาเหตุ เป;น “หกัล�างโดยตัดหน้ีเป;นสูญ”  
เม่ือพนักงานโอนเงินเข�าบัญชี กปภ. ให�พิมพO
ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบรับ-จ�าย 
กรณีที่ 2 ไม�พบหมายถึง ผลสอบหาผู�รับผิดไม�พบว�า
พนักงานต�องรับผิดชดใช� ให�ดําเนินการขออนุมัติตัด
เป;นหน้ีสูญ เม่ือรับการอนุมัติ ให�ลดหน้ีค�านํ้าประปา
ค�างชําระ โดยเลือกสาเหตุการลดหน้ีเป;น "หักล�างโดย
ตัดหน้ีเป;นสูญ”  

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

การ
จําหน�ายหน้ี
เป;นสูญ ถือ
ปฏิบัติตาม
ข�อบังคับ 

กปภ.ว�าด�วย
การ

จําหน�าย
ทรัพยOสิน

สูญหายและ
หน้ีจาก

บัญชีเป;น
สูญ 

ตรวจสอบ 
ค�าน้ําค�างชําระ

ส้ินสุด 

ไมพบ 

ส�งเอกสารหลักฐานให�งาน
กฎหมาย กปภ.เขตดําเนินการ 

พบ 

หาผู�รับผิด
ทางละเมิด 

ผู�รับผิดชดใช�  และลดหนี้
โดยเลือก ” “หักล�างโดยตัด

หนี้เป;นสูญ” 

พบ ไมพบ 

ค�าน้ําค�าง > 
3,000 บาท 

  ใช ไมใช 

ดําเนนิการติดตามค�าน้ําค�าง
ชําระต�อไปจนหมดอายุความ 

การดําเนินการ สอบหาผู�รับ
ผิดทางละเมิด ในส�วนค�า

น้ําค�างชําระ 
 

ไมพบ 

พบ 

สิ %นสดุ 

ค#าน้ํา 
ค�างชําระ 

ส�งเอกสารหลักฐานให�งาน
กฎหมาย กปภ.เขตดําเนินการ 

เมื่อหน้ีค�างชําระหมดอายุความ(๒ ป�) 

ทุกส้ินไตรมาส BLCenterรายงาน

การติดตามหนี้ค�างเกนิ 12 เดือน 

A 
B 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 70 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่
เก่ียวข�อง 

 

 

เม่ือได�รับอนุมัติ 

ขั้นตอนท่ี 10 เม่ือตัดหน้ีเป;นสูญ ให�รายงานตามสาย
การบังคับบัญชา เป;นอันส้ินสุดกระบวนการ 
CP7 ทุกส้ินไตรมาส  กปภ.สาขาต�องจัดทํารายงาน
สาเหตุหน้ีคงค�างและผลการติดตามหน้ีค�างชําระค�า
นํ้าประปาประเภทเอกชนอายุต้ังแต� 12 เดือนขึ้นไป 
ผ�านโปรแกรมการบันทึกข�อมูลหน้ีค�านํ้าคงค�างและ 
กปภ.เขตรายงานตามสายงาน 
CP8 ทุกส้ินปV หากมีใบแจ�งค�านํ้าค�างชําระต้ังแต� 3 
ฉบับขึ้นไป กปภ.สาขาต�องตรวจสอบข�อเท็จจริงหาก
หน้ีค�างชําระคงอยู�ถึงส้ินปVงบประมาณให�เสนอแต�งต้ัง
คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

 
 
 
 
 
บันทึกฝ�าย
บริหารความ
เสี่ยง 
55714/364  
ลว.15 ธ.ค. 
2559 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการขออนุมัติ  
ตัดหนี้เป;นสูญ 

พนกังานการเงินออก
ใบเสร็จรับเงิน ในระบบรับ-จ�าย 

และโอนเงินเข�า กปภ. 
 

เม่ือรับอนุมัติให� ตัดหนี้เป;นสูญ  
ให�ดําเนินการลดหนี้ค�าน้ําค�าง
ชําระโดย “หักล�างโดยตัดหนี้
เป;นสูญ” 

สิ้นสุด 
CP7  CP8 

A B 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 71 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2 – 24 รายละเอียดการปฏิบัติงานการบันทึกการติดตามหน้ีค�านํ้าประปาประเภทเอกชน ท่ีมอีายุ 13 - 24 เดือน 

 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ความสามารถในการติดตามหน้ีค�านํ้าค�างชําระ 

กรณีอายุหน้ี 
เกิน 24 เดือน* 

= 
จํานวนหน้ีค�างชําระเอกชนเกิน 24 เดือนท่ีอยู�ระหว�าง (บังคับคดี+ฟdองร�องบังคับคดี+รอการชําระหน้ีจากการบังคับคดี) 

จํานวนหน้ีค�างชําระเอกชนเกิน 24 เดือน 

หมายเหตุ  * ค�าท่ีได�ต�องมีค�าไม�เกิน 1 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารที่

เก่ียวข�อง 

 ทุกส้ิน 

ไตรมาส 

ขั้นตอนท่ี 1 

   ผู�รับผิดชอบเข�าระบบ 
blcenter.pwa.co.th/text/login.php 
   หวัข�อ “รายงานหน้ีค�างชําระเกิน 12 เดือน” 

งานจัดเก็บรายได� 

/งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 

คู�มือการใช�งาน
การติดตามหน้ี
ค�านํ้าประปา

ประเภทเอกชน 
 

 
ภายใน  

15 วัน 

หลังส้ินไตรมาส 

ขั้นตอนท่ี 2 

   ตรวจสอบข�อมูลหน้ีค�างชําระในระบบ 
CP 1 : ตรวจสอบยอดรวมหน้ีค�างชําระในระบบ CIS กับข�อมูล
ใน BL Center ว�ามีความถูกต�อง ตรงกนั ก�อนเร่ิมบันทึก
ข�อมูล 

 

งานจัดเก็บรายได� 

/งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 

 

 ภายใน  

15 วัน 

หลังส้ินไตรมาส 

ขั้นตอนท่ี 3 

กรณีที่ 1 หน้ีที่ยังไม�เคยบันทึกข�อมูล 
- เลือกหวัข�อ ปV – เดือน “ระหว�าง 12 เดือนขึ้นไป 

ถึง 24 เดือน”จะขึ้นข�อมูลผู�ใช�น้ําท่ีมหีน้ีค�างชําระ 
- เลือก สาเหตุ และผลการดําเนินงานของผู�ใช�น้ํา

แต�ละรายท่ียังไม�เคยบันทึกข�อมูล (สังเกตจากช�องสาเหตุ และ
ผลการดําเนินงาน จะขึ้นคําว�า “กรุณาเลือก”) 

- เม่ือเลือกสาเหตุ และผลการดําเนินงานแล�ว ให�กด
ปุ�ม “บันทึก” เพื่อบันทึกสาเหตุ ผลการดําเนินงาน สําหรับ
ผู�ใช�น้ํารายน้ันๆ  
กรณีที่ 2 หน้ีที่เคยบันทึกข�อมูลแล�ว 

หากมีการเปล่ียนแปลงข�อมูลในการติดตามหน้ีค�าง
ชําระให�ดําเนินการปรับปรุงสถานะผลการดําเนินการให�เป;น
ป<จจุบัน 

- ค�นหาข�อมูลผู�ใช�น้ําท่ีจะปรับปรุงสถานะ โดย
กรอกรหัสผู�ใช�น้ํา 

- เลือกสถานะผลการดําเนินการให�เป;นป<จจุบัน  
- เม่ือปรับปรุงสาเหตุ และผลการดําเนินงานแล�ว 

ให�กดปุ�ม “บันทึก” เพื่อปรับปรุงข�อมูลให�เป;นป<จจุบัน 

CP 2 : ตรวจสอบสถานะผลการดําเนินการติดตามหน้ีค�าง
ชําระของผู�ใช�น้ําให�ถูกต�อง เป;นป<จจุบัน 

 

งานจัดเก็บรายได� 

/งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 

 

ปรับปรุง 
ข�อมูล 

บันทึก 
ข�อมูล 

เร่ิม 

 ตรวจสอบ 
ข�อมูล 

�  หน้ีที่ยังไม#เคย 
บันทึกข�อมลู 

� หน้ีที่เคย 
บันทึกข�อมลูแล�ว 

CP 1 

CP 2 

 

 

A B 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 72 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 

 
ภายใน  
15 วัน 

หลังส้ินไตรมาส 

ขั้นตอนท่ี 4 

เม่ือบันทึกข�อมูลเรียบร�อยแล�ว ให�ผู�รับผิดชอบ กปภ. สาขา  
กด “ยืนยันความถกูต�องข�อมูล” 

 

งานจัดเก็บรายได� 
/งานอํานวยการ 

กปภ.สาขา 

 

 ภายใน  
20 วัน 

หลังส้ินไตรมาส 

ขั้นตอนท่ี 5 

ตรวจสอบการบันทึกข�อมูลของ กปภ.สาขาในสังกัด เม่ือมีการ
ยืนยันความถูกต�องข�อมูลครบทุกสาขาแล�ว ให�ผู�รับผิดชอบ
ระดับ กปภ.เขต กด “ยืนยันข�อมูล” 

กปภ.เขต 1-10 
 

 

 

 
 

 

ภายใน  
20 วัน 

หลังส้ินไตรมาส 

ขั้นตอนท่ี 6 

กปภ.เขต จัดพิมพOรายงาน นําเสนอหัวหน�าสายงานทราบ 

 

 

กปภ.เขต 1-10 รายงานสาเหตุ 
และผลการ

ติดตาม 
หนี้ค�างชําระ 
ค�าน้ําประปา

ประเภทเอกชน
ต้ังแต�  

12 เดือนขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม#ถูกต�อง / 
ไม#ครบถ�วน 

 

ยืนยันข�อมูล 

 ตรวจสอบ 

ถูกต�อง / ครบถ�วน 

พิมพNรายงาน 

จบ 

B A 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 73 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตารางท่ี 2- 25 รายละเอียดการปฏิบัติงาน การตดิตามรายได�ค�านํ้าประปา(หน�วยงานราชการ) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ความสามารถในการติดตามหน้ีค�านํ้าค�างชําระ 

 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวข�อง 

 

 

 

 

 

หลังจากส�งใบแจ�ง
หนี้ไปแล�ว

ประมาณ ๒๐วัน 
 
 
 
 
 

ก�อนหน้ีค�าง
ชําระจะครบ
กําหนด 1 ปV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�ใช�น้ําส�วนราชการ 
1 หลังจาก กปภ.สาขา ให� เจ�าหน�าท่ีอ�านมาตร  กปภ.
สาขานํามาตรวจสอบและพิมพOใบแจ�งหน้ีส�งให� 
หน�วยงานราชการ 
CP 1 ต�องตรวจสอบค�านํ้าและระบวุันครบกําหนด
ชําระ 15 วันนับแต�วันได�รับใบแจ�งหน้ีและควรส�งแบบ
ลงทะเบียน/ตอบรับเพื่อเป;นหลักฐาน 
2 เม่ือครบกําหนดให�ผู�รับผิดชอบ (พ.การเงินและ
บัญชี) ตรวจสอบการชําระของหน�วยงาน  
กรณีที่ 1   ใช�  กปภ.สาขาได�รับค�านํ้าแล�วตรวจสอบ
การออกใบเสร็จให�หน�วยงาน(กรณีรับท่ี กปภ.สาขา) 
กรณีที่ 2  ไม�ใช�  กปภ.สาขา ประสานทางหน�วยงาน
ด�วยวาจา หรือทําหนังสือติดตามทวงถาม  หรือได�รับ
ค�านํ้าแล�วตรวจสอบการออกใบเสร็จให�หน�วยงาน
(กรณีรับท่ี กปภ.สาขา) 
3ผู�รับผิดชอบ ต�องติดตามทวงถามทุกเดือน หาก
หน�วยงานยังไม�ชําระหน้ีค�าง ต�องมีหลักฐานในการ
ติดตามทวงถาม 
CP 2 กรณีที่ติดตามทวงถามไม�เป;นผล ต�องมีหลักฐาน
ติดตามทวงถามหน�วยงานในพื้นท่ีอย�างน�อย 2 คร้ัง
ก�อนหน้ีค�างครบกําหนด 1 ปVนับแต�วันอ�านมาตร 
3. เม่ือ กปภ.สาขาติดตามทวงถามไม�เป;นผล ให�ขอ
หนังสือช้ีแจงสาเหตุจากหน�วยงาน และ ส�งเอกสารหน้ี
ค�างชําระหนังสือช้ีแจงของหน�วยงานพร�อมหลักฐานใน
การทวงถามให� งานเร�งรัดหน้ี กองการเงิน กปภ. 
 
4. งานเร�งรัดติดตามหน้ี  กกง. ติดตามหน้ีจาก ต�น
สังกัดหน�วยงานราชการ  ( รายเดือน/รายไตรมาส) 
CP 3 กปภ.สาขา รายงานหน้ีค�างราชการให� กกง. ทุก
ส้ินเดือน  
CP  4 บันทึกรหัสหน�วยงานต�นสังกัดของหน�วยงาน
ราชการให�ถูกต�อง เพื่อให�การติดตามหน้ีถูกต�องและ
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจัดเก็บ
รายได� 
/งาน

อํานวยการ 
กปภ.สาขา 

คําสั่ง กปภ.ที่ 
463/256122 
มิ.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงาน
วิเคราะหOอายุ
หนี้ผู�ใช�น้ําส�วน
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
หลักฐานใน
การติดตามหนี้
จํานวน 2 ครั้ง
ก�อนอายุหนี้
ครบกําหนด 1 
ปV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช 

c

ใช 

1 

1 

เม่ือดําเนินการงดจายน้ําผู�ใช�น้ํา  

หน�วยงานชําระ
ค�าน้ําประปาน้ํา
จํานวนงวดค�าง

เม่ือครบกําหนด  ( 15
วันหลังจากรับใบแจ�ง )

ติดตามทวงถาม2 ครั้ง 

หน�วยงาน
ชําระค�า
น้ําประปาน้ํา

ขอหนังสือช้ีแจง
สาเหตุจากหนวยงาน 

สงเอกสารให�กองการเงิน 
กปภ.ติดตามจากหนวยงาน
ต�นสังกดัพร�อมหนังสือช้ีแจง 

CP2 

CP 3 

รับชําระ

และออก

ใบเสร็จ 

CP1 

CP4 

งานเรงรัดติดตามหนี้ กกง.
ติดตามจากหนวยยงาน 

ต�นสังกัด 

A 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ี
เกี่ยวข�อง 

 
 
 

ก�อนหนี้ค�างจะ
ครบกําหนด 2 ปV 

 
5. งานเร�งรัดติดตามหน้ี  กกง. ติดตามหน้ีและ
ตรวจสอบการติดตามต�นสังกัดหน�วยงาน /กปภ.สาขา
ติดตามหน�วยงานในพื้นท่ี  ตรวจสอบการชําระเงิน 
กรณีที่ 1 ใช� หน�วยงานชําระเงิน ออกใบเสร็จค�านํ้า
ตัดยอดลูกหน้ี แจ�ง กกง. และหรือ กปภ.สาขา ทราบ. 
 
 
กรณีที่2 ไม�ใช�  ส�งเอกสาร หลักฐานการติดตามทวง
ถาม หนังสือ ช้ีแจงสาเหตุการไม�ชําระค�านํ้า ให� กปภ.
สาขาส�งให�กปภ.ข ท่ี กปภ.สาขาสังกัดอยู� นําส�ง
สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีตามขั้นตอนการ
ยุดติคดีแพ�งระหว�างหน�วยงาน 
 
 
 
6. ติดตามผลดําเนินคดี 
กรณีที่ 1หน�วยงานชําระหน้ีค�างชําระ ออก
ใบเสร็จรับเงิน ตัดยอดลูกหน้ี รายงาน ต�อ กปภ.สาขา 
และ กกง.  
กรณีที่ 2หน�วยงานไม�ชําระหน้ี  แจ�ง กปภ.สาขา /
กกง.และ งานกฎหมาย กปภ.ข.  ดําเนินการแจ�ง
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการนําเร่ือง
เสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาส่ังการ 
CP 5  ค�านํ้าของหน�วยงานราชการ จะไม�มีการ
จําหน�ายหน้ีสูญ  
CP 6 ทุกส้ินไตรมาส  กปภ.สาขาต�องจดัทํารายงาน 
แจ�งผลการติดตามหน้ีให� ฝงบ.ทราบทุกไตรมาส 
จนกว�าการติดตามหน้ีค�างจะเป;นท่ียุติ 
 
 
  

 
 
 
รายงาน
วิเคราะหO
อายุหน้ี 
ผู�ใช�น้ําส�วน
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
หลักฐานใน
การติดตาม
หน้ีจํานวน 
2 คร้ังก�อน
อายุหน้ีครบ
กําหนด 1 ปV 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ดําเนินคดีา
น้ําค�างชําระ 

หน�วยงาน
ชําระค�าน้ํา 

ใช 

ไมใช 
ออกใบเสร็จและแจ�ง

กปภ.สาขา/กกง. 

กปภ.สาขาสงหลักฐานให�
กปภ.ข. ในสังกัด นําสง
สํานักงานอัยการสูงสุด 

หน#วยงาน 
ชําระหนี้ 

ไม#ชําระหนี้ 

กปภ.ข. นําเรื่องหนี้ค�างพร�อม
หลักฐานสงสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 

CP5,6 

กปภ.ติดตามหนี้ค�างจนกวาการ
ติดตามหนี้ค�างชําระจะยุติ 

A 
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ตารางท่ี 2-26 รายละเอียดการปฏิบัติงาน การตดิตามรายได�ค�านํ้าประปา(หน�วยงานราชการ) ของ งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
กองการเงิน (หน�วยงานราชการ) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  ความสามารถในการตดิตามหน้ีค�านํ้าค�างชําระ 

 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control 

Point(CP) 
ผู�รับผิดชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวข�อง 

 
 
 
 
 

 

ทุกเดือน รวมรวบข�อมูลหน้ีค�างชําระผู�ใช�น้ํา
ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จาก
ระบบ CIS  
 

งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
กองการเงิน สนญ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทุกไตรมาส จัดทําข�อมูลหน้ีค�างชําระผู�ใช�น้าํ
ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แยก
รายต�นสังกัด ตามแบบฟอรOมต�างๆ 
เพื่อจัดส�งให�ต�นสังกัดผู�ใช�น้ํา และ
หน�วยงานท่ีร�องขอ (กรณีหน�วยงาน
ยุบไปแล�วให�แจ�งไปยังหน�วยงานต�น
สังกัดเดิม) 

งานเร�งรัดติดตามหน้ี 
กองการเงิน สนญ. 

 

 
 

คําอธิบายเอกสารท่ีเกี่ยวข�อง 
 
R_024(R)) รายงานลูกหน้ีท่ีสมควรถูกตัดมาตร 
R_153  รายงานการตัดมาตร 
R_142  รายงานวิเคราะหOอายุหน้ีค�างชําระค�าบริการนํ้าประปาส�วนเอกชน 
R_142_1  รายงานวิเคราะหOอายุหน้ีค�างชําระค�าบริการนํ้าประปาส�วนราชการ 
R_111  รายงานวิเคราะหOอายุหน้ีค�าง (รวม) 
R_142  รายงานวิเคราะหOอายุหน้ีค�างชําระค�าบริการนํ้าประปาส�วนเอกชน 
R_142_1  รายงานวิเคราะหOอายุหน้ีค�างชําระค�าบริการนํ้าประปาส�วนราชการ 
R_169  รายงานรายละเอียดผู�ใช�น้ําอยู�ระหว�างดําเนินคดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานหน้ีค�างชําระผู�ใช�น้ํา
ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  

แยกข�อมูลรายต�นสังกัด 
 

รวบรวมข�อมูลหน้ีค�างชําระ         
ผู�ใช�น้ําส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
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2.4.3 จุดอ�อน / ความเสี่ยง / ปRญหาอุปสรรค  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการติดตามรายได�ค�าน้ํา  

ตารางท่ี 2-27 จุดอ�อน / ความเสี่ยง / ป<ญหาอุปสรรค  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการติดตามรายได�ค�านํ้า  

จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย�อยการติดตามรายได�ค�าน้ําประปา  
1.ผู� ใ ช� นํ้ า ไม� ชํา ระ เ งินค� า นํ้ า
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ประชาสัมพันธOให�ผู�ใช�นํ้าจ�ายค�านํ้า
ภายในกําหนด 

- เพ่ิมช�องทางการรับชําระค�านํ้าให�
มากข้ึนเพ่ือสะดวกกับผู�ใช� นํ้าใน
การจ�ายค�านํ้ามากยิ่งข้ึน 
 

 

2.  หน้ีค�า นํ้าประปาค�างเ กิน
กําหนด 

- ตรวจสอบค�านํ้าค�างชําระทุกเดือน 
และเร�งรัดติดตามหน้ี 

- กําชับให�ผู�รับผิดชอบดําเนินการ
เ ร� ง รั ด ติ ด ต า ม ห น้ี ต า ม คํ า สั่ ง 
463/2561อย�างเคร�งครัด 
 

 

3. ดําเนินการตัดมาตรไม�ทัน
ตามกําหนดเวลา 

- พยายามเร�งรดั การตดัมาตรให�ทัน
ตามกําหนดทุกราย 

- จัดทําแผนการตัดมาตรค�างชําระ
อย�างสม่ําเสมอ 
- ควรหาวิธีการระงับการจ�ายนํ้า
ช่ัวคราว/ตัดมาตรให�ง�ายข้ึน 
- หาแนวทางใหม�ทดแทนการตัด
มาตรผู�ใช�นํ้า 
 

 

4. พนักงานไม�เพียงพอในการ
เร�งรัดหน้ีค�านํ้าโดยการตัดมาตร
และงดจ�ายนํ้า 

- ขอจัดสรรบุคลากรเพ่ือเร�งรดัหน้ีค�า
นํ้าประปา / จัดสรรพนักงานจากงาน
อ่ืนๆมาช�วย 

- ควรใช�วิธีการจัดจ�าง บุคลากรตัด
มาตรโดยใช�(Outsource) นิติ
บุคคลในการดําเนินงาน เหมือน
การจ�างอ�านมาตรและดําเนินการ
เช�นเดียวกันทุกสาขา 
 

 

5. กปภ.สาขา ไม�สามารถปฏิบัติ
ตามวิธีการเร�งรัดหน้ีค�านํ้าอย�าง
เคร�งครัด เน่ืองจากเอกสารการ
ฟdองคดีสูญหายหรือไม�ครบถ�วน 

- มีการเก็บเอกสารหลักฐานท่ีจําเป;น
อย�างเป;นระเบียบและให�ค�นหาง�าย 
- หาหลักฐานท่ีเก่ียวข�องให�มากท่ีสุด
เท�าท่ีจัดหาได� 

- ควรมีการให�ความรู�เรื่อง เอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข�องในการติดตาม
หน้ี 
- จัดทําสารบรรณ สถานท่ีจัดเก็บ
เอกสารในการขอติดตั้งไว�อย�าง
เป;นพิเศษ เพราะเป;นหลักฐานท่ี
สําคัญ หากสูญหายจะก�อให�เกิด
ความเสียหายต�อ กปภ. 

 

6. การติดตามหน้ีค�างยากข้ึน
เน่ืองจาก กปภ.เขตไม�ได�มีภาระ
ในการยื่น Notice แทน กปภ.
สาขา 

 - ตามคําสั่งกปภ. 463/2561 ยกเลิก 
ข�อ 5.3 ใน392/60เรื่อง เอกสาร
หลักฐานขออนุมัติจําหน�ายหน้ีสูญ ท่ี
ต�องมีหนังสือแจ�งเตือน(NOTICE)โดย 
กปภ.เขต  กปภ.สาขาต�องตดิตาม หน้ี
เอง ผู�ใช�นํ้าไม�ค�อยมาชําระเน่ืองจากไม�
เป;นหนังสือจากงานกฎหมาย 

- กปภ.สาขา หารือต�องหารือต�อ 
กปภ.ข. ขอให� กปภ.เขต ช�วยใน
การแจ�ง Notice แทน กปภ.สาขา
หรื อขอปรั บปรุ ง คํ าสั่ ง  กปภ . 
463/2561  อีกครั้ง  
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จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
7. ตามคําสั่งกปภ. 463/2561 
ข�อ 1 วรรค 3 การแจ�งเตือน
ก�อนงดจ�ายนํ้าก�อนการงดจ�าย
นํ้าต�อผู�ใช�นํ้าเป;นหลักฐานน้ัน 
ทําให� เกิดค�าใช�จ�ายแจ�งเตือน 
แต�ล�าช�าเน่ืองจากต�องส�งทาง
ไปรษณียO และมีจํานวนมาก  

 - กปภ.สาขา ไม�ส�งใบเตือนก�อนตดั
มาตรหรือ ส�งแต�ไม�ครบถ�วน   
- ส�งหนังสือเตือนด�วยพนักงาน 

 - เสนอให�  ฝ� าย  กทส .  กปภ .
(ส�วนกลาง) เขียน โปรแกรมเสริม
ให�มีการแจ�งเตือนก�อนตัดมาตร
ด�วยวิธีทางอิเลคโทรนิคสO  เช�น 
Line, SMS ซ่ึงประหยัดมี
มาตรฐานด�านการให�บริการลูกค�า
และมีประสิทธิภาพมากกว�า 
- ปรับปรุง App ให�มีการแจ�งเตือน
เมื่อใบแจ�งค�านํ้าของผู�ใช� นํ้าเลย
กําหนดการชําระเงิน  

 

8. ก ร ณี ท่ี ส� ง ใ ห�  ก ป ภ . เ ข ต
ดําเนินคดี ไม�มีกรอบระยะเวลา
ในการดํ า เ นินการหรื อการ
ติดตาม 

- กปภ.สาขาต�องตดิตามทวงถามอย�าง
สม่ําเสมอ 

-  ควรมีกรอบระยะเวลาการ
ทํางานและการรายงานผลการ
ดําเนินงานให�  กปภ.สาขาและ
ผู�บังคับบัญชาทราบ 

 

9. ผู�ครอบครองสิทธ์ิการใช�นํ้าไม�
เป;นป<จจุบัน จากผู� ใช� นํ้าเดิม
เสียชีวิต  มีการซ้ือขายแต�ไม�มี
การโอนสิทธ์ิการใช�นํ้า เน่ืองจาก 
การโอนสิทธ์ิการใช�นํ้าต�องชําระ
เงินประกันการใช�นํ้าใหม�ให�เป;น
ป<จจุบัน (ผู�ใช�นํ้าไม�ยินยอม) 

- กปภ.สาขา พยายามเปลี่ยนแปลง
ขอให�ผู�ใช�นํ้าทําสัญญาใหม� แต�ตดิด�วย
ระบบ CIS ไม�รองรับการปฏิบัติงาน
ของ กปภ.สาขา 

- กปภ. เขตควร มีมาตรการให�มี
การปรับปรุงข�อมูลผู�ใช�นํ้า ให�เป;น
ป<นจุบันโดยไม�ต�องให�ผู�ใช�นํ้าชําระ
เงินประกันใหม� เพ่ือประโยชนOของ 
กปภ.ในด�านการติดตามหน้ีและ
อ่ืนๆ อีก 

 

10. ตามคําสั่งกปภ. 463/2561 
ท่ีให� กปภ.แจ�งเตือนก�อนงดจ�าย
นํ้าด� วย ข�อความสั้ น  (SMS) 
หรือกระทําโดยวิธีการอ่ืนซ่ึง
ได�รับการยินยอมจากผู� ใช� นํ้า
แล�วน้ัน ผู�ใช�นํ้าเปลี่ยนเบอรOโทร
บ�อยไม�สามารถติดต�อได�หรือ
วิธีการอ่ืนๆ เช�น ผ�าน ไลนO หรือ 
App ยังไม�มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ถูกกฎหมายการทวงหน้ี
ทําให� กปภ.สาขาถูกร�องเรียน 

 - กปภ.สาขา ได�กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติโดยจัดทําหนังสือให�ผู�ใช�นํ้า
ยินยอมการแจ�งเตือนผ�านช�องทางอ่ืนๆ 
นอกจากหนังสือแจ�งเตือน และ SMS  

- ควรให�ฝ�ายบริหาร การเงิน ร�วม
พิจารณากับฝ�ายกฎหมายกําหนด
แนวทางการปฏิบัติการแจ�งเตือน
ด�านอ่ืนๆ ด�วย App สื่อออนไลนO
ใหม�ๆ  เ พ่ือ ให� ใช� เป;นแนวทาง
เดียวกัน ทุก กปภ.สาขา ปdองกัน
ป<ญหาการร� อง เ รี ยน  และลด
ค�าใช�จ�ายในการติดตามหน้ีค�าง
ชําระ  
- ปรับปรุงสัญญาการใช� นํ้าของ 
กปภ . ให� เ ป; น ไปตามระ เ บี ยบ
เง่ือนไขของ คําสั่ง 463/61 

 

11. ป<จจัยภายนอกท่ีเป;นป<ญหา
หลัก ในการติดตามห น้ีส� วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ ได�แก� 
งบประมาณสาธารณูปโภคท่ีไม�
เพียงพอกับการใช�จริง 

หารือหน�วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข�อง 
ในนามคณะทํางาน 5 รัฐวิสาหกิจ  
เป;นประจํา 
 

  

12. กปภ.สาขา ให�ความสําคัญ
ในการเร�งรัดติดตามหน้ีผู�ใช�นํ้า

ซักซ�อมวิธีปฏิบัติงานให� กปภ.สาขา 
อย�างสม่ําเสมอ 

-ควรมีการทบทวนการปฏิบัติงาน
ด�านการเร�งรัดติดตามหน้ี ของ 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 78 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
น�อยกว�าการเร�งรัดติดตามหน้ี
ผู�ใช�นํ้าเอกชน เน่ืองจากไม�มีการ
ตัดมาตรผู�ใช�นํ้ากรณีค�างชําระ
ค�านํ้าประปา 

 
 

กปภ.สาขา ผ�าน กปภ.เขต ทุกปV 
นํ าป<ญหา  อุปสรรค  ร ายงาย
ผู�บริหารเ พ่ือหาแนวทางแก� ไข
ปรับปรุง 

13. กปภ.สาขา ระบุรหัสต�น
สังกัดผู�ใช�นํ้าไม�ถูกต�อง   

ซักซ�อมวิธีปฏิบัติงานให� กปภ.สาขา 
อย�างสม่ําเสมอ 
 

จัดอบรมให�พนักงาน กปภ.สาขา 
มีความรู�ความเข�าใจการระบุรหัส
ต�นสังกัด 

 

14 .  การติ ดตามห น้ีผู� ใ ช� นํ้ า
ราชการและรัฐวิสาหกิจ บาง
ราย ต�องใช�ความอะลุ�มอล�วยใน
การติดตามหน้ีมากกว�าการ
ปฏิ บั ติ ต าม คํ า สั่ ง  ฯ  อย� า ง
เ ค ร� ง ค รั ด  เ น่ื อ ง จ า ก ห า ก
เคร�งครัดมากเกินไป อาจส�งผล
ต�อการปฏิบัติงานในด�านอ่ืนๆ  
ของ กปภ.ได� 

ปฏิบัติตามคําสั่ง กปภ.อย�างเคร�งครัด
ในบางข้ันตอน สําหรับบางข้ันตอนท่ี
ไม�สามารถดํ า เ นินการได�  ให�แจ� ง
ประเด็นป<ญหามายังส�วนกลาง 

  

15. เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบยัง
ปฏิบัติหน�าท่ีไม�ครบถ�วนตาม
คําสั่ ง  463/2561 และตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องจน
หน้ีหมดอายุความ 

- คําสั่งกปภ. 463/2561 เรื่องการ
เร�งรัดติดตามหน้ี 
- มท 55622-4/4045 (ลว 31 ก.ค.61 
เ รื่ อ ง  ซั กซ� อมแนวทางปฏิ บั ติ ใ น
กระบวนการงดจ�ายนํ้าและตัดหน้ี 

- ผู�จัดการ กปภ.สาขาติดตามสอบ
ทานการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผ�านรายงาน 1 .1 – 2 .5 ตาม
ข้ันตอนตารางท่ี 2 - 22 

 

16. ขาดการติดตามหน้ีค�าง
ภายหลังการโยกย�ายตําแหน�ง
ของ กปภ.สาขา 

- คําสั่งกปภ. 463/2561 เรื่องการ
เร�งรัดติดตามหน้ี 
- มท 55622-4/4045 (ลว 31 ก.ค.61 
เ รื่ อ ง  ซั กซ� อมแนวทางปฏิ บั ติ ใ น
กระบวนการงดจ�ายนํ้าและตัดหน้ี 

- ให� นํารายงาน 2.1-2.5 เป;น
เอกสารหลักฐานการส�งมองงาน
ระหว�างผู� จัดการสาขาเดิมกับ
ผู�จัดการสาขาท่ีย�ายมาใหม� เพ่ือ
สานงานต�อ  

 

1 7 .  ห น้ี ค� า ง ชํ า ร ะ บ� า น พั ก
ราชการไม�ได�วางเงินประกันการ
ใช� นํ้าและต�องอาศัยต�นสังกัด
ติดตามหน้ีจากเจ�าหน�าท่ีท่ีพัก
อาศัยทําให�มีหน้ีค�างหลายเดือน
ไม�สามารถหาผู�รับผิดชอบได� 

- คําสั่งกปภ. 463/2561 เรื่องการ
เร�งรัดติดตามหน้ี 
 

- ผู�จัดการสาขาพิจารณากําหนด
แนวท�อของหน�วยราชการกรณีท่ี
ขอติดตั้งใหม�หรือมีการปรับปรุง
เส�นท�อภายหลังว�าหากบ�านพักใน
ห น� ว ย ร า ช ก า ร น้ั น ไ ม� ไ ด� ว า ง 
เ งินประกันและไม�สามารถตัด
มาตรได� ควรให�วางแนวเส�นท�อ
ผ�านมาตรใหญ� และมาตรบ�านพัก
เป;นมาตรย�อยเพ่ือให�มีผู�รับผิดชอบ
ค�านํ้า 
- ดําเนินการตามคําสั่ง 463/2561 
งดจ�ายนํ้าทันทีเมื่อค�านํ้าเกินเงิน
ประกันการใช�นํ้า 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

จุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ปRญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู� แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข�อเสนอแนะ 
18. หน้ีค�างชําระราชการไม�ได�มี
การส�งหลักฐานการติดตามทวง
ถามในพ้ืนท่ี ให� กกง.งานเร�งรัด
ติดตามหน้ี ก�อนหน้ีค�างชําระ
ครบกําหนดค�างเกิน 1 ปV ทําให�
การประสานงานกับหน�วยงาน
อ่ืนต�นสังกัดเป;นไปด�วยความ
ลําบาก 

-  กปภ. มีการส�งยอดค�างชําระของ
หน�วยราชการและต�นสังกัดให�ในระบบ
ติดตามหน้ี และCIS 

- ดําเนินการตามคําสั่ง 463/2561 
หน้ีค�านํ้าส�วนราชการหากติดตาม
ทวงถามไม�เป;นผล อย�างน�อย 2 
ครั้งโดยมีหลักฐานการติดตามให�
ส�งหลักฐานแก� งานเร�งรัดติดตาม
หน้ี กกง.ติดตามต�อไป ท้ังน้ีต�อง
ตรวจสอบหน�วยงานต�นสังกัดให�
ถูกต�องครบถ�วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 80 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 81 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

คําส่ังแต�งต้ังคณะทํางาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� 

 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 82 จาก 211 

การประปาสว่นภมิูภาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 83 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 84 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 85 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 86 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 87 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 88 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ระเบียบ คําส่ัง ข�อบังคับ 

และคู�มือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข�อง 

 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 89 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

2.1 กระบวนการทํางานย�อยท่ี 1 
ระเบียบ / ข�อบังคับ / คําสั่ง / คู�มือการปฏิบัติงาน เลขท่ี ลงวันท่ี 

ระเบียบการประปาส�วนภูมภิาคว�าด�วยหลักเกณฑOและวิธีการขอติดตัง้ประปา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

ยกเลิก 21ธ.ค. 2558 

ระเบียบการประปาส�วนภูมภิาคว�าด�วยหลักเกณฑOและวิธีการขอติดตัง้ประปา   
พ.ศ.2557 

ยกเลิก 29ก.ย. 2557 

ระเบียบการประปาส�วนภูมภิาคว�าด�วยหลักเกณฑOและวิธีการขอติดตัง้ประปา พ.ศ.2561 
(ฉบับท่ี 3) 

 23 ส.ค.2561 

มาตรการการดําเนินการปรับลดค�างานก�อสร�างของหน�วยงานภาครฐั ตามหนังสือสาํนัก
งบประมาณด�วนท่ีสดุ ท่ี นร 0719.1/ว 34 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 

 16ก.พ.2558 

ข�อบังคับ กปภ.ว�าด�วย หลักเกณฑO วิธีการและเง่ือนไขในการใช�นํ้าประปาและอัตรา
ค�าบริการ พ.ศ.2540 และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 28 เม.ย.2540 

ระเบียบการประปาส�วนภูมภิาคว�าด�วยการตดิตั้งวางท�อประปาให�แก�ผู�ใช�นํ้า  
พ.ศ. 2540(ฉบับท่ี 1) 

 15 ก.ย. 2540 

ระเบียบการประปาส�วนภูมภิาคว�าด�วยการตดิตั้งวางท�อประปาให�แก�ผู�ใช�นํ้า  
พ.ศ. 2545(ฉบับท่ี 2) 

 1 ต.ค. 2545 

ระเบียบการประปาส�วนภูมภิาคว�าด�วยการตดิตั้งวางท�อประปาให�แก�ผู�ใช�นํ้า 
พ.ศ. 2546(ฉบับท่ี 3) 

 20 พ.ย. 2546 

ระเบียบการประปาส�วนภูมภิาคว�าด�วยการตดิตั้งวางท�อประปาให�แก�ผู�ใช�นํ้า 
พ.ศ. 2556(ฉบับท่ี 4) 

 4 ต.ค. 2556 

บันทึกกองตรวจสอบ1 สํานักตรวจสอบภายใน เรื่อง ต�อท�ายบันทึกท่ี 57113-01/พ.931 มท 57001-
01/240 

1 ส.ค. 2543 

คําสั่ง กปภ.เรื่อง โครงการผ�อนชําระค�าใช�จ�ายในการติดตั้งประปา ท่ี 1735/2557 26 พ.ย. 2557 
บันทึก กองการเงินงานบริหารหน้ีและเร�งรัดจัดเก็บ เรื่องขออนุมัติวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การรับเงินค�าติดตั้งรับแทน 

ท่ี 55603-1/1127 17 พ.ย.2550 

บันทึก กองกฎระเบียบข�อบังคับและอุทธรณOร�องทุกขO เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
พิจารณาติดตั้งประปาให�กับประชาชนผู�มีทะเบียนบ�านช่ัวคราว 

ท่ี 55622-4 
/8863 

24 ธ.ค. 2558 

คู�มือปฏิบัติงานโครงการระบบสารสนเทศด�านผู�ใช�นํ้าระยะท่ี 1  16 มิ.ย.2557 
คู�มือการปฏิบัติงานระบบยื่นคําร�องขอเป;นผู�ใช�นํ้าผ�านเว็บไซดO กปภ. โดย งานบริการเว็บ
ไซดO กองบริการสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มิ.ย.2560 

บันทึก ฝ�ายกฎหมาย กปภ. เรื่อง ยกเว�นการเรียกเก็บเงินประกันการใช�นํ้าสําหรับผู�ขอใช�นํ้า
รายใหม�และกรณีอ่ืนๆ  

 31มี.ค.2563 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

2.2 กระบวนการทํางานย�อยท่ี 2 
 

ระเบียบ / ข�อบังคับ / คําสั่ง / คู�มือการปฏิบัติงาน เลขท่ี ลงวันท่ี 
ข�อบังคับ กปภ.ว�าด�วย การกําหนดราคาจําหน�ายนํ้าประปา(ฉบับท่ี 21)  4 มิ.ย. 2558 
คําสั่ง กปภ.เรื่อง กําหนดวิธีการอ�านมาตรวัดนํ้าผู�ใช�นํ้ารายใหม� 1077/2539 19 พ.ย. 2539 
คําสั่ง กปภ.เรื่องการขอใช�สิทธิในการลดราคาจําหน�ายนํ้าประปาและการยกเว�นไม�ต�องเสียเงิน
ค�านํ้าประปา  

583/2529 27 ส.ค. 2529 

คําสั่ง กปภ.เรื่อง การให�สิทธิลดราคาจําหน�ายนํ้าประปา 352/2551 23 มิ.ย. 2551 
ประกาศ กปภ. เรื่องการกําหนดราคาจําหน�ายนํ้าประปาแบบขายส�ง(Bulk Sale)  28 ต.ค. 2551 
ประกาศ กปภ. เรื่องการกําหนดราคาจําหน�ายนํ้าประปาแบบขายส�ง(Bulk Sale)เพ่ิมเตมิ  27 ธ.ค. 2554 
บันทึก กองกฎระเบียบและอุทธรณOร�องทุกขO เรื่องการแจ�งเวียนแบบคําร�องขอใช�ราคาค�า
นํ้าประปาแบบขายส�ง(Bulk Sale) 

 20 ส.ค. 2557 

บันทึก สํานักผู�ว�าการ เรื่อง วิธีการปฏิบัติในกรณีมาตรวัดนํ้าตาย(ไม�เดิน) มท 5700/3465 28 พ.ย. 2527 
ระเบียบกปภ. ว�าด�วยการประเภทผู�ใช�นํ้าและการเปลีย่นประเภทผู�ใช�นํ้า พ.ศ.2557  7 พ.ย. 2557 
ระเบียบกปภ. ว�าด�วยการประเภทผู�ใช�นํ้าและการเปลีย่นประเภทผู�ใช�นํ้า (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2563  25พ.ค. 2563 
บันทึก กองลูกค�าสัมพันธO สํานักสือ่สารองคOกรและลูกค�าสมัพันธO แนวทางคําถามคําตอบ กรณี
ประกาศใช�ข�อบังคับ กปภ.ว�าด�วยการกําหนดราคาจําหน�ายนํ้าประปา(ฉบับท่ี 20)และระเบียบ 

มท 55021-2/491 24 ธ.ค. 2557 

บันทึก งานเร�งรัดตดิตามหน้ี กองการเงิน เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดประเภทผู�ใช�นํ้า การคิด
ราคาค�านํ้าประปา การระบุรหัสต�นสังกัดของการเคหะแห�งชาติ และอาคารชุดและแฟลตของ
การเคหะแห�งชาติท่ีจดทะเบียนเป;นนิติบุคคลอาคารชุด 

มท 55811-1/1654 24 ก.ค. 2558 

บันทึก งานเร�งรัดตดิตามหน้ี กองการเงิน เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานกรณีชะลอการคิดค�า
นํ้าประปาอาคารชุดและแฟลตของการเคหะแห�งชาติท่ีจดทะเบียนเป;นนิติบุคคลอาคารชุด
ด�วยอัตราก�าวหน�า 

มท 55811-1/2590 23 พ.ย. 2558 

คําสั่ง กปภ.เรื่อง มอบอํานาจให�ปฏิบัติงานแทนผู�ว�าการเก่ียวกับการผ�อนชําระหน้ีค�า
นํ้าประปากปภ. ว�าด�วยการประเภทผู�ใช�นํ้าและการเปลีย่นประเภทผู�ใช�นํ้า พ.ศ.2557 

1486/2557 27 ต.ค. 2557 

คําสั่ง กปภ.เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบอํานาจให�ปฏิบัติงานแทนผู�ว�าการเก่ียวกับการยกเลิก
ใบแจ�งหน้ีค�านํ้าประปาและใบเสรจ็รับเงินค�านํ้าประปา/ใบกํากับภาษี 

241/2558 23 ก.พ. 2558 

บันทึก การประปาส�วนภูมภิาค เรือ่งมาตรการในการปdองกันและการแก�ไขป<ญหาการอ�าน
มาตร/แจ�งหน้ีค�านํ้าท่ีเกิดความผิดพลาด(เพ่ิมเติม) 

มท 55000/206 30 ธ.ค. 2557 

บันทึกกองการเงิน งานตัวแทนเก็บเงิน เรื่อง ขอให� กปภ.เขต1-10 และกปภ.สาขา บรหิาร
สัญญาตัวแทนอ�านมาตรในกรณีออกใบแจ�งหน้ีค�านํ้าไม�ถูกต�อง 

มท 55811-1/2799 21 ธ.ค. 2558 

บันทึก ผู�ช�วยผู�ว�าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เรื่อง การเห็นชอบการกําหนดแนวทางโครงการ
จ�างอ�านมาตรวัดนํ้าและบันทึกข�อมูลการใช�นํ้า 

55030/274 30 ก.ย. 2558 

บันทึก กองข�อบังคับและเรื่องราวร�องทุกขO งานเรื่องราวร�องเรียนร�องทุกขO เรื่องการแสดง
ความจํานงเพ่ือขอรับสิทธิในการลดราคาจําหน�ายนํ้าประปาของทหารผ�านศึก 

55606-4/218 23 ก.ค.2552 

คู�มือปฏิบัติงานโครงการระบบสารสนเทศด�านผู�ใช�นํ้าระยะท่ี 1  16 มิ.ย.2557 
คู�มือปฏิบัติงานระบบบัญชีรายได�และลูกหน้ีค�านํ้าผ�านมาตร(Billing)  ก.ค. 2555 
บันทึก รองผู�ว�าการ(ปฏิบัติการ 3) เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช�แนวทางการปฏิบัติจ�างอ�าน
มาตรด�วยเครื่องมืออ�านมาตรวัดนํ้า(ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2561) 

55300/61 21 มิ.ย.2561 

บันทึก งานเร�งรัดตดิตามหน้ี กองการเงิน เรื่อง ขอจัดส�งสําเนาหนังสือแจ�งการจัดทําและเก็บ
เอกสารหลักฐานในรูปแบบข�อมูลอิเล็กทรอนิสO(ภ.อ.11) 

55811-1/2061 14 ก.ย.2558 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

บันทึก กองการเงิน งานตัวแทนเก็บเงิน เรื่อง ขอความเห็นชอบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน
โดยใช�ใบเสร็จรับเงินช่ัวคราว ปV 2563 และยกเลิกวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงินโดยใช�ใบเสร็จ
ช่ัวคราวปV 2558-2559 

55811-1/1916 2 ธ.ค. 2562 

คําสั่ง กปภ. มอบให�ปฏิบัติงานแทนผู�ว�าการเก่ียวกับการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 358/2545 1 ต.ค.2545 
 
2.3 กระบวนการทํางานย�อยท่ี 3 

ระเบียบ / ข�อบังคับ / คําสั่ง / คู�มือการปฏิบัติงาน เลขท่ี ลงวันท่ี 
ประกาศ กปภ.เรื่อง การกําหนดราคาจําหน�ายนํ้าท�อธาร  30 ส.ค. 2554 
บันทึกกองการเงิน งานเร�งรัดตดิตามหน้ี  เรื่องบันทึกแนวทางปฏิบัตกิารรับชําระ 
ค�านํ้าท�อธาร 

55811-1/2321 19 ต.ค. 2558 

ประกาศ กปภ.เรื่อง การขยายระยะเวลาปรับปรุงค�าธรรมเนียมถอด ฝาก และบรรจบมาตรวัด
นํ้า กรณผีู�ใช�นํ้าถูกงดจ�ายนํ้าประปา 

 21 พ.ย. 2554 

บันทึก การประปาส�วนภูมภิาค เรือ่งซักซ�อมวิธีปฏิบัติในการควบคุมการจําหน�ายนํ้าโดย
รถบรรทุก 

มท 57000/3333 25 ก.ย. 2533 

ท�ายบันทึก สํานักงานประปาหนองเรือ เรื่อง หารือการขายนํ้าพร�อมรถนําส�ง มท 55202-17/2146 27 พ.ย.2545 
คําสั่ง กปภ. เรื่อง การกําหนดค�าบริการข�อมลูการใช�นํ้าประปาของผู�ใช�นํ้า กปภ. 143/2547 22 เม.ย. 2547 
คําสั่ง กปภ. เรื่องกําหนดอัตราค�าบริการข�อมลูแผนท่ีดจิิตอล 107/2553 1 ก.พ. 2553 
ระเบียบ กปภ. ว�าด�วยการปฏิบัตกิารคิดเงินทดแทนและค�านํ้าสูญเสีย กรณีลักใช�นํ้าประปา  
พ.ศ. 2538 

 5 ก.ย. 2538 

บันทึก ฝ�ายธุรการและพัสดุ เรื่อง การกําหนดราคาค�าขายเอกสารในงานจ�าง 55601/112 17 ส.ค. 2550 
คําสั่ง กปภ. เรื่อง กําหนดอัตราค�าการทดสอบตัวอย�างนํ้า สารเคมี สารกรองและ 
ท�อนํ้าของ กปภ. 

1394/2557 6 ต.ค. 2557 

คําสั่ง กปภ. เรื่องการจ�ายนํ้าโดยไม�คิดราคาและจ�ายนํ้าประปาให�หน�วยงานราชการภาคสนาม 563/2527 10 ต.ค. 2527 
บันทึกของ  กองการเงิน งานตัวแทนเก็บเงิน เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการรับ
เงินค�าขายเอกสาร/ขายแบบผ�านระบบ e-GP 

55811-1/1605 27 ต.ค. 2560 

คู�มือการใช�งานระบบ e-GP กรณจัีดซ้ือจัดจ�างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสO 
(Electronic Bidding : e-bidding)ของ กองการพัสดุภาครัฐ 

  

 
 
2.3 กระบวนการทํางานย�อยท่ี 4 

ระเบียบ / ข�อบังคับ / คําสั่ง / คู�มือการปฏิบัติงาน เลขท่ี ลงวันท่ี 
คําสั่ง กปภ.เรื่อง การดําเนินการเร�งรัดติดตามหน้ีค�านํ้าประปา 155/2554 4 ก.พ.2554 
ข�อบังคับ กปภ. ว�าด�วยการจําหน�ายทรัพยOสินสูญหาย และหน้ีจากบัญชีเป;นสูญ  
พ.ศ. 2539 และพ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 2) 

 30 ต.ค. 2552 

บันทึกกองการเงิน งานเร�งรัดตดิตามหน้ี  เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการแก�ไขป<ญหาหน้ีค�า
สาธารณูปโภคค�างชําระของส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

55703-1/789 19 เม.ย. 2556 

การกํากับดูแลการติดตามหน้ีค�างชําระค�านํ้าประปา ประเภทเอกชน 55714/364 19 ธ.ค. 2559 
แนวทางการจัดทําและจัดส�งรายงานสาเหตุหน้ีคงค�างและผลการติดตามหน้ีค�างชําระค�า
นํ้าประปาประปา ประเภทเอกชนตั้งแต� 12 เดือนข้ึนไป 

55714-2/8 19 ม.ค. 2560 

คําสั่ง กปภ.เรื่อง การดําเนินการเร�งรัดติดตามหน้ีค�านํ้าประปา 392/2560 27 เม.ย. 2560 
คําสั่ง กปภ.เรื่อง การดําเนินการเร�งรัดติดตามหน้ีค�านํ้าประปา 463/2561 22 มิ.ย. 2561 
บันทึกกองการเงิน งานเร�งรัดตดิตามหน้ี 55811-1/1052 22มิ.ย. 2561 
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บันทึก กปภ. กองกฎระเบียบละอุธรณOร�องทุกขO เรื่องข�อซักซ�อมแนวทางปฏิบัติกระบวนการ
งดจ�ายนํ้าประปาจากบัญชีเป;นสญู 

55622-4/4045 31 ก.ค. 2561 

บันทึก ฝ�ายกฎหมาย กปภ. ซักซ�อมแนวปฏิบัติการขออนุมัติจําหน�ายหน้ีค�านํ้าค�างชําระจาก
บัญชีเป;นสญู 

55622/6075 10 ต.ค.2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 93 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
รายละเอียดประกอบการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดเก็บรายได�ค�าติดต้ัง 

 

  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 94 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

รายละเอียดประกอบการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเก็บรายได�ค�าติดตั้ง 
 

เร่ือง  การรับคําร�องขอติดต้ังใหม /ขอชั่วคราว กรณี  1 มาตร  และแจ�งคาใช�จายในการติดต้ังและวางทอให�ผู�ใช�น้ําทราบ 
1.  คําอธิบายการทํางานแต#ละข้ันตอน 

 
1)   คลิกเข�าระบบ  CIS_VPN 
2)  เข�ารหัสผู�ใช�งานในระบบ CIS 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 95 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

3)   คลิกเมนู การติดตั้งใหม#กรณหีน่ึงมาตร จากระบบคําร�องท่ัวไป 
      - คลิกปุaม เพ่ิมคําร�อง 

 
4)  กรอกข�อมูลลงในแบบฟอรNมข�อมูลการขอตดิตั้งมาตร  
     -  เลือกแบบการติดตั้ง        - เลือกประเภทผู�ใช�นํ้า 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 96 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

5)  ข�อมูลการติดตั้งมาตร 

คลิกเลือก ขนาดมิเตอรNในการขอติดตั้ง 
***หมายเหตุ*** ในกรณีผู�ใช�นํ้าขอมิเตอรNขนาด 1” , 1 1/2” , 2”, ฯลฯ จะต�องชําระเงินค#ามัดจํา ต�องชําระให�แก# กปภ.สาขา ใน
วันท่ีขอติดตั้ง โดยระบบจะแสดงจํานวนเงินให�อัตโนมัติในช#องเงินมัดจําค#าติดตั้ง 
และพิมพNใบเสร็จรับเงินให�กับผู�ใช�นํ้า 
6)  รายละเอียดผู�ใช�นํ้า  
     - กรอกรายละเอียดผู�ใช�นํ้า (ต�องกรอกข�อมูลให�ครบถ�วน) 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 97 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

7)  ข�อมูลผู�รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) 

 
8)  คลิกเอกสารประกอบ  
     - พร�อมแนบแผนท่ีบ�านพอสังเขป  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 98 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

9.  กรอกเอกสารครบทุกเมนูแล�ว คลิก OK บันทึกข�อมูล 

 
10)  พิมพNเอกสารขอตดิตั้งมาตรวัดนํ้า 
     -  ให�ผู�ใช�นํ้าเซ็นตNช่ือในเอกสารการขอติดตั้ง   

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 99 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

11)  พิมพNเอกสารแนบแบบคําร�องขอติดตั้งมาตรวัดนํ้า 

 
12)  เอกสารแนบแบบคําร�องขอตดิตั้งมาตรวัดนํ้า  
        ***จัดเอกสารทุกแผ#นเข�าชุด*** 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 100 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

13)  ตรวจสอบข�อมลูผู�ใช�นํ้าจากประวัติข�อมลูผู�ใช�นํ้า  
     - เพ่ือตรวจสอบข�อมลูบ�านเลขท่ีว#าเคยเปkนผู�ใช�นํ้าในระบบหรือยัง เน่ืองจากบางหลังเคยเปkนผู�ใช�นํ้าแล�วถูกตัดมิเตอรNและยังมี
หน้ีค#าค�างในระบบ ต�องชําระยอดค#านํ้าท่ีค�างชําระท้ังหมดก#อนทําการขอติดตั้งใหม#ได� 

 
     2.  เมื่อพิมพNเอกสารเพ่ือตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�อง 
     3.  แจ�งระยะเวลาการดําเนินการและค#าใช�จ#ายเบ้ืองต�นในการขอติดตั้งประปา พร�อมฉีกใบรับคําขอติดตั้งมาตรวัดนํ้าแก#ผู�ใช�นํ้า
ทุกครั้ง 
     4.  ส#งเอกสารให�งานบริการและควบคุมนํ้าสญูเสยี  ดําเนินการสํารวจและประมาณการติดตั้งโดยผ#านระบบ CIS 
เสนอผจก.กปภ.สาขา  พิจารณาการประมาณราคา   
     5.  งานบริการฯ บันทึกข�อมูลการประมาณราคาค#าใช�จ#าย พร�อมพิมพNเอกสารประมาณการค#าใช�จ#าย เพ่ือเสนอส#งใบคําร�อง
และเอกสารแจ�งค#าใช�จ#ายไปท่ีงานอํานวยการ 
     6.  งานอํานวยการ โทรแจ�งให�ผู�ใช�นํ้ารับทราบค#าใช�จ#ายในการติดตั้งประปาและเงินประกันการใช�นํ้า เพ่ือให�ผู�ใช�นํ้ามาติดต#อ
ชําระเงินภายในกําหนด หรือถ�าไม#สามารถโทรตดิต#อกับผู�ใช�นํ้าได�  ให�ส#งไปรษณียNแจ�งผู�ใช�นํ้าทันที 
 
  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 101 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

เร่ือง  สรุปคําร�องประจําวันเกี่ยวกับขอติดต้ังประปา 
1. คําอธิบายการทํางานแตละขั้นตอน 
    1)  คลิกข�อ 16 ระบบค�นหาข�อมูลและจัดทํารายงาน  
    2)  คลิกข�อ 16.1 รายงานประจําวัน  - เลือก รายงาน R_020 รายงานสรุปการรับคําร�อง 

      3)  คลิกเลือก  ตั้งแต#วันท่ี  ว/ด/ป ท่ีต�องการค�นหารายงาน   ถึงวันท่ี  ว/ด/ป  ท่ีต�องการพิมพNรายงาน 
      4)  คลิกเลือก ประมวลผล  
5)  ระบบจะแสดงหน�าจอการเรียกรายงานสรุปการรับคําร�อง สั่งพิมพNเสนอหัวหน�างานอํานวยการ  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 102 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

เร่ืองการรับเงินรายได�ทุกประเภทในระบบ CIS(คาติดต้ังและรายได�อ่ืนๆ) 
1. คําอธิบายการทํางานแต#ละข้ันตอน 
    1) เลือกเมนู 2. ระบบติดตั้งและวางท#อ    - 2.2  คลิก รับชําระส#วนเพ่ิมและค#าใช�จ#ายติดตั้ง 

 
 
  2)  คลิกเลือก สถานะคําร�อง รอชําระเงินส#วนเพ่ิม - คลิกเลือก ค�นหา 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 103 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 3)  คลิกเลือก รายการท่ีต�องการดําเนินการชําระเงินส#วนเพ่ิมค#าติดตั้งและวางท#อ และเงินประกันการใช�นํ้า 

 
4)  คลิกบันทึกการชําระเงิน  ตรวจนับเงินให�ครบตามจํานวนท่ีระบุตามประมาณราคา  

 
  5)  บันทึกการพิมพNรับชําระเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เงินส#วนเพ่ิมค#าติดตั้งและวางท#อและเงินประกันการใช�นํ้าให�
ลายมือช่ือรับเงินทุกครั้งโดยต�นฉบับใบเสร็จรับเงินให�ผู�ขอใช�นํ้าส#วนสาํเนาให�เก็บเข�าแฟKมเพ่ือเปkนหลักฐาน 
  6)  คลิกเลือก แนบเอกสารเง่ือนไขการใช�นํ้า  - คลิกเลือกสัญญาการใช�นํ้า  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 104 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

  7)  พิมพNสัญญาการใช�นํ้า เสนอ ผจก. กปภ.สาขา ลงนามในสัญญา เพ่ือแนบชุดเอกสารให�ผู�ใช�นํ้า 

 
8)  พิมพNเง่ือนไขการใช�นํ้าประปาแนบท�ายชุดสัญญาการใช�นํ้า 

9)ให�ประทับตรา  “ จ#ายแล�ว “  ลงบนแบบฟอรNมประมาณราคาค#าติดตั้งและวางท#อและส#งไปให�พัสดดุําเนินการต#อไป 
     10)  เก็บเอกสารสญัญาการใช�นํ้า แนบกับเอกสารของผู�ใช�นํ้าเก็บไว�เปkนหลักฐานในการขอติดตั้ง 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 105 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

เร่ืองบันทึกการป=ดงานติดต้ังและวางทอพร�อมจัดสงข�อมูลในระบบ CIS 
1. คําอธิบายการทํางานแตละขัน้ตอน 
1)  เข�าเมนู  2. ระบบติดตั้งและวางท#อ 
      2)  คลิกเลือก สถานะคําร�อง เลือก อยู#ระหว#างตดิตั้ง  คลิก ค�นหา  

 
    3)  คลิกเลือก รายการท่ีต�องการดําเนินการ 

       4)  คลิกเลือก ข�อมลูมาตร เลือก ชนิดมาตร เลือกปกติ  ยี่ห�อ  ระบุตามเอกสารจากพัสด ุ
       5)  สภาพมาตรจากระบบ MM เลือก 0000 มาตรใหม#กปภ.   



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 106 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

       6)  วันท่ีติดตั้ง เลือก ระบุตามเอกสารจากพัสดุ  

 
      7)  ค#าใช�จ#ายการตดิตั้งและวางท#อ - ใบสําคัญจ#ายเลขท่ี (ตามสมุดคุมเลขท่ี)   
      8)  ค#าจ�างเหมา จํานวนเงิน ระบุวงเงินตามใบประมาณการ (ตามวงเงินท่ีตัดราคาแล�ว) 
      9)  มาตรวัดนํ้า ราคาตามคลงัพัสดุ 

 
10)  บันทึกใบสําคัญจ#าย เลือก บันทึก  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 107 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 11)  เข�าเมนู 2.2  รับชําระส#วนเพ่ิมและค#าใช�จ#ายติดตั้ง  เลือก สถานะคําร�อง  เลือก ตดิตั้งแล�วเสรจ็  เลือก ค�นหา 

 
12)  คลิกเลือก  เลขท่ีงานท่ีต�องการปIดงาน  เลือก ปIดงาน และกดปุaม บันทึก 

 
       13)  พิมพNเอกสารแนบรายงาน ดังน้ี   
          - เข�าเมนู 16. ระบบค�นหาข�อมูลและจัดทํารายงาน   
คลิกเลือก 16.4  รายงานตามคําร�องขอ 
           R_004  รายงานสรุปประมาณการรับการตดิตั้งและวางท#อ 
 R_005  รายงานผู�ใช�นํ้ารายใหม#ท่ีโอนเข�าระบบ 
 R_140  รายงานข�อมูลใบสําคัญจ#าย (รายงานประจําเดือน 16.2) 
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    R_158  รายงานผู�ใช�นํ้ารายใหม#ประจําวัน 
               R_181  สมุดเงินสดค#าติดตั้งและวางท#อ (ด�านรับ) 
               R_184  รายงานตรวจสอบค#าใช�จ#ายของ กปภ. 
    R_006  รายงานทะเบียนคุมค#าติดตั้งและวางท#อ (รายงานประจําเดือน 16.2) 
              ***พิมพNรายงานอย#างละ 2 ชุด*** 

 
 
14)  พิมพNรายงานผู�ใช�นํ้ารายใหม#ประจําวันเช็คกับงานจัดเก็บรายได� เพ่ือความถูกต�อง 
15)  เสนอหัวหน�างานอํานวยการตรวจสอบ และเสนอ ผจก.กปภ.สาขา ต#อไป 
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เร่ืองการดําเนินการโอนเงินเพ่ือปZดงานสิ้นวัน 
1.คําอธิบายการทํางานแต�ละขั้นตอน 
  1)  งานอํานวยการ จะปpดตรวจนับเงินสดประจําวันส�งธนาคารตามเวลาท่ี กปภ.สาขากําหนดของทุกวัน 

1) พิมพOรายงาน16.1  รายงานประจําวัน เลือก รายงาน R-137 รายงานรายละเอียดการรบัชําระเงิน 
2) พิมพOรายงาน 16.1 รายงานประจําวัน เลือก รายงานR-020 รายงานสรุปการรับคําร�อง 
3) พิมพOรายงาน 16.1 รายงานประจําวัน เลือก รายงานR072-1 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินรายได�อ่ืนๆท่ีไม�เก่ียวกับผู�ใช�

นํ้า 
           1.4  พิมพOรายงาน 16.4 รายงานตามคําร�องขอ เลือก รายงานR-174  รายงานสรุปการรับเงินประจําวันแต�ละประเภท
รายรับ 
    *****หมายเหตุรายงานทุกรายการพิมพO 1 ฉบับ เสนอหัวหน�างาน ตรวจสอบ และผู�จัดการสาขาทุกวัน***** 
 

 
        1.5  งานอํานวยการทําการส�งเงินรอบท่ี 2 เมื่อ ถึงเวลาปpดทําการ ของ กปภ.สาขา ทําการตรวจนับเงินสดฝากธนาคาร/ ตู�
นิรภัยเพ่ือนําส�งธนาคารในวันถัดไป (คณะกรรมการตรวจนับเงินสด) ตามรายงาน  
 
2.ระบบ CIS จะปZดงานวันโดยระบบอัตโนมัติเวลา 24.00 น.ของทุกวัน  
 
3.วันทําการถัดไป พิมพ5รายงานจากระบบ CIS หลังปZดงานสิ้นวัน เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด 

- เลือกเมนู 16. ระบบค�นหาข�อมูลและจัดทํารายงาน 
 - คลิก 16.1  รายงานประจําวัน 
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-  เลือก R_137  รายงานรายละเอียดการชําระเงิน 
 - คลิกเลือก วันท่ี ว/ด/ป ท่ีต�องการทํารายการ * เวลา 08.00 ถึง 16.30  * คลิกประมวลผล 

 
 -พิมพNรายงานรายละเอียดการรับชําระเงิน ประจําวันท่ี......****  (พิมพNรายงาน 2 ชุด) 
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 - เลือกเมนูลือกเมนู 16. ระบบค�นหาข�อมูลและจัดทํารายงาน 
       -คลิก 16.4  รายงานตามร�องขอ 
            - เลือก R_174  รายงานสรุปการรับเงินประจําวันแต#ละประเภทรายรับ 

   
- เลือกวันท่ี  วันท่ี ว/ด/ป ท่ีต�องการทํารายการ  ถึงวันท่ี ว/ด/ป ท่ีต�องการทํารายการ - คลิกพิมพNรายงาน 
- พิมพNรายงานสรุปการรับเงินประจําวันแต#ละประเภทรายรับ ประจําวันท่ี........**** (พิมพNรายงาน 2 ชุด) 
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  -ลงนามในรายงาน  เสนอหัวหน�างานเพ่ือยืนยันการตรวจสอบความถูกต�อง   

   

เร่ืองการป=ดณสิ้นเดือน ระบบ CIS ป=ดระบบงานสิ้นเดือนอัตโนมัติเวลา 24.00 น.  
 เป=ดทําการ งานอํานวยการจึงดําเนินการพิมพAรายงานเพ่ือตรวจสอบ ตามขั้นตอน 
1)  คลิกเลือกเมนู 16. ระบบค�นหาข�อมูลและจัดทํารายงาน  - คลิกเลือก 16.2 รายงานประจําเดือน 
2)  หลังจากพิมพNรายงานทุกอย#างเรียบร�อยแล�วตรวจสอบความถูกต�องให�รายงานสรุปรายได�ประจําเดอืน และกระทบยอดค#า
ติดตั้งและวางท#อ  ให�ตรงกับรายงานการติดตั้งและวางท#อ(2)รายงานการติดตั้งและวางท#อ(3)และรายงานสมุดค#าติดตั้งและวางท#อ 
(ด�านรับ) เมื่อตรวจสอบถูกต�องแล�วให�หัวหน�างานอํานวยการเซ็นตNช่ือยืนยันตรวจสอบและเก็บเข�าแฟKมไว�เพ่ือเปkนหลักฐาน 
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3)  จัดชุดเอกสารรายงานประจําเดือน(งานอํานวยการ) ให�นักบัญชีบันทึกข�อมูลและรวบรวมเอกสารส#ง กปภ.ข. ต#อไป 
***หมายเหต*ุ** (รายงานเพ่ือตรวจสอบ จัดพิมพN 4 ชุด) 

R_003_2   รายงานการติดตั้งและวางท#อ (2)   ข�อ 16.2   
R_003_3   รายงานการติดตั้งและวางท#อ (3)   ข�อ 16.2   
R_006       รายงานทะเบียนคุมค#าติดตั้งและวางท#อ   ข�อ 16.2 
R_008       รายงานกระทบยอดค#าตดิตั้งและวางท#อ   ข�อ 16.2 
R_160      รายงานสรุปรายได�ประจําเดือน   ข�อ 16.2  
R_069       รายงานทะเบียนควบคุมลูกหน้ีค#านํ้าท#อธาร  ข�อ 16.2 
R_076      รายงานทะเบียนหลักประกันสญัญา   ข�อ 16.2 
R_076_M   รายงานทะเบียนหลักประกันซอง   ข�อ 16.2 
R_005  รายงานผู�ใช�นํ้ารายใหม#ท่ีโอนเข�าระบบ   ข�อ 16.4 
R_070  ทะเบียนมาตรวัดนํ้าท#อธาร    ข�อ 16.2 
R_071  รายงานการรับเงินรายได�ค#านํ้าท#อธาร   ข�อ 16.1 
R_172  รายงานการรับเงินประกันการใช�นํ้า (งานอํานวยการ) ข�อ 16.1 
R-179  รายงานการคืนเงินประกันการใช�นํ้า   ข�อ 16.1 
R_077  รายงานการรับเงินหลักประกันซอง/หลักประกันสญัญา ข�อ 16.2 
R_080  รายงานการคืนหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา ข�อ 16.2 
R_092  รายงานภาษีขายรายได�ค#านํ้าท#อธาร/หยอดเหรียญ ข�อ 16.2 
R_098  รายงานทะเบียนคุมการใช�ลดหน้ี   ข�อ 16.2 
R_107_1  รายงานสรุปมาตรวัดนํ้า การติดตั้ง และวางท#อ (แล�วเสร็จ) ข�อ 16.2 
R_107_2  รายงานสรุปมาตรวัดนํ้า การติดตั้ง และวางท#อ (คงเหลือ) ข�อ 16.2 
R_173  รายงานทะเบียนเงินประกันการใช�นํ้า   ข�อ 16.2 
R_182  รายงานรายละเอียดเงินประกันการใช�นํ้า  ข�อ 16.2 
R_083  รายงานสรุปภาษีขาย    ข�อ 16.2,16.4 
R_158  รายงานผู�ใช�นํ้ารายใหม#ประจําวัน   ข�อ 16.4 
R_174  รายงานสรุปการรับเงินประจําวันแต#ละประเภทรายรับ ข�อ 16.4 
R_180  รายงานสมุดเงินสดค#าตดิตั้งและวางท#อ (ด�านรับ)  ข�อ 16.4 
R_181  สมุดเงินสดค#าติดตั้งและวางท#อ (ด�านจ#าย)  ข�อ 16.4 
R_184    รายงานตรวจสอบค#าใช�จ#ายของ กปภ.   ข�อ 16.4 
R_194  รายงานรายละเอียดภาษีขาย    ข�อ 16.3 
R_088  รายงานภาษีขายค#าติดตั้งและวางท#อ    ข�อ 16.3 
R_124  รายงานทะเบียนเงินประกันการใช�นํ้านอกระบบ  ข�อ 16.4 

                   ************************************************************************ 
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รายละเอียดประกอบการปฏิบัติงาน กระบวนการรับชําระค�าน้ําท�อธาร   (ระบบ CIS)(งานอํานวยการ) 
 

กรณี การซ้ือน้ําท�อธาร เป!นเงินสด(หนวยงานเอกชน/สวนราชการ) 
        1) เข�าระบบ CIS   
        2) คลิกเข�าเมนูในระบบ CIS ข�อ5. ระบบรับชําระเงิน   
        3) คลิกเข�าเมนู 5. ระบบรับชําระเงิน    
        4) คลิกปุ�มเลือก 5.22  ทะเบียนการรับชําระค�าน้ําท�อธาร กรณีเอกชน 

    5)  คลิกเพ่ิมรายการ  
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สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 115 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

6) คียOรายละเอียดผู�มาขอซ้ือน้ําท�อธาร คลิกเลือกเป;นบุคคลธรรมดา 
โดย กรอกข�อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชน  กรอกชื่อ-ท่ีอยู�  ให�ครบถ�วน 

 
7) หรือหากผู�มาขอรับซ้ือน้ําท�อธาร เป;นนิติบุคคล/ส�วนราชการ ให� คียOข�อมูลตามเอกสารผู�มารับซ้ือ ให�
ครบถ�วน 
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8) เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�ว -เลือกรหัสท�อธาร* ตามท่ีกําหนดไว� 

 
9) หน�าจอจะแสดงข�อมูล ชื่อหน�วยงาน  ท่ีอยู�  ตรวจสอบความถูกต�อง  

 
   10)  หน�าจอจะแสดงข�อมูล ชื่อหน�วยงาน  ท่ีอยู�  ตรวจสอบความถูกต�อง  
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11)  กรอกปริมาณน้ําท่ีจําหน�าย  - คลิกปุ�มบันทึก  

 
12) คลิกปุ�มพิมพOใบรับน้ํา  ให�ผู�ใช�น้ําเซ็นตOรับเอกสาร 

 
13)  คลิกเมนู  5.22 ทะเบียนการรับชําระค�าน้ําท�อธารกรณีเอกชน  - คลิกปุ�มค�นหา จากเลขท่ีผู�ใช�น้ําท�อธาร  
- คลิกปุ�มพิมพOใบแจ�งหนี้  
14)  ระบบบันทึกการรับชําระค�าน้ําท�อธารเอกชน  ปุ�มพิมพOใบเสร็จรับเงินพร�อมทํางาน  ตรวจเช็คยอดเงินกับ
ใบเสร็จรับเงินให�ถูกต�อง   และส�งเงิน ณ สิ้นวันต�อไป 
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๒. การจําหน�ายน้ําท�อธาร กรณีหน�วยงานราชการ( ชําระเงินรายเดือน )  
        1) เข�าระบบ CIS   
        2) คลิกเข�าเมนูในระบบ CIS  ข�อ 5. ระบบรับชําระเงิน     
        3) คลิกปุ�มเลือก ข�อ 5.21  ทะเบียนการรับชําระค�าน้ําท�อธาร กรณีหน�วยงานราชการ 

 
      4)  คลิกปุ�มค�นหาข�อมูลผู�ใช�น้ําท�อธาร จากเลขท่ีผู�ใช�น้ําท�อธาร หรือ ชื่อหน�วยงาน   - คลิกปุ�มค�นหา 

 
    5)  หน�าจอจะแสดงข�อมูล ชื่อหน�วยงาน  ท่ีอยู�  ตรวจสอบความถูกต�อง  
    6)  เลือก รหัสท�อธาร *เลือกท�อธารท่ีกําหนดไว� 
    7)  กรอกปริมาณน้ําท่ีจําหน�าย  - คลิกปุ�มบันทึก  ระบบจะคํานวณค�าน้ํา  จํานวนเงินท่ีต�องชําระ 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 119 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
8) คลิกปุ�มพิมพOใบรับน้ํา  ให�ผู�ใช�น้ําเซ็นตOรับเอกสารเพ่ือนําใบรับน้ําไปรับน้ําท่ีจุดท�อธาร 

 
9)  เม่ือพิมพOใบแจ�งหนี้ตามใบรับน้ํา  ให�คลิกเมนู  5.21  ทะเบียนการรับชําระค�าน้ําท�อธารกรณีหน�วยงาน
ราชการ      - คลิกปุ�มค�นหา จากเลขท่ีผู�ใช�น้ําท�อธาร  - คลิกปุ�มพิมพOใบแจ�งหนี้  
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10)  การชําระเงินค�าน้ําท�อธารส�วนราชการ    - คลิกเมนู  5.21 ทะเบียนการรับชําระค�าน้ําท�อธารกรณี

หน�วยงานราชการ  - คลิกปุ�มค�นหา จากเลขท่ีผู�ใช�น้ําท�อธาร   ระบบแสดงรายการค�าน้ําท�อธารตามเลขท่ีผู�ใช�
น้ํา 

 
 
การรับชําระเงินแบบรายเดือน 
 1)  คลิกปุ�มเลือกรายการท่ีต�องการรับชําระค�าน้ําท�อธาร   หน�าจอจะแสดงจํานวนเงินท่ีต�องชําระ  ตรวจนับ
เงินสดให�ครบถ�วนก�อน    – คลิกปุ�มบันทึก    
2)  ระบบบันทึกการรับชําระค�าน้ําท�อธารส�วนราชการ ปุ�มพิมพOใบเสร็จรับเงินพร�อมทํางาน  ตรวจเช็คยอดเงิน
กับใบเสร็จรับเงินให�ถูกต�อง   และส�งเงิน ณ สิ้นวันต�อไป 

=============================== 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการบันทึกรายได�และการตัดรับชําระหนี้ กรณีรับชําระผ�านตัวแทนรับชําระ 
แบ�งขั้นตอนเป3น 3 ขั้นตอน  

1. การเรียกข�อมูลการรับชําระค�าน้ําผ�านตัวแทนและการตัดรับชําระจากระบบ E-bill เป3นรายตัวแทน  
2. การเรียก Text File ข�อมูลการตัดรับชําระจากระบบ Cis หลังปZดสิ้นวัน เพ่ือ Make Voucher 
3. การบันทึกบัญชีโดยผ�านโปรแกรม Make Voucher และนําเข�าระบบ SAP 

 
1.1 การบันทึก Text File และ ตัดรับชําระค�าน้ําพร�อมเรียกรายงานการตัดรับชําระ 

 1.1.1 เริ่มจากเข�าระบบ E-bill จากเว็บไซคO http://ebill.pwa.co.th/application/ 
รหัสประจําตัว : xxxxxxxx รหัสผ�าน : xxxxxxxx 

 
การบันทึก Text File Cis เพ่ือตัดรับชําระค�าน้ําผ�านตัวแทนเก็บเงิน 
1.1.2 ไปท่ีเมนูหลัก      รับข�อมูลจากตัวแทนรับชําระ      ส�งออกระบบ CIS      ส�งออกและตรวจสอบ CIS File 

 

กดปุYม 

ใสรหัสผาน 

ใสรหัสประจําตัว 
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1.1.3 หน�าจอจะแสดงหน�าค�นหา ใส�ข�อมูล วันท่ีจาก........ถึง....... (เป;นวันท่ีรับชําระ) และเลือกตัวแทนรับชําระเงิน กดปุ�ม ค�นหา 
ระบบจะข้ึน แฟdมข�อมลูให�ส�งออกโดยแฟdมข�อมลู มี 2 แบบ เป;น แฟdมข�อมูลสรุป และ แฟdมข�อมูลรายละเอียด กดส�งออกไฟลO     
เพ่ือจัดเก็บแฟdมข�อมลูและนําไปตดัรับชําระในข้ันตอนต�อไป 

 
ขั้นตอนการตัดรับชําระค�าน้ําของตัวแทนพร�อมเรียกรายงานการตัดรับชําระ 
   1.1.4 เริ่มจากเข�าเว็บไซคO  http://192.168.242.162:8003/PWACIS/ 
           ใส�  รหัสผ�านผู�ใช�งาน : xxxxxxx และ รหัสผ�าน : xxxxxxx 

 
 1.1.5  ไปเมนู 5.14.การรวมข�อมลูการรับชําระเงินค�านํ้าผ�านตัวแทนเก็บเงินเอกชน กดปุ�ม รับข�อมลู (ด�านขวามือ) 

 

 
 

กดปุYม 
ใสรหัสผาน 

ใสรหัสพนักงาน 

เลือกวันท่ี เลือกตัวแทน  กดปุYม 

กดปุYม 
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1.1.6 ระบบจะข้ึนหน�าจอ ให�ใส�ข�อมูล 1. เลือกตัวแทนท่ีจะตัดรับชําระ 2.ใส�วันท่ีรับชําระ 
และกดปุ�ม Browse เพ่ือเลือกแฟdมข�อมูลท่ีได�บันทึกไว�ในข้ันตอนท่ีแล�ว โดยมี 2 แบบ คือ ข�อมูลสรุปและข�อมลูรายละเอียดท่ี 
ส�งออกมาจากระบบ Ebill (ในข�อ 1.2.3) เมื่อใส�เสร็จแล�วกดปุ�ม รับข�อมูล แล�วกดปุ�ม ตกลง เพ่ือยืนยันการรับข�อมลู รอสักครู� 

 

 

1.1.7 ระบบจะข้ึนหน�าจอรายการรับชําระของตัวแทนน้ันๆ ให�ตรวจสอบสถานะของข�อมูลจะข้ึนคําว�า ถูกต�อง เมื่อตรวจสอบแล�ว
ไม�มีข�อผดิพลาดท่ีมีป<ญหา ให�กดปุ�ม ตัดรับชําระ และ กดปุ�ม OK เพ่ือตัดรับชําระรายการดังกล�าว (หากพบข�อผิดพลาดให�ติดต�อ 
กพส. , กปภ.สาขาหรือตัวแทนเพ่ือหาสาเหตุและแก�ไข) 

 

กดปุYม 

แฟ[มข�อมูลรายละเอียด 

แฟ[มข�อมูลสรุป
 

เลือกวันท่ี
สรุป

เลือกตัวแทน
สรุป

กดปุYม 

กดปุYม 
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1.1.8 เมื่อตัดรับชําระเรยีบร�อย ระบบจะข้ึนหน�าจอ เป;นรายการซ่ึง ช�องวันท่ีตัดรับชําระรายการจะข้ึน วันท่ีตัดรับชําระ ให�กดปุ�ม 
พิมพOรายงานการตัดรับชําระ เพ่ือพิมพOรายงานไว�เปรียบเทียบ กับยอดเงินโอนท่ีตัวแทนเก็บเงินโอนมาให� 

 
กดปุYม 

กดปุYม 
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             ตัวอย�างรายงานการตดัรับชําระระบบ CIS                     ตัวอย�างรายงานการตดัรับชําระระบบ CIS ท่ีพิมพOออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดปุYม 
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การตรวจสอบยอดเงินโอนจากตัวแทนเก็บเงิน 

     

Statement เงินโอนของตัวแทน 

 

เปรียบเทียบยอดเงินโอนจากตัวแทนเก็บเงิน (หากมีผลต�างให�หาสาเหตุและตดิต�อตัวแทน) 

2. การเรียก Text File ข�อมูลการตัดรับชําระจากระบบ Cis หลังปZดสิ้นวัน เพ่ือ Make Voucher 

2.1.1 เริ่มจากเข�าเว็บไซคO  http://192.168.242.161:8001/PWACIS/login.jsp?logout=true 

ใส�  รหัสผ�านผู�ใช�งาน : xxxxxx และ รหัสผ�าน : xxxxxx 

 

 

กดปุYม 
ใสรหัสผาน 

ใสรหัสพนักงาน 
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2.1.2 ไปท่ีเมนู 12.3 ปpดสิ้นวัน ใส�วันท่ีต�องการดาวOนโหลด Text File กดปุ�มค�นหา 

 

2.1.3 ระบบจะแสดงรายการ กดปุ�ม ส�งไฟลOไป Template แล�วบันทึกแฟdมข�อมูลเปpดสิ้นวันเพ่ือนําไปบันทึกบัญชีในโปรแกรม 
Make Voucher 

 

3. การบันทึกบัญชีโดยผ�านโปรแกรม Make Voucher และนําเข�าระบบ SAP 

3.1 การบันทึกบัญชีโดยผ�านโปรแกรม Make Voucher 

3.1.1 เริ่มจากโปรแกรม Make Voucher            

3.1.2 แสดงหน�าจอโปรแกรม ใส�รายละเอียดต�างๆ และกดปุ�ม เลือกเท็กสOไฟลO แล�วเลือกแฟdมข�อมูลท่ีได�จากข�อท่ี 1.1.3 และ  

2.1.3  จากน้ันกดปุ�ม แปลงข�อมูล ระบบจะประมวลผลและออกเลขท่ี JV ถือว�าเสร็จสิ้นการบันทึกบัญชี ทําเช�นน้ีเป;นรายตัวแทน 

กดปุYม 
ใสวันท่ี 

กดปุYม 
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3.2 การนําข�อมลูเข�าระบบ SAP (ใช� 3 โปรแกรม) ดังน้ี 

3.2.1 เริ่มจาก เข�าโปรแกรม Template Cis      จะข้ึนหน�าจอโปรแกรม ไปท่ี ระบบการจัดการข�อมูล      3.การ
ประมวลผลข�อมูลก�อนจัดส�ง จะข้ึนหน�าจอ ให�เลือก ระบบงานบัญชีและการเงิน (FI) จากน้ันเลือกวันท่ีต�องการนําเข�าระบบ SAP             
กดปุ�ม ตรวจสอบรายละเอียด หากไม�พบข�อผิดพลาดใดๆ ให�กดปุ�ม Completed & Packing ข�อมูล (หากมีข�อมูลผิดพลาดให�กดดู
แล�วดําเนินการแก�ไข) 

 

3.2.2 เข�าโปรแกรม Auto packing       จะข้ึนหน�าจอโปรแกรม ให�เลือกหน�วยงาน สํานักงานใหญ�              
จากน้ันกดปุ�ม Process แล�วเลือกไฟลOท่ีจะนําเข�าระบบ SAP กดปุ�ม OK  

กดปุYม 

กดปุYม 
เลือกรายการ 

ใสวันท่ี 

เลือกตัวแทน 
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3.2.3 เข�าโปรแกรม SAP ใส�รหัส USER และ Password กดปุ�ม Enter 

 

 

 

เลือกสํานักงานใหญ 

กดปุYม 

ใส PASSWORD 

เลือกสํานักงานใหญ 

ใส USER 
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3.2.4 ไปท่ี ZFGLIF01 – ข�อมูลจากระบบรับ,Template,Billing  

 

3.2.5 เปลี่ยนช่ือ เซสช่ัน ตามท่ีกําหนด แล�วกดปุ�ม Upload from pc เลือกแฟdมข�อมลูจากข�อ 3.2.2 ท่ีได�จาก โปรแกรม Auto  

packing แล�วกดปุ�ม เครื่องหมายนาฬิกา 

  

3.2.6 หน�าจอจะแสดง เลขท่ีเอกสารท่ีนําเข�า กดปุ�ม สร�างคิว 

 

เลือกเมนู 

กดปุYม 

กดปุYม 

ใสเซสช่ันตามท่ีกําหนด 

กดปุYม 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

3.2.7 กดปุ�ม Batch Input  

 

3.2.8 เมื่อข้ึนหน�าจอน้ี รอ Status เปลี่ยนเป;น Processed เสรีจข้ันตอนการนําเข�าระบบบัญชี SAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดปุYม 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
การเรียกรายงานรับชําระผ�านระบบ GFMIS จากเว็บไซต5กรมบัญชีกลาง 

1 เรียกรายงานรับชําระผ�านระบบ GFMIS จากเว็บไซตOกรมบัญชีกลาง 
 

 
 
2 คัดลอกข�อมลูจากกรมบัญชีกลาง จัดเก็บใน Excel File  เพ่ือจัดทํารายละเอียดรับชําระท่ีส�วนกลางผ�านระบบ GFMIS 

 

 
 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 133 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
การเรียก Bank Statement 

 
1 เรียก Bank Statement จากเว็บไซตOของธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 980-4-34144-1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จาก

ระบบ KTB Corporate Online  

 
 

2 บันทึกในรูปแบบเป;น Microsoft Excel  

 
 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
การกระทบยอดจํานวนเงินระหว�างรายงานรับชําระผ�านระบบ GFMIS กับจํานวนเงินท่ีเข�าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

1 เปpดไฟลO Statement ท่ี  Download  ใส�ตัวเลขลําดบัตามเงินเข�าบัญชี 
2 จัดเรียงจํานวนเงินจาก น�อยไปมาก เพ่ือนําไปเปรยีบเทียบ กับจํานวนเงินท่ีส�วนราชการเบิกจ�าย ตามภาพ 

 
 

 
 

3 เปรยีบเทียบเงินเข�าบัญชี กับเงินท่ีกรมบัญชีกลางวางข�อมลูส�วนราชการเบิกจ�าย  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

4 หลังจากเปรียบเทียบ ค�าท่ีได� เป;น 0 แสดงว�า ข�อมูลท่ีส�วนราชการเบิกจ�ายผ�านกรมบัญชีกลาง เข�าบัญชีการประปา
ส�วนภูมภิาค ครบถ�วน ถูกต�อง 

 

 
 

 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
รายละเอียดการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 980-4-34144-1 

จากการรับชําระผ�านระบบ GFMIS เข�าระบบ SAP 
 

1 ดาวนOโหลด Statement เลขท่ีบัญชี 980-4-34144-1 ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) จากระบบKTB 
Corporate Online เพ่ือตรวจสอบข�อมูลกับเจ�าหน�าท่ีท่ีเรียกข�อมลูจากกรมบัญชีกลางนํามาเปรียบเทียบกับ 
Statement บัญชี 980-4-34144-1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในแต�ละวัน  

2 บันทึกข�อมูลการรบัโอนเข�าระบบ SAP โดย 
 Dr.   บัญชีธนาคารกรุงไทย  980-4-34144-1  XXX 
        บัญชีค�าธรรมเนียมธนาคาร    XXX 
   Cr.บัญชีค�านํ้ารับแทนราชการ   XXX 

3 นําข�อมูลจาก Microsoft Excel  มาทําเป;น Text File  เพ่ือจะนําโอนเข�า SAP เพ่ือลดข้ันตอนในการบันทึกบัญชีที
ละรายการ ดังน้ี 

  3.1 นําข�อมูลจาก Microsoft Excel  มาทําเป;น Text File  เพ่ือจะนําโอนเข�า SAP เพ่ือลดข้ันตอนในการ
บันทึกทีละรายการ โดยเมื่อเข�าระบบ SAP แล�วจะไปท่ี ZFGLIF01 ข�อมูลจากระบบรับ ,Template , Billing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

3.2 นําข�อมูลท่ีเป;น Text File เข�าในระบบ SAP โดย Upload ข�อมูล โดยกด Upload from pc ด�านบน  
หลังจากน้ันมาเปลี่ยนช่ือเซสช่ัน ซ่ึงจะมีการตั้งค�าเป;นช่ือผู�ทําและวันเดือนปV เช�น TUMGF010857 เป;นต�น กดรูปนาฬิกา
ด�านบนเพ่ือนําข�อมูลเข�าสร�างคิว         Batch Input 

 
 

  3.3 เมื่อข�อมูล Process  แล�วจะเข�าเมนู  FBL3N – แสดง/เปลี่ยนแปลงบรรทัดรายการ  และกําหนดเง่ือนไข
เลือกช�วงข�อมูลท้ังหมดท่ีได�บันทึกแล�ว เพ่ือต�องการนําเลขเอกสารไปบันทึกในข�อมูล Microsoft Excel 
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3.4 เมื่อข�อมูล Process นําเลขเอกสารไปบันทึกในข�อมูล Microsoft Excelและคัดลอกช่ือหน�วยงานราชการจาก
เจ�าหน�าท่ีท่ีเรียกข�อมูลจากกรมบัญชีกลางบันทึกไว�ด�วยกัน 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 138 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
การตัดรับชําระในระบบ CIS 

กรณสี�วนกลางเบิกจ�าย 
1 เข�าสู�ระบบ 

 
2 เลือกข�อ 5. ระบบรับชําระเงิน 
3 เลือกข�อ5.15. การรับชําระเงินค�านํ้าท่ีส�วนกลาง 
4 ใส�หน�วยงานต�นสังกัดแล�วเลือกค�นหา แสดงตามภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 เลือกรายการท่ีต�องการรับชําระ 
6 เลือกรับชําระเงิน 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 เลือกข�อ16. ระบบค�นหาข�อมลูและจัดทํารายงาน 
8 เลือกข�อ16.5. ค�นหาข�อมูลนําเข�าจากระบบ GFMIS 
9 คัดลอกรหัสคุมรายการ GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 เลือกชําระด�วย GFMISและอ่ืนๆ 
11 ใส�รหัสคุมรายการ GFMIS 
12 เลือกบันทึก 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 เลือกพิมพOใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

กรณีคลังจังหวัดเบิกจ�าย 
1 นําข�อมูลท่ีได�จากระบบ GFMIS มาบันทึกใน Microsoft  Excel ซ่ึงเป;นจํานวนเงินค�านํ้าของประปาท่ีเริ่มใช� 

งานในระบบ CIS 
 

 
 
2 เมื่อได�ข�อมลูจากระบบกรมบัญชีกลาง นําเข�าเพ่ือนํามาเข�าระบบ CIS  เพ่ือสร�างเป;นทะเบียนคุมในระบบCIS 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 142 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

3 เข�าท่ีข�อเมนู 12. ระบบประมวลผลท่ีเมนุ - ->12.2การรับข�อมูลจาก GFMIS 
 

 
 

4 จะได�ทะเบียนคุมดังน้ีเมนู 16 ระบบค�นหาข�อมลูและจัดทํารายงาน -->16.5 ค�นหาข�อมลูนําเข�าจากระบบ GFMIS 

 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

5 นํารหัสคุมรายการ GFMIS  เพ่ือตัดรับชําระ  โดยนําทะเบียนคุมดังกล�างมาเป;นตัวคุมช�วยตรวจเช็คในการตัดชําระ
ให�ถูกต�องตามหน�วยเบิกจ�าย หน�วยงานต�นสังกัด - เมนู 5ระบบชําระเงิน- - >5.15การรับชําระเงินค�านํ้าท่ี
ส�วนกลาง 

 
 

6 กปภ.สาขา เรียกพิมพOใบเสร็จท่ีเมนู 16.1 รายงานประจําวัน หัวข�อ R_062_1รายงานการรับชําระเงินค�านํ้าท่ี
ส�วนกลางผ�านระบบ GFMIS (ยังไม�ได�พิมพOใบเสรจ็) 

 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� 

การบันทึกบัญชีค�าน้ํารับแทน
1. เมื่อกองการเงินตัดรับชําระเรียบร�อยแล�ว

กรณีร ับชําระค�านํ้าประปา
Dr.  1132006 ค�านํ้ารับแทน

   Cr. 1132006 
กรณีรบัชําระค�าติดตั้ง
Dr.  1132006 ค�านํ้ารับแทน

   Cr. 1132002 
 2. โดยดึงข�อมูลรายการตัดรับชําระประจําวันในวันถัดไป ท่ีเมนู 
ช่ือ HQXXXXXXXX (ปVเดือนวัน) 

 
3. นําไฟลOท่ีได� HQXXXXXXXX 

เงินเป;นผู�ดําเนินการ Pack ข�อมูลโยนเข�าระบบ 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บันทึกบัญชีค�าน้ํารับแทน-ลูกหนี้ราชการ ให�กับกปภ.สาขา

ตัดรับชําระเรียบร�อยแล�ว  จะมีการบันทึกบัญชีในระบบ SAP ดังน้ี 
ประปา  จะมีการบันทึกบัญชี 

ค�านํ้ารับแทน-ลุกหน้ีราชการ เขตธุรกิจ  สํานักงานใหญ� 
1132006 เงินค�านํ้ารับแทน-ลูกหน้ีราชการ เขตธุรกิจ  กปภ.สาขา
ค�าติดตั้งและวางท�อ จะมีการบันทึกบัญชี 

ค�านํ้ารับแทน-ลูกหน้ีราชการ เขตธุรกิจ  สํานักงานใหญ� 
1132002 เงินค�าติดตั้งรับแทน  เขตธุรกิจ  กปภ.สาขา

โดยดึงข�อมูลรายการตัดรับชําระประจําวันในวันถัดไป ท่ีเมนู 12.3 การส�งไฟลOไป Template 

XXXXXXXX เข�าโปรแกรม Make Voucher เพ่ือส�งข�อมูลเข�าระบบ Template 
ข�อมูลโยนเข�าระบบ SAP  

หน�าท่ี 144 จาก 211 

การประปาสว่นภมิูภาค 

สาขา 

สาขา 

สาขา 
Template โดยระบบจะสร�างไฟลO

 
Template โดยงานตัวแทนเก็บ

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 
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คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 4. สําหรับค�าติดตั้ง จะต�องมีการบันทึกบัญชีในระบบ SAP ทีละรายการ ดังน้ี 
 - เข�าระบบ SAP  เลือกเมนู FB02-บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทตามภาพ 

 
 

- โดยบันทึก วันท่ีเอกสาร คือ วันท่ีเงินเข�า  วันผ�านรายการ คือวันท่ีส�งกปภ.สาขาตัดรับชําระ การอ�างอิง คือ ปV
เดือนวันตามวันท่ีโอนเงินเลขท่ีสาขา 1001 

- บันทึกบัญชีตาม กรณี รับชําระค�าติดตั้งและวางท�อ 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 146 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง รายงานประจําวัน ด�านจัดเก็บรายได�



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 147 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 148 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 149 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 150 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 151 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 152 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 153 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 154 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 155 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 156 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 157 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 158 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 159 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 160 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 161 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 162 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

รายงานประจําวันหลังการปZดสิ้นวันแบบอัตโนมัติ



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 163 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 164 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 165 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 166 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 167 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 168 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 169 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 170 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 171 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 172 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 173 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 174 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 175 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 176 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 177 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 178 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 179 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 180 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 181 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 182 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 183 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 184 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 185 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 186 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 187 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 188 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 189 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�างแบบฟอร5ม เอกสารในกระบวนการทํางานย�อยท่ี 4 การติดตามรายได�ค�าน้ําประปา 
ตัวอย�าง หนังสือแจ�งเตือนก�อนงดจ�ายน้ําจากระบบ CIS 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 190 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง   รายงาน R-024 รายช่ือผู�สมควรถูกระงับการจ�ายน้ํา 

 
    



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 191 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง  การเลือกรายงานเพ่ือสุ�มอ�านมาตร(จากระบบ CIS) 

 
 
  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 192 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง หนังสือ แจ�งเตือนผู�ใช�น้ําก�อนยกเลิกสัญญาโดย กปภ.(จากระบบCIS) 

 
  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 193 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง หนังสือ แจ�งเตือนผู�ใช�น้ําก�อนระงับการจ�ายน้ํา  (จากระบบCIS) 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 194 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง บันทึกคําให�การ สอบข�อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด(ก�อนตัดหนี้สูญ)

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 195 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 196 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง รายละเอียดการขอถอนเงินประกันการใช�น้ําและขอตัดหนี้สูญ 

 
 

  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 197 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง รายละเอียดการข�อมูลผู�เก่ียวข�องในการติดตามหนี้ค�างชําระ(เอกสารประกอบการขอตัดหนี้สูญ) 

 
  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 198 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง ข�อมูลภูมิลําเนาผู�ใช�น้ําท่ีมีค�าน้ําค�างชําระ 

 
  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 199 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�างแบบฟอร5ม เอกสารในกระบวนการทํางานย�อยท่ี 3 การจัดเก็บรายได�อ่ืน(ค�าน้ําท�อธาร) 
ตัวอย�าง   ใบรับน้ําท�อธาร(ระบบCIS)

 
   



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 200 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง   รายละเอียดการรับชําระรายได�อ่ืนๆ ในงานอํานวยการ(ระบบCIS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 201 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง   



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 202 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

สรุปการรับเงินประจําวันแต�ละรายรับ งานอํานวยการ(ระบบCIS) 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 203 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง  ใบแจ�งหนี้ ลูกหนี้ค�าน้ําท�อธารประจําเดือน 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 204 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง   ทะบ ียนควบคุมลูกหนี้ค�าน้ําท�อธารประจําเดือน (ระบบCIS) 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 205 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
ตัวอย�าง รายงานสรุปการรับชําระค�าน้ําแทนสาขาอ่ืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 206 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ตัวอย�าง รายงานสรุปการรับชําระค�าน้ําแทนสาขาอ่ืน 
(แยกตตามผู�รับเงิน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 207 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
 

แบบฟอร5มช้ีแจงการปรับปรุงคู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได�  
ประจําปo 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 208 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

แบบฟอร'มช้ีแจงการปรับปรุงคู�มือกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ ประจําป. 2563 
กระบวนการจัดเก็บรายได5 

 
ลําดับ

ท่ี 
กระบวนการ
ทํางานย�อย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการปรับปรุงท่ี
คาดว�าจะได�รับ 

1 การจัดเก็บ
รายได�ค�าติดต้ัง
และวางท�อ 

1. เพ่ิมเติม ข�อความในรายละเอียด 
Control Point ตาราง 2-1  เรื่อง
การขอติดต้ังมาตรและเพ่ือเรียกเก็บ
เงินเงินประกันการใช�น้ําจากผู�ขอใช�
น้ํารายใหม� ข้ันตอนท่ี 1  (CP1) 
และข้ันตอนท่ี 3 (CP3) (หน�า 14 ) 
 

ต า ม  น โ ย บ า ย  ก ป ภ .         
(มท 55622/2106        ลว.
๓๑ มี.ค.๒๕๖๓) ยกเว�นการ
เรียกเก็บเงินประกันการใช�น้ําผู�
ขอใช�น้ํ าประเภทท่ีอยู�อาศัย 
และกรณีอ่ืนๆ  จึงต�องมีการ
ควบคุมภายในสําหรับผู�ขอใช�
น้ํารายใหม�เพ่ิมมากข้ึน  
 

การเก็บเงินประกันการใช�
น้ําถูกต�อง 
 

  2. เพ่ิมเติม รายละเอียดข้ันตอน
ปฏิบัติงานสิ้นเดือน (ต�อจากข้ันตอน
ท่ี 11) กระทบยอดผู� ใช�น้ําเพ่ิมใน
เ ดือน(งานจัด เ ก็บรายได� )  และ
รายงานการเบิกมาตรติดต้ังใหม�ให�
ตรงกัน (งานพัสดุ) (หน�า 16) 
 
 

เ พ่ือสอบยันข� อ มูลการ เ บิก
มาตรใหม�ท่ีติดต้ังในเดือน ให�
ตรงกับรายงานผู�ใช�น้ํารายใหม� 
 

รายงานผู�ใช�น้ําเพ่ิมของ
งานจัด เ ก็บรายได�  กับ
รายงานเบิกมาตรใหม�ของ
งานพัสดุถูกต�อง 
 

  3. เพ่ิมเติม ข�อมูลการแจ�งค�าใช�จ�าย
และชําระค�าประมาณการติดต้ังมาตร
วัดน้ําผ�าน Website และจัดทําระบบ 
devservice.pwa.co.th โดยมีคู�มือใช�
งานระบบเพ่ือศึกษาได�ที https:// 
devservice.pwa.co.th (หน�า 17) 
 
 
 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย กปภ.PWA 4.0 เพ่ิม
ช�องทางการรับชําระค�าติดต้ัง
ผู� ใ ช�น้ํ าผ� านระบบออนไลนO 
เ พ่ื อ ให� ผู� ใ ช� น้ํ า ไ ด� รั บค ว าม
สะดวก และลดการเดินทาง 

เ พ่ื อ ใ ห� ผู� ป ฏิ บั ติ ง า น
ดําเนินงาน การรับเงินค�า
ติดต้ังประปาผ�านระบบ
ออนไลนO ได�ถูกต�อง 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 209 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนการ
ทํางานย�อย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการปรับปรุงท่ี
คาดว�าจะได�รับ 

2 
 

การจัดเก็บ
รายได�ค�า
น้ําประปา 

1.เพ่ิมเติม การปฏิบัติงานในตาราง 
2-4 เรื่อง การอ�านมาตรวัดน้ํา 
พร�อมแจ�งค�าน้ําประปาให�ผู�ใช�น้ํา 

ข้ันตอนท่ี 9 สิ้นเดือน งานจัดเก็บ
รายได�พิมพOสรุปการอ�านมาตร(จาก
เครื่องมืออ�านมาตรและต้ังหนี้เอง) , 
รายงานสรุปมาตรวัดน้ําตาย ชํารุด 
ท่ียังไม�แก�ไข ,รายงานการสุ�มมาตร
วัดน้ํา  (หน�า 24) 

กระบวนการติดตามงานและ
เอกสารประกอบการเบิกจ�าย
ค�าจ�างอ�านมาตรของผู�รับจ�าง
ไม�ชัดเจน 
 

เ พ่ื อ ใ ห�  ผู� รั บ ผิ ด ช อ บ 
ทราบ/ติดตามงานและ
ต�องจัดทํารายงานเสนอ 
ผจก.กปภ.สาขา (รายงาน
มาตรวัดน้ําตาย มาตรวัด
น้ําชํารุด รายงานการสุ�ม
มาตรวัดน้ํา) ท้ังนี้การเบิก
จ�ายเงินค�าจ�างอ�านมาตร
ของผู� รั บ จ� า ง จะต� อ ง มี
รายงานการสุ�มมาตรวัด
น้ําแนบการเบิกจ�ายด�วย 
 
 

  
 

2 . เ พ่ิม เ ติม  โดยแทรกแนวทาง
ปฏิบัติงาน ตาราง 2-6 รายละเอียด
งานย�อยการยกเลิกใบเสร็จรับเงินค�า
น้ํ าภายในวันรับชําระเ งิน (กรณี
รับหน�าเคานOเตอรO) (หน�า 27) 

 

แนวทางการปฏิบั ติงาน การ
ยก เลิ ก ใบ เสร็ จ รั บ เ งินหน� า
เคานOเตอรOไม�ชัดเจน 

 

-มีแนวทางปฏิ บั ติ การ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินหน�า
เคานOเตอรO 
-กําหนดผู�รับผิดชอบ 
-ลดข�อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

  3. เพ่ิมเติม ประเภทผู� ใช�น้ํา ท่ีอยู�
อาศัยและอ่ืนๆ รหัส 16 ประเภท
ย�อย : สถานท่ีพักอาศัยของเอกชน
แ บ บ ร า ย ก ลุ� ม  ห อ พั ก  แ ฟ ล ต 
ประเด็นท่ีพักอาศัยหลายครอบครัว
แต�มาตรเดียว(หน�า 40) 

 
 

ปรับปรุงตามระเบียบ กปภ.ว�า
ด�วยการจัดประเภทผู� ใช�น้ํ า 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 
25 พฤษภาคม 2563  

การปฎิบัติงานเป;นไปตาม
ระเบียบ กปภ. กําหนด 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 210 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนการ
ทํางานย�อย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการปรับปรุงท่ี
คาดว�าจะได�รับ 

  4. เพ่ิมเติม จุดอ�อน/ความเสี่ยง/
ป<ญหา อุปสร รค  และแนวทา ง
ปรับปรุง ในตาราง 2-13 การรับ
ชําระเงินผ�านเคานOเตอรOประปา ข�อ
ท่ี 3 (เดิมมี 2 ข�อ) ผู�ปฏิบัติงานออก
ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ชั่ ว ค ร า ว  ต า ม
หลักเกณฑO ท่ี กปภ. กําหนด (หน�า 
44) 

เพ่ิมเติมการปฎิบัติงานรับชําระ
เงินนอกสถานท่ี และการใช�
ใบเสร็จรับเ งินชั่วคราวให� มี
ความรัดกุมมากข้ึน 

ผู�ปฎิบัติงานรับรู� มีความ
เข�าใจในการปฎิบัติ การ
ใช�ใบเสร็จชั่วคราวตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑO ท่ี  ก ป ภ . 
กําหนดและ ตามบันทึก 
กกง .  ท่ี  มท  55811 -
2/1916 ลว. 2 ธันวาคม 
2 5 6 2  เ รื่ อ ง ข อ ค ว า ม
เ ห็ น ช อ บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
เก่ียวกับการรับเงินโดยใช�
ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ปV 
2563 

3 การจัดเก็บ
รายได�อ่ืนๆ 

1.  เ พ่ิมเ ติม ข�อความในข้ันตอน
ปฏิบัติงานรายได�อ่ืนๆ ค�าประสาน
มาตร ข้ันตอนท่ี  9 ปpดสิ้น เ ดือน 
ตรวจสอบ รายได�อ่ืนๆ ค�าประสาน
มาตร (หน�า 57 ) 

เพ่ือให�มีความชัดเจนมากข้ึนใน
แต�ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พร�อมท้ังให�มีรายงานครบถ�วน 

 

ผู�ปฏิ บั ติ งานเข� าใจการ
ดําเนินงาน รวมท้ัสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียด
เอกสารได�ครบถ�วนก�อน
การเบิกจ�ายให�ผู�รับจ�าง    
                

 
 

 2. เพ่ิมเติม รายละเอียดตาราง 2-20 
ข้ันตอนท่ี 9 ปpดสิ้นเดือน ตรวจสอบ
รายได�อ่ืนๆ ค�าฝากมาตร (หน�า 61 ) 

 

เพ่ือเน�นการปฏิบัติงานเรื่อง
การจัดการมาตรวั ดน้ํ า ท่ี มี
สถานะฝากมาตร ให�ชัดเจนข้ึน 

 

ผู� ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห�       
ความ สําคัญการจัดทํา
ทะเบียนคุมการฝากมาตร
วัดน้ําเพ่ือให�บริการผู�ใช�
น้ํา 

  3. เพ่ิมเติม ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการทํางานย�อย จัดเก็บ
ราย ได� อ่ื นๆ (ค� าประสานมาตร     
ค�าบรรจบมาตร และค�าตรวจสอบ
มาตร) ผ�านบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของ กปภ.สาขา (หน�า 62 )  

ปรับปรุงตามนโยบาย กปภ. 
PWA 4.0 เพ่ิมช�องทางการ
ชําระค�าบริการ ผ�านระบบ
ออนไลนO เพ่ือให�ผู�ใช�น้ําได�รับ
ความสะดวก  และลดการ
เดินทาง  

เ พ่ื อ ใ ห� ผู� ป ฏิ บั ติ ง า น
ดําเนินงานกระบวนการ
รับชําระค�าบริการผ�าน
ระบบออนไลนOได�ถูกต�อง 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการจัดเก็บรายได� 

สํานัก/หน�วยงาน: การประปาส�วนภูมิภาค หน�าท่ี 211 จาก 211 
 

คู�มือกระบวนการจัดเก็บรายได� การประปาสว่นภมิูภาค 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนการ
ทํางานย�อย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการปรับปรุงท่ี
คาดว�าจะได�รับ 

  4. เพ่ิมเติม  แนวทางการปรับปรุง
จุดอ�อน / ความเสี่ยง / ป<ญหาอุปสรรค 

แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง  ใ น     
ตาราง  2-22 กระบวนการทํางาน
ย�อยการจัดเ ก็บรายได� อ่ืนๆอ่ืนๆ  
(ค�าประสานมาตร ค�าบรรจบมาตร 
และ ค�าตรวจสอบมาตร) ผ�านบัญชี
เงินฝากธนาคารของ กปภ.สาขา 
จํานวน 4 ข�อ (หน�า 64-65) 

เพ่ือแจ�งมาตรการ การควบคุม
ภายในในเรื่องดังกล�าว(ช�อง
การควบคุมท่ีมีอยู�) 

 

ผู� ปฏิ บั ติ ง า นรั บท ร าบ 
และเข�าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานย�อยท่ีเพ่ิมเติม
นี้  รวมท้ังแนวทาง
มาตรการการควบ คุม
ภายใน  

 

  5 .  เ พ่ิ ม เ ติ ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง  แ น ว ท า ง ก า ร
ปรับปรุงจุดอ�อน / ความเสี่ยง / 
ป<ญหาอุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุง ในตาราง   2-22 ข�อ 10 
การรายงานการบันทึกน้ําท�อธารไม�
ถูกต�อง ครบถ�วน ( หน�า 64) 

เพ่ิมการควบคุมภายใน เพ่ือ
สอบทานปริมาณน้ํ าในสมุด
จ� า ย น้ํ า ม า ต ร ท� อ ธ า ร  กั บ
ทะเบียนน้ําท�อธารในระบบ 
CIS ให�ถูกต�อง 

ปริมาณน้ําจ�ายระหว�าง
สมุดจ�ายน้ํามาตรท�อธาร 
และทะเบียนน้ําท�อธารใน
ระบบ CIS ถูกต�องตรงกัน 

4  
 

ก า ร ติ ด ต า ม
ร า ย ไ ด� ค� า
น้ําประปา 

เ พ่ิม เ ติม แนวทางการปรับปรุ ง
จุดอ�อน / ความเสี่ ยง  /  ป<ญหา
อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
ในตาราง 2-27  ข�อท่ี 18 หนี้ค�าง
ชําระราชการไม�ได�มีการส�งหลักฐาน
การติดตามทวงถามในพ่ืนท่ี ให�กกง.
งานเร�งรัดติดตามหนี้ ก�อนหนี้ชําระ
ครบกําหนดค�างเกิน 1 ปV ทําให�การ
ประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนต�น
สังกัดเป;นไปด�วยความลําบาก (เดิม 
มี 17 ข�อ) (หน�า 79) 

เน�นย้ํามาตรการการควบคุม
ภายในข้ันตอนการติดตามหนี้
ค�างชําระราชการ ตามคําสั่ง 
463/2561 

 

ผู� ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห�
ความสําคัญ หนี้ค�าน้ําค�าง
ชําระส�วนราชการตาม
คํ า สั่ ง  ก ป ภ .  เ ล ข ท่ี 
463/2561 ส�งผลทําให�
หนี้ค�างชําระส�วนราชการ
และอ่ืนๆ ลดลง 

 

 


