



คู่มือปฏิบัตงิ าน สํานักงานประปาสาขา
เรือง การปรับปรุ งข้ อมูลผู้ใช้ นํา


[ จัดทําโดย ...คณะทํางานปรั บปรุงระเบียบ คําสัง และวิธีปฏิบัตทิ เกี
ี ยวกับงานด้ านบริการ
ตามคําสัง กปน. ที 100/2553 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2553 ]
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คู่มือปฏิบัตงิ าน สํานักงานประปาสาขา
เรือง การปรับปรุ งข้ อมูลผู้ใช้ นํา
ส่วนควบคุมรายได้ รับเอกสาร/ข้ อมูล เพือดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้ อมูลผู้ใช้ นําจากระบบงานต่าง ๆ ดังนี
1. ระบบรับคําร้ อง
2. ระบบทะเบียนผู้ใช้ นํา (ชําระเงินค่านําหักบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต)
3. ระบบอ่านมาตรออกใบแจ้ งหนี
4. ระบบมาตรวัดนําสาขา
5. ระบบงานติดตังประปา
แบบพิมพ์ ทีใช้
- ใบสังงานการติดตังประปาใหม่ (แบบ ร.33)
1 ฉบับ
- ใบสังดําเนินการมาตรวัดนํา (แบบ ร.34)
1 ฉบับ
- ใบคําร้ องบริการนําประปา (แบบ ร.59)
1 ฉบับ
- ใบแจ้ งความจํานงการใช้ บริการชําระค่านําประปาทางธนาคาร (แบบ ร.74) /
แบบฟอร์ มธนาคาร
1 ฉบับ
- แบบตรวจสอบการใช้ นํา (REQ1R020)
1 ฉบับ
- แบบตรวจสอบแก้ ไขการชําระค่านําทางธนาคารจาก E - Channel
(รายงานตรวจสอบข้ อมูลทีลงทะเบียนแล้ วยังไม่ได้ ปรับปรุงทะเบียนผู้ใช้ นํา REG1I050) 1 ฉบับ
หน่ วยงาน
ส่วนควบคุมรายได้

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. รั บ เอกสาร/ข้ อมูล เพื อดํ า เนิ น การตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ข้ อมูล ผู้ ใช้ นํ าจาก
ระบบงานดังนี
1.1 ระบบรับคําร้ อง
รับเอกสารจากส่วนบริการการใช้ นํา แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี
1.1.1 กรณีสว่ นบริ การการใช้ นําสามารถปรับปรุงข้ อมูลผู้ใช้ นําได้ ทนั ที ตาม
คู่ มื อ ปฏิ บัติ ง านการรั บ คํ า ร้ อง เช่ น การแก้ ไขชื อ ที อยู่ การโอน
กรรมสิ ท ธิ การใช้ นํ า การแก้ ไ ขสถานที ส่ ง ใบแจ้ งหนี การเปลี ยน
ประเภทผู้ใ ช้ นํ า(ได้ รั บ การอนุมัติ โ ดย หน.สบน.) ฯลฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูลกับเอกสาร ถ้ าไม่ถกู ต้ องดําเนินการตามข้ อ 2
1.1.2 กรณีทีส่วนบริ การการใช้ นําไม่สามารถปรับปรุ งข้ อมูลผู้ใช้ นําได้ ทนั ที
ตามคู่มือปฏิบัติงานการรับคําร้ อง เช่น การเปลียนประเภทผู้ใช้ นํา
นอกจากกรณี ข้ อ 1.1.1 การเปลียนแปลงการให้ สว่ นลดทหารผ่านศึก
การโอนการใช้ นําชัวคราวเป็ นถาวรหรื อจากถาวรเป็ นชัวคราว ฯลฯ
ตรวจสอบเอกสารแล้ วดําเนินการตามข้ อ 2
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ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1.2 ระบบทะเบียนผู้ใช้ นํา (ชําระเงินค่านําหักบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต)
1.2.1 รั บเอกสารใบแจ้ งความจํ านงการใช้ บริ การชํ าระค่า นํ าประปาทาง
ธนาคาร (แบบ ร.74) /แบบฟอร์ มของธนาคารจากผู้ใช้ นํา ส่วนบริ การ
การใช้ นํา และกองจัดเก็บพิเศษ ตรวจสอบเอกสารแล้ วดําเนินการ
ตามข้ อ 2
1.2.2 รับข้ อมูลการชําระค่านําทางธนาคารจาก E-Channel ในระบบ CIS
พิมพ์แบบตรวจสอบ พร้ อมอนุมตั ิปรับปรุ งข้ อมูลแล้ วเก็บเอกสารเป็ น
หลักฐาน
1.3 ระบบอ่านมาตรออกใบแจ้ งหนี
- รับเอกสารขอปรับปรุ งเส้ นทาง ลําดับที DMA ข้ อมูลการใช้ นํา รายงาน
การเปลี ยนประเภท ฯลฯ จากส่ว นอ่า นมาตร มาตรวจสอบเอกสารและ
ดําเนินการตามข้ อ 2
1.4 ระบบมาตรวัดนําสาขา
- รับเอกสารใบสังดําเนินการมาตรวัดนํา (แบบ ร.34)และเอกสารประกอบ
จากส่วนบริการมาตร ทําการตรวจสอบข้ อมูลแล้ วดําเนินการตามข้ อ 2
กรณี ยุบทะเบียนการใช้ นําให้ ดําเนินการตามคู่มือการปฎิบตั ิงาน เรื องการ
ยกเลิกการใช้ นํา
1.5 ระบบงานการติดตังประปา
- รับเอกสารใบสังงานการติดตังประปาใหม่ (แบบ ร.33) จากส่วนอ่าน
มาตร ดําเนินการตามข้ อ 2
2. ดําเนินการปรับปรุ งข้ อมูลผู้ใช้ นําโดยการบันทึกข้ อมูลในระบบ CIS ตามคู่มือ
ปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องแล้ วเก็บเอกสารเป็ นหลักฐาน
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