เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการสาหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรอง
เพื่อให้ อัต ราค่าบริการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การตรวจสอบหรือการประเมิ น ผล
หน่ ว ยรับรองในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงอัต ราค่าบริการสาหรับการตรวจสอบหรือการประเมิน
หน่วยรับรองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ในการประชุมครั้งที่ ๒๒-๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) อั ต ราค่ า บริ ก ารส าหรั บ การตรวจสอบหรื อ การประเมิ น ผลหน่ ว ยรั บรอง ตามข้ อ ๑
ของท้ า ยประกาศคณะกรรมการรั บรองหน่ว ยรั บรองและหน่วยตรวจ ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการสาหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรองและหน่วยตรวจ
(๒) ประกาศคณะกรรมการรั บ รองหน่ ว ยรั บ รอง ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ลงวั น ที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการสาหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผล
หน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
(๓) ประกาศคณะกรรมการรั บ รองหน่ ว ยรั บ รอง ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ลงวั น ที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการสาหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผล
หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
(๔) ประกาศคณะกรรมการรั บ รองหน่ ว ยรั บ รอง ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ลงวั น ที่
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการสาหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผล
หน่วยรับรองบุคลากร
(๕) ประกาศคณะกรรมการรั บ รองหน่ ว ยรั บ รอง ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ลงวั น ที่
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการสาหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผล
หน่วยรับรองระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ให้ ประกาศกาหนดอัตราค่าบริการสาหรับ การตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่
หน่วยรับรอง ตามมาตรา ๒๘ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
วันชัย พนมชัย

เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการรับรองหน่วยรับรอง

อัตราค่าบริการสาหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลหน่วยรับรอง
ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
---------------------------ที่

สาขาการรับรอง

การตรวจสอบหรือ
การประเมินผล

อัตรา
(บาท : วัน : ผู้ตรวจประเมิน)

๑ การรับรองหน่วยรับรองระบบ ๑. การตรวจประเมินความสามารถ
บริหารงานคุณภาพ (QMS)
ของหน่วยรับรอง

๑๕,๐๐๐

๒ การรับรองหน่วยรับรองระบบ ๒. การสังเกตการณ์การประเมินของ
ผู้ประเมินของหน่วยรับรอง
การจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

๑๕,๐๐๐

๓ การรับรองหน่วยรับรองระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OH&S)
๔ การรับรองหน่วยรับรอง
มาตรฐานแรงงานไทย
(TLS)
๕ การรับรองหน่วยรับรองระบบ
การจัดการพลังงาน (EnMS)
๖ การรับรองหน่วยรับรองระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCMS)
๗ การรับรองหน่วยรับรองระบบ
การจัดการความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ (ISMS)
๘ การรับรองหน่วยรับรอง
ผลิตภัณฑ์ (Product)
๙ การรับรองหน่วยรับรอง
บุคลากร (Person)

๑. การตรวจประเมินความสามารถ
ของหน่วยรับรอง
๒. การสังเกตการณ์การสอบ

๗,๕๐๐
๗,๕๐๐

๑๐ การรับรอง ...

-๒ที่

สาขาการรับรอง

๑๐ การรับรองหน่วยรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

๑๑ การรับรองหน่วยตรวจสอบ
ความใช้ได้และทวนสอบ
ก๊าซเรือนกระจก (GHG)

การตรวจสอบหรือ
การประเมินผล

อัตรา
(บาท : วัน : ผู้ตรวจประเมิน)

๑. การตรวจประเมินความสามารถ
ของหน่วยรับรอง
๒. การสังเกตการณ์การประเมินของ
ผู้ประเมินของหน่วยรับรอง

๔,๐๐๐

๑. การตรวจประเมินความสามารถ
ของหน่วยตรวจสอบ
ความใช้ได้และทวนสอบ
ก๊าซเรือนกระจก
๒. การสังเกตการณ์
การตรวจสอบความใช้ได้และ
ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของ
ผู้ตรวจสอบความใช้ได้และ
ผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของ
หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และ
ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

๗,๕๐๐

๑๒ การรับรองหน่วยรับรองระบบ ๑. การตรวจประเมินความสามารถ
การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
ของหน่วยรับรอง
อย่างยั่งยืน
๒. การสังเกตการณ์การประเมินของ
ผู้ประเมินของหน่วยรับรอง
หมายเหตุ ๑. อัตราค่าบริการไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักของคณะผู้ตรวจประเมิน
ซึ่งผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองเป็นผู้รับผิดชอบ
๒. เศษของวันหากไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ให้เรียกเก็บได้กึ่งหนึ่งของอัตราค่าบริการ

๒,๐๐๐

๓,๗๕๐

๗,๕๐๐
๓,๗๕๐

