
คูมือสําหรับประชาชน : การรับทดสอบคณุสมบัติทางกลของโลหะ 
หนวยงานที่ใหบริการ : สายงานรองผูวาการ (วิศวกรรมและกอสราง) กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 การทดสอบกําลังดึงของวัสดปุระเภทโลหะ ชิ้นทดสอบตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 4 มิลลิเมตรข้ึนไป หรือมี
ความหนาตั้งแต 3 มิลลิเมตรข้ึนไป โดยชิ้นทดสอบซึ่งทําข้ึนโดยเครื่องมือกลตองมีรัศมขีองบาระหวางปลายยดึ และความยาว
สวนขนานที่เหมาะสม 
 การทดสอบความแข็งของวัสดุประเภทโลหะ ความหนาของชิ้นทดสอบตองมีขนาดอยางนอย 8 เทาของความหนาของ
รอยกด ผิวของชิ้นงานทดสอบตองเรียบ ไมมี Oxide scale หรือสิ่งแปลกปลอม ควรจะผานการขัดมัน เพ่ือใหไดรอยบุมที่เดนชัด 
 
 
 หมายเหตุ กรณีที่ยังไมชาํระเงิน สวนมาตรฐานงานกอสราง กองมาตรฐานวิศวกรรม จะยังไมทําการทดสอบวัสดุโดยจะ
ดําเนินการดังน้ี 
 
 
 กรณียังไมมาชาํระเงินภายใน 3 วันทําการ สวนมาตราฐานงานกอสราง จะโทรศัพทแจงประสานงานไปยังบริษัทน้ันๆ 
 กรณียังไมมาชาํระเงินภายใน 7 วันทําการ สวนมาตราฐานงานกอสราง จะโทรสารแจงประสานงานไปยังแจงบริษัทน้ันๆ 
 กรณียังไมมาชาํระเงินภายใน 15 วันทําการ สวนมาตราฐานงานกอสราง จะยกเลิกการทดสอบและมีหนังสือแจงให
บริษัทมารับตวัอยางคืน 
 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด และวัน
แรงงาน))  
กองมาตรฐานวศิวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานคร
หลวง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 
10210 โทรศัพท : 0 2504 0123 ตอ 1773 /ติดตอดวยตนเอง 
ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 6 วันทําการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
การพิจารณา 0.5 วันทําการ การประปานครหลวง 1) 
ลงทะเบียนรับตวัอยางพรอมออกใบแจงคาทดสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 0.5 วันทําการ การประปานครหลวง 
ตรวจสอบการชาํระคาทดสอบ 
(จากสําเนาใบแจงและระบบคอมพิวเตอร) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

3) การพิจารณา 3 วันทําการ การประปานครหลวง 
ทําการทดสอบวัสด ุ
(หมายเหต:ุ -)  

 

4) การพิจารณา 1 วันทําการ การประปานครหลวง 
วิเคราะหผล , สรุปผลทดสอบและออกรายงานผลทดสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ 0.5 วันทําการ การประปานครหลวง 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
หัวหนาสวนมาตราฐานงานกอสรางและ ผูอํานวยการกอง
มาตราฐานวศิวกรรม ลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

 

6) - 
จัดสง / จัดเก็บใบรับรองผล 
(หมายเหต:ุ -)  

0.5 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

แบบฟอรมใบนําสงทดสอบคุณสมบัตทิางกลของโลหะ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ขอมูลสําคัญที่ควรระบุ คือ 
- ประเภทของวสัดทุี่ตองการทดสอบ เชน เหล็กหลอ เหล็กเหนียว 
ทองเหลือง เปนตน 
- คุณสมบัติของวัสดทุี่ตองการทดสอบ เชน ความตานทานแรงดึง ความ
แข็ง ความยืด(รอยละ) เปนตน 
- มาตรฐานอางอิง เชน มอก.256 JIS G5502 GRADE SS400 เปนตน 
หมายเหต ุ
ขอใหระบุขอมูลสําคัญใหครบถวน เพ่ือความรวดเร็วในการสรุปและ
วิเคราะหผลการทดสอบ  
หากขอมูลไมครบถวน สวนมาตราฐานงานกอสรางขอใหสงขอมูล
เพ่ิมเติมนับถัดจากวันทีส่งตวัอยางภายใน 7 วัน หากเกินกวาระยะเวลา
ดังกลาวไปแลว สวนมาตราฐานงานกอสรางขอสงวนสทิธ์ิในการสรุปและ
วิเคราะหผลการทดสอบตามขอมูลที่ไดรับเทาน้ัน) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ความแข็ง BHN 

(หมายเหต:ุ -)  
 คาธรรมเนียม 150 บาท 
  
 

2) แรงดึง 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 150 บาท 
  
 

3) แรงดัดโคง 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) กองมาตรฐานวศิวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขต

หลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท : 0 2504 0123 ตอ 1773 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) ตัวอยางใบนําสง 

(หมายเหต:ุ -)  



ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
2) ใบแจงชําระค่ําธรรมเนียมการทดสอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ประกาศการประปานครหลวง เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการทดสอบหรอืตรวจสอบคุณภาพวสัด ุ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 
www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 07/08/2558 

http://www.info.go.th/

