
คูมือสําหรับประชาชน : การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ วัสดุยาง (กรณีโรงงาน
ใหม) 
หนวยงานที่ใหบริการ : สายงานรองผูวาการ (วิศวกรรมและกอสราง) กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เง่ือนไขในการขอยื่นคําขอ 
1.การประปานครหลวงจะดําเนินการรับรองโรงงานผูผลติและผลิตภัณฑ ทอ อุปกรณทอ ประตูนํ้า ประตรูะบายอากาศ สําหรับ 
ทอจายนํ้า ขนาด 100 มม.ถึง 400 มม.และทอบริการ 20 มม.ถึง 50 มม.และมาตรวัดนํ้า จะกําหนดเงื่อนไขในการใชผลิตภณัฑ 
ที่ผานการรับรองในการจดัซื้อ จัดหา จัดจาง และในงานกอสรางวางทอจายนํ้าและทอบริการ ของการประปานครหลวง 
2.การยื่นขอรับรองฯจะตองแสดงรายการโดยละเอียดวาเปนโรงงานที่มคีุณสมบัตคิรบถวนตามที่กําหนดไวในการขอรับรอง 
3.หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผูผลิตและผลิตภัณฑคือ 
 3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผูผลิต(ทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 5 ลานบาท) 
 3.2 ประสบการณ ผลงานทีผ่านมา 
 3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ 
 3.4 ความรับผดิชอบในการดําเนินงานของโรงงานผูผลิต 
4. การยกเลิกโรงงานผูผลติและผลิตภัณฑรบัรอง 
 4.1 ไมมีการนําเสนอขายใหนําผลิตภัณฑมาใชในกิจการของการประปานครหลวงมากกวา 1 ป 
 4.2 เปนผลติภณัฑที่ การประปานครหลวงไดบอกเลิกสัญญาในชวงปทีผ่านมา 
 4.3 เปนผูผลิตที่ถูกทางราชการข้ึนบัญชีเปนผูละทิ้งงาน 
 4.4 ผูผลติทีจ่งใจผลิต ผลิตภัณฑไมไดมาตรฐาน 
 4.5 การประเมิณผลงานที่มสีญัญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑที่ต่าํกวาที่การประปานครหลวงกําหนด 
 
หมายเหต ุ
 
1.การประปานครหลวง สงวนสิทธ์ิจะออกเอกสารรับรอง แกไข และเพ่ิมเติมไดตามความตองการ 
 
2.การประปานครหลวง จะสุมตัวอยางผลติภณัฑที่ผูผลติสงใหตามสญัญาจากภาคสนามเปนระยะๆตามสมควรนํามาทดสอบเปน
การยืนยนัผูผลติจะคงรักษาคณุภาพมาตรฐานการผลิต ผลติภัณฑ ตามสญัญาตลอดเวลา หากพบวาผูผลิตรายใดเจตนาลด
คุณภาพมาตรฐานการผลิต การประปานครหลวงขอสงวนสทิธ์ิในการจํากัดความสามารถในการเสนอ ราคาขายสินคาผลิตภัณฑ
ในครั้งตอไปใหเหลือวงเงินเกินครึ่งหน่ึงของมูลคาตามสัญญาขายผลิตภณัฑลาสดุทีท่ําสัญญาไวกับ การประปานครหลวง หาก
ยังพบวาผูผลิตยังจงใจดําเนินการทําอีกไมวาจะมาจากสัญญาเดิมแตคนละงวดการสง และ/หรือ จากสัญญาตอมาก็ตาม การ
ประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการรับรองโรงงานผูผลิตและผลติภัณฑ 
 
3.การประเมินผลงานทีส่ัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑที่ต่ํากวาที่การประปานครหลวงกําหนด 
 
 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
กองมาตรฐานวศิวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2  การประปานครหลวง 
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม.10210 
โทร.0 2504 0123 ตอ 1772,1774 โทรสาร.0 2504 0207 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

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

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 44 วันทาํการ 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาทีส่วนควบคุมการผลติทอและอุปกรณ และ กองประมวล
บัญชี ตรวจสอบรายละเอียด 
 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

2) การพิจารณา 
ตรวจสอบโรงงานผูผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

33 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

3) การพิจารณา 
เสนอผูบังคับบัญชาลงนามอนมุัต ิ
 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
อนุมัติลงนามในใบรับรอง 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

5) - 
ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบคําขอรับรองโรงงานผูผลิตและผลิตภัณฑ (ขอรบัไดทีก่อง
มาตรฐานวิศวกรรม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

การประปานครหลวง 

4) 
 

หลักฐานการจดทะเบียนเชน หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  ใบสําคญั
การจดทะเบียนบริษัท  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ
ของบริษัท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

5) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6) 
 

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
7) 

 
หนังสือรับรองระบบคุณภาพISO 9000  ISO14000 (ถามี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

เอกสารทางการเงิน (รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต งบดุล 
งบกาํไรขาดทนุ ปลาสุด) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

เอกสารเกีย่วกับโรงงานและผลิตภัณฑแผนผังแสดงกรรมวิธกีาร
ผลิต แผนผังการควบคุมคณุภาพวดัถดุบิ  แผนผงักระบวนควบคมุ
คุณภาพและระบบควบคุมคณุภาพเครือ่งมือทดสอบและวิธีการ
ตรวจสอบคณุสมบัติ ขอมูลเทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ
แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑประวัตคิวามเปนมาบริษัทฯ 
เอกสารผลงาน Project Refference 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) กองมาตรฐานวศิวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2  การประปานครหลวง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 

กทม.10210 โทร.0 2504 0123 ตอ 1772,1774 โทรสาร.0 2504 0207 
(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) เอกสารการขอรับรองโรงงานผูผลิตและผลติภัณฑ ทอ อุปกรณทอ ประตูนํ้า ประตรูะบายอากาศ และมาตรวัดนํ้า 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตัวอยางการกรอกรายละเอียด 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 
www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: - 

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

