อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายด้ านการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์
ผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการจะมีคา่ ใช้จา่ ยด้านการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ โดยแบ่ง ค่า ใช้จา่ ยเป็ น 7 ส่วน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนี ยมการทดสอบ ค่าธรรมเนี ยมการตรวจโรงงาน ค่า ธรรมเนี ย มใบรั บรองและรายงาน
ผลการทดสอบ และค่า ใช้จา่ ยอื่ น ๆ ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู ก่ บั รู ปแบบของการรั บรองผลิ ตภัณ ฑ์ โดยมีร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. ค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบและรับคาขอ
1.1 กรณียื่นคาขอรับการรับรองผลิตภัณ ฑ์ใหม ่

5,000 บาทต่อคาขอ

1.2 กรณียื่นขอขยายขอบข่า ย

3,000 บาทต่อคาขอ

2. ค่าธรรมเนี ยมการทดสอบ (Testing Fee)
ค่าธรรมเนี ยมการทดสอบขึ้ น อยู ก่ บั ชนิ ดของผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละมาตรฐานที่ ส ่ง ทดสอบ ซึ่ ง สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1 การทดสอบครบชุด (Full Test) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนี ย มการทดสอบตามมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ แต่
ละชนิ ด ซึ่งราคาขึ้นอยู ก่ บั ค่า บริ ก ารของแต่ล ะห้ อ งปฏิ บัติก ารทดสอบที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นไว้ก บั หน่วย
รับรองผลิตภัณฑ์
2.2 การทดสอบเฉพาะครั้ ง หรื อ เฉพาะรายการ แต่ล ะครั้ ง ให้ คานวณตามจานวนชั่วโมงของการใช้
แรงงาน ค่าเสื่ อมเครื่ องมือและค่าวัสดุ สิ้นเปลืองที่ใช้จริ ง
3. ค่าธรรมเนี ยมการตรวจประเมินโรงงาน (Factory Inspection Fee) ประกอบด้วย
3.1 ค่าตรวจประเมินโรงงาน

15,000 บาทต่อวัน

3.2 ค่าจัดทารายงานตรวจโรงงานเพิ่มเติ ม

5,000 บาทต่อฉบับ

3.3 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางตามที่ สฟอ.กาหนดไว้
สาหรับระยะเวลาในการตรวจโรงงาน (ซึ่งรวมทั้งระยะเวลาในการเดิ น ทางจากโรงแรมที่ พ ัก ไปยัง
โรงงาน) ไม ่เกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน หากต้องใช้เวลามากกวา่ 12 ชั่วโมง จะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ มขึ้ น 8,000
บาท สาหรับทุกๆ ครึ่ งวัน
3.4 ค่าที่พกั (หากจาเป็ น) ตามที่ สฟอ.กาหนดไว้
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4. ค่าธรรมเนี ยมใบรับรองและรายงานผลการทดสอบ (Issuing Fee) ประกอบด้วย
4.1 ค่าธรรมเนี ยมใบรับรอง
- การออกใบรับรอง (อายุ 1 ปี ) ครั้งแรก

10,000 บาทต่อฉบับ

- การออกใบรับรอง (อายุ 1 ปี ) ใหม ่เนื่ องจากขยายขอบข่าย

5,000 บาทต่อฉบับ

- การออกใบรับรอง (อายุ 3 ปี ) ครั้งแรก

25,000 บาทต่อฉบับ

- การออกใบรับรอง (อายุ 3 ปี ) ใหม ่เนื่ องจากขยายขอบข่าย

10,000 บาทต่อฉบับ

5) ค่าธรรมเนี ยมประจาปี

10,000 บาทต่อปี

6) ค่าธรรมเนี ยมการใช้เครื่ องหมาย

20,000 บาทต่อปี

7) ค่าใช้จา่ ยอื่น (Others) ประกอบด้วย
7.1 ค่าจัดซื้อตัวอย่างเพื่อการทดสอบ สาหรับงานตรวจติ ดตาม เรี ย กเก็บค่า ใช้จา่ ยตามราคาขายของ
ร้านค้า
7.2 ค่าบริ การจัดคื น ตัวอย่า งทดสอบ และ ค่า บริ ก ารทาลายหรื อ จัดทิ้ ง ตัวอย่า ง ในกรณี ที่ผู ้ขอรั บ
บริ การมอบหมายให้สถาบันฯเป็ นผูด้ าเนิ นการ โดยเรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่ ห น่วยงานที่ รั บงาน
ชว่ งกาหนดไว้
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