สารบัญ
ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการเงิน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ขอ 1.
ขอ 2.
ขอ 3.
ขอ 4.
ขอ 5.
ขอ 6.
ขอ 7.

ชื่อระเบียบ
วันที่ใชบังคับ
ยกเลิกระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการเงิน พ.ศ. 2556
การดําเนินการที่เกิดขึ้นกอนใชระเบียบ
การเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงาน
คําจํากัดความ
ผูรักษาระเบียบ

หนา
1
1
1
1
1
1
2

หมวดที่ ๑ การรับเงิน
สวนที่ ๑ ใบเสร็จรับเงิน
ขอ 8. การใชใบเสร็จรับเงิน
ขอ 9. ประเภทใบเสร็จรับเงิน
ขอ 10. หมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน
ขอ 11. การดําเนินงานเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน
ขอ 12. การแกไขขอความในใบเสร็จรับเงิน

3
3
3
3
3

สวนที่ ๒
ขอ 13.
ขอ 14.
ขอ 15.
ขอ 16.
ขอ 17.
ขอ 18.
ขอ 19.
ขอ 20.
ขอ 21.
ขอ 22.
ขอ 23.
ขอ 24.

3
3
3
๕
๖
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑

การรับเงิน
การจดหนวยการใชไฟฟา
การจัดเก็บรายไดคาไฟฟา
การแจงคาไฟฟา ระยะเวลาการชําระเงิน และวันครบกําหนดชําระเงิน
วิธีการรับชําระเงินคาไฟฟา
การติดตามเรงรัดหนี้
การงดจายไฟ
คาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา
การเรียกรองใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ
การหักเงินประกันของผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย
การรับชําระเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย
การรับชําระเงินผานระบบ GFMIS
การรับชําระเงินคาใชจายงานกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา
คาซอมแซม หรือคาปรับปรุงระบบไฟฟา

-2ขอ 25.
ขอ 26.
ขอ 27.
ขอ 28.
ขอ 29.
ขอ 30.
ขอ 31.

การรับเงินรายไดอื่นๆ เงินประกันการใชไฟฟา และเงินประกันอื่นๆ
การรับชําระเงินคาบริการแกกระแสไฟฟาขัดของ
การรับชําระเงินคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต
การรับชําระเงินคาไฟฟาผานชองทางเลือกอื่นๆ
การรับชําระเงินเปนเงินสด หรือเช็ค
การแกไขขอมูลคาไฟฟา และการปรับปรุงคาไฟฟา
ขอหามในการรับชําระเงิน

หนา
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒

หมวดที่ 2 การจายเงิน
สวนที่ ๑ ใบสําคัญจายเงิน
ขอ 32. การตรวจสอบใบสําคัญจายเงิน
ขอ 33. เอกสารประกอบการเบิกจายเงินสูญหาย

๑๔
๑๕

สวนที่ ๒
ขอ 34.
ขอ 35.
ขอ 36.
ขอ 37.
ขอ 38.
ขอ 39.

๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๒๐

การจายเงิน และการคืนเงิน
การจายเงิน
เงินหมุนเวียนของหนวยงาน
การยืมเงิน และการหักลางเงินยืมทดลองจาย
อํานาจการอนุมัติสั่งจายเงิน และการลงนามอนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงิน
การจายเงินคืนใหบุคคลภายนอก และอํานาจอนุมัติจายเงิน
อํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน

หมวดที่ 3 ธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน
สวนที่ ๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร
ขอ 40. บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานในสํานักงานใหญ
ขอ 41. บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานในสวนภูมิภาค
ขอ 42. การถอนเงินหรือสั่งจายเงินจากธนาคาร
ขอ 43. การสอบยอดเงินฝากธนาคาร

๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

สวนที่ ๒
ขอ 44.
ขอ 45.

๒๑
๒๒

การโอนเงิน
การโอนเงินรายไดเขาสํานักงานใหญ
การโอนเงินจากสํานักงานใหญใหหนวยงานในสวนภูมิภาค

สวนที่ 3 การควบคุม และเก็บรักษาเงิน
ขอ 46. การควบคุม และเก็บรักษาเงินประจําวันในสํานักงานใหญ
ขอ 47. การควบคุม และเก็บรักษาเงินประจําวันในสวนภูมิภาค
ขอ 48. การควบคุมการจายเช็ค การเก็บรักษาเช็ค และตนขั้วเช็คและสําเนาใบรับฝากเงิน
ของธนาคาร (Pay-in)
ขอ 49. การเก็บรักษาลูกกุญแจตูนิรภัย หรือหองนิรภัย

๒๒
๒๒
๒๓
๒๓
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน
ภาคผนวก 2 การแจงคาไฟฟาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนแบบรวมศูนย
(Group Invoice)
ภาคผนวก 3 วิธีการคํานวณคาดอกเบี้ย
ภาคผนวก 4 วิธีปฏิบัติในการรับเงินคาไฟฟานอกเวลาทําการของชุดปฏิบัติการแกกระแส
ไฟฟาขัดของ
ภาคผนวก 5 วิธีปฏิบัติการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา
ภาคผนวก 6 วิธีปฏิบัติการรับชําระเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย
ภาคผนวก 7 วิธีปฏิบัติการรับชําระเงินผานระบบ GFMIF
ภาคผนวก 8 วิธีปฏิบัติการรับชําระคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี
บัตรเครดิตแบบรวมศูนย
ภาคผนวก 9 วิธีปฏิบัติการรับเช็ค
ภาคผนวก 10 วิธีปฏิบัติการแกไขขอมูลคาไฟฟา และการปรับปรุงคาไฟฟา
ภาคผนวก 11 วิธีปฏิบัติการใชเงินหมุนเวียน
ภาคผนวก 12 วิธีปฏิบัติการยืมเงิน และหักลางคาใชจายในการดําเนินคดี
ภาคผนวก 13 ผูมีอํานาจสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต และ
การไฟฟา
ภาคผนวก 14 วิธีปฏิบัติการสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ภาคผนวก 15 วิธีปฏิบัติการโอนเงินจากสํานักงานใหญใหหนวยงานในสวนภูมิภาค
ภาคผนวก 16 วิธีปฏิบัติการเก็บรักษาลูกกุญแจตูนิรภัย หรือหองนิรภัย

หนา
๒๕
๓๖
๓๙
๔๐
๔๔
๔๗
๕๑
๕๒
๕๗
๖๐
๖๒
๖๕
๖๖
๖๙
๗๑
๗๓

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

แบบขอใหจัดสงหนังสือแจงคาไฟฟา
ใบสําคัญจายเงินในระบบ SAP
การทําเช็คนําฝากเขาบัญชีธนาคารของเจาหนี้ หรือ คูสัญญา
ใบสําคัญจายเงินยืมทดรองจาย
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรายตัว
หนังสือแจงขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
บันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน
ทะเบียนควบคุมการจายเช็ค

๗๖
๗๗
๗๘
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
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เอกสารประกอบคําอธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 15.2.2 (2)
(2)
อธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 16.
(4)
อธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 17.1.5
( 7.1)
อธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 17.2.1
(8.2 )
อธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 17.4
(9 )
อธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 18.3
(9.1 )
อธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 24.1
(10.๑)
อธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 30.
(10.๒)
อธิบาย
ระเบียบฯ ขอ 44.1
(15 )
อธิบาย
ภาคผนวก ๘ ขอ ๒๐.
อธิบาย
ภาคผนวก ๙ ขอ ๓.๖
อธิบาย

อนุมัตผิ ูวาการ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามบันทึก
ที่ กรด.(ปก.)๕๓๗/255๗ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานสําหรับ PEA Shop และ หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติงานสําหรับ PEA Mobile Shop อนุมัตผิ ูวาการ
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเรงรัดหนี้ การงดจายไฟ
และอํานาจในการพิจารณาผอนผันหรือผอนชําระหนี้คาไฟฟาคาง
ชําระ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ ตามอนุมัตผิ ูวาการ ลงวันที่ ๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการแจงเตือนกอนการงดจายไฟฟาผูใช
ไฟฟาเอกชนรายยอย ระบบงานจดหนวยพรอมแจงคาไฟฟา (SPOT
BILL) ตามอนุมัตผิ ูวาการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามหนังสือของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๔
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
คําสั่ง การไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๘๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๕๖
บันทึก ที่ อส.(ก.)(บห.) ๗๔๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
เรื่อง การกําหนดยืนราคา และการชําระเงิน ตามรายละเอียด
และเงื่อนไขในการติดตั้งไฟฟาของ กฟภ. สําหรับหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และผูใชไฟที่เปนเอกชน
คําสั่งการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๘๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๕๖
อนุมัตริ องผูวาการ (บัญชีการเงิน) ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
ตามบันทึกคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบัญชี
ที่ บบ. ๗๐๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
บันทึก ที่ กรด.(ปก) ๕๘๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อนุมัติหลักการ ผูวาการ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ตามบันทึก
ที่ ศฟ. ๓๖๓๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙

หนา
๘๖
๘๘
๙๕

๑๐๖
๑๑๖
๑๒๖
๑๒๗

๑๓๖
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๑

ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค
วาดวยการเงิน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงการปฏิบัตงิ านดานการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ โดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เพิ่มการกระจายอํานาจ มีการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในดานการเงินทีเ่ พียงพอ สอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานขององคกร
ในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.
๒๕๐๓ จึงวางระเบียบไว ดังนี.้ ขอ ๑. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการเงิน (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) ”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ๒๕๕๘ เปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบ
การไฟฟาสวนภูมภิ าค วาดวยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แกไขครั้งที่ ๑)
ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่เกี่ยวของกับการเงินที่ได
กําหนดไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
กรณีที่หนวยงานใดมีความจําเปนจะตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่ไมเปนไปตาม
ระเบียบนี้ หรื อไมไ ดกําหนดไวในระเบียบนี้ ให หนว ยงานเจาของเรื่ องสงเรื่องตามสายงานให ฝาย
การเงินพิจารณาใหความเห็น เพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการตอไป
ขอ ๔. การใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ก็ให
ดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ขอ ๕. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงาน ชื่อตําแหนง หลังจากระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ก็ใหหนวยงาน หรือตําแหนงใหมที่มหี นาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ดําเนินการตอไป
ขอ ๖. คําจํากัดความในระเบียบนี้
“ หนวยงาน ” หมายความวา สํานัก การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ฝาย กอง การไฟฟา
หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค
“ สวนราชการ ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงาน
อื่นใดของรั ฐทั้งในราชการบริห ารสวนกลาง ราชการบริห ารสว นภูมิภาค และราชการบริห ารสว น
ทองถิ่น
“ พนักงาน ” หมายความวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค และพนักงานทดลอง
ปฏิบัติงาน
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จางและการทํางานของลูกจาง
“ เงิน ” หมายความวา เงินสด และเอกสารแทนเงินสด เชน เช็ค ดราฟต ธนาณัติ
ตั๋วแลกเงิน เปนตน
“ คาใชจายในการดําเนินงาน ” หมายความวา คาใชจายประจําของหนวยงานและ
คาสวัสดิการของพนักงาน เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาเชา คาเลาเรียน คาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน เปนตน
“ เงินหมุนเวียน ” หมายความวา เงินที่หนวยงานไดรบั อนุมตั ิใหมีไว เพื่อใชตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน
“ เงินยืมทดรองจาย ” หมายความวา เงินที่พนักงานยืมจากหนวยงาน เพื่อเปนคา
ใชจายในการดําเนินงาน
“ ใบเสร็จรับเงิน ” หมายความวา เอกสารที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดใหใชรับ
ชําระเงินที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม เชน คาไฟฟา คาขยายเขต เงินรายไดอื่นๆ เปนตน และที่ไมมีภาษี
มูลคาเพิ่ม เชน เงินประกัน คาปรับ คาชดใชความเสียหาย เปนตน
“ ใบสําคัญจายเงิน ” หมายความวา เอกสารที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดใหใช
ประกอบการเบิกจายเงิน
“ ตูนิรภัยหรือหองนิรภัย ” หมายความวา ตูหรือหองที่ทําขึ้นใหแข็งแรงเปนพิเศษ
เพื่อใชสําหรับเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ
“ การรับชําระเงินผานระบบ GFMIS (Government Fiscal Management
Information System) ” หมายความวา การรับชําระเงินคาไฟฟา หรือคาบริการอื่นจากสวนราชการ
ผานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
“ ระบบ SAP (System Applications Products In Data Processing) ”
หมายความวา ระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคนํามา
ใชงาน
“ ระบบ BPM (Bill Printing & Payment Management) ” หมายความวา
ระบบบริหารการรับชําระเงินที่สํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับระบบ SAP โดยผาน
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ขอ ๗. ผูรักษาระเบียบ
ใหผูอํานวยการฝายการเงิน เปนผูรักษาระเบียบนี้
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หมวดที่ ๑
การรับเงิน
สวนที่ ๑ ใบเสร็จรับเงิน
ขอ ๘. ใบเสร็จรับเงิน ใหใชแบบฟอรมที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ขอ ๙. ประเภทใบเสร็จรับเงิน
๙.๑ ใบเสร็จรับเงินแบบเปนเลม ใหใชรบั ชําระเงินคาไฟฟา รายไดอื่นๆ คาประกัน
การใชไฟฟา และเงินประกันอื่นๆ
๙.๒ ใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง ใหใชรับชําระเงินคาไฟฟา รายไดอื่นๆ คาประกัน
การใชไฟฟา และเงินประกันอื่นๆ
๙.๓ ใบเสร็จรับเงิน (Slip Pos) ที่รับชําระผานเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ใหใชรบั
ชําระเงินคาไฟฟา และรายไดอนื่ ๆ
ขอ ๑๐. ใบเสร็จรับเงินตองมีหมายเลขลําดับการพิมพเรียงกันทุกฉบับ กรณีใบเสร็จรับเงิน
ชนิดเลมใหพิมพหมายเลขกํากับเลมไวดว ย
ขอ ๑๑. การดําเนินงานเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของปฏิบตั ติ าม “ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน ” (ภาคผนวก ๑)
ขอ ๑๒. ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ใหขีดฆาและเขียนใหม โดยใหผูรับ
เงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไวดวย ยกเวนรายการที่ผิดพลาดเปนจํานวนเงินหรือผูชําระเงิน ให
ยกเลิกทั้งฉบับและจัดทําฉบับใหมใหถูกตอง
กรณีใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ลงรายการผิดพลาดในสวนทีเ่ ปนสาระสําคัญตาม
ที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร หามขูด ลบ ขีดฆา แกไข เพิ่มเติม แตใหยกเลิกทั้งฉบับ และจัดทํา
ฉบับใหมใหถูกตอง

สวนที่ ๒ การรับเงิน
ขอ ๑๓. การจดหนวยการใชไฟฟา
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ขอ ๑๔. การจัดเก็บรายไดคา ไฟฟา
ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด ทํ า แผนการจั ด เก็ บ รายได ค า ไฟฟ า ให ส อดคล อ งกั บ
แผนการจดหนวยการใชไฟฟา และระบบงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการบริหารจัดเก็บรายไดคาไฟฟามี
ประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ขอ ๑๕. การแจงคาไฟฟา ระยะเวลาการชําระเงิน และวันครบกําหนดชําระเงิน
๑๕.๑ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ
๑๕.๑.๑ การแจงคาไฟฟา ผูทําหนาที่คุมผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากผูจัดการการไฟฟา ตองสงหนังสือแจงคาไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาไมเกินวันทําการถัดจาก
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คาไฟฟา ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๕ วัน นับถัดจากวันที่จดหนวย โดยใหผูรับลงลายมือชื่อพรอมลงวันที่รับใน
สําเนาหนังสือแจงคาไฟฟา
การแจงคาไฟฟาทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-Mail) หรือทางอินเตอรเน็ต (Internet) ใหผูใชไฟฟาแจงความประสงคตามแบบฟอรมที่กาํ หนด
(เอกสารแนบ ๑) หรือตามหลักเกณฑทกี่ ารไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๑๕.๑.๒ ระยะเวลาการชําระเงิน ใหเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
๑๕.๑.๓ วันครบกําหนดชําระเงิน ใหถือตามวันครบกําหนดที่ระบุในหนังสือ
แจงคาไฟฟา และเปนไปตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา กรณีวันครบกําหนดชําระเงิน
ตรงกับวันหยุดทําการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเลื่อนวันครบกําหนดชําระเงินเปนวันทําการถัดไป (๑)
๑๕.๒ ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย
๑๕.๒.๑ การแจงคาไฟฟาของระบบงานจดหนวยพรอมแจงคาไฟฟา หรือ
ตัวแทนเก็บเงินคาไฟฟา ใหปฏิบัตติ ามระเบียบ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๑๕.๒.๒ ระยะเวลาการชําระเงิน
(๑) ระบบงานจดหนวยพรอมแจงคาไฟฟา มีระยะเวลาการชําระเงิน
๑๐ วัน รวมกับใหตัวแทนจุดบริการรับชําระเงินคาไฟฟา สามารถรับชําระเงินที่เกินกําหนดไดอีก ๓ วัน
รวมเปน ๑๓ วัน
(๒) ตัวแทนเก็บเงินคาไฟฟา มีระยะเวลาการชําระเงิน ๑๗ วัน
รวมกับการใหตัวแทนจุดบริการรับชําระเงินคาไฟฟา สามารถรับชําระเงินที่เกินกําหนดไดอีก ๓ วัน
รวมเปน ๒๐ วัน (๒)
๑๕.๓ ผูใชไฟฟาสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
๑๕.๓.๑ การแจงคาไฟฟา ใหสงหนังสือแจงคาไฟฟา ภายใน ๓ วัน นับจาก
วันที่พิมพหนังสือแจงคาไฟฟา โดยใหผูรับลงลายมือชื่อพรอมลงวันที่รับในสําเนาหนังสือแจงคาไฟฟา
๑๕.๓.๒ ระยะเวลาการชําระเงินภายใน ๑๕ วัน หรือเปนไปตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา หรือตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (๓)
๑๕.๓.๓ ระยะเวลาการชําระเงิน ตามขอ ๑๕.๓.๒ รวมกับระยะเวลาในการ
ประมวลผลคาไฟฟา การจัดพิมพและสงหนังสือแจงคาไฟฟาอีก ๓ วัน เปนวันครบกําหนดชําระเงิน
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๑)

อธิบาย
: ขอ ๑๕.๑.๓ ในระบบ SAP วันครบกําหนดชําระเงินที่ระบุในหนังสือแจงคาไฟฟา เริ่มนับระยะเวลา
ชําระเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟา คือ ๑๕ วัน หรือ ๒๕ วัน รวมกับระยะเวลาการประมวลผลคาไฟฟา จัดพิมพ
สงหนังสือแจงคาไฟฟา อีก ๓ วัน รวมเปน ๑๘ วัน หรือ ๒๘ วัน
อธิบาย (๒) : ผูใชไฟฟาที่มีตวั แทนไปจัดเก็บเงินคาไฟฟา มีระยะเวลาการชําระเงิน ๑๐ วัน รวมกับการตรวจสอบ
หนวยการประมวลผลคาไฟฟา การจัดพิมพใบแจงคาไฟฟา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ๒ วัน ระยะเวลาการจัดเก็บ
เงินของตัวแทนฯ ๕ วัน และใหตัวแทนจุดบริการรับชําระเงินคาไฟฟา สามารถรับชําระเงินที่เกินกําหนดไดอีก ๓ วัน
ตามอนุมัติ ผูวาการ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามบันทึกที่ กรด.(ปก.)๕๓๗/255๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ รวมเปน ๒๐ วัน
อธิบาย (๓) : การขายไฟฟาใหรัฐวิสาหกิจของประเทศเพื่อนบาน (สปป.ลาว) ระยะเวลาการชําระเงินตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา ๔๕ วัน รวมกับระยะเวลาประมวลผลคาไฟฟา จัดพิมพ สงหนังสือแจงคาไฟฟา ๕ วัน รวมเปน ๕๐ วัน
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๑๕.๔.๑ การใชไฟฟาที่มีระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน เมื่อเลิกใชไฟฟาใหจดหนวย
คํานวณคาไฟฟา และเก็บเงินทันที
๑๕.๔.๒ การใชไฟฟาที่มีระยะเวลาเกินกวา ๓๐ วัน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ หรือเอกชนรายยอยแลวแตกรณี
๑๕.๕ ผูใชไฟฟาที่ชําระเงินคาไฟฟาแบบรวมศูนย (Group Invoice)
๑๕.๕.๑ การแจงคาไฟฟาใหดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไปโดยปฏิบตั ิตาม “ การแจงคาไฟฟาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนแบบรวมศูนย
(Group Invoice) ” (ภาคผนวก ๒)
๑๕.๕.๒ ระยะเวลาการชําระเงิน
ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ และเอกชนรายยอย ชําระเงินภายใน
กําหนดเวลาที่ปรากฏในหนังสือแจงคาไฟฟา
ขอ ๑๖. วิธีการรับชําระเงินคาไฟฟา
๑๖.๑ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ
๑6.1.1 ที่สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค PEA Shop และ PEA Mobile Shop (4)
16.1.2 โดยวิธหี ักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต
16.1.3 โดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของการไฟฟาสวนภูมิภาค (5)
๑๖.๒ ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย
16.2.1 ที่สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค PEA Shop และ PEA Mobile Shop (4)
16.2.2 โดยผานตัวแทนเก็บเงินคาไฟฟา
16.2.3 โดยผานตัวแทนจุดบริการรับชําระเงินคาไฟฟา
16.2.4 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต
16.2.5 โดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของการไฟฟาสวนภูมิภาค (5)
16.2.6 โดยผานโทรศัพทเคลื่อนที่
16.2.7 โดยผานอินเตอรเน็ต
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๔)

อธิบาย : การรับชําระเงินคาไฟฟา เงินรายไดอื่นๆ และเงินประกัน ใหรับชําระผานระบบ BPM หากระบบ SAP
หรือระบบเครือขายขัดของ ใหรับชําระเงินในระบบ Offline ซึ่งเมื่อระบบฯ สามารถใชงานไดตามปกติ การรับเงิน
ในชวง Offline จะถูกสงไปตัดลูกหนีใ้ นระบบ SAP หลังปดบัญชีประจําวันโดยอัตโนมัติ โดยผูบังคับบัญชาตองกําชับ
และตรวจสอบไมใหมีการรับชําระเงินผานสมุดเงินสด (Cash book : CB) เพื่อลดความเสี่ยงการบันทึกขอมูลการรับ
ชําระเงินไมถูกตอง/ไมครบถวน และเพิ่มการรับชําระเงินที่ PEA Shop และ PEA Mobile Shop ตาม“หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติงานสําหรับ PEA Shop” และ “หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานสําหรับ PEA Mobile Shop” อนุมัติ
ผูวาการ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อธิบาย (๕) : ผูใชไฟฟาที่ประสงคชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหแจงความ
ประสงคเปนหนังสือใหหนวยงานที่รับเงินทราบและเก็บไวเปนหลักฐาน เมื่อผูใชไฟฟาชําระเงินแลวใหสงสําเนาใบรับ
ฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ใหหนวยงานที่รับชําระเงินภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ หากมีเงินคาธรรมเนียมการโอนเงิน
เขาบัญชี ที่ธนาคารเรียกเก็บ ผูใชไฟฟาเปนผูรับผิดชอบ
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16.3.1 ที่สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (4)
16.3.2 โดยผานระบบ GFMIS
๑๖.๔ รัฐวิสาหกิจ
16.4.1 ที่สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (4)
16.4.2 โดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของการไฟฟาสวนภูมิภาค (5)
๑๖.๕ การรับชําระเงินตางสํานักงานการไฟฟา
ใหหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาครับชําระเงินคาไฟฟา และเงินรายได
อื่น ๆ ตางสํานักงานจากผูใชไฟฟาทุกราย ทั้งการรับชําระเงินภายในกําหนดชําระเงิน หรือทีเ่ กินกําหนด
หรือถูกงดจายไฟแลว โดยหามปฏิเสธการรับชําระเงิน
กรณีถูกงดจายไฟแลว ใหรับชําระเงินคาไฟฟา คาดอกเบี้ย (ถามี) และคา
ธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา ทั้งนี้ เมื่อมีการยืนยันการปฏิบตั ิงานงดจายไฟแลว ใหการไฟฟาเจาของ
ขอมูลออกรายงาน “ การติดตามงานงดจายไฟและตอกลับ (ZWMR๐๒๑) ” เพือ่ แจงใหพนักงานชาง
หรือผูรบั จางไปตอกลับมิเตอรภายในวันเดียวกัน
ขอ ๑๗. การติดตามเรงรัดหนี้
ใหหนวยงานเจาของขอมูลทําหนาที่ตดิ ตามเรงรัดหนี้ ยกเวนคาไฟฟาทีแ่ จงหนีแ้ บบ
รวมศูนย (Group Invoice) ใหหนวยงานทีแ่ จงหนีแ้ บบรวมศูนยทําหนาทีเ่ ฉพาะการจัดทําหนังสือแจง
เตือนผูใชไฟฟา (๖)
๑๗.๑ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ
๑๗.๑.๑ ผูใชไฟฟาที่ไมชําระเงินภายในกําหนดตามหนังสือแจงคาไฟฟา
ใหการไฟฟาจัดทําหนังสือแจงเตือนผูใชไฟฟาชําระเงินคาไฟฟาพรอมคาดอกเบี้ยภายใน ๕ วัน นับถัดจาก
วันครบกําหนด พรอมกับขออนุมัตงิ ดจายไฟอยางชาไมเกินวันทําการถัดไป โดยแจงใหผูใชไฟฟาทราบ
ดวยวาหากผิดนัดชําระเงิน อาจถูกงดจายไฟโดยไมบอกกลาวใหทราบลวงหนา และไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
๑๗.๑.๒ ผูใชไ ฟฟาขอผอนผัน และหรือขอผอนชํา ระคาไฟฟา ใหแจง
ความประสงคกับการไฟฟาเปนลายลักษณอักษรไมเกินวันครบกําหนดชําระเงินที่ปรากฏในใบแจงคา
ไฟฟา ใหหนวยงานพิจารณาผอนผัน และหรือผอนชําระไดไมเกินวันสิ้นเดือนที่ครบกําหนดชําระเงิน
ทั้งนี้ คาไฟฟาคางชําระรวมกับประมาณการคาไฟฟาที่ยังไมจดหนวยจนถึงวันที่ผอนผัน และหรือขอ
ผอนชําระ จะตองไมเกินวงเงินค้ําประกัน เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหบันทึกวันครบกําหนดชําระเงินใหม
ในระบบ SAP หากผิดนัดชําระเงินใหดําเนินการขออนุมัตงิ ดจายไฟ อยางชาไมเกินวันทําการถัดไป

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(6)

อธิบาย : การติดตามเรงรัดหนี้แบบรวมศูนย เมื่อครบกําหนดชําระเงินแลวยังไมไดรับชําระเงิน ใหหนวยงานที่ทํา
หนาที่แจงหนี้แบบรวมศูนย จัดทําหนังสือเตือนผูใชไฟฟา โดยไมตองนําเสนอขออนุมัติงดจายไฟ เพราะหากผูใชไฟฟา
ผิดนัดชําระหนี้ ระบบ SAP จะประมวลผลคาไฟฟาคางชําระ เพื่อใหหนวยงานเจาของขอมูลเปนผูนําเสนอขออนุมัติ
งดจายไฟ

-7๑๗.๑.๓ ผูมอี ํานาจอนุมัติผอ นผัน และหรือผอนชําระคาไฟฟา ตามขอ
๑๗.๑.๒ ใหเปนไปตามอํานาจการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดย
อนุมัติอยางชาไมเกินวันทําการถัดจากวันที่ไดรบั เรื่องขออนุมัติ
กรณีที่จัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาที่สํานักงานใหญ ใหเปนอํานาจของ
(๗)
หนวยงานในสวนภูมิภาค
๑๗.๑.๔ ผูมีอํานาจอนุมัติงดจายไฟ ตามขอ ๑๗.๑.๑ และ ๑๗.๑.๓ ใหเปนไป
ตามอํานาจการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยอนุมัติอยางชาไมเกินวัน
ทําการถัดจากวันที่ไดรบั เรื่องขออนุมตั ิ และแจงผลการอนุมัติใหหนวยงานที่ขออนุมัตทิ ราบอยางชาไมเกิน
วันทําการถัดไป
กรณีที่จัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาที่สํานักงานใหญ อํานาจอนุมัติงด
จายไฟ ใหเปนอํานาจของหนวยงานในสวนภูมิภาค
๑๗.๑.๕ การดํ าเนินการนอกเหนื อจากได ที่กําหนดไว ตามข อ ๑๗.๑.๒ ให
หนวยงานดําเนินการตามแนวทางที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดในการเรงรัดหนี้ การงดจายไฟ และ
อํานาจในการพิจารณาผอนผัน และหรือผอนชําระคาไฟฟาคางชําระ (๗.๑)
๑๗.๑.6 ผูใชไฟฟาที่ชําระเงินคาไฟฟาเกินกําหนด ใหเรียกเก็บเงินคา
ดอกเบี้ยตามอั ตราที่ ระบุ ในสัญญาซื้ อขายไฟฟาโดยปฏิบั ติ ต าม “ วิ ธีการคํ านวณคาดอกเบี้ย ”
(ภาคผนวก ๓)
กรณีผูใชไฟฟาชําระเงินตามจํานวนคาไฟฟาที่คางชําระ แตไมไดนํา
เงินคาดอกเบี้ยมาชําระพรอมกัน ใหนําเงินคาไฟฟาที่ไดรับไปชําระเปนคาดอกเบี้ยกอน เงินสวนที่เหลือ
ใหนําไปชําระคาไฟฟาบางสวน และใหผูใชไฟฟาชําระเงินคาไฟฟาสวนที่เหลือ พรอมคาดอกเบี้ยให
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และตองไมเกินกําหนดวันชําระเงินคาไฟฟาของเดือนถัดไป โดยมีหนังสือแจงผูใชไฟฟา
เปนหลักฐาน (๘)
๑๗.๒ ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย
๑๗.๒.๑ ผูใชไฟฟาไมชําระเงินภายในระยะเวลาชําระเงิน ตามขอ ๑๕.๒.๒ (๘.๑)
ใหพนักงานบัญชีทําหนาทีค่ มุ ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาแผนกบัญชีและ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๗)

อธิบาย
: อํานาจการผอนผัน หรือ ผอนชําระคาไฟฟา อางอิงตามหนังสือมอบอํานาจของผูวาการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา กรณีทําสัญญาซื้อขายไฟฟาที่สํานักงานใหญ
การผอนผัน และหรือผอนชําระคาไฟฟา ก็ใหเปนอํานาจของหนวยงานในสวนภูมิภาคแลวแตกรณี
อธิบาย (๗.๑) : ใหถือปฏิบัติตาม “ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเรงรัดหนี้ การงดจายไฟ และอํานาจใน
การพิจารณาผอนผันหรือผอนชําระหนี้คาไฟฟาคางชําระ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ ” อนุมัติผูวาการ ลงวันที่ ๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
อธิบาย (๘) : ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๒๙ ซึ่งระบบ SAP ไดรองรับไวแลว
อธิบาย (๘.๑) : ระยะเวลา ชําระเงินตามขอ 15.2.2 (จํานวน 13 วัน) โดยในวันทําการถัดไป (วันที่ ๑๔) กองรายได
ตองรับขอมูลการชําระเงินผานชองทางเลือกฯ ไปตัดลูกหนี้ในระบบ SAP หากยังไมไดรับชําระเงิน ภายในวันทําการ
ถัดไป (วันที่ ๑๕) ใหการไฟฟาดําเนินการ แจงเตือนผูใชไฟฟาใหชําระเงินกอนงดจายไฟ ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด

-8ประมวลผล หัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน ทําการแจงเตือนผูใชไฟฟา(๘.2) ภายในวันทําการถัดจาก
วันที่กองรายไดรับขอมูลการชําระเงินผานชองทางเลือกไปตัดลูกหนี้ และกําหนดใหชําระเงินภายใน
๕ วัน นับถัดจากวันที่ทําการแจงเตือน โดยปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคกําหนด หากพนกําหนดยังไมไดรับชําระเงิน ใหนําเสนอผูจัดการการไฟฟาพิจารณาอนุมัติ
งดจายไฟ อยางชาไมเกินวันทําการถัดไป
๑๗.๒.๒ ผูใชไฟฟาที่ขอผอนผันการชําระคาไฟฟา ใหแจงความประสงคกับ
การไฟฟาเปนลายลักษณอักษร ไมเกินวันครบกําหนดชําระเงิน ตามขอ ๑๕.๒.๒ โดยใหแผนกบัญชี
และประมวลผล แผนกบัญชีและการเงิน จัดทําหนังสือขอผอนผันในระบบ SAP และพิมพใหผูใชไฟฟา
ลงนาม นําเสนอผูจัดการการไฟฟาอนุมัติใหผอนผันไดไมเกิน ๗ วัน นับถัดจากวันครบกําหนดชําระเงิน
และบันทึกวันครบกําหนดชําระเงินที่ไดรับอนุมัติในระบบ SAP หากผิดนัดการชําระเงิน ใหนําเสนอขอ
อนุมัติผูจัดการการไฟฟาพิจารณางดจายไฟ
๑๗.๓ สวนราชการ
หนวยงานตองติดตามเรงรัดการชําระเงินใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี (๙)
เปนประจําทุกเดือน โดยทุกสิ้นไตรมาสใหจัดทําหนังสือเรงรัดสวนราชการที่มีหนี้คางชําระจากระบบ
SAP และประสานงานเรงรัดสวนราชการใหชําระหนี้คางชําระใหครบถวน หากเงินงบประมาณคาไฟฟา
ที่ได รั บการจัดสรรไมพอชําระ ขอให สวนราชการมีหนังสือถึ งตนสังกัดขอรั บเงินมาชําระหนี้ คาไฟฟา
เพิ่มเติม โดยขอสําเนาหนังสือดังกลาวสงใหกองรายได เพื่อใชติดตามเรงรัดจากสวนราชการตนสังกัด
ผูใชไฟฟาสวนราชการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาชําระเงินเกินกําหนด ใหเรียกเก็บ
เงินคาดอกเบี้ย ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาโดยปฏิบัติตาม “ วิธีการคํานวณคาดอกเบี้ย”
(ภาคผนวก ๓)
๑๗.๔ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานตองติดตามเรงรัดการชําระเงินใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเปน
(๙)
ประจําทุกเดือน หากไมไดรับชําระเงินภายในกําหนดตามหนังสือแจงคาไฟฟา ใหหนวยงานจัดทําหนังสือ
แจงเตือนใหชําระเงินภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันครบกําหนด สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟา ให
เรียกเก็บเงินคาดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยปฏิบัติตาม “วิธีการคํานวณคา
ดอกเบี้ย” (ภาคผนวก ๓)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(8.2)

อธิบาย
: ใหถือปฏิบัติตาม “หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการแจงเตือนกอนการงดจายไฟผูใชไฟฟาเอกชนราย
ยอย ระบบงานจดหนวยพรอมแจงคาไฟฟา (SPOT BILL)” อนุมัติผูวาการ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ การแจง
เตือนใหรวมถึงผูใชไฟฟาที่มีตัวแทนไปจัดเก็บเงินดวย โดยการไฟฟาดําเนินการ แจงเตือนเปนหนังสือสงใหผูใชไฟฟา
โดยตรง หรือผานโทรสาร หรือผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) หรือแจงเตือนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS)
หรือวิธีการอื่นๆ ที่ผูจัดการการไฟฟาพิจารณาตามความเหมาะสม
อธิบาย (๙) : มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามหนังสือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ กําหนดใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจชําระหนี้
คาสาธารณูปโภค ใหแกรัฐวิสาหกิจผูขายบริการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้

-9๑๗.๕ บานพักของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจไมชําระเงินคาไฟฟาของบานพัก ภายในระยะ
เวลาชําระเงินที่ปรากฏในใบแจงคาไฟฟา หรือตามหนังสือแจงคาไฟฟา ใหการไฟฟาพิจารณายกเลิกการ
อานหนวยของมิเตอรบานพัก และทําการอานหนวยของมิเตอรประธานเพียงเครื่องเดียวในเดือนถัดไป
โดยมีหนังสือแจงใหหัวหนาสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
ขอ ๑๘. การงดจายไฟ
๑๘.๑ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ
๑๘.๑.๑ ใหดําเนินการงดจายไฟในวันทําการปกติของการไฟฟาสวนภูมิภาค
หากตรงกับวันศุกร หรือตรงกับวันกอนวันหยุดทําการของการไฟฟาสวนภูมิภาค หามงดจายไฟแตใหงด
จายไฟในวันเปดทําการถัดไป ดังนี้
(๑) กรณีผิดนัดชําระคาไฟฟา ตามขอ ๑๗.๑.๑ ใหงดจายไฟตาม
กําหนดในหนังสือแจงเตือน แตหากไดรับอนุมัติใหงดจายไฟหลังวันครบกําหนดในหนังสือแจงเตือน ใหงด
จายไฟภายใน ๒ วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับอนุมัติใหงดจายไฟ
(๒) กรณีผิดนัดชําระคาไฟฟาที่ไดรับอนุมัติใหผอนผัน และหรือ
ผอนชําระ ตามขอ ๑๗.๑.๒ ใหงดจายไฟภายใน ๒ วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับอนุมัติใหงดจายไฟ
(๓) กรณีผิดนัดชําระคาไฟฟาที่ไดรับอนุมัติใหผอนผัน และหรือ
ผอนชําระไมปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ ตามขอ ๑๗.๑.๕ ใหผูรับผิดชอบดําเนินการดังนี้
(๓.๑) กรณี อ นุ มั ติ ให ผ อ นผั น และหรื อผ อ นชํ า ระเงิ น ได
กําหนดใหสามารถงดจายไฟได โดยไมต องขออนุ มัติ อีก และหนั งสือรั บสภาพหนี้มีขอความที่ผูใชไฟฟา
รับทราบวาหากผิดนัดชําระเงินงวดหนึ่งงวดใดใหงดจายไฟไดทันที โดยไมตองบอกกลาวใหทราบลวงหนา
ใหกองซื้อขายไฟฟาแจงใหการไฟฟาดําเนินการงดจายไฟภายในวันทําการถัดจากวันที่ผิดนัดชําระเงิน และ
ใหงดจายไฟภายใน ๒ วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากกองซื้อขายไฟฟา
(๓.๒) กรณี อนุ มั ติ ให ผ อนผั น และหรื อผ อนชํ าระเงิ น โดย
หนังสือรับสภาพหนี้ไมมีขอความใหงดจายไฟตามขอ (๓.๑) ใหกองซื้อขายไฟฟานําเสนอขออนุมัติงดจายไฟ
จากผูมีอํานาจอนุมัติผอนผัน และหรือผอนชําระไมเกินวันทําการถัดจากวันครบกําหนดตามหนังสือรับ
สภาพหนี้ และแจงอนุมัติงดจายไฟ ใหการไฟฟาภายในวันทําการถัดไปนับจากวันที่ไดรับแจงอนุมัติใหงด
จายไฟ และใหงดจายไฟภายใน ๒ วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
๑๘.๑.๒ เมื่องดจายไฟแลว ผูใชไฟฟามาติดตอขอตอกลับการใชไฟฟาให
การไฟฟาเรียกเก็บคาไฟฟาที่คางชําระพรอมคาดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา
๑๘.๑.๓ กรณีที่ไมสามารถงดจายไฟได ใหหนวยงานปฏิบัติตามแนวทางที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (๗.๑)
๑๘.๒ ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย
ใหดําเนินการงดจายไฟในวันทําการปกติของการไฟฟาสวนภูมิภาค ภายใน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. โดยปฏิบตั ติ าม “ หลักเกณฑการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
มิเตอรของการไฟฟาสวนภูมิภาค ”

- 10 กรณีผูใชไฟฟาถูกงดจายไฟมาติดตอชําระเงินนอกเวลารับชําระเงินตามปกติ
ของการไฟฟา ใหพนักงานอยูเวรแกกระแสไฟฟาขัดของทีไ่ ดรับมอบหมาย รับฝากเงินคาไฟฟาคางชําระ
และคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา โดยปฏิบัติตาม “ วิธีปฏิบัติในการรับเงินคาไฟฟานอกเวลาทํา
การของชุดปฏิบัติการแกกระแสไฟฟาขัดของ ” (ภาคผนวก ๔)
๑๘.๓ ผูใชไฟฟา ตามขอ 18.1 หรือ 18.2 ที่ถูกงดจายไฟแลว ยื่นความประสงค
ขอเปดจายไฟและขอผอนชําระคาไฟฟาคางชําระ ใหหนวยงานดําเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ
คําสั่ง ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (๙.๑)
ขอ ๑๙. คาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา
ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ และเอกชนรายยอย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตอกลับการ
ใชไฟฟา ตามอัตราที่กําหนดไวตาม “ คาธรรมเนียมการใชไฟฟาและคาบริการ ” สําหรับแนวทางการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายยอยใหถือปฏิบัติตาม “ วิธีปฏิบัติการเรียก
เก็บเงินคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา ” (ภาคผนวก ๕)
ขอ ๒๐. การเรียกรองใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ
๒๐.๑ การไฟฟ ารวบรวมหลั กฐานค าไฟฟ าค างชํ าระ พร อมค าดอกเบี้ ยสํ าหรั บ
ระยะเวลาที่ชําระเงินเกินกําหนด และคาไฟฟาคางในมิเตอร ตลอดจนหนี้สินอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชไฟฟาใหแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันที่งดจายไฟ โดยสงหนังสือแจงผูใชไฟฟา และ
ผูค้ําประกันใหชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงคาไฟฟา สําหรับ
หนวยคางในมิเตอร ถาชําระเงินเกินกําหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ ใหเรียกเก็บเงินคา
ดอกเบี้ย
๒๐.๒ ผูใชไฟฟา และหรือผูค้ําประกันไมนําเงินมาชําระตามเวลาที่กําหนด หรือเงิน
ประกันไมพอชําระคาไฟฟา และหรือหนี้สินอื่นๆ ใหการไฟฟารายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต เพื่อพิจารณาสั่งดําเนินการดานกฎหมาย และหรือหาผูรับผิดชอบ
ชดใชความเสียหาย ตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย “ หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ” (๑๐)
ขอ ๒๑. การหักเงินประกันของผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย
๒๑.๑ เมื่อพนกําหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่งดจายไฟ ผูใชไฟฟาไมมาติดตอ
ชําระเงิน ใหหักคาไฟฟากับเงินประกันการใชไฟฟา หากมีเงินประกันคงเหลือใหรับฝากไว และใหติดตอ
ผูใชไฟฟามารับเงินคืน ทั้งนี้ เมื่อรับฝากเงินครบกําหนด ๒ ปแลวยังไมมีการขอรับเงินคืน ใหกองบัญชี
(กบญ.) ตรวจสอบภาระหนี้สินอื่นๆ กอนโอนเปนรายไดของการไฟฟาสวนภูมิภาค
๒๑.๒ กรณีเงินประกันไมพอชําระคาไฟฟา และหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ ใหผบู ังคับบัญชา
หนวยงานดําเนินการตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย “หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ” (๑๐)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๙.๑)

อธิบาย
: คําสั่งการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๘๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
(๑๐)
อธิบาย
: การชดใชคาเสียหายไมถือเปนการขายสินคา หรือการใหบริการ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๗/๑
(๘) และ (๑๐) ผูชดใชคาเสียหาย รับผิดชอบเฉพาะคาเสียหายไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม

- 11 ขอ ๒๒. การรับชําระเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย
ใหรับชําระเงินคาไฟฟา เงินประกันการใชไฟฟา และเงินรายไดอื่นๆ โดยปฏิบัติตาม
“ วิธีปฏิบัติการรับชําระเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย ” (ภาคผนวก 6)
ขอ ๒๓. การรับชําระเงินผานระบบ GFMIS
การรับชําระเงินคาไฟฟา และรายไดอื่นๆ ของสวนราชการผานระบบ GFMIS ให
หนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัตติ าม “ วิธีปฏิบัติการรับชําระเงินผานระบบ GFMIS ” (ภาคผนวก ๗)
ขอ ๒๔. การรับชําระเงินคาใชจายงานกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา คาซอมแซม หรือคา
ปรับปรุงระบบไฟฟา
๒๔.๑ คาใชจายงานกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา (๑๐.๑)
ใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ จัดทําหนังสือแจงคาใชจายงานกอสรางขยายเขต
ระบบไฟฟาทั้งหมด และคาภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมกําหนดยืนราคาคาใชจายสงใหแกผูใชไฟฟา เมื่อได
รับการตอบตกลงราคาคาใชจายแลว ใหออกหนังสือแจงคาใชจายเรียกเก็บเงินเต็มจํานวน รวมภาษี
มูลคาเพิ่ม
สําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ใหจดั ทําหนังสือแจงคาใชจายเต็มจํานวน
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมจัดทําหนังสือเรียกเก็บเงินลวงหนา ๕๐ % แรก รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยสราง
แผนผอนชําระเงินและพิมพใบแจงหนี้จากระบบ SAP เมื่อไดรับชําระเงินสวนที่เหลือพรอมคาธรรมเนียม
ครบถวนแลวจึงเปดจายกระแสไฟฟา โดยใหถือปฏิบัตติ ามระเบียบ หลักเกณฑ คําสั่ง และวิธปี ฏิบัติ
เกี่ยวกับงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่มีผลใชบังคับ
๒๔.๒ คาซอมแซม หรือคาปรับปรุงระบบไฟฟา
ให ก ารไฟฟ า จั ด ทํ า ใบแจ ง หนี้ กํ า หนดให ชํ า ระเงิ น ภายในระยะเวลาที่
พิจารณาเห็นสมควร แตไมเกิน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้
๒๔.๓ ใหผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต มีอํานาจอนุมัติเปดจายกระแสไฟฟา
ตามที่สวนราชการมีหนังสือร องขอเปดจายกระแสไฟฟากอนชําระเงิน โดยสวนราชการตองมีห นังสือจาก
หนวยงานตนสังกัด เชน กระทรวง ทบวง กรม รับรองวาจะชําระคาใชจายตางๆ ใหครบถวนภายใน
กําหนดระยะเวลาที่แนนอน และไมเกินปงบประมาณถัดไป
ขอ ๒๕. การรับเงินรายไดอื่นๆ เงินประกันการใชไฟฟา และเงินประกันอื่นๆ
ใหรับชําระเงินรายไดอื่นๆ ผานระบบรับชําระเงิน BPM สําหรับเงินประกันการใช
ไฟฟา และเงินประกันอื่นๆ ใหใชแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง หรือแบบเปนเลม
ขอ ๒๖. การรับชําระเงินคาบริการแกกระแสไฟฟาขัดของ
ใหแผนกปฏิบัติการบํารุงรักษา แผนกกอสรางและปฏิบัตกิ าร จัดทําและสงใบแจงหนี้
ใหผูใชไฟฟา กําหนดใหชําระเงินภายในระยะเวลาที่พิจารณาเห็นสมควร แตไมเกิน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับใบแจงหนี้ พรอมสงสําเนาใหแผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบัญชีและการเงิน
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๑๐.๑)

อธิบาย
: บันทึกที่ อส.(ก.)(บห.) ๗๔๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การกําหนดยืนราคา และ
การชําระเงิน ตามรายละเอียด และเงื่อนไขในการติดตั้งไฟฟาของ กฟภ. สําหรับหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ผูใชไฟฟาที่เปนเอกชน

- 12 ขอ ๒๗. การรับชําระเงินคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม “ วิธีปฏิบัติการรับชําระคาไฟฟาโดยวิธีหัก
บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิตแบบรวมศูนย ” (ภาคผนวก ๘) สําหรับคาธรรมเนียม
การใหบริการ ผูใชไฟฟาเปนผูชําระตามอัตราที่ผูใหบริการกําหนด
ขอ ๒๘. การรับชําระเงินคาไฟฟาผานชองทางเลือกอื่นๆ
ผูใชไฟฟาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่ผูใหบริการกําหนด กรณีที่ขอมูลผูใชไฟฟาที่
ไดรับจากผูใหบริการไมสามารถตัดชําระลูกหนี้ในระบบ SAP ใหการไฟฟาเจาของขอมูลรีบหาสาเหตุ
และดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ
ขอ ๒๙. การรับชําระเงินเปนเงินสด หรือเช็ค
การรับชําระเงินเปนเงินสดที่มีเศษสตางค ใหรับชําระเงินโดยการปดเศษสตางคแต
ละชวงเปน ๐ , ๒๕ , ๕๐ หรือ ๗๕ สตางค โดยเศษที่มากกวาครึ่งของแตละชวง (๑๓ สตางค) เปนฐาน
ปดขึ้น และเศษที่นอยกวาครึ่งของแตละชวง (๑๒ สตางค) เปนฐานปดลง สําหรับการรับชําระเงินดวย
เช็ค ใหหนวยงานที่รับเช็คปฏิบัติตาม“ วิธีปฏิบัติการรับเช็ค ” (ภาคผนวก ๙)
ขอ ๓๐. การแกไขขอมูลคาไฟฟา และการปรับปรุงคาไฟฟา
ใหผูอํานวยการกองซื้อขายไฟฟา มีอํานาจอนุมัติการแกไขขอมูลคาไฟฟาของผูใช
ไฟฟาทุกประเภท ที่ยังไมไดรับชําระเงิน และมีอํานาจอนุมัติปรับปรุงคาไฟฟา ที่รับชําระเงินแลวของ
ผูใชไฟฟารายใหญ สําหรับผูใชไฟฟารายยอยทีไ่ ดรับชําระเงินแลว ใหเปนอํานาจของผูจัดการการไฟฟา
สวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม “วิธีปฏิบัติการ
แกไข ขอมูลคาไฟฟา และการปรับปรุงคาไฟฟา” (ภาคผนวก ๑๐)
กรณีผูใชไฟฟาขอผอนชําระ หรือขอลดหยอน คาไฟฟาที่ปรับปรุงเรียกเก็บเพิ่มจาก
สาเหตุตางๆ ที่ไมไดเกิดจากการกระทําของผูใชไฟฟา อํานาจอนุมัติผอนชําระ หรือลดหยอนใหปฏิบัติ
ตามระเบียบ หลักเกณฑ คําสั่ง ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (๑๐.๒) โดยการผอนผันชําระคาไฟฟา
ปรับปรุงเพิ่มที่แบงชําระเปนงวด การรับชําระเงินงวดแรกตองมีจํานวนเงินไมนอยกวาจํานวนเงินภาษี
มูลคาเพิ่มตามใบเพิ่มหนี้
การปรับปรุงคาไฟฟา และหรือการผอนชําระคาไฟฟาที่ปรับปรุงเรียกเก็บเงินเพิ่ม
กรณีละเมิดการใชไฟฟา ใหปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ คําสั่ง ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ขอ ๓๑. ขอหามในการรับชําระเงิน
๓๑.๑ หามพนักงานที่ไมไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาหนวยงาน รับเงินหรือ
รับฝากเงินจากผูใชไฟฟาทุกกรณี
๓๑.๒ หามผูบังคับบัญชาหนวยงานมอบหมายหนาที่การรับเงิน (cashier หลัก)
ใหแกลูกจางที่มีสัญญาจางของการไฟฟาสวนภูมิภาค
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๑๐.๒)

อธิบาย
: คําสั่งการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๘๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ สําหรับการลดหยอน
คาไฟฟาที่ปรับปรุงเพิ่ม ดําเนินการไดเฉพาะกรณีมิเตอร และหรืออุปกรณประกอบผิดปกติทุกกรณี และผูใชไฟฟารอง
ขอลดหยอนโดยชอบดวยเหตุผลและหลักฐาน

- 13 ๓๑.๓ หามผูบังคับบัญชาหนวยงานมอบหมายหน าที่การรับเงินทุกประเภทใหแ ก
คนงานของนิติบุคคลที่เปนคูสัญญาจัดหาแรงงานใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
๓๑.๔ หามผูบังคับบัญชาหนวยงานมอบหมายหนาที่การรั บเงินทุกประเภทใหแ ก
พนักงาน หรือลูกจางที่ไมไดมหี นาที่ในการรับชําระเงิน เวนแตมีความจําเปนใหผูบังคับบัญชาหนวยงาน
มอบหมายใหรับเงินไดเปนคราวๆไป
๓๑.๕ หามการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยที่ไมไดรับชําระเงินผานระบบ BPM รับ
ชําระเงินชวยเหลืองานกอสรางจากผูใชไฟฟา
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หมวดที่ ๒
การจายเงิน
สวนที่ ๑ ใบสําคัญจายเงิน
ใหหนวยงานจัดทําใบสําคัญจายเงินในระบบ SAP ตามแบบฟอรมที่การไฟฟาสวน
ภูมิภาคกําหนด (เอกสารแนบ 2)
ขอ ๓๒. การตรวจสอบใบสําคัญจายเงิน
๓๒.๑ หนาที่การตรวจสอบใบสําคัญจายเงิน
๓๒.๑.๑ หนวยงานในสังกัดสํานักงานใหญ ใหกองตรวจจายตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจาย และจัดทําใบสําคัญจายเงิน กอนนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
๓๒.๑.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต และหนวยงานในสังกัด ใหผูมีหนาที่
รับผิดชอบตามภาระหนาที่ของหนวยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย และจัดทําใบสําคัญ
จายเงิน กอนนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ (1๑)
๓๒.๑.๓ การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา(๑๑) ใหผูมีหนาที่
รับผิดชอบตามภาระหนาที่ของหนวยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย และจัดทําใบสําคัญ
จายเงิน กอนนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เวนแตใบสําคัญจายเงินที่เกินอํานาจอนุมัติของผูจัดการการไฟฟา
สวนภูมิภาค ใหจัดสงแผนกบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการ ทําการตรวจสอบ แตหากเปนใบสําคัญ
จายเงินคาซื้อ คาจางที่เกินอํานาจอนุมัติผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหจัดสงแผนกติดตามและ
ประเมินการปฏิบัติงานทําการตรวจสอบ กอนนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
๓๒.๒ ใบสําคัญจายเงินที่จายดวยเงินสด ใหทําการจายเงินผานระบบ BPM
๓๒.๓ ใบสําคัญจายเงินที่จายดวยเช็ค ใหทําการจายเงินผานระบบ SAP
๓๒.๔ ใบสําคัญจายเงินที่จายเงินแลว ใหผูจายเงินประทับตรา “ จายเงินแลว ”
พรอมลงวัน เดือน ป ที่จาย กํากับไวในหลักฐานการจายเงิน ดังนี้
๓๒.๔.๑ ตนฉบับใบสําคัญจายเงิน และสําเนาทุกฉบับ
๓๒.๔.๒ ตนฉบับอนุมัติใหจายเงินทุกฉบับ
๓๒.๔.๓ ตนฉบับใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
๓๒.๕ ใบสําคัญจายเงินที่จายเงินแลวทุกฉบับ รวมทั้งเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม ใหหนวยงานที่จายเงินเปนผูจัดเก็บ สําหรับ
สํานักงานใหญ ใหกองบัญชีเปนผูจดั เก็บเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (1๒)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

อธิบาย (1๑) : เพื่อความคลองตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน คาใชจายสวนใหญที่เกิดเปนประจํา เชน คาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน คาที่พัก คาเลาเรียน คารักษาพยาบาล เปนตน ใหพนักงานที่ทําหนาที่ธุรการของแตละฝาย หรือของแตละกอง เปนผู
ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญจายเงิน โดยใหผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ฝาย/กอง/กฟส.) ที่ไมมีหัวหนาแผนก ใหมอบหมายเปนลาย
ลัก ษณ อัก ษรให พนั ก งานที่เ หมาะสม ทํ าหนา ที่ต รวจสอบและลงนามในช อง หผ. ในใบสํา คัญ จ า ยเงิ น (ตจ.๑-ป.๕๖) สํ าหรั บ
ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต กองอํานวยการ และพนักงานที่ขึ้นตรงตอผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ใหแผนก
บริหารงานทั่วไป กองอํานวยการ เปนผูตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญจายเงิน
อธิบาย (1๒) : เพื่อใหสอดคลองกับประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๗/๓ และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๑๓ และสอดคลอง
กับระบบ SAP ที่ กองบัญชี (กบญ.) สามารถตรวจสอบขอมูลในระบบ หากพบรายการผิดปกติ สามารถแจงให การไฟฟาในสังกัด กอง
อํานวยการ นําสงเอกสารเพื่อทําการตรวจสอบ ซึ่งชวยลดปญหาสถานที่จัดเก็บเอกสารของ กองบัญชี (กบญ.)

- 15 ๓๒.๖ แผนกติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน ตองสุมตรวจใบสําคัญจายเงินที่
จายเงินแลว ของทุกหนวยงานในสังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต
๓๒.๗ สํานักตรวจสอบภายใน มีหนาที่สอบทานใบสําคัญจายเงินของทุกหนวยงาน
ขอ ๓๓. กรณีเอกสารประกอบการเบิกจายเงินสูญหาย เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี บัตรโดยสารยานพาหนะ เปนตน ใหผูขอเบิกจายทําบันทึกชี้แจงเหตุผล
และรายละเอียดประกอบ พร อมแนบสําเนาหลักฐานการแจงความต อเจาหน าที่ตํ ารวจ นํ าเสนอ
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน อนุมัติใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองจากผูรับเงิน หรือใบแทน
ใบกํากับภาษี แทนตนฉบับ

สวนที่ ๒ การจายเงิน และการคืนเงิน
ขอ ๓๔. การจายเงิน
๓๔.๑ ใหจัดทําเปนเช็คสั่งจายในนามเจาหนี้ คูสัญญา หรือผูมีสิทธิรับเงินตามที่
ระบุไวในใบสําคัญจายเงิน โดยมีขอความวา “ A/C PAYEE ONLY ” ปรากฏในเช็คและตนขั้วเช็ค
และขีดฆาคําวา “ หรือตามคําสั่ง ” หรือ “ หรือผูถือ ” โดยผูมีอํานาจสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝาก
ลงนามในเช็ค ตนขั้วเช็ค และทะเบียนคุมเช็คไวเปนหลักฐาน
๓๔.๒ กรณีจํานวนเงินไมเกิน ๑๕,๐๐๐.-บาท จายเปนเงินสด หรือเช็คก็ได ยกเวน
คารักษาพยาบาลที่จายใหโรงพยาบาลโดยตรง คาภาษี เงินนําสงตามหมายบังคับคดี เงินกูสวัสดิการ
พนักงานจายใหสถาบันการเงิน ตองจายเปนเช็คเทานั้น
๓๔.๓ กรณีจํานวนเงินเกินกวา ๑๕,๐๐๐.-บาท หากมีความจําเปนตองจายเปน
เงินสด ใหระบุเหตุผลไวในใบสําคัญจายเงิน โดยใหผูบังคับบัญชาหนวยงานพิจารณาอนุมัติ
๓๔.๔ การจายเงิน ยืมจัดประชุม อบรม สัมมนานอกสถานที่ ใหจายเปนเช็คใน
นามบุคคล นิติบุคคล บริษัท หางราน หากมีความจําเปนขอรับเปนเงินสดเพื่อเปนคาใชจายบางสวน
ใหผูยืมเงินแสดงรายการที่จะขอรับเปนเงินสดไวในใบสําคัญจายเงินยืม
๓๔.๕ การจายเงินเดือน และสวนควบของเงินเดือน เงินชวยเหลือ ใหจายผานบัญชี
เงินฝากธนาคาร ตามทีก่ ารไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๓๔.๖ การจายเงินโดยวิธีจัดทําเช็คนําฝากเขาบัญชีธนาคารของเจาหนี้ หรือคูสัญญา
34.6.1 สวนภูมิภาค
(1) เจาหนี้ หรือคูสัญญา ตองมีหนังสือแจงความประสงคขอให
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้หรือคูสัญญาเทานั้น โดยแจงเหตุผลและความจําเปน และ
ตองยินยอมเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมธนาคาร โดยระบุชื่อธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชีในหนังสือ
แจงความประสงคใหชัดเจน นําสงใหหนวยงานเจาของเรื่อง เพื่อนําเสนอขออนุมัติผูมีอํานาจสั่งจายเงิน
(2) ใหจายเงินเปนเช็ค ตามขอ 34.1 โดยตองระบุชื่อธนาคาร
สาขา หมายเลขบัญชีตอทายชื่อเจาหนี้ หรือ คูสัญญา (เอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ กรณีการจายเงินที่มี
ภาษีมูลคาเพิ่ม หนวยงานตองไดรับตนฉบับใบกํากับภาษีกอนการจายเงิน

- 16 (3) ใหใชสําเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) เปนหลักฐาน
แทนการลงนามในใบสําคัญจายเงิน และเมื่อจายเงินแลวตองติดตามใบเสร็จรับเงินมาแนบใบสําคัญ
จายเงินภายใน 5 วัน นับแตวันที่จายเงิน
(4) ใหหนวยงานสงหนังสือรับรองภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ให
เจาหนี้ หรือคูสัญญา ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
34.6.2 สํานักงานใหญ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอตกลงที่มีกับเจาหนี้ หรือคูสัญญา
34.7 การจายคืนเงินคาไฟฟา กรณีที่ผูใชไฟฟามีหนังสือแจงความประสงคใหจาย
เงินคืน โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใชไฟฟา โดยระบุชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลข
บัญชี ในหนังสือแจงความประสงคใหชัดเจนนําสงใหหนวยงานเจาของเรื่อง เพื่อนําเสนอขออนุมัติ
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน
การจายเงินใหจายเปนเช็ค ตามขอ 34.1 โดยตองระบุชื่อธนาคาร สาขา
หมายเลขบัญชีตอทายชื่อผูใชไฟฟา และใหใชสําเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) เปนหลักฐาน
แทนการลงนามในใบสําคัญจายเงิน สําหรับคาธรรมเนียมธนาคาร การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูรับภาระ
กรณีที่การคืนเงินมีจํานวนไมเกิน 2,๐00.- บาท ใหนําเงินสดฝากเขาบัญชี
แทนการทําเช็คได โดยระบุการโอนเงินในชองผูรับเงินในใบสําคัญจายเงินใหชัดเจนวาเปนการนําเงินสด
ฝากเขาบัญชีของผูใชไฟฟา พรอมกับแนบสําเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) เปนหลักฐานแทน
การลงนามในใบสําคัญจายเงิน สําหรับคาธรรมเนียมธนาคาร การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูรับภาระ
34.8 หามพนักงาน หรือลูกจาง ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูรับมอบอํานาจ
การรับเงินทุกประเภทแทนบุคคล-นิติบุคคลภายนอก เจาหนี้ หรือคูสัญญา
ขอ ๓๕. เงินหมุนเวียนของหนวยงาน
หนวยงานในสํานักงานใหญ และการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตมีเงินหมุนเวียน เพื่อเปน
คาใชจายประจําตามวัตถุประสงค และจํานวนเงินที่ไดรบั อนุมตั ิจากการไฟฟาสวนภูมิภาค กรณีมีความ
จําเปนตองเพิ่มเงินหมุนเวียน ใหทําบันทึกขออนุมัตไิ ปตามลําดับชั้นจนถึงผูว าการ หรือผูท ี่ไดรับ
มอบหมาย โดยตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหชดั เจน ทั้งนี้ ใหหนวยงานทีม่ ีเงินหมุนเวียนปฏิบตั ิตาม
“ วิธีปฏิบัติการใชเงินหมุนเวียน ” (ภาคผนวก ๑๑)
ขอ ๓๖. การยืมเงินและการหักลางเงินยืมทดรองจาย
๓๖.๑ ใหทําใบสําคัญ จายเงินยืมทดรองจายผานระบบงานตามแบบฟอรมที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (เอกสารแนบ 4)
๓๖.๒ การยืมเงิน เพื่อเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวน หากปลอยลาชาจะ
เกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหรับเงินยืมไมเกิน ๕ วันทําการกอนการดําเนินงาน โดย
ใหผูยืมเงินหักลางเงินยืมภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันทีก่ ารดําเนินงานเสร็จสิ้น หากไมไดดําเนินการ
ใหสงคืนเงินยืมทันที
กรณี ที่ไ ม ไ ด ดํ า เนิ น การ หรื อ ดํ า เนิ น การแล ว มีเ งิ น คงเหลือ ไมส ง คื น ให ผู
ควบคุมลูกหนี้รายงานผูบังคับบัญชาของผูย ืมเงินเพื่อทราบ และแจงผูยืมเงินนําสงคืนเงินยืมภายใน 3 วัน
ทําการ หากไมนําสงภายในกําหนดใหผูควบคุมลูกหนี้ตรวจสอบลูกหนี้คางชําระ (เอกสารแนบ 5) และ

- 17 แจงผูจายเงินเดือนหรือคาจาง หักเงินเดือนหรือคาจางทันที หากหักเงินเดือนไมครบตามจํานวนที่ตอง
สงคืน ใหนําเงินสดมาชําระใหครบถวนภายใน 7 วันทําการ พนกําหนดไมดําเนินการใหหนวยงานตน
สังกัดผูยืมเงินดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง และดําเนินการทางวินัย
๓๖.๓ การยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหถือปฏิบัติตาม
คําสั่งของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่เกี่ยวของกับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
๓๖.๔ การยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินคดีทางศาล ใหเปนไปตามกรอบ
วงเงินคาใชจา ยตามที่นิติกรผูวาคดีไดรับอนุมัติ สําหรับการหักลางเงินยืม ใหนิติกรผูวาคดีปฏิบัติตาม
“ วิธีปฏิบัติการยืมเงิน และหักลางคาใชจายในการดําเนินคดี ” (ภาคผนวก ๑๒)
๓๖.๕ หามยืมเงินไปจายคาซื้อ คาจาง ตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย
การซื้อ การจางที่มีจํานวนเงินเกินกวา ๕๐,๐๐๐.-บาท
ขอ ๓๗. อํานาจการอนุมัติสั่งจายเงิน และการลงนามอนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงิน
๓๗.๑ การจายเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสวนควบที่จายพรอมเงินเดือน
๓๗.๑.๑ ผูอ ํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต มีอํานาจอนุมัติสงั่ จายเงิน
และลงนามอนุมตั ิจายเงินในใบสําคัญจายเงินใหพนักงานในสังกัด รวมทัง้ พนักงานของหนวยงานอืน่ ซึ่งมี
ที่ตั้งอยูในพื้นที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ไดตามจํานวนเงินที่จายจริง โดยใหกองอํานวยการ
(กอก.) ขอโอนเงินจากการไฟฟาที่ตั้งเขต
๓๗.๑.๒ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค
สาขา มีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน และลงนามอนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงินใหพนักงานในสังกัด
รวมทั้งพนักงานของหนวยงานอื่น ซึ่งมีที่ตั้งอยูในพื้นที่ของการไฟฟา ไดตามจํานวนเงินที่จายจริง
๓๗.๒ การจายเงินหมุนเวียนของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงาน และเงินยืมทดรองจาย (๑๓)
๓๗.๒.๑ ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๓๗.๒.๒ ผูอํานวยการฝายในสังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ครั้งละไมเกิน
๓๐๐,๐๐๐.-บาท
๓๗.๒.๓ ผูอํานวยการกองในสังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ครั้งละไมเกิน
๕๐,๐๐๐.-บาท
๓๗.๒.๔ กรณีเกินอํานาจอนุมัติจายเงิน ใหขออนุมัตไิ ปยังผูบ ังคับบัญชาที่มี
อํานาจตามลําดับชั้น
๓๗.๓ การเบิกถายเงินหมุนเวียน
ใหผอู ํานวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา มีอํานาจอนุมัติจา ยเงินใน
ใบสําคัญจายเงิน เพื่อเบิกถายเงินหมุนเวียนไดตามจํานวนเงินที่ขอเบิกถาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๑๓)

อธิบาย
: เนื่องจากคาสินคาหรือคาบริการรวมทั้งคาใชจายตางๆ เพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรเพิ่มอํานาจการสั่งจาย
เงินใหมีวงเงินเพิ่มขึ้น เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และลดปริมาณงานที่นําเสนอผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ
ตามลําดับชั้น

- 18 ๓๗.๔ การจายเงินคาใชจายในการดําเนินงาน และเงินยืมทดรองจาย
๓๗.๔.๑ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค (ชั้น ๑) ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
37.4.2 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค (ชั้น ๒-๓) ไมเกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท
๓๗.๔.3 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา ไมเกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท
๓๗.๔.4 กรณีเกินอํานาจอนุมัติจายเงิน ใหขออนุมัติไปยังผูบังคับบัญชาที่มี
อํานาจตามลําดับชั้น
๓๗.๕ การจายเงินคารักษาพยาบาล
๓๗.๕.๑ ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต มีอํานาจตามที่จายจริง
๓๗.๕.๒ ผู อํา นวยการฝ า ยในสั ง กั ด การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคเขต และ
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค (ชัน้ 1) ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
๓๗.๕.๓ ผูอํานวยการกองในสังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต และผูจัดการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (ชั้น ๒-๓) ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๓๗.๕.๔ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา ไมเกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท
๓๗.๕.๕ กรณีเกินอํานาจอนุมัติจายเงิน ใหขออนุมัติไปยังผูบังคับบัญชาที่มี
อํานาจตามลําดับชั้น
๓๗.๖ การอนุมตั ิสั่งจายเงินคาซื้อ คาจาง ใหถือปฏิบตั ติ ามขอบังคับการไฟฟาสวน
ภูมิภาควาดวยการซื้อ การจาง
๓๗.๗ การสั่งจายเงินในสํานักงานใหญ ใหเปนไปตามทีก่ ารไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด
๓๗.๘ อํานาจการสั่งจายเงินตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และคําสั่งอื่นใด
ที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ
ขอ ๓๘. การจายเงินคืนใหบุคคลภายนอก และอํานาจอนุมัติจายเงิน
บุคคลภายนอกทําหนังสือขอคืนเงินตอหนวยงานเจาของเรื่อง พรอมทั้งแนบตนฉบับ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น กรณี ไ ม ส ามารถนํ า ต น ฉบั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น มาแสดงได ให ห น ว ยงานเจ า ของเรื่ อ ง
ตรวจสอบรายงานการรั บชําระเงิน หรือหลักฐานสําคัญอื่น ๆ เชน สําเนาใบแจงความ ภาพถ าย
ใบเสร็จรับเงิน เปนตน มาแนบใบสําคัญจายคืนเงิน
๓๘.๑ การจายคืนเงินคาไฟฟา
๓๘.๑.๑ เงินคาไฟฟามากกวาความเปนจริง
กรณีจํานวนเงินตามใบเสร็จรับเงินคาไฟฟามากกวาความเปนจริง
และไดรับชําระเงินแลว ใหการไฟฟาตรวจสอบและปรับปรุงคาไฟฟาในระบบ SAP
(1) เอกชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่เปนผูใชไฟฟารายใหญ ให
นําเสนอผูอํานวยการกองซื้อขายไฟฟา เปนผูอนุมัติคืนเงินตามจํานวนที่ตองจายคืน และสงใหผูจัดการ
การไฟฟาลงนามอนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงินตามจํานวนที่ตองจายคืน
(๒) เอกชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่เปนผูใชไฟฟารายยอย ให
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา เปนผูอนุมัติคืนเงิน และลงนาม
อนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงินตามจํานวนที่ตองจายคืน

- 19 (๓) กรณี สํา นั ก งานใหญ เ ปน ผูรั บชํ าระเงิ น หรื อผู ใช ไ ฟฟา แจ ง
ความประสงคขอคืนเงิน ที่สํานั กงานใหญ ให หน ว ยงานเจาของข อมูลสงต นฉบับอนุมัติคืนเงิน และ
เอกสารที่เกี่ยวของใหกองรายไดดาํ เนินการแจงกองตรวจจายจัดทําใบสําคัญจายเงิน โดยใหผูอํานวยการ
กองตรวจจาย ลงนามอนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงินตามจํานวนที่ตองจายคืน
(๔) ใหหนวยงานเจาของขอมูลจัดทําใบลดหนี้ในระบบ SAP และ
ใหหนวยงานที่คืนเงินพิมพใบลดหนี้ใหผูใชไฟฟาในวันที่คืนเงิน
๓๘.๑.๒ รับเงินเกิน รับซ้ํา รับผิดราย ใหผูอํานวยการกองรายได ผูจัดการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา ตรวจสอบความถูกตองและอนุมัติคืนเงิน
ตามจํานวนที่ตองจายคืน และใหผูอํานวยการกองตรวจจาย ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูจัดการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา อนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงินตามจํานวนที่ตองจายคืน โดยหามออกใบ
ลดหนี้
๓๘.๒ การจายคืนเงินคากอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา
๓๘.๒.๑ กรณีมีการปรับลดประมาณการ ยกเลิกงานกอสรางทั้งหมดหรือ
เพียงบางสวนหลังจากไดรับชําระเงินแลว ใหผูอนุมัติขยายเขตตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
กอสราง มีอํานาจอนุมัติคืนเงิน และใหผูบังคับบัญชาหนวยงานผูจายเงิน อนุมัติจายเงินในใบสําคัญ
จายเงินตามจํานวนทีต่ องจายคืน โดยออกใบลดหนี้
๓๘.๒.๒ รับเงินเกิน รับซ้ํา รับผิดราย ใหผูอนุมัติขยายเขตตามหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานกอสราง มีอํานาจอนุมัติคืนเงิน และใหผูบังคับบัญชาหนวยงานผูจายเงิน
อนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงินตามจํานวนที่ตองจายคืน โดยหามออกใบลดหนี้
๓๘.๓ การจายคืนเงินประกันทุกประเภท
๓๘.๓.๑ สํานักงานใหญ หนวยงานเจาของเรื่องตรวจสอบภาระผูกพัน โดยให
ผูบังคับบัญชาหนวยงานเจาของเรื่องมีอํานาจอนุมัติจายคืนเงิน และสงตนฉบับอนุมัติคืนเงิน และเอกสารที่
เกี่ยวของใหกองตรวจจาย เพื่อตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญจายเงินสงใหกองการเงินคืนเงิน
๓๘.๓.๒ สวนภูมิภาค หนวยงานเจาของเรื่องตรวจสอบภาระผูกพัน โดยให
ผูบังคับบัญชาหนวยงานเจาของเรื่องมีอํานาจอนุมัติจายคืนเงิน และอนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงินตาม
จํานวนที่ตองจายคืน
๓๘.๓.๓ เงินประกันการใชไฟฟา และเงินประกันอื่นๆ ที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม(๑๔)
ใหออกใบลดหนี้สงมอบใหผูรับเงิน
๓๘.๔ การจายคืนเงินอื่นๆ
อํานาจอนุมตั ิคนื เงิน และอํานาจอนุมตั ิสั่งจายคืนเงินกรณีอื่นๆ ทีไ่ มไดกาํ หนด
ไวในระเบียบนี้ ใหถอื ปฏิบัตติ ามทีร่ ะเบียบ หลักเกณฑ วิธปี ฏิบตั ิในเรือ่ งดังกลาวทีไ่ ดกําหนดไวเปนการเฉพาะ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(๑๔)

อธิบาย
: การไฟฟาสวนภูมิภาค มีการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากเงินประกันการใชไฟฟา และเงินประกันอื่นๆ
ในชวงระหวางวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ ในอัตรารอยละ ๑๐ และในชวงระหวางวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ในอัตรารอยละ ๗

- 20 กรณีที่ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะตามวรรคแรก ใหหนวยงานเจาของเรื่องเปน
ผูทําการตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอผูมอี ํานาจสั่งจายเงิน ตามขอ ๓๗.๒ ขอ ๓๗.๔ ขอ ๓๗.๖ และ
ขอ ๓๗.๗ เปนผูอนุมัติคืนเงิน และอนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงิน
๓๘.๕ กรณีผใู ชไฟฟา หรือผูชําระเงินมีความประสงคขอคืนเงินจากหนวยงานที่ไมได
เปนเจาของขอมูล ใหผูรับผิดชอบของหนวยงานเจาของขอมูลดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง ภาระ
ผูกพัน พรอมนําเสนอผูบังคับบัญชาหนวยงานอนุมัติคืนเงิน แลวสงตนฉบับอนุมัติคืนเงิน และเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวของ ใหหนวยงานที่ผใู ชไฟฟา หรือผูช ําระเงินมีความประสงคขอคืนเงิน โดยใหผูบังคับบัญชา
หนวยงานที่คืนเงินมีอํานาจอนุมัติจายเงินในใบสําคัญจายเงินตามจํานวนทีต่ องจายคืน
การคืนเงินที่มภี าษีมูลคาเพิ่ม เมื่อหนวยงานเจาของขอมูลอนุมัติคืนเงินแลวให
จัดทําใบลดหนี้ ในระบบ SAP ในนามของหนวยงานที่รับเงินครั้งแรก และใหหนวยงานที่คืนเงินพิมพ
ใบลดหนี้ใหผูรับเงินในวันเดียวกัน
ขอ ๓๙. อํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน
อํา นาจอนุ มัติ สั่ ง จ า ยเงิน ตามระเบีย บนี้ เ ป น อํ านาจเฉพาะตํ า แหน ง ไม ส ามารถ
มอบหมายใหผูใดปฏิบัติงานแทน หากผูมีอํานาจไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติงานได ใหผูรักษาการแทนมี
อํานาจอนุมัติ
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หมวดที่ ๓
ธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน
สวนที่ ๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร
ขอ ๔๐. บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานในสํานักงานใหญ
การเปด ปดบัญชี การขอเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจสั่งจายเงิน การลงนามในหนังสือถึง
ธนาคาร การถอนเงิน ใหเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ขอ ๔๑. บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานในสวนภูมิภาค
๔๑.๑ การเปด ปดบัญชี และการลงนามในหนังสือถึงธนาคาร ใหเปนอํานาจ
เฉพาะของผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต โดยดําเนินการตามแบบฟอรมที่กําหนด (เอกสาร
แนบ 6) เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ หนวยงานเจาของบัญชีตองแจงรายละเอียดชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อ
ธนาคาร สาขา ใหกองการเงิน กองบัญชี กองบัญชี (กบญ.) เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
๔๑.๒ ใหเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยควบคูกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช
ชื่อหนวยงานเปนชื่อบัญชีเงินฝาก พรอมระบุเงื่อนไขผูมีอํานาจสั่งจายเงินกลุมที่ ๑ และผูมีอํานาจสั่ง
จายเงินกลุมที่ ๒ กลุมละ ๑ ทาน ลงลายมือชื่อรวมกัน โดยปฏิบัติตาม “ ผูมีอํานาจสั่งจายเงินจาก
บัญชีเงินฝากของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต และการไฟฟา ” (ภาคผนวก ๑๓)
๔๑.๓ การแจงธนาคารขอเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจสั่งจายเงิน และการลงนามใน
หนังสือถึงธนาคาร ใหเปนอํานาจและหนาที่ของผูอํานวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา
ขอ ๔๒. การถอนเงินหรือสั่งจายเงินจากธนาคาร
ใหจัดทําเปนเช็คสั่งจายเงินจากบัญชีกระแสรายวัน โดยแนบเช็คและทะเบียนคุมเช็ค
พรอมตนฉบับใบสําคัญจายเงินที่ผูมอี ํานาจลงนามอนุมัตจิ ายเงินแลว นําเสนอใหผูมีอํานาจลงนามในเช็ค
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนกอนลงนามในเช็ค
ขอ ๔๓. การสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร มอบหมายใหพนักงานทําการ
สอบยอดเงินฝากธนาคาร โดยปฏิบัตติ าม “ วิธีปฏิบัติการสอบยอดเงินฝากธนาคาร ”(ภาคผนวก ๑๔)

สวนที่ ๒ การโอนเงิน
ขอ ๔๔. การโอนเงินรายไดเขาสํานักงานใหญ
๔๔.๑ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา โอนเงินรายไดเขา
สํานักงานใหญทุกวันทีม่ ีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร หลังจากหักคาใชจายที่จําเปนจะตองจายแลว
เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งแสนบาท) ใหโอนดวยจํานวนเลขกลมหลักหมื่นขึ้นไป โดยสั่งจายเช็คขีด
ครอมระบุขอความ “โอนเงินเขาบัญชีการไฟฟาสวนภูมิภาค บัญชีเลขที…่ ...…… ธนาคาร….…….…
สาขา..........” พรอมทั้งปฏิบัตติ ามคูม ือการปฏิบตั ิงานดานบัญชีของบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร (๑๕)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

อธิบาย (๑๕) : การโอนสงเงินไปยังสํานักงานใหญ ปจจุบัน กฟฟ.ทั่วประเทศปฏิบัติตาม อนุมัติ รผก.(บ) ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๐ ตามบันทึกของคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบัญชี เลขที่ บบ.๗๐๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๕๐
ใหใชคูมือการปฏิบัติงานดานบัญชีในระบบ SAP ของบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร บัญชีพัสดุ และบัญชีสินทรัพยถาวร

- 22 ๔๔.๒ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา ตอง
ควบคุมดูแลการโอนเงินรายไดเขาสํานักงานใหญ โดยไมใหมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารมาก
เกินความจําเปนในแตละวัน
๔๔.๓ ใหกองบัญชี (กบญ.) มีหนาที่สอบทานการโอนเงินรายไดเขาสํานักงานใหญ
ขอ ๔๕. การโอนเงินจากสํานักงานใหญใหหนวยงานในสวนภูมิภาค
กรณีหนวยงานในสวนภูมิภาค มีความจําเปนใหสํานักงานใหญโอนเงินเพื่อเปน
คาใชจาย ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานในสวนภูมิภาค ลงนามในแบบฟอรมบันทึกแจงกองการเงิน โดย
ปฏิบัติตาม“ วิธีปฏิบัติการโอนเงินจากสํานักงานใหญใหหนวยงานในสวนภูมิภาค ” (ภาคผนวก ๑๕)
สวนที่ ๓ การควบคุม และเก็บรักษาเงิน
ขอ ๔๖. การควบคุม และเก็บรักษาเงินประจําวันในสํานักงานใหญ
๔๖.๑ รองผูวาการบัญชีและการเงิน เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับ
เงินคงเหลือประจําวันที่กองการเงิน จํานวน ๓ คน โดยจัดทําเปนคําสั่งคราวละ ๓ เดือน ประกอบดวย
ผูแทนกองในสายงานบัญชีและการเงิน ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป โดยการตรวจนับเงินใหมีกรรมการลงนาม
รวมกันไมนอยกวาสองในสาม
๔๖.๒ ใหปดการรับ จายเงินในเวลา ๑๕.๓๐ น. และปดบัญชีภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.
โดยจัดทําบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน (เอกสารแนบ 7) ใหคณะกรรมการตรวจนับเงิน
คงเหลือประจําวันลงนามในวันเดียวกัน
กรณีปดบัญชีแลว หากมีความจําเปนตองรับ จายเงิน ใหเปดรับ จายเงิน
และปดบัญชีผานระบบงานอีกครั้งหนึ่ง โดยใหหัวหนาแผนกการเงินตรวจนับ และบันทึกการตรวจนับ
เงินคงเหลือ ครั้งที่ ๒ นําเสนอผูอํานวยการกองการเงินลงนาม
๔๖.๓ กองการเงินนําเงินฝากเขาบัญชีธนาคาร โดยมีเงินสดคงเหลือประจําวันนอย
ที่สุดไมเกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท กรณีเกินกวาที่กําหนด ใหหัวหนาแผนกการเงินหมายเหตุในบันทึกการ
ตรวจนับเงินคงเหลือประจําวันทุกครั้ง โดยเก็บรักษาเงินสด และเอกสารสําคัญทางการเงินไวในหองนิรภัย
ขอ ๔๗. การควบคุม และเก็บรักษาเงินประจําวันในสวนภูมิภาค
๔๗.๑ ผูอํานวยการกองอํานวยการ (กอก.) เปนผูแตงตั้งพนักงานในสังกัดกอง
อํานวยการเปนคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวันของเงินหมุนเวียนการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต
และผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา เปนผูแตงตั้งพนักงานในสังกัด
เปนคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวันของการไฟฟา โดยจัดทําเปนคําสั่งคราวละไมนอยกวา
๓ เดือน แตไมเกิน ๑ ป แลวรายงานใหผูอํานวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟาทราบ ภายใน ๗ วัน
๔๗.๒ คณะกรรมการตามขอ ๔๗.๑ มีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน ประกอบดวย
พนักงานตั้งแต ระดับ ๕ ขึ้นไปเปนกรรมการ ถาพนักงานตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไปมีจํากัดหรือไมมี ก็ให
แตงตั้งพนักงานต่ํากวาระดับ ๕ เปนกรรมการไดตามความจําเปน โดยการตรวจนับเงินใหมีกรรมการ
ลงนามรวมกัน ๓ คน
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ภาคผนวก ๑
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน
ขอ ๑. การจัดหาและการเก็บรักษาเพื่อรอการเบิกไปใชงาน
๑.๑ กองการเงินมีหนาที่จดั หาใบแจงคาไฟฟาและใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
(กง.๑๑๔-ป.๕๒ ) ตามแบบที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน
๑.๒ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ (1-4) มีหนาที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทุก
ประเภททีไ่ ดผา นการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับและรับมอบใบเสร็จรับเงินจากผูรับจาง เพื่อให
หนวยงานเบิกไปใชงาน
๑.๓ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ (1-4) ตรวจสอบ และสํารองใบเสร็จรับเงิน
ใหเพียงพอตอการใชงานในรอบ ๖ เดือน หากไมเพียงพอใหแจงกองการเงินดําเนินการ ตามขอ ๑.๑
ขอ ๒. การเบิกใบเสร็จรับเงินจากกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ (1-4)
๒.๑ ผูอํานวยการกองการเงิน ผูอํานวยการกองรายได หรือผูจัดการการไฟฟาสวน
ภูมิภาคที่เปนที่ตั้งคลังพัสดุหลัก หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูลงนามในใบเบิก โดยการเบิกครั้งหนึ่งๆ ให
เพียงพอตอการใชงานของหนวยงาน และหนวยงานในสังกัดกลุมคลังพัสดุหลัก ในรอบ ๓ เดือน
๒.๒ การสงใบเสร็จรับเงินจากกองบริ หารและจัดการคลังพัสดุ (1-4) ไปยังกอง
การเงิน กองรายได หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคที่เปนที่ตั้งคลังพัสดุหลัก ใหกองบริหารและจัดการคลัง
พัสดุ (1-4) ระบุจํานวนและหมายเลขของใบเสร็จรับเงินแตละเลม หรือใบเสร็จรับเงินตอเนื่องแตละ
ชุดลงไวในใบบรรจุหีบหอ หรือใบสงของดวยทุกครั้ง โดยใหจัดสงใบเสร็จรับเงินเปนชุด ซึ่งแตละชุดตองมี
หมายเลขเรียงกัน
๒.๓ พนักงานผูที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานใหเปนผูรับใบเสร็จรับเงิน ตอง
ตรวจสอบจํานวน และรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินที่ไดรับจากกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ (1-4)
ใหมีรายการตรงตามที่ระบุไวในใบบรรจุหีบหอ หรือใบสงของ และลงลายมือชื่อรับไวเปนหลักฐาน
๒.๔ กองการเงิน กองรายได การไฟฟาสวนภูมิภาคที่เปนที่ตั้งคลังพัสดุหลัก ที่เบิก
ใบเสร็จรับเงิน ตอบยืนยันการรับใบเสร็จรับเงินใหกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ (1-4) ทราบภายใน
๓ วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับใบเสร็จรับเงิน
ขอ ๓. การเบิกใบเสร็จรับเงินจากแผนกคลังพัสดุหลัก แผนกคลังพัสดุบริการ
๓.๑ แผนกคลังพัสดุบริการ เบิกใบเสร็จรับเงินจากแผนกคลังพัสดุหลักแตละครั้ง
ใหเพียงพอสําหรับการใชงานในรอบ ๓ เดือน
๓.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ให เบิกใบเสร็ จรับเงินจากแผนกคลังพัสดุหลัก
สําหรับการไฟฟาสวนภูมภิ าค หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา ใหเบิกใบเสร็จรับเงินจากแผนกคลังพัสดุ
หลัก หรือแผนกคลังพัสดุบริการ โดยจัดทําใบเบิกของที่ออกจากระบบ SAP
๓.๓ พนัก งานที่ไ ดรับ มอบหมายจากผูอํา นวยการกองอํา นวยการ (อก.อก.)
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา เปนผูรับใบเสร็จรับเงินตอง
ตรวจสอบจํานวนเลม หรือจํานวนกลองของใบเสร็จรับเงินใหมีรายการตรงตามที่ระบุไวในใบสงของ
และลงลายมือชื่อรับไวเปนหลักฐาน
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๓.๔ หนวยงานที่เบิกใบเสร็จรับเงิน ตอบยืนยันการรับใบเสร็จรับเงินใหแผนกคลัง
พัสดุหลัก หรือแผนกคลังพัสดุบริการทราบภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันทีไ่ ดรบั ใบเสร็จรับเงิน
ขอ ๔. การนําใบเสร็จรับเงินไปใชงาน
๔.๑ แผนกบริหารงานทัว่ ไป การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต เบิกใบเสร็จรับเงินแบบ
ตอเนื่อง / แบบเปนเลม จากแผนกคลังพัสดุหลัก ใหเพียงพอสําหรับใชงานในแตละเดือน
๔.๒ แผนกบัญชีและประมวลผล หรือแผนกบัญชีและการเงินเบิกใบเสร็จรับเงิน
แบบตอเนื่อง / แบบเปนเลม สํารองไวใชงานของแผนก และของการไฟฟาสวนภูมภิ าคสาขายอยในสังกัด
ใหเพียงพอตอการใชงานในรอบไมเกิน ๓ เดือน
๔.๓ แผนกบัญชีและประมวลผล หรือแผนกบัญชีและการเงินมอบใบเสร็จรับเงิน
ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยในสังกัด ใหเพียงพอตอการใชงาน ดังนี้.๔.๓.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยที่ยังไมใชระบบ BPM ใหมอบ
ใบเสร็จรับเงินแบบเปนเลม จํานวน ๘ เลม แบงเปน ๒ ชุด ชุดละ ๔ เลม โดยระบุไวที่หนาปกใบเสร็จ
รับเงิน วาเปนชุดที่ ๑ หรือ ชุดที่ ๒ ประกอบดวย
(๑) ใชในการรับเงินประกันการใชไฟฟา
จํานวน ๒ เลม
(๒) ใชในการรับเงินคาไฟฟา
จํานวน ๒ เลม
(๓) ใชในการรับเงินรายไดอนื่ ๆ ที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน ๒ เลม
(๔) ใชในการรับเงินรายไดอนื่ ๆที่ไมมีภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ๒ เลม
๔.๓.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยที่ใชระบบ BPM ใหมอบใบเสร็จ
รับเงินแบบตอเนื่อง จํานวน ๑ กลอง และใบเสร็จรับเงินแบบเปนเลม จํานวน ๔ เลม เพื่อใชในการรับ
เงินตามขอ ๔.๓.๑ (๑) - (๔) ในกรณีที่ระบบ BPM ขัดของ
๔.๔ หนวยงานในสํานักงานใหญที่ไดรบั อนุมัติใหรับชําระเงินเบิกใบเสร็จรับเงิน
จากกองการเงิน โดยอนุโลมใหถือปฏิบัตติ ามขอกําหนดเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินตามวิธีปฏิบัตนิ ี้
ขอ ๕. การควบคุมใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่องทุกประเภท
๕.๑ หนวยงานที่เบิกใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่องไปสํารองเพื่อใชงาน เมื่อมีการ
รับหรือจายใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่องตองจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินโดยบันทึกรายละเอียดตาม
แบบฟอรมที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (กง.๑๐๔-ป.๕๖)
๕.๒ พนักงานบัญชี (ทําหนาที่รับเงิน) ทีเ่ บิกใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่องไปใชงาน
เมื่อมีการใชใบเสร็จรับเงินประจําวัน ตองจัดทําทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง โดยบันทึก
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (กง.๑๐๕-ป.๕๖)
๕.๓ พนักงานหองศูนยขอมูลรวมและระบบเครือขาย (หอง LAN) เมื่อมีการพิมพ
ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาประจําวันแลว ตองนํารายงานสรุปการพิมพใบแจงคาไฟฟา (ใบแจงหนี้ตัวแทน)
ประจําวันที่.... (RP 5.10.3) มาบันทึกในทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา ตามแบบฟอรมที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (กง.๑๐๖-ป.๕๖)
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ขอ ๖. การควบคุมใบเสร็จรับเงินแบบเปนเลมสําหรับการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย
๖.๑ การไฟฟาตนสังกัดสงมอบใบเสร็จรับเงินใหผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค
สาขายอย หรือพนักงานที่ไดรับมอบหมายพรอมกับใหลงลายมือชื่อรับใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานทุกครั้ง
ในทะเบียนคุมฯ (กง.๗๒-ป.๕๖)
๖.๒ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย หรือผูที่ไดรับมอบหมายสงคืน
สําเนาใบเสร็จรับเงินเมื่อใชหมดเลมแลวใหแกการไฟฟาตนสังกัด พรอมกับเบิกใบเสร็จรับเงินเลมใหม
โดยลงลายมือชื่อสงคืนและรับใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานทุกครั้งในทะเบียนคุมฯ (กง.๗๒-ป.๕๖)
๖.3 ใบเสร็จรับเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยมี ๒ ชุด ๆ ละ ๔ เลม
(ตามขอ ๔.๓.๑) เพื่อใชหมุนเวียนการรับเงินที่สํานักงานและนําสงเงินที่การไฟฟาตนสังกัด
๖.4 ใบเสร็จรับเงินเลมที่ใชครอมเดือน ใหเขียนระบุไวที่หนาปกใหชัดเจนวาเดือน
ใดใชถึงฉบับเลขที่เทาใด และเดือนถัดไปเริ่มใชตั้งแตฉบับเลขที่เทาใด
๖.5 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ที่ลงรายการผิดพลาดในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ตามที่กฎหมายกําหนด หามขูดลบ แกไข เพิ่มเติม แตใหผูปฏิบัติงานประทับตรายกเลิกทั้งชุด พรอม
ระบุสาเหตุการยกเลิก ลงลายมือชื่อกํากับและเย็บติดไวกับเลม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
ขอ ๗. การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
๗.๑ กองบริหารและจัดการพัสดุ (1-4) แผนกคลังพัสดุหลัก และแผนกคลังพัสดุ
บริการ มีหนาที่
7.1.1 เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไวในที่ปลอดภัย
7.1.2 จัดทํารายงานใบรับของ ตามแบบฟอรมที่กําหนด (FBB-BO-LO-MM๐2)
7.1.3 ตรวจสอบและควบคุมยอดใบเสร็จรับเงินคงเหลือ
7.1.4 ในกรณีใบเสร็จรับเงินเกิดชํารุดหรือเสียหายตองทําบันทึกรายงาน
รายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่ชํารุดหรือเสียหาย ใหผูบังคับบัญชาทราบทันที
๗.๒ หนวยงานที่เบิกใบเสร็จรับเงินไปใช มีหนาที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน ที่ยัง
ไมไดใชงานไวในที่ปลอดภัย
๗.๓ ใหหนวยงานเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง / เปนเลมที่ใชแลว
ทุกประเภท ไวในที่ปลอดภัยอยางนอย ๕ ป ยกเวนใบเสร็จรับเงินคาประกันการใชไฟฟาใหเก็บรักษา
ตลอดไป สําหรับการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย ใหการไฟฟาตนสังกัดเปนผูจัดเก็บ
ขอ ๘. ใบเสร็จรับเงินที่ชํารุดจากการพิมพของผูรบั จาง
๘.๑ ใหผูปฏิบัตงิ านประทับตรา “ ยกเลิก ” และทําบันทึกรายงานผูบ ังคับบัญชา
หนวยงานทราบ โดยแนบใบเสร็จรับเงินทั้งชุด เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
๘.๒ ใหหนวยงานที่ยกเลิกใบเสร็จรับเงินดําเนินการทําลายใบเสร็จรับเงิน
ตามขอ 15
ขอ ๙. การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาจากการพิมพ ใหดําเนินการ ดังนี้
๙.๑ ตรวจสอบจํานวนใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา โดยนําเลขลําดับใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา
ดานหลังมาเปรียบเทียบกับจํานวนใบเสร็จรับเงินจากรายงานสรุปการพิมพใบแจงคาไฟฟาประจําวัน (RP
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5.10.3) วามีจํานวนฉบับถูกตองตรงกัน โดยจัดทําทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา ตามแบบฟอรม
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (กง.๑๐๖-ป.๕๖)
๙.๒ กรณี ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ค า ไฟฟ า ขาดจํ า นวน โดยเลขลํ า ดั บ ด า นหลั ง ของ
ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาไมตอเนื่อง และใบเสร็จรับเงินคาไฟฟายังตอเนื่องกันอยู ใหจัดทําบันทึกรายงาน
ผูบังคับบัญชาหนวยงานเพื่อทราบ และเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบตอไป
๙.๓ กรณี ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ค า ไฟฟ า ขาดจํ า นวน โดยเลขลํ า ดั บ ด า นหลั ง ของ
ใบเสร็ จรับเงิน คาไฟฟาไมต อเนื่ องกัน และใบเสร็ จรับเงิน คาไฟฟาไมต อเนื่ องกัน ให ดําเนิน การตาม
ขั้นตอนของใบเสร็จรับเงินสูญหาย ตามขอ ๑๐
๙.๔ กรณีใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาเกินจํานวน หรือเลขลําดับดานหลังซ้ํากัน หรือ
ชํารุดจากการพิมพ ใหประทับตรา “ยกเลิก” ในใบเสร็จรับเงินฉบับที่พบวาเกินจํานวน หรือเลขลําดับ
ดานหลังซ้ํากัน หรือชํารุด ใหเสนอผูบังคับบัญชาหนวยงานเพื่ออนุมัติทําลาย ตามขอ 15
ขอ ๑๐. ใบเสร็จรับเงินที่ยังไมใชงานสูญหาย ใหดําเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ ใหผูบังคับบัญ ชาหน ว ยงานหรื อผูที่ไ ดร ับ มอบอํา นาจจากผูบังคับบัญ ชา
หนวยงาน แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- วัน เวลา สถานทีเ่ กิดเหตุ
- รายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย
- ระบุชื่อ ตําแหนง พนักงานผูรับผิดชอบ
- สาเหตุที่สูญหาย
๑๐.๒ ปด ประกาศยกเลิกเลขที่ใบเสร็จ รับ เงิน ที่สูญ หายไวที่สํานักงานการไฟฟา
และสถานที่ราชการในพื้นที่ตามความเหมาะสม
๑๐.๓ หนวยงานที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง ๓ คน และ
รายงานผลเสนอผูบังคับบัญชาหนวยงาน อนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย
ขอ ๑๑. ใบเสร็จรับเงินที่ชํารุดเสียหายจากภัยพิบัติ หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคยกเลิก
แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานอนุมัติทําลายใบเสร็จรับเงิน ตามขอ 15
ขอ ๑๒. ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาที่พิมพแลวสูญหายกอนไดรับชําระเงิน ใหดําเนินการ ดังนี้
๑๒.๑ ใหผูบังคับบัญชาหนวยงาน หรือผูที่ไ ดรับ มอบอํา นาจจากผูบังคับบัญชา
หน ว ยงาน แจ ง ความต อ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจท อ งที่ ที่ เ กิ ด เหตุ พร อ มทั้ ง รายงานตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง
ผูอํานวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา เพื่อทราบทันที โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
- รายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย
- ระบุชื่อ ตําแหนง พนักงานผูรับผิดชอบ
- สาเหตุท่ีสูญหาย
๑๒.๒ ใหห นว ยงานตรวจสอบเลขที ่ใ บเสร็จ รับ เงิน ที่ส ูญ หาย จากรายงาน
รายละเอียดประกอบสมุดจายบิล เลขที่....(PA-CA-B01_02) และรายงานทะเบียนรายไดคาไฟฟา
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(ฟ.16) (RP5.10.6) แลว ปด ประกาศยกเลิกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ที่สูญ หายไวที่สํานักงานการไฟฟา
และสถานที่ราชการในพื้นที่ตามความเหมาะสม
๑๒.๓ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค มีอํานาจอนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย
และพิมพซอมใบเสร็จรับเงินฉบับใหม เพื่อเรียกเก็บเงินจากผูใชไฟฟาทันทีโดยไมตองรอผลการสอบ
ขอเท็จจริง
๑๒.๔ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ๓ คน
และรายงานผลการสอบขอเท็จจริง ตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา
ขอ ๑๓. ใบเสร็จรับเงินทุกประเภททีผ่ ิดพลาดจากการรับชําระเงิน และมีการยกเลิกผานระบบ
รับชําระเงิน BPM ใหพนักงานทีท่ ําหนาที่รบั ชําระเงินประทับตรา “ ยกเลิก ” ในใบเสร็จรับเงิน และ
นําไปแนบกับรายงานการยกเลิกการรับชําระเงินประจําวัน เพื่อรอการตรวจสอบและทําลาย
ขอ ๑๔. ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาที่ไดรบั คืนจากตัวแทนเก็บเงินเนื่องจากเก็บเงินไมได หรือ
กรณีอื่น ๆ ที่มีการสงใบแจงคาไฟฟา แตไมไดมอบใบเสร็จรับเงินใหไปจัดเก็บเงิน (๑) ใหประทับตรา
“ ยกเลิก ” และเก็บรักษาไวเพื่อทําลาย
ขอ ๑๕. การทําลายใบเสร็จรับเงิน
การทําลายใบเสร็จรับเงินทีย่ กเลิก ตามขอ ๘.๑ , ขอ ๙.๔ , ขอ ๑๑ , ขอ ๑๓ และ
ขอ ๑๔ ใหดาํ เนินการ ดังนี้
๑๕.๑ ใหผู บ ัง คับ บัญ ชาหนว ยงาน แตง ตั ้ง คณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
ใบเสร็จรับเงิน และควบคุมการทําลายใบเสร็จรับเงินที่ชํารุด เสียหาย หรือยกเลิก จํานวน ๓ คน
๑๕.๒ ใหคณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบสภาพและจํานวนใบเสร็จรับเงินที่จะทําลาย
กับทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง (กง.๑๐๕-ป.๕๖) ทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงิน
คาไฟฟา (กง.๑๐๖-ป.๕๖) รายงานการยกเลิกการรับชําระเงินแยกตามรหัสผูรับเงิน (RP2.14) และ
รายงานรายละเอี ยดที่ เก็ บเงิน ไม ไ ด ต ามผูใ ช ไ ฟฟา ประจํ าวั น ที่ .... (PA-CAB๐3_๐1) แลว นํ า เสนอ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานเพื่อขออนุมัติทําลาย
๑๕.๓ ใหคณะกรรมการฯ ควบคุ มการทําลายโดยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อไมใหนํ า
ใบเสร็จรับเงินดังกลาวมาใชงานไดอีก แลวรายงานผลการทําลายใหผูบังคับบัญชาหนวยงานทราบ
๑๕.๔ ผูอํานวยการกองซื้อขายไฟฟา มีอํานาจอนุมัติทาํ ลายใบเสร็จ
รับเงินคาไฟฟาที่มีการแกไขขอมูลคาไฟฟา พรอมแตงตัง้ คณะกรรมการควบคุมการทําลาย โดยวิธกี ารที่
เหมาะสม จํานวน ๓ คน แลวรายงานผลการทําลายใหผูอํานวยการกองซื้อขายไฟฟาทราบ
๑๕.๕ ใหหนวยงานจัดเก็บรายงานการทําลายใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน เพื่อการ
สอบทานของสํานักตรวจสอบภายใน
……………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําอธิบาย (๑) : กรณีอื่น ๆ เชน ไมมีตัวแทนเก็บเงินตองสงมอบเฉพาะใบแจงคาไฟฟา หรือ เกิดภัยพิบัติตองทําการ
เฉลี่ยหนวย และพิมพใบแจงคาไฟฟา / ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งระบบงานจดหนวยพรอมแจงคาไฟฟาจะไมมีการไปจัดเก็บ
เงิน แตสงเฉพาะใบแจงคาไฟฟาใหตัวแทนไปวางใหผูใชไฟฟา
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ชองที่ 10 คงเหลือ กลอง หมายถึง จํานวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือ (กลอง) ตามจํานวนที่ยังไมมี
การเบิกใชงาน ในความรับผิดชอบของ หผ.บป./หผ.บง.

ชองที่ 9 ลงชื่อผูเบิก หมายถึง ลายมือชื่อ ผูเบิกใบเสร็จรับเงินไปใชงาน

ชองที่ 8 เลขที่จากโรงพิมพ (จาก - ถึง ) หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่พมิ พจากโรงพิมพ

ชองที่ 7 เลขที่กลอง หมายถึง เลขที่ที่ระบุบนกลอง

ชองที่ 6 ว /ด/ป หมายถึง วัน, เดือน, ป ที่ พบช. เบิกใบเสร็จรับเงินจาก หผ.บป./หผ.บง. ไปใชงาน

ชองที่ 5 เลขที่จากโรงพิมพ (จาก – ถึง) หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่พมิ พจากโรงพิมพ

ชองที่ 4 เลขที่กลอง (จาก - ถึง ) หมายถึง เลขที่ทรี่ ะบุบนกลองตามจํานวนกลองที่ไดรบั

ชองที่ 3 จํานวนกลอง หมายถึง จํานวนกลองที่ไดรบั

ชองที่ 2 เลขที่ใบสงของ / ลว. หมายถึง ให หผ.บป./หผ.บง. บันทึกเลขที่ใบสงของและวันที่
ของการรับใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง/ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา

ชองที่ 1 ว /ด/ป หมายถึง วัน, เดือน, ป ที่ หผ.บป./หผ.บง. รับใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง/
ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา จากแผนกคลังพัสดุหลัก หรือแผนกคลังพัสดุบริการ

ขั้นตอนการบันทึกทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแบบตอเนือ่ ง/ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา
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ชองที่ 8 ลงชื่อ หผ./ชผ. หมายถึง หผ. หรือ ชผ. ผบป./ผบง. ตรวจสอบความถูกตองของการใชใบเสร็จรับเงินประจําวันวายอดรวมจายใชงานกับเครื่อง
POS กับผลรวมของจํานวน ที่ใชงานกับที่ชํารุด ตองเทากับยอดคงเหลือ

ชองที่ 7 ลงชื่อผูใชงาน หมายถึง ผูที่ใชใบเสร็จรับเงินตอเนื่องกับเครื่อง POS ประจําวันของแตละเครื่องหรือเครื่องเดียวกัน โดยให พบช. ผูใชงานลงนาม

ชองที่ 6 คงเหลือ หมายถึง จํานวนฉบับทีเ่ หลือจากการใชงานประจําวัน

ชองที่ 5 รวมจํานวนฉบับ หมายถึง ผลรวมของจํานวนฉบับที่ใชงานและชํารุดในแตละวัน (ชอง 3+4)

ชองที่ 4 ชํารุด/พิมพซอม ฉบับ หมายถึง ใบเสร็จรับเงินที่พิมพแลวมีการชํารุด / พิมพซอม ใหบันทึก เลขที่ใบเสร็จที่ชํารุด/พิมพซอม ของแตละประเภทลง
ไวในชองนี้ทุกครั้ง

ชองที่ 3 เลขที่ใบเสร็จรับเงินคาประกัน จาก BPM และ เลขที่ใบเสร็จรับเงินรายไดทั่วไป จาก BPM หมายถึง เลขที่รันนิ่ง จาก BPM ผานเครื่อง POS ที่พิมพ
ประจําวัน ตามใบเสร็จรับเงินที่ออกประจําวันแตละประเภท จากเลขที่เริ่มตน –เลขที่สุดทายของวัน การกรอกเลขที่จากเครือ่ ง POS ใหแยกออกเปน
แตละประเภท สิ้นวันใหสรุปยอดรวมการใชใบเสร็จรับเงิน

ชองที่ 2 เลขที่จากโรงพิมพ หมายถึง เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่พิมพจากโรงพิมพ ที่เบิก จาก หผ.บป./หผ.บง. นํามาใชงาน พรอมจํานวนฉบับ

ชองที่ 1 ว/ด/ป หมายถึง วัน, เดือน, ป ทีผ่ ูไดรับมอบหมายใหรับเงิน ไดรับใบเสร็จรับเงินจาก หผ.บป./หผ.บง.

ขั้นตอนการบันทึกทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแบบตอเนือ่ งประจําวัน
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ทะเบียนคุมการเบิก-จายใบเสร็จรับเงินใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา/สาขายอย
การไฟฟาที่สงมอบ ................................................ การไฟฟาที่รบั มอบ .............................................
วันที่สงมอบ

เลมที่

ประเภท
การใช

ลายมือชื่อ
ผูเบิก

วันที่สงคืน

เลมที่

ลายมือชื่อ
ผูรับคืน

หมายเหตุ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(กง.๗๒-ป.๕๖)

- 36-

ภาคผนวก ๒
การแจงคาไฟฟาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนแบบรวมศูนย (Group Invoice)
ขอ ๑. ผูใชไฟฟาที่ประสงคใหการไฟฟาสวนภูมิภาค แจงคาไฟฟาและรับชําระเงินแบบรวม
ศูนยใหยื่น “ คําขอใหจัดสงหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนย ” ตามตัวอยางแนบ
ขอ ๒. กองรายได การไฟฟา ที่ทําหนาที่รับผิดชอบการแจงคาไฟฟาและรับเงินแบบรวม
ศูนย เปนผูส รางประวัติของผูชําระเงินรวม (CA ที่ขึ้นตนดวยเลข ๓xxxxx) แกไข ยกเลิก ขอมูลหลักผูใช
ไฟฟาที่ชําระคาไฟฟาแบบรวมศูนย ใหแ ลว เสร็ จกอนวั น จัด เตรี ยมข อมูลการจดหน วยการใชไ ฟฟา
ประจําเดือน
ขอ ๓. กองรายได การไฟฟา จัดทําหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนย แยกเปนผูใชไฟฟา
เอกชนรายใหญ เอกชนรายยอย สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันสิ้นสุดการอาน
หนวยการใชไฟฟาของเดือน โดยกําหนดวันครบกําหนดชําระเงินใหมในหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนย ไม
เกิน ๑๑ วัน (ผูใชไฟฟาที่เปนรายยอย) หรือไมเกิน ๒๐ วัน (ผูใชไฟฟาที่เปนรายใหญ) แลวสงใหผูชําระเงิน
โดยตรง ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (๑)
ขอ ๔. หากพนกําหนดชําระเงิน ตามขอ ๓ แลว ยังไมไดรับชําระเงิน ใหกองรายได
การไฟฟา มีหนังสือแจงเตือนผูใชไฟฟา (นอกระบบ SAP) กําหนดใหชําระเงินคาไฟฟาพรอมคาดอกเบี้ย
ตามขอ ๕ ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกําหนดชําระเงิน ตามขอ 3 หากพนกําหนดยังไมไดรับชําระ
เงินใหการไฟฟาเจาของขอมูลดําเนินการขออนุมัติงดจายไฟ โดยไมใหมีการผอนผันการชําระเงิน
ขอ ๕. สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟา ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ ที่
ชําระคาไฟฟาลาชาเกินระยะเวลาที่กําหนด ใหเรียกเก็บเงินคาดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา
ซื้อขายไฟฟา โดยปฏิบัติตาม “วิธีการคํานวณคาดอกเบี้ย” (ภาคผนวก ๓)
ขอ ๖. ผูใชไฟฟามีหนังสือแจงความประสงคขอชําระหรือยกเลิกการชําระคาไฟฟาแบบรวม
ศูนย กอนวันจัดเตรียมขอมูลการจดหนวยการใชไฟฟาประจําเดือน (วันที่ ๑๓ ของเดือน) ใหแจงผูใช
ไฟฟาทราบวาจะมีผลในคาไฟฟาประจําเดือนนั้น หากยื่นความประสงคหลังวันจัดเตรียมขอมูลการ
จดหนวยฯ จะมีผลในเดือนถัดไป
ขอ ๗. กรณีการไฟฟาเจาของขอมูลตรวจสอบพบหรือไดรับแจงจากผูใชไฟฟาวาคาไฟฟาไม
ถูกตอง การไฟฟาเจาของขอมูลตองทําบันทึกแจงกองรายได หรือการไฟฟา ที่จัดทําหนังสือแจงคาไฟฟา
แบบรวมศูนย โดยเร็วที่สุด เพื่อยกเลิกการแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนยกอนวันครบกําหนดชําระเงินไม
นอยกวา ๗ วัน เพื่อใหมีเวลาประสานงานกับผูใชไฟฟา และทําการแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนยอีกครั้งหนึ่ง
โดยใชวันครบกําหนดชําระเงินเดิม
..........................................................................................................................................................................................
อธิบาย (๑) : กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตองการใบแจงคาไฟฟา (สีมวง) ของสับมิเตอรแนบไป
พรอมกับหนังสือแจงคาไฟฟา ใหการไฟฟาถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของระบบงานจัดเก็บเงินคาไฟฟาผานตัวแทนเก็บเงิน
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หากการไฟฟาดําเนินการไมทันภายในกําหนด กองรายได หรือการไฟฟา ไมตอง
ยกเลิกการแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนยและเมื่อไดรับเงินแลว ใหการไฟฟาเจาของขอมูลทําการปรับปรุง
คาไฟฟา โดยปฏิบัติตาม “วิธีปฏิบัติการแกไขขอมูลคาไฟฟาและการปรับปรุงคาไฟฟา” (ภาคผนวก
๑๐)
ขอ ๘. กรณีที่จัดทําหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนยแลว หามหนวยงานที่ไมไดเปน
ผูจัดทําหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนยนําเลขที่หนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนย (เลขที่ มท ) ไปรับ
ชําระเงิน (๒)
ขอ ๙. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัตติ าม “ คูมือการแจงคาไฟฟาตามหนวยงานแบบ
รวมศูนย (Group Invoice) ” ตามขัน้ ตอนการทํางานในระบบ IS-U FI-CA
……………………………………………………………………………..…………….

..............................................................................................................................................................................
อธิบาย (๒) : กรณีการไฟฟาทีไ่ มไดเปนผูจัดทําหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนยนาํ หนังสือเลขที่ มท แบบรวมศูนย
มาใชในการรับชําระเงินของผูใชไฟฟาเฉพาะราย ขณะเดียวกันผูใชไฟฟาทีไ่ ดรับหนังสือ มท แบบรวมศูนยไดชาํ ระเงิน
เต็มจํานวนที่ปรากฏตามหนังสือ มท ทําใหจํานวนเงินที่ไดรบั ชําระไมตรงกับขอมูลคาไฟฟาคางชําระในระบบ SAP
หนวยงานที่รบั เงินตองใชเวลาในการตรวจสอบหารายการที่ถูกรับชําระเงินไปแลว เพื่อบันทึกเปนเงินรับฝาก และทํา
ใหผูใชไฟฟาตองยืน่ เรื่องขอคืนเงินที่หนวยงานที่จัดทําหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนย ทําใหเพิ่มภาระในการ
ตรวจสอบ ขออนุมัติ และจัดทําใบสําคัญจายเงิน
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(ตัวอยาง) คําขอใหจัดสงหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนย
ที่ ............................
วันที่ …… เดือน ………… พ.ศ. ……..….
เรื่อง ขอใหจัดสงคาไฟฟาแบบรวมศูนย
เรียน (ผูอํานวยการกองรายได หรือผูจัดการ การไฟฟา …………)
สิ่งที่สงมาดวย ภาพถายหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน
(กรณีเปนนิติบคุ คล)
ขาพเจา ....................... (บริษัท/หาง/อืน่ ๆ)…………..… สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ……..…........
หมู ........ ตรอก /ซอย ............................. ถนน ............................... ตําบล / แขวง ...............................
อําเภอ / เขต .................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย .................................
หมายเลขโทรศัพท ................................................ หมายเลขโทรสาร .......................................................
มีความประสงคขอสงหนังสือแจงคาไฟฟาแบบรวมศูนย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อผูใชไฟฟา

หมายเลขผูใชไฟฟา

สังกัดการไฟฟา

(กรณีมมี ากกวา 5 รายการ ใหจัดทําเปนรายละเอียดแนบ)
โดยขอให การไฟฟาสวนภูมิภาค สงหนังสือแจงคาไฟฟาตามรายละเอียดขางตนในวันทําการ
ปกติของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยเริม่ ตัง้ แตคาไฟฟาประจําเดือน ............…................. เปนตนไป ดังนี้
ทางเครื่องโทรสาร หมายเลข .....................................
E-Mail Address ...................................
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) ..................................................
ทั้งนี้ ใหถือวันที่ การไฟฟาสวนภูมิภาค จัดสงหนังสือแจงคาไฟฟา เปนวันที่ขา พเจาไดรับเอกสาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
( ………….…………………….)
ผูม ีอํานาจลงนาม ….....…………….....…......
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ภาคผนวก 3
วิธีการคํานวณคาดอกเบีย้
ใหคํานวณคาดอกเบี้ยจากคาไฟฟาที่คางชําระ โดยใชอัตราดอกเบี้ยทีก่ ําหนดไวในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา ตามจํานวนวันซึ่งนับถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระเงิน หรือตามเงื่อนไขผอนผันการชําระเงินจนถึง
วันทีไ่ ดรับชําระเงิน (รวมวันหยุดทําการของการไฟฟาสวนภูมิภาค)
ขอ ๑. กรณีไมชําระเงินภายในกําหนดเวลา หรือไดรบั อนุมัติผอ นผันการชําระเงิน ใหเรียก
เก็บคาดอกเบี้ยโดยคํานวณจากคาไฟฟาคางชําระ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม )
สูตรการคํานวณ
คาดอกเบี้ย = คาไฟฟาที่คา งชําระ(ไมรวมภาษี) X จํานวนวันที่คิดดอกเบี้ย X อัตราดอกเบี้ย
จํานวนวันในรอบป
๑๐๐
ขอ ๒. กรณีชําระเงินดวยเช็ค และธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ใหเรียกเก็บคาดอกเบี้ยโดย
คํานวณจากคาไฟฟาทีค่ างชําระ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
สูตรการคํานวณ
คาดอกเบี้ย = คาไฟฟาที่คางชําระ (รวมภาษี) X จํานวนวันที่คิดดอกเบี้ย X อัตราดอกเบี้ย
จํานวนวันในรอบป
๑๐๐

ขอ ๓. กรณีคาไฟฟาปรับปรุงเพิ่ม (ละเมิด) หรือคาไฟฟาคลาดเคลื่อนจากสาเหตุตาง ๆ ที่
เปนการกระทําของผูใชไฟฟา ใหเรียกเก็บคาดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้ (ระเบียบการ
ไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการละเมิดการใชไฟ และหรือทรัพยสินระบบการจายไฟฟา พ.ศ.๒๕๕๒)
โดยคํานวณคาดอกเบี้ย ตามขอ ๑ พรอมเรียกเก็บภาษีมลู คาเพิ่มเต็มจํานวนตามใบเพิ่มหนี้ในการชําระ
เงินครั้งแรก
กรณีผอนชําระคาไฟฟาปรับปรุงเพิ่มงวดแรกทีม่ ีภาษีมูลคาเพิ่มเปนเช็ค หากเช็คถูก
ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ใหตดิ ตามเรียกเก็บเงินตามเช็ค และคิดดอกเบี้ยเพิ่มจนถึงวันทีไ่ ดรับชําระ
เงินตามเช็ค โดยนําคาไฟฟาที่คางชําระ (รวมภาษี) มาเปนฐานในการคํานวณคาดอกเบี้ยเพิ่ม
ตัวอยาง คาไฟฟาปรับปรุงเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ไมรวมภาษี) ผอนชําระ ๕ งวดๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท
- งวดแรกชําระ ๒๐,๐๐๐.-บาท พรอมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗,๐๐๐.-บาท (คํานวณจาก
คาไฟฟาที่ปรับปรุงเพิ่มทัง้ หมด) และคาดอกเบี้ย ๑,๐๐๐.-บาท ชําระเปนเช็ค ๒๘,๐๐๐.-บาท แตเช็คถูก
ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ใหคิดดอกเบี้ยเพิ่มจนถึงวันที่ไดรบั เงินตามเช็ค โดยคํานวณจากยอดเงินคา
ไฟฟา (รวมภาษี) ๒๗,๐๐๐.-บาท
- งวดที่ ๒-๕ ผอนชําระงวดละ ๒๐,๐๐๐.-บาท (ไมมีภาษี) พรอมคาดอกเบี้ย หาก
งวดใดเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ใหคิดดอกเบี้ยเพิ่มจนถึงวันที่ไดรับเงินจากยอดเงินคาไฟฟา
๒๐,๐๐๐.-บาท
……………………………………………………………………………..……………
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ภาคผนวก ๔
วิธีปฏิบัติในการรับเงินคาไฟฟานอกเวลาทําการของชุดปฏิบัตกิ ารแกกระแสไฟฟาขัดของ
ขอ 1. หลังปดบัญชีประจําวัน ใหพนักงานอยูเวรแกกระแสไฟฟาขัดของที่ไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่รับฝากเงิน รับใบรับฝากเงินนอกเวลาทําการของชุดปฏิบัตกิ ารแกกระแสไฟฟาขัดของ และ
มิเตอรจากหนวยงาน ดังนี้
1.1 แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบัญชีและการเงิน สงมอบเลมใบรับฝาก
เงินนอกเวลาทําการฯ พรอมกับรายงานการติดตามงานงดจายไฟและตอกลับ (ZWMR021)
1.2 แผนกมิเตอร (พนักงานที่ทาํ หนาทีค่ วบคุมการปฏิบัตงิ าน) สงมอบมิเตอรที่
ไดตัดกลับใหพนักงานอยูเวรแกกระแสไฟฟาขัดของที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาทีร่ บั ฝากเงินในแตละวัน
โดยจัดทําสมุดคุมการรับ-สง มิเตอร กรณีถูกงดจายไฟของชุดปฏิบัตกิ ารแกกระแสไฟฟาขัดของ
(กง.120–ป.5๖) และลงนามผูรับ - ผูสง
ขอ 2. ผูใชไฟฟาที่ถูกงดจายไฟ มาขอตอกลับการใชไฟฟา ใหพนักงานอยูเวรแกกระแสไฟฟา
ขัดของที่ไดรบั มอบหมาย รับฝากเงินคาไฟฟาที่คางชําระพรอมกับคาตอกลับการใชไฟฟา โดยทําการออก
ใบรับฝากเงินนอกเวลาทําการฯ มอบใหผูใชไฟฟา พรอมบันทึกหมายเลข PEA และหนวยอานไดใน
มิเตอร แลวสงมอบใหผูใชไฟฟาไวเปนหลักฐาน พรอมกับทําการบันทึกรายการรับเงินในรายงานการรับ
ฝากเงินของชุดปฏิบัติการแกกระแสไฟฟาขัดของ (กง.๑๐๗-ป.๕๖)
ขอ 3. ใหพนักงานอยูเวรแกกระแสไฟฟาขัดของ นําสงเงินพรอมกับสงสําเนาใบรับฝากเงิน
นอกเวลาทําการฯ ฉบับที่ 1 และรายงานการรับฝากเงินฯ ใหแผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบัญชีและ
การเงิน พรอมกับสงคืนมิเตอรที่ยังไมไดขอตอกลับการใชไฟฟา ใหกับแผนกมิเตอร ในวันทําการถัดไป
ขอ 4. แผนกมิเตอร (พนักงานที่ทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน) ทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของมิเตอรที่นําไปตอกลับใหกับผูใชไฟฟา กับรายงานการรับฝากเงินฯ และสมุดคุมหมายเลข
PEA แลวลงนามรับรองในรายงานการติดตามงานงดจายไฟและตอกลับ (ZWMR021)
ขอ 5. ใหพนักงานควบคุมการงดจายไฟฟา (แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบัญชีและ
การเงิน) ทําการตรวจสอบรายงานการรับฝากเงินฯ กับสําเนาใบรับฝากเงิน นอกเวลาทําการฯ และ
รายงานการติดตามงานงดจายไฟและตอกลับ (ZWMR021) ใหถูกตองตรงกัน และจัดสงใหพนักงาน
บัญชี (ทําหนาที่รับเงิน) ทําการรับเงิน และตัดชําระหนีใ้ นระบบ BPM โดยประทับตรายางดานหลัง
ใบรับฝากเงินนอกเวลาทําการฯ ฉบับสุดทายของเลม เลขที่ ที่นําสง พรอมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี กับรายงานการรับฝากเงินนอกเวลาทําการฯ ไว เพื่อมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหผูใชไฟฟา
ไดรับเงินจํานวน......................................................บาท เรียบรอยแลว
ตามใบรับฝากเงินเลมที่........เลขที่...........ถึง เลมที่.........เลขที่...............
……………………………………………………………………………..……………
เมื่อวันที่.............................
……………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..……………
ลงชื่อ.....................................
……………………………………………………………………………..……………
หผ.บป./หผ.บง./พบช.
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เลมที่............ เลขที่............

ใบรับฝากเงินนอกเวลาทําการ ของชุดปฏิบัติการแกกระแสไฟฟาขัดของ
การไฟฟา ...................................................................
ไดรับฝากเงินสดจากผูใชไฟฟา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................
หมายเลขผูใชไฟฟา ....................................................................เปนที่เรียบรอยแลว เพื่อชําระเงิน ดังนี้.1. คาไฟฟาประจํา เดือน ....................จํานวนเงิน......................บาท (รวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
เดือน ...................จํานวนเงิน.....................บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ )
2. คาตอกลับการใชไฟฟา

จํานวนเงิน......................บาท (รวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
รวมทั้งสิ้น.........................บาท

การไฟฟาจะนําเงินจํานวนดังกลาว เขาระบบการรับชําระเงินตามปกติในวันทําการถัดไป โดยผูใชไฟฟาสามารถ
ติดตอขอรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี ไดทสี่ ํานักงานการไฟฟาที่ชําระเงิน ในวัน เวลา ทําการปกติ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดดําเนินการ
ตอสายกลับ
ตอกลับมิเตอร
หมายเลข PEA .........................................
หนวยอานไดในมิเตอร...............................

ลงชื่อ...........................................................ผูร ับเงิน
(............................................................)
วันที่รับเงิน...............................เวลา..........................น.

ลงชื่อ.................................................ผูใชไฟฟา
(...................................................)
(กง.119–ร.5๖)

หมายเหตุ ใหการไฟฟาจัดพิมพสมุดใบรับฝากเงินนอกเวลาทําการของชุดปฏิบัติการแกกระแสไฟฟา
ขัดของ (กง.119-ร.5๖) ตามจํานวนที่เหมาะสม ขนาดครึง่ หนากระดาษ A4 โดยมีจํานวนเลมละ 50
ชุด มีลําดับเลมทีเ่ ลขที่ โดยเอกสาร 1 ชุดมี 3 ฉบับ ตนฉบับมอบใหผูใชไฟฟา สําเนาฉบับที่ 1 แนบกับ
รายงานการรับฝากเงิน ฯ สําเนาฉบับที่ 2 ติดเลมไว
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รายงานการรับฝากเงินของชุดปฏิบัติการแกกระแสไฟฟาขัดของ
การไฟฟา...........................
ประจําวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ............
ที่
ที่

หมายเลขผูใช
ไฟฟา

ชื่อผูใชไฟฟา

บิล
เดือน

รวมทัง้ สิ้น
(............................................................. )
(๑)
(๒)
ไดนําสงเงินจํานวนดังกลาว
ขางตนให หผ.บป. / หผ.บง.เปนที่
เรียบรอยแลว
ลงชื่อ ..............................................
(..............................................)
............. / ............. / ..............
พนักงานอยูเวรแกกระแสไฟฟา/ผูที่ไดรับ
มอบหมาย
(๓)
(กง.๑๐๗-ป.๕๖)

การชําระเงิน (บาท)
คาไฟฟา คาตอกลับ รวม

หมายเหตุ

รวมทัง้ สิ้น
เรียน ผจก.
เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ไดบนั ทึก
บัญชีในวันที่ ..........................เปนทีเ่ รียบรอยแลว
ลงชื่อ ....................................... หผ.บป. / หผ.บง.
…....... / ……… / ……..

ทราบ
ลงชื่อ ............................................ ผจก.
.......... / ........... / ..........
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ภาคผนวก 5
วิธีปฏิบัตกิ ารเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา
ขอ ๑. เมื่องดจายไฟโดยการปลดสายเทอรมนิ อล หรือตัดกลับมิเตอรแลว ผูใชไฟฟามา
ชําระเงินในวันเดียวกัน หลังการไฟฟาปดการรับชําระเงินตามปกติแลว หรือชําระเงินในวันถัดจากวันที่
งดจายไฟ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา ตามอัตราที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (๑)
ขอ ๒. หามเรียกเก็บคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา (กรณีสวนทางกัน) ในกรณี
ดังตอไปนี้
๒.๑ เมื่อมีอนุมัติงดจายไฟแลว ในขณะเดียวกันผูใชไฟฟาไดมาชําระเงินคาไฟฟา
ในเวลารับชําระเงินตามปกติของการไฟฟา ใหแจงผูเกี่ยวของยกเลิกการปลดสายเทอรมินอล หรือตัด
กลับมิเตอร หากดําเนินการไปแลวใหตอกลับการใชไฟฟาทันที
๒.๒ เมื่อมีอนุมัติงดจายไฟแลว และมีการเดินทางไปดําเนินการ แตผูใชไฟฟาขอ
ผอนผันการงดจายไฟ เนื่องจากมีความจําเปน และยืนยันวาจะชําระเงินคาไฟฟาในวันทําการถัดไป
ขอ ๓. หากผูใชไฟฟาผิดนัดชําระเงินคาไฟฟาตามที่ขอผอนผัน ตามขอ ๒.๒ ใหดําเนินการ
ปลดสายเทอรมินอล หรือตัดกลับมิเตอร เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ในวันเดียวกันผูใชไฟฟามาชําระเงิน
คาไฟฟาที่คางชําระในเวลารับชําระเงินตามปกติ หามเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา (๒)
แตหากชําระเงินหลังจากการไฟฟาปดการรับชําระเงินตามปกติ หรือในวันถัดจาก
วันที่งดจายไฟฟา ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา
……………………………………………………………………………..……………

.......................................................................................................................................................................................................................................................................
(๑)

อธิบาย : การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟา กิจกรรมการงดจายไฟจะตองเกิดขึ้นแลว โดยการ
ไฟฟาสวนภูมภิ าคถือปฏิบัติตามที่ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กําหนด
อธิบาย (๒) : ตามบันทึกที่ ฝกง. ๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ขอ ๒.๓ (เอกสารแนบภาคผนวก ๕)
กําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟาได หากผูใชไฟฟาผิดนัดชําระเงินที่ขอผอนผันและมีการไป
ดําเนินการงดจายไฟแลว แตขอเท็จจริงในชวงเวลาที่รับชําระเงินจากผูใชไฟฟาตามเวลาปกติ ยังไมปรากฏ
คาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟฟาในระบบ BPM เนื่องจากผูรับจางยังไมไดกลับมาบันทึกรายการงดจายไฟในระบบ
SAP ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ตามขอ 3 จึงไมใหเรียกเก็บเงินการตอกลับการใชไฟฟา ถือเปนกรณี
สวนทางกันเชนเดียวกับขอ 2
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ภาคผนวก 6
วิธีปฏิบัตกิ ารรับชําระเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย
ขอ ๑. การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยทีร่ ับชําระเงินผานระบบ BPM ใหปฏิบตั ิ ดังนี้
๑.๑ การเปดรับชําระเงินคาไฟฟาผานระบบ BPM จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.1.1 มีผูจัดการ
1.1.2 มีอัตรากําลังเพียงพอใหบริการรับชําระเงินคาไฟฟา
1.1.3 มีระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพ
1.1.๔ มีการติดตั้งอุปกรณและระบบ BPM
1.1.๕ มีตูนริ ภัย
1.1.๖ มีสาขาธนาคารที่การไฟฟาตนสังกัดมีบญ
ั ชีเงินฝาก
๑.๒. ใหผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต มีอํานาจอนุมัติใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขายอย เปดบริการรับชําระเงินคาไฟฟา พรอมกําหนดวัน และเวลาในการเปดใหบริการรับ
ชําระเงินคาไฟฟา โดยไมใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานชาง (๑)
๑.๓ ใหกองบัญชี (กบญ.) ดําเนินการขอสิทธิการใชงานของระบบ BPM ใหกับ
ผูใชงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับชําระเงินคาไฟฟา และรายไดอื่น ๆ ในกรณีที่ผูรับมอบหมายไม
อยู ใหผูจัดการเปนผูทําหนาที่ในการรับเงิน หามพนักงานที่ไมไดรับมอบหมายทําการรับเงินหรือรับฝาก
เงินโดยเด็ดขาด
๑.๔ การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคสาขาย อ ย และการไฟฟ า ต น สั ง กั ด ทํ า การ
ประชาสัมพันธแจงวัน เวลาในการเปดบริการรับชําระเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย ใหผูใช
ไฟฟา ในเขตพื้นที่บริการไดรับทราบ
๑.๕ การรับเงินคาไฟฟา เงินประกันการใชไฟฟา เงินชวยเหลืองานกอสราง
และเงินรายไดอื่นๆ
๑.๕.๑ ใหทําการเปดกะกอนการรับชําระเงินในแตละวัน โดยการรับเงิน
คาไฟฟา และรายไดอื่น ๆ ใหใชใบเสร็จรับเงินที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) สําหรับเงิน
ประกันการใชไฟฟาใหใชแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง
สิ้นวันใหตรวจสอบการรับเงินประจําวันกับรายงานการรับชําระเงิน
ทั้งหมดขอ ๒.๑๗ (RP2.17) เมื่อถูกตองตรงกันใหจดั พิมพรายงานขอ ๒.๑๗ และนําเงินฝากเขาบัญชี
ธนาคารในนามของการไฟฟาตนสังกัด โดยตองมี เงินคงเหลือเปนศูนยบาท จึงทําการปดบัญชี สรุป
ยอดเงินคงเหลือประจําวัน (ปดกะ) ขอ ๑.๘ กอนการไฟฟาตนสังกัดปดบัญชีประจําวัน และสงสําเนา
ใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ใหการไฟฟาตนสังกัดเปนประจําทุกวันทําการ ทางโทรสารหรือ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบาย (๑) : การไฟฟาสวนภูมภิ าคสาขายอยไดรับอนุมัติใหมีการรับชําระเงินคาไฟฟาและเงินรายไดอื่นๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชไฟฟา โดยปฏิบัตติ ามบันทึกของประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาระบบการใหบริการ
ลูกคา ที่ รก.(จ๒) ๔๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒
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ผูที่ทําหนาที่แคชเชียรหลักของการไฟฟาตนสังกัดเปนผูต รวจสอบ
การปดบัญชีและการนําเงินฝากเขาบัญชีธนาคารประจําวัน ของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย กับ
รายงานการรับชําระเงินทั้งหมดในเครื่องรับเงินขอ ๒.๑๗ (RP2.17) และรายงานสรุปการนําฝากธนาคาร ขอ ๑.๑๑
(RC1.11) โดยตรวจสอบสําเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ที่ไดรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
สาขายอยกับสมุดคูฝากธนาคารทุกวัน
๑.๕.๒ กรณีที่ระบบเครือขายขัดของในระหวางการรับชําระเงินประจําวัน
ใหรับชําระเงินระบบ Offline และแจงใหการไฟฟาตนสังกัดทราบทันที
กรณีร ะบบงานสามารถแกไ ขใช งานได ก อนการป ด รั บ ชําระเงิ น
ประจําวันใหรับชําระเงินตามปกติ และดําเนินการปดบัญชี ตามขอ ๑.๕.๑
กรณีระบบงานไมสามารถแกไขไดภายในเวลารับชําระเงินตามปกติ
ใหการไฟฟาตนสังกัดทําการบังคับปดกะ และใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยนําฝากเงินทีร่ ับชําระ
และสงสําเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ใหการไฟฟาตนสังกัดภายในวันเดียวกัน ทางโทรสาร
หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๒. การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยทีไ่ มไดรบั ชําระเงินผานระบบ BPM ใหปฏิบัตดิ ังนี้
๒.๑ การรับเงิน
๒.๑.๑ เงินประกันการใชไฟฟา และคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหใชใบเสร็จ
รับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ชนิดเลม)
๒.1.๒ รับชําระเงินคาไฟฟาเฉพาะผูใชไฟฟาที่ถูกงดจายไฟแลว
๒.๒ การเก็บรักษาและการนําสงเงิน
๒.๒.๑ พนักงานที่ไดรับชําระเงินจัดทํา “ รายงานการรับเงินประจําวัน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย ” ตามแบบฟอรมที่แนบ นําเสนอผูจัดการลงนามเปนประจําทุก
วัน และเก็บไวเปนหลักฐาน
๒.๒.๒ พนักงานที่ไดรับมอบหมาย ใหนําเงินฝากเขาบัญชีธนาคารในนาม
ของการไฟฟาตนสังกัดแลวสงสําเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ใหการไฟฟาตนสังกัดทาง
โทรสาร หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสทกุ วัน
๒.๒.๓ กรณีที่ไมมีธนาคารสาขาเดียวกับการไฟฟาตนสังกัด ใหผูจัดการ
จัด เก็บ เงิน ไว ในตู นิ ร ภัย กอ นถึ ง กํา หนดการนํ าส งเงิ น ให ก ารไฟฟ าต น สัง กัด โดยให พ นั ก งานที่ไ ด รั บ
มอบหมาย นําสงเงินใหการไฟฟาตนสังกัด ภายใน ๓ วันทําการ และทุกวันสิ้นเดือน พรอมแนบเอกสาร
ประกอบ ดังนี้
(๑) รายงานการรับเงินประจําวันของการไฟฟาสวนภูมภิ าคสาขา
ยอย
(๒) สําเนาใบเสร็จรับเงินคาประกันการใชไฟฟา (ฉบับที่ ๑)
(๓) สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีของคาไฟฟา และรายได
อื่นๆ (ฉบับที่ ๑)
(๔) เลมใบเสร็จรับเงินคาประกันการใชไฟฟา และใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีของคาไฟฟา และรายไดอื่นๆ ที่ติดกับเลม (ฉบับที่ ๒)
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๒.๒.๔ การไฟฟาตนสังกัดตรวจสอบการนําสงเงินกับรายงานการรับเงิน
ประจําวัน และประทับตรายางดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินคาประกันการใชไฟฟา และสําเนาใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษีของคาไฟฟา และรายไดอนื่ ๆ ฉบับสุดทายของเลมทีน่ ําสง
ไดรับเงินจํานวน......................................................บาท เรียบรอยแลว
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่........เลขที่.............ถึงเลมที่........เลขที.่ ..............
เมื่อวันที่.............................
ลงชื่อ.....................................
หผ.บป./หผ.บง./พบช.

๒.๒.๕ การไฟฟาตนสังกัดบันทึกการรับเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค
สาขายอยในระบบ BPM ภายในวันเดียวกัน
ขอ ๓. ผูจดั การการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยทีร่ ับชําระเงินผานระบบ BPM สามารถยืมเงิน
จากการไฟฟาตนสังกัด ไมเกิน ๓,๐๐๐.- บาท เพื่อสํารองใชเปนเงินทอนในการรับชําระเงินคาไฟฟา
และรายไดอื่น ๆ โดยจัดเก็บเงินไวในตูน ิรภัยทุกสิน้ วัน และอยูในความรับผิดชอบของผูจดั การ
ใหผูจดั การการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยสงคืนเงินยืมฯ ภายในวันทําการสุดทาย
ของทุกสิน้ ไตรมาส และสามารถยืมเงินไดใหมในเดือนถัดไป ทั้งนี้ กรณีที่ผูจดั การพนจากตําแหนง หรือ
มีการยุบหรือยกฐานะการไฟฟา ใหผูจัดการทําการสงคืนเงินยืมฯ อยางชาไมเกินวันทําการสุดทายกอน
พนจากตําแหนง
ใหการไฟฟาตนสังกัดควบคุมดูแลการยืมเงินฯ และหักลางเงินยืมฯ รวมทั้งตรวจสอบ
เงินยืมฯ คงเหลือเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม อยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

……………………………………………………………………………..……………
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บันทึก

จาก
เลขที่
เรื่อง

พนักงานผูทําหนาที่รับเงิน
.....................................
รายงานการรับเงินประจําวันของ กฟย.

เรียน

ผจก.กฟย. ...........................

ถึง ผจก.กฟย.
วันที่ .....................................

รายงานการรับเงิน ประจําวันที่ ................................................................. ดังนี้
๑. เงินคงเหลือยกมา
จํานวนเงิน ................................... บาท (๑)
๒. การรับชําระเงิน
- คาไฟฟา ......... ฉบับ (เลขที่.................... ถึงเลขที…่ …................) จํานวนเงิน ................... บาท
- รายไดอนื่ ๆ ...... ฉบับ (เลขที่.................... ถึงเลขที่ .....................) จํานวนเงิน .................. บาท
- เงินประกันฯ...... ฉบับ (เลขที่.................... ถึงเลขที่ ......................) จํานวนเงิน .................. บาท
รวมจํานวนเงินที่รับชําระ ............................. บาท (๒)
๓. นําเงินฝากเขาบัญชีธนาคาร (สําเนาใบรับฝากเงินแนบ)

จํานวนเงิน ............................. บาท (๓)

๔. เงินคงเหลือยกไป (๑) + (๒) - (๓)

จํานวนเงิน ............................บาท

ไดตรวจสอบถูกตองแลว
ลงชื่อ ................................... ผจก.กฟย.
ลงชื่อ .................................... ผูร ับเงิน
........ /.......... /..........
......... /.......... /..........
....................................................................................................................................................................
การไฟฟาตนสังกัด
ไดตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน และไดรับมอบเงินสด / สําเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร
(Pay-in) ตามรายการดังกลาวขางตนไวดาํ เนินการตอไปแลว
ลงชื่อ ...................................... ผูรบั เงิน
หผ.บป./หผ.บง./พบช.
......... / .............. / ..........
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ภาคผนวก 7
วิธีปฏิบัตกิ ารรับชําระเงินผานระบบ GFMIS
ขอ ๑. การรับขอมูลจากระบบ GFMIS
๑.๑ กองการเงินดําเนินการ Load Statement สงใหกองรายได
๑.๒ กองรายไดนําขอมูลที่ไดรับไปตรวจสอบกับขอมูลการชําระเงิน จํานวนเงินที่
ไดรับชําระ และคาธรรมเนียมการโอนเงินใน Web Report ของกรมบัญชีกลาง ใหถูกตองครบถวนแลว
นําเขาระบบ SAP และพิมพรายงานการ Load ขอมูลประจําวันสงกองบัญชี
ขอ ๒. การเตรียมขอมูล และการตัดชําระหนี้
การไฟฟาจังหวัดจัดเตรียมขอมูลโดยคัดเลือกคาไฟฟาประจําเดือน หรือเงินรายไดอนื่
ที่ตองการตัดชําระหนี้ตามหนังสือแจงคาไฟฟา หรือรายไดอนื่ ของการไฟฟาเจาของขอมูล ใหถกู ตองตรง
กับจํานวนเงินที่ไดรับชําระ จากนัน้ ทําการประมวลผลตัดชําระลูกหนี้ในระบบ SAP FI-CA พรอมทั้ง
พิมพใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สงโดยตรงใหแกสวนราชการทีต่ ั้งเบิกฎีกาชําระเงิน
ขอ ๓. กรณีไดรับชําระเงินบางสวน
การไฟฟาจังหวัด ตัดชําระหนี้บางสวน โดยดําเนินการเชนเดียวกับ ขอ ๒
ขอ ๔. การตัดชําระหนี้ผิดรายการ
การไฟฟาจังหวัด แจงแผนกประมวลบัญชี กองบัญชี (กบญ.) ทําการกลับรายการ
เอกสารการรับเงิน แลวใหการไฟฟาจังหวัดทําการตัดชําระหนี้ที่ถูกตองพรอมยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีที่ผิด
ขอ ๕. การตรวจสอบขอมูลการตัดชําระ
สิ้นวันใหการไฟฟาจังหวัด จัดทํารายงานการรับชําระเงินGFMIS (ZCACR026) และ
ตรวจสอบกับ บัญชีพัก GFMIS (91100240) จากคําสั่งงาน FBL3N โดยให แผนกประมวลบัญชี
กองบัญชี (กบญ.) มีหนาที่สอบทานความถูกตอง
ขอ ๖. หนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัตติ าม “ คูมือการใชงานโปรแกรมระบบการรับชําระ
เงินลูกหนี้ราชการ (GFMIS) ”
……………………………………………………………………………..……………
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ภาคผนวก 8
วิธีปฏิบัตกิ ารรับชําระคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต
แบบรวมศูนย
กองรายไดเปนผูร ับผิดชอบในการประสานงาน และจัดทําขอตกลงกับธนาคาร บริษทั บัตร
เครดิต เพื่อใหบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หักบัญชีบัตรเครดิตชําระคาไฟฟา โดยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของปฏิบตั ิ ดังนี้
ขอ ๑. ผูใชไฟฟาที่ประสงคใชบริการชําระคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารใหใช
แบบฟอรม“ แบบขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากชําระคาไฟฟา ” สงใหผมู ีอํานาจลงนามของ
ธนาคาร เจาของบัญชีลงลายมือชื่อในแบบฟอรม จากนั้นใหผูใชไฟฟา หรือธนาคารสงแบบฟอรมฯใหกอง
รายได หรือการไฟฟาเจาของขอมูล
ขอ ๒. ผูใชไฟฟาที่ประสงคใชบริการชําระคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต ใหยื่นเอกสาร
ขอสมัครที่ธนาคาร บริษัทเจาของบัตรเครดิต เพื่ออนุมตั ิการขอใชบริการ
ขอ ๓. กองรายได การไฟฟาเจาของขอมูล ที่ไดรับแบบฟอรมฯ ใหสรางประวัติเลขที่บัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผูใชไฟฟาที่คูคาทางธุรกิจ (BP) พรอมกับทําการปรับปรุง และแกไขเงื่อนไขการชําระเงิน
ของขอมูลหลักในการแจงคาไฟฟาที่บัญชีแสดงสัญญา (CA) ในระบบ SAP FI-CA ใหถูกตองและครบถวน
ขอ ๔. กองรายได สรางเลขที่บัญชีบัตรเครดิตของผูใชไฟฟาที่คูคาทางธุรกิจ (BP) และ
ปรับปรุงเงื่อนไขขอมูลหลักในการแจงคาไฟฟาที่บัญชีแสดงสัญญา (CA) ในระบบ SAP FI-CA
ขอ ๕. กองรายไดดําเนินการสงขอมูลคาไฟฟาใหธนาคาร บริษทั บัตรเครดิตหักบัญชีอยาง
นอย เดือนละ ๒ งวด ดังนี้
๕.๑ ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย หักบัญชีทุกวันที่ ๑๑ ของเดือน หากตรงกับ
วันหยุดทําการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป
๕.๒ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ หักบัญชีทุกวันที่ ๑๙ ของเดือน หากตรงกับ
วันหยุดทําการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป
......................................................................................................................................................................................................................................................................

อธิบาย : ขอ ๑ – ๓ และขอ ๕
(ก) กองรายได การไฟฟา สรางประวัติผูใชไฟฟาเอกชนรายยอยที่ชําระเงิน โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
กอนวันที่ ๑๓ ของเดือน ธนาคารจะหักบัญชีคาไฟฟาประจําเดือนนั้นในวันที่ 11 ของเดือนถัดไป ตามขอ ๕.๑
(ข) กองรายได การไฟฟา สรางประวัติผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญที่ชําระเงิน โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
กอนวันที่ ๒๐ ของเดือน ธนาคารจะหักบัญชีคาไฟฟาประจําเดือนนั้นในวันที่ 1๙ ของเดือนถัดไป ตามขอ ๕.๒
(ค) ผูใชไฟฟาที่หักบัญชีเงินฝากผานธนาคารซูมิโตโม ธนาคารโตเกียว ธนาคารซิตี้แบงค การสรางประวัติ
ผูใชไฟฟารายยอยและรายใหญใหเปนไปตามขอ (ก) และ (ข) โดยธนาคารจะหักบัญชีคาไฟฟาประจําเดือนนั้นพรอมกัน
ในวันที่ ๑๙ ของเดือน
(ง) กรณีกองรายได การไฟฟา สรางประวัติฯ ไมทันตามกําหนดในขอ (ก) - (ค) ตองทําการสรางประวัติฯ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอานหนวยของเดือนปจจุบัน (ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย ตั้งแตวันที่ ๖ – ๑๒ และผูใชไฟฟา
เอกชนรายใหญ ตั้งแตวันที่ ๖ – ๑๘)
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๕.3 กรณีมีความจําเปนจากระบบงานที่เกี่ยวของหรือกรณีอนื่ ๆ ที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงกําหนดวันที่หกั บัญชีตามขอ ๕.๑ และ ๕.๒ หรือเพิ่มการหักบัญชีมากกวา ๒ งวด/เดือน
รวมทัง้ กําหนดวันที่หกั บัญชีเพิ่มเติม ใหกองรายไดนําเสนอขออนุมตั ิผูอํานวยการฝายการเงิน
ขอ ๖. ระบบ SAP ทําการประมวลขอมูลคาไฟฟาอัตโนมัตหิ ลังการประมวลขอมูลคาไฟฟา
ประจําเดือน ดังนี้
๖.๑ ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย เริม่ ตั้งแตวนั ที่ ๑๕ (เดือนลงทายดวย ยน) หรือ
วันที่ ๑๖ (เดือนลงทายดวย คม) ถึงวันที่ ๖ ของเดือนถัดไป
๖.๒ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ เริ่มตัง้ แตวนั ที่ ๑ ถึงวันที่ ๖ ของเดือนถัดไป
ขอ ๗. กองรายได ประมวลผลขอมูลคาไฟฟาที่มีการแกไขจํานวนเงินคาไฟฟา แกไขประวัติ
ภายหลังการประมวลผล ตามขอ ๖ กอนสงขอมูลใหธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ดําเนินการ
ขอ ๘. กองรายได ประมวลผลการทําหนังสือแจงคาไฟฟา พรอมจัดทํา File ขอมูลคา
ไฟฟาสงใหธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ดําเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใชไฟฟา ลวงหนา ๓ วัน
กอนวันครบกําหนดหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขอ ๙. การไฟฟาตรวจสอบพบวาคาไฟฟาไมถกู ตอง ใหดําเนินการดังนี้
๙.๑ กรณีที่กองรายไดยังไมไดประมวลผลขอมูล (ขอสังเกตจะไมมีรูปสัญลักษณ
) ใหทําบันทึกแจง กองซื้อขายไฟฟา ทําการกลับรายการ และแกไขบิลคาไฟฟา
๙.๒ กรณีที่กองรายไดทาํ การประมวลผลขอมูลแลว (ขอสังเกตจะมีรูปสัญลักษณ
) ใหทําบันทึกแจงแผนกประมวลบัญชี กองบัญชี (กบญ.) ทําการยกเลิกใบสัง่ จายการ
ประมวลผลขอมูลคาไฟฟาทีห่ ักบัญชีธนาคารฯ และแจงกองซือ้ ขายไฟฟา ทําการกลับรายการบิลคา
ไฟฟา เพื่อแกไขขอมูลคาไฟฟาใหถูกตองไมนอยกวา ๕ วันกอนวันครบกําหนดหักบัญชี ตามขอ ๕
๙.๓ การดําเนินการตามขอ ๙.๑ และขอ ๙.๒ ตองแลวเสร็จภายในวันที่ ๗ ของ
เดือนถัดไป หากดําเนินการไมทันภายในกําหนด การประมวลผลขอมูลคาไฟฟาจะถูกสงใหธนาคาร
บริษัทบัตรเครดิต ตัดบัญชีเงินฝากฯ พรอมบิลคาไฟฟาในเดือนถัดไป
๙.๔ กรณี ที่การไฟฟา ดํ า เนิ น การแก ไ ขบิลค าไฟฟา ไม ทัน แต การไฟฟา สว น
ภูมิภาค ไดรับชําระเงินจากการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเครดิตของผูใชไฟฟารายนั้นแลว ใหการ
ไฟฟาทําการปรับปรุงคาไฟฟา โดยการออกใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๐. กรณีการไฟฟารับชําระเงินคาไฟฟาหลังจากที่กองรายไดทําการประมวลผลขอมูลแลว
(ขอสังเกตจะมีรูปสัญลักษณ
) ใหทําบันทึกแจงแผนกประมวลบัญชี กองบัญชี (กบญ.) ทําการ
ยกเลิกใบสั่งจายการประมวลผลขอมูลคาไฟฟาที่หักบัญชีธนาคารฯ และทําการชี้แจง Lot ซึ่งตอง
ดําเนินการไมนอยกวา ๕ วันกอนวันครบกําหนดหักบัญชี ตามขอ ๕
ขอ ๑๑. กองรายไดทําการสงขอมูลใหธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต (ผูใชไฟฟาเอกชนรายยอย
ตั้งแตวันที่ ๘ และผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญตั้งแตวันที่ ๑๕ ของเดือน) หามแผนกประมวลบัญชี กอง
บัญชี (กบญ.) ทําการยกเลิกใบสั่งจาย เนื่องจากสงผลกระทบตอการตัดชําระคาไฟฟาทุกรายในงวด
การหักบัญชีของธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต
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ขอ ๑๒. กรณีที่การไฟฟารับชําระคาไฟฟาของผูใชไฟที่หักบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต และ
กองรายไดทําการหักบัญชีธนาคารได จะทําใหเกิดการรับชําระซ้ํา (ติด Lot) การไฟฟาตองทําการ
ชี้แจง Lot เขาบัญชีเงินรับฝากรอจายคืนใหผูใชไฟฟา ภายใน ๓ วันทําการ
ขอ ๑๓. เมื่อธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต นํา File ขอมูลคาไฟฟาที่ไดรับจากกองรายไดไปหัก
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิตของผูใชไฟฟา แลวนําเงินที่หักไดโอนเขาบัญชีเงินฝากของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ประเภทออมทรัพย ตามที่ระบุในขอตกลง ภายในวันที่กําหนด พรอมสง “สําเนาใบ
รับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) ” ใหกองรายได เพื่อใชเปนหลักฐานการรับชําระเงินสงใหกอง
การเงินดําเนินการตอไป กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคไมมีบัญ ชีเงิน ฝากอยูกับธนาคาร บริ ษัทบัต ร
เครดิต ใหธนาคาร บริษัทบัตรเครดิตรวบรวมเงินที่หักไดจายเปนเช็ครับรองของธนาคารตามที่ระบุไวใน
ขอตกลง โดยขีดครอม และขีดฆา “ หรือผูถือ ” สั่งจายในนาม “ การไฟฟาสวนภูมิภาค ” ตามวันที่
หักบัญชีและสงมอบใหกองรายไดอยางชาไมเกินวันทําการถัดจากวันที่หักบัญชี เพื่อใชเปนหลักฐานการ
รับชําระเงินสงใหกองการเงินดําเนินการตอไป
ขอ ๑๔. กรณีธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ไมสามารถหักเงินไดไมวา กรณีใด (ยกเวนกรณีเลขที่
บัญชี หรือ เลขที่บตั รเครดิตไมถูกตอง) ใหดําเนินการ ดังนี้
๑๔.๑ ผู ใ ช ไ ฟฟ า เอกชนรายย อ ย กองรายได จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง เตื อ นจาก
ระบบงานไมเกินวันทําการถัดจากวันที่ทราบวาหักบัญชีเงินฝากไมได และสงหนังสือเตือนใหผูใชไฟฟา
ทันที เพื่อใหผูใชไฟฟาไปชําระเงินที่การไฟฟา หรือตัวแทนจุดบริการรับชําระเงินคาไฟฟา ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่หักบัญชีไมได โดยจะปรากฏในหนังสือแจงเตือน หากพนกําหนดผูใช
ไฟฟายังไมนําเงินมาชําระ ใหการไฟฟาเจาของขอมูลขออนุมัติงดจายไฟตามระเบียบ
๑๔.๒ ผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟา กองรายไดจัดทําหนังสือ
แจงเตือนจากระบบงานไมเกินวันทําการถัดจากวันที่ทราบวาหักบัญชีเงินฝากไมได และสงหนังสือเตือน
ใหผูใชไฟฟาทันที เพื่อใหผูใชไฟฟาไปชําระเงินคาไฟฟาพรอมดอกเบี้ย ที่กองการเงินหรือการไฟฟา
ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่หักบัญชีไมได โดยจะปรากฏในหนังสือแจงเตือน หากพน
กําหนดดังกลาว ผูใชไ ฟฟายังไมนําเงิน มาชําระ ใหการไฟฟาเจาของข อมูลขออนุมัติ งดจายไฟตาม
ระเบียบ
ใหการไฟฟาเจาของขอมูลตรวจสอบรายงานผูใชไฟฟาเก็บเงินผานธนาคาร
ที่หักบัญชีไมได (ZCAFR005) เปนประจําทุกเดือน โดยเฉพาะกรณีเลขทีบ่ ัญชี หรือเลขที่บัตรเครดิตไม
ถูกตอง (D๐๔) ใหการไฟฟาตรวจสอบและทําการแกไข เพื่อใหกองรายไดทําการสงขอมูลคาไฟฟาให
สถาบันการเงินหักบัญชีอีกครั้งในเดือนถัดไป
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

อธิบาย : ขอ ๑๔ กําหนดเวลา ๑๐ วัน กองรายไดมีขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้
วันที่ ๑ (วันทําการแรกหลังกําหนดวันหักบัญชี) นําขอมูลการหักบัญชีที่ไดรับจากธนาคารทุกแหงมา
ประมวลผลตัดชําระหนี้ในระบบงาน
วันที่ ๒ ทําการประมวลผล Lot สงคืนคาไฟฟาเขาระบบงาน
วันที่ ๓ - ๔ จัดพิมพหนังสือแจงเตือนและจัดสงใหผูใชไฟฟาทางไปรษณีย
วันที่ ๕ - ๖ ระยะเวลาจัดสงของไปรษณีย
วันที่ ๖ – ๑๐ ระยะเวลาชําระเงินของผูใชไฟฟา
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เมื่อพนกําหนดการหักบัญชีตามขอ ๕ ไปแลว ๒ วัน ใหการไฟฟาใชรายงาน
ผูใชไฟฟาเก็บเงินผานธนาคารที่หักบัญชีไมได (ZCAFR005) เพื่อนําไปใชในการติดตามเรียกเก็บเงินกับ
ผูใชไฟฟาอีกชองทางหนึ่ง เพราะอาจเกิดกรณีผูใชไฟฟาไดรับหนังสือเตือนลาชา หรือสูญหาย ซึ่งจะ
สงผลกระทบทําใหผูใชไฟฟาถูกเสนองดจายไฟ
ขอ ๑๕. กรณีธ นาคาร บริษัทบัตรเครดิต ไมสามารถหักเงินจากบัญ ชีเงิน ฝาก บัญ ชีบัต ร
เครดิตของผูใชไฟฟา ๒ เดือนติดตอกัน ระบบงานจะยกเลิกการชําระคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร บัญชีบัตรเครดิตผานระบบงานโดยอัตโนมัติ และถาผูใชไฟฟาประสงคจะกลับมาขอชําระเงิน
โดยวิธีนี้อีก ใหผูใชไฟฟายื่นความประสงคขอใชบริการอีกครั้งหนึ่ง
ขอ ๑๖. กรณีหั กบัญชีเ งิน ฝากธนาคาร บัญ ชีบั ต รเครดิ ต ไมได ที่ เกิดจากข อผิดพลาดของ
ประวัติขอมูลการชําระเงินของผูไฟฟาทุกกรณี เชน เลขที่-ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต
รหัสธนาคาร (Own Bank) ฯลฯ ไมถูกตอง ใหผูรับผิดชอบทําการตรวจสอบและแกไขใหถูกตองเปน
กรณีๆ ไป
ขอ ๑๗. เจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร เปนผูชําระคาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ
ขอ ๑๘. การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูชําระคาธรรมเนียมการออกเช็ครับรองของธนาคาร
โดยเบิกคาใชจายจากศูนยตนทุนของกองรายได
ขอ ๑๙. หนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตาม “ คูมือการรับชําระเงินคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชี
เงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต (Direct Debit) ” และตามขั้นตอนการทํางานที่กําหนดไวใน
ระบบงาน IS-U FI-CA
ขอ ๒๐. กองรายได จัดพิมพใบแจงคาไฟฟา และใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี คาไฟฟาที่หกั
บัญชีได สงใหผูใชไฟฟาทางไปรษณีย ทั้งนี้ ใหรวมถึงการสงใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ของผูใชไฟฟาที่
ชําระเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ผานทางอินเตอรเน็ต ผานชองทางเลือกการรับชําระเงินคาไฟฟาอืน่ ๆ ที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
กรณีทอี่ ยูไมถกู ตอง ไมครบถวน หรือกรณีอื่นๆ ทําใหไมสามารถสงถึงผูร ับได ใหใช
ชื่อและทีอ่ ยูของการไฟฟาเจาของขอมูลเปนผูร ับเอกสารคืน เพื่อตรวจสอบแกไขประวัติของผูใชไฟฟา/ผู
ชําระเงินใหถูกตองเปนปจจุบันโดยเร็ว
……………………………………………………………………………..……………

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

อธิบาย : ขอ ๒๐. หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามบันทึกที่ กรด.(ปก) ๕๘๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๗
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ภาคผนวก 9
วิธีปฏิบัติการรับเช็ค
การรั บชําระเงินคาไฟฟา เงิน รายไดอื่น ๆ เงิน ชดใชคาเสียหาย เงิน ประกัน เปน เช็ค ให
หนวยงานที่รับเช็คปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ๑. การรับเช็ค ใหผูรับเช็คตรวจสอบสาระสําคัญของเช็คใหถูกตองครบถวนกอนรับเช็ค
ดังนี้
1.1 จํ านวนเงิ นที่ เป น ตั วเลขและตั วอั กษรให ถู กต องตรงกั น มี ลายมื อชื่ อผู สั่ ง
จายเงิน
1.2 ตองไมเปนเช็คลงวันที่ลวงหนา สําหรับเช็คลงวันที่ยอนหลังใหรับไดแตตอง
ไมเกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ที่ระบุในเช็ค โดยใหผูใชไฟฟาออกหนังสือยืนยันวันที่สงมอบเช็ค ตามคําสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ป.๕๑/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗
1.3 ตองเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะ ใหแกการไฟฟาซึ่งรับชําระเงินดวยเช็ค
นั้น ๆ โดยสั่งจายในนาม“ การไฟฟาสวนภูมิภาค .........” หรือ “ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา.......... ”
กรณีชําระเงินที่สํานักงานใหญ ใหสั่งจายในนาม “ การไฟฟาสวนภูมิภาค ” และขีดฆาขอความ “ หรือผู
ถือ (or bearer) ” และมีขอความวา “A/C Payee Only ” ใหปรากฏบนเช็คไวดวยทุกครั้ง
กรณีผูใชไฟฟาสั่งจายเปนเช็คเงินสด ใหผูรับเงินขีดครอมเช็ค (A/C Payee
Only) โดยไมตองขีดฆาขอความ “ หรือผูถือ (or bearer) ”
1.4 ตองเปน เช็คที่ผูใชไ ฟฟาหรื อผูชําระเงินเปน เจาของบัญ ชี ไมเปน เช็คของ
บุคคลอื่นที่โอนเปลี่ยนมือดวยการสลักหลังเช็ค
1.5 ใหนําเช็ครับเขาบัญชีในวันที่ไดรับเช็ค
1.๖ เปนเช็คธนาคารสาขาที่ตั้งอยู ณ อําเภอที่ตั้งของการไฟฟา หรือเปนเช็คตาง
สาขาแตอยูในเขตเคลียรริ่งเดียวกัน หากเปนเช็คตางเขตเคลียรรงิ่ ใหผูใชไฟฟาเปนผูชําระคาธรรมเนียม
ธนาคาร
ขอ ๒. การรับเงินคาไฟฟา รายไดอื่นๆ จากสวนราชการ และการรับเงินชดใชคาเสียหาย
รถยนตชนเสา หรือเงินชดใชคาเสียหายอื่น ๆ ใหรับเช็คตางเขตเคลียรริ่งได โดยการไฟฟาเปนผูชําระ
คาธรรมเนียมธนาคาร ดังนี้
2.1 ใหผูรับเช็คดําเนินการตามขอ 1.1 – 1.๕
2.2 ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สงมอบใหแกผูชําระ
เงินทันทีทุกครั้ง โดยไมตองรอผลการเรียกเก็บเงินของธนาคาร และสิ้นวันใหจัดพิมพสรุปการรับชําระ
เงินดวยเช็คประจําวัน (RP 2.9.3 ) จากระบบ BPM เพื่อใชในการตรวจสอบ
ขอ ๓. กรณีธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค ใหหนวยงานที่รับเช็ค ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ บันทึกรายการเช็คที่ธนาคารสงคืน (ZCAGE001) ในระบบ SAP เพื่อให
ระบบหักลางเงินฝากธนาคารคูกับลูกหนี้เช็คคืน เพื่อสงขอมูลใหระบบ BPM รอการรับชําระเงิน และให
หัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล หัวหนาแผนกบัญชีและการเงินเปนผูเก็บรักษาเช็ค
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๓.๒ ทําหนังสือแจงผูใชไฟฟา ผูชําระเงินอยางชาไมเกินวันทําการถัดไป
(ZCAGF001) ใหนําเงินสดหรือเช็ครับรองของธนาคารมาชําระภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารคืน
เช็คใหกับการไฟฟา
กรณีเช็คคืนคาไฟฟา ใหแจงกําหนดวันงดจายไฟลวงหนา ไมนอยกวา ๓ วัน
นับถัดจากวันสงโทรสาร หรือหนังสือแจงเตือนใหผูใชไฟฟา หรือผูชําระเงินทราบ ทั้งนี้ กอนวันครบ
กําหนดชําระเงิน ๑ วัน ใหการไฟฟาดําเนินการตามกระบวนงานงดจายไฟ
หากผูใชไฟฟา หรือผูชําระเงินนําเงินสดหรือเช็ครับรองของธนาคารมาชําระ
ใหคืนเช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงินใหกับผูชําระเงิน
๓.๓ กรณีธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็คของผูใชไฟฟา ใหหนวยงานผูรับเงิน
ตรวจสอบรายงานการเกิดประวัติเช็คคืน (ZCAGR001) หากพบวาธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค
ของผูใชไฟฟารายนั้นเปนครั้งที่ ๒ ในรอบ ๖ เดือน นับจากเดือนที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงินครั้งที่
๑ ใหหนวยงานผูรับเงินทําหนังสือแจงใหผูใชไฟฟาทราบวาการชําระคาไฟฟาในคราวตอๆ ไปตองเปนเงิน
สด หรือเช็ครับรองของธนาคารเทานัน้ ทั้งนี้ หากผูใชไฟฟามีความประสงคจะชําระคาไฟฟาดวยเช็คของ
ผูใชไฟฟาใหจัดทําหนังสือรองขอ และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาหนวยงานผูรับเงิน
๓.๔ เช็คคื น คา ไฟฟา ค าชดใชคาเสียหาย คารถยนต ชนเสา ค าละเมิด เมื่ อ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กลาวขางตนแลว ยังไมไดรับชําระเงิน ใหหนวยงานสงเรื่องและเช็คใหแกนิติกร
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป
๓.๕ เช็คคืนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา คาปรับปรุงระบบจําหนาย หรือ
คาบริการอื่นๆ ที่การไฟฟายังไมไดดําเนินการ หากผูขอรับบริการไมประสงคขอรับบริการฯ ใหการ
ไฟฟาแจงแผนกประมวลบัญชี กองบัญชี (กบญ.) กลับรายการเช็คคืนคูกับบัญชีรายได และใหการไฟฟา
คืนเช็คใหผูขอรับบริการ
๓.๖ เช็ควางเงินค้ําประกันการใชไฟฟาที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ใหการไฟฟา
เจาของขอมูล ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการติดตามหนี้ หากยังไมไดรับชําระเงินใหดําเนินการ
งดจายไฟ โดยถือปฏิบัตติ ามระเบียบ หลักเกณฑ หรือวิธปี ฏิบัติทกี่ ารไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ขอ ๔. กรณีรับเช็คแทนการไฟฟาอื่นและถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงิน
การไฟฟาที่รับเช็คดําเนินการ ตามขอ ๓.๑ และสงเช็คใหการไฟฟาเจาของขอมูล
ดําเนินการ ตามขอ ๓.๒ – ขอ ๓.๖
ขอ ๕. ขอหามในการรับเช็ค
๕.๑ หามตัวแทนเก็บเงินคาไฟฟานําเช็คของตนเองหรือบุคคลอื่นมาชําระแทนเงิน
สดที่เก็บไดจากผูใชไฟฟา
๕.๒ หามไมใหพนักงาน หรือลูกจางที่เก็บรักษาเงินสดของการไฟฟาสวนภูมิภาค
นําเช็คของพนักงาน ลูกจาง บุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานอื่นใดมาแลกเงินสดของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
ขอ ๖. เช็คที่ชําระเงินเกินกวาหนี้ หามทอนเปนเงินสด แตใหรับฝากไวผานระบบ SAP
เพื่อรอการจัดทําใบสําคัญจายคืนเงิน
………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................……..……………

อธิบาย : ขอ ๓.๖ ตามอนุมัติหลักการ ผูวาการ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ตามบันทึกที่ ศฟ.๓๖๓๐ ลงวันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๒๙
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ภาคผนวก 10
วิธีปฏิบัตกิ ารแกไขขอมูลคาไฟฟา และการปรับปรุงคาไฟฟา
การแกไขขอมูลคาไฟฟา และการปรับปรุงคาไฟฟา ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ๑. คาไฟฟาที่มีการประมวลผลแลวยังไมไดรับชําระเงิน
๑.๑ คาไฟฟาประจําเดือนปจจุบัน การไฟฟาไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจาก
ผูใชไฟฟาวาหนวยการใชไฟฟาสูง/ต่ําผิดปกติ ใหผูจัดการการไฟฟาสั่งการใหพนักงานชางไปตรวจสอบ
ทันที หากพบวาหนวยการใชไฟฟาผิดปกติจริง ใหดําเนินการดังนี้
๑.๑.๑ พนักงานบัญชี (ทําหนาที่คุมผูใชไฟฟาทั่วไป/รายใหญ) จัดทําบันทึก
ขออนุ มั ติ แ ก ไ ขใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค า ไฟฟ า /ใบแจ ง ค า ไฟฟ า /หนั ง สื อ แจ ง ค า ไฟฟ า ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง ผ า น
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไปยังกองซื้อขายไฟฟา โดยเร็ว พรอมแนบเอกสารดังนี้
(๑) หนังสือคํารองของผูใชไฟฟา (ถามี)
(๒) บันทึกการตรวจสอบมิเตอรของพนักงานชาง หรือภาพถาย
มิเตอร (ระบบงานจดหนวยพรอมแจงคาไฟฟา)
(๓) ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาฉบับที่ไมถูกตอง สําหรับระบบงานจด
หนวยพรอมแจงคาไฟฟาใหใชสําเนาใบแจงคาไฟฟาจากระบบการจําลองบิล
(๔) ตาราง Excel ขอแกไขบิลคาไฟฟา (นอกระบบ SAP)
๑.๑.๒ กองซื้อขายไฟฟา ทําการตรวจสอบการแกไ ขข อมูลคาไฟฟาให
ถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ คําสั่ง ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกําหนดไวใหเสร็จสิ้นอยางชาไมเกิน
๒ วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับบันทึกขอแกไขขอมูลคาไฟฟา โดยใหกองซื้อขายไฟฟาทําการกลับ
รายการของผูใชไฟฟารายใหญ และผูใชไฟฟารายยอย
๑.๒ คาไฟฟาที่ไมใชเดือนปจจุบัน ใหดําเนินการ ตามขอ ๑.๑ โดยดําเนินการให
เสร็จสิ้นภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับบันทึกขอแกไขขอมูลคาไฟฟา
ขอ ๒. การปรับปรุงคาไฟฟาที่ไดรับชําระเงินแลว
กรณีพบสาเหตุที่ตอ งปรับปรุงคาไฟฟา ใหการไฟฟาเจาของขอมูลทําการปรับปรุงคา
ไฟฟาโดยถือปฏิบัติตาม “ คูมือการปรับปรุงคาไฟฟา” จากระบบ SAP (ZCAHE006) พรอมจัดทําใบ
เพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ในระบบ SAP ซึ่งระบบจะออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ในนามของหนวยงานที่รับ
ชําระเงินครั้งแรก
๒.๑ กรณีเรียกเก็บเงินคาไฟฟาเพิ่ม ใหการไฟฟาที่รับชําระเงินพิมพใบเพิ่มหนี้ (ตาม
กฎหมายถือวาเปนใบกํากับภาษี) และใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาที่ปรับปรุงเพิ่ม (ตองไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม)
ใหผูใชไฟฟาในวันที่ไดรับชําระเงิน
๒.๒ กรณีคืนเงินคาไฟฟา ใหหนวยงานที่คืนเงินพิมพใบลดหนี้ (ตามกฎหมายถือวา
เปนใบกํากับภาษี) ใหผูใชไฟฟาในวันที่คืนเงิน หากผูใชไฟฟาขอคืนเงินจากหนวยงานที่ไมใชการไฟฟา
เจาของขอมูล ใหการไฟฟาเจาของขอมูลสงตนฉบับอนุมัติคืนเงิน ใหหนวยงานที่คืนเงิน เพื่อจัดทํา
ใบสําคัญจายเงินคืนใหผูใชไฟฟา
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ขอ ๓. การปรับปรุงคาไฟฟาที่รับชําระเงินแลวขามเดือน
กรณีไดรับชําระเงินคาไฟฟาเดือนปจจุบันแลว แตมีคาไฟฟาเดือนกอนคางชําระซึ่ง
จะตองทําการปรับปรุงแกไข ใหถือปฏิบัติตาม “ คูมือการปรับปรุงเพิ่มหนี้และลดหนี้คาไฟฟากรณี
อื่นๆ ” จากระบบ SAP (FPE 1) โดยถือปฏิบัติใหสอดคลอง ตามขอ ๒
……………………………………………………………………………..……………
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ภาคผนวก ๑1
วิธีปฏิบัตกิ ารใชเงินหมุนเวียน
ขอ ๑. หนวยงานในสังกัดสํานักงานใหญ
๑.๑ ใชเงินหมุนเวียนเพื่อเปนคาใชจายตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ การ
ใชเงินหมุนเวียนเพื่อการซื้อ - การจาง แตละครั้งตองมีจํานวนเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท
สํานัก ฝาย หรือกอง ที่ไดรับอนุมัติใหใชเงินหมุนเวียนเพื่อจายเปนเงินยืม
สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหถือปฏิบัติตามคําสั่งการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวย
เรื่อง “ คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ”
๑.๒ สํานัก ฝาย หรือกอง จัดทําสมุดเงินสดยอย และทะเบียนคุมใบสําคัญตาม
แบบที่กําหนด
๑.๓ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย ผูอํานวยการกอง เปนผูรับผิดชอบ
เงินหมุนเวียนประจําสํานัก ฝาย หรือกอง สําหรับการเก็บรักษาเงิน และหรือการจัดทําบัญชีจะพิจารณา
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหพนักงานในสังกัดที่เห็นวาเหมาะสมทําหนาที่แทนก็ได ทั้งนี้ ผูรับเงิน
ผูจายเงิน และผูลงบัญชีตองไมเปนบุคคลเดียวกัน
๑.๔ อํานาจการจายเงิน และอนุมัติใหยืมเงินหมุนเวียนของสํานัก ฝาย หรือกอง
ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย ผูอํานวยการกอง
หรือผูรักษาการในตําแหนงดังกลาว
๑.๕ การยืมเงินหมุนเวียนแตละคราวใหผูรับเงินเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
วันนั้น พรอมกับสงหลักฐานการจายเงิน และหรือเงินสวนที่เหลือหักลางเงินที่ยืมไป หากมีความ
จําเปนไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นในวันนั้นก็ใหดาํ เนินการตอไปได ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๓ วัน นับจาก
วันที่ไดรับเงิน
๑.๖ สํานัก ฝาย หรือกอง เบิกถายเงินหมุนเวียนอยางชาภายใน ๕ วันทําการ
นับถัดจากวันที่ไดรับหลักฐานการจายเงิน
๑.๗ การเก็บรักษาเงินหมุนเวียนใหมีเงินสดคงเหลือไมเกิน ๕,๐๐๐.-บาท และ
ใหมีกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงินคงเหลือประจําวันที่มีการใชเงินหมุนเวียน
๑.๘ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย หรือผูอํานวยการกอง เปนผูควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนใหเปนไปตามที่กําหนดไวขางตนโดย
เครงครัด
๑.๙ สํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการสอบทาน และแนะนําการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเงินหมุนเวียนใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
ขอ ๒. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต
๒.๑ ใชเงิ น หมุ น เวี ยน เพื่อ เปน ค าใช จายในการดํ าเนิ น งานของการไฟฟ าสว น
ภูมิภาคเขต เชน คาเชา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาสวัสดิการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ เงินยืม เปนตน
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๒.๒ การเบิกเงินหมุนเวียน ใหเบิกจากเงินรายไดของการไฟฟาที่สํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเขตตั้งอยู หามเบิกจากการไฟฟาแหงอื่นมาใชจายเปนเงินหมุนเวียน
๒.๓ พนั กงานที่ทําหน าที่ดานการเงิน แผนกบริห ารงานทั่ว ไปเขต ได จายเงิน
หมุนเวียนแลว ใหสรุปงบหนาพรอมกับรายงานการรับ-จายเงินประจําวัน เปนเอกสารประกอบการ
จัดทําใบสําคัญ ขอเบิกถายเงินหมุนเวียน แลวจัด สงเอกสารใบสําคัญจายเงิน หมุนเวี ยนทั้งหมด ให
พนักงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบใบสําคัญ จายเงิน แผนกบริ หารงานทั่ว ไปเขต เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง และนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่ออนุมัติเบิกถายเงินหมุนเวียน แลวจัดสงใบสําคัญเบิกถายเงิน
หมุนเวียนพรอมเอกสารประกอบ ใหการไฟฟาจายเงินโดยสั่งจายเช็คในนามการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต
สําหรับเอกสารการจายเงินหมุนเวียนทั้งหมดใหแผนกบริหารงานทั่วไปเขตเปนผูจัดเก็บ
๒.๔ กองอํานวยการ (กอก.) เปนผูเก็บรักษาเงินหมุนเวียน โดยจัดทํารายงานรับจายเงินสด ทํางบหนาใบสําคัญจายเงิน เพื่อเบิกถายเงินหมุนเวียนจากการไฟฟา ทั้งนี้ ผูรับเงิน ผูจายเงิน
ตองไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยใหผูอํานวยการกองอํานวยการ มอบหมายไวเปนลายลักษณอักษร
๒.๕ เงินหมุนเวียน ใหฝากไวกับธนาคารในนามการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต และให
มีเงินสดคงเหลือไมเกินวันละ ๑๐,๐๐๐.-บาท โดยมีกรรมการตรวจสอบรายงานการรับ-จายเงินคงเหลือ
ประจําวันของวันที่มีการใชเงินหมุนเวียน
๒.๖ ผูอํานวยการกองอํานวยการ (กอก.) ควบคุมการปฏิบตั ิเกีย่ วกับเงินหมุนเวียน
ใหเปนไปตามระเบียบขางตน และให กองบัญชี (กบญ.) มีหนาที่ตรวจสอบเงินหมุนเวียน ทุกรอบ ๓
เดือน
………………………………………………………………………..……………

- 64-

แบบฟอรมนี้ใชสําหรับการยืมเงินหมุนเวียนในสํานักงานใหญ สําหรับสวนภูมิภาคใหใชแบบฟอรมตามเอกสารแนบ 4
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ภาคผนวก ๑2
วิธีปฏิบัตกิ ารยืมเงิน และหักลางคาใชจายในการดําเนินคดี
การยืมเงิน และการหักลางคาใชจายในการดําเนินคดี ใหปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ๑. คาใชจายในชั้นยื่นฟอง หรือยื่นคําใหการ
นิติกรผูวาคดียืมเงินทดรองจายตามจํานวนที่เหมาะสมที่จะตองใชในการยื่นฟอง หรือยื่น
คําใหการ และอยูภายในวงเงินคาใชจายที่ไดรับอนุมัติ
ขอ ๒. คาใชจายในการดําเนินคดีหลังจากที่ยื่นฟองคดี หรือยื่นคําใหการตอสูคดี นิติกรผูวาคดีใช
เงินยืมเปนคาใชจายในการดําเนินคดี ภายในวงเงินคาใชจายที่ไดรับอนุมัติ
ขอ ๓. คาใชจายในการสืบทรัพยบังคับคดี
นิติกรผูรับมอบอํานาจยืมเงินทดรองจายเทาที่จะมีคาใชจายเกิดขึ้นในแตละครั้ง และอยู
ภายในวงเงินคาใชจายที่ไดรับอนุมัติ
ขอ ๔. หนวยงานที่ยืมเงิน
๔.๑ สํานักงานใหญ ใหยืมเงินทดรองจายจากกองตรวจจาย หรือใชเงินหมุนเวียนกอง
๔.๒ สวนภูมิภาค ใหยืมเงินทดรองจายจากหนวยงานตนสังกัดของนิติกรผูวาคดี หรือ
นิติกรผูรับมอบอํานาจ
ขอ ๕. การยืมเงินทดรองจาย
นิติกรผูวาคดี นิติกรผูรับมอบอํานาจ รับเงินยืมไมเกิน ๕ วัน กอนการดําเนินงาน หากมี
ความจําเปนตองรับเงินยืมเกินกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาอนุมัติขยายระยะเวลารับเงินยืมไดไมเกิน
๑๕ วันกอนการดําเนินงาน หากรับเงินยืมแลวยังไมดําเนินการใหสงคืนเงินยืมทันที
ขอ ๖. การหักลางเงินยืมที่ไดใชจายไปแลว ดังนี้
๖.๑ คาใชจายในการดําเนินคดี ตามขอ ๑ – ๒ ตองดําเนินการเพื่อหักลางเงินยืม ภายใน
๑๕ วัน นับตั้งแตวันเดินทางกลับมาถึงสํานักงาน
๖.๒ เงินยืมที่เหลือหลังจากหักลางเงินยืม ตามขอ ๖.๑ ที่ไดรับเงินยืมตั้งแตเดือนตุลาคม
ปกอนหนาถึ งเดือนกันยายนของปปจจุบัน ตองดําเนิ นการเพื่อหั กลางเงินยืมภายในเดือน ตุ ลาคม ของป
ปจจุบัน เริ่มตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป
๖.๓ เงินยืม ตามขอ ๓ ตองดําเนินการเพื่อหักลางเงินยืมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวัน
เดินทางกลับมาถึงสํานักงาน
๖.๔ หากไมดําเนินการเพื่อหักลางเงินยืมภายในกําหนดเวลา ตามขอ ๖.๑ - ๖.๓ ใหหัก
เงินเดือนตามจํานวนเงินยืมคงเหลืออยูทันที
6.4.1 สํานักงานใหญ ใหกองบัญชีแจงกองตรวจจาย ดําเนินการหักเงินเดือน
6.4.2 สวนภูมิภาค ใหหนวยงานตนสังกัดแจงแผนกบุคคลและสวัสดิการ
ดําเนินการหักเงินเดือน
กรณีหักเงินเดือนแลวยังมีเงินยืมคงเหลือ นิติกรผูวาคดี หรือนิติกรผูรับมอบ
อํานาจตองทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชา
……………………………………………………………………………..……………
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ภาคผนวก ๑3
ผูมีอํานาจสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต และการไฟฟา
ผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต และการไฟฟา แบงเปน
๒ กลุม ตามตําแหนงที่ระบุ ดังนี้
ขอ ๑. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต
๑.๑ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๑
(๑) ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต
(๒) ผูอ ํานวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา
(๓) ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและบริการ
(๔) ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา
(๕) รองผูอํานวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา
(๖) ผูอํานวยการกองบัญชี (กบญ.)
(๗) พนักงาน ระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๙ กองบัญชี (กบญ.)
๑.๒ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๒
(๑) ผูอํานวยการกองอํานวยการ
(๒) ผูอํานวยการกองระบบสารสนเทศ
(๓) ผูอํานวยการกองซื้อขายไฟฟา
(๔) รองผูอํานวยการกองอํานวยการ
(๕) รองผูอํานวยการกองระบบสารสนเทศ
(๖) รองผูอํานวยการกองซื้อขายไฟฟา
(๗) พนักงานระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๙ กองอํานวยการ (กอก.)
ขอ ๒. บัญชีเงินฝากของการไฟฟาสวนภูมิภาค (ชั้น ๑)
๒.๑ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๑
(๑) ผูจัดการ
(๒) ผูชวยผูจัดการ (เทคนิค)
(๓) ผูชวยผูจัดการ (บริการลูกคา)
(๔) พนักงานระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๙
(๕) หัวหนาแผนกวิศวกรรมและการตลาด
(๖) หัวหนาแผนกบริการลูกคา
๒.๒ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๒
(๑) ผูชวยผูจัดการ (อํานวยการ)
(๒) พนักงาน ระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๙
(๓) หัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล
(๔) หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป
(๕) ผูชวยหัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล
(๖) ผูชวยหัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป
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ขอ ๓. บัญชีเงินฝากของการไฟฟาสวนภูมิภาค (ชั้น ๒)
๓.๑ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๑
(๑) ผูจัดการ
(๒) ผูชวยผูจัดการ (เทคนิค)
(๓) พนักงาน ระดับ ๙
(๔) หัวหนาแผนกวิศวกรรมและการตลาด
(๕) หัวหนาแผนกบริการลูกคา
(๖) หัวหนาแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา
๓.๒ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๒
(๑) ผูชวยผูจัดการ (บริหาร)
(๒) พนักงาน ระดับ ๙
(๓) หัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล
(๔) หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป
(๕) ผูชวยหัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล
(๖) ผูชวยหัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป
ขอ ๔. บัญชีเงินฝากของการไฟฟาสวนภูมิภาค (ชั้น ๓)
๔.๑ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๑
(๑) ผูจัดการ
(๒) ผูชวยผูจัดการ (เทคนิค)
(๓) พนักงาน ระดับ ๙
(๔) หัวหนาแผนกบริการลูกคา
(๕) หัวหนาแผนกกอสราง
(๖) หัวหนาแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา
๔.๒ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๒
(๑) ผูชวยผูจัดการ (บริหาร)
(๒) พนักงาน ระดับ ๙
(๓) หัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล
(๔) หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป
(๕) ผูชวยหัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล
(๖) ผูชวยหัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป
ขอ ๕. บัญชีเงินฝากของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา
๕.๑ ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๑
(๑) ผูจัดการ
(๒) หัวหนาแผนกบริการลูกคาและการตลาด
(๓) หัวหนาแผนกกอสรางและปฏิบัติการ
(๔) ผูชวยหัวหนาแผนกบริการลูกคาและการตลาด
(๕) ผูชวยหัวหนาแผนกกอสรางและปฏิบัติการ
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๕.๒

ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน กลุมที่ ๒
(๑) หัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน
(๒) ผูชวยหัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน
(๓) พนักงานแผนกบัญชีและการเงิน ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป ไมเกิน ๒ คน
๕.๓ กรณี ที่ ไ ม มี พ นั กงานดํ ารงตํ า แหน ง ในกลุ ม หนึ่ ง กลุ มใด ให พิ จ ารณาเลื อ ก
พนักงานที่มีความเหมาะสมเปนผูมีอํานาจสั่งจายเงินได โดยไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการฝายบัญชีและ
พลังงานไฟฟา
……………………………………………………………………………..……………
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ภาคผนวก ๑4
วิธีปฏิบัตกิ ารสอบยอดเงินฝากธนาคาร
การสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบงาน CM ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการทุกวัน
ทําการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังนี้
ขอ ๑. ธนาคารที่มีขอตกลงในการใหบริการ Electronic Bank Statement
๑.๑ การไฟฟาดึงขอมูลจาก Website ของธนาคาร
๑.๒ ถายโอนขอมูล ตามขอ ๑.๑ เขาระบบงานทุกครั้งที่มีรายการเคลื่อนไหว
๑.๓ ตรวจสอบขอมูลจากรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับรายงานยอดเงิน
คงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานการนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการที่ถูกตองใหหักลาง
รายการตามคูมือ CM สําหรับรายการที่ไมถูกตองใหวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขใหถูกตองแลวจึงทํา
การหักลางรายการ
ขอ ๒. ธนาคารที่ไมมีขอตกลงในการใหบริการ Electronic Bank Statement
๒.๑ การไฟฟานํ าสมุดคูฝากเงิน ออมทรัพยไปบันทึกรายการทุกครั้งที่นําเงินเข า
บัญชี และใชภาพถายสมุดคูฝากเงินออมทรัพยแทน Bank Statement สําหรับบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน ใหการไฟฟาขอรายการเงินเคลื่อนไหวประจําวันจากธนาคาร (Bank Statement) ทุก ๑๕ วัน
๒.๒ ใหบันทึกรายการ ตามขอ ๒.๑ ใน Manual template excel และถายโอน
ขอมูลเขาระบบงานทุกครั้งที่มีรายการเคลื่อนไหว
๒.๓ ตรวจสอบขอมูลจากรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับรายงานยอดเงิน
คงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานการนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการที่ถูกตองใหหักลาง
รายการตามคูมือ CM สําหรับรายการที่ไมถูกตองใหวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขใหถูกตองแลวจึงทํา
การหักลางรายการ
ขอ ๓. เมื่อดําเนินการ ตามขอ ๑ - ๒ แลว ใหพิมพรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
(รายงาน ZCMR002) ทุกวันไวเปนหลักฐานและสงแผนกประมวลบัญชี กองบัญชี (กบญ.)
ทุก ๑๕ วัน หากพบความผิดปกติใหรายงานผูบังคับบัญชาหนวยงานเพื่อทราบและตรวจสอบขอเท็จจริง
ขอ ๔. กรณีรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ไมตรงกับรายงานยอดเงินคงเหลือบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ตรวจสอบแลวพบวาเปนกรณีที่เกิดจากเช็ค ใหดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ผูรับเช็คไมไดมารับเช็ค ภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ที่ระบุในเช็ค เมื่อผูรับ
เช็คติดตอขอรับเช็ค ใหหนวยงานที่ออกเช็คยกเลิกเช็คฉบับเดิมในระบบ SAP – AP (T-Code : FCH9 )
และออกเช็คฉบับใหม (เช็คมือ) แทนฉบับเดิมและบันทึกขอมูลเช็คฉบับใหมในระบบ SAP – AP กับ
เลขที่เอกสารการจายเงินเดิม (T-Code : FCH5) และแจงพนักงานทําหนาที่สอบยอดเงินฝากธนาคาร
เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
หากครบกําหนด ๒ ป ยังไมมารับเช็คนับจากวันที่ที่ระบุในเช็ค ใหผูควบคุม
เช็คทําการยกเลิกเช็ค และทําบันทึกพรอมแนบภาพถายเช็คที่ยกเลิกสงใหผูบันทึกบัญชี ปรับปรุงบัญชี
ธนาคารคูกับบัญชีรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานดวยจํานวนเงินตามเช็ค
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หลังการดําเนินงานตามวรรคสอง ผูรับเช็คติดตอขอรับเงิน ใหหนวยงานที่
จายเงิน ทําบันทึกพรอมแนบใบสําคัญจายเงิน เดิมใหกองบัญชี กองบัญชี (กบญ.) การไฟฟา เพื่อ
ประกอบการเบิกจายบันทึกบัญชีเจาหนี้คูกับบัญชีคาใชจายอื่น และใหจัดทําใบสําคัญจายฉบับใหม(ตอง
ไมมีภาษีหัก ณ ที่จาย เพราะนําสงภาษีแลวจากการจัดทําเช็คฉบับแรกตามกฎหมาย) โดยออกเช็คฉบับ
ใหมแทนเช็คฉบับเดิม
๔.๒ รับเช็คไปแลวแตไมนําไปเบิกเงินจากธนาคาร เช็คชํารุด สูญหาย และผูรับ
เช็คมาติดตอขอรับเช็คฉบับใหม ภายใน ๒ ป นับจากวันที่ที่ระบุในเช็ค ใหยื่นหนังสือขอรับเช็คฉบับใหม
พรอมแนบเช็คที่ชํารุด หากเช็คสูญหายใหแนบหลักฐานการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ และให
หนวยงานแจงธนาคารขออายัดเช็คฉบับเดิม โดยตองไดรับการยืนยันจากธนาคารวาไมมีการเรียกเก็บ
เงินตามเช็คกอน จึงออกเช็คฉบับใหม (เช็คมือ) แทนเช็คฉบับเดิม
๔.๓ หากครบกําหนด ๒ ป ยังไมนําเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร ใหพนักงานทํา
หนาที่สอบยอดเงินฝากธนาคารทําบันทึกแจงผูบ ันทึกบัญชีปรับปรุงบัญชีธนาคารคูกับบัญชีรายไดอื่นที่ไม
เกี่ยวกับการดําเนินงาน ดวยจํานวนเงินตามเช็ค
หลังการดําเนินงานตามวรรคแรก ผูรับเช็คไดยื่นหนังสือขอรับเช็คฉบับใหม
พรอมแนบเช็คฉบับเดิมที่หมดอายุ หากเช็คสูญหายใหแนบหลักฐานการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ
และใหหนวยงานแจงธนาคารขออายัดเช็คฉบับเดิม โดยตองไดรับการยืนยันจากธนาคารวาไมมีการเรียก
เก็บเงินตามเช็คกอน ใหกองบัญชี กองบัญชี (กบญ.) การไฟฟา ทําการบันทึกบัญชีเจาหนี้คูกับบัญชี
คาใชจายอื่น และใหจัดทําใบสําคัญจายพรอมออกเช็คฉบับใหมแทนเช็คฉบับเดิม
ขอ ๕. สมุดคูฝากเงินออมทรัพย ใหหนวยงานเจาของบัญชี จัดเก็บไวรอการตรวจสอบไม
นอยกวา ๕ ป
……………………………………………………………………………..……………
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ภาคผนวก ๑5
วิธีปฏิบัตกิ ารโอนเงินจากสํานักงานใหญใหหนวยงานในสวนภูมิภาค
กรณีหนวยงานในสวนภูมิภาคมีเงินคงเหลือในบัญชีไมเพียงพอจายเงินเดือน จายเงินโบนัส
จายเงินไดใหพนักงานที่เกษียณอายุครบ ๖๐ ป หรือที่เกษียณกอนอายุครบ ๖๐ ป หรือจายเงินกรณีคา
ซื้อ-คาจาง หรือคาใชจายอื่นๆ ใหหนวยงานที่ขอรับเงินโอนปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ๑. การขอรับเงินโอน
ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานในสวนภูมิภาค หรือผูปฏิบตั งิ านแทนลงนามในบันทึกขอ
รับเงินโอนเพื่อเปนคาใชจาย พรอมรับรองสําเนาถูกตองเอกสารประกอบการโอนเงิน สงใหกองการเงิน
ลวงหนากอนถึงกําหนดการจายเงินไมนอ ยกวา ๓ วันทําการ ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หาก
ไมสามารถสงผานชองทางดังกลาวได ใหรีบประสานงานกับกองการเงิน เพื่อพิจารณาสงทางโทรสาร
โดยหามสงทางอินเตอรเน็ต
ขอ ๒. กองการเงิน ตรวจสอบชื่อบัญชีเงินฝาก หมายเลขบัญชีเงินฝาก ธนาคาร สาขา
ธนาคาร วันที่ขอรับเงินโอน และเอกสารประกอบการโอนเงิน เพื่อนําเสนอขออนุมัติ พรอมจัดทํา
หนังสือแจงธนาคารใหโอนเงิน และใชหลักฐานการโอนเงินบันทึกบัญชีในระบบ SAP โดยใชบันทึก
อนุมัติโอนเงินและเอกสารประกอบการโอนเงิน หรือเอกสารดานการเงินอื่น แทนการจัดทําใบสําคัญ
จายเงินโอนและคาธรรมเนียม
ขอ ๓. กองการเงินตั้งหนี้รายการโอนเงิน และใหหนวยงานในสวนภูมิภาคบันทึกรายการรับ
เงินโอนตามระบบงาน CM
ขอ ๔. อํานาจในการสั่งจายเงินและโอนเงิน ใหเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
……………………………………………………………………………..……………

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

อธิบาย : การโอนเงินจากสํานักงานใหญใหหนวยงานในสวนภูมิภาค กองการเงินปฏิบัติตาม อนุมัติ รผก.(บ) ลงวันที่
18 ธันวาคม 2550 ตามบันทึกของคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบัญชี เลขที่ บบ.702/2550 ลงวันที่
16 ธันวาคม 2550 ใหใช คูมือการปฏิบัติงานดานบัญชีในระบบ SAP ที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
บัญชีพัสดุ และบัญชีทรัพยสินถาวร
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(ตัวอยาง) บันทึกขอรับเงินโอน

บันทึก

จาก (หนวยงาน)
เลขที่
เรื่อง ขอรับเงินโอนเพื่อเปนคาใชจาย
เรียน

ถึง
วันที่

กกง.

อก.กง.

กฟฟ. ............................................. ตองจายเงิน ................................................................................
แตเนื่องจากมีเงินคงเหลือในบัญชีไมเพียงพอ จึงขอให กกง. โอนเงิน จํานวน ..................................... บาท
(...........................................) เขาบัญชีการไฟฟาที่ธนาคาร ................................. สาขา ...........................
บัญชีเลขที่ .......................................................... ชื่อบัญชี “ ...................................................................”
ภายในวันที่ ..........................
ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการโอนเงิน ดังนี้
ภาพถายสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (หนาแรกที่มีชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีเงินฝาก)
ภาพถายใบสําคัญจายเงินที่ไดรับอนุมัติใหจายเงิน(เฉพาะคาซื้อ-คาจางหรือคาใชจาย
อื่นๆ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามที่ไดแจงมาใหตอไปดวย
(....................................... )
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน ..........................................

แผนก .......................
โทรศัพท ....................
โทรสาร ..................
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ภาคผนวก ๑6
วิธีปฏิบัติการเก็บรักษาลูกกุญแจตูนิรภัย หรือหองนิรภัย
ขอ ๑. การเก็บรักษาลูกกุญแจตูน ิรภัยของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต และการไฟฟา
๑.๑ ตูนิรภัยที่เปด-ปดโดยใชลูกกุญแจ ๑ ดอก (มีลูกกุญแจที่ใช ๒ ดอก)
๑.๑.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ใหผูอํานวยการกองอํานวยการ (กอก.)
เก็บรักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก และหัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป เก็บรักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก
๑.๑.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา ใหผูจัดการเก็บ
รักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก และหัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล หรือหัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน เก็บ
รักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก
๑.๑.๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยใหผูจัดการ เก็บรักษาลูกกุญแจ
๑ ดอก และพนักงานชางที่ผูจัดการการไฟฟามอบหมายเปนลายลักษณอักษร เก็บรักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก
๑.๒ ตูนิรภัยที่เปด-ปดโดยใชลูกกุญแจ ๒ ดอก (มีลกู กุญแจที่ใช ๒ ชุดๆ ละ ๒ ดอก)
๑.๒.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ใหผูอํานวยการกองอํานวยการ (กอก.)
เก็บรักษาลูกกุญแจ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ อยางละ ๑ ดอก สําหรับลูกกุญแจที่เหลืออยางละ ๑ ดอก ให
พนักงานเก็บรักษา ดังนี้
(๑) หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป เก็บรักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก
(๒) พนักงานที่ผูอํานวยการกองอํานวยการ (กอก.) มอบหมายเปน
ลายลักษณอักษร เก็บรักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก
๑.๒.๒ การไฟฟา ใหผูจัดการเก็บรักษาลูกกุญแจ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒
อยางละ ๑ ดอก สําหรับลูกกุญแจที่เหลืออยางละ ๑ ดอก ใหพนักงานเก็บรักษา ดังนี้
(๑) หัวหนาแผนกบัญชีและประมวลผล หรือหัวหนาแผนกบัญชีและ
การเงิน เก็บรักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก
(๒) ผูชวยผูจัดการ หรือหัวหนาแผนก หรือพนักงานที่ผูจัดการ
การไฟฟามอบหมายเปนลายลักษณอักษร เก็บรักษาลูกกุญแจ ๑ ดอก
ขอ ๒. การเก็บรักษาลูกกุญแจตูนิรภัย และหองนิรภัยของกองการเงิน
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการกองการเงิน รองผูอํานวยการกองการเงิน
ผูชวยผูอํานวยการกองการเงิน และหัวหนาแผนกการเงิน
ขอ 3. กรณีมีการโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนง จะตองมีการสงมอบลูกกุญแจตูน ิรภัยหรือ
หองนิรภัย โดยมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร
ขอ 4. กรณีลูกกุญแจตูนิรภัย หรือหองนิรภัยสูญหาย
4.๑ ผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา แจงความตอเจาหนาที่
ตํารวจ ณ ทองที่ที่เกิดเหตุ พรอมรายงานใหผูอํานวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา ผูอํานวยการฝาย
การเงินทราบทันที เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงโดยเร็ว
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4.๒ ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ลูกกุญแจตูนิรภัย หรือหองนิรภัยสูญหาย จัดทํา
ลูกกุญแจชุดใหม หรือจัดทําลูกกุญแจทดแทนที่สูญหายพรอมเปลี่ยนรหัส ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ
ขอ ๕. การเปด ตู นิ ร ภั ย หรื อ ห อ งนิ ร ภั ยนอกเวลาปฏิบั ติ ง าน จะต องได รั บ อนุ ญ าตจาก
ผูบังคับบัญชาหนวยงานเปนลายลักษณอักษร และหามนําเงิน ทรัพยสิน และเอกสารอื่นที่ไมใชทรัพยสิน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคมาเก็บรักษาไวในตูนิรภัย หรือหองนิรภัย
………………………………………………………………………..……………
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เอกสารแนบ 1
แบบขอใหจัดสงหนังสือแจงคาไฟฟา
ที่ ............................
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……..….
เรื่อง ขอใหจดั สงหนังสือแจงคาไฟฟา
เรียน ผูจดั การ การไฟฟา ………………………………
สิ่งที่สงมาดวย 1. ภาพถายใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน จํานวน 1 ฉบับ)
2. ภาพถายหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน
(กรณีเปนนิติบคุ คล)
ขาพเจา.................................................(บริษัท/หาง/อื่นๆ)….…………………………………………………
สํานักงานใหญตงั้ อยูเลขที่ .……….... หมู .......... ตรอก / ซอย ....................... ถนน .................................
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย .....................
หมายเลขโทรศัพท .......................................... หมายเลขโทรสาร .......................................
มีความประสงคใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) สงใบแจงคาไฟฟาของ ............................(ชื่อผูใชไฟฟา)
หมายเลขผูใชไฟฟา .......................................... ใหแกขา พเจาในวันทําการปกติของ กฟภ. โดยเริ่มตั้งแต
คาไฟฟาประจําเดือน ...........................…........ เปนตนไป (เลือกไดมากกวา 1 ชองทาง) ดังนี้
ผานทางเครือ่ งโทรสาร หมายเลข .........................…….…
ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ….......................................
ผานทางอินเตอรเน็ต (Internet) ............. (www. ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด)
อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................
ทั้งนี้ วันที่ กฟภ. ไดสงใบแจงคาไฟฟา ใหถอื เปนวันที่ขาพเจาไดรับเอกสารนั้นแลว
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ และพิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
( ………….…………………….)
ผูมีอํานาจลงนาม ….................………………
(กง.๑๐๖-ป.๕8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อธิบาย : การสงหนังสือแจงคาไฟฟา (กง.119-ร.49) ใหผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญโดยตรง หรือผานทางโทรสาร ตองมี
การลงลายมือชื่อ/ตําแหนง หรือใชตราประทับ ยกเวนการสงโดยระบบอัตโนมัติ ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)
ทางอินเตอรเน็ต (Internet) หรือรูปแบบอื่นๆ ไมตองมีการลงลายมือชื่อ/ตําแหนง หรือใชตราประทับ โดยใตขอความ
วา “ขอแสดงความนับถือ” ใหใชขอความดังนี้
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไมตองมีการลงนาม
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เอกสารแนบ 2

(ตจ.1-ป.56)

หมายเหตุ กรณีคาใชจา ยอยูในอํานาจอนุมัตขิ อง อก./ ผจก.ใหลงนามในชอง “ อนุมัติ
จายเงินได ” เพียงชองเดียว หากเกินอํานาจใหลงนามในชอง อก./ผจก. และนําเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติจายเงินตามลําดับ
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เอกสารแนบ 3
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เอกสารแนบ 4

(ตจ.2-ป.47)
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เอกสารแนบ 6

ที่ มท ..................../.................

การไฟฟา..................................
วันที่ ........เดือน................พ.ศ...........

เรื่อง ขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เรียน ผูจัดการธนาคาร ................................ สาขา .........................
สิ่งที่สงมาดวย แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน ......... ชุด
การไฟฟา......................... มีความประสงคจะขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อทําธุรกรรม
ทางการเงินในกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทบัญชี “ เงินฝากออมทรัพย และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ”
๒. ชือ่ บัญชี “ การไฟฟาสวนภูมิภาค............................. ”
๓. ผูม ีอํานาจสั่งจายเงินบัญชีเงินฝาก ตามขอ ๑. แบงเปน ๒ กลุม ดังนี้
๓.๑ ผูมีอํานาจสั่งจายเงินในกลุมที่ ๑
3.๒ ผูม ีอํานาจสั่งจายเงินกลุมที่ ๒
“ตามจํานวนที่แตงตั้ง ”
“ตามจํานวนทีแ่ ตงตั้ง ”
๔. เงื่อนไขการสัง่ จายเงิน ตามขอ ๑. “ ใหจายเปนเช็ค ผูมีอํานาจสั่งจายเงินกลุม ที่ ๑ และผู
มีอํานาจสั่งจายเงินกลุมที่ ๒ กลุมละ ๑ ทาน จะตองลงลายมือชือ่ รวมกัน ”
๕. การแจงเปลี่ยนแปลงผูม อี ํานาจสั่งจายเงิน ตามขอ ๓. และการลงนามในหนังสือถึงธนาคาร
แจงการเปลี่ยนแปลงใหเปนอํานาจและหนาที่ของ “ ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา ”
๖. เงื่อนไขการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยตอเนื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน “ ใหธนาคารฯ
โอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยมาเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เทากับ จํานวนเงินในเช็ค
ที่มาเรียกเก็บจากธนาคาร ”
๗. สิน้ วันทําการ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะตองมียอดเงินคงเหลือเปน
ศูนย หรือมีเงินคงเหลือขัน้ ต่ําตามทีต่ กลงไวกับธนาคาร
๘. มอบให ................................... ผูจดั การการไฟฟา...................... เปนผูลงนามในแบบฟอรม
คําขอเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และใหหนังสือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของขอตกลงการเปดบัญชีเงินฝาก
กับธนาคาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามทีไ่ ดแจงมาใหตอไปดวย จะขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(..............................................)
ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ....... ภาค ........
แผนก .....................
โทรศัพท ..................
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เอกสารแนบ 7
บันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวันของ………………………
ประจําวันที…่ ……….เดือน..........................พ.ศ. ...............
รายการ
ฉบับ
ธนบัตรราคา
1,000 บาท
ธนบัตรราคา
๕๐๐ บาท
ธนบัตรราคา
๑๐๐ บาท
ธนบัตรราคา
๕๐ บาท
ธนบัตรราคา
๒๐ บาท
เหรียญชนิดตางๆ
รวมเงินสด
เช็ค
ธนาณัติ
ดราฟต
ใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in)
รวมยอดคงเหลือปดบัญชี ครั้งที่ ๑
เงินสด
เช็ค/อืน่ ๆ
รวมยอดคงเหลือปดบัญชี ครั้งที่ ๒
รวมทั้งสิ้น
(
ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท
(
…………………………………
พนักงานผูเก็บรักษาเงิน
บันทึกกรรมการตรวจนับเงิน
ไดตรวจนับเงินตรงตาม “รวมยอดคงเหลือปดบัญชี ครั้งที่๑”
ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ
(…..…………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ
(………..……………………………)
ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ
(………………………………………)
(กง.๑๑๒-ป.๕๖)

จํานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

)
)
…………………………………
พนักงาน (ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท)
เรียน อข. / อก.กง. / ผจก.
เพื่อโปรดทราบ ไดบนั ทึกบัญชีในวันที่....................แลว
ลงชื่อ....................................................หผ.
(………………………………………………)
ไดปดหอง/ตูนิรภัยเรียบรอยแลว
ลงชื่อ….............………………………….ผูเก็บรักษากุญแจ
(………………..………………………)
ลงชื่อ……………….……………………….ผูเก็บรักษากุญแจ
(………………………….……..………)
ทราบ
ลงชื่อ……………………………………….อข. / อก.กง./ ผจก.
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