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คู่มือปฏิบัตงิ าน สํานักงานประปาสาขา
เรื องการรั บคําร้ อง
เมือผู้ใช้ นํามาแจ้ งความประสงค์จะขอรับการใช้ บริการต่าง ๆ จากการประปานครหลวงผู้ใช้ นําจะต้ องนํา หลักฐาน
ต่าง ๆ มายืนคําร้ องทีส่วนบริการการใช้ นํา ส่วนบริการการใช้ นําจะตรวจสอบหลักฐานให้ ถกู ต้ อง แล้ วบันทึกข้ อมูลลงใน
ระบบ CIS พร้ อมทังมอบใบคําร้ องบริการการใช้ นําให้ ผ้ ใู ช้ นําไว้ เป็ นหลักฐาน
การรับคําร้ องทางระบบ CIS เป็ นการอํานวยความสะดวกของการให้ บริการแก่ผ้ ใู ช้ นํา และหน่วยงาน โดยเริ มต้ นที
ส่วนบริการการใช้ นํา หากเป็ นกรณีแก้ ไขข้ อมูลได้ ทนั ที ส่วนบริการการใช้ นําบันทึกข้ อมูล โดยระบบ CIS จะปรับปรุงข้ อมูลทันที
แล้ วส่งเรื องให้ สว่ นควบคุมรายได้ ตรวจสอบความถูกต้ องให้ ตรงกับฐานข้ อมูลผู้ใช้ นําในระบบงาน CIS แต่ถ้าเป็ นกรณีทีต้ องคิด
ค่าใช้ จ่าย ส่วนบริ การการใช้ นํารับคําร้ อง และตรวจเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว จะส่งส่วนจัดเก็บและรับเงิน รับชําระเงิน เ พือส่งเรื อง
ให้ หน่วยงานเจ้ าของเรื องจะเป็ นผู้ดําเนินการต่อไป
การรับคําร้ องแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังนี
กรณีที 1 ปรับปรุงข้ อมูลทันที โดยส่วนบริการการใช้ นํา
กรณีที 2 จัดทําใบแจ้ งราคา โดยส่วนบริการการใช้ นํา แล้ วส่งหน่วยงานทีเกียวข้ อง
กรณีที 3 กรณีไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อหน่วยงานอืนจัดทําใบแจ้ งราคา (ถ้ ามี)
แบบพิมพ์ ทีใช้
- แบบตรวจสอบการใช้ นํา
1 ฉบับ
- ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
1 ฉบับ
- ใบคําร้ องบริ การนําประปา
(แบบ ร.59)
1 ชุด
2 ฉบับ
- ใบแจ้ งราคา
(แบบ ร.83)
1 ฉบับ
- เอกสารประกอบการขอใช้ บริการแล้ วแต่กรณี
หน่ วยงาน
ส่วนบริการการใช้ นํา

ขันตอนปฏิบัตงิ าน
1. ตรวจสอบเอกสารทีผู้ใช้ นํานํามาติดต่อขอรับบริ การให้ ถกู ต้ อง ตามหลักเกณฑ์ที
การประปานครหลวงกําหนดแล้ วพิจารณาคําร้ อง ดังนี
1.1 กรณีที 1 ปรับปรุงข้ อมูลทันทีโดยส่วนบริ การการใช้ นํา ดังนี
- การเปลียนแปลงสถานทีส่งใบแจ้ งหนี
- การโอนกรรมสิทธิการใช้ นํา กรณีโอนเงินประกัน
- การแก้ ไขชือผู้ใช้ นํา / สถานทีใช้ นํา (ในกรณีทีข้ อมูลเดิมผิดพลาด)
ส่วนบริการการใช้ นําจะบันทึกข้ อมูลเช่นหมายเลขทะเบียนผู้ใช้ นํารายการทีขอ
แก้ ไขฯลฯ ลงในระบบคําร้ องของระบบงาน CIS แล้ วจัดทําใบคําร้ องบริการ
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นําประปา (แบบ ร.59) ข้ อมูลทีบันทึกดังกล่าวจะถูกดําเนินการแก้ ไข / เปลียนแปลง /
ปรับปรุง ในระบบ CIS ทันทีเมือส่วนบริการการใช้ นํา บันทึกปิ ดงานในระบบ คําร้ อง
แล้ วแจกจ่ายเอกสาร
1.1.1 ผู้ใช้ นํา
- ใบคําร้ องบริการนําประปา (แบบ ร.59) ฉบับที 2
1.1.2 ส่วนควบคุมรายได้ ตรวจสอบข้ อมูล และปรับปรุงฐานข้ อมูลในระบบ
CIS

- ใบคําร้ องบริการนําประปา (แบบ ร.59) ฉบับที 1
- เอกสารประกอบแล้ วแต่กรณี
1.1.3 เก็บเป็ นฐานข้ อมูลผู้ใช้ นําในระบบงาน CIS
1.2 กรณีจดั ทําใบแจ้ งราคาโดยส่วนบริการการใช้ นํา แล้ วส่งหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ส่วนบริการการใช้ นํา จะบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในระบบ CIS และ
จัดพิมพ์ใบคําร้ องบริการนําประปา (แบบ ร.59) และใบแจ้ งราคา (ร.83) แล้ ว
ตรวจสอบในสนาม (ถ้ ามี) โดยจัดทําแบบตรวจสอบ แล้ วแจกจ่ายเอกสารดังนี
1.2.1 ผู้ใช้ นํา นําเอกสารไปชําระเงินที สจก.
- ใบแจ้ งราคา (แบบ ร.83)
- ใบคําร้ องบริการนําประปา (แบบ ร.59) ฉบับที 1
1.2.2 ส่วนจัดเก็บและรับเงิน
- ใบคําร้ องบริการนําประปา (แบบ ร.59) ฉบับที 2
- เอกสารประกอบแล้ วแต่กรณี
เมือผู้ใช้ นํามาชําระเงิน ให้ ประทับข้ อความ “ ชําระเงินแล้ ว “ ในใบ
แจ้ งราคา (แบบ ร.83) จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี ให้ ผ้ ใู ช้ นํา
แล้ วดําเนินการตามคูม่ ือปฏิบตั ิงานเรื องการรับเงิน และแจกจ่ายเอกสาร
ให้ หน่วยงานอืน ๆ ดําเนินการตามคูม่ ือปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ดังนี
- การฝากมาตรวัดนํา
- การต่ออายุการฝากมาตรวัดนํา
- การบรรจบคืน กรณีฝากมาตร
- การชําระเงินค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายนํากรณี 10% และ
กรณี 20%
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- การโอนกรรมสิทธิการใช้ นํา กรณีวางเงินประกันใหม่ หรื อกรณี
วางเงินประกันการใช้ นําเพิม
- การติดตังประปาใหม่ตา่ งสาขา (FLAT RATE)
- มาตรในอาคารสูญหายและกรณีมาตรชัวคราวสูญหาย
1.2.3 สบน.เก็บไว้ เป็ นหลักฐาน ในระบบ CIS
- ใบแจ้ งราคา (แบบ ร.83)
- ใบคําร้ องบริการนําประปา (แบบ ร.59)
1.3 กรณีไม่คิดค่าใช้ จ่ายหรื อหน่วยงานอืน ๆ จัดทําใบแจ้ งราคา (ถ้ ามี)
ส่วนบริการการใช้ นําจะบันทึกข้ อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ลงในระบบงาน CIS
จัดพิมพ์ใบคําร้ องบริการนําประปา(แบบ ร.59) และตรวจสอบในสนาม(ถ้ ามี) หรื อ
พิจารณาส่งหนวยงานทีเกียวข้ องให้ เป็ นผู้จดั ทําใบแจ้ งราคา(แบบ ร.83) และ
ตรวจสอบในสนาม(ถ้ ามี)
1.3.1 กรณีไม่ต้องจัดทําใบแจ้ งราคา เนืองจากการประปานครหลวงไม่คิด
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการกับผู้ใช้ นํา ให้ สง่ หน่วยงานเจ้ าของเรื องแล้ ว
แต่กรณี ไปดําเนินการตามคู่มือปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ อง ดังนี
- การยกเลิกการใช้ นํา
- การย้ าย/ ยกมาตรวัดนํา (กรณีไม่คิดค่าใช้ จ่าย)
- การลดขนาดมาตรวัดนํา
- มาตรนอกอาคารสูญหายเฉพาะมาตรถาวร
- การถอนเงินประกันการใช้ นํา
- การถอนเงินค่าติดตังประปาใหม่
- การถอนเงินคืนกรณีอืน ๆ
- คําร้ องอืน ๆ เช่น ค่านําแพง ขอลดหย่อนท่อรัวภายใน จ่ายค่านําซํา
ขอเปลียนประเภทการใช้ นําเป็ นประเภททีอยู่อาศัย/เหมาจ่าย การ
ขอส่วนลดค่านําประปาทหารผ่านศึก ฯลฯ
1.3.2 ส่วนสํารวจและออกแบบ รับใบคําร้ องบริ การนําประปาและเอกสาร
ประกอบมาแล้ วดําเนินการ ตามคู่มือปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ อง
- การติดตังประปาใหม่
- การเพิมขนาดมาตรวัดนํา
- การย้ าย / ยกมาตรวัดนํากรณีคิดค่าใช้ จ่าย
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