คูมือสําหรับประชาชน : การรับทดสอบคุณสมบัติสวนประกอบทางเคมี
หนวยงานที่ใหบริการ : สายงานรองผูวาการ (วิศวกรรมและกอสราง) กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การทดสอบเพือ
่ หาสวนประกอบทางเคมีนั้น ชิ้นตัวอยางทดสอบตองมีผิวเรียบ ไมมีสิ่งแปลกปลอม และควรจะตองผานการขัดมัน
หมายเหตุ กรณีที่ยังไมชําระเงิน สวนมาตรฐานงานกอสราง กองมาตรฐานวิศวกรรมจะยังไมทําการทดสอบวัสดุโดยจะดําเนินการ
ดังนี้

กรณียังไมมาชําระเงินภายใน 3 วันทําการ สวนมาตราฐานงานกอสราง จะโทรศัพทแจงประสานงานไปยังบริษัทนั้นๆ
กรณียังไมมาชําระเงินภายใน 7 วันทําการ สวนมาตราฐานงานกอสรางจะโทรสารแจงประสานงานไปยังแจงบริษัทนั้นๆ
กรณียังไมมาชําระเงินภายใน 15 วันทําการ สวนมาตราฐานงานกอสรางจะยกเลิกการทดสอบและมีหนังสือแจงให
บริษัทมารับตัวอยางคืน

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ

่ างราชการกําหนด และวัน
(หมายเหตุ: (ยกเวนวันหยุดทีท
แรงงาน))
กองมาตรฐานวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานคร
หลวง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม.
10210 โทรศัพท : 0 2504 0123 ตอ 1773/ติดตอดวยตนเอง ณ

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

หนวยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 17 วันทําการ
ลําดับ
1)
2)

3)
4)
5)

6)

ขั้นตอน
การพิจารณา
ลงทะเบียนรับตัวอยางพรอมออกใบแจงคาทดสอบ
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบการชําระคาทดสอบ
(จากสําเนาใบแจงและระบบคอมพิวเตอร)
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ทําการทดสอบวัสดุ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
วิเคราะหผล , สรุปผลทดสอบและออกรายงานผลทดสอบ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
หัวหนาสวนมาตราฐานงานกอสรางและ ผูอํานวยการกอง
มาตราฐานวิศวกรรม ลงนาม
(หมายเหตุ: -)
จัดสง / จัดเก็บใบรับรองผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
0.5 วันทําการ

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
การประปานครหลวง

0.5 วันทําการ

การประปานครหลวง

14 วันทําการ

การประปานครหลวง

1 วันทําการ

การประปานครหลวง

0.5 วันทําการ

การประปานครหลวง

0.5 วันทําการ

การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
แบบฟอรมใบนําสงทดสอบคุณสมบัตว
ิ ัสดุประเภทเคมี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอมูลสําคัญที่ควรระบุ คือ
- ประเภทของวัสดุที่ตองการทดสอบ เชน ทองบรอนซ , ทองเหลือง เปน
ตน
- คุณสมบัติของวัสดุที่ตองการทดสอบองคประกอบทางเคมี เปนตน
- มาตรฐานอางอิง เชน มอก.256 , มอก.1021 เปนตน
หมายเหตุ
ขอใหระบุขอมูลสําคัญใหครบถวน เพื่อความรวดเร็วในการสรุปและ
วิเคราะหผลการทดสอบ
หากขอมูลไมครบถวน สวนมาตราฐานงานกอสรางขอใหสงขอมูล
เพิ่มเติมนับถัดจากวันทีส
่ งตัวอยางภายใน 7 วัน หากเกินกวาระยะเวลา
ดังกลาวไปแลว สวนมาตราฐานงานกอสรางขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปและ
วิเคราะหผลการทดสอบตามขอมูลที่ไดรับเทานั้น)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
วิเคราะหธาตุทางเคมี
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 1,600 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองมาตรฐานวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขต
หลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท : 0 2504 0123 ตอ 1773
(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
ชื่อแบบฟอรม
1)
ตัวอยางใบนําสง
(หมายเหตุ: -)
2)
ใบแจงชําระค่ําธรรมเนียมการทดสอบ
(หมายเหตุ: -)
3)
ประกาศการประปานครหลวง เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 07/08/2558

