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คู่มือปฏิบัตงิ าน สํานักงานประปาสาขา
เรื อง การจ่ ายคืนเงิน
การจ่ ายคืนเงินผู้ใช้ นํา& คืนได้ หลายกรณี ดังนี &
กรณีที 1 คืนเงินประกันการใช้ นํ %า
กรณีที 2 คืนเงินค่านํ %า เนืองจากกรณีชําระค่านํ %าซํ %า/เกิน
กรณีที 3 คืนเงินค่าติดตังประปา
%
เนืองจากยกเลิกการติดตัง%
กรณีที 4 คืนเงินอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร ค่าฝากมาตร ค่าปรับปรุงท่อ ค่าต่ออายุการใช้ นํ %าชัว คราว ฯลฯ

เอกสารประกอบ
-

ต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงินค่าเงินประกันการใช้ นํ %า (ถ้ ามี)
ต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงินค่านํ %าฯ (ถ้ ามี)
ต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงินค่าติดตังพร้
% อมเงินประกัน (ถ้ ามี)
สําเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้ นํ %า
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ใช้ นํ %า
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็ นนิติบคุ คล)
กรณีมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนขอคืนเงินแทน จัดทําหนังสือมอบอํานาจ พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และ
ของผู้รับมอบอํานาจ

เงือนไขการคืนเงิน
- การจ่ายคืนเงิน สามารถจ่ายด้ วยเงินสดย่อย /เช็คทีสาํ นักงานประปาสาขา หรื อโดยวิธีเงินยืมตามระเบียบ คําสัง การ
ประปานครหลวง
- กรณีคืนเงินประกันการใช้ นํ %าโดยนําฝากเข้ าบัญชีผ้ ใู ช้ นํ %า ชือเจ้ าของบัญชีเงินฝากต้ องตรงกับชือในใบเสร็จรับเงิน
ใบกํากับภาษี
- กรณีคืนเงินเป็ นเงินสด /เช็ค ให้ จ่ายให้ ผ้ ใู ช้ นํ %า หรื อ ผู้รับมอบอํานาจ

แบบพิมพ์ ท ีใช้
-

ใบคําร้ องบริ การนํ %าประปา (แบบ ร.59)
ใบขออนุมตั จิ ่ายคืนเงิน
ใบขออนุมตั จิ ่ายคืนเงิน (กรณีคืนเงินค่าติดตังประปาใหม่
%
)
ใบเบิกเงินสดย่อย/เช็ค
ทะเบียนเงินสดย่อย
ใบลดหนี %
รายงานใบลดหนี %
ทะเบียนเช็ค
รายงานเช็คสัง จ่ายเงิน
ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย/เช็ค

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

2
2
1
1
1
3
2
1
1
3

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
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แบบพิมพ์ ท ีใช้
-

เช็ค
ใบยืมเงินและหักล้ างเงินยืม
รายงานรายละเอียดงานคืนเงิน(REP3Q010(2)
รายงานเงินประกัน (REG1Q090)
ใบส่งเรื องให้ สกล.

หน่ วยงาน

ส่วนบริ การการใช้ นํ %า

ส่วนจัดเก็บและรับเงิน /
ส่วนจัดเก็บและรับเงิน /
ส่วนอ่านมาตร

1 ชุด
1 ชุด

1 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ

ขัน& ตอนการปฏิบัตงิ าน
- เมือผู้ใช้ นํา& ยืนเรืองขอคืนเงินทุกกรณี เช่ น ขอคืนเงินค่ านํา& ,ค่ าติดตัง& ประปา ฯลฯ พร้ อมแนบ
เอกสารประกอบการขอคืนเงิน
- กรณีผ้ ูใช้ นํา& ร้ องเรียนทางโทรศัพท์ ให้ พนักงานทีเป็ นผู้รับการร้ องเรียนยืนคําร้ องแทนผู้ใช้ นํา& ที สบน.
1. ตรวจสอบหนี %ทีผ้ ใู ช้ นํ %าค้ างชําระทุกประเภท และเอกสารประกอบการขอคืนเงินให้ ถกู ต้ อง ถ้ ามีหนี %ค้ างต้ อง
ให้ ผ้ ใู ช้ นํ %าชําระเงินเรียบร้ อยก่อน จากนันให้
% บนั ทึกข้ อมูลคําร้ อง และวิธีรับเงินคืน แล้ วพิมพ์ใบคําร้ อง
บริ การนํ %าประปา (แบบ ร.59) 1 ชุด 2 ฉบับ ให้ ผ้ ใู ช้ นํ %าลงชือในคําร้ อง แจกจ่ายเอกสาร ดังนี %
- ให้ ผ้ ูใช้ นํา&
- ใบคําร้ องบริ การนํ %าประปา (แบบ ร.59)
ฉบับที 2
- นําเอกสารไปดําเนินการแล้ วแต่ กรณี
- เอกสารประกอบฯ
- ใบคําร้ องบริ การนํ %าประปา (แบบ ร.59)
ฉบับที 1
กรณีคืนเงินประกันการใช้ นํ %า ค่านํ %ารับซํ %า/เกิน และค่าธรรมเนียมฯ ให้ สว่ นจัดเก็บและรับเงิน
ดําเนินการตามข้ อ 3 ต่อไป
กรณีคืนเงินค่านํ %าให้ ส่วนควบคุมรายได้ หรื อ ส่วนอ่านมาตร ดําเนินการตาม ข้ อ 3 และข้ อ 4
ต่อไป
กรณีคืนเงินค่าติดตังประปา
%
ให้ สว่ นก่อสร้ าง ดําเนินการตามข้ อ 5 ต่อไป
กรณีคืนเงินอืนๆ ให้ สจก. / สคร./ สอม. แล้ วแต่กรณี
2. รับเอกสารจาก สบน. แล้ วตรวจสอบเอกสาร และดําเนินการดังนี %
กรณีคืนเงินประกันการใช้ นํา&
3. จัดทําใบขออนุมตั ิจา่ ยคืนเงิน 1 ชุด 2 ฉบับ
กรณีคืนเงินค่ านํา&
4. สอม.จัดทําบันทึกขออนุมตั ิลดหนี %ค่านํ %าทีเ กิน 1 ฉบับ และใบอนุมตั ิจ่ายคืนเงิน
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ขัน& ตอนการปฏิบัตงิ าน

ส่วนควบคุมรายได้
1 ชุด 2 ฉบับ ตรวจสอบจํานวนเงินทีจ ะคืนผู้ใช้ นํ %า พร้ อมกับแบบ เอกสารเพิมเติมแล้ วแต่กรณี ดังนี %.
. คืนเงินประกันการใช้ นํ %า
- การ์ ดเงินประกันการใช้ นํ %า หรื อ
- รายงานเงินประกัน (REG1Q090) หรื อ
- ทะเบียนเงินประกันการใช้ นํ %าของผู้ใช้ นํ %าแต่ละราย
 คืนค่านํ %าซํ %า/เกิน
- แบบรายวันทัว ไปค่านํ %ารับเกิน (สําเนา) หรื อ
- ใบเสร็ จรับเงินค่านํ %ารับเกิน (รหัส 44) (ต้ นฉบับ)
 คืนเงินอืนๆ
- ใบเสร็ จรับเงิน หรื อ
- เอกสารประกอบการคืนเงิน หรื อ
- เอกสารแสดงการชําระเงินจากระบบ CIS (แทนใบเสร็ จรับเงิน)
รวบรวมเอกสารนําเสนอผู้มีอาํ นาจ เพือขออนุมตั ิคืนเงิน ดําเนินการตาม ข้ อ 9 ต่อไป
ส่วนก่อสร้ าง
5. รับเอกสาร ตรวจสอบการติดตังประปา
%
แล้ วแต่กรณีดงั นี %
- ติดตังแล้
% ว ประทับข้ อความ ”ติดตังแล้
% ว วันทีติดตัง”% ในเอกสารการขอคืนเงิน ส่งเรื องคืน
สบน. ดําเนินการในข้ อ 6 ต่อไป
- ยังไม่ได้ ติดตัง% ถ้ าเบิกพัสดุแล้ วให้ จดั ทําใบคืนพัสดุ และประทับข้ อความ
“ถอนเงินค่าติดตังคื
% น ใบคืนพัสดุเลขที ________ ” ในเอกสารการขอติดตังประปา
%
ส่งเรื องการขอคืนเงิน ให้ สอบ.ดําเนินการในข้ อ 7 ต่อไป
ส่วนบริ การการใช้ นํ %า
6. รับเอกสารจาก สกส. แล้ วจัดทําใบแจ้ งผู้ใช้ นํ %าว่าไม่สามารถถอนเงินคืนได้
บันทึกปิ ดงานคําร้ องนี %
ส่วนสํารวจและออกแบบ
7. รับเอกสารจาก สกส. แล้ วตรวจสอบความถูกต้ อง ทําการคํานวณรายการคืน เงิน และจัดทําใบขอ
อนุมตั ิจา่ ยคืนเงิน 1 ชุด 1 ฉบับ รวบรวมเอกสารเพือนําเสนอผู้มีอํานาจ อนุมตั จิ ่ายคืนเงินค่าติดตัง%
ประปาต่อไปในข้ อ 9
ผู้มีอํานาจอนุมตั คิ ืนเงิน
8. ลงนามอนุมตั ใิ นใบขออนุมตั จิ ่ายคืนเงิน หน่วยงานต้ นเรื อง จัดทําใบนําส่งเรื องแล้ วส่งเรื องให้
ส่วนกลางสาขา
ส่วนกลางสาขา
9. รับเอกสารการขอคืนเงิน ตรวจสอบความถูกต้ อง และวิธีรับเงินคืน แล้ วรวบรวม เอกสารเสนอผู้มี
อํานาจอนุมตั ิจา่ ยเงิน ลงนามอนุมตั ิการจ่ายเงินในใบขออนุมตั จิ า่ ย คืนเงิน เมือ ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วให้
บันทึกการอนุมตั ิจา่ ยคืนเงินในระบบงาน CIS.และ ดําเนินการ ดังนี %
- กรณีคืนเงินโดยเงินสดย่อย/เช็ค ดําเนินการตามข้ อ 10 ต่อไป
- กรณีคืนเงินโดยยืมเงินทดรองจ่าย ดําเนินการตามข้ อ 16 ต่อไป
10. กรณีคืนเงินโดยเงินสดย่อย/เช็ค ดําเนินการดังนี %
10.1 กรณีจดั ทําเช็คเพือจ่ายเช็ค หรื อนําเช็คฝากเข้ าบัญชีธนาคารให้ ผ้ ใู ช้ นํ %า
จัดทําเช็คสัง จ่ายเงิน และรายงานเช็คสัง จ่าย ผู้เบิกเช็คลงนามรับเช็ค
และ เสนอผู้มีอาํ นาจ ลงนามในเช็คสัง จ่าย แล้ วดําเนินการตามข้ อ 11 ต่อไป
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ตามคําสัง กปน. ที  100/2553 ลงวันที  22 กุมภาพันธ์ 2553
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ส่วนกลางสาขา
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ขัน& ตอนการปฏิบัตงิ าน
10.2 กรณีเบิกเงินสดเพือจ่ายเงินสด หรื อนําเงินสดฝากเข้ าบัญชีธนาคารให้ ผ้ ใู ช้ นํ %านําเอกสารไป
เบิกเงินสด บันทึกการเบิกเงินในทะเบียนเงินสดย่อยและให้ ผ้ เู บิกเงิน
ลงนามในช่องผู้รับเงิน แล้ วดําเนินการตามข้ อ 11 ต่อไป

ถ้ าผู้ใช้ นํา& ต้ องการให้ นําฝากเข้ าบัญชีธนาคาร
11. ดําเนินการดังนี %
- จัดทําใบนําฝากธนาคาร 3 ฉบับ นําเงิน/เช็ค ฝากเข้ าบัญชีผ้ ใู ช้ นํ %า และมอบใบนําฝาก
ธนาคาร ฉบับที 1 ให้ ธนาคาร
- ประทับข้ อความ "นําฝากบัญชีผ้ ใู ช้ นํ %า" ในใบขออนุมตั ิจา่ ยคืนเงินทุกฉบับ และเอกสารที
เกียวข้ องทังหมด
%
- บันทึกชือธนาคาร เลขทีบญ
ั ชีทีนําเข้ าบัญชีผ้ ใู ช้ นํ %า ในระบบ CIS แล้ วดําเนินการตามข้ อ 14
ต่อไป

ถ้ าผู้ใช้ นํา& ต้ องการรั บเงินคืนเป็ นเงินสด/เช็ค
12. ให้ ติดต่อผู้ใช้ นํ %ามารับเงินคืนเมือผู้ใช้ นํ %ามารับเงินให้ ประทับข้ อความ "จ่ายเงินสด" หรื อ
“จ่ายเช็ค” ในใบขออนุมตั ิจ่ายคืนเงินทุกฉบับ และเอกสารทีเกียวข้ องทังหมด
%
บันทึกข้ อมูลการ
จ่ายเงินสด /เช็ค ในระบบ CIS
13. จัดทําใบลดหนี % 3 ฉบับ
14. บันทึกรายละเอียดของใบลดหนี % / บรท.ค่านํ %ารับเกิน / ใบเสร็ จรับเงิน (รหัส 44) ในใบขออนุมตั ิ
จ่ายคืนเงิน
15. ให้ ผ้ ใู ช้ นํ %าลงชือรับเงินสดหรื อเช็ค ในใบลดหนี %ทุกฉบับ ใบขออนุมตั ิจา่ ยคืนเงินมอบเงินสด/เช็ค
ใบลดหนี % ฉบับที 1 ใบนําฝากธนาคาร ฉบับที 3 (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ใู ช้ นํ %า เอกสารส่วนทีเหลือ นําไป
ดําเนินการตามข้ อ 18 ต่อไป

กรณีคืนเงินโดยยืมเงินทดรองจ่ าย
16. ดําเนินการ ดังนี %
- จัดทําใบยืมเงินและหักล้ างเงินยืม 2 ฉบับ เสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจ ลงนามอนุมตั ใิ ห้ ยืมเงิน
- ส่งเอกสารทังหมดให้
%
กองตรวจจ่าย เพือปฏิบตั ิตามคูม่ ือบัญชี แล้ ว ลงนามรับเงิน พร้ อมรับ
เอกสารคืนจาก กกง. แล้ วดําเนินการตามข้ อ 13 - 14
- แจ้ งผู้ใชันํ %าให้ มารับ เงิน / เช็ค / นําฝากบัญชีธนาคารผู้ใชันํ %า แล้ วให้ ผ้ ใู ช้ นํ %าลงชือรับเงินสด
หรื อ เช็ค ในใบลดหนี %ทุกฉบับใบขออนุมตั ิจา่ ยคืนเงิน แล้ วแจกจ่ายเอกสาร ดังนี %
16.1 ให้ ผ้ ใู ช้ นํ %า
- เงินสด/เช็ค
- ใบลดหนี %
ฉบับที 1
- ใบนําฝากธนาคาร
ฉบับที 3 (ถ้ ามี)

คณะทํางานปรับปรุง ระเบี ยบ คําสัง ประกาศ และวิ ธีปฏิ บตั ิ ทีเ กี ยวกับงานด้านบริ การ
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หน่ วยงาน
ส่วนกลางสาขา

ณ.สิน& วันทําการ
ส่วนกลางสาขา
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16.2 เอกสารทังหมดดํ
%
าเนินการในข้ อ 17 ต่อไป
- ใบขออนุมตั ิจา่ ยคืนเงิน
ฉบับที 1-2
- เอกสารประกอบฯ
- ใบลดหนี %
ฉบับที 2-3
- ใบคําร้ องบริ การการใช้ นํ %า (แบบ ร.59)
ฉบับที 1
- ใบยืมเงินและหักล้ างเงินยืม
ฉบับที 1-2
17. จัดทํ าบันทึกหักล้ างเงิ นยื มภายในกํ าหนดเวลาและให้ ทันในวันสิ น% เดื อนที จัดทํ าใบลดหนี %
โดยแสดงรายละเอียด เลขที วันที ตามใบลดหนี % จํานวนเงินทีคืนผู้ใช้ นํ %า ภาษี ขาย (ถ้ ามี)
และจํานวนเงินรวมในใบยืมเงินและหักล้ างเงินยืม (หรื อส่วนต่อใบหักล้ างเงินยืม) แล้ วส่ง
หลักฐานเงินยืมให้ กองการเงินเพือตรวจสอบรายการหักล้ างเงินยืม แล้ วดําเนินการตามวิธี
ปฏิบตั ิในคูม่ ือบัญชีตอ่ ไป โดยแจกจ่ายเอกสารดังนี %
17.1 ให้ กองการเงิน ตรวจสอบเอกสารและทําการ หักล้ างเงินยืม แล้ วส่งเอกสารทังหมด
%
ให้ กองตรวจสอบใบสําคัญจ่าย บันทึกบัญชีในระบบ SAP และเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ต่อไป
- ใบขออนุมตั ิจ่ายคืนเงิน
ฉบับที 1
- เอกสารประกอบฯ
- ใบคําร้ องบริ การนํ %าประปา (แบบ ร.59)
ฉบับที 1
- บันทึกและใบยืมเงินและหักล้ างเงินยืม
ฉบับที 1
- ใบนําฝากธนาคาร
ฉบับที 2
17.2 ดําเนินการในข้ อ 22 ต่อไป
- ใบขออนุมตั จิ ่ายคืนเงิน
ฉบับที 2
- ใบลดหนี %
ฉบับที 2-3
- บันทึกและใบยืมเงินและหักล้ างเงินยืม
ฉบับที 2
18. จัดทําใบเบิกเงินสดย่อย/เช็ค ส่งให้ ผ้ เู กียวข้ องลงนาม
19. บันทึกการจ่ายเงินในระบบงาน (SAP) ตามวิธีปฏิบตั ิในคูม่ ือบัญชี หากผู้ใช้ นํ %าไม่ติดต่อขอรับ
เงินคืน ให้ สง่ เรื องคืนส่วนจัดเก็บและรับเงิน ทําการยกเลิกสถานะการคืนเงินประกันฯ
20. บันทึก เลขทีเอกสารทางบัญชี ในใบเบิกเงินสดย่อย/เช็ค บันทึก เลขทีเอกสาร ทางบัญชีทีเกิด
จากระบบ SAP ลงในระบบ CIS
21. จัดทํารายงานใบลดหนี % รายงานอนุมตั ิจา่ ยคืนเงิน รายงานเช็คสัง จ่าย และรายงาน
รายละเอียดงานคืน (REP3Q010(2)
22. เมือต้ องการเบิกชดเชย ให้ จดั ทําใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย/เช็ค ตามวิธีปฏิบตั ิใน คูม่ ือบัญชี แล้ ว
แจกจ่ายเอกสาร ดังนี %
คณะทํางานปรับปรุง ระเบี ยบ คําสัง ประกาศ และวิ ธีปฏิ บตั ิ ทีเ กี ยวกับงานด้านบริ การ
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22.1 กองตรวจจ่าย ดําเนินการตรวจสอบการเบิกชดเชยเงินสดย่อย/เช็คตามวิธีปฏิบตั ิใน คูม่ ือบัญชี
- ใบขออนุมตั จิ ่ายคืนเงิน
ฉบับที 1
- ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย/เช็ค
ฉบับที 1
- ใบนําฝากธนาคาร
ฉบับที 2
22.2 กองภาษี อากร ดําเนินการต่อไปตามวิธีปฏิบตั ิในคูม่ ือบัญชี
- รายงานใบลดหนี %(REP 3R020(1)
ฉบับที 1
22.3 กองการเงิน ดําเนินการต่อไปตามวิธีปฏิบตั ิในคูม่ ือบัญชี
- รายงานเช็คสัง จ่ายเงิน
ฉบับที 2 (รับโทรสาร และรับ สแกน)
22.4 หน่วยงานเจ้ าของเรื อง (สจก./สคร./สอม.) ดําเนินการตามข้ อ 23 ต่อไป
- ใบขออนุมตั จิ ่ายคืนเงิน
ฉบับที 2
- เอกสารประกอบฯ
- ใบคําร้ องบริ การนํ %าประปา (แบบ ร.59) ฉบับที 1
- รายงานเงินประกัน (REG1Q090)
ฉบับที 1
- แบบรายวันทัว ไปค่านํ %ารับเกินหรื อใบเสร็ จรับเงินค่านํ %ารับเกิน
(รหัส 44) (สคร./สจก.)
- รายงานรายละเอียดงานคืนเงิน (REP3Q010(2) ฉบับที 2 (สจก.)
- ใบนําฝากธนาคาร (สําเนาภาพถ่าย)
22.5 เก็บเป็ นหลักฐาน
- รายงานใบลดหนี %(REP3R030(1)
ฉบับที 2
- ใบลดหนี %
ฉบับที 2 -3
- ทะเบียนเงินสดย่อย และทะเบียนเช็ค
- ใบเบิกเงินสดย่อย /เช็ค
ฉบับที 1
- ใบนําฝากธนาคาร (สําเนาภาพถ่าย)
- ใบขออนุมตั ิจา่ ยคืนเงิน
ฉบับที 2
- ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย /เช็ค
ฉบับที 2
- รายงานเช็คสัง จ่ายเงิน
ฉบับที 1
- ต้ นขัวเช็
% ค
- รายงานรายละเอียดงานคืนเงิน(REP3Q010(2) ฉบับที 1
หน่ วยงานเจ้ าของเรือง 23. รับเอกสารการคืนเงินจากส่วนกลาง แล้ วดําเนินการ ดังนี %
ส่วนจัดเก็บและรับเงิน/
- กรณีคืนเงินประกันการใช้ นํ %า ให้ สว่ นจัดเก็บและรับเงิน ตรวจสอบการลบข้ อมูล
ส่วนควบคุมรายได้ /
เงินประกันฯ ในระบบ CIS แล้ ว เก็บเอกสารไว้ เป็ นหลักฐาน
ส่วนอ่านมาตร
- กรณีคืนเงินค่าติดตังประปา
%
ถ้ ามีการคืนเงินประกันฯ ด้ วย ให้ สกส.ทําการ
บันทึกข้ อมูลยกเลิกการติดตังจากทะเบี
%
ยนผู้ใช้ นํ %ารอติดตังแล้
% วส่งเรื องให้ สว่ น
จัดเก็บและรับเงินตรวจสอบการลบข้ อมูลเงินประกันฯในระบบ CIS แล้ วเก็บ
เอกสารไว้ เป็ นหลักฐาน
- กรณีคืนเงินค่านํ %าให้ สคร./สอม. เก็บเอกสารไว้ เป็ นหลักฐาน
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24. จัดทํารายงานเช็คคงค้ างสิ %นเดือน(ถ้ ามีเช็คคงค้ าง) จัดส่งให้ กองการเงิน
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