คูมือสําหรับประชาชน : การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ วัสดุเหล็กเหนียว(กรณี
เพิ่มเติมผลิตภัณฑ)
หนวยงานที่ใหบริการ : สายงานรองผูวาการ (วิศวกรรมและกอสราง) กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เงื่อนไขในการขอยื่นคําขอ
โรงงานผูผ
 ลิตจะสามารถขอรับรองผลิตภัณฑเพิ่มเติมไดก็ตอเมื่อทางการประปานครหลวงไดดําเนินการออกหนังสือรับรอง
โรงงานผูผ
 ลิตและผลิตภัณฑ(กรณีโรงงานใหม)ของทอ อุปกรณทอ ประตูน้ํา ประตูระบายอากาศ สําหรับทอจายน้ํา ขนาด 100
มม.ถีง 400 มม.และทอบริการ 20 มม.ถีง 50 มม.และมาตรวัดน้ํา ใหกับผูขอยื่น ตามขอกําหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง
หมายเหตุ
1.การประปานครหลวง สงวนสิทธิจ
์ ะออกเอกสารรับรอง แกไข และเพิ่มเติมไดตามความตองการ
2.การประปานครหลวง จะสุมตัวอยางผลิตภัณฑที่ผผ
ู ลิตสงใหตามสัญญาจากภาคสนามเปนระยะๆตามสมควรนํามาทดสอบเปน
การยืนยันผูผ
 ลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบวาผูผลิตรายใดเจตนาลด
คุณภาพมาตรฐานการผลิต การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการจํากัดความสามารถในการเสนอ ราคาขายสินคาผลิตภัณฑ
ในครั้งตอไปใหเหลือวงเงินเกินครึ่งหนึ่งของมูลคาตามสัญญาขายผลิตภัณฑลาสุดทีท
่ ําสัญญาไวกับ การประปานครหลวง หาก
ยังพบวาผูผลิตยังจงใจดําเนินการทําอีกไมวาจะมาจากสัญญาเดิมแตคนละงวดการสง และ/หรือ จากสัญญาตอมาก็ตาม การ
ประปานครหลวงสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการรับรองโรงงานผูผลิตและผลิตภัณฑ
3.การประเมินผลงานทีส
่ ัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑที่ต่ํากวาที่การประปานครหลวงกําหนด
การยกเลิกโรงงานผูผ
 ลิตและผลิตภัณฑรับรอง
1. ไมมีการนําเสนอขายใหนําผลิตภัณฑมาใชในกิจการของการประปานครหลวงมากกวา 1 ป
2. เปนผลิตภัณฑที่ การประปานครหลวงไดบอกเลิกสัญญาในชวงปทผ
ี่ า นมา
3. เปนผูผ
 ลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเปนผูละทิ้งงาน
4. ผูผ
 ลิตทีจ
่ งใจผลิต ผลิตภัณฑไมไดมาตรฐาน
5. การประเมินผลงานที่มส
ี ัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑที่ต่ํากวาที่การประปานครหลวงกําหนด
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: -)

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร.0 2504 0123 ตอ 1772,1774 โทรสาร.0 2504 0207
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วันทําการ

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลําดับ
1)

ระยะเวลา
7 วันทําการ

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
การประปานครหลวง

34 วันทําการ

การประปานครหลวง

2 วันทําการ

การประปานครหลวง

4)

(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติลงนามในใบรับรอง

1 วันทําการ

การประปานครหลวง

5)

(หมายเหตุ: -)
ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ

1 วันทําการ

การประปานครหลวง

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาทีส
่ วนควบคุมการผลิตทอและอุปกรณ ตรวจสอบ
รายละเอียด
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาหนาทีส
่ วนควบคุมการผลิตทอและอุปกรณและสวนมาตรฐาน
งานกอสราง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ ณ โรงงานผูผ
 ลิต
และรวบรวมรายละเอียดขอมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เสนอผูบังคับบัญชาลงนามอนุมัติ

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑเพิม
่ เติม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
การประปานครหลวง

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กทม.10210 โทร.0 2504 0123 ตอ 1772,1774 โทรสาร.0 2504 0207
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก

ลําดับ
1)

ชื่อแบบฟอรม
ตัวอยางแบบฟอรมและรายละเอียดการทําหนังสือ
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 23/07/2558

