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1. การเปลี่ยนรหัสผาน 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 บันทึกการเปลี่ยน

รหัสผาน 
1.1 คลิกเมนู 13.4 การเปลี่ยนรหัสผาน 
1.2 กรอกขอมูล รหัสผานเดิม รหัสผานใหม และ 
ยืนยันรหัสผาน และคลิกปุมบันทึก 

- ระบบแสดงหนาจอ “การเปลี่ยนรหัสผาน” 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
* การกําหนดรหัสผาน ใหใชตัวเลขอารบิกและตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยกําหนดใหมีความยาวของรหัสผาน
ตั้งแต 8 -10 ตัว 

2.  การคนหาทะเบียนขอมูลผูใชนํ้า 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
ผูใชงานระบบ 1 คนหาขอมูล

ทะเบียนผูใชน้ํา 
1.1 คลิกเมนู 7.3 ทะเบียนผูใชน้ํา 
1.2 กรอกขอมูลผูใชน้ําที่ตองการคนหา เชน ชื่อ-
นามสกุล เลขที่ผูใชน้ํา ที่อยู เปนตน คลิกปุมคนหา 
1.3 คลิกเครื่องหมายแวนขยายเพื่อดูขอมูลผูใชน้ํา 
1.4 เลือก Tab ขอมูลที่ตองการ 

- แสดงหนาจอคนหาขอมูลทะเบียนผูใชน้ํา 
- แสดงรายการผูใชน้ําที่คนหา 
 
- แสดงหนาจอขอมูลผูใชน้ํา 
- แสดงขอมูลผูใชน้ํา 

3.  การคนหาประวัติขอมูลผูใชน้ํา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
ผูใชงานระบบ 1 คนหาขอมูล

ประวัติผูใชน้ํา 
1.1 คลิกเมนู 7.4 ประวัติขอมูลผูใชน้ํา 
1.2 กรอกขอมูลผูใชน้ําที่ตองการคนหา เชน ชื่อ 
เลขที่ผูใชน้ํา ที่อยู เปนตน คลิกปุมคนหา 
1.3 คลิกเครื่องหมายแวนขยายเพื่อดูขอมูลผูใชน้ํา 
1.4 เลือก Tab ขอมูลที่ตองการ 

- แสดงหนาจอคนหาขอมูลประวัติผูใชน้ํา 
- แสดงรายการผูใชน้ําที่คนหา 
 
- แสดงหนาจอขอมูลผูใชน้ํา 
- แสดงขอมูลผูใชน้ํา 
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4.  คํารองขอติดตั้งใหม/ขอใชน้ําช่ัวคราว กรณีหนึ่งมาตร 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งาน
อํานวยการ 
 

1 
 

การยื่นคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.1 การติดตั้งใหมกรณีหนึ่งมาตร จาก
ระบบคํารองทั่วไป 
1.2 คลิกปุม เพ่ิมคํารอง 
1.3 กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมขอมูทั่วไป ขอมูล
ติดตั้ง ขอมูลรายละเอียดผูใชน้ํา ขอมูลผูรับมอบ
อํานาจ เอกสารประกอบ แลวคลิกบันทึก คํารอง 
 
1.4 คลิกปุมบันทึก การชําระเงิน 
1.5 คลิกปุม OK 
 
1.6 คลิกปุม พิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอคําขอติดตั้งใหม/ขอใชน้ําชั่วคราว กรณีหนึ่งมาตร 
 
- แสดงหนาจอเพ่ิมคํารองขอติดตั้งใหม/ชั่วคราวกรณีหนึ่งมาตร 
- กรณีมีเงินมัดจํา ระบบแสดงหนาจอการรับชําระคามัดจําการ
ติดตั้ง และหนาจอการคํานวณเงินทอน กรณีไมมีเงินมัดจํา ระบบ
แสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล คลิกปุมโอเคกลับสูหนาจอเพ่ิม
คํารองขอติดตั้งใหม/ชั่วคราว และขามไปขั้นตอนที่ 1.6 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกการชําระเงินคามัดจําการติดตั้ง และพิมพใบเสร็จ 
กลับสูหนาคํารองติดตั้งใหมกรณีหนึ่งมาตร 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

งานบริการ 2 การประมาณ
การ 

2.1 คลิกเมนู 2.1 การประมาณการ 
2.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหา แลวคลิกปุม”คนหา” 
2.3 คลิกปุม  สําหรับรายการติดตั้งที่ตองการ
ประมาณการ 
2.4ผูใชกรอกขอมูลรายละเอียดประมาณการ และ
คลิกปุม รายละเอียดประมาณการ 
2.5เพิ่มรายการอุปกรณตามตองการ คลิกปุมบันทึก 
2.6กําหนดสวนลด คลิกปุม บันทึก 
2.7คลิกปุม  “OK” 
2.8คลิกปุม พิมพใบประมาณการ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูล ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการติดตั้ง 
 
- แสดงหนาจอรายละเอียดประมาณการตดิตั้ง 
 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการติดตั้ง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการติดตั้ง 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
- ระบบพิมพเอกสารประมาณการคาใชจาย เอกสารแจงคาใชจาย 

และเอกสารการจางเหมา(กรณีจางเหมา) 
งาน
อํานวยการ 

3. การรับชําระเงิน
สวนเพิ่มคาติดตั้ง
และเงินประกัน
การใชน้ํา 

3.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง 
3.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม 
คนหา 

3.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการ
ดําเนินการ ชําระเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและวางทอและ
เงินประกันการใชน้ํา 
3.4 กรอกชองทางการรับชําระ จํานวนเงิน เปนตน 
แลวกดปุมบันทึกรับชําระเงิน 
3.5 คลิกปุม”OK” 
3.6 คลิกปุม พิมพใบเสร็จ 
 
3.7 คลิกปุม พิมพสัญญา 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตามเงื่อนไข

ที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน พรอมขอมูล

คาใชจายการติดตั้งและวางทอและเงินประกันการใชน้ํา 
 
- ระบบแสดงหนาตางเพื่อคํานวณจํานวนเงินทอนแลวบันทึกการรับ
ชําระและระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน  
- ระบบพิมพใบเสร็จเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและเงินประกันการใชน้ํา

ออกทางเครื่องพิมพ 
- ระบบพิมพสัญญาการใชน้ําออกทางเครื่องพิมพ 

งานพัสดุ 4.  การบันทึกขอมูล
การเบิกมาตร 

4.1 คลิกเมนู 2.3 ขอมูลการเบิกมาตร ในระบบ
ติดตั้งและวางทอ 
4.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหา แลวคลิกปุมคนหา 

4.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการ
ดําเนินการติดตั้งและวางทอ 
4.4 กรอกขอมูลการติดตั้ง และ คลิกปุมบันทึก 
4.5 คลิกปุม ”OK” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูล ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabขอมูลการติดตั้ง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูลและแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับ
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
คนหา 

งาน
อํานวยการ 

5 การบันทึกขอมูล
คาใชจายการ
ติดตั้งวางทอ 

5.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
5.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหา แลวคลิกปุม คนหา 
5.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองบันทึกขอมูล
คาใชจายการติดตั้งวางทอ 
5.4 บันทึกขอมูลเลขที่ใบสําคัญจาย และคาใชจายใน
การติดตั้งและวางทอ แลวคลิกปุม “บันทึกใบสําคัญ
จาย” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูล ตามเงื่อนไขที่ระบุ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabขอมูลการติดตั้ง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล และขอมูลใบสําคัญ
จายที่บรรทัดดานลางของปุม “บันทึกใบสําคัญจาย”  
- กรณีมีการบันทึกใบสําคัญจายมากวา 1 ใบ ใหทําตามขอ 5.4  

งาน
อํานวยการ 

6 การแกไขขอมูล
คาใชจายการ
ติดตั้งวางทอ 
*การแกไข
ใบสําคัญจายให
ดําเนินการกับคํา
รองสถานะ 
“ติดตั้งแลว
เสร็จ” เมื่อแกไข
เสร็จแลวจึงปด
งาน 

6.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
6.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม 
คนหา 
6.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการบันทึก
ขอมูลคาใชจายการติดตั้งวางทอ 

6.4 คลิกปุม  (ดานลางปุม “บันทึกใบสําคัญ
จาย) สําหรับรายการที่ตองการแกไขขอมูลคาใชจาย
การติดตั้งวางทอ 
6.5 แกไขขอมูลคาใชจายในการติดตั้งและวางทอ 
แลวคลิกปุม “บันทึกใบสําคัญจาย” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตามเงื่อนไข

ที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabขอมูลการติดตั้ง 

 
- ระบบแสดงขอมูลใบสําคัญจายที่ตองการแกไข 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล และแสดงขอมูล
ใบสําคัญจายที่บรรทัดดานลางของปุม “บันทึกใบสําคัญจาย”  

งาน
อํานวยการ 

7 การปดงานการ
ติดตั้งวางทอ 

7.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
7.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม 
คนหา 
7.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการปดงาน
การติดตั้งวางทอ 
7.4 เลือก สถานะ : ปดงาน และกดปุมบันทึก 

- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตามเงื่อนไข
ที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab คาใชจายการติดตั้ง
และวางทอ 

- ระบบบันทึกขอมูลและแสดงหนาจอคนหา 
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5.  คํารองขอติดตั้งใหม  กรณีหลายมาตร 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การยื่นคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.2 การติดตั้งใหมกรณีหลายมาตร จากระบบ
คํารองทั่วไป 
1.2 คลิกปุม เพ่ิมคํารอง 
1.3 กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมขอมูลผูรับมอบอํานาจ และ
คลิกปุม เพิ่มคํารอง เพื่อสรางคํารองสําหรับแตละมาตร 
1.4 กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมขอมูลทั่วไป ขอมูลติดตั้ง 
รายละเอียดผูใชน้ํา เอกสารประกอบ แลวคลิกเพิ่มคํารอง 

 
1.5 คลิกปุมบันทึก 
 
 
 
 
1.6 คลิกปุม บันทึกการชําระเงิน 
1.7 คลิกปุม OK 
 
1.8 คลิกปุม พิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอคําขอติดตั้งใหม กรณีหลายมาตร 
 
- แสดงหนาจอเพ่ิมคํารอง 
- ระบบแสดงหนาจอคําขอติดตั้งใหม 
 
- ระบบบันทึกขอมูล และแสดงหนาจอเพ่ิมคํารองขอ
ติดตั้งใหม กรณีหลายมาตร พรอมทั้งแสดงขอมูลคํา
รองท่ีสรางขึ้นในสวนรายละเอียดคํารอง 
- กรณีมีเงินมัดจํา ระบบแสดงหนาจอการรับชําระคา
มัดจําการติดตั้งกรณีไมมีเงินมัดจํา ระบบแสดงหนาจอ
ยืนยันการบันทึกขอมูล คลิกปุมโอเคกลับสูหนาจอเพ่ิม
คํารองและขามไปขั้นตอนท่ี 1.8 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกการชําระเงินคามัดจําการติดตั้ง และ
พิมพใบเสร็จ กลับสูหนาคํารองติดตั้งใหมกรณีหลาย
มาตร 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

งานบริการ 2 การประมาณการ 2.1 คลิกเมนู ขอ 2 คลิกเมนู 2.1 การประมาณการ 
 
2.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”คนหา” 
 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับ
คนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
2.3 คลิกปุม  สําหรับรายการติดตั้งท่ีตองการประมาณ
การ 
2.4ผูใชกรอกขอมูลรายละเอียดประมาณการ และคลิกปุม
รายละเอียดประมาณการ 
2.5เพิ่มรายการอุปกรณตามตองการ คลิกปุม “บันทึก” 
 
2.6กําหนดสวนลด คลิกปุมบันทึก 
2.7คลิกปุม “OK” 
 
2.8คลิกปุมพิมพใบประมาณการ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณ
การติดตั้ง 

- แสดงหนาจอรายละเอียดประมาณการติดตั้ง 
 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab

ประมาณการติดตั้ง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab

ประมาณการติดตั้ง 
- ระบบพิมพเอกสารประมาณการคาใชจาย เอกสาร

แจงคาใชจาย และเอกสารการจางเหมา 
งานอํานวยการ 3 การรับชําระเงิน

สวนเพิ่มคาติดตั้ง
และเงินประกัน
การใชน้ํา 

3.1 คลิกเมนู2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจายติดตั้ง ใน
ระบบติดตั้งและวางทอ 
3.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”คนหา” 
 

3.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการดําเนินการชําระ
เงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและวางทอและเงินประกันการใชน้ํา 
 
3.4 กรอกชองทางการรับชําระ จํานวนเงิน เปนตน แลวกด
ปุมบันทึกรับชําระเงิน 
 
3.5 คลิกปุม”OK” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับ
คนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน 
พรอมขอมูลคาใชจายการติดตั้งและวางทอและเงิน
ประกันการใชน้ํา 

- ระบบแสดงหนาตางเพื่อคํานวณเงินทอนแลวบันทึก
การรับชําระและระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึก
ขอมูล 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน  
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
3.6 คลิกปุมพิมพใบเสร็จ 
 
3.7 คลิกปุมพิมพสัญญา 

- ระบบพิมพใบเสร็จเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและเงิน
ประกันการใชน้ําออกทางเครื่องพิมพ 

- ระบบพิมพสัญญาการใชน้ําออกทางเครื่องพิมพ 
พนักงานพัสดุ 4.  การบันทึกขอมูล

การเบิกมาตร 
4.1 คลิกเมนู2.3 ขอมูลการเบิกมาตร ในระบบติดตั้งและวาง
ทอ 
4.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”คนหา” 
 

4.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการดําเนินการติดตั้ง
และวางทอ 
4.4 กรอกขอมูลการติดตั้ง และ คลิกปุมบันทึก 
4.5 คลิกปุม”OK” 

- ระบบแสดงหนาจอสําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ 

ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabขอมูลการ

ติดตั้ง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูลและแสดงหนาจอการติดตั้งและ

วางทอ สําหรับคนหา 
งานอํานวยการ 5 การบันทึกขอมูล

คาใชจายการ
ติดตั้งวางทอ 

5.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจายติดตั้ง ใน
ระบบติดตั้งและวางทอ 
5.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม คนหา 
 
5.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองบันทึกขอมูลคาใชจาย
การติดตั้งวางทอ 
5.4 บันทึกขอมูลเลขที่ใบสําคัญจาย และคาใชจายในการ
ติดตั้งและวางทอ แลวคลิกปุม “บันทึกใบสําคัญจาย” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับ
คนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab ขอมูลการ
ติดตั้ง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล และ
ขอมูลใบสําคัญจายที่บรรทัดดานลางของปุม “บันทึก
ใบสําคัญจาย” กรณีมีการบันทึกใบสําคัญจายมากวา 1 
ใบ ใหทําตามขอ 5.4  
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 6 การแกไขขอมูล

คาใชจายการ
ติดตั้งวางทอ 
 
*การแกไข
ใบสําคัญจายให
ดําเนินการกับคํา
รองสถานะ 
“ติดตั้งแลวเสร็จ” 
เมื่อแกไขเสร็จ
แลวจึงปดงาน 

6.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจายติดตั้ง ใน
ระบบติดตั้งและวางทอ 
 6.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม คนหา 
 
6.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการบันทึกขอมูล
คาใชจายการติดตั้งวางทอ 

6.4 คลิกปุม  (ดานลางปุม “บันทึกใบสําคัญจาย) 
สําหรับรายการที่ตองการแกไขขอมูลคาใชจายการติดตั้งวาง
ทอ 
6.5 แกไขขอมูลคาใชจายในการติดตั้งและวางทอ แลวคลิก
ปุม “บันทึกใบสําคัญจาย” 
 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับ
คนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab ขอมูล
การติดตั้ง 

- ระบบแสดงขอมูลใบสําคัญจายที่ตองการแกไข 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล และแสดง
รายการขอมูลใบสําคัญจายที่บรรทัดดานลางของปุม 
“บันทึกใบสําคัญจาย”  

งานอํานวยการ 7 การปดงานการ
ติดตั้งวางทอ 

7.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจายติดตั้ง ใน
ระบบติดตั้งและวางทอ 
7.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม คนหา 
 
7.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการปดงานการติดตั้ง
วางทอ 
7.4 เลือก สถานะ : ปดงาน และกดปุมบันทึก 
 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับ
คนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab 
คาใชจายการติดตั้งและวางทอ 

- ระบบบันทึกขอมูลและแสดงหนาจอการติดตั้งและ
วางทอ สําหรับคนหา 
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6.  คํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร (วางทอขยายเขตจําหนายน้ํา) กรณีผูใชน้ําดําเนินการเอง 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การรับคํารอง 1.1 คลิกเมน1ู.7 คํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร 

กรณีผูใชน้ําดําเนินการเอง 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3 กรอกขอมูลคํารองในสวนขอมูลทั่วไป และ
เอกสารแนบ คลิกปุมบันทึก 
 
 
1.4 คลิกปุมบันทึก การชําระเงิน 
1.5 คลิกปุม OK 
1.6 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- ระบบแสดงหนาจอคํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร กรณีผูใช
น้ําดําเนินการเอง 
- ระบบแสดงหนาจอบันทึกขอมูลคํารอง 
กรณคีํารองขอตดิตั้งแบบไมมีมาตร (วางทอขยายเขต
จําหนายน้ํา) กรณีผูใชน้ําดําเนินการเองมีการเก็บเงินมัดจํา 
ระบบแสดงหนาจอการรับชําระคามัดจําการติดตั้ง และ
หนาจอการคํานวนเงินทอน  
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูล ปุมพิมพใบคํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 2 การอนุมัติคํารอง 2.1 คลิกเมน1ู.7 คํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร 
กรณีผูใชน้ําดําเนินการเอง 
2.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง ชื่อ-นามสกุล คลิกปุมคนหา 

2.3 คลิกปุมดูขอมูลคํารอง (สัญลักษณ  ที่อยู
ขวามือของรายการ) 
2.4 เลือกผลการอนุมัติ คลิกปุมบันทึก 
2.5 คลิกปุม OK 

- แสดงหนาจอคํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร กรณีผูใชน้ํา
ดําเนินการเอง 
- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูลการอนุมัติ  แสดงหนาจอคํารองขอ
ติดตั้งแบบไมมีมาตร 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
การประปาสวน
ภูมิภาคเขต 

3 รับชําระคาขาย
แบบ 

3.1 คลิกที่เมนู 5.8 การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่
ไมเกี่ยวกับผูใชน้ํา 
3.2 คลิกปุม “ออกใบเสร็จ” ในหนาจอ “การรับ
ชําระเงินรายไดอื่นๆที่ไมเกี่ยวกับผูใชน้ํา(คนหา)” 
3.3 กรอกขอมูลการรับชําระเงิน เชน ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู ประเภทรายได จํานวนเงิน ชําระดวยเงินสด 
เงินสด/เช็ค/ดราฟ เปนตน และคลิกปุม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหนาจอ “การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา(คนหา)” สําหรับการคนหา 
- ระบบแสดงหนาจอ “การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา (บันทึก)” สําหรับการรับชําระเงิน 
- ระบบแสดงหนาตางเพื่อคํานวณจํานวนเงินทอนแลวบันทึก
การรับชําระ และพิมพใบเสร็จ รับเงินรายไดอ่ืนๆที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา 

การประปาสวน
ภูมิภาคเขต 

4 รับชําระคา
ทดสอบแรงดัน 

4.1 คลิกที่เมนู 5.8 การรับชําระเงินรายไดอื่นๆที่
ไมเกี่ยวกับผูใชน้ํา 
4.2 คลิกปุม “ออกใบเสร็จ” ในหนาจอ “การรับ
ชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับผูใชน้ํา(คนหา)” 
4.3 กรอกขอมูลการรับชําระเงิน เชน ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู ประเภทรายได จํานวนเงิน ชําระดวยเงินสด 
เงินสด/เช็ค/ดราฟ เปนตน และคลิกปุม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหนาจอ “การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา (คนหา)” สําหรับการคนหา 
- ระบบแสดงหนาจอ “การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา(บันทึก)” สําหรับการรับชําระเงิน 
- ระบบแสดงหนาตางเพื่อคํานวณจํานวนเงินทอนแลวบันทึก
การรับชําระ และพิมพใบเสร็จ รับเงินรายไดอ่ืนๆที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา 

การประปาสวน
ภูมิภาคเขต 

5 บันทึกผลการ
ทดสอบแรงดัน
และออกหนังสือ
รับรองผล 

5.1 คลิกเมน1ู.7 คํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร 
กรณีผูใชน้ําดําเนินการเอง 
5.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง เลขที่บัตรประชาชน เปนตน คลิกปุมคนหา 

5.3 คลิกปุมดูขอมูลคํารอง (สัญลักษณ  ที่อยู
ขวามือของรายการ) 
5.4 คลิกTab รับรองผลปฏิบัติงาน 
5.5 กรอกขอมูลผลการทดสอบ และคลิกปุมบันทึก 

- แสดงหนาจอคํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร กรณีผูใชน้ํา
ดําเนินการเอง 
- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
 
- ระบบแสดงหนาจอรับรองผลปฏิบัติงาน 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
5.6 คลิกปุม พิมพหนังสือรับรองผล - ระบบบันทึกขอมูลและแสดงขอความการบันทึกขอมูลเสร็จ

สมบูรณ ปุมพิมพหนังสือรับรองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพหนังสือรับรองผลออกทางเครื่องพิมพ 
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7.  คํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร (วางทอขยายเขตจําหนายน้ํา) กรณีประปาดําเนินการ 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การยื่นคํารอง 1.1 คลิกเมน1ู.8 คํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร 
(วางทอขยายเขตจําหนายน้ํา) กรณีประปา
ดําเนินการ 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
 
1.3 กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมขอมูลทั่วไป ขอมูล
ติดตั้ง ขอมูลรายละเอียดผูใชน้ํา ขอมูลผูรับมอบ
อํานาจ เอกสารประกอบ แลวคลิกบันทึกคํารอง 

1.4 กรอกขอมูลการรับชําระคามัดจําคลิกปุมบันทึก 
1.5 คลิกปุม OK 
 
 
1.6 คลิกปุมพมิพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอคํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร (วางทอขยาย
เขตจําหนายน้ํา) กรณีประปาดําเนินการ 

 
- แสดงหนาจอเพ่ิมคํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร (วางทอ
ขยายเขตจําหนายน้ํา) กรณีประปาดําเนินการ 
- ระบบแสดงหนาจอการรับชําระคามัดจําการติดตั้ง 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบบันทึกขอมูลการรับชําระคามัดจํา ขอมูลคํารอง และ
กลับสูหนาคํารองขอติดตั้งแบบไมมีมาตร (วางทอขยายเขต
จําหนายน้ํา) กรณีประปาดําเนินการ ปุมพิมพใบคํารอง
พรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 
 
 

งานบริการ 2 การประมาณการ 2.1 คลิกเมนู ขอ 2 คลิกเมนู 2.1 การประมาณ
การ 
2.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”
คนหา” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
2.3 คลิกปุม  สําหรับรายการติดตั้งท่ีตองการ
ประมาณการ 
2.4ผูใชกรอกขอมูลรายละเอียดประมาณการ และ
คลิกปุมรายละเอียดประมาณการ 
2.5เพิ่มรายการอุปกรณตามตองการ คลิกปุม 
“บันทึก” 
2.6กําหนดสวนลด คลิกปุมบันทึก 
2.7คลิกปุม “OK” 
 
2.8คลิกปุมพิมพใบประมาณการ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการ
ติดตั้ง 

- แสดงหนาจอรายละเอียดประมาณการติดตั้ง 
 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการ

ติดตั้ง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการ

ติดตั้ง 
- ระบบพิมพเอกสารประมาณการคาใชจาย เอกสารแจง

คาใชจาย และเอกสารการจางเหมา(กรณีจางเหมา) 
งานอํานวยการ 3 การรับชําระเงิน

สวนเพิ่มคาติดตั้ง 
3.1 คลิกเมนู2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
3.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหา แลวคลิกปุม”คนหา” 

3.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการ
ดําเนินการชําระเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและวางทอ 
3.4 กรอกชองทางการรับชําระ จํานวนเงิน เปนตน 
แลวกดปุมบันทึกรับชําระเงิน 
3.5 คลิกปุม”OK” 
3.6 คลิกปุมพิมพใบเสร็จ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน 

พรอมขอมูลคาใชจายการติดตั้งและวางทอ 
- ระบบแสดงหนาตางเพื่อคํานวณจํานวนเงินทอนแลวบันทึก
การรับชําระและระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน  
- ระบบพิมพใบเสร็จเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งออกทาง

เครื่องพิมพ 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 4 การบันทึกขอมูล

คาใชจายการ
ติดตั้งวางทอ 

4.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
4.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหา แลวคลิกปุม คนหา 
4.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองบันทึก
ขอมูลคาใชจายการติดตั้งวางทอ 
4.4 บันทึกขอมูลเลขที่ใบสําคัญจาย และคาใชจาย
ในการติดตั้งและวางทอ แลวคลิกปุม “บันทึก
ใบสําคัญจาย” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูล ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab ขอมูลการติดตั้ง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล และขอมูล
ใบสําคัญจายที่บรรทัดดานลางของปุม “บันทึกใบสําคัญ
จาย”  
- กรณีมีการบันทึกใบสําคัญจายมากวา 1 ใบ ใหทําตามขอ 
4.4  

งานอํานวยการ 5 การแกไขขอมูล
คาใชจายการ
ติดตั้งวางทอ 
*การแกไข
ใบสําคัญจายให
ดําเนินการกับคํา
รองสถานะ 
“ติดตั้งแลว
เสร็จ” เมื่อแกไข
เสร็จแลวจึงปด
งาน 
 

5.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
5.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหา แลวคลิกปุม คนหา 
5.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการบันทึก
ขอมูลคาใชจายการติดตั้งวางทอ 

5.4 คลิกปุม  (ดานลางปุม “บันทึกใบสําคัญ
จาย) สําหรับรายการที่ตองการแกไขขอมูล 
6.5 แกไขขอมูลคาใชจายในการติดตั้งและวางทอ 
แลวคลิกปุม “บันทึกใบสําคัญจาย” 
 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab ขอมูลการติดตั้ง 
 
- ระบบแสดงขอมูลใบสําคัญจายที่ตองการแกไข 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล และแสดง
รายการขอมูลใบสําคัญจายที่บรรทัดดานลางของปุม 
“บันทึกใบสําคัญจาย”  
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 7 การปดงานการ

ติดตั้งวางทอ 
7.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
7.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหา แลวคลิกปุม คนหา 
7.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการปดงาน
การติดตั้งวางทอ 
7.4 เลือก สถานะ : ปดงาน และกดปุมบันทึก 
 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab คาใชจายการ

ติดตั้งและวางทอ 
- ระบบบันทึกขอมูลและแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ 

สําหรับคนหา 
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8. คํารองเปลี่ยนขนาดมาตร กรณีผูใชนํ้าย่ืนคํารอง (flow) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  การยื่นคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.14 คํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 

1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3 กรอกขอมูลคํารอง คลิกปุมบันทึก 
 
 
 
 
1.4 คลิกปุมบันทึกการชําระเงิน 
1.5 คลิกปุม OK 
1.6 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอคํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 
- แสดงหนาจอบันทึกคํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 
- ระบบตรวจสอบหนี้คาน้ํา และแสดงหนาจอรับชําระเงินมัด
จํา(กรณีมีหนี้คาน้ําระบบจะแจงเตือนแตสามารถทํารายการ
ตอได) กรณีมีเงินมัดจําระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึก
คํารองกรณีไมมีเงินมัดจํา ระบบแสดงหนาจอยืนยันการ
บันทึกคํารองขามไปข้ันตอนท่ี 1.5 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูล ปุมพิมพใบคํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 
 
 

งานบริการ 2 การบันทึกผลการ
สํารวจการ
เปลี่ยนขนาด
มาตร 

2.1 คลิกเมนูคํารอง 1.14 เปลี่ยนขนาดมาตร 
2.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง ชื่อ-นามสกุล เปนตน คลิกปุมคนหา 

2.3 คลิกปุม  ดูขอมูลคํารอง  
2.4 กรอกผลการสํารวจ คลิกปุมบันทึก 
2.5 คลิกปุม OK 

- แสดงหนาจอคํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 
- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบแสดงการบันทึกขอมูลแลวเสร็จ และกลับสูหนาจอ

คํารอง 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานบริการ 3 การประมาณการ 3.1 คลิกเมนู 2.1 การประมาณการ 

3.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”
คนหา” 
3.3 คลิกปุม  สําหรับรายการติดตั้งท่ีตองการ
ประมาณการ 
3.4 ผูใชกรอกขอมูลรายละเอียดประมาณการ และ
คลิกปุมรายละเอียดประมาณการ 
3.5 กรอกขอมูลขนาดมาตร และเพ่ิมรายการ
อุปกรณตามตองการ คลิกปุม “บันทึก” 
3.6 กําหนดสวนลด คลิกปุมบันทึก 
3.7 คลิกปุม “OK” 
 
3.8 คลิกปุมพิมพใบประมาณการ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการ

ติดตั้ง 
- แสดงหนาจอรายละเอียดประมาณการติดตั้ง 
 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการ

ติดตั้ง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการ

ติดตั้ง 
- ระบบพิมพเอกสารประมาณการคาใชจาย เอกสารแจง

คาใชจาย และเอกสารการจางเหมา(กรณีจางเหมา) 
 

งานอํานวยการ 4. การรับชําระเงิน
สวนเพิ่มคาติดตั้ง
และเงินประกัน
การใชน้ํา 

4.1 เลือกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
4.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหา แลวคลิกปุม”คนหา” 
 

4.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการ
ดําเนินการชําระเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและวางทอ
และเงินประกันการใชน้ํา 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน 

พรอมขอมูลคาใชจายการติดตั้งและวางทอและเงินประกัน
การใชน้ํา 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
4.4 กรอกชองทางการรับชําระ จํานวนเงิน แลวกด
ปุมบันทึกรับชําระเงิน 
4.5 คลิกปุม”OK” 
 
4.6 คลิกปุมพิมพสัญญาการใชน้ํา 

- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบพิมพใบเสร็จเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและเงินประกันการ

ใชน้ําออกทางเครื่องพิมพ  
- ระบบพิมพสัญญาการใชน้ําออกทางเครื่องพิมพ 

งานจัดเก็บ
รายได 

5 บันทึกขอมูล/
ตรวจสอบหนวย
น้ําและถอดมาตร 

5.1 คลิกเมนู 1.14 คํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 
5.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง ชื่อ-นามสกุล เปนตน คลิกปุมคนหา 

5.3 คลิกปุม  ดูขอมูลคํารอง  
5.4 กรอกขอมูลหนวยน้ํา ขอมูลการถอดมาตร 
เลือกสถานะการปดงาน และวันที่อนุมัติ คลิกปุม
บันทึก 

- แสดงหนาจอคํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 
- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
- ระบบบันทึกขอมูล แสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล
แลวเสร็จ และกลับสูหนาจอคํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 

งานจัดเก็บ
รายได 

6 การตั้งหนี้คา
น้ําคางมาตร 

6.1 คลิกเมนู 1.14 คํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 
6.2 คลิกปุมพิมพรายงานตรวจสอบ 
6.3 คลิกปุมตั้งหนี้คาน้ํา 
6.4 คลิกปุมบันทึก 
 
6.5 คลิกปุมพิมพทะเบียนการตั้งหนี้คาน้ํา 
 
6.6 คลิกปุมพิมพใบแจงหนี้ 

- แสดงหนาจอคํารองเปลี่ยนขนาดมาตร 
- ระบบพิมพรายงานตรวจสอบออกทางเครื่องพิมพ 
- แสดงหนาจอยืนยันการตั้งหนี้คาน้ํา 
- แสดงหนาจอยืนยันการตั้งหนี้คาน้ํา คลิกปุม OK ระบบทํา

การตั้งหนี้ และแสดงหนาจอบันทึกขอมูลเสร็จสมบูรณ 
- ระบบพิมพรายงานทะเบียนการตั้งหนี้คาน้ําออกทาง

เครื่องพิมพ 
- ระบบพิมพใบแจงหนี้ออกทางเครื่องพิมพ 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
พนักงานพัสดุ 7.  การบันทึกขอมูล

การเบิกมาตร 
7.1 คลิกเมนู 2.3 ขอมูลการเบิกมาตร ในระบบ
ติดตั้งและวางทอ 
7.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”
คนหา” 

7.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการ
ดําเนินการติดตั้งและวางทอ 
7.4 กรอกขอมูลการติดตั้ง และ คลิกปุมบันทึก 
7.5 คลิกปุม”OK” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabขอมูลการติดตั้ง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูลและแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ 

สําหรับคนหา 
งานอํานวยการ 8 การบันทึกขอมูล

คาใชจายการ
ติดตั้งวางทอและ
ปดงาน 

8.1 คลิกเมน2ู.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
8.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”
คนหา” 

8.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองบันทึก
ขอมูลคาใชจายการติดตั้งวางทอและปดงาน 
8.4 กรอกขอมูลคาใชจายการติดตั้งวางทอ เลือก
สถานะการปดงานและกดปุมบันทึก 
8.5 คลิกปุม”OK” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabคาใชจายการ

ติดตั้งและวางทอ 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabคาใชจายการ

ติดตั้งและวางทอ 
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9.  คํารองยายมาตร (flow) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  การเพ่ิมคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.18 คํารองยายมาตร 

1.2 คลิกปุม “เพิ่มคํารอง” 

1.3 กรอกเลขที่ผูใชน้ําแลวคลิก  
 
1.4 คลิกปุม “บันทึก” 
 
1.5 คลิกปุม “พิมพคํารอง” 

- แสดงหนาจอคนหา (คํารองยายมาตร) 
- แสดงหนาจอบันทึกคํารองยายมาตร 
- กรณีพบขอมูลผูใชน้ํา ระบบแสดงรายละเอียดผูใชน้ํา และ
ขอมูลมาตร กรณีไมพบขอมูล ระบบแสดงขอความแจงเตือน 
- บันทึกขอมูลคํารองเขาสูระบบ  Tab การรับเงินมัดจําพรอม
ทํางาน 
- ระบบพิมพคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 2  ชําระเงินมัดจํา 2.1 คลิกเมนู 1.18 คํารองยายมาตร 
2.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง หรือวันที่ยื่นคํารอง หรือเลขที่ผูใชน้ํา หรือ
เลขที่บัตรประชาชน หรือชื่อ-นามสกุล หรือสถานะ
คํารอง  คลิกปุมคนหา 

2.3 คลิกปุมดูขอมูลคํารอง  
2.4 กรอกจํานวนเงินที่รับชําระและกดปุมชําระเงิน 

- แสดงหนาจอคนหา (คํารองยายมาตร) 
- ระบบแสดงผลการคนหาคํารอง 
 
 
 
-ระบบแสดงหนาจอการรับชําระเงินมัดจําการติดตั้ง 
- ระบบบันทึกการรับชําระเงินมัดจําการติดตั้งและพิมพ

ใบเสร็จรับเงิน ออกทางเครื่องพิมพ 
 

งานบริการ 3 ประมาณการ 3.1 คลิกเมนู 2.1 การปประมาณการ 
3.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”
คนหา” 
3.3 คลิกปุม  สําหรับรายการติดตั้งท่ีตองการ
ประมาณการ 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการติดตั้ง 
- แสดงหนาจอรายละเอียดประมาณการติดตั้ง 



 

คูมือการฝกอบรมงานอํานวยการ ระบบสารสนเทศดานผูใชน้ํา (CIS) 

หมายเลขเอกสาร : DEV-PC-037 เวอรชั่น 1.5 หนา 25 ของ 76 
 

   

 

 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
3.4 ผูใชกรอกขอมูลรายละเอียดประมาณการ และ
คลิกปุมรายละเอียดประมาณการ 
3.5 กรอกขอมูลขนาดมาตร และเพ่ิมรายการ
อุปกรณตามตองการ คลิกปุม “บันทึก” 
3.6 กําหนดสวนลด คลิกปุมบันทึก 
3.7 คลิกปุม “OK” 
 
3.7 คลิกปุมพิมพ 

 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการ

ติดตั้ง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabประมาณการ

ติดตั้ง 
- ระบบพิมพเอกสารประมาณการคาใชจาย เอกสารแจง

คาใชจาย และเอกสารการจางเหมา(กรณีจางเหมา) 
งานอํานวยการ 4 การรับชําระเงิน

สวนเพิ่มคาติดตั้ง
และเงินประกัน
การใชน้ํา 

4.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
4.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”
คนหา” 

4.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการ
ดําเนินการชําระเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและวางทอ
และเงินประกันการใชน้ํา 
4.4 กรอกชองทางการรับชําระ จํานวนเงิน เปนตน 
แลวกดปุมบันทึกรับชําระเงิน 
4.5 คลิกปุม”OK” 
4.6 คลิกปุมพิมพใบเสร็จ 
 
4.7 คลิกปุมพิมพสัญญา 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน พรอม

ขอมูลคาใชจายการติดตั้งและวางทอและเงินประกันการใช
น้ํา 

- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabรับชําระเงิน  
- ระบบพิมพใบเสร็จเงินสวนเพิ่มคาติดตั้งและเงินประกันการ

ใชน้ําออกทางเครื่องพิมพ 
- ระบบพิมพสัญญาการใชน้ําออกทางเครื่องพิมพ 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 5 การบันทึกขอมูล

คาใชจายการ
ติดตั้งวางทอและ
ปดงาน 

5.1 คลิกเมนู 2.2 รับชําระสวนเพิ่มและคาใชจาย
ติดตั้ง ในระบบติดตั้งและวางทอ 
5.2 กรอกขอมูลเงื่อนไขการคนหา แลวคลิกปุม”
คนหา” 

5.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองบันทึก
ขอมูลคาใชจายการติดตั้งวางทอและปดงาน 
5.4 กรอกขอมูลคาใชจายการติดตั้งวางทอ เลือก
สถานะการปดงานและกดปุมบันทึก 
5.5 คลิกปุม”OK” 

- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งและวางทอ สําหรับคนหา 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการติดตั้งและวางทอ ตาม

เงื่อนไขที่ระบุ 
- ระบบแสดงหนาจอการติดตั้งวางทอ Tabคาใชจายการติดตั้ง

และวางทอ 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบกลับมาท่ีหนาจอการติดตั้งวางทอ Tab คาใชจายการ

ติดตั้งและวางทอ 
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10.  คํารองขอผอนชําระคาติดตั้งและวางทอ 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การยื่นคํารอง 1.1 คลิกเมน1ู.3 การขอผอนชําระคาติดตั้งและ
วางทอจากระบบคํารองทั่วไป 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
 

1.3 กรอกขอมูลเลขที่คํารองอางอิง คลิกปุม  
ระบุจํานวนงวดที่ขอผอน คลิกปุมรายละเอียด
จํานวนเงินตองวดการผอน   แลวคลิกปุม  บันทึก 
1.4 คลิปุม “OK” 
1.5 คลิกปุม พิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอการขอผอนชําระคาติดตั้งและวางทอ 
 
- ระบบแสดงหนาจอการบันทึกคํารองขอผอนชําระคาติดตั้ง
และวางทอ 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
 
- ระบบบันทึกขอมูลสูระบบ  
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 
 

2 การอนุมัติคํารอง 2.1 คลิกเมนู 1.3 การขอผอนชําระคาติดตั้งและ
วางทอ จากระบบคํารองทั่วไป 
2.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง เลขที่ใบงาน เลขที่บัตรประชาชน เปนตน 
คลิกปุม คนหา 

2.3 คลิกปุม ดูขอมูลคํารอง  
2.4 เลือกผลการอนุมัตแิละปดงานคํารอง  คลิกปุม 
บันทึก 
2.5 คลิกปุม “OK” 
 
2.6 คลิกปุม พิมพสัญญา 

- แสดงหนาจอการขอผอนชําระคาติดตั้งและวางทอ 
 
- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบบันทึกขอมูลการอนุมัติและปดงานคํารอง  แสดง

หนาจอคําขอการขอผอนชําระคาติดตั้ง 
- ระบบพิมพใบสัญญาออกทางเครื่องพิมพ 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 3 การชําระเงินผอน

คาติดตั้งและวางทอ 
3.1 คลิกเมน5ู.2 การรับชําระเงินผอนคาติดตั้ง
และวางทอ 
3.2 กรอกขอมูล เชน เลขที่สัญญา เลขที่ผูใชน้ํา ชื่อ 
นามสกุล เปนตน คลิกปุมคนหา 
3.3 คลิกปุม ชําระเงิน 
3.4 กรอกขอมูลการรับชําระ คลิกปุมบันทึก 
3.5 คลิกปุม “OK” 

- แสดงหนาจอการรับชําระเงินผอนคาติดตั้งและวางทอ 
 
- ระบบแสดงรายการสัญญาการขอผอนชําระ 
 
- ระบบแสดงหนาจอการรับชําระเงิน 
- ระบบแสดงหนายืนยันการรับชําระเงิน 
- ระบบพิมพใบเสร็จรับเงินออกทางเครื่องพิมพ 
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11.  คํารองการคืนเงินมัดจําการตดิตั้ง กรณี กปภ.ติดตั้งไมได 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การรับคํารองขอ
คืนเงินมัดจําการ
ติดตั้ง 

1.1 คลิกเมนู 1.21 การคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี 
กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
 

1.3 กรอกเลขที่คํารองขอติดตั้ง และคลิกปุม  เพื่อ
คนหาขอมูลการรับชําระเงินที่เกี่ยวกับการติดตั้ง 
1.4 กรอกสาเหตุการคืนเงินเปน กปภ.ติดตั้งไมได คลิก
ปุมบันทึกขอมูล 
1.5 คลิกปุม OK 
1.6 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอการการคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี กปภ.
ติดตั้งไมได 

- ระบบแสดงหนาจอบันทึกคํารองขอคืนเงินคาติดตั้งประปา 
กรณี กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 
- ระบบแสดงขอมูลการรับชําระเงินตามเลขที่คํารองขอติดตั้ง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบบันทึกขอมูลคํารอง และปุมพิมพใบคํารองแสดง 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องเครื่องพิมพ 
 
 

งานอํานวยการ 
 

2 การอนุมัติคํารอง 2.1 คลิกเมนู 1.21 การคืนเงินคาติดตั้งประปากรณี 
กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 
2.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่คํา
รอง เลขที่บัตรประชาชน เปนตน คลิกปุมคนหา 

2.3 คลิกปุม  ดูขอมูลคํารอง  
2.4 เลือกผลการอนุมัติและปดงาน คลิกปุมบันทึก 
2.5 คลิกปุม OK 

- แสดงหนาจอการคืนเงินคาติดตั้งประปากรณี กปภ.ติดตั้ง
ไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 

- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูลการอนุมัติ แสดงหนาจอการคืนเงินคา

ติดตั้งประปา กรณี กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการ
ติดตั้งและปุมพิมพใบลดหนี้พรอมทํางาน 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

3 การพิมพใบลด
หนี้ 

3.1 คลิกเมนู 1.21 การคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี 
กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 
3.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่คํา
รอง ชื่อ-นามสกุล เปนตน คลิกปุมคนหา 

3.3 คลิกปุมดูขอมูลคํารอง (สัญลักษณ  ที่อยู
ขวามือของรายการ) 
3.4 คลิกปุมพิมพใบลดหนี้ 
3.5 คลิกปุม OK 

- แสดงหนาจอการคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี กปภ.ติดตั้ง
ไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 

- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการพิมพใบลดหนี้ 
- ระบบพิมพใบลดหนี้ออกทางเครื่องพิมพ 
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12. คํารองการคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณีผูใชนํ้ายกเลิกการติดตั้ง 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การรับคํารองขอ
คืนเงินคาติดตั้ง
ประปา 

1.1 คลิกเมนู 1.21 การคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี 
กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
 

1.3 กรอกเลขที่คํารองขอติดตั้ง และคลิก  เพื่อ
คนหาขอมูลการระบชําระเงินที่เก่ียวกับการติดตั้ง 
1.4 กรอกสาเหตุการคืนเงินเปน ผูใชน้ํายกเลิกการ
ติดตั้ง คลิกปุมบันทึกขอมูล 
1.5 คลิกปุม OK 
 
1.6 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอการการคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี กปภ.
ติดตั้งไมได 

- ระบบแสดงหนาจอบันทึกคํารองขอคืนเงินคาติดตั้งประปา 
กรณี กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 
- ระบบแสดงขอมูลการรับชําระเงินตามเลขที่คํารองขอติดตั้ง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบบันทึกขอมูลคํารอง และปุมพิมพใบคํารองพรอม
ทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 
 

2 การอนุมัติคํารอง 2.1 คลิกเมนู 1.21 การคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี 
กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 
2.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่คํา
รอง เลขที่บัตรประชาชน เปนตน คลิกปุมคนหา 

2.3 คลิกปุมดูขอมูลคํารอง (สัญลักษณ  ที่อยู
ขวามือของรายการ) 
2.4 เลือกผลการอนุมัติและปดงาน คลิกปุมบันทึก 
2.5 คลิกปุม OK 

- แสดงหนาจอการคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี กปภ.ติดตั้ง
ไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการติดตั้ง 

- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูลการอนุมัติ แสดงหนาจอการคืนเงินคา

ติดตั้งประปา กรณี กปภ.ติดตั้งไมได/ผูใชน้ํายกเลิกการ
ติดตั้งและปุมพิมพใบลดหนี้พรอมทํางาน 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

3 การพิมพใบลด
หนี้ 

3.1 คลิกเมนู 1.21 การคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี 
กปภ.ติดตั้งไมได 
3.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่คํา
รอง เลขที่บัตรประชาชน เปนตน คลิกปุมคนหา 

3.3 คลิกปุมดูขอมูลคํารอง (สัญลักษณ  ที่อยู
ขวามือของรายการ) 
3.4 คลิกปุมพิมพใบลดหนี้ 
3.5 คลิกปุม OK 

- แสดงหนาจอการคืนเงินคาติดตั้งประปา กรณี กปภ.ติดตั้ง
ไมได 

- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการพิมพใบลดหนี้ 
- ระบบพิมพใบลดหนี้ออกทางเครื่องพิมพ 
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13.  การแจงการลักใชน้ํา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  การแจงลักใชน้ํา 1.1 คลิกเมนู 1.25 การแจงการลักการใชน้ํา 

1.2 คลิกปุม “เพิ่มรายการ” 
1.3 กรอกขอมูลรายละเอียดการลักใชน้ําและผูแจง
การลักใชน้ํา 
1.4 คลิกปุมบันทึก 

- แสดงหนาจอการคนหา (การแจงลักใชน้ํา) 
 
- แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงลักใชน้ํา 
 
- ระบบบันทึกขอมูลและกลับไปยังหนาจอคนหา  

งานอํานวยการ 2 บันทึกผลการ
ตรวจสอบการลัก
ใชน้ํา 

2.1 คลิกเมนู 3.1 การแจงการลักใชน้ํา 
2.2 กรอกขอมูลคนหาการแจงการลักใชน้ําจาก 
เลขที่รับแจง หรือวันที่รับแจง หรือชื่อ-นามสกุล ผู
แจง หรือสถานะงาน  คลิกปุม “คนหา” 

2.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
 
2.4 กรอกขอมูลผลการตรวจสอบการลักใชน้ําจาก
คณะกรรมการ 
-กรณีไมพบการลักใชน้ํากรอกแตผลการตรวจสอบ 
-กรณีพบการลักใชน้ํา กรอกขอมูลผูลักใชน้ํา และ
จํานวนเงินทดแทนและคาน้ําสูญเสีย คลิกปุม 
“บันทึก” 

- แสดงหนาจอการคนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 
- แสดงขอมูลการแจงการลักใชน้ําตามเงื่อนการคนหา 
 
 
-ระบบแสดงหนาจอบันทึกผลการตรวจสอบ 
 
- ระบบบันทึกขอมูลการตรวจสอบการลักใชน้ํา และกลับสู

หนาจอการคนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 

งานอํานวยการ 3 การรับชําระ
คาปรับการลักใช
น้ํา 

3.1 คลิกเมนู 3.1 การแจงการลักใชน้ํา 
3.2 กรอกขอมูลคนหาการแจงการลักใชน้ําจาก 
เลขที่รับแจง หรือวันที่รับแจง หรือชื่อ-นามสกุล ผู
แจง หรือสถานะงาน  คลิกปุม “คนหา” 

- แสดงหนาจอการคนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 
- แสดงขอมูลการแจงการลักใชน้ําตามเงื่อนการคนหา 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 

3.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
3.4 เลือกรายการที่ตองการรับชําระ 
3.5 กรอกจํานวนเงินที่รับชําระคาปรับลักใชน้ํา
คลิกปุม “บันทึกชําระเงิน” 

-ระบบแสดงหนาจอรับชําระคาปรับลักใชน้ํา 
-ระบบแสดงรายการที่ตองการชําระ 
- ระบบบันทึกขอมูลการรับชําระ และออกใบเสร็จรับเงิน

จํานวนเงินทดแทนและคาน้ําสูญเสีย และกลับไปยังหนาจอ
คนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 

งานอํานวยการ 4 การจายเงิน
รางวัล 

4.1 คลิกเมนู การแจงการลักใชน้ํา 
4.2 กรอกขอมูลคนหาการแจงการลักใชน้ําจาก 
เลขที่รับแจง หรือวันที่รับแจง หรือชื่อ-นามสกุล ผู
แจง หรือสถานะงาน  คลิกปุม “คนหา” 

4.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
4.4 กรอกขอมูลวันที่จายเงินรางวัลและ
เอกสารอางอิงคลิกปุม “บันทึก” 

- แสดงหนาจอการคนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 
- แสดงขอมูลการแจงการลักใชน้ําตามเงื่อนการคนหา 
 
 
-ระบบแสดงหนาจอการบันทึกจายเงินรางวัล 
- ระบบบันทึกขอมูลการจายเงินรางวัลและกลับไปยังหนาจอ

คนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 

งานอํานวยการ 5 การยกเลิก
รายการแจงการ
ลักใชน้ํา 

5.1 คลิกเมนู การแจงการลักใชน้ํา 
5.2 กรอกขอมูลคนหาการแจงการลักใชน้ําจาก 
เลขที่รับแจง หรือวันที่รับแจง หรือชื่อ-นามสกุล ผู
แจง หรือสถานะงาน  คลิกปุม “คนหา” 
5.3 คลิกปุมลบรายการ (สัญลักษณกากบาทสีแดง
ที่อยูขวามือของรายการ) 

- แสดงหนาจอการคนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 
- แสดงขอมูลการแจงการลักใชน้ําตามเงื่อนการคนหา 
 
 
- ระบบลบรายการ และแสดงหนาจอการคนหา (การแจงการ

ลักใชน้ํา) 
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14.  คํารองขอผอนชําระเงินคาปรับลักใชน้ํา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  เพิ่มคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.26 คํารองขอผอนชําระเงิน

คาปรับลักใชน้ํา 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3 คนหาการแจงลักใชน้ํา จากเลขที่รับแจง 
 
1.4กรอกจํานวนงวดการผอนชําระ และกดปุม
แสดงรายละเอียด 
1.5 คลิกปุม “บันทึก” 
1.6คลิกปุมพิมพคํารอง 

- แสดงหนาจอการคนหา (คํารองขอผอนชําระเงินคาปรับลักใช
น้ํา) 

- แสดงหนาจอการเพิ่มคํารอง 
- ระบบแสดงขอมูลผูลักใชน้ํา และจํานวนเงินทดแทนและคา

น้ําสูญเสีย 
- แสดงงวดรายการผอนชําระ 
 
- ระบบบันทึกคํารอง และปุมพิมพคํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

 2 อนุมัติคํารอง 2.1 คลิกเมนู 1.26 คํารองขอผอนชําระเงิน
คาปรับลักใชน้ํา 
2.2 กรอกขอมูลคนหาการขอผอนการลักใชน้ําจาก 
เลขที่คํารอง หรือวันที่ยื่นคํารอง หรือชื่อ-นามสกุล 
ผูลักใชน้ํา หรือสถานะงาน  คลิกปุม “คนหา” 

2.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
 
2.4 เลือกการอนุมัติคํารอง “อนุมัติ”คลิกปุม 
“บันทึก” 
2.5 คลิกปุม “กลับไปหนาคนหา” กรอกขอมูล
คนหาการขอผอนการลักใชน้ําจาก เลขที่คํารอง 
หรือวันที่ยื่นคํารอง หรือชื่อ-นามสกุล ผูลักใชน้ํา 

- แสดงหนาจอการคนหา (คํารองขอผอนชําระเงินคาปรับลักใช
น้ํา) 

- ระบบแสดงขอมูลผูลักใชน้ํา และจํานวนเงินทดแทนและคา
น้ําสูญเสีย 

 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกคํารอง คลิกปุม “OK” 

ระบบบันทึกผลการอนุมัติคํารอง 
- แสดงหนาจอการคนหา (คํารองขอผอนชําระเงินคาปรับลักใช

น้ํา) 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
หรือสถานะงาน  คลิกปุม “คนหา” 

2.6 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
2.7 คลิกปุม “พิมพหนังสือรับสภาพหนี”้  

 
- ระบบแสดงขอมูลการผอนชําระคาปรับลักใชน้ํา 
- ระบบแสดงหนังสือรับสภาพหนี้ และสัญญาผอนชําระคาปรับ

ลักใชน้ํา 
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15.  การรับชําระเงินผอนคาปรับลักใชน้ํา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การรับชําระ

คาปรับการลักใช
น้ํา 

1.1 คลิกเมนู 3.1 การแจงการลักใชน้ํา 
1.2 กรอกขอมูลคนหาการแจงการลักใชน้ําจาก 
เลขที่รับแจง หรือวันที่รับแจง หรือชื่อ-นามสกุล ผู
แจง หรือสถานะงาน  คลิกปุม “คนหา” 

1.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
1.4 เลือกรายการที่ตองการรับชําระ 
1.5 กรอกจํานวนเงินที่รับชําระคาปรับลักใชน้ํา
คลิกปุม “บันทึกชําระเงิน” 

- แสดงหนาจอการคนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 
- แสดงขอมูลการแจงการลักใชน้ําตามเงื่อนการคนหา 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอรับชําระคาปรับลักใชน้ํา 
- ระบบแสดงรายการที่ตองการชําระ 
- ระบบบันทึกขอมูลการรับชําระ และออกใบเสร็จรับเงิน

จํานวนเงินทดแทนและคาน้ําสูญเสีย และกลับไปยังหนาจอ
คนหา (การแจงการลักใชน้ํา) 
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16.  ทอธาร - ราชการ 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  เพิ่มทะเบียนการ

รับชําระคาน้ําทอ
ธาร 

1.1คลิกเมนู5.21 ทะเบียนการรับชําระคาน้ําทอ
ธารกรณีหนวยงานราชการ 
1.2คนหาขอมูลผูใชน้ําทอธารจาก เลขที่ผูใชน้ําทอ
ธาร หรือ ชื่อ-นามสกุล คลิกปุมคนหา 
1.3เลือกรหัสทอธาร และกรอกปริมาณน้ําที่
จําหนาย 
 
 
1.4คลิกปุม “บันทึก” 
1.5คลิกปุม “พิมพใบรับน้ํา” 

- แสดงหนาจอการคนหา (ทะเบียนการรับชําระคาน้ําทอธาร) 
 
- แสดงหนาจอบันทึกทะเบียนการรับชําระคาน้ําทอธาร กรณี

หนวยงานราชการ 
- ระบบคํานวณเงินคาน้ําทอธาร 
- กรณีบันทึกน้ําทอธารจายฟรี ใหคลิกชองสี่เหลี่ยมหนาคําวา 

“ไมพิมพใบเสร็จ” และกรอกเหตุผลในการจายน้ําฟรี 

 
- ระบบบันทึกขอมูลการรับน้ําทอธาร  
- ระบบพิมพใบรับน้ําทอธารออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 2 การพิมพใบแจง
หนี้ 

2.1 คลิกเมน5ู.21 ทะเบียนการรับชําระคาน้ําทอ
ธารกรณีหนวยงานราชการ 
2.2 คนหาขอมูลผูใชน้ําทอธารจาก เลขที่ผูใชน้ําทอ
ธาร หรือ ชื่อ-นามสกุล หรือหนวยงาน คลิกปุม
คนหา 
2.3 คลิกปุมพิมพใบแจงหนี้ 

- แสดงหนาจอการคนหา (ทะเบียนการรับชําระคาน้ําทอธาร) 
 
- แสดงหนาจอบันทึกทะเบียนการรับชําระคาน้ําทอธาร กรณี

หนวยงานราชการ 
 
- ระบบพิมพใบแจงหนี้ออกทางเครื่องพิมพ 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 3 การรับชําระเงิน

คาน้ําทอธารสวน
ราชการ 

3.1 คลิกเมน5ู.21 ทะเบียนการรับชําระคาน้ําทอ
ธารกรณีหนวยงานราชการ 
3.2 คนหาขอมูลผูใชน้ําทอธารจาก เลขที่ผูใชน้ําทอ
ธาร หรือ ชื่อ-นามสกุล หรือ หนวยงาน คลิกปุม
คนหา 
3.3 เลือกรายการที่ตองการรับชําระ 
3.4 กรอกจํานวนเงินที่รับชําระ 
และ คลิก “บันทึกชําระเงิน” 

- แสดงหนาจอการคนหา (ทะเบียนการรับชําระคาน้ําทอธาร) 
 
- แสดงหนาจอรับชําระเงินคาน้ําทอธารสวนราชการ 
 
 
- ระบบแสดงรายการที่ตองการรับชําระ 
- ระบบบันทึกการรับชําระคาน้ําทอธารสวนราชการ ปุมพิมพ

ใบเสร็จรับเงินพรอมทํางาน 
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17.  ทอธาร - เอกชน 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  เพิ่มการรับชําระ

คาน้ําทอธาร 
1.1 คลิกเมนู 5.22 การรับชําระคาน้ําทอธาร 
กรณีเอกชน 
1.2 คลิกปุม “เพิ่มรายการ” 
1.3 กรอกรายละเอียดผูซื้อน้ําทอธารและเลือกรหัส
ทอธารและกรอกปริมาณน้ําที่จําหนาย 
1.4 กรอกจํานวนเงินที่รับชําระและคลิกปุม บันทึก 
1.5 คลิกปุม “พิมพใบเสร็จ” 

- แสดงหนาจอการคนหา (การรับชําระคาน้ําทอธาร กรณี
เอกชน) 

- แสดงหนาจอการรับชําระคาน้ําทอธาร กรณีเอกชน 
- ระบบแสดงขอมูลทอธาร และคํานวณจํานวนเงินคาน้ําทอ

ธารใหอัตโนมัติ 
- ระบบบันทึกรับชําระเงินคาน้ําทอธารและปุมพิมพใบเสร็จ

พรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบเสร็จคาน้ําทอธารออกทางเครื่องพิมพ 

 

18.  การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การบันทึกการรับ

ชําระเงิน และ
พิมพ
ใบเสร็จรับเงิน 

1.1 คลิกเมนู 5.8 การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่
ไมเกี่ยวกับผูใชน้ํา 

- ระบบแสดงหนาจอ “การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา” สําหรับการคนหา 

1.2 คลิกปุม “ออกใบเสร็จ”  - ระบบแสดงหนาจอ “การรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา 

1.3 กรอกขอมูลการรับชําระเงิน เชน ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู ประเภทรายได จํานวนเงิน ชําระดวยเงินสด 
เงินสดและอ่ืนๆ เปนตน และคลิกปุม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหนาตางใหกรอกจํานวนเงินที่รับมา เพื่อ
คํานวณจํานวนเงินทอน และยืนยันจํานวนเงินที่รับมา แลว
บันทึกการรับชําระ และพิมพใบเสร็จรับเงินรายไดอื่นๆ ที่
ไมเกีย่วกับผูใชน้ํา 
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19.  รับหลักประกันซอง/สัญญา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การรับ

หลักประกันซอง/
หลักประกัน
สัญญา(เพิ่มขอมูล
ผูรับจาง) 

1.1 คลิกเมนู 15.1 การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา 

- ระบบแสดงหนาจอคนหา (การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา) 

1.2 คลิกปุม “เพิ่มรายการ” - ระบบแสดงหนาจอการรับหลักประกันซอง/หลักประกัน
สัญญา “ขอมูลผูรับจาง” 

1.3 เลือกประเภทหลักประกัน และ 
กรอกรายละเอียดบริษัทและคลิกปุมบันทึก 

- ระบบบันทึกขอมูลผูรับจาง และ Tab  
“รับหลักประกันพรอมทํางาน” 

งานอํานวยการ 2 การรับ
หลักประกันซอง/
หลักประกัน
สัญญา(รับ
หลักประกัน 
กรณีเปนเงิน) 

2.1 คลิกเมนู 15.1 การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา 

 2.2 คนหารายการจาก เลขที่เอกสาร หรือวันที่ 
หรือเลขที่ใบเสร็จ หรือเลขประจําตัวผูเสียภาษี 
หรือชื่อบริษัท หรือประเภทหลักประกัน หรือ
สถานะ แลวคลิกปุมคนหา 

 2.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
2.4 เลือกประเภทหลักประกันเปนเงินสด/เช็ค 

 2.5 กรอกจํานวนเงินแลวคลิกปุมบนัทึก 

- ระบบแสดงหนาจอคนหา (การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา) 

- ระบบแสดงผลการคนหา 
 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอรับหลักประกัน 
- ระบบแสดงสวน “หลักประกันเงินสด/เช็ค” 
- ระบบบันทึกการรับชําระหลักประกันและพิมพใบเสร็จรับเงิน 
ออกทางเครื่องพิมพ  
และแสดงผลการเพิ่มในรายการ “หลักประกัน” 
Tab “บันทึกตรวจรับงานจางพรอมทํางาน” 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 3 การรับ

หลักประกันซอง/
หลักประกัน
สัญญา(รับ
หลักประกัน 
กรณี อ่ืนๆ) 

3.1 คลิกเมนู 15.1 การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา 
3.2 คนหารายการจาก เลขที่เอกสาร หรือวันที่ 
หรือเลขที่ใบเสร็จ หรือเลขประจําตัวผูเสียภาษี 
หรือชื่อบริษัท หรือประเภทหลักประกัน หรือ
สถานะ แลวคลิกปุมคนหา 

3.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
3.4 เลือกประเภทหลักประกันเปน หลักประกัน
อื่นๆ 

 3.5 กรอกลักษณะหลักประกัน, มูลคาหลักประกัน, 
หมายเหตุ แลวคลิกปุมบันทึก 

- ระบบแสดงหนาจอคนหา (การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา) 

- ระบบแสดงผลการคนหา 
 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอรับหลักประกัน 
- ระบบแสดงสวน “หลักประกันอื่นๆ” 
 
- ระบบบันทึกการรับชําระหลักประกัน และแสดงผลการเพ่ิม
ในรายการ “หลักประกัน” 
Tab “บันทึกตรวจรับงานจางพรอมทํางาน” 

งานอํานวยการ 4 การตรวจรับงาน
จาง 

4.1 คลิกเมนู 15.1 การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา 
4.2 คนหารายการจาก เลขที่เอกสาร หรือวันที่ 
หรือเลขที่ใบเสร็จ หรือเลขประจําตัวผูเสียภาษี 
หรือชื่อบริษัท หรือประเภทหลักประกัน หรือ
สถานะ แลวคลิกปุมคนหา 

4.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
 4.4 เลือกวันที่ตรวจรับงานจาง และคลิกปุมบันทึก 

- ระบบแสดงหนาจอคนหา (การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา) 
- ระบบแสดงผลการคนหา 
 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอบันทึกตรวจรับงานจาง 
- ระบบบันทึก วันที่ตรวจรับงานจาง 
Tab “บันทึกขอความ”, “การคืนหลักประกัน” พรอมทํางาน 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 5 บันทึกขอความ 5.1คลิกเมนู 15.1 การรับหลักประกันซอง/

หลักประกันสัญญา 
- ระบบแสดงหนาจอคนหา (การรับหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา) 

5.2 คนหารายการจาก เลขที่เอกสาร หรือวันที่ 
หรือเลขที่ใบเสร็จ หรือเลขประจําตัวผูเสียภาษี 
หรือชื่อบริษัท หรือประเภทหลักประกัน หรือ
สถานะ แลวคลิกปุมคนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหา 

5.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  - ระบบแสดงหนาจอบันทึกขอความ 

5.4 กรอกขอความที่ตองการบันทึก - ระบบบันทึกขอความ และแสดงเพ่ิมในสวน “บันทึก
ขอความ” 
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20.  คืนหลักประกันซอง/สัญญา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การคืนหลักประกัน

ซอง/หลักประกัน
สัญญา (คืนเงิน
หลักประกัน) 
 
*หมายเหตุ : ตอง
บันทึกตรวจรับงาน
จางเมนู 15.1 กอน
จึงทําเมนู 15.2 

1.1 คลิกเมนู 15.2 การคืนหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา 

- ระบบแสดงหนาจอคนหา (การคืนหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา) 

1.2 คนหารายการจาก เลขที่เอกสาร หรือวันที่ หรือเลขท่ี
ใบเสร็จ หรือชื่อบริษัท หรือประเภทหลักประกัน หรือ
สถานะ แลวคลิกปุมคนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหา 

1.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  - ระบบแสดงหนาจอการคืนหลักประกัน 
และแสดงรายละเอียดการรับหลักประกัน 

1.4 เลือกหลักประกันที่ตองการคืน 
และกรอกรายละเอียดใบสําคัญจาย 

-ระบบบันทึกขอมูลการคืนหลักประกันและขอมูล
ใบสําคัญจาย 

งานอํานวยการ 2 การคืนหลักประกัน
ซอง/หลักประกัน
สัญญา (คืน
หลักประกันอื่นๆ) 

2.1 คลิกเมนู 15.2 การคืนหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา 
2.2 คนหารายการจาก เลขที่เอกสาร หรือวันที่ หรือ
เลขที่ใบเสร็จ หรือชื่อบริษัท หรือประเภทหลักประกัน 
หรือสถานะ แลวคลิกปุมคนหา 

2.3 เลือกรายการที่ตองการโดยกดปุม  
 

 2.4 เลือกหลักประกันที่ตองการคืน 

- ระบบแสดงหนาจอคนหา (การคืนหลักประกันซอง/
หลักประกันสัญญา) 

- ระบบแสดงผลการคนหา 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอการคืนหลักประกัน 
และแสดงรายละเอียดการรับหลักประกัน 
-ระบบบันทึกขอมูลการคืนหลักประกัน 
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21.  คํารองเปลี่ยนแปลงขอมลูผูใชน้ํา (บันทกึคํารอง) และ คํารองใชสิทธิสวนลด (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การยื่นคํารอง 1.1 คลิกเมน ู1.4 คํารองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ผูใชน้ํา กรณีผูใชน้ํายื่นคํารอง 
1.2 เลือกประเภทคํารองจากรายการคํารองดังนี้ 
     - คํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชน้ํา 
     - คํารองขอใชสิทธิสวนลด 
     - คํารองขอเปลี่ยนประเภทผูใชน้ํา 
     - คํารองเปลี่ยนจากผูใชน้ําชั่วคราวเปนถาวร 
 
     - คํารองเปลี่ยนแปลงที่อยูผูใชน้ํา 
     - คํารองขอเปลี่ยนแปลงวิธีการแจงหนี้ 
     - คํารองอ่ืนๆ 
และคลิกปุมเพ่ิมคํารอง 
1.3 กรอกขอมูลคํารองตามแตละประเภทการ
เปลี่ยนแปลง แลวคลิกปุมบันทึก 
1.4 คลิกปุม OK 
1.5 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 
 

- แสดงหนาจอคํารองการเปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชน้ํา กรณี
ผูใชน้ํายื่นคํารอง 

 
- การเปลี่ยนแปลงขอมูลคํานําหนา ชื่อ-นามสกุล 
- การยื่นคํารองขอสิทธิสวนลด 
- การยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงประเภทผูใชน้ํา 
- การยื่นคํารองขอเปลี่ยนแบบการติดตั้งจากชั่วคราวเปน

ถาวร 
- การยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลที่อยูของผูใชน้ํา 
- การยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงวิธีการแจงหนี ้
- การยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผูใชน้ํา 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบบันทึกขอมูลสูระบบปุมพิมพใบคํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 
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22.  คํารองโอนสิทธิ (บันทึกคํารอง) 
ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 

งานอํานวยการ 1  การยื่นคํารอง
โอนสิทธิผูใชน้ํา 

1.1 คลิกเมนู 1.5 คํารองโอนสิทธิผูใชน้ํา 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3 กรอกขอมูลคํารอง รายละเอียดผูรับโอน 
ขอมูลเอกสารประกอบ ติ๊กถูกหนาชองคืนเงิน
ประกันการใชน้ํา กรณีตองการคืนเงินประกันการ
ใชน้ําเดิม และคลิกปุมบันทึก 
1.4 คลิกปุม OK 
1.5 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอคํารองโอนสิทธิผูใชน้ํา 
- แสดงหนาจอบันทึกคํารองโอนสิทธิผูใชน้ํา 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
 
 
- ระบบทําการบันทึกคํารองปุมพิมพใบคํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพกรณีติ๊กถูกหนา

ชองคืนเงินประกันการใชน้ําระบบจะพิมพใบคํารองขอคืน
เงินประกันการใชน้ําออกมาพรอมกัน 

23.  คํารองยกเลิกสัญญาถาวร (ผชน.) (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  การยื่นคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.6 คํารองยกเลิกสัญญาถาวร 

1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3 กรอกขอมูลคํารอง คลิกปุมบันทึก 
1.4 คลิกปุม OK 
 
1.5 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอคํารองยกเลิกสัญญาถาวร 
- แสดงหนาจอบันทึกคํารองยกเลิกสัญญาถาวร 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูลสูระบบ ปุมพิมพใบคํารอง พรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

* หมายเหตุ :ผชน. ที่ถูกตัดมาตร(สถานะผูใชน้ํา “ตัดมาตร”) สามารถยื่นคํารองขอยกเลิกสัญญาถาวรได โดยที่ระบบไมมีการเก็บเงินคาประสานมาตรและไมเกิดหนวย
น้ําขั้นต่ํา 



 

คูมือการฝกอบรมงานอํานวยการ ระบบสารสนเทศดานผูใชน้ํา (CIS) 

หมายเลขเอกสาร : DEV-PC-037 เวอรชั่น 1.5 หนา 47 ของ 76 
 

   

 

 

24.  คํารองหัก บ/ช (ในพ้ืนที่) (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การยื่นคํารองและ

บันทึกขอมูลคํา
รอง 

1.1 คลิกเมนู 1.9 การขอชําระเงินคาน้ําโดยหัก
บัญชีธนาคาร 
1.2 คลิกปุม “เพิ่มคํารอง” 
 
1.3 กรอกการดําเนินการเปน “การชําระโดยหัก
บัญชี” ในหนาจอ  
1.4 กรอกเลขที่ผูใชน้ําคลิกปุม เพื่อคนหา
ขอมูลผูใชน้ํา 
1.5 กรอกขอมูลการขอชําระเงินคาน้ําโดยหักบัญชี
ธนาคารในพ้ืนที่เชน ประเภทธนาคารเปนในพื้นที่ 
ชื่อธนาคาร สาขาธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี 
เลขที่บัญชีธนาคาร เปนตน และคลิกปุม “บันทึก” 
1.6 คลิกปุม “พิมพใบคํารอง” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอชําระเงินคาน้ําโดยหักบัญชี
ธนาคาร (คนหา)” สําหรับการคนหา 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอชําระเงินคาน้ําโดยหักบัญชี
ธนาคาร (บันทึก)” สําหรับการเพิ่มคํารอง 

- ระบบแสดงสวนสําหรับกรอกขอมูลการขอชําระโดยหัก
บัญชีธนาคาร ตามประเภทการดําเนินการที่เลือก 

- ระบบแสดงขอมูลผูใชน้ํา เชน ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู โทรศัพท 
เปนตน 

- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการบันทึกและบันทึกคํารอง 
 
 
 
- ระบบแสดงใบคํารอง  

งานอํานวยการ 2 ตรวจสอบรายงาน
สรุปคํารอง 

2.1 คลิกเมนู 16.2 รายงานประจําเดือน 
2.2 เลือก “R-026 รายงานสรุปการรับคํารอง” 
2.3 กรอกคําคนและคลิกปุม “ประมวลผล” 

- ระบบแสดงหนาจอรายงานประจําเดือน 
- ระบบแสดงหนาจอคนหา 
- ระบบแสดงรายงานสรุปการรับคํารอง 
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25.  คํารองหัก บ/ช (รวมศูนย) (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ/
งานบริหารหนี้
และเรงรัด
จัดเก็บ 

1 การยื่นคํารองและ
บันทึกขอมูลคํา
รอง 

1.1 คลิกเมนู 1.9 การขอชําระเงินคาน้ําโดยหัก
บัญชีธนาคาร 
1.2 คลิกปุม “เพิ่มคํารอง 
 
1.3 กรอกการดําเนินการเปน “การชําระโดยหัก
บัญชี” 
1.4 กรอกเลขที่ผูใชน้ําและคลิกปุม เพื่อคนหา
ขอมูลผูใชน้ํา 
1.5 กรอกขอมูลการขอชําระเงินคาน้ําโดยหักบัญชี
ธนาคารรวมศูนยเชน ประเภทธนาคารเปนรวม
ศูนยชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคาร เปนตน และคลิกปุม “บันทึก” 
1.6 คลิกปุม “พิมพใบคํารอง” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอชําระเงินคาน้ําโดยหักบัญชี
ธนาคาร (คนหา)” สําหรับการคนหา 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอชําระเงินคาน้ําโดยหักบัญชี
ธนาคาร (บันทึก)” สําหรับการเพิ่มคํารอง 

- ระบบแสดงสวนสําหรับกรอกขอมูลการขอชําระโดยหัก
บัญชีธนาคาร 

- ระบบแสดงขอมูลผูใชน้ํา เชน ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู โทรศัพท 
เปนตน 

- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการบันทึกและบันทึกคํารอง 
 
 
 
- ระบบแสดงใบคํารอง  

งานอํานวยการ 2 ตรวจสอบรายงาน
สรุปคํารอง 

2.1 คลิกเมนู 16.4 รายงานประจําเดือน 
2.2 เลือก “R-026 รายงานสรุปการรับคํารอง” 
2.3 กรอกคําคนและคลิกปุม “ประมวลผล” 

- ระบบแสดงหนาจอรายงานประจําเดือน 
- ระบบแสดงหนาจอคนหา 
- ระบบแสดงรายงานสรุปการรับคํารอง 
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26.  คืนเงินคาน้ํา-คานํ้าซ้ํา (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การยื่นคํารองและ

บันทึกขอมูลคํา
รอง 

1.1 คลิกเมนู 1.10 การขอคืนเงินคาน้ํา กรณีที่รับ
ชําระเงินคาน้ําซ้ํา 
1.2 คลิกปุม “เพิ่มคํารอง” ในหนาจอ “คํารองขอ
คืนเงินคาน้ํา กรณีท่ีรับชําระเงินคาน้ําซ้ํา (คนหา)” 
1.3 กรอกเลขที่ใบเสร็จที่รับชําระซ้ํา และคลิกปุม 

 ในหนาจอ “คํารองขอคืนเงินคาน้ํา กรณีที่รับ
ชําระเงินคาน้ําซ้ํา (บันทึก)” 
1.4 กรอกขอมูลการขอคืนเงินคาน้ําที่รับชําระซ้ํา
เชน เหตุผลการขอคืน เลขที่ใบเสร็จใบที่สอง (ถามี) 
เปนตนและคลิกท่ีปุม “บันทึก” 
1.5 คลิกปุม “พิมพใบคํารอง” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอคืนเงินคาน้ํา กรณีท่ีรับ
ชําระเงินคาน้ําซ้ํา (คนหา)” สําหรับการคนหา 

- ระบบแสดงหนาจอ “การขอคืนเงินคาน้ํา กรณีที่รับชําระ
เงินคาน้ําซ้ํา (บันทึก)” สําหรับการเพ่ิมคํารอง 

- ระบบแสดงขอมูลใบเสร็จรับเงินคาน้ําที่รับชําระซํ้า เชน 
จํานวนเงิน เลขที่ใบแจงหนี้ เลขที่ผูใชน้ํา เปนตน 

 
- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการบันทึกและบันทึกคํารอง 
 
 
- ระบบแสดงใบคํารอง  
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 2 การบันทึกผลการ

คืนเงิน 
2.1 คลิกที่เมนู 1.10 การขอคืนเงินคาน้าํ กรณีที่
รับชําระเงินคาน้ําซ้ํา 
2.2 ระบุเงื่อนไขในการคนหาคํารอง เชน เลขที่คํา
รอง เลขที่ผูใชน้ํา เปนตน และคลิกปุม “คนหา” 
ในหนาจอ “คํารองขอคืนเงินคาน้ํา กรณีที่รับชําระ
เงินคาน้ําซ้ํา(คนหา)” 
2.3 เลือกรายการคํารองที่ตองการ และคลิกปุม 

 
 2.4 กรอกผลการขอคืนเงินคาน้ําที่รับชําระซ้ํา แลว

คลิกปุม ”บันทึก” ในหนาจอ “คํารองขอคืนเงินคา
น้ํา กรณีที่รับชําระเงินคาน้ําซ้ํา (บันทึก)” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอคืนเงินคาน้ํา กรณีท่ีรับ
ชําระเงินคาน้ําซ้ํา(คนหา)” สําหรับการคนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหาคํารองเชน เลขที่คํารอง วันที่ยื่น
คํารอง เลขที่ผูใชน้ํา เปนตน 

 
 
- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอคืนเงินคาน้ํา กรณีท่ีรับ

ชําระเงินคาน้ําซ้ํา (บันทึก)” สําหรับบันทึกผล 
- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการบันทึกและบันทึกขอมูล 

งานอํานวยการ 3 การบันทึกขอมูล
การคืนเงินและ
ออกใบลดหนี้ 

3.1 คลิกที่เมนู 10.1การคืนเงินคาน้ํา กรณีที่รับ
ชําระเงินคาน้ําซ้ํา 
3.2 ระบุเงื่อนไขในการคนหารายการคืนเงิน เชน 
เลขที่ผูใชน้ํา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล 
เปนตน และคลิกปุม “คนหา” ในหนาจอ “การคืน
เงินคาน้ํา กรณีที่รับชําระเงินคาน้ําซ้ํา (บันทึก)” 
3.3 เลือกรายการที่ยังไมไดคืนเงิน ที่ตองการ และ
คลิกปุม  

 3.4 กรอกขอมูลการคืนเงิน เชน เหตุผลที่คืนเงิน 
เปนตน และคลิกปุม “บันทึก” ในหนาจอ “การคืน
เงินคาน้ํา กรณีที่รับชําระเงินคาน้ําซ้ํา (บันทึก)” 

- ระบบแสดงหนาจอ “การคืนเงินคาน้ํา กรณีที่รับชําระเงิน
คาน้ําซ้ํา (คนหา)” สําหรับการคนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหารายการคืนเงิน เชน เลขที่ผูใชน้ํา 
ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบแจงหนี้ เปนตน 

 
 
- ระบบแสดงหนาจอ “การคืนเงินคาน้ํา กรณีที่รับชําระเงิน

คาน้ําซ้ํา (บันทึก)” สําหรับบันทึกการคืนเงิน 
- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการคืนเงินและบันทึกการคืน

เงิน พรอมพิมพใบลดหนี้  
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27.  การคืนเงินรายไดอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับผูใชน้ํา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การยื่นคํารองและ

บันทึกขอมูลคํา
รอง 

1.1 คลิกเมนู 1.13การขอคืนเงินรายไดอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา 
1.2 คลิกปุม “เพิ่มคํารอง” 
 
1.3 กรอกเลขที่ใบเสร็จที่รับชําระ และคลิกปุม 

 (คนหา) 
1.4 กรอกขอมูลการขอคืนเงินรายไดอ่ืนๆเชน 
เหตุผล เปนตน และคลิกที่ปุม “บันทึก 
1.5 คลิกปุม “พิมพใบคํารอง” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอคืนเงินรายไดอื่นๆ 
(คนหา)” สําหรับการคนหา 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอคืนเงินรายไดอื่นๆ 
(บันทึก)” สําหรับการเพิ่มคํารอง 

- ระบบแสดงขอมูลใบเสร็จที่รับชําระ เชน ชื่อ-นามสกุล ที่
อยู จํานวนเงิน เปนตน 

- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการบันทึกและบันทึกคํารอง 
 
- ระบบแสดงใบคํารอง 
 
 

งานอํานวยการ 2 การบันทึกผลการ
ขอคืนเงิน 

2.1 คลิกที่เมนู 1.13การขอคืนเงินรายไดอื่นๆ ที่
ไมเกี่ยวกับผูใชน้ํา 
2.2 ระบุเงื่อนไขในการคนหาคํารอง เชน เลขที่คํา
รอง ชื่อ-นามสกุล เปนตน และคลิกปุม “คนหา” 
2.3 เลือกรายการคํารองที่ตองการ และคลิกปุม 

 (คนหา) 
2.4 กรอกผลการขอคืนเงินรายไดอ่ืนๆ  แลวคลิก
ปุม ”บันทึก” 
 
 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอคืนเงินรายไดอื่นๆ 
(คนหา)” สําหรับการคนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหาคํารอง เชน เลขที่คํารอง วันที่ยื่น
คํารอง ชื่อ-นามสกุล เปนตน 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอคืนเงินรายไดอื่นๆ 
(บันทึก)” สําหรับบันทึกผล 

- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการบันทึกและบันทึกขอมูล  
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 3 การบันทึกขอมูล

การคืนเงินและ
ออกใบลดหนี้ 

3.1 คลิกที่เมนู 10.3 การคืนเงินรายไดอื่นๆที่ไม
เกี่ยวกับผูใชน้ํา 

- ระบบแสดงหนาจอ “การคืนเงินรายไดอื่นๆ (คนหา)” 
สําหรับการคนหา 

3.2 คลิกปุม “คืนเงิน” ในหนาจอ “การคืนเงิน
รายไดอ่ืนๆ (คนหา)” 

- ระบบแสดงหนาจอ “การคืนเงินรายไดอื่นๆ (บันทึก)” 
สําหรับบันทึกการคืนเงิน 

3.3 กรอกเลขที่ใบเสร็จที่ตองการขอคืนเงิน และ

คลิกปุม (คนหา) 

- ระบบแสดงขอมูลใบเสร็จเดิม เชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู 
จํานวนเงิน เปนตน 

3.4 กรอกขอมูลการคืนเงิน และคลิกปุม “บันทึก” - ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการคืนเงินและบันทึกการคืน
เงิน พรอมพิมพใบลดหนี้  
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28.  คํารองขอผอนคาน้ํา (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การยื่นคํารอง

และบันทึกขอมูล
คํารอง 

1.1 คลิกเมนู 1.15 การขอผอนชําระหนี้คาน้ํา  
 

1.2 คลิกปุม “เพิ่มคํารอง” 
 
1.3 กรอกเลขที่ใบแจงหนี้ หรือเลขที่ผูใชน้ํา และคลิกปุม  
1.4 เลือกรายการหนี้ที่ตองการขอผอนชําระ และกรอกขอมูล
การขอผอนชําระหนี้คาน้ําเชน จํานวนงวด วันเดือนปแรกที่เริ่ม
ผอนชําระ เปนตน และคลิกปุม “คํานวณผอนชําระ” 
1.5 ตรวจสอบและแกไขจํานวนเงินในแตละงวดของการผอน
ชําระ ในหนาตางรายการผอนชําระหนี้คาน้ําและคลิกปุม “ตก
ลง” 
1.6 คลิกปุม “บันทึก” 
1.7 คลิกปุม “พิมพใบคํารอง” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอผอนชําระหนี้คาน้ํา 
(คนหา)” สําหรับการคนหา 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอผอนชําระหนี้คาน้ํา 
(บันทึก)” สําหรับการเพิ่มคํารอง 

- ระบบแสดงขอมูลหนี้คาน้ําคางชําระ 
- ระบบแสดงหนาตางรายการผอนชําระหนี้คาน้ํา ซึ่ง

สามารถแกไขจํานวนเงินในแตละงวดได 
 
- ระบบบันทึกขอมูลจํานวนเงินในแตละงวดและกลับ

สูหนาจอการบันทึกคํารอง 
 
- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการบันทึกคํารอง 
- ระบบแสดงใบคํารอง  
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29.  คํารองฝากมาตร (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  การเพ่ิมคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.16 คํารองฝากมาตร จากระบบคํา

รองท่ัวไป 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 

1.3 กรอกหมายเลขผูใชน้ําและคลิกปุม  
 
1.4 คลิกปุม “บันทึก” 

1.5  คลิกปุม “พิมพคํารอง” 

- แสดงหนาจอคนหา (คํารองฝากมาตร) 
 
- แสดงหนาจอเพ่ิม “คํารองฝากมาตร” 
-กรณีพบขอมูลผูใชน้ํา ระบบแสดงรายละเอียดผูใชน้ํา 
-กรณีไมพบขอมูลผูใชน้ํา  ระบบแสดงขอความแจงเตือน 
- บันทึกขอมูลคํารองปุมพิมพคํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

 

30.  คํารองบรรจบมาตร (บันทึกคํารอง) และ คํารองขอประสานมาตร (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  การเพ่ิมคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.17 คํารองขอบรรจบมาตร/

ประสานมาตรจากระบบคํารองทั่วไป 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 

1.3 กรอกหมายเลขผูใชน้ําและคลิกปุม  
 
 
1.4 คลิกปุม “บันทึก” 
 
1.5 คลิกปุม “พิมพคํารอง” 

- แสดงหนาจอการคนหา (คํารองขอบรรจบมาตร/ประสาน
มาตร ) 

- แสดงหนาจอเพ่ิมคํารองขอบรรจบมาตร/ประสานมาตร 
- กรณีพบขอมูลผูใชน้ํา ระบบแสดงรายละเอียดผูใชน้ํา และ
ขอมูลมาตร 
 กรณีไมพบขอมูลผูใชน้ํา  ระบบแสดงขอความแจงเตือน 
- บันทึกคํารองเขาสูระบบคํารองทั่วไป 
ปุมพิมพคํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 
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31.  คํารองขอประสานมาตร 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  การเพ่ิมคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.17 คํารองขอบรรจบมาตร/

ประสานมาตรจากระบบคํารองทั่วไป 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3 กรอกหมายเลขผูใชน้ําและคลิกปุม  
 
 
1.4 คลิกปุม “บันทึก” 
1.5 คลิกปุม “พิมพคํารอง” 

- แสดงหนาจอคนหา (คํารองบรรจบมาตร/ประสานมาตร ) 
- แสดงหนาจอเพ่ิมคํารองขอบรรจบมาตร/ประสานมาตร 
- กรณีพบขอมูลผูใชน้ําและไมมีหนี้คางชําระ ระบบแสดง
รายละเอียดผูใชน้ํา และขอมูลมาตร 
 กรณีไมพบขอมูลผูใชน้ํา  ระบบแสดงขอความแจงเตือน 
- บันทึกคํารองเขาสูระบบคํารองทั่วไป 
ปุมพิมพคํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 2 การยกเลิกคํารอง 2.1 คลิกเมนู 1.17 คํารองขอบรรจบมาตร/
ประสานมาตร 
2.2 กรอกขอมูลคํารองหรือเลขที่ผูใชน้ําที่ตองการ
คนหาแลวคลิกปุมคนหา 
2.3 คลิกปุมลบรายการ (สัญลักษณกากบาทสีแดง
ที่อยูขวามือของรายการ) 

- แสดงหนาจอคนหา (บรรจบมาตร/ประสานมาตร) 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาคํารอง 
 
- ระบบลบรายการ และแสดงหนาจอ “บรรจบมาตร/

ประสานมาตร” สําหรับการคนหา 
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32.  การหยุดจายน้ํา-มาตรหาย/สาธารณภัย (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การเพ่ิมคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.19 คํารองการหยุดจายน้ํา กรณี
มาตรหาย/สาธารณภัย 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
 

1.3 กรอกหมายเลขผูใชน้ําและคลิกปุม  
 
1.4 เลือกเง่ือนไข มาตรหาย หรือ  
สาธารณภัย และระบุวันที่เกิดเหตุ และคลิกปุม 
“บันทึก” 
1.5 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอการคนหา (การหยุดจายน้ํากรณีมาตรหาย/
สาธารณภัย) 

- ระบบแสดงหนาจอการเพิ่มคํารองการหยุดจายน้ํากรณี
มาตรหาย/สาธารณภัย 
- กรณีพบขอมูลผูใชน้ํา ระบบแสดงรายละเอียดผูใชน้ํา 
 กรณีไมพบขอมูลผูใชน้ํา  ระบบแสดงขอความแจงเตือน 
- บันทึกขอมูลคํารองสูระบบปุมพิมพคํารองพรอมทํางาน 
 
 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 
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33.  คํารองตรวจสอบมาตร (บันทึกคํารอง) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การทดสอบ ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1  การเพ่ิมคํารอง 1.1 คลิกเมน1ู.20 คํารองขอตรวจสอบมาตรวัด

น้ําจากระบบคํารองทั่วไป 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 

1.3 กรอกหมายเลขผูใชน้ําและคลิกปุม  
1.4เลือกใบแจงหนี้ 
 
1.5คลิกปุม “บันทึก” 
1.6คลิกปุม “พิมพคํารอง” 

- แสดงหนาจอคนหา คํารองขอตรวจสอบมาตรวัดน้ํา 
 
- แสดงหนาจอเพ่ิมคํารอง ขอตรวจสอบมาตรวัดน้ํา 
- ระบบแสดงรายละเอียดผูใชน้ํา  
- กรณีเลือกใบแจงหนี้ ระบบแสดงเดือนป ตั้งหนี้, หนวยน้ํา, 
ยอดรวมคาน้ํา หากไมเลือกใบแจงหนี้ ใหกดปุมบันทึกคํารอง 
- บันทึกขอมูลคํารองเขาสูระบบคํารองทั่วไป 
- ระบบพิมพคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 2 การยกเลิกคํารอง 2.1คลิกเมนู1.20 คํารองขอตรวจสอบมาตร/คา
น้ํา 
2.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง หรือวันที่ยื่นคํารอง หรือเลขที่ผูใชน้ํา หรือ
ชื่อ-นามสกุล หรือสถานะคํารอง  คลิกปุมคนหา 
2.3 คลิกปุมลบรายการ (สัญลักษณกากบาทสีแดง
ที่อยูขวามือของรายการ) 

- แสดงหนาจอคนหา (คํารองขอตรวจสอบมาตรวัดน้ํา) 
 
- ระบบแสดงผลการคนหาคํารอง 
 
 
- ระบบลบรายการ และแสดงหนาจอ“คํารองขอตรวจสอบ

มาตรวัดน้ํา” สําหรับการคนหา 
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34.  คํารองคืนเงินประกันการใชน้ํา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การรับคํารองขอ
คืนเงินประกัน
การใชน้ํา 

1.1 คลิกเมนู 1.22 คํารองขอคืนเงินประกันการ
ใชน้ํา ในระบบคํารอง 
1.2 คลิกปุม เพิ่มคํารอง 
1.3 กรอกเลขที่ใบเสร็จเงินประกันการใชน้ําคลิก 

 เลือกเหตุผลการคืนเงิน คลิกปุมบันทึก 
1.4 คลิกปุม OK 
 
1.5 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอคํารองขอคืนเงินประกันการใชน้ํา  
 
- ระบบแสดงหนาจอคํารองขอคืนเงินประกันการใชน้ํา 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
 
- ระบบบันทึกขอมูลคํารอง และปุมพิมพใบคํารองพรอม
ทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 
 

2 
 

กรณีบันทึกคํา
รองผิดราย 

1.1 คลิกเมนู 1.22 คํารองขอคืนเงินประกันการ
ใชน้ํา ในระบบคํารอง 
1.2 กรอกเลขที่คํารองเดิมที่ระบุผิดรายลงในชอง
คนหาจากนั้นคลิกปุมคนหา 
1.3 คลิกปุมลบคํารองทายรายการคํารองที่ผิด 
1.4 คลิกปุม OK 

- แสดงหนาจอคํารองขอคืนเงินประกันการใชน้ํา  
 
- ระบบแสดงหนาจอบันทึกคํารองขอคืนเงินประกันการใชน้ํา 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการยกเลิกคํารอง 
- ระบบทําการยกเลิกคํารอง  

งานอํานวยการ 
 

3 การอนุมัติคํารอง 2.1 คลิกเมนู 1.22 คํารองขอคืนเงินประกันการ
ใชน้ํา ในระบบคํารอง 
2.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง เลขที่ใบงาน เลขที่บัตรประชาชน เปนตน 
คลิกปุมคนหา 

2.3 คลิกปุม  ดูขอมูลคํารอง  
2.4 เลือกผลการอนุมัติ คลิกปุมบันทึก 

- แสดงหนาจอการคืนเงินประกันการใชน้ํา  
 
- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
2.5 คลิกปุม OK - ระบบบันทึกขอมูลการอนุมัติ แสดงหนาจอการคืนเงิน

ประกันการใชน้ํา และปุมพิมพใบลดหนี้พรอมทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

4 การพิมพใบ 
ลดหนี้ 

3.1 คลิกเมนู 1.22 คํารองขอคืนเงินประกันการ
ใชน้ํา ในระบบคํารอง 
3.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง เลขที่ใบงาน เลขที่บัตรประชาชน เปนตน 
คลิกปุมคนหา 

3.3 คลิกปุมดูขอมูลคํารอง (สัญลักษณ  ที่อยู
ขวามือของรายการ) 
3.4 คลิกปุมพิมพใบลดหนี้ 

- แสดงหนาจอการคืนเงินประกันการใชน้ํา  
 
- ระบบแสดงรายการคํารองที่คนหา 
 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
 
- ระบบพิมพใบลดหนี้ออกทางเครื่องพิมพ 
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35.  การยกเลิกใบเสรจ็ กรณีเปลี่ยนแปลงชือ่ที่อยู 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การยื่นคํารองและ

บันทึกขอมูลคํา
รอง 

1.1 คลิกเมนู “คํารองทั่วไป - คํารองขอยกเลิก
ใบเสร็จกรณีผูใชน้ําเปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” 

- ระบบแสดงหนาจอ “การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรณี
เปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู (คนหา)” สําหรับคนหา 

1.2 คลิกปุม “เพิ่มคํารอง” ในหนาจอ “คํารองขอ
ยกเลิกใบเสร็จกรณีผูใชน้ําเปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผูใชน้ํา
เปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” สําหรับบันทึก 

1.3 กรอกขอมูลเลขที่ใบเสร็จ และคลิกปุม  
ในหนาจอ “คํารองขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผูใชน้ํา
เปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” 

- ระบบแสดงขอมูลใบเสร็จ เชน วันที่รับชําระ ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู จํานวนเงิน เปนตน 

 
1.4 กรอกรายละเอียดการยกเลิกใบเสร็จเชน ชื่อ ที่
อยูใหม เปนตน และคลิกปุม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหนาตางเพื่อยืนยันการบันทึกขอมูลคํารอง และ
บันทึกขอมูลคํารอง  

1.5 คลิกปุม “พิมพใบคํารอง” - ระบบแสดงใบคํารอง  
งาอํานวยการ/
งานจัดเก็บ
รายได 

2 การบันทึกยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินเดิม
และบันทึกเปลี่ยน
ชื่อหรือที่อยู 

2.1 คลิกเมนู “คํารองทั่วไป - คํารองขอยกเลิก
ใบเสร็จกรณีผูใชน้ําเปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” 

 2.2 ระบุเงื่อนไขในการคนหาคํารอง และคลิกปุม ”
คนหา” ในหนาจอ “คํารองขอยกเลิกใบเสร็จกรณี
ผูใชน้ําเปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผูใชน้ํา
เปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” สําหรับคนหา 

- ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลคํารอง เชน เลขที่คํารอง 
เลขที่ผูใชน้ํา ชื่อ-นามสกุล เปนตน 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
2.3 เลือกรายการคํารองขอยกเลิกใบเสร็จที่
ตองการ และคลิกปุม  
2.4 กรอกขอมูลผลการอนุมัติคํารองขอยกเลิก
ใบเสร็จ แลวคลิกปุม “บันทึก” ในหนาจอ “คํารอง
ขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผูใชน้ําเปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” 

- ระบบแสดงหนาจอ “คํารองขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผูใชน้ํา
เปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” สําหรับบันทึก 

- ระบบแสดงหนาตางใหยืนยันการบันทึกแลวบันทึกผลการ
ขอยกเลิก และบันทึกเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู 

งานอํานวยการ/
งานจัดเก็บ
รายได 

3 การพิมพ
ใบเสร็จรับเงินใหม 

3.1 คลิกปุม “พิมพใบเสร็จ”ในหนาจอ “คํารองขอ
ยกเลิกใบเสร็จกรณีผูใชน้ําเปลี่ยนแปลงชื่อท่ีอยู” 

- ระบบพิมพใบเสร็จรับเงินใหม 
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36.  คํารองอื่นๆ (บันทึกคํารอง, flow) 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 
 

1 
 

การเพ่ิมคํารอง 1.1 คลิกเมนู 1.24 คํารองอื่นๆ 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3 เลือก Option เปนผูใชน้ํา หรือไมเปนผูใชน้ํา  
 
 
 
 
 
1.4 เลือกเรื่อง ในสวนของรายละเอียดคํารอง 
     - อื่นๆ 
    - ขอใบกํากับภาษีเต็มรูป 
    - ขอใบแทนใบกํากับภาษี 
   และระบุรายละเอียดคํารอง คลิกปุมบันทึก 
 
1.5 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- แสดงหนาจอคนหา (คํารองอื่นๆ) 
- ระบบแสดงหนาจอการเพิ่มคํารองอื่นๆ 
-กรณีเลือกเปนผูใชน้ํา ระบบแสดงสวน “ขอมูลผูใชน้ํา” 
และ “ขอมูลมาตร” และ “รายละเอียดการแจงคํารอง” 
-กรณีไมเปนผูใชน้ํา ระบบแสดงสวน “ขอมูลผูแจง” และ 
“รายละเอียดการแจงคํารอง” 
 
 
 
- บันทึกขอมูลคํารองกรณีไมมีเมนูเฉพาะในระบบคํารอง 
- บันทึกขอมูลคํารองขอใบกํากับภาษีเต็มรูป 
- บันทึกขอมูลคํารองขอใบแทนใบกํากับภาษี 
- ระบบบันทึกขอมูลคํารองเขาสูระบบคํารองทั่วไป ปุมพิมพ
คํารองพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 
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37.  คํารองขอคืนเงินประกันการใชน้ํานอกระบบ 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การบันทึกคํารอง

ขอคืนเงินประกัน
การใชน้ํานอก
ระบบ 

1.1. คลิกเมน1ู.27 คํารองขอคืนเงินประกันการใช
น้ํานอกระบบ 
1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
 
1.3 กรอกเลขที่ผูใชน้ํา แลวคลิกปุมแวนขยาย 
 
1.4 คลิกปุมบันทึก 
 
1.5 คลิกปุมพิมพใบคํารอง 

- ระบบแสดงหนาจอคํารองขอคืนเงินประกันการใชน้ํานอก
ระบบ 

- ระบบแสดงหนาจอการบันทึกรายละเอียดคํารองขอคืนเงิน
ประกันการใชน้ํานอกระบบ 

- ระบบดึงขอมูลเงินประกันการใชน้ํา ของผูใชน้ําที่ทําการ
กรอกขึ้นมาแสดง 

- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูลเสร็จสมบูรณ 
ปุมพิมพใบคํารองพรอมทํางาน 

- ระบบพิมพใบคํารองออกทางเครื่องพิมพ 
งานอํานวยการ 2 ตรวจสอบรายงาน

สรุปคํารอง 
2.1 คลิกเมนู 16.1 รายงานประจําวัน 
2.2 เลือก “R-011 รายงานการรับคํารองขอคืนเงิน

ประกันการใชน้ํา” 
2.3 กรอกคําคนและคลิกปุม “ประมวลผล” 

- ระบบแสดงหนาจอรายงานประจําวัน 
- ระบบแสดงหนาจอคนหา 
 
- ระบบแสดงรายงานการรับคํารองขอคืนเงินประกันการใช

น้ํานอกระบบ 
งานอํานวยการ 3 บันทึกผลการ

พิจารณาอนุมัติ 
3.1 คลิกเมน1ู.27 คํารองขอคืนเงินประกันการใช
น้ํานอกระบบ 
 
3.2 กรอกขอมูลคํารองที่ตองการคนหา เชน เลขที่
คํารอง เลขที่บัตรประชาชน เปนตน คลิกปุมคนหา 
3.3 คลิกปุมดูขอมูลคํารอง (สัญลักษณรูปแวน
ขยายที่อยูขวามือของรายการ) 

- ระบบแสดงหนาจอคํารองขอคืนเงินประกันการใชน้ํานอก
ระบบ 

 
- ระบบแสดงผลการคนหาคํารอง ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
 
 
- ระบบแสดงขอมูลคํารอง 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
3.4 เลือกผลการอนุมัติ คลิกปุมบันทึก 
3.5 คลิกปุม “OK” 
 
3.6 คลิกปุมการพิมพใบลดหนี้ 

 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบบันทึกขอมูลการอนุมัติ ปุมพิมพใบลดหนี้พรอม

ทํางาน 
- ระบบพิมพใบลดหนี้ออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 4 ตรวจสอบรายงาน
การคืนเงิน 

4.1 คลิกเมนู 16.1 รายงานประจําวัน 
4.2 เลือก “R-012 รายงานการคืนเงิน” 
4.3 กรอกคําคนและคลิกปุม “ประมวลผล” 

- ระบบแสดงหนาจอรายงานประจําวัน 
- ระบบแสดงหนาจอคนหา 
- ระบบแสดงรายงานการคืนเงิน 

งานอํานวยการ 5 ตรวจสอบรายงาน
ทะเบียนเงิน
ประกันการใชน้ํา
นอกระบบ 

5.1 คลิกเมนู 16.1 รายงานประจําวัน 
5.2 เลือก “R-124 รายงานทะเบียนเงินประกันการ

ใชน้ํานอกระบบ” 
5.3 กรอกคําคนและคลิกปุม “ประมวลผล” 

- ระบบแสดงหนาจอรายงานประจําวัน 
- ระบบแสดงหนาจอคนหา 
 
- ระบบแสดงรายงานทะเบียนเงินประกันการใชน้ํานอก

ระบบ 
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38.  การโอนเงินประกันการใชนํ้านอกระบบเปนรายได กปภ. 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การพิมพจดหมาย

แจงผูใชน้ําเพื่อ
โอนเงินประกัน
การใชน้ําเปน
รายได กปภ. 

1.1 คลิกเมน1ู4.1 การโอนเงินประกันการใชน้ํา
นอกระบบเปนรายได กปภ. 
1.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหารายการเงินประกันการ
ใชน้ํานอกระบบ เชน เลขที่ผูใชน้ํา ชื่อ-นามสกุล 
เปนตน คลิกปุมคนหา 
1.3 คลิกปุม ดูขอมูล  
 
1.4 คลิกปุมพิมพจดหมาย 

- ระบบแสดงหนาจอการโอนเงินประกันการใชน้ํานอกระบบ
เปนรายได กปภ. 

- ระบบแสดงลิสตเงินประกันการใชน้ํานอกระบบตามขอมูล
การคนหา 

 
- ระบบแสดงหนาจอพิมพจดหมายแจงผูใชน้ําเพื่อโอนเงิน

ประกันการใชน้ํานอกระบบเปนรายได กปภ. 
- ระบบพิมพจดหมายแจงผูใชน้ําออกทางเครื่องพิมพ 

งานอํานวยการ 2 การบันทึกผลการ
อนุมัติ และพิมพ
ใบลดหนี้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

2.1 คลิกเมน1ู4.1 การโอนเงินประกันการใชน้ํา
นอกระบบเปนรายได กปภ. 
2.2 กรอกขอมูลเพื่อคนหาเงินประกันการใชน้ํา
นอกระบบ เชน เลขที่ผูใชน้ํา ชื่อ-นามสกุล เปนตน 
คลิกปุมคนหา 
2.3 คลิกปุม ดูขอมูล  
2.4 บันทึกผลการอนุมัติ 
 
 
2.5 คลิกปุมพิมพใบลดหนี้ 
 
2.6 คลิกปุมพิมพใบเสร็จรับเงิน 

- ระบบแสดงหนาจอการโอนเงินประกันการใชน้ํานอกระบบ
เปนรายได กปภ. 

- ระบบแสดงลิสตเงินประกันการใชน้ํานอกระบบตามขอมูล
การคนหา 

 
- ระบบแสดงหนาจอบันทึกผลการอนุมัติ 
- ระบบแสดงหนาจอการบันทึกขอมูลเสร็จสมบูรณ ปุมพิมพ

ใบลดหนี้พรอมทํางาน 
 
- ระบบพิมพใบลดหนี้ออกทางเครื่องพิมพ ปุมพิมพ

ใบเสร็จรับเงินพรอมทํางาน 
- ระบบพิมพใบเสร็จรับเงินออกทางเครื่องพิมพ 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 3 ตรวจสอบรายงาน

สรุปรายได 
3.1 คลิกเมนู 16.1 รายงานประจําวัน 
3.2 เลือก “R-013 รายงานสรุปรายได” 
3.3 กรอกคําคนและคลิกปุม “ประมวลผล” 

- ระบบแสดงหนาจอรายงานประจําวัน 
- ระบบแสดงหนาจอคนหา 
- ระบบแสดงรายงานสรุปรายได 

 

39.  ปดสิ้นวัน-ประปา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การปดสิ้นวัน 1.1 คลิกเมนู 12.3 การปดสิ้นวัน 

1.2 คลิกปุมลอคระบบ 
1.3 งานอํานวยการคลิกปุมพรอมปดสิ้นวัน 
 

- ระบบแสดงหนาจอการปดสิ้นวัน 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการลอคระบบ 
- ระบบบันทึกสถานะพรอมปดสิ้นวันที่งานอํานวยการ ปุม
ปดสิ้นวันพรอมทํางาน 

 

40.  ปดสิ้นเดอืน-ประปา 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การปดสิ้นเดือน 1.1 คลิกเมนู 12.4 การปดสิ้นเดือน 

1.2 คลิกปุมลอคระบบ 
1.3งานอํานวยการคลิกปุมพรอมปดสิ้นเดือน 
 

- ระบบแสดงหนาจอการปดสิ้นเดือน 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการลอคระบบ 
- ระบบบันทึกสถานะพรอมปดสิ้นเดือนที่งานอํานวยการ ปุม
ปดสิ้นเดือนพรอมทํางาน 
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41.  การนําเขาขอมูลเงินคาน้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
ผูดูแลระบบ
สวนกลาง 

1 การนําเขาขอ
มูลคาน้ํารับซ้ํากอน
ขึ้นระบบ CIS 

1.1 คลิกเมน ู12.10 การนําเขาขอมูลคาน้ํารับซ้ํา
กอนขึ้นระบบ CIS 
1.2 คลิกปุมนําเขาไฟล 
1.3 คลิกเลื่อกหนวยงาน 
1.4 คลิกปุม Browse 
 
 
 
1.5 คลิกปุมบันทึก 

 
1.6 คลิกปุมกลับหนาคนหา 
 

- แสดงหนาจอการนําเขาขอมูลคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ CIS 
 
- แสดงหนาจอนําเขาไฟล 
- แสดงหนวยงานที่ทําการเลือก 
- ระบบแสดงหนาจอเพื่อใหผูใชงานเขาไปยังสถานที่เก็บไฟล
ในเครื่องของผูใชงาน เพื่อที่จะนําเขาระบบ CIS เมื่อคลิกปุม
เลือกไฟลแลว หนาจอจะแสดง path ที่เก็บไฟล และครั้งที่
นําเขาไฟล 
- ระบบบันทึกรายการนําเขาระบบและแสดง popup 
“บันทึกขอมูลเรียบรอย”  
- แสดงหนาจอการนําเขาขอมูลคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ CIS 

ผูดูแลระบบ
สวนกลาง 

2 การบันทึกนําเขา
ขอมูลคาน้ํารับซ้ํา
กอนขึ้นระบบ CIS 

2.1 คลิกเลือกหนวยงานที่ตองการคนกา 
2.2 คลิกปุมคนหา 

2.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการบันทึก
นําเขาระบบ CIS 
2.4 คลิกปุมนําเขาไฟล 

2.5 คลิกOK 
 

- แสดงหนวยงานที่ทําการเลือก 
- แสดงรายการขอมูลที่มีการนําเขาไฟลคาน้ํารับซ้ํา 
- ระบบแสดงหนาการนําเขาขอมูลคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ 
CIS 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกขอมูล 
- ระบบแสดง Popup ผลการนําเขาขอมูล 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
ผูดูแลระบบ
สวนกลาง 

3 การพิมพรายงาน
สรุปการนําเขาเงิน
คาน้ํารับซ้ํากอน
ขึ้นระบบ CIS 

3.1 คลิกเลือกหนวยงานที่ตองการคนหา 
3.2 คลิกปุมคนหา 

3.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการบันทึก
นําเขาระบบ CIS 
3.4 คลิกปุมพิมพรายงาน 

- แสดงหนวยงานที่ทําการเลือก 
- แสดงรายการขอมูลที่มีการนําเขาไฟลคาน้ํารับซ้ํา 
- ระบบแสดงหนาการนําเขาขอมูลคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ 
CIS 
- แสดงรายงาน R_196 รายงานการนําเขาขอมูลคาน้ํารับซ้ํา
กอนข้ึนระบบ CIS 

ผูดูแลระบบ
สวนกลาง 

4 การพิมพรายงาน
ทะเบียนเงินคาน้ํา
รับซ้ํากอนขึ้น
ระบบ CIS 

4.1 คลิกเมน ู16.4 รายงานตามรองขอ 
4.2 คลิกรายงาน R_195 รายงานทะเบียนเงินคา
น้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS  
4.3 คลิกเลือกวันที่ 
4.4 คลิกปุมประมวลผล 

- แสดงรายการ รายงานตามรองขอ 
- ระบบแสดงหนาจอรายงาน R_195 รายงานทะเบียนเงินคา
น้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 
 
- ระบบแสดงรายงาน R_195 รายงานทะเบียนเงินคาน้ํารับ
ซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 
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42.  คํารองขอคืนเงินคานํ้ารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การพิมพรายงาน

ทะเบียนเงินคาน้ํา
รับซ้ํากอนขึ้น
ระบบ CIS 

1.1 คลิกเมน ู16.4 รายงานตามรองขอ 
1.2 คลิกรายงาน R_195 รายงานทะเบียนเงินคา
น้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS  
1.3 คลิกเลือกวันที่ 
1.4 คลิกปุมประมวลผล 

- แสดงรายการ รายงานตามรองขอ 
- ระบบแสดงหนาจอรายงาน R_195 รายงานทะเบียนเงินคา
น้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 
 
- ระบบแสดงรายงาน R_195 รายงานทะเบียนเงินคาน้ํารับ
ซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 

งานอํานวยการ 2 การพิมพหนังสือ
แจงคืนเงินคาน้ํา
รับซ้ํากอนขึ้น
ระบบ CIS 

2.1 คลิกเมน ู17.19 หนังสือแจงเตือนการรับชําระ
ซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 
2.2 กรอกขอมูลวันที่ และเลือกสถานะการพิมพ 
แลวคลิกปุมคนหา 
2.3 คลิกเลือกรายการที่ตองการพิมพ แลวคลิกปุม
พิมพรายงาน 

- แสดงหนาจอแจงเตือนคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ CIS 
 
- ระบบแสดงรายการขอมูลคาน้ํารับซ้ําตามที่เลือก 
 
- ระบบแสดงหนังสือแจงเตือนผูใชน้ําเรื่องคาน้ํารับซ้ํากอนขึ้น
ระบบ CIS 

งานอํานวยการ 3 การบันทึกขอมูล
การสงหนังสือแจง
ผูใชน้ํา 

3.1 คลิกเมน ู17.19 หนังสือแจงเตือนการรับชําระ
ซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 
3.2 กรอกขอมูลวันที่ และเลือกสถานะการพิมพ 
เปน “พิมพแลว” แลวคลิกปุมคนหา 

3.3 คลิกปุม  สําหรับรายการที่ตองการบันทึก
ขอมูลการสงจดหมายถึงผูใชน้ํา 
 
 

- แสดงหนาจอแจงเตือนคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ CIS 
 
- ระบบแสดงรายการขอมูลคาน้ํารับซ้ําตามที่เลือก 
 
- ระบบแสดงขอมูลหนังสือแจงเตือนผูใชน้ํา 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
3.4 กรอกรหัสลงทะเบียนไปรษณีย วันที่ตอบรับ
หนังสือแจงเตือน และเลือกสถานะหนังสือแจง
เตือน 
3.5 กดปุมบันทึก 

งานอํานวยการ 4 การบันทึกคํารอง
ขอคืนเงินคาน้ํารับ
ซ้ํากอนขึ้นระบบ 
CIS 

4.1 คลิกเมน ู1.29 คํารองขอคืนเงินคาน้ํารับซ้ํา
กอนขึ้นระบบ CIS 
4.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
4.3 กรอกเลขที่ใบเสร็จรับเงินคาน้ํารับซ้ํา แลวคลิก

ปุม  
4.5 คลิกปุมบันทึก 
4.6คลิกปุมพิมพคํารอง 

- แสดงหนาจอเมนูคํารองขอคืนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ 
CIS 

- แสดงหนาจอคํารองขอคืนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ CIS 
- ระบบแสดงขอมูลการรับชําระ เลขที่ใบแจงหนี้ เลขที่ผูใชน้ํา 
ชื่อ-นามสกุล และท่ีอยู ของผูใชน้ํา 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกคํารองขอคืนเงิน 
- ระบบแสดงคํารองขอคืนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ CIS 

งานอํานวยการ 5 การอนุมัติคํารอง
ขอคืนเงินคาน้ํารับ
ซ้ํากอนขึ้นระบบ 
CIS 

5.1 คลิกเมน ู1.29 คํารองขอคืนเงินคาน้ํารับซ้ํา
กอนขึ้นระบบ CIS 
5.2 กรอกเลขที่คํารอง หรือเลขท่ีผูใชน้ํา หรือชื่อ-
นามสกุลผูใชน้ํา แลวกดปุมคนหา 

5.3 คลิกปุม รายการคํารองที่ตองการ 
 
5.4 คลิกเลือกคืนเงินแลวกดปุมบันทึก 

- แสดงหนาจอเมนูคํารองขอคืนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึนระบบ 
CIS 

- แสดงรายการคํารองตามที่คนหา 
 
- ระบบแสดงขอมูลการรับชําระ เลขที่ใบแจงหนี้ เลขที่ผูใชน้ํา 
ชื่อ-นามสกุล และท่ีอยู ของผูใชน้ํา 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกคืนเงิน 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 6 การพิมพใบลดหนี้

คืนเงินคาน้ํารับซ้ํา
กอนขึ้นระบบ CIS 
กรณีผูใชน้ํายื่นคํา
รอง 
 

6.1 คลิกเมน ู10.5 การคืนเงินคาน้ํารับซ้ํา กรณีรับ
ชําระเงินคาน้ําซ้ํากอนข้ึนระบบ CIS 
6.2 กรอกขอมูล เชน เลขที่ผูใชน้ํา หรือ ชื่อ-
นามสกุลแลวคลิกปุมคนหา 

6.3 คลิกปุม รายการคํารองที่ตองการ 
 
 
6.4 คลิกปุมพิมพใบลดหนี้ 
 
6.5 คลิกปุม “OK” 

- แสดงหนาจอเมนูการคืนเงินคาน้ํารับซ้ํา กรณีรับชําระเงิน
คาน้ําซ้ํากอนข้ึนระบบ CIS 

- ระบบแสดงรายการขอคืนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS 
 
- ระบบแสดงขอมูล วันที่รับชําระ ชองทางการรับชําระ 
จํานวนเงิน เลขที่ใบแจงหนี้ เลขที่ผูใชน้ํา ชื่อ-นามสกุล และท่ี
อยู ของผูใชน้ํา 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการลดหนี้คาน้ํารับซ้ํากอนข้ึน
ระบบ CIS 
- ระบบพิมพใบลดหนี้ 
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43.  การโอนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS เปนรายได กปภ. 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การพิมพรายงาน

ผูใชน้ําที่ชําระคา
น้ําซ้ํา และจัดสง
หนังสือแจงใหมา
รับเงินคืนแลว 

1.1 คลิกเมน ู16.2รายงานประจําเดือน 
1.2 คลิกรายงาน R_199 รายงานผูใชน้ําที่ชําระคา
น้ําซ้ํา และจัดสงหนังสือแจงใหมารับเงินคืนแลว 
1.3 กรอกขอมูล เดือน/ป ที่ตองการคนหาขอมูล  
1.4 คลิกปุมประมวลผล 

- แสดงรายการ รายงานประจําเดือน 
- ระบบแสดงหนาจอรายงาน R_199 รายงานผูใชน้ําที่ชําระ
คาน้ําซ้ํา และจัดสงหนังสือแจงใหมารับเงินคืนแลว 
 
- ระบบแสดงรายงาน R_199 รายงานผูใชน้ําที่ชําระคาน้ําซ้ํา 
และจัดสงหนังสือแจงใหมารับเงินคืนแลว 

งานอํานวยการ 2 การพิมพรายงาน
บัญชีเจาหนี้รับเงิน
ชําระคาน้ําประปา
เกิน ที่ครบกําหนด 
10 ป 

2.1 คลิกเมน ู16.2รายงานประจําเดือน 
2.2 คลิกรายงาน R_200รายงานบัญชีเจาหนี้รับ
เงินชําระคาน้ําประปาเกิน ที่ครบกําหนด 10 ป 
2.3 กรอกขอมูล เดือน/ป ที่ตองการคนหาขอมูล  
2.4 คลิกปุมประมวลผล 

- แสดงรายการ รายงานประจําเดือน 
- ระบบแสดงหนาจอรายงาน R_200รายงานบัญชีเจาหนี้รับ
เงินชําระคาน้ําประปาเกิน ที่ครบกําหนด 10 ป 
 
- ระบบแสดงรายงาน R_200รายงานบัญชีเจาหนี้รับเงิน
ชําระคาน้ําประปาเกิน ที่ครบกําหนด 10 ป 

งานอํานวยการ 3 การบันทึกโอนเงิน
คาน้ํารับซ้ํากอน
ขึ้นระบบ CIS เปน
รายได กปภ. 

3.1 คลิกเมน ู14.2 โอนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนข้ึน
ระบบ CIS เปนรายได กปภ. 
3.2 กรอกขอมูล เชน เลขที่ผูใชน้ํา หรือ ชื่อ-
นามสกุลแลวคลิกปุมคนหา 

3.3 คลิกปุม รายการคํารองที่ตองการ 
 
 
3.4 กรอกเลขที่เอกสารขออนุมัติ เลือกการอนุมัติ 
และกรอกวันที่อนุมัติโอนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนขึ้น

- แสดงหนาจอการโอนเงินคาน้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS เปน
รายได กปภ. 
- ระบบแสดงรายการเงินคาน้ํารับซ้ํากอนขึ้นระบบ CIS ที่จะ
โอนเปนรายได กปภ. 
- ระบบแสดงขอมูล วันที่รับชําระ ชองทางการรับชําระ 
จํานวนเงิน เลขที่ใบแจงหนี้ เลขที่ผูใชน้ํา ชื่อ-นามสกุล และที่
อยู ของผูใชน้ําวันที่ออกจดหมายแจง ผชน. 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการลดหนี้คาน้ํารับซ้ํากอนข้ึน
ระบบ CIS 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
ระบบ CIS เปนรายได กปภ. 
3.5 คลิกปุมบันทึก 
3.6 คลิกปุมพิมพใบลดหนี้ 
3.7คลิกปุมพิมพใบเสร็จรับเงิน 

 
 
- ระบบพิมพใบลดหนี้ 
- ระบบพิมพใบเสร็จรับเงิน 
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44.  การคืนเงินคาตดิตั้งและวางทอ กรณี อปท. ชําระไวเกินจากคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 การบันทึกคํารอง 1.1 คลิกทีเ่มนู 1.32 การคืนเงินคาติดตั้งและวาง

ทอ กรณี อปท. ชําระเงินไวเกินจากคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง 

1.2 คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3 กรอกเลขที่คํารองขอติดตั้งและวางทอ หรือ

เลขที่คํารองขอวางทอขยายเขต 
 
 
 
 
1.4 กดปุม บันทึก 
1.5 กดปุม พิมพคํารอง 

- แสดงหนาจอเมนู 1.32 การคืนเงินคาติดตั้งและวางทอ 
กรณี อปท. ชําระเงินไวเกินจากคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
 
- แสดงหนาจอบันทึกคํารอง 
- ขอมูลคํารองขอติดตั้งและวางทอขอมูลรายการเงินคาติดตั้ง

และวางทอ กรณีคํารองไมถูกตอง หนาจอแสดงขอความ 
“ไมสามารถทําคํารองขอคืนเงินคาติดตั้งได”  
โดยใบเสร็จที่นํามาแสดงที่หนาจอประกอบดวยดังนี้ 

          1. ใบเสร็จรับเงินมัดจาํคาติดตั้ง 
          2. ใบเสร็จรับเงินสวนเพ่ิมคาติดตั้ง 
- ระบบแสดงขอความยืนยันการบันทึกคํารอง 
- เอกสารคํารองขอคืนเงินคาติดตั้งและวางทอ กรณี อปท. 
ชําระเงินไวเกินจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

งานอํานวยการ 2 การอนุมัติคํารอง 2.1 คลิกทีเ่มนู 1.32 การคืนเงินคาติดตั้งและวาง
ทอ กรณี อปท. ชําระเงินไวเกินจากคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง 

2.2 คนหาคํารองดวยเลขที่คํารอง เลขที่บัตร
ประชาชน ชื่อ-นามสกุลผูใชน้ํา หรือเลือกจาก
สถานะของคํารอง “อยูระหวางดําเนินการ” 
แลวกดปุม “คนหา” 

2.3 เมื่อพบรายการ กดแวนขยายเขาสูคํารอง 

- แสดงหนาจอเมนู 1.32 การคืนเงนิคาติดตั้งและวางทอ 
กรณี อปท. ชําระเงินไวเกินจากคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
 
- แสดงคํารองที่คนหา 
 
 
 
- แสดงรายละเอียดคํารอง 
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ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
2.4 เลือกการอนุมัติคํารองตามเอกสารขออนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
2.5 กดปุมบันทึก 
2.6 กรณีอนุมัติคํารอง กดปุมพิมพใบลดหนี้ 

- ผูใชงานเลือกการอนุมัติคํารองตามเอกสารขออนุมัติ 

 กรณีเลือกการอนุมัติคํารอง เปน “ไมอนุมัต”ิ ให
ผูใชงานเลือกการปดงาน โดยมีใหเลือก 2 
สถานะ คือ “ปดงาน(ประปาดําเนินงานไมได)” 
และ “ปดงาน(ผูใชน้ํายกเลิก” 

 กรณีเลือกการอนุมัติคํารองเปน “อนุมัติ” การ
ปดงานแสดงสถานะ “ปดงาน” 

- ระบบแสดงขอความยืนยันการบันทึกคํารอง 
- ใบลดหนี้คืนเงินคาติดตั้ง 

งานอํานวยการ 3 พิมพรายงาน 3.1 คลิกที่เมนู 16.1 รายงานประจําวัน 
3.2 คลิกเลือก รายงาน R_204 รายงานการคืนเงิน

คาติดตั้ง กรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3 เลือกวันที่ หรือชวงวันที่ ที่ตองการดูขอมูล 
3.4 กดปุม ประมวลผล 

- แสดงหนาจอรายงานประจําวัน 
- แสดงหนาจอรายงาน R_204 รายงานการคืนเงินคาติดตั้ง 

กรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
- แสดงรายงาน R_204 รายงานการคืนเงินคาติดตั้ง กรณี 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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45.  คํารองขอโอนเปลีย่นชื่อผูใชนํ้า 

ผูเกี่ยวของ ลําดับ การปฎิบัติงาน ขั้นตอน ผลการทํางาน 
งานอํานวยการ 1 บันทึกคํารอง 

 
1.1. คลิกเมน1ู.33คํารองขอโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา

(กรณีโอนสิทธิการใชน้ํา) 
1.2. คลิกปุมเพิ่มคํารอง 
1.3. กรอกเลขที่ผูใชน้ําที่ขอโอนเปลี่ยนชื่อ แลวกด

ปุมคนหา 
1.4. กรอกขอมูลเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ชื่อ-นามสกุลผูใชน้ํา ที่ตองการเปลี่ยนแปลง 
1.5. คลิกเลือกเงื่อนไขในการขอโอนเปลี่ยนชื่อ 
1.6. คลิกเลือกเอกสารประกอบคํารอง และ

สามารถกดปุมเพ่ิมเติมเอกสาร เพื่อกรอก
ขอมูลเอกสารเพิ่มเติม 

1.7. กดปุม บันทึก 
1.8. กดปุม พิมพคํารอง 

- แสดงหนาจอเมนคูํารองขอโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา(กรณีโอน
สิทธิการใชน้ํา) 

 
- ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดผูใชน้ําที่ขอโอนเปลี่ยนชื่อ
และ ขอมูลใบเสร็จเงินประกันการใชน้ํา 
 
 
- เงื่อนไขแสดงตามหนาจอ 
 
 
 
- ระบบแสดงหนาจอยืนยันการบันทึกคํารอง 
- ระบบพิมพใบคํารอง 

 

 

 

 

 

 
 


