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1.  การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 บันทึกการเปลี่ยน
รหัสผ่าน 

1.1 คลิกเมนู 13.4 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
1.2 กรอกข้อมูล รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และ 
ยืนยันรหัสผ่าน และคลิกปุ่มบันทึก 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การเปลี่ยนรหัสผ่าน” 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 

2.  การค้นหาทะเบียนข้อมูลผู้ใช้น ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

ผู้ใช้งานระบบ 1 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้
น ้า 

1.1 คลิกเมนู7.3 ทะเบียนผู้ใช้น ้า 
1.2 กรอกข้อมูลผู้ใช้น ้าที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อ 
เลขที่ผู้ใช้น ้า ที่อยู่ เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
1.3 คลิกเครื่องหมายแว่นขยายเพื่อดูข้อมูลผู้ใช้น ้า 
1.4 เลือกTabข้อมูลที่ต้องการ 

- แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 
- แสดงรายการผู้ใช้น ้าที่ค้นหา 
 
- แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้น ้า 
- แสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า 

3.  การค้นหาข้อมลูประวัติผู้ใช้น ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

ผู้ใช้งานระบบ 1 ค้นหาข้อมูล
ประวัติผู้ใช้น ้า 

1.1 คลิกเมนู7.4 ประวัติข้อมูลผู้ใช้น ้า 
1.2 กรอกข้อมูลผู้ใช้น ้าที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อ 
เลขที่ผู้ใช้น ้า ที่อยู่ เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
1.3 คลิกเครื่องหมายแว่นขยายเพื่อดูข้อมูลผู้ใช้น ้า 
1.4 เลือกTabข้อมูลที่ต้องการ 

- แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 
- แสดงรายการผู้ใช้น ้าที่ค้นหา 
 
- แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้น ้า 
- แสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
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4.  ค้าร้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผูใ้ช้น ้า (flow) และค้าร้องใช้สิทธสิ่วนลด (flow) กรณีผู้ใช้น ้าย่ืนค้าร้อง 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 
 

1 
 

การยื่นค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู1.4 ค้าร้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้ใช้น ้า กรณีผู้ใช้น ้ายื่นค้าร้อง 
1.2 เลือกประเภทค้าร้องจากรายการค้าร้องดังนี  
     - ค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
     - ค้าร้องขอใช้สิทธิส่วนลด 
     - ค้าร้องขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น ้า 
 
     - ค้าร้องเปลี่ยนจากผู้ใช้น ้าชั่วคราวเป็นถาวร 
     - ค้าร้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้ใช้น ้า 
     - ค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งหนี  
     - ค้าร้องอ่ืนๆ 
     และคลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
1.3 กรอกขอ้มูลค้าร้องตามแต่ละประเภทการ
เปลี่ยนแปลง แล้วคลิกปุ่มบันทึก 
1.4 คลิกปุ่ม OK 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบค้าร้อง 

- แสดงหน้าจอค้าร้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณี
ผู้ใช้น ้ายื่นค้าร้อง 

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลค้าน้าหน้า ชื่อ-นามสกุล 
- การยื่นค้าร้องขอสิทธิส่วนลด 
- การยื่นค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น ้า 
- การยื่นค้าร้องขอเปลี่ยนแบบการติดตั งจากชั่วคราวเป็น

ถาวร 
- การยื่นค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ของผู้ใช้น ้า 
- การยื่นค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งหนี  
- การยื่นค้าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 
- ระบบบันทึกข้อมูลและปุ่มพิมพ์ใบค้าร้อง พร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 
 
 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2  บันทึกข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง 

2.1 คลิกเมนู1.4 ค้าร้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้ใช้น ้า กรณีผู้ใช้น ้ายื่นค้าร้อง 
2.2 เลือกประเภทค้าร้อง และกรอกข้อมูลค้าร้องที่
ต้องการค้นหา เช่น เลขที่ค้าร้อง ชื่อ-นามสกุล แล้ว 

- แสดงหน้าจอค้าร้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณี
ผู้ใช้น ้ายื่นค้าร้อง 

- ระบบแสดงรายการค้าร้องที่ค้นหา 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
คลิกปุ่มค้นหา 
2.3 คลิกปุ่ม ดูข้อมูลค้าร้อง  
2.4 เลือกเมนูอนุมัติค้าร้องและปิดงาน 
2.5 คลิกปุ่ม OK 

 
- ระบบแสดงข้อมูลค้าร้อง 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
- ระบบบันทึกข้อมูลการปิดงาน แสดงหน้าจอค้าร้องการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณีผู้ใช้น ้ายื่นค้าร้อง 
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5.  ค้าร้องโอนสิทธิผู้ใช้น ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1  การยื่นค้าร้อง
โอนสิทธิผู้ใช้น ้า 

1.1 คลิกเมนู1.5 การโอนสิทธิผู้ใช้น ้า 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
1.3 กรอกข้อมูลค้าร้อง รายละเอียดผู้รับโอน 
ข้อมูลเอกสารประกอบ ติ๊กถูกช่องผู้รับมอบอ้านาจ 
กรณีเป็นผู้รับมอบอ้านาจ ติ๊กถูกหน้าช่องคืนเงิน
ประกันการใช้น ้า กรณีต้องการคืนเงินประกันการ
ใช้น ้าเดิม และคลิกปุ่มบันทึก 
1.4 คลิกปุม่ OK 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบค้าร้อง 

- แสดงหน้าจอค้าร้องโอนสิทธิผู้ใช้น ้า 
- แสดงหน้าจอบันทึกค้าร้องโอนสิทธิผู้ใช้น ้า 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
- ระบบท้าการบันทึกค้าร้องปุ่มพิมพ์ใบค้าร้องพร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์กรณีติ๊กถูกหน้า

ช่องคืนเงินประกันการใช้น ้าระบบจะพิมพ์ใบค้าร้องขอคืน
เงินประกันการใช้น ้าออกมาพร้อมกัน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2. บันทึกการโอน
สิทธิการใช้น ้า 

2.1 คลิกเมนู1.5 การโอนสิทธิผู้ใช้น ้า 
2.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
2.3 คลิกปุ่ม ดูข้อมูลค้าร้อง 
2.4 เลือกสถานะ “ปิดงาน” คลิกปุ่มบันทึก 
2.5 คลิกปุ่ม OK 
 
2.6 คลิกปุ่มบันทึกช้าระเงิน 
2.7 คลิกปุ่ม OK 

- แสดงหน้าจอค้าร้องโอนสิทธิผู้ใช้น ้า 
- ระบบแสดงรายการค้าร้องที่ค้นหา 
 
- ระบบแสดงข้อมูลค้าร้อง 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
- ระบบแสดงหน้าจอรับช้าระเงินประกันการใช้น ้าของผู้ใช้น ้า

รับโอน 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
- ระบบแสดงหน้าจอค้านวนเงินทอน คลิกปุ่มยืนยัน  
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
2.8 คลิกปุ่มยืนยัน 
 
 
 
2.9 คลิกปุม่พิมพ์สัญญาการใช้น ้า 

- ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้น ้า และแสดง
หน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์คลิกปุ่ม OK 
กลับสู่หน้าจอค้าร้องโอนสิทธิ ปุ่มพิมพ์สัญญาการใช้น ้า
พร้อมท้างาน 

- ระบบพิมพ์สัญญาการใช้น ้าออกทางเครื่องพิมพ์  
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6.  ค้าร้องยกเลิกสัญญาถาวร (โดยผู้ใช้น ้า) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1  การยื่นค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู1.6 การยกเลิกสัญญาถาวร 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
1.3 กรอกข้อมูลค้าร้อง คลิกปุ่มบันทึก 
1.4 คลิกปุ่ม OK 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบค้าร้อง 

- แสดงหน้าจอค้าร้องยกเลิกสัญญาถาวร 
- แสดงหน้าจอบันทึกค้าร้องยกเลิกสัญญาถาวร 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
- ระบบบันทึกข้อมูลสู่ระบบ ปุ่มพิมพ์ใบค้าร้อง พร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 บันทึกข้อมูล/
ตรวจสอบหน่วย
น ้าและถอดมาตร 

2.1 คลิกเมนู1.6 การยกเลิกสัญญาถาวร 
2.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง เลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
2.3 คลิกปุ่ม ดูข้อมูลค้าร้อง  
2.4 กรอกข้อมูลหน่วยน ้า ข้อมูลการถอดมาตร 
เลือกสถานะการปิดงาน และวันที่อนุมัติ คลิกปุ่ม
บันทึก 

- แสดงหน้าจอค้าร้องยกเลิกสัญญาถาวร 
- ระบบแสดงรายการค้าร้องที่ค้นหา 
 
- ระบบแสดงข้อมูลค้าร้อง 
- ระบบบันทึกข้อมูล แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล

แล้วเสร็จ และกลับสู่หน้าจอค้าร้องยกเลิกสัญญาถาวร 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การตั งหนี ค่า
น ้าค้างมาตร 

3.1 คลิกเมนู1.6 การยกเลิกสัญญาถาวร 
3.2 คลิกปุ่มพิมพ์รายงานตรวจสอบ 
3.3 คลิกปุ่มตั งหนี ค่าน ้า 
3.4 คลิกปุ่มบันทึก 
 
3.5 คลิกปุ่มพิมพ์ทะเบียนการตั งหนี ค่าน ้า 
 
3.6 คลิกปุ่มพิมพ์ใบแจ้งหนี  

- แสดงหน้าจอค้าร้องยกเลิกสัญญาถาวร 
- ระบบพิมพ์รายงานตรวจสอบออกทางเครื่องพิมพ์ 
- แสดงหน้าจอยืนยันการตั งหนี ค่าน ้า 
- แสดงหน้าจอยืนยันการตั งหนี ค่าน ้า คลิกปุ่ม OK ระบบท้า

การตั งหนี  และแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 
- ระบบพิมพ์รายงานทะเบียนการตั งหนี ค่าน ้าออกทาง

เครื่องพิมพ์ 
- ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี ออกทางเครื่องพิมพ์ 
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7. ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคารในพื นที่ 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1 การยื่นค้าร้องและ
บันทึกข้อมูลค้า
ร้อง 

1.1 คลิกเมนู 1.9การขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร ที่เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมค้าร้อง”ในหน้าจอ“ค้าร้องขอช้าระ
เงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (ค้นหา)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (บันทึก)” ส้าหรับการเพิ่มค้าร้อง 

1.3 กรอกการด้าเนินการเป็น “การช้าระโดยหัก
บัญชี” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคาร (บันทึก)” 

- ระบบแสดงส่วนส้าหรับกรอกข้อมูลการขอช้าระโดยหัก
บัญชีธนาคาร ตามประเภทการด้าเนินการที่เลือก 

1.4 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้าหรือเลขท่ีบัตรประชาชน และ
คลิกปุ่ม เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 

- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ โทรศัพท์ 
เป็นต้น 

1.5 กรอกข้อมูลการขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคารในพื นที่เช่น ประเภทธนาคารเป็นในพื นที่ ชื่อ
ธนาคาร สาขาธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี เลขที่
บัญชีธนาคาร เป็นต้น และคลิกปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกค้าร้อง 

1.6 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบค้าร้อง” - ระบบแสดงใบค้าร้อง  
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกข้อมูล
ผลการยืนยันจาก
ธนาคาร 

2.1 คลิกเมนู1.9การขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร ที่เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  
2.2 ระบเุงือ่นไขในการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้าร้อง 
เลขที่ผู้ใช้น ้า เป็นต้น และคลิกปุ่ม “ค้นหา” ใน
หน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” 
2.3 เลือกรายการค้าร้องที่ต้องการ และคลิกปุ่ม  
 
2.4 กรอกวันที่อนุมัติหักบัญชี และผลการยืนยันจาก
ธนาคาร แล้วคลิกปุ่ม ”บันทึก” ในหน้าจอ “ค้าร้อง
ขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (บันทึก)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้าร้อง วันที่ยื่น
ค้าร้อง การด้าเนินงาน เป็นต้น 

 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี

ธนาคาร (บันทึก)” ส้าหรับบันทึกผล 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกข้อมูล  
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8.  ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคารแบบรวมศูนย์ 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1 การยื่นค้าร้องและ
บันทึกข้อมูลค้า
ร้อง 

1.1 คลิกเมนู 1.9การขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคาร ที่เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  
1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมค้าร้อง” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอ
ช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (ค้นหา)” 
1.3 กรอกการด้าเนินการเป็น “การช้าระโดยหัก
บัญชี” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดย
หักบัญชีธนาคาร (บันทึก)” 
1.4 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้าหรือเลขท่ีบัตรประชาชน 
และคลิกปุ่ม เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 
1.5 กรอกข้อมูลการขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคารรวมศูนย์เช่น ประเภทธนาคารเป็นรวม
ศูนย์ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคาร เป็นต้น และคลิกปุ่ม “บันทึก” 
1.6 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบค้าร้อง” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (บันทึก)” ส้าหรับการเพิ่มค้าร้อง 

- ระบบแสดงส่วนส้าหรับกรอกข้อมูลการขอช้าระโดยหัก
บัญชีธนาคาร 

 
- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ โทรศัพท์ 

เป็นต้น 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกค้าร้อง 
 
 
 
- ระบบแสดงใบค้าร้อง 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกข้อมูล
ผลการยืนยันจาก
ธนาคาร 

2.1 คลิกเมนู 1.9การขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคาร ที่เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  
2.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้า
ร้อง เลขท่ีผู้ใช้น ้า เป็นต้น และคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
ในหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” 
2.3 เลือกรายการค้าร้องที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 

 
2.4 กรอกวันที่อนุมัติหักบัญชี และผลการยืนยัน
จากธนาคาร แล้วคลิกปุ่ม ”บันทึก” ในหน้าจอ 
“ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร 
(บันทึก)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้าร้อง วันที่ยื่น
ค้าร้อง การด้าเนินงาน เป็นต้น 

 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี

ธนาคาร (บันทึก)” ส้าหรับบันทึกผล 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบนัทึกข้อมูล  
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9.  ค้าร้องขอเปลี่ยนข้อมูลธนาคาร 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1 การยื่นค้าร้องและ
บันทึกข้อมูลค้า
ร้อง 

1.1 คลิกเมนู 1.9การขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคาร ที่เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมค้าร้อง” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอ
ช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (ค้นหา)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (บันทึก)” ส้าหรับการเพิ่มค้าร้อง 

1.3 กรอกการด้าเนินการเปน็ “ขอเปลี่ยนข้อมูล
ธนาคาร” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดย
หักบัญชีธนาคาร (บันทึก)” 

- ระบบแสดงส่วนส้าหรับกรอกข้อมูลการขอเปลี่ยนข้อมูล
ธนาคาร 

1.4 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้าหรือเลขท่ีบัตรประชาชน 
และคลิกปุ่ม เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 

- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ โทรศัพท์ 
เป็นต้น 

1.5 กรอกรายละเอียดการขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคารเช่น ประเภทธนาคารเป็นรวมศูนย์ชื่อ
ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี เลขท่ีบัญชี
ธนาคาร เป็นต้น และคลิกปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกค้าร้อง 

1.6 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบค้าร้อง” - ระบบแสดงใบค้าร้อง 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกข้อมูล
ผลการยืนยันจาก
ธนาคาร 

2.1 คลิกเมนู 1.9การขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคาร ที่เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  
2.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้า
ร้อง เลขท่ีผู้ใช้น ้า เป็นต้น และคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
ในหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” 
2.3 เลือกรายการค้าร้องที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 

 
2.4 กรอกวันที่อนุมัติหักบัญชี และผลการยืนยัน
จากธนาคาร แล้วคลิกปุ่ม ”บันทึก” ในหน้าจอ 
“ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร 
(บันทึก)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้าร้อง วันที่ยื่น
ค้าร้อง การด้าเนินงาน เป็นต้น 

 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี

ธนาคาร (บันทึก)” ส้าหรับบันทึกผล 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกข้อมูล 
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10. ค้าร้องขอยกเลิกการช้าระเงินค่าน ้าผ่านบัญชีธนาคาร 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1 การยื่นค้าร้องและ
บันทึกข้อมูลค้า
ร้อง 

1.1 คลิกเมนู 1.9การขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคาร ที่เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมค้าร้อง” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอ
ช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (ค้นหา)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (บันทึก)” ส้าหรับการเพิ่มค้าร้อง 

1.3 กรอกการด้าเนินการเป็น “ขอยกเลิกการช้าระ
เงินค่าน ้าผ่านบัญชีธนาคาร” ในหน้าจอ “ค้าร้อง
ขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (บันทึก)” 

- ระบบแสดงส่วนส้าหรับกรอกข้อมูลการขอเปลี่ยนข้อมูล
ธนาคาร 

1.4 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้าหรือเลขท่ีบัตรประชาชน 
และคลิกปุ่ม เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 

- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ โทรศัพท์ 
เป็นต้น และรายละเอียดข้อมูลธนาคาร 

1.5 คลิกปุ่ม “บันทึก” - ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกค้าร้อง 
1.6 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบค้าร้อง” - ระบบแสดงใบค้าร้อง 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกข้อมูล
ผลการยืนยันจาก
ธนาคาร 

2.1 คลิกเมนู 1.9การขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคาร ที่เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  
2.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้า
ร้อง เลขท่ีผู้ใช้น ้า เป็นต้น และคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
ในหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” 
2.3 เลือกรายการค้าร้องที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 

 
2.4 กรอกผลการอนุมัติขอยกเลิกหักบัญชีธนาคาร 
แล้วคลิกปุ่ม ”บันทึก” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระ
เงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (บันทึก)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้าร้อง วันที่ยื่น
ค้าร้อง การด้าเนินงาน เป็นต้น 

 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี

ธนาคาร (บันทึก)” ส้าหรับบันทึกผล 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกข้อมูล 
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11. การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลผู้ใช้น ้า กรณีเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1  เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ใช้น ้า 

1.1 คลิกเมนู7.6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
1.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้าที่ต้องการ และคลิกปุ่ม  
1.4 กรอกข้อมูลผู้ใช้น ้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว
คลิกปุ่มบันทึก 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณีเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล หน้าค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า  
- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
- ระบบบันทึกการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า แสดง

หน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ และกลับสู่หน้า
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2. พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ 

2.1 คลิกเมนู7.6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
2.2 คลิกปุ่มพิมพ์รายงานตรวจสอบ 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณีเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล หน้าค้นหา 

- ระบบพิมพ์รายงานตรวจสอบออกทางเครื่องพิมพ์ 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

3. การบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง 

3.1 คลิกเมนู7.6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
3.2 คลิกปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณีเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล หน้าค้นหา 

- ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อผู้ใช้น ้าเข้าสู่ระบบ 
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12. การเปลี่ยนเส้นทางการอ่านมาตร 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1  เปลี่ยนแปลง
เส้นทางอ่าน
มาตร 

1.1 คลิกเมนู7.1 การเปลี่ยนเส้นทางการอ่าน
มาตร ในระบบทะเบียนผู้ใช้น ้า 
1.2 เลือกประเภทในการเปลี่ยนแปลง คลิกปุ่มเพ่ิม
รายการ 
1.3 กรอกเลขท่ีผู้ใชน ้า คลิกปุ่มดูข้อมูล สัญลักษณ์ 

 
1.4 กรอกข้อมูลการเปลี่ยนเส้นทางและล้าดับการ
อ่านมาตร แล้วคลิกปุ่มบันทึก 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนเส้นทางการอ่านมาตร หน้าค้นหา 
 
- ระบบแสดงหน้าจอการเปลี่ยนเส้นทางการอ่านมาตร 
 
- ระบบแสดงข้อมูลเส้นทางและล้าดับอ่านการมาตรของผู้ใช้
น ้า 

- ระบบบันทึกการเปลี่ยนเส้นทางการอ่านมาตร แสดง
หน้าจอยืนยันการบันทึกแล้วเสร็จ และแสดงหน้าจอการ
เปลี่ยนเส้นทางอ่านมาตร 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ 

2.1 คลิกเมนู7.1 การเปลี่ยนเส้นทางการอ่าน
มาตร 

2.2 คลิกปุ่มพิมพ์รายงานตรวจสอบ 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนเส้นทางการอ่านมาตร กรณี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

- ระบบพิมพ์รายงานตรวจสอบออกทางเครื่องพิมพ์ 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
เส้นทางอ่าน
มาตร 

3.1 คลิกเมนู7.1 การเปลี่ยนเส้นทางการอ่าน
มาตร ในระบบทะเบียนผู้ใช้น ้า 
3.2 คลิกปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
3.3 คลิกปุ่ม OK 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนเส้นทางการอ่านมาตร ในระบบ
ทะเบียนผู้ใช้น ้า 

- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
- ระบบปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอ่านมาตร 
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13. การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น ้า กรณีเจ้าหน้าที่อ่านมาตรไปพบ 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1  เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ใช้น ้า 

1.1 คลิกเมนู7.6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
 
1.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้าที่ต้องการ และคลิกปุ่ม  
1.4 กรอกข้อมูลผู้ใช้น ้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
)ประเภทผู้ใช้น ้า( แล้วคลิกปุ่มบันทึก 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณีเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล หน้าค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
- ระบบบันทึกการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า แสดง

หน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ และกลับสู่หน้า
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2. พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ 

2.1 คลิกเมนู7.6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
2.2 คลิกปุ่มพิมพ์รายงานตรวจสอบ 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณีเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล หน้าค้นหา 

- ระบบพิมพ์รายงานตรวจสอบออกทางเครื่องพิมพ์ 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

3. การบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง 

3.1 คลิกเมนู7.6 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
3.2 คลิกปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

- แสดงหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น ้า กรณีเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล หน้าค้นหา 

- ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อผู้ใช้น ้าเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการฝึกอบรมงานจัดเก็บรายได้ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น ้า (CIS) 

หมายเลขเอกสาร : DEV-PC-038 เวอร์ชั่น 1.5 หน้า  21 ของ 72 
 

   
 
 

14. การอ่านมาตรด้วยการ์ดอ่านมาตร 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

1 
 

การบันทึกข้อมูล
การ์ดอ่านมาตร 

1.1 คลิกเมนู9.1 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร
(การ์ดอ่านมาตร) 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
 
1.3กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้าและคลิกปุ่ม  
 
 
1.4กรอกเลขมาตรครั งนี  แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การอ่านมาตรด้วยการ์ดอ่านมาตร) 
 
- ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกการอ่านมาตรด้วยการ์ดอ่าน
มาตร 

- กรณีพบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงรายละเอียดผู้ใช้น ้า และ
ข้อมูลมาตร กรณีไม่พบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงข้อความ
แจ้งเตือน 

- ระบบบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร  
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ 

2.1 คลิกเมนู9.1 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร
(การ์ดอ่านมาตร) 
2.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงานตรวจสอบ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การอ่านมาตรด้วยการ์ดอ่านมาตร) 
 
- แสดงรายงานตรวจสอบก่อนการตั งหนี  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบมาตร
ใหญ่มาตรย่อย 

3.1 คลิกเมนู9.1 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร
(การ์ดอ่านมาตร) 
3.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงานตรวจสอบมาตรใหญ่
มาตรย่อย” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การอ่านมาตรด้วยการ์ดอ่านมาตร) 
 
- แสดงรายงานพิมพ์รายงานตรวจสอบมาตรใหญ่มาตรย่อย

ก่อนการตั งหนี  
งานจัดเก็บ
รายได้ 

4 ตั งหนี ค่าน ้า 4.1 คลิกเมนู9.1 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร
(การ์ดอ่านมาตร) 
4.2 คลิกปุ่ม “ตั งหนี ค่าน ้า” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การอ่านมาตรด้วยการ์ดอ่านมาตร) 
 
- ค้านวณค่าน ้าประปาและตั งหนี เข้าสู่ระบบลูกหนี ค่า

น ้าประปา 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

5 พิมพ์ทะเบียนใบ
แจ้งหนี จากการ
ตั งหนี  

5.1 คลิกเมนู9.1 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร
(การ์ดอ่านมาตร) 
5.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั ง
หนี ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การอ่านมาตรด้วยการ์ดอ่านมาตร) 
 
- แสดงรายงานทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั งหนี  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

6 พิมพ์ใบแจ้งหนี 
จากการตั งหนี  

6.1 คลิกเมนู9.1 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร
(การ์ดอ่านมาตร) 
6.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การอ่านมาตรด้วยการ์ดอ่านมาตร) 
 
- แสดงใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ให้ผู้ใช้น ้า 
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15. การรับ/ส่งข้อมลูการอา่นมาตรด้วย Hand Held 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การส่งออกข้อมูล 1.1 คลิกเมนู9.2 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร 
(จากHand Held) 
1.2 เลือกสายการอ่านมาตร และเส้นทางอ่านมาตร 
กดปุ่ม “ส่งออกข้อมูล” 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (อ่านมาตรด้วย Hand Held) 
- ระบบท้าการส่งออกข้อมูลเป็น Text file วางไว้ใน Path ที่

ก้าหนด 

งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

2 
 

การบันทึกข้อมูล
การอ่านมาตร
ด้วย Hand 
Held 

2.1 คลิกเมนู9.2 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร 
(จากHand Held) 
2.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
 
2.3 กรอกข้อมูล วันที่อ่านมาตร และเลือก Text 
File ที่จะท้าการน้าเข้าข้อมูลคลิกปุ่ม น้าเข้า 
 
2.4 กดปุ่ม “ยืนยัน” 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (อ่านมาตรด้วย Hand Held) 
 
- ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกการอ่านมาตรด้วย Hand 
Held 

- ระบบท้าการน้าเข้าข้อมูลจาก Text File และแสดงผลสรุป
การน้าเข้าข้อมูล (จ้านวนรายการ,จ้านวนเงินทั งหมด) เพ่ือ
รอยืนยันการน้าเข้า 

- ระบบท้าการบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบการอ่านมาตรออกใบ
แจ้งหนี  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 พิมพ์ทะเบียนใบ
แจ้งหนี จากการ
ตั งหนี  

3.1 คลิกเมนู9.2 การบันทึกข้อมูลการอ่านมาตร 
(จากHand Held) 
3.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั ง
หนี ” 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (อ่านมาตรด้วย Hand Held) 
 
- ระบบพิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ออกทาง

เครื่องพิมพ์ 
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16. การรับช้าระเงินค่าน ้าลว่งหน้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การบันทึกข้อมูล
การรับช้าระเงินค่า
น ้าและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 
โดยบันทึกเป็นเงิน
ค่าน ้ารับล่วงหน้า 

1.1 คลิกท่ีเมนู 5.10 การรับช้าระเงินค่าน ้า
ล่วงหน้าในเมนรูะบบรับช้าระเงิน 
1.2 น้าใบแจ้งหนี มาอ่านรหัสบาร์โค้ดจากใบแจ้ง
หนี ในหน้าจอ“การรับช้าระเงินค่าน ้าล่วงหน้า (ออก
ใบเสร็จ)” 
1.3 กรอกข้อมูลการรับช้าระเงินค่าน ้า เช่น เลขที่
ใบแจ้งหนี  ช้าระเงินด้วยเงินสดหรือเงินสดและอ่ืนๆ 
จ้านวนเงิน เป็นต้น แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินค่าน ้าล่วงหน้า (ออก
ใบเสร็จ)”  

- ระบบแสดงข้อมูลหนี ค่าน ้าจากข้อมูลบาร์โค้ด เช่น เลขที่
ผู้ใช้น ้า การประปาส่วนภูมิภาค เลขท่ีใบแจ้งหนี  จ้านวน
เงิน เป็นต้น 

- ระบบแสดงหน้าต่างให้กรอกจ้านวนเงินที่รับมา เพ่ือ
ค้านวณจ้านวนเงินทอน และยืนยันจ้านวนเงินที่รับมา แล้ว
บันทึกการรับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้า 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือการฝึกอบรมงานจัดเก็บรายได้ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น ้า (CIS) 

หมายเลขเอกสาร : DEV-PC-038 เวอร์ชั่น 1.5 หน้า  25 ของ 72 
 

   
 
 

17. การแก้ไขใบแจ้งหนี  
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

1 
 

การแก้ไขใบแจ้ง
หนี  

1.1 คลิกเมนู8.1 การแก้ไขใบแจ้งหนี  
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
1.3 กรอกเลขท่ีใบแจ้งหนี  หรือเลขที่ผู้ใช้น ้า คลิก
ปุ่ม  
1.4 เลือกใบแจ้งหนี ที่ต้องการแก้ไข 
1.5 เลือกเหตุผลการแก้ไข 
-กรณีหน่วยน ้าผิด กรอกหน่วยน ้าใหม่ 
-กรณแีบ่งใบแจ้งหนี  GFMISกรอกจ้านวนงวดที่
ต้องการแบ่งช้าระ และกดปุ่มแสดง 
 
 
1.6 คลิกปุ่ม “บันทึก” 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (การแก้ไขใบแจ้งหนี ) 
- ระบบแสดงหน้าจอ แก้ไขใบแจ้งหนี  
- ระบบแสดงผลการค้นหาใบแจ้งหนี  
 
- ระบบแสดงรายละเอียดใบแจ้งหนี  
 
- กรณีหน่วยน ้าผิดระบบแสดงช่องให้กรอกหน่วยน ้าใหม่ 
- กรณแีบ่งใบแจ้งหนี  GFMISระบบแสดงช่องให้กรอกจ้านวน

งวดที่ต้องการแบ่งช้าระ เมื่อกดปุ่มแสดงระบบค้านวณ
จ้านวนเงินแต่ละงวดที่ท้าการแบ่งช้าระให้อัตโนมัติ และ
สามารถแก้ไขจ้านวนเงินแต่ละงวดได้ 

- ระบบยกเลิกใบแจ้งหนี ใบเดิมกรณีข้อมูลผิดค้านวณค่าน ้า
ใหม่ และสร้างใบแจ้งหนี ใบใหม่ 1 ใบกรณีแบ่งช้าระระบบ
บันทึกใบแจ้งหนี ใหม่ตามจ้านวนงวดที่ผู้ใช้งานกรอก 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ 

2.1 คลิกเมนู8.1 การแก้ไขใบแจ้งหนี  
2.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงานตรวจสอบ” 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (การแก้ไขใบแจ้งหนี ) 
- แสดงรายงานตรวจสอบก่อนการตั งหนี  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 ตั งหนี ค่าน ้า 3.1 คลิกเมนู8.1 การแก้ไขใบแจ้งหนี  
3.2 คลิกปุ่ม “ตั งหนี ค่าน ้า” 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (การแก้ไขใบแจ้งหนี ) 
- ท้าการตั งหนี เข้าสู่ระบบลูกหนี ค่าน ้าประปา 



 

คู่มือการฝึกอบรมงานจัดเก็บรายได้ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น ้า (CIS) 

หมายเลขเอกสาร : DEV-PC-038 เวอร์ชั่น 1.5 หน้า  26 ของ 72 
 

   
 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

4 พิมพ์ทะเบียนใบ
แจ้งหนี จากการ
ตั งหนี  

4.1 คลิกเมนู8.1 การแก้ไขใบแจ้งหนี  
4.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั ง
หนี ” 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (การแก้ไขใบแจ้งหนี ) 
- ระบบพิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ออกทาง

เครือ่งพิมพ์ 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

5 พิมพ์ใบแจ้งหนี 
จากการตั งหนี  

5.1 คลิกเมนู8.1 การแก้ไขใบแจ้งหนี  
5.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ” 

- แสดงหน้าจอเมนูการแก้ไขใบแจ้งหนี  
- แสดงใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ให้ผู้ใช้น ้า 
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18. การปรับปรุงยอดลูกหนี  – เพิ่มหนี  
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 ปรับปรุงยอด
ลูกหนี  – เพ่ิมหนี  

1.1 คลิกท่ีเมนู 8.5 การปรับปรุงยอดลูกหนี  (เพิ่ม
หนี ) 
1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 
1.4 ค้นหาเลขที่ใบเสร็จรับเงินจากเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน หรือเลขที่ผู้ใช้น ้า หรือชื่อ-นามสกุล 
คลิกปุ่มค้นหา 
 
1.5 เลือกใบเสร็จรับเงินที่ต้องการท้ารายการ
ปรับปรุงเพ่ิมหนี ค่าน ้า 
1.6 กรอกมูลค่าปรับปรุงเพ่ิมหนี  
1.7 เลือกเหตุผลการปรับปรุงเพ่ิมหนี  
1.8 คลิกปุ่มบันทึก 
1.9 กรอกรหัสผู้มีอ้านาจ 
 
 
 
 
1.10 คลิกปุ่ม พิมพ์ใบเพ่ิมหนี  

- ระบบแสดงหน้าจอค้นหา (การปรับปรุงยอดลูกหนี  – เพ่ิม
หนี ) 
 
- ระบบแสดงหน้าจอการการปรับปรุงยอดลูกหนี  – เพ่ิมหนี  
- กรณีพบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงรายละเอียดผู้ใช้น ้า และ
รายละเอียดข้อมูลมาตร 

- กรณีไม่พบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน 
 
 
- ระบบท้าการค้านวณผลต่างให้อัตโนมัติ 
 
 
- ระบบแสดงข้อความยืนยันสิทธิ์การ ปรับปรุงเพ่ืมหนี  
- ระบบตรวจสอบสิทธิ์การ ปรับปรุงลูกหนี  เพ่ืมหนี  
- กรณีถูกต้อง ระบบบันทึกข้อมูลและค้านวณค่าน ้าประปา 

และปุ่มพิมพ์ใบเพ่ิมหนี พร้อมท้างาน 
- กรณีไม่ถูกต้อง ระบบแสดงข้อความเตือน 
- ระบบพิมพ์ใบเพ่ิมหนี ออกทางเครื่องพิมพ์ 
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19. การปรับปรุงยอดลูกหนี  – ลดหนี  
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การปรับปรุงยอด
ลูกหนี (ลดหนี ค่า
น ้า) 

1.1 คลิกท่ีเมน ู8.4 การปรับปรุงลูกหนี -ลดหนี  
1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 
1.3 เลือกรายการ ลดหนี ค่าน ้า 
1.4 ค้นหาเลขที่ใบเสร็จรับเงินจากเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
หรือเลขที่ผู้ใช้น ้า หรือชื่อ-นามสกุล คลิกปุ่มค้นหา 
1.5 เลือกใบเสร็จรับเงินที่ต้องการท้ารายการปรับปรุง
ลดหนี ค่าน ้า 
1.6 กรอกมูลค่าปรับปรุงลดหนี  
1.7 เลือกเหตุผลการปรับปรุงลดหนี  
1.8 คลิกปุ่มบันทึก 
 
 
1.9 กรอกรหัสผู้มีอ้านาจ 
 

 

1.1 1.10 พิมพ์ใบลดหนี  

- ระบบแสดงหน้าจอค้นหา (การปรับปรุงยอดลูกหนี -ลดหนี ) 
- ระบบแสดงหน้าจอการการปรับปรุงยอดลูกหนี -ลดหนี  
- ระบบแสดงผลการค้นหา 
- ระบบแสดงรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินที่ผู้ใช้งานเลือก 
 
 
 
- ระบบท้าการค้านวณผลต่างให้อัตโนมัติ 
 
- ระบบแสดงข้อความยืนยันสิทธิ์การ ปรับปรุงลูกหนี -ลดหนี  
- ระบบตรวจสอบสิทธิ์การปรับปรุงลูกหนี -ลดหนี  
ใบลดหนี พร้อมท้างาน 
- กรณีถูกต้อง ระบบบันทึกข้อมูลการลดหนี  และหน้าจอแสดง

ปุ่มพิมพ์ใบลดหนี  
- กรณีไม่ถูกต้อง ระบบแสดงข้อความเตือน 
- ระบบพิมพ์ใบลดหนี ออกทางเครื่องพิมพ์ 
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20. การรับช้าระเงินค่าน ้าที่เคาน์เตอร์การประปา 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การตรวจสอบหนี 
ค่าน ้าในระบบ 
 
 
 
 

 

1.1 คลิกท่ีเมนู 5.9 การรับช้าระเงินค่าน ้าที่
เคาน์เตอร์กปภ.ที่เมนรูะบบรับช้าระเงิน 
1.2 กรณีน้าใบแจ้งหนี มาให้อ่านรหัสบาร์โค้ดจาก
ใบแจ้งหนี ในหน้าจอ“การรับช้าระเงินค่าน ้าที่
เคาน์เตอร์การประปาส่วนภูมิภาค (ออกใบเสร็จ)” 
1.3 กรณีไม่ได้น้าใบแจ้งหนี มา  
1.3.1 ค้นหาหนี ค่าน ้า โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหา
หนี ค่าน ้าค้างช้าระ เช่น ค้นหาภายในการประปา
ส่วนภูมิภาค ค้นหาทุกการประปาส่วนภูมิภาค 
ค้นหาด้วยเลขท่ีผู้ใช้น ้า ชื่อ นามสกุล เลขท่ีใบแจ้ง
หนี  บ้านเลขท่ี ถนน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด และ
คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

1.2 1.3.2 เลือกรายการที่จะรับช้าระเงินค่าน ้าและคลิก
ปุ่ม “ตกลง” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินค่าน ้าที่เคาน์เตอร์
การประปาส่วนภูมิภาค (ออกใบเสร็จ)”  

- ระบบแสดงรายการหนี ค่าน ้าที่ค้างช้าระทั งหมด โดยจะมี
เครื่องหมายถูกที่ check box ของรายการหนี ที่ตรงกับ
รหัสบาร์โค้ด 

- ระบบแสดงหน้าต่างผลการค้นหาหนี ค่าน ้า เช่น เดือนปี
ที่ตั งหนี  เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
- ระบบแสดงรายการหนี ค่าน ้าในส่วนรายการที่จะช้าระ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกข้อมูล
การรับช้าระเงินค่า
น ้าและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินค่า
น ้า 

2.1 กรอกข้อมูลการรับช้าระเงิน เช่น ช้าระด้วยเงิน
สด หรือเงินสดและอ่ืนๆ เป็นต้น และคลิกปุ่ม 
“บันทึก” ในหน้าจอ “การรับช้าระเงินค่าน ้าที่
เคาน์เตอร์การประปาส่วนภูมิภาค (ออกใบเสร็จ)” 

- ระบบแสดงหน้าต่างให้กรอกจ้านวนเงินที่รับมา เพ่ือ
ค้านวณจ้านวนเงินทอน และยืนยันจ้านวนเงินที่รับมา แล้ว
บันทึกการรับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้า 
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21. ค้าร้องขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า (flow) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1 การยื่นค้าร้องและ
บันทึกข้อมูลค้า
ร้อง 

1.1 คลิกเมนู 1.15การขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้าที่
เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  
1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมค้าร้อง” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอ
ผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า (ค้นหา)” 
1.3 กรอกเลขท่ีใบแจ้งหนี  หรือเลขที่ผู้ใช้น ้า และ
คลิกปุ่ม ในหน้าจอ “ค้าร้องขอผ่อนช้าระหนี ค่า
น ้า (บันทึก)” 
1.4 เลือกรายการหนี ที่ต้องการขอผ่อนช้าระ และ
กรอกข้อมูลการขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้าเช่น จ้านวน
งวด วันเดือนปีแรกที่เริ่มผ่อนช้าระ เป็นต้น และ
คลิกปุ่ม “ค้านวณผ่อนช้าระ” 
1.5 ตรวจสอบและแก้ไขจ้านวนเงินในแต่ละงวด
ของการผ่อนช้าระ ในหน้าต่างรายการผ่อนช้าระ
หนี ค่าน ้าและคลิกปุ่ม “ตกลง” 
1.6 คลิกปุ่ม “บันทึก” 
1.7 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบค้าร้อง” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า 
(ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า 
(บันทึก)” ส้าหรับการเพ่ิมค้าร้อง 

- ระบบแสดงข้อมูลหนี ค่าน ้าค้างช้าระ 
 
 
- ระบบแสดงหน้าต่างรายการผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า ซึ่งสามารถ

แก้ไขจ้านวนเงินในแต่ละงวดได้ 
 
 
- ระบบบันทึกข้อมูลจ้านวนเงินในแต่ละงวดและกลับสู่

หน้าจอการบันทึกค้าร้อง 
 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกค้าร้อง 
- ระบบแสดงใบค้าร้อง  
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกผลการ
ขอผ่อนช้าระ 

2.1 คลิกเมนู 1.15การขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้าที่
เมนรูะบบค้าร้องทั่วไป  
2.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้า
ร้อง เลขท่ีผู้ใช้น ้า เป็นต้น และคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
ในหน้าจอ “ค้าร้องขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า (ค้นหา)” 
2.3 เลือกรายการค้าร้องที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 

 
2.4 กรอกผลการขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า แล้วคลิก
ปุ่มค้านวณผ่อนช้าระ แล้วกดปุ่ม ”บันทึก” ใน
หน้าจอ “ค้าร้องขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า (บันทึก)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า 
(ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้าร้อง วันที่ยื่น
ค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า 

 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า 

(บันทึก)” ส้าหรับบันทึกผล 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกค้าร้อง 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การพิมพ์สัญญา
ผ่อนช้าระหนี ค่า
น ้าและแบ่งหนี ค่า
น ้าตามสัญญา 

3.1 คลิกปุ่ม ”พิมพ์สัญญา” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอ
ผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า (บันทึก)” 

- ระบบพิมพ์สัญญาการผ่อนช้าระหนี ค่าน ้า และบันทึกข้อมูล
การแบ่งหนี ค่าน ้าตามสัญญา  
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22. การรับช้าระเงินผ่อนหนี ค่าน ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การตรวจสอบ
ข้อมูลหนี ค่าน ้า 

1.1 คลิกท่ีเมนู 5.9 การรับช้าระเงินค่าน ้าที่
เคาน์เตอร์กปภ.ที่เมนรูะบบรับช้าระเงิน 
1.2 กรณีน้าใบแจ้งหนี มาให้อ่านรหัสบาร์โค้ดจาก
ใบแจ้งหนี ในหน้าจอ“การรับช้าระเงินค่าน ้าที่
เคาน์เตอร์การประปาส่วนภูมิภาค (ออกใบเสร็จ)” 
1.3 กรณีไม่ได้น้าใบแจ้งหนี มา  
1.3.1 ค้นหาหนี ค่าน ้า โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหา
หนี ค่าน ้าค้างช้าระ เช่น ค้นหาภายในการประปา
ส่วนภูมิภาค ค้นหาทุกการประปาส่วนภูมิภาค 
ค้นหาด้วยเลขท่ีผู้ใช้น ้า ชื่อ นามสกุล เลขท่ีใบแจ้ง
หนี  บ้านเลขท่ี ถนน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด และ
คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

1.3 1.3.2 เลือกรายการที่จะรับช้าระเงินค่าน ้าและคลิก
ปุ่ม “ตกลง” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินค่าน ้าที่เคาน์เตอร์
การประปาส่วนภูมิภาค (ออกใบเสร็จ)”  

- ระบบแสดงรายการหนี ค่าน ้าที่ค้างช้าระทั งหมด โดยจะมี
เครื่องหมายถูกที่ check box ของรายการหนี ที่ตรงกับ
รหัสบาร์โค้ด 

 
- ระบบแสดงหน้าต่างผลการค้นหาหนี ค่าน ้า เช่น เดือนปี

ที่ตั งหนี  เลขท่ีผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
 
 
 
 
- ระบบแสดงรายการหนี ค่าน ้าในส่วนรายการที่จะช้าระ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกข้อมูล
การรับช้าระเงินค่า
น ้าและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินค่า
น ้า 

2.1 กรอกข้อมูลการรับช้าระเงิน เช่น ช้าระด้วยเงิน
สด หรือเงินสดและอ่ืนๆ เป็นต้น และคลิกปุ่ม 
“บันทึก” ในหน้าจอ “การรับช้าระเงินค่าน ้าที่
เคาน์เตอร์การประปาส่วนภูมิภาค (ออกใบเสร็จ)” 

- ระบบแสดงหน้าต่างให้กรอกจ้านวนเงินที่รับมา เพ่ือ
ค้านวณจ้านวนเงินทอน และยืนยันจ้านวนเงินที่รับมา แล้ว
บันทึกการรับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้า 
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23. การส่งข้อมลูการหักเงนิค่าน ้าจากบัญชีธนาคารในพื นที่ 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การสร้าง
แฟ้มข้อมูลสรุป
รายละเอียด
รายการค่าน ้าที่จะ
หักบัญชีธนาคาร 

1.1 คลิกเมนู 8.3การส่งข้อมูลการหักเงินค่าน ้า
จากบัญชีธนาคาร ที่เมนรูะบบลูกหนี ค่าน ้าประปา  

- ระบบแสดงหน้าจอ “การส่งข้อมูลการหักเงินค่าน ้าจากบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

1.2 คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล” ในหน้าจอ “การส่งข้อมูล
การหักเงินค่าน ้าจากบัญชีธนาคาร (ค้นหา)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การส่งข้อมูลการหักเงินค่าน ้าจากบัญชี
ธนาคาร (สร้างแฟ้มข้อมูล)” ส้าหรับการสร้างแฟ้มข้อมูล 

1.3 ระบุเงื่อนไขที่ต้องการสร้างแฟ้มข้อมูล เช่น 
เดือน/ปีที่ส่งข้อมูลหนี  วันที่ตัดรับช้าระ ครั งท่ีส่ง 
ชื่อธนาคาร สาขาธนาคาร และคลิกปุ่ม “สร้าง
ข้อมูล” ในหน้าจอ “การส่งข้อมูลการหักเงินค่าน ้า
จากบัญชีธนาคาร (สร้างแฟ้มข้อมูล)” 

- ระบบแสดงผลการค้นหาข้อมูล เช่น การประปาส่วนภูมิภาค 
เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น  

1.4 คลิกปุ่ม “บันทึก” - ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการสร้างแฟ้มข้อมูลและให้
บันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ต้องการ 

1.5 คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน” - ระบบแสดงรายงานสรุปการรับช้าระผ่านธนาคารในพื นที่ )ส่ง
ข้อมูล( /รายงานรายละเอียดการรับช้าระผ่านธนาคารในพื นที่
)ส่งข้อมูล)  
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24. การรับข้อมูลการช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคารในพื นที่ 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การบันทึกข้อมูล
การหักบัญชี
ธนาคาร 

1.1 คลิกเมนู 5.4การรับข้อมูลการช้าระเงินค่าน ้า
โดยหักบัญชีธนาคารที่เมนรูะบบรับช้าระเงิน 
1.2 คลิกปุ่ม “รับข้อมูล” ในหน้าจอ “การรับข้อมูล
การช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (ค้นหา)” 

1.4 1.3 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาการรับข้อมูล เช่น 
เดือน/ปีที่ส่งข้อมูลหนี  ครั งที่รับ ชื่อธนาคาร สาขา
ธนาคาร เป็นต้น แล้วคลิกปุ่ม Browse เพ่ือเลือก
แฟ้มข้อมูล และคลิกปุ่ม “รับข้อมูล” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับข้อมูลการช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับข้อมูลการช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชี
ธนาคาร (รับข้อมูล)” ส้าหรับการรับข้อมูล 

- ระบบตรวจสอบแฟ้มข้อมูลแล้วแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการจัดเก็บ
ข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วแสดงหน้าจอ “การรับข้อมูลการช้าระ
เงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (รายละเอียด)” 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกตัดรับ
ช้าระ 

2.1 คลิกปุ่ม “ตัดรับช้าระ” ในหน้าจอ“การรับ
ข้อมูลการช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร 
(รายละเอียด)” 
2.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน” ในหน้าจอ“การรับ
ข้อมูลการช้าระเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคาร (หลัง
ตัดรับช้าระ)” 
2.3 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบเสร็จ” 

- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการตัดรับช้าระ และบันทึกการตัดรับ
ช้าระ และแสดงหน้าจอ “การรับข้อมูลการช้าระเงินค่าน ้าโดยหัก
บัญชีธนาคาร (หลังตัดรับช้าระ)” ส้าหรับหลังตัดรับช้าระ 

- ระบบแสดงรายงานสรุปการรับช้าระผ่านธนาคารในพื นที่ )หลังตัด
รับช้าระ( /รายงานรายละเอียดการรับช้าระผ่านธนาคารในพื นที่
)หลังตัดรับช้าระ(  

- ระบบจะแสดงหน้าจอ “การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้า” โดยจะ
แสดงข้อมูลตามเงื่อนไข คือ ช่องทางการรับช้าระเป็นธนาคารใน
พื นที ่และวันที่รับช้าระ  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินค่า
น ้า 

3.1 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบเสร็จ” ในหน้าจอ “การพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินค่าน ้า” 

- ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้าออกทางเครื่องพิมพ์ 
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25. การพิมพ์ใบเสร็จค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคารรวมศูนย์ 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินค่า
น ้า 

1.1 คลิกเมนู 5.12 การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้า 
 
1.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหา 
- ช่องทางการรับช้าระเลือก “ธนาคารรวมศูนย์” 
- วันที่รับช้าระ)mm/yyyy) กรอก “เดือน/ปีตั ง
หนี ” 
1.3 คลิกปุ่ม “Download” 

1.5 1.4 คลิกปุ่ม “เครื่องพิมพ์” ในหน้าจอ 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้า (ค้นหา)” 
ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงรายการใบเสร็จค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคารรวมศูนย์
ตามเงื่อนไขที่ค้นหา 

 
 
- ระบบแสดงใบเสร็จค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคารรวมศูนย์ 
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้าโดยหักบัญชีธนาคารรวมศูนย์  
  ออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

26. การพิมพ์ใบเสร็จซ ้า กรณีกระดาษติด หรือเครื่องพิมพ์เสีย 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ/
งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินซ ้า 
กรณีกระดาษติด
หรือเครื่องพิมพ์
เสีย 

1.1 คลิกเมนู 5.13การพิมพ์ใบเสร็จซ ้า กรณี
กระดาษติดหรือเครื่องพิมพ์เสีย 
1.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาใบเสร็จ เช่น เลขที่
ใบเสร็จ และคลิกปุ่ม ”ค้นหา”  
1.3 เลือกรายการใบเสร็จที่ต้องการพิมพ์ซ ้า และ

คลิกปุ่ม  
1.6 1.4 กรอกชื่อผู้มีอ้านาจ และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม 

“ตกลง” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การพิมพ์ใบเสร็จซ ้า กรณีกระดาษติด
หรือเครื่องพิมพ์เสีย (ค้นหา)” ส้าหรับค้นหา 

- ระบบแสดงผลการค้นหาข้อมูลใบเสร็จ เช่น เลขที่ใบเสร็จ 
วันที่รับช้าระ เลขที่ผู้ใช้น ้า เป็นต้น 

- ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลผู้มีสิทธิ์พิมพ์ใบเสร็จ
ใหม่ 

- ระบบตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใหม่  
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27. ค้าร้องฝากมาตร (flow) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1  การเพ่ิมค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู1.16 ค้าร้องฝากมาตร 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
1.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้าและคลิกปุ่ม  
 
1.4 คลิกปุ่ม “บันทึก” 
 

 1.5  คลิกปุ่ม“พิมพ์ค้าร้อง” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องฝากมาตร) 
- แสดงหน้าจอเพ่ิม “ค้าร้องฝากมาตร” 
- กรณีพบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงรายละเอียดผู้ใช้น ้า 
- กรณีไม่พบข้อมูลผู้ใช้น ้า  ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน 
- บนัทกึข้อมูลค้าร้องเข้าสู่ระบบค้าร้องทั่วไป ปุ่มพิมพ์ค้าร้อง
พร้อมท้างาน 

- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การรับช้าระ
ค่าธรรมเนียม
ฝากมาตร 

2.1 คลิกท่ีเมนู 5.7 การรับช้าระเงินรายได้อื่นๆที่
เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
2.2 คลิกปุ่ม “ออกใบเสร็จ” ในหน้าจอ “การรับ
ช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า (ค้นหา)” 
2.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือชื่อ หรือท่ีอยู่และคลิก
ปุ่ม  
2.4 เลือกรายการผู้ใช้น ้าที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 
“ตกลง” ในหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 
2.5 กดปุ่มบันทึกรับช้าระเงิน  

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ออกใบเสร็จ)” ส้าหรับการรับช้าระเงิน 

- ระบบแสดงหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น เลขที่
ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 

- ระบบน้าขอ้มูลผู้ใช้น ้า มาแสดงในส่วนรายละเอียดการรับ
ช้าระเงิน  

- ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือค้านวณจ้านวนเงินทอนแล้วบันทึก
การรับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 บันทึกการฝาก
มาตร 

3.1 คลิกเมนู1.16 ค้าร้องฝากมาตร 
3.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง วันที่ยื่นค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องฝากมาตร) 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
หรือสถานะค้าร้อง  แล้วคลิกปุ่มค้นหา 
3.3 คลิกปุ่มดูข้อมูลค้าร้อง  
 
3.4 กรอกรายละเอียดการฝากมาตร 
ผลการจดมาตร,สภาพมาตร,หน่วยน ้าค้างมาตร , 
วันที่ฝากมาตร  
3.5 คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
- ระบบแสดงหน้าจอ “บันทึกผลการตรวจสอบ” 
พร้อมทั งข้อมูลค้าร้อง ข้อมูลผู้ใช้น ้า  
-ระบบค้านวณจ้านวนหน่วย ให้อัตโนมัติ 
 
 
- บันทึกข้อมูลการฝากมาตร เข้าสู่ระบบทะเบียนมาตรวัดน ้า 

และข้อมูลหน่วยน ้าค้างมาตร และกลับสู่หน้าจอค้นหา  
งานจัดเก็บ
รายได้ 

4 พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ 

4.1 คลิกเมนู1.16 ค้าร้องฝากมาตร 
4.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงานตรวจสอบ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องฝากมาตร) 
- แสดงรายงานตรวจสอบก่อนการตั งหนี จากหน่วยน ้าค้าง

มาตร 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

5 ตั งหนี ค่าน ้า 5.1 คลิกเมนู1.16 ค้าร้องฝากมาตร 
5.2 คลิกปุ่ม “ตั งหนี ค่าน ้า” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องฝากมาตร) 
- ท้าการตั งหนี หน่วยน ้าค้างมาตรเข้าสู่ระบบลูกหนี ค่า

น ้าประปา 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

6 พิมพ์ทะเบียนใบ
แจ้งหนี จากการ
ตั งหนี  

6.1 คลิกเมนู1.16 ค้าร้องฝากมาตร 
6.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั ง
หนี ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องฝากมาตร) 
- ระบบพิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ออกทาง

เครื่องพิมพ์ 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

7 พิมพ์ใบแจ้งหนี 
จากการตั งหนี  

7.1 คลิกเมนู1.16 ค้าร้องฝากมาตร 
7.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (เมนูค้าร้องฝากมาตร) 
- แสดงใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ให้ผู้ใช้น ้า 

งานอ้านวยการ 8 การยกเลิกค้าร้อง 8.1คลิกเมนู1.16 ค้าร้องฝากมาตร 
8.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง วันที่ยื่นค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ฝากมาตร) 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
หรือสถานะค้าร้อง  คลิกปุ่มค้นหา 
8.3 คลิกปุ่มลบรายการ )สัญลักษณ์กากบาทสีแดง
ที่อยู่ขวามือของรายการ( 

 
- ระบบลบรายการ และแสดงหน้าจอ 
“ค้าร้องฝากมาตร” ส้าหรับการค้นหา 
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28. ค้าร้องขอบรรจบมาตร (flow) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1  การเพ่ิมค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู1.17 ค้าร้องขอบรรจบมาตร/
ประสานมาตรจากระบบค้าร้องทั่วไป 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
 
1.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้าและคลิกปุ่ม  
 
 
1.4 คลิกปุ่ม “บันทึก” 
1.5 คลิกปุ่ม “พิมพ์ค้าร้อง” 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (ค้าร้องขอบรรจบมาตร/ประสาน
มาตร ) 

- แสดงหน้าจอการเพ่ิมค้าร้องขอบรรจบมาตร/ประสาน
มาตร  

- กรณีพบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงรายละเอียดผู้ใช้น ้า และ
ข้อมูลมาตร  

- กรณีไม่พบข้อมูลผู้ใช้น ้า  ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน 
- บันทึกค้าร้องเข้าสู่ระบบปุ่มพิมพ์ค้าร้องพร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การรับช้าระ
ค่าธรรมเนียม
บรรจบมาตร/
ประสานมาตร 

2.1 คลิกท่ีเมนู 5.7 การรับช้าระเงินรายได้อื่นๆที่
เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
2.2 คลิกปุ่ม “ออกใบเสร็จ”  
2.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือชื่อ หรือท่ีอยู่และคลิก
ปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 
2.4 เลือกรายการผู้ใช้น ้าที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 
“ตกลง” ในหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 
2.5 กรอกข้อมูลการรับช้าระเงิน เลือกประเภท
รายได้ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร ระบบแสดง
จ้านวนเงินคา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรและคลิกปุ่ม 
“บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้อ่ืนๆที่เก่ียวกับ
ผู้ใช้น ้า (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอการรับช้าระเงินรายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
- ระบบแสดงหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น เลขที่

ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 
- ระบบน้าข้อมูลผู้ใช้น ้า มาแสดงในส่วนรายละเอียดการรับ

ช้าระเงิน ในหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ออกใบเสร็จ)” 

- ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือค้านวณจ้านวนเงินทอนแล้วบันทึก
การรับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จ รับเงินรายได้ท่ีเกี่ยวกับผู้ใช้
น ้า 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 บันทึกข้อมูลปิด
ค้าร้องการขอ
บรรจบมาตร/
ประสานมาตร 

3.1 คลิกเมนู1.17 ค้าร้องขอบรรจบมาตร/
ประสานมาตร 
3.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง วันที่ยื่นค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล 
หรือสถานะค้าร้อง  คลิกปุ่มค้นหา 
3.3 คลิกปุ่มดูข้อมูลค้าร้อง  
 
 
3.4 กรอกรายละเอียดมาตร หมายเลขมาตร, 
สภาพมาตร, ยี่ห้อมาตร ,เลขมาตรเริ่มต้น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องบรรจบมาตร/ประสานมาตร ) 
 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ปิดค้าร้อง” บรรจบมาตร/ประสาน

มาตร พร้อมทั งข้อมูลค้าร้อง ข้อมูลผู้ใช้น ้า ข้อมูลมาตรวัด
น ้า ที่ได้กรอกไว้ 

- ระบบบันทึกข้อมูลบรรจบมาตร/ประสานมาตร และกลับสู่
หน้าจอค้นหา (ค้าร้องขอบรรจบมาตร/ ประสานมาตร) 

งานอ้านวยการ 4 การยกเลิกค้าร้อง 4.1 คลิกเมนู1.17 ค้าร้องขอบรรจบมาตร/
ประสานมาตร 
4.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง วันที่ยื่นค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล 
หรือสถานะค้าร้อง  คลิกปุ่มค้นหา 
4.3 คลิกปุ่มลบรายการ )สัญลักษณ์กากบาทสีแดง
ที่อยู่ขวามือของรายการ( 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องบรรจบมาตร/ประสานมาตร) 
 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
 
 
- ระบบลบรายการ และแสดงหน้าจอ “บรรจบมาตร/

ประสานมาตร” ส้าหรับการค้นหา 
งานอ้านวยการ 5  การเพ่ิมค้าร้อง

กรณีรับแทน 
5.1 คลิกเมนู1.17 ค้าร้องขอบรรจบมาตร/
ประสานมาตรจากระบบค้าร้องทั่วไป 
5.2 คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (ค้าร้องขอบรรจบมาตร/ประสาน
มาตร ) 

- แสดงหน้าจอการเพ่ิมค้าร้องขอบรรจบมาตร/ประสาน
มาตร 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
5.3 เลือกการประปาส่วนภูมิภาคต้นสังกัดผู้ใช้น ้า 
 
5.4 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้าและคลิกปุ่ม  
5.5 คลิกปุ่ม “บันทกึ” 
 
5.6 คลิกปุ่ม “พิมพ์ค้าร้อง” 

- กรณีพบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงรายละเอียดผู้ใช้น ้า และ
ข้อมูลมาตร  
- กรณีไม่พบข้อมูลผู้ใช้น ้า  ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน 
- บันทึกค้าร้องเข้าสู่ระบบค้าร้องทั่วไป  ปุ่มพิมพ์ค้าร้อง

พร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

6 การรับช้าระ
ค่าธรรมเนียม
บรรจบมาตร/
ประสานมาตร 

6.1 คลิกท่ีเมนู 5.7 การรับช้าระเงินรายได้อื่นๆที่
เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
6.2 คลิกปุ่ม “ออกใบเสร็จ”  
6.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือชื่อ หรือท่ีอยู่และคลิก
ปุ่ม  
6.4 เลือกรายการผู้ใช้น ้า และคลิกปุ่ม“ตกลง” 
 
6.5 กรอกข้อมูลการรับช้าระเงิน และเลือกประเภท
รายได้เป็นค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรรับแทน 
จ้านวนเงิน จ้านวนเงินจะแสดงให้อัตโนมัติและคลิก
ปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอการรับช้าระเงินรายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
- ระบบแสดงหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น เลขที่

ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 
- ระบบน้าข้อมูลผู้ใช้น ้า มาแสดงในส่วนรายละเอียดการรับ

ช้าระเงิน  
- ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือค้านวณจ้านวนเงินทอนแล้วบันทึก

การรับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จ รับเงินรายได้ท่ีเกี่ยวกับผู้ใช้
น ้า 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

7 บันทึกข้อมูลปิด
ค้าร้องการขอ
บรรจบมาตร/
ประสานมาตร 

7.1 คลิกเมนู1.17 ค้าร้องขอบรรจบมาตร/
ประสานมาตรที่ประปาต้นสังกัดผู้ใช้น ้า 
7.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง วันที่ยื่นค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล 
หรือสถานะค้าร้อง  แล้วคลิกปุ่มค้นหา 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องบรรจบมาตร/ประสานมาตร ) 
 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
7.3 คลิกปุ่มดูข้อมูลค้าร้อง  
 
 
7.4 กรอกรายละเอียดมาตร หมายเลขมาตร, 
สภาพมาตร, ยี่ห้อมาตร ,เลขมาตรเริ่มต้น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ปิดค้าร้อง” บรรจบมาตร/ประสาน
มาตร พร้อมทั งข้อมูลค้าร้อง ข้อมูลผู้ใช้น ้า ข้อมูลมาตรวัด
น ้า ที่ได้กรอกไว้ 

- ระบบบันทึกข้อมูลบรรจบมาตร/ประสานมาตร และกลับสู่
หน้าจอค้นหา (ค้าร้องขอบรรจบมาตร/ ประสานมาตร) 

งานอ้านวยการ 8 การยกเลิกค้าร้อง 8.1 คลิกเมนู1.17 ค้าร้องขอบรรจบมาตร/
ประสานมาตร ที่การประปาส่วนภูมิภาคที่รับแทน 
8.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง วันที่ยื่นค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล 
หรือสถานะค้าร้อง  แล้วคลิกปุ่มค้นหา 
8.3 คลิกปุ่มลบรายการ )สัญลักษณ์กากบาทสีแดง
ที่อยู่ขวามือของรายการ( 

- แสดงหน้าจอค้นหา (บรรจบมาตร/ประสานมาตร) 
 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
 
 
- ระบบลบรายการ และแสดงหน้าจอ “บรรจบมาตร/

ประสานมาตร” ส้าหรับการค้นหา 

 

 

 

 
 
 
 



 

คู่มือการฝึกอบรมงานจัดเก็บรายได้ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น ้า (CIS) 

หมายเลขเอกสาร : DEV-PC-038 เวอร์ชั่น 1.5 หน้า  43 ของ 72 
 

   
 
 

29. การหยุดจ่ายน ้า กรณีมาตรหาย/สาธารณภัย (flow) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 
 

1 
 

การเพ่ิมค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู1.19 ค้าร้องการหยุดจ่ายน ้า กรณี
มาตรหาย/สาธารณภัย 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
 
1.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้าและคลิกปุ่ม  
 
1.4 เลือกเงื่อนไข มาตรหายหรือ สาธารณภัย และ
ระบุวันที่เกิดเหตุ 
- กรณีมาตรหาย ถ้าต้องการซื อมาตรใหม่ให้ คลิ๊ก
เลือก “ซื อมาตรใหม่” 
และคลิกปุ่ม “บันทึก” 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบค้าร้อง 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (การหยุดจ่ายน ้ากรณีมาตรหาย/
สาธารณภัย) 

- ระบบแสดงหน้าจอการเพ่ิมค้าร้องการหยุดจ่ายน ้ากรณี
มาตรหาย/สาธารณภัย 

- กรณีพบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงรายละเอียดผู้ใช้น ้า 
 กรณีไม่พบข้อมูลผู้ใช้น ้า  ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน 
- บันทึกข้อมูลค้าร้องสู่ระบบปุ่มพิมพ์ค้าร้องพร้อมท้างาน 
 
 
 
 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

2 บันทึกผลการ
ตรวจสอบ 

2.1 คลิกเมนู4.1 ตรวจสอบการหยุดจ่ายน ้ากรณี
มาตรหาย/สาธารณภัย 
2.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง หรือวันที่ยื่นค้าร้อง หรือเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือ
เลขที่บัตรประชาชน หรือชื่อ-นามสกุล หรือสถานะ
ค้าร้อง  คลิกปุ่มค้นหา 
2.3 คลิกปุ่มดูข้อมูลค้าร้อง  
 

- แสดงหน้าจอการค้นหา (การหยุดจ่ายน ้ากรณีมาตรหาย/
สาธารณภัย) 

- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
 
 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “บันทึกผลการตรวจสอบ” พร้อมทั ง
ข้อมลูค้าร้อง ข้อมูลผู้ใช้น ้า ข้อมูลมาตรวัดน ้า ที่ได้กรอกไว้ 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
 2.4 เลือกแท็บผลการตรวจสอบ และกรอกข้อมูล
ผลการตรวจสอบ 
- กรณีมาตรหายและต้องการติดตั งมาตรใหม่ 
กรอกข้อมูลมาตรเดิม ผลการตรวจสอบและกรอก
ข้อมูลมาตรใหม่และคลิกปุ่ม “บันทึก” 
- กรณีมาตรหายแต่ยังไม่ติดตั งมาตรใหม่ ให้กรอก
ข้อมูลมาตรเดิม ผลการตรวจสอบและเลือกหยุด
จ่ายน ้าและคลิกปุ่ม “บันทึก” 
- กรณีสาธารณภัย กรอกผลการตรวจสอบและ
เลือกหยุดจ่ายน ้า และคลิกปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบบันทึกข้อมูลมาตรเดิมและผลการตรวจสอบ 
 
- ระบบค้านวณหน่วยน ้าเฉลี่ย และบันทึกข้อมูลมาตรใหม่ 
 
 
- ระบบค้านวณหน่วยน ้าเฉลี่ย และเปลี่ยนสถานะผู้ใช้น ้าจาก 
“ปกต”ิ เป็น “หยุดจ่ายน ้า)มาตรหาย/สาธารณภัย/งดใช้น ้า
ชั่วคราว(” 
- กรณีสาธารณภัยระบบบันทึกข้อมูลสถานะผู้ใช้น ้าจาก 
“ปกต”ิ เป็น “หยุดจ่ายน ้า)มาตรหาย/สาธารณภัย/งดใช้น ้า
ชั่วคราว(” 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การตั งหนี  3.1 คลิกเมนู4.1 ตรวจสอบการหยุดจ่ายน ้ากรณี
มาตรหาย/สาธารณภัย 
3.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงานตรวจสอบ” 
3.3 คลิกปุ่ม “ตั งหนี ค่าน ้า” 
 
3.4 คลิกปุ่ม “พิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั ง
หนี ” 
3.5 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ” 

- แสดงหน้าจอตรวจสอบการหยุดจ่ายน ้ากรณีมาตรหาย/สา
ธารณภัย 

- แสดงรายงานตรวจสอบก่อนการตั งหนี  
- ค้านวณค่าน ้าประปาและตั งหนี เข้าสู่ระบบลูกหนี ค่า

น ้าประปา 
- แสดงรายงานทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั งหนี  
 
- แสดงใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ให้ผู้ใช้น ้า 
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30. ค้าร้องขอตรวจสอบมาตรวัดน ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1  การเพ่ิมค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู1.20 ค้าร้องขอตรวจสอบมาตรวัด
น ้า จากระบบค้าร้องทั่วไป 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
1.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้าและคลิกปุ่ม  
 
 
1.4 กรอกเลขท่ีใบแจ้งหนี ที่ต้องการขอตรวจสอบ  
 
1.5คลิกปุ่ม “บันทึก” 
 
1.6คลิกปุ่ม “พิมพ์ค้าร้อง” 

- แสดงหน้าจอค้นหา ค้าร้องขอตรวจสอบมาตรวัดน ้า 
 
- แสดงหน้าจอเพ่ิมค้าร้อง ขอตรวจสอบมาตรวัดน ้า 
- กรณีพบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงรายละเอียดผู้ใช้น ้า และ
ข้อมูลมาตร  กรณีไม่พบข้อมูลผู้ใช้น ้า  ระบบแสดงข้อความ
แจ้งเตือน 
- ระบบแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี กรณีพบ จะแสดงเดือนปี ตั ง
หนี , จ้านวนหน่วยน ้า, ยอดรวมค่าน ้า 
- บันทึกข้อมูลค้าร้องเข้าสู่ระบบค้าร้องทั่วไปปุ่มพิมพ์ค้าร้อง
พร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การรับช้าระค่า
ตรวจสอบมาตร
วัดน ้า 

2.1 คลิกท่ีเมนู 5.7 การรับช้าระเงินรายได้อื่นๆที่
เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
2.2 คลิกปุ่ม “ออกใบเสร็จ” ในหน้าจอ “การรับ
ช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า (ค้นหา)” 
2.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือชื่อ และคลิกปุ่ม  
ในหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ท่ีเกี่ยวกับผู้ใช้
น ้า (ออกใบแสร็จ)” เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 
2.4 เลือกรายการผู้ใช้น ้าที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 
“ตกลง” ในหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ออกใบเสร็จ)” ส้าหรับการรับช้าระเงิน 

- ระบบแสดงหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น เลขที่
ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 

 
- ระบบน้าข้อมูลผู้ใช้น ้า มาแสดงในส่วนรายละเอียดการรับ

ช้าระเงิน ในหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
 
2.5 กรอกข้อมูลการรับช้าระเงิน เช่น ประเภท
รายได้ จ้านวนเงิน ส่วนลด เป็นต้น และคลิกปุ่ม 
“บันทึก” 

น ้า (ออกใบเสร็จ)” 
- ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือค้านวณจ้านวนเงินทอนแล้วบันทึก

การรับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จ รับเงินรายได้ท่ีเกี่ยวกับผู้ใช้
น ้า 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การบันทึกผลการ
ตรวจสอบมาตร
วัดน ้า 

3.1 คลิกเมนู1.20 ค้าร้องขอตรวจสอบมาตรวัด
น ้า 
3.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง หรือวันที่ยื่นค้าร้อง หรือเลขที่ผู้ใช้น ้า หรือ
เลขที่บัตรประชาชน หรือชื่อ-นามสกุล หรือสถานะ
ค้าร้อง  คลิกปุ่มค้นหา 
3.3 คลิกปุ่มดูข้อมูลค้าร้อง  
 
 
3.4 เลือกผลการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
3.5 คลิกปุ่ม “ปิดค้าร้อง” 
3.6 คลิกปุ่ม “พิมพ์หนังสือแจ้งผู้ใช้น ้า” 
3.7 คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงานยกเลิกใบแจ้งหนี ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องขอตรวจสอบมาตรวัดน ้า) 
 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
 
 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “บันทึกผลการตรวจสอบ” 
พร้อมทั งข้อมูลค้าร้อง ข้อมูลผู้ใช้น ้า ข้อมูลมาตรวัดน ้า ที่ได้

กรอกไว้ 
-กรณีปกติ ระบบแสดงช่องหน่วยน ้าสูญเสีย และช่องหมาย
เหตุ 
-กรณีผิดปกติ ระบบแสดงช่องหน่วยน ้าสูญเสีย และช่อง
หมายเหตุ และส่วนข้อมูลมาตรเดิมแสดงช่อง สภาพมาตร, 
หน่วยน ้าค้างมาตร, วันที่ถอดมาตร 
และแสดงส่วนข้อมูลมาตรใหม่ให้กรอก 
- ระบบบันทึกข้อมูล  
- ระบบแสดงหนังสือแจ้งผู้ใช้น ้า  
- ระบบแสดงรายงานยกเลิกใบแจ้งหนี  
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
3.8 คลิกปุ่ม “ตั งหนี ค่าน ้า” 
3.9 คลิกปุ่ม “พิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั ง
หนี ” 
3.10 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ” 

- ท้าการตั งหนี เข้าสู่ระบบลูกหนี ค่าน ้าประปา 
- แสดงรายงานทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั งหนี  
 
- แสดงใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ให้ผู้ใช้น ้า 

งานอ้านวยการ 4 การยกเลิกค้าร้อง 4.1 คลิกเมนู1.20 ค้าร้องขอตรวจสอบมาตรวัด
น ้า 
4.2  กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง หรือวันที่ยื่นค้าร้อง หรือเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือ
เลขที่บัตรประชาชน หรือชื่อ-นามสกุล หรือสถานะ
ค้าร้อง  คลิกปุ่มค้นหา 
4.3 คลิกปุ่มลบรายการ )สัญลักษณ์กากบาทสีแดง
ที่อยู่ขวามือของรายการ( 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องขอตรวจสอบมาตรวัดน ้า) 
 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
 
 
 
- ระบบลบรายการ และแสดงหน้าจอ“ค้าร้องขอตรวจสอบ

มาตรวัดน ้า” ส้าหรับการค้นหา 
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31. ค้าร้องคืนเงินประกันการใช้น ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ/ 
งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

1 
 

การรับค้าร้องขอ
คืนเงินประกัน
การใช้น ้า 

1.1 คลิกเมนู 1.22 ค้าร้องขอคืนเงินประกันการ
ใช้น ้า ในระบบค้าร้อง 
1.2 คลิกปุ่ม เพิ่มค้าร้อง 
1.3 กรอกเลขท่ีใบเสร็จเงินประกันการใช้น ้าคลิก 

 เลือกเหตุผลการคืนเงิน คลิกปุ่มบันทึก 
1.4 คลิกปุ่ม OK 
 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบค้าร้อง 

- แสดงหน้าจอค้าร้องขอคืนเงินประกันการใช้น ้า  
 
- ระบบแสดงหน้าจอค้าร้องขอคืนเงินประกันการใช้น ้า 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 
- ระบบบันทึกข้อมูลค้าร้อง และปุ่มพิมพ์ใบค้าร้องพร้อม
ท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานอ้านวยการ 
 

2 
 

กรณีบันทึกค้า
ร้องผิดราย 

2.1 คลิกเมนู 1.22 ค้าร้องขอคืนเงินประกันการ
ใช้น ้า ในระบบค้าร้อง 
2.2 กรอกเลขท่ีค้าร้องเดิมที่ระบุผิดรายลงในช่อง
ค้นหาจากนั นคลิกปุ่มค้นหา 
2.3 คลิกปุ่มลบค้าร้องท้ายรายการค้าร้องที่ผิด 
2.4 คลิกปุ่ม OK 

- แสดงหน้าจอค้าร้องขอคืนเงินประกันการใช้น ้า  
 
- ระบบแสดงหน้าจอบันทึกค้าร้องขอคืนเงินประกันการใช้น ้า 
 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกค้าร้อง 
- ระบบท้าการยกเลิกค้าร้อง  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การอนุมัติค้าร้อง 3.1 คลิกเมนู 1.22 ค้าร้องขอคืนเงินประกันการ
ใช้น ้า ในระบบค้าร้อง 
3.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง เลขที่ใบงาน เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
3.3 คลิกปุ่ม  ดูข้อมูลค้าร้อง  
3.4 เลือกผลการอนุมัติ คลิกปุ่มบันทึก 

- แสดงหน้าจอการคืนเงินประกันการใช้น ้า  
 
- ระบบแสดงรายการค้าร้องที่ค้นหา 
 
- ระบบแสดงข้อมูลค้าร้อง 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
3.5 คลิกปุ่ม OK - ระบบบันทึกข้อมูลการอนุมัติ แสดงหน้าจอการคืนเงิน

ประกันการใช้น ้า และปุ่มพิมพ์ใบลดหนี พร้อมท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

4 การพิมพ์ใบ 
ลดหนี  

4.1 คลิกเมนู 1.22 ค้าร้องขอคืนเงินประกันการ
ใช้น ้า ในระบบค้าร้อง 
4.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง เลขที่ใบงาน เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
4.3 คลิกปุ่ม ดูข้อมูลค้าร้อง  
4.4 คลิกปุ่มพิมพ์ใบลดหนี  

- แสดงหน้าจอการคืนเงินประกันการใช้น ้า  
 
- ระบบแสดงรายการค้าร้องที่ค้นหา 
 
- ระบบแสดงข้อมูลค้าร้อง 
- ระบบพิมพ์ใบลดหนี ออกทางเครื่องพิมพ์ 
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32. การยกเลิกใบเสร็จ กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1 การยื่นค้าร้องและ
บันทึกข้อมูลค้า
ร้อง 

1.1 คลิกเมนู 1.23ค้าร้องขอยกเลิกใบเสร็จกรณี
ผู้ใช้น ้าเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ที่เมนคู้าร้องทัว่ไป 
1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมค้าร้อง” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอ
ยกเลิกใบเสร็จกรณีผู้ใช้น ้าเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่” 
1.3 กรอกข้อมูลเลขท่ีใบเสร็จ และคลิกปุ่ม  
ในหน้าจอ “ค้าร้องขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผู้ใช้น ้า
เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่” 
1.4 กรอกรายละเอียดการยกเลิกใบเสร็จเช่น ชื่อ ที่
อยู่ใหม่ เป็นต้น และคลิกปุ่ม “บันทึก” 
1.5 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบค้าร้อง” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรณี
เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ )ค้นหา(” ส้าหรับค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผู้ใช้น ้า
เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่” ส้าหรับบันทึก 

- ระบบแสดงข้อมูลใบเสร็จ เช่น วันที่รับช้าระ ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู่ จ้านวนเงิน เป็นต้น 

 
- ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลค้าร้อง และ

บันทึกข้อมูลค้าร้อง  
- ระบบแสดงใบค้าร้อง  

งาอ้านวยการ/
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินเดิม
และบันทึกเปลี่ยน
ชื่อหรือที่อยู่ 

2.1 คลิกเมนู “1.23ค้าร้องขอยกเลิกใบเสร็จกรณี
ผู้ใช้น ้าเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ 
2.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาค้าร้อง และคลิกปุ่ม ”
ค้นหา” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอยกเลิกใบเสร็จกรณี
ผู้ใช้น ้าเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่” 
2.3 เลือกรายการค้าร้องขอยกเลิกใบเสร็จที่
ต้องการ และคลิกปุ่ม  

1.7 2.4 กรอกข้อมูลผลการอนุมัติค้าร้องขอยกเลิก
ใบเสร็จ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผู้ใช้น ้า
เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่” ส้าหรับค้นหา 

- ระบบแสดงผลการค้นหาข้อมูลค้าร้อง เช่น เลขที่ค้าร้อง 
เลขที่ผู้ใช้น ้า ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 

 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอยกเลิกใบเสร็จกรณีผู้ใช้น ้า

เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่” ส้าหรับบันทึก 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกแล้วบันทึกผลการ

ขอยกเลิก และบันทึกเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานอ้านวยการ/
งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินใหม่ 

3.1 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบเสร็จ”ในหน้าจอ “ค้าร้องขอ
ยกเลิกใบเสร็จกรณีผู้ใช้น ้าเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่” 

- ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใหม่ 
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33. ค้าร้องอื่นๆ (ยื่นค้าร้อง) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ/
งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

1 
 

การเพ่ิมค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู 1.24 ค้าร้องอ่ืนๆ 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
1.3 เลือก Option เป็นผู้ใช้น ้า หรือไม่เป็นผู้ใช้น ้า  
 
 
 
1.4 เลือกเรื่อง ในส่วนของรายละเอียดค้าร้อง 
     - อ่ืนๆ 
    - ขอใบก้ากับภาษีเต็มรูป 
    - ขอใบแทนใบก้ากับภาษี 
   และระบุรายละเอียดค้าร้อง คลิกปุ่มบันทึก 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบค้าร้อง 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องอ่ืนๆ) 
- ระบบแสดงหน้าจอการเพ่ิมค้าร้องอ่ืนๆ 
- กรณีเลือกเป็นผู้ใช้น ้า ระบบแสดงส่วน “ข้อมูลผู้ใช้น ้า” 
และ “ข้อมูลมาตร” และ “รายละเอียดการแจ้งค้าร้อง” 

- กรณีไม่เป็นผู้ใช้น ้า ระบบแสดงส่วน “ข้อมูลผู้แจ้ง” และ 
“รายละเอียดการแจ้งค้าร้อง” 

- บันทึกข้อมูลค้าร้องกรณีไม่มีเมนูเฉพาะในระบบค้าร้อง 
- บันทึกข้อมูลค้าร้องขอใบก้ากับภาษีเต็มรูป 
- บันทึกข้อมูลค้าร้องขอใบแทนใบก้ากับภาษี 
- ระบบบันทึกข้อมูลค้าร้องเข้าสู่ระบบค้าร้องทั่วไป ปุ่มพิมพ์

ค้าร้องพร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้องออกทางเครื่องพิมพ์ 
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34. ค้าร้องอื่นๆ (ขอใบก้ากับภาษีเต็มรูป) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

1 
 

อนุมัติค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู 5.16 การออกใบก้ากับภาษีเต็มรูป 
1.2 กรอกเลขท่ีค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า หรือชื่อ-
นามสกุล แล้วคลิกปุ่มค้นหา 
1.3 คลิกปุ่ม  ดูข้อมูล 
 
1.4 คลิกปุ่มเลือก ท้ายรายการใบเสร็จที่ต้องการ
พิมพ์ใบก้ากับภาษีเต็มรูป 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบก้ากับภาษีเต็มรูป 

- แสดงหน้าจอค้นหา การออกใบก้ากับภาษีเต็มรูป 
- ระบบแสดงข้อมูลรายการค้าร้อง 
 
- ระบบแสดงข้อมูลค้าร้อง และรายการใบเสร็จรับเงินตาม
เดือนปีที่ยื่นค้าร้อง 
- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้าและข้อมูลใบเสร็จรับเงินตามที่
เลือก 
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

35. ค้าร้องอื่นๆ (ขอใบแทนใบก้ากับภาษี) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

1 
 

อนุมัติค้าร้อง 1.1 คลิกเมนู 5.20การออกใบแทนใบก้ากับภาษี 
1.2 กรอกเลขท่ีค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า หรือชื่อ-
นามสกุล แล้วคลิกปุ่มค้นหา 
1.3 คลิกปุ่ม  ดูข้อมูล 
 
1.4 คลิกปุ่มเลือก ท้ายรายการใบเสร็จที่ต้องการ
พิมพ์ใบแทนใบก้ากับภาษี 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบก้ากับภาษีเต็มรูป 

- แสดงหน้าจอค้นหา การออกใบแทนใบก้ากับภาษี 
- ระบบแสดงข้อมูลรายการค้าร้อง 
 
- ระบบแสดงข้อมูลค้าร้อง และรายการใบเสร็จรับเงินตาม
เดือนปีที่ยื่นค้าร้อง 

- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้าและข้อมูลใบเสร็จรับเงินตามที่
เลือก 

- ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกทางเครื่องพิมพ์ 
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36. การตัดมาตร 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1  ท้ารายการตัด
มาตร 

1.1 คลิกเมนู6.1 การตัดมาตร 
1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 
1.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้าและคลิกปุ่ม  
 
1.4 กรอกข้อมูลเลขมาตรล่าสุด และวันที่ตัดมาตร 

คลิกปุ่ม “บันทึก” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การตัดมาตร) 
- แสดงหน้าจอท้ารายการตัดมาตร 
- กรณีพบข้อมูลผู้ใช้น ้า ระบบแสดงรายละเอียดผู้ใช้น ้า และ
ข้อมูลมาตร กรณีไม่พบข้อมูลระบบแสดงข้อความแจ้ง
เตือน 

- บันทึกข้อมูลการตัดมาตรและหน่วยน ้าค้างมาตร 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ 

2.1 คลิกเมนูการตัดมาตร 
2.2 คลิกปุม่ “พิมพ์รายงานตรวจสอบ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การตัดมาตร) 
- แสดงรายงานตรวจสอบก่อนการตั งหนี  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 แก้ไขเลขท่ีอ่าน
ครั งนี  

3.1 คลิกเมนูการตัดมาตร 
3.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาค้าร้อง เช่น วันที่ตัด
มาตร เลขท่ีผู้ใช้น ้า เป็นต้น และคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3.3 เลือกรายการที่ต้องการ และคลิกปุ่ม  
3.4 แก้ไขเลขท่ีอ่านครั งนี  และคลิกปุ่ม “บันทึก” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การตัดมาตร) 
- แสดงรายการตัดมาตรตามเงื่อนไขท่ีระบุ และยังไม่ได้ตั ง
หนี ค่าน ้า 
- แสดงหน้าจอรายละเอียดการตัดมาตรของผู้ใช้น ้า 
- บันทึกข้อมูลการตัดมาตร 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

4 ตั งหนี ค่าน ้า 4.1 คลิกเมนูการตัดมาตร 
4.2 คลิกปุ่ม “ตั งหนี ค่าน ้า” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การตัดมาตร) 
- ท้าการตั งหนี เข้าสู่ระบบลูกหนี ค่าน ้าประปา 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

5 พิมพ์ทะเบียนใบ
แจ้งหนี จากการ
ตั งหนี  

5.1 คลิกเมนูการตัดมาตร 
5.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั ง
หนี ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การตัดมาตร) 
- แสดงรายงานทะเบียนใบแจ้งหนี จากการตั งหนี  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

6 พิมพ์ใบแจ้งหนี 
จากการตั งหนี  

6.1 คลิกเมนูการตัดมาตร 
6.2 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ” 

- แสดงหน้าจอค้นหา (การตัดมาตร) 
- แสดงใบแจ้งหนี จากการตั งหนี ให้ผู้ใช้น ้า 
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37. ค้าร้องขอประสานมาตร 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การรับช้าระ
ค่าธรรมเนียม
บรรจบมาตร/
ประสานมาตร 

1.1 คลิกท่ีเมนู 5.7 การรับช้าระเงินรายได้ที่
เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
1.2 คลิกปุ่ม “ออกใบเสร็จ” ในหน้าจอ “การรับ
ช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า (ค้นหา)” 
1.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือชื่อ และคลิกปุ่ม  
1.4 เลือกรายการผู้ใช้น ้าที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 
“ตกลง” ในหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 
 
1.5 กรอกข้อมูลการรับช้าระเงิน เลือกประเภท
รายได้ค่าธรรมเนียมประสานมาตร ระบบแสดง
จ้านวนเงินค่าประสานมาตรและคลิกปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ออกใบเสร็จ)” ส้าหรับการรับช้าระเงิน 

- ระบบแสดงหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า  
- ระบบน้าข้อมูลผู้ใช้น ้า มาแสดงในส่วนรายละเอียดการรับ

ช้าระเงิน ในหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้
น ้า (ออกใบเสร็จ)” 

- ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือค้านวณจ้านวนเงินทอนแล้วบันทึก
การรับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จ รับเงินรายได้ท่ีเกี่ยวกับผู้ใช้
น ้า 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 บันทึกข้อมูลปิด
ค้าร้องการขอ
บรรจบมาตร/
ประสานมาตร 

2.1 คลิกเมนู1.17 ค้าร้องขอบรรจบมาตร/
ประสานมาตร 
2.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง หรือวันที่ยื่นค้าร้อง หรือเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือ 
หรือชื่อ-นามสกุล หรือสถานะค้าร้อง  คลิกปุ่ม
ค้นหา 
2.3 คลิกปุ่มดูข้อมูลค้าร้อง  
 
 

- แสดงหน้าจอค้นหา (ค้าร้องบรรจบมาตร/ประสานมาตร ) 
 
- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง 
 
 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ปิดค้าร้อง” บรรจบมาตร/ประสาน

มาตร พร้อมทั งข้อมูลค้าร้อง ข้อมูลผู้ใช้น ้า ข้อมูลมาตรวัด
น ้า ที่ได้กรอกไว้ 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
2.4 กรอกรายละเอียดมาตร หมายเลขมาตร, 
สภาพมาตร, ยี่ห้อมาตร ,เลขมาตรเริ่มต้น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” 

- ระบบบันทึกข้อมูลบรรจบมาตร/ประสานมาตร และกลับสู่
หน้าจอค้นหา (ค้าร้องขอบรรจบมาตร/ ประสานมาตร) 
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38. การรับช้าระเงินรายไดท้ี่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การบันทึกการรับ
ช้าระเงินและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 

1.1 คลิกท่ีเมนู 5.7 การรับช้าระเงินรายได้ที่
เกี่ยวกับผู้ใช้น ้าที่เมนรูะบบรับช้าระเงิน 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า 
(ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

1.2 คลิกปุ่ม “ออกใบเสร็จ” ในหน้าจอ “การรับ
ช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า (ค้นหา)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า 
(ออกใบเสร็จ)” ส้าหรับการรับช้าระเงิน 

1.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้า หรือชื่อ หรือท่ีอยู่และคลิก
ปุ่ม “ค้นหา” ในหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่
เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า (ออกใบแสร็จ)” เพ่ือค้นหาข้อมูล
ผู้ใช้น ้า  

- ระบบแสดงหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า เช่น เลขที่ผู้ใช้
น ้า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น  

1.4 เลือกรายการผู้ใช้น ้าที่ต้องการ และคลิกปุ่ม 
“ตกลง” ในหน้าต่างผลการค้นหาข้อมูลผู้ใช้น ้า 

- ระบบน้าข้อมูลผู้ใช้น ้า มาแสดงในส่วนรายละเอียดการรับ
ช้าระเงิน ในหน้าจอ “การรับช้าระเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า 
(ออกใบเสร็จ)” 

1.5 กรอกข้อมูลการรับช้าระเงิน เช่น ประเภท
รายได้ จ้านวนเงิน ส่วนลด เป็นต้น และคลิกปุ่ม 
“บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าต่างให้กรอกจ้านวนเงินที่รับมา เพ่ือค้านวณ
จ้านวนเงินทอน และยืนยันจ้านวนเงินที่รับมา แล้วบันทึกการ
รับช้าระ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
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39. การคืนเงินรายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1 การยื่นค้าร้องและ
บันทึกข้อมูลค้า
ร้อง 

1.1 คลิกเมนู 1.12การขอคืนเงินรายได้ที่เกี่ยวกับ
ผู้ใช้น ้าระบบค้าร้องทั่วไป  

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอคืนเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า 
(ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมค้าร้อง” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอ
คืนเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า (ค้นหา)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอคืนเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า 
(บันทึก)” ส้าหรับการเพ่ิมค้าร้อง 

1.3 กรอกเลขท่ีใบเสร็จที่รับช้าระ และคลิกปุ่ม 
 ในหน้าจอ “ค้าร้องขอคืนเงินรายได้ที่เกี่ยวกับ

ผู้ใช้น ้า (บันทึก)” 

- ระบบแสดงข้อมูลใบเสร็จที่รับช้าระ เช่น เลขท่ีผู้ใช้น ้า ชื่อ-
นามสกุล ที่อยู่ จ้านวนเงิน เป็นต้น 

1.4 กรอกข้อมูลการขอคืนเงินรายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้
น ้าเช่น เหตุผล เป็นต้น และคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกค้าร้อง 

1.5 คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบค้าร้อง” - ระบบแสดงใบค้าร้อง  
งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การบันทึกผลการ
ขอคืนเงิน 

2.1 คลิกท่ีเมนู “1.12การขอคืนเงินรายได้ที่
เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
2.2 ระบุเงื่อนไขในการค้นหาค้าร้อง และคลิกปุ่ม 
“ค้นหา” เช่น เลขที่ค้าร้อง เลขท่ีผู้ใช้น ้า เป็นต้น 
ในหน้าจอ “ค้าร้องขอคืนเงินรายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้
น ้า (ค้นหา)” 
2.3 เลือกรายการค้าร้องที่ต้องการ และคลิกปุ่ม  
2.4 กรอกผลการขอคืนเงินรายได้ท่ีเกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
แล้วคลิกปุ่ม ”บันทึก” ในหน้าจอ “ค้าร้องขอคืน
เงินรายได้ทีเ่กี่ยวกับผู้ใช้น ้า (บันทึก)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอคืนเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า 
(ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงผลการค้นหาค้าร้อง เช่น เลขที่ค้าร้อง วันที่ยื่นค้า
ร้อง เลขท่ีผู้ใช้น ้า เป็นต้น 

 
 
- ระบบแสดงหน้าจอ “ค้าร้องขอคืนเงินรายได้ที่เก่ียวกับผู้ใช้น ้า 

(บันทึก)” ส้าหรับบันทึกผล 
- ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึกและบันทึกข้อมูล  
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การบันทึกข้อมูล
การคืนเงินและ
ออกใบลดหนี  

3.1 คลิกท่ีเมนู 10.2 การคืนเงินรายได้ที่เกี่ยวกับ
ผู้ใช้น ้า ระบบการคืนเงิน 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การคืนเงินรายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
(ค้นหา)” ส้าหรับการค้นหา 

3.2 คลิกปุ่ม “คืนเงิน” ในหน้าจอ “การคืนเงิน
รายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า (ค้นหา)” 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การคืนเงินรายได้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้น ้า 
(บันทึก)” ส้าหรับบันทึกการคืนเงิน 

3.3 กรอกเลขท่ีใบเสร็จที่ต้องการขอคืนเงิน และ
คลิกปุ่ม  

- ระบบแสดงข้อมูลใบเสร็จเดิม เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จ้านวน
เงิน เป็นต้น 

3.4 กรอกข้อมูลการคืนเงิน และคลิกปุ่ม “บันทึก” - ระบบแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการคืนเงินและบันทึกการคืนเงิน 
พร้อมพิมพ์ใบลดหนี   
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40. ค้าร้องเปลี่ยนขนาดมาตร(บันทึกผลการถอดมาตร) 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 บันทึกข้อมูล/
ตรวจสอบหน่วย
น ้าและถอดมาตร 

1.1 คลิกเมนู1.14 ค้าร้องเปลี่ยนขนาดมาตร 
1.2 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
1.3 คลิกปุ่ม ดูข้อมูลค้าร้อง  
1.4 กรอกข้อมูลหน่วยน ้า ข้อมูลการถอดมาตร 
เลือกสถานะการปิดงาน และวันที่อนุมัติ คลิกปุ่ม
บันทึก 

- แสดงหน้าจอค้าร้องเปลี่ยนขนาดมาตร 
- ระบบแสดงรายการค้าร้องที่ค้นหา 
 
- ระบบแสดงข้อมูลค้าร้อง 
- ระบบบันทึกข้อมูล แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้ว
เสร็จ และกลับสู่หน้าจอค้าร้องเปลี่ยนขนาดมาตร 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 การตั งหนี ค่า
น ้าค้างมาตร 

2.1 คลิกเมนู1.14 ค้าร้องเปลี่ยนขนาดมาตร 
2.2 คลิกปุ่มพิมพ์รายงานตรวจสอบ 
2.3 คลิกปุ่มตั งหนี ค่าน ้า 
2.4 คลิกปุ่มบันทึก 
 
2.5 คลิกปุ่มพิมพ์ทะเบียนการตั งหนี ค่าน ้า 
 
2.6 คลิกปุ่มพิมพ์ใบแจ้งหนี  

- แสดงหน้าจอค้าร้องเปลี่ยนขนาดมาตร 
- ระบบพิมพ์รายงานตรวจสอบออกทางเครื่องพิมพ์ 
- แสดงหน้าจอยืนยันการตั งหนี ค่าน ้า 
- แสดงหน้าจอยืนยันการตั งหนี ค่าน ้า คลิกปุ่ม OK ระบบท้า

การตั งหนี  และแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 
- ระบบพิมพ์รายงานทะเบียนการตั งหนี ค่าน ้าออกทาง

เครื่องพิมพ์ 
- ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี ออกทางเครื่องพิมพ์ 
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41. การเปลี่ยนขนาดมาตร-กปภ. และ การเปลี่ยนมาตรเสียล้างมาตร-พนง.อ่านมาตรพบ 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1  บันทึกการเปลี่ยน
ขนาดมาตร 

1.1 คลิกเมนู 6.2 การเปลี่ยนมาตร กรณี กปภ. 
ด้าเนินการเอง จากระบบทะเบียนมาตรวัดน ้า 
1.2 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้าแล้วคลิกปุ่ม  
 
 
 
1.3 กรอกข้อมูลมาตรวัดน ้าเดิม  
 
 
1.4 กรอกข้อมูลมาตรใหม่ และคลิกปุ่ม “บันทึก” 
 
1.5 คลิกเมนู “การเปลี่ยนมาตร กรณี กปภ. 
ด้าเนินการเอง” 
1.6 กรอกข้อมูลค้าร้องที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่
ค้าร้อง เลขที่ผู้ใช้น ้า เป็นต้น คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
1.7 คลิกปุ่ม ดูข้อมูล 
1.8 คลิกเมนู “การเปลี่ยนมาตร กรณี กปภ. 
ด้าเนินการเอง” และคลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน
ตรวจสอบ” 
1.9 คลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

- ระบบแสดงหน้าจอการเปลี่ยนมาตร กรณี กปภ. ด้าเนินการ
เอง 

- ระบบท้าการค้นหาตามรหัสผู้ใช้น ้าที่ผู้ใช้งานกรอก 
ถ้าค้นพบ แสดงรายละเอียดส่วน “ข้อมูลผู้ใช้น ้า” และ
รายละเอียด “ข้อมูลมาตรเดิม” ถ้าไม่พบ แสดงข้อความแจ้ง
ผู้ใช้งาน 
-เลือกสภาพมาตร และกรอกหมายเลขมาตรที่อ่านได้ ระบบ
ค้านวนหน่วยน ้าค้างมาตรให้อัตโนมัติ แสดงในช่องหน่วย
น ้าค้างมาตร 
-ระบบบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนขนาดมาตร และ 
หน่วยน ้าค้างมาตร เข้าสู่ระบบทะเบียนมาตรวัดน ้า  
- ระบบแสดงหน้าจอการเปลี่ยนมาตร กรณี กปภ. ด้าเนินการ 
เอง 
- ระบบแสดงรายการการเปลี่ยนขนาดมาตร 
 
- ระบบแสดงข้อมูลการเปลี่ยนขนาดมาตร 
- ระบบจะสร้างค้าร้องขอคืนเงินประกันให้อัตโนมัติ 
-ระบบแสดงรายงานการเปลี่ยนมาตร กรณี กปภ.ด้าเนินการ
เอง 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
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42. การยกเลิกสัญญาโดย กปภ. 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การบันทึกข้อมูล
การยกเลิกสัญญา
โดย กปภ. 

1.1 คลิกเมนู7.5 การยกเลิกสัญญาโดยกปภ. 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
1.3 กรอกเลขท่ีผู้ใช้น ้าแล้วคลิกปุ่ม  
1.4 คลิกปุ่มบันทึก 
1.5 คลิกปุ่ม OK 

- แสดงหน้าจอการยกเลิกสัญญาโดยกปภ.หน้าค้นหา 
- ระบบแสดงหน้าจอการยกเลิกสัญญาโดยกปภ. 
- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
- ระบบบันทึกข้อมูลการอนุมัติ  

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 พิมพ์หนังสือแจ้ง
ผู้ใช้น ้า  

2.1 เลือกเมนู 17.8 โอนเงินประกันเป็นรายได้ ที่
เมนรูะบบแจ้งเตือนผู้ใช้น ้า 
2.2 กรอกค้าค้น และกดปุ่มค้นหา 
2.3 คลิกเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ จากนั นกด
ปุ่ม “พิมพ์รายงาน” 

- ระบบแสดงหน้าต่างค้นหาข้อมูลแจ้งเตือนผู้ใช้น ้า-โอนเงิน
ประกันเป็นรายได้ 

- ระบบแสดงผลการค้นหา 
- ระบบแสดงแบบฟอร์มแจ้งผู้ใช้น ้าตามท่ีได้เลือกรายการ 
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43. การคืนเงินประกันการใช้น ้า กรณีหักกลบหนี ค่าน ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1  บันทึกการหักกลบ
หนี ค่าน ้าผ่าน
มาตรด้วยเงิน
ประกันการใช้น ้า
กรณีหนี ค่าน ้ามี
มูลค่าเท่ากับเงิน
ประกันการใช้น ้า 

1.1 คลิกเมนู10.4 การคืนเงินประกันการใช้น ้า 
กรณีหักกลบหนี ค่าน ้า 
1.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
 
1.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้า คลิกปุ่มดูข้อมูลผู้ใช้น ้า 
)สัญลักษณ์ ที่อยู่ขวามือ( 
1.4 กรอกข้อมูลการอนุมัติเรื่องถอนคืนเงินประกัน
เพ่ือหักกลบหนี ค่าน ้า คลิกปุ่มบันทึก 
1.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบลดหนี  
1.6 คลิกปุ่มพิมพ์ใบเสร็จค่าน ้า 

- แสดงหน้าจอการคืนเงินประกันการใช้น ้า กรณีหักกลบหนี ค่า
น ้า 

- แสดงหน้าจอบันทึกการคืนเงินประกันการใช้น ้า กรณีหักกลบ
หนี ค่าน ้า 

- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า และค้านวนการหักกลบหนี ค่าน ้า
กับเงินประกันการใช้น ้า 
- ระบบบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล
แล้วเสร็จ 
- ระบบพิมพ์ใบลดหนี  ออกทางเครื่องพิมพ์ 
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน ้าออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2  บันทึกการหักกลบ
หนี ค่าน ้าผ่าน
มาตรด้วยเงิน
ประกันการใช้น ้า
กรณีหนี ค่าน ้ามี
มูลค่าน้อยกว่าเงิน
ประกันการใช้น ้า 

2.1 คลิกเมนู10.4 การคืนเงินประกันการใช้น ้า 
กรณีหักกลบหนี ค่าน ้า 
2.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
 
2.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้า คลิกปุ่มดูข้อมูลผู้ใช้น ้า 
)สัญลักษณ์รูปแว่นขยายที่อยู่ขวามือ( 
2.4 กรอกข้อมูลการอนุมัติเรื่องถอนคืนเงินประกัน
เพ่ือหักกลบหนี ค่าน ้า คลิกปุ่มบันทึก 
2.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบลดหนี  
2.6 คลิกปุม่พิมพ์ใบเสร็จค่าน ้า 

- แสดงหน้าจอการคืนเงินประกันการใช้น ้า กรณีหักกลบหนี ค่า
น ้า 

- แสดงหน้าจอบันทึกการคืนเงินประกันการใช้น ้า กรณีหักกลบ
หนี ค่าน ้า 

- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้น ้า และค้านวนการหักกลบหนี ค่าน ้า
กับเงินประกันการใช้น ้า 
- ระบบบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล
แล้วเสร็จ  
- ระบบพิมพ์ใบลดหนี  ออกทางเครื่องพิมพ์ 
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน ้าออกทางเครื่องพิมพ์ 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
2.7 คลิกปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรายได้เบ็ดเตล็ด  - ระบบพิมพ์ใบเสร็จรายได้เบ็ดเตล็ด 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

3  บันทึกการหักกลบ
หนี ค่าน ้าผ่าน
มาตรด้วยเงิน
ประกันการใช้น ้า
กรณีหนี ค่าน ้ามี
มูลค่ามากกว่าเงิน
ประกันการใช้น ้า 

3.1 คลิกเมนู10.4 การคืนเงินประกันการใช้น ้า 
กรณีหักกลบหนี ค่าน ้า 
3.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
 
3.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้น ้า คลิกปุ่มดูข้อมูลผู้ใช้น ้า 
)สัญลักษณ์รูปแว่นขยายที่อยู่ขวามือ( 
3.4 กรอกข้อมูลการอนุมัติเรื่องถอนคืนเงินประกัน
เพ่ือหักกลบหนี ค่าน ้า คลิกปุ่มบันทึก 
3.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบลดหนี  
3.6 คลิกปุ่มพิมพ์ใบเสร็จค่าน ้า 

- แสดงหน้าจอการคืนเงินประกันการใช้น ้า กรณีหักกลบหนี ค่า
น ้า 

- แสดงหน้าจอบันทึกการคืนเงินประกันการใช้น ้า กรณีหักกลบ
หนี ค่าน ้า 

- ระบบแสดงข้อมลูผู้ใช้น ้า และค้านวนการหักกลบหนี ค่าน ้า
กับเงินประกันการใช้น ้า 
- ระบบบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล
แล้วเสร็จ 
- ระบบพิมพ์ใบลดหนี  ออกทางเครื่องพิมพ์ 
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน ้าออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

4 การตัดหนี สูญ 
กรณีหนี ค่าน ้ามี
มูลค่ามากกว่าเงิน
ประกันการใช้น ้า 

4.1 คลิกเมนู10.4 การคืนเงินประกันการใช้น ้า 
กรณีหักกลบหนี ค่าน ้า 
4.2 กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการค้นหา เช่น 
เลขที่ผู้ใช้น ้า เลขท่ีบัตรประชาชน คลิกปุ่มค้นหา 
4.3 คลิกปุ่มดูข้อมูลค้าร้อง )สัญลักษณ์รูปแว่น
ขยายที่อยู่ขวามือของรายการ( 
4.4 กรอกข้อมูลการอนุมัติตัดหนี สูญ และกดปุ่ม
บันทึก 
4.5 คลิกปุ่ม OK 
 
4.6 คลิกปุ่มพิมพ์ใบลดหนี ตัดหนี สูญพร้อมท้างาน 

- แสดงหน้าจอการคืนเงินประกันการใช้น ้า กรณีหักกลบหนี ค่า
น ้า 

- ระบบแสดงรายการตามการค้นหา 
 
- ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดการคืนเงินประกันการใช้น ้า 

กรณีหักกลบหนี ค่าน ้า 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 
- ระบบบันทึกการอนุมัติตัดหนี สูญ ปุ่มพิมพ์ใบลดหนี ตัดหนี สูญ

พร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบลดหนี ตัดหนี สูญออกทางเครื่องพิมพ์ 
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44. การโอนเงินประกันการใช้น ้านอกระบบเป็นรายได้ กปภ. 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานอ้านวยการ 1 การพิมพ์จดหมาย
แจ้งผู้ใช้น ้าเพื่อ
โอนเงินประกัน
การใช้น ้าเป็น
รายได้ กปภ. 

1.1 คลิกเมนู14.1 การโอนเงินประกันการใช้น ้า
นอกระบบเป็นรายได้ กปภ. 
1.2 กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาเงินประกันการใช้น ้า
นอกระบบ เช่น เลขที่ผู้ใช้น ้า เลขท่ีบัตรประชาชน 
เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
1.3 คลิกปุม่ดูข้อมูล )สัญลักษณ์รูปแว่นขยายที่อยู่
ขวามือของรายการ( 
1.4 คลิกปุ่มพิมพ์จดหมาย 

- ระบบแสดงหน้าจอการโอนเงินประกันการใช้น ้านอกระบบ
เป็นรายได้ กปภ. 

- ระบบแสดงลิสต์เงินประกันการใช้น ้านอกระบบตามข้อมูล
การค้นหา 

 
- ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ใช้น ้าเพื่อโอนเงิน

ประกันการใช้น ้านอกระบบเป็นรายได้ กปภ. 
- ระบบพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ใช้น ้าออกทางเครื่องพิมพ์ 

งานอ้านวยการ 2 การบันทึกผลการ
อนุมัติ และพิมพ์
ใบลดหนี  
ใบเสร็จรับเงิน 

2.1 คลิกเมนู14.1 การโอนเงินประกันการใช้น ้า
นอกระบบเป็นรายได้ กปภ. 
2.2 กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาเงินประกันการใช้น ้า
นอกระบบ เช่น เลขที่ผู้ใช้น ้า เลขท่ีบัตรประชาชน 
เป็นต้น คลิกปุ่มค้นหา 
2.3 คลิกปุ่มดูข้อมูล )สัญลักษณ์รูปแว่นขยายที่อยู่
ขวามือของรายการ( 
2.4 บันทึกผลการอนุมัติ 
 
2.5 คลิกปุ่มพิมพ์ใบลดหนี  
 
2.6 คลิกปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

- ระบบแสดงหน้าจอการโอนเงินประกันการใช้น ้านอกระบบ
เป็นรายได้ กปภ. 

- ระบบแสดงลิสต์เงินประกันการใช้น ้านอกระบบตามข้อมูล
การค้นหา 

 
- ระบบแสดงหน้าจอบันทึกผลการอนุมัติ 
 
- ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ปุ่มพิมพ์

ใบลดหนี พร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบลดหนี ออกทางเครื่องพิมพ์ ปุ่มพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินพร้อมท้างาน 
- ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกทางเครื่องพิมพ์ 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานอ้านวยการ 3 ตรวจสอบรายงาน

สรุปรายได้ 
3.1 คลิกเมนู 16.1 รายงานประจ้าวัน 
3.2 เลือก “R-013 รายงานสรุปรายได้” 
3.3 กรอกค้าค้นและคลิกปุ่ม “ประมวลผล” 

- ระบบแสดงหน้าจอรายงานประจ้าวัน 
- ระบบแสดงหน้าจอค้นหา 
- ระบบแสดงรายงานสรุปรายได้ 
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45. การโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

ผู้ดูแลระบบ 
)กปภ.ข./
กพส.( 

1 สร้างสายและ
เส้นทางการอ่าน
มาตร เพ่ือรองรับ
การโอนเปลี่ยน
ศูนย์ต้นทุน 

1.1 ผู้ดูแลระบบสร้างสายและเส้นทางการอ่านมาตร 
เพ่ือรองรับการโอนเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนให้กับกปภ.
สาขาที่จะรับโอนผู้ใช้น ้า 

- ระบบสร้างสายและเส้นทางการอ่านมาตร 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 บันทึกการโอน
เปลี่ยนรหัสศูนย์
ต้นทุน )ผู้โอน( 

2.1 คลิกท่ีเมนู 7.2 การโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน 
 
2.2 คลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
2.3 เลือกประเภทการโอนเปลี่ยนศูนย์ต้นทุน  
- กรณีโอนเป็นรายผู้ใช้น ้า ให้ค้นหาโดยเลขผู้ใช้น ้า 
- กรณีโอนเป็นเส้นทางการอ่านมาตร ให้ค้นหาโดย
รหัสเส้นทางการอ่านมาตร 
- กรณีโอนเป็นสายการอ่านมาตร ให้ค้นหาโดยรหัส
สายการอ่านมาตร 
2.4 กรอกข้อมูลหน่วยงานที่รับโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์
ต้นทุน และกดปุ่มบันทึกข้อมูล 
2.5คลิกปุ่ม OK 
 
 
2.6 คลิกปุ่มพิมพ์รายงานตรวจสอบรายการผู้ใช้น ้า 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน” 
ส้าหรับการค้นหา 

- ระบบแสดงหน้าจอการโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน 
- ระบบแสดงรายการที่ต้องการโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน 
 
 
 
 
 
- ระบบแสดงข้อมูลหน่วยงานที่รับโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน

และหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 
- ระบบบันทึกข้อมูลการโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน และ

แสดงหน้าจอ“การโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน” ส้าหรับการ
ค้นหา 

- ระบบพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การปิดสิ นวันและ
ปิดสิ นเดือน 

3.1 กปภ.สาขาที่รับโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุนท้าการ
ปิดสิ นวันและปิดสิ นเดือนให้เรียบร้อย แล้วแจ้งกปภ.
สาขาที่โอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุนด้าเนินการต่อ 
3.2 กปภ.สาขาที่โอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุนท้าการปิด
สิ นวันและปิดสิ นเดือนให้เรียบร้อย 
3.3 กปภ.สาขาที่รับโอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุนและ
กปภ.สาขาที่โอนเปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุนตรวจสอบ
รายงานที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบท้าการปิดสิ นวัน และปิดสิ นเดือน 
 
 
- ระบบท้าการปิดสิ นวัน ปิดสิ นเดือนและประมวลผลการโอน

เปลี่ยนรหัสศูนย์ต้นทุน 
- ระบบพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
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46. ปิดสิ นวัน-ประปา 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การปิดสิ นวัน 1.1 คลิกเมนู 12.3 การปิดสิ นวัน 
1.2 คลิกปุ่มล๊อคระบบ 
1.3 งานอ้านวยการคลิกปุ่มพร้อมปิดสิ นวัน 
 
1.4 งานจัดเก็บรายได้คลิกปุ่มปิดสิ นวัน 
 
 
 
1.5 คลิกปุ่มส่งออกไฟล์สิ นวัน 

- ระบบแสดงหน้าจอการปิดสิ นวัน 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการล๊อคระบบ 
- ระบบบันทึกสถานะพร้อมปิดสิ นวันที่งานอ้านวยการ ปุ่ม
ปิดสิ นวันพร้อมท้างาน)เฉพาะที่งานจัดเก็บรายได้( 
- ระบบประมวลผลการปิดสิ นวันแสดงหน้ารายการ
ประมวลผลที่เสร็จสมบูรณ์ (วันสุดท้ายของเดือน ถ้ามีการตั ง
หนี ค้างอยู่ในระบบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และไม่
สามารถปิดสิ นวันได้จนกว่าจะท้างานเสร็จ) 
- ระบบส่งออกไฟล์ข้อมูลประจ้าวัน 

 

47. การส่งข้อมลูไปยังระบบ BL Center 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การส่งออกข้อมูล 1.1 คลิกท่ีเมนู 12.9 การส่งข้อมูลไปยังระบบ 
BLCenter 
1.2 เลือก “วันที่” ที่ต้องการส่งออกข้อมูล และกด
ปุ่มส่งออกข้อมูล 

- ระบบแสดงหน้าจอ “การส่งข้อมูลไปยังระบบ BL Center” 
 
- ระบบส่งออกข้อมูลเป็น Text file วางไว้ใน Path ที่ก้าหนด 
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48. ปิดสิ นเดอืน-ประปา 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 การปิดสิ นเดือน 1.1 คลิกเมนู 12.4 การปิดสิ นเดือน 
1.2 คลิกปุ่มล๊อคระบบ 
1.3งานอ้านวยการคลิกปุ่มพร้อมปิดสิ นเดือน 
 
1.4งานจัดเก็บรายได้คลิกปุ่มปิดสิ นเดือน 
 
1.5คลิกปุ่มส่งออกไฟล์สิ นเดือน 

- ระบบแสดงหน้าจอการปิดสิ นเดือน 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการล๊อคระบบ 
- ระบบบันทึกสถานะพร้อมปิดสิ นเดือนที่งานอ้านวยการ ปุ่ม
ปิดสิ นเดือนพร้อมท้างาน)เฉพาะที่งานจัดเก็บรายได้( 
- ระบบประมวลผลการปิดสิ นเดือน แสดงหน้ารายการ
ประมวลผลที่เสร็จสมบูรณ์ 
- ระบบส่งออกไฟล์ข้อมูลประจ้าเดือน 
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49.  ค้าร้องขอโอนเปลีย่นชื่อผู้ใช้น ้า 
ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

1 บันทึกค้าร้อง 
 

1.1. คลิกเมนู1.33ค้าร้องขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น ้า
)กรณีโอนสิทธิการใช้น ้า( 

1.2. คลิกปุ่มเพ่ิมค้าร้อง 
1.3. กรอกเลขที่ผู้ใช้น ้าที่ขอโอนเปลี่ยนชื่อ แล้วกด

ปุ่มค้นหา 
1.4. กรอกข้อมูลเลขท่ีบัตรประจ้าตัวประชาชน 

ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้น ้า ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
1.5. คลิกเลือกเง่ือนไขในการขอโอนเปลี่ยนชื่อ 
1.6. คลิกเลือกเอกสารประกอบค้าร้อง และ

สามารถกดปุ่มเพ่ิมเติมเอกสาร เพ่ือกรอก
ข้อมูลเอกสารเพ่ิมเติม 

1.7. กดปุ่ม บันทึก 
1.8. กดปุ่ม พิมพ์ค้าร้อง 

- แสดงหน้าจอเมนูค้าร้องขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น ้า)กรณีโอน
สิทธิการใช้น ้า( 

 
- ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้น ้าที่ขอโอนเปลี่ยนชื่อ
และ ข้อมูลใบเสร็จเงินประกันการใช้น ้า 
 
 
- เงื่อนไขแสดงตามหน้าจอ 
 
 
 
- ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกค้าร้อง 
- ระบบพิมพ์ใบค้าร้อง 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

2 อนุมัติค้าร้อง 2.1. คลิกเมน1ู.33ค้าร้องขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น ้า
)กรณีโอนสิทธิการใช้น ้า( 

2.2. ค้นหาข้อมูลที่หน้าค้นหาด้วยเลขท่ีค้าร้อง 
เลขที่ผู้ใช้น ้า เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-
นามสกุลผู้ใช้น ้า หรือเลือกจากสถานะของค้า
ร้อง “อยู่ระหว่างด้าเนินการ” แล้วกดปุ่ม
ค้นหา 

- แสดงหน้าจอเมนูค้าร้องขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น ้า)กรณีโอน
สิทธิการใช้น ้า( 

- แสดงค้าร้องที่ค้นหา 
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ผู้เกี่ยวข้อง ล้าดับ การปฎิบัติงาน ขั นตอน ผลการท้างาน 
2.3. เมื่อพบรายการ กดแว่นขยายเข้าสู่ค้าร้อง 
2.4. เลือกการอนุมัติค้าร้องตามเอกสารขออนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
2.5. กดปุ่มบันทึก 

- แสดงข้อมูลค้าร้องที่ค้นหา 
- การอนุมัติค้าร้องเลือกตามการอนุมัติดังนี  

• กรณีเลือกการอนุมัติค้าร้อง เป็น “ไม่อนุมัติ” ให้
ผู้ใช้งานเลือกการปิดงาน โดยมีให้เลือก 2 สถานะ 
คือ “ปิดงาน)ประปาด้าเนินงานไม่ได้(” และ “ปิด
งาน)ผู้ใช้น ้ายกเลิก” 

• กรณีเลือกการอนุมัติค้าร้องเป็น “อนุมัติ” การปิด
งานแสดงสถานะ “ปิดงาน”  

 
งานจัดเก็บ
รายได้ 

3 การพิมพ์รายงาน 3.1 คลิกท่ีเมนู 16.1.รายงานประจ้าวัน 
3.2 คลิกเลือกรายงาน R_205 รายงานการขอโอน
เปลี่ยนชื่อผู้ใช้น ้า)กรณีโอนสิทธิการใช้น ้า( 
3.3 เลือกวันที่ หรือช่วงวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูล 
3.4 กดปุ่ม ประมวลผล 
 

- ระบบแสดงหน้าจอเมนูรายงานประจ้าวัน 
- ระบบแสดงหน้าจอรายงาน R_205 รายงานการขอโอน

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้น ้า)กรณีโอนสิทธิการใช้น ้า( 
 
- ระบบแสดงรายงาน R_205 รายงานการขอโอนเปลี่ยนชื่อ
ผู้ใช้น ้า)กรณีโอนสิทธิการใช้น ้า( 
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