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กฎกระทรวง 

กําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไป 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การปฏิบัติที่ดี”  หมายความว่า  การปฏิบัติที่ดีสําหรับกระบวนการผลิต  การคัดบรรจุ 

และด้านสุขลกัษณะ 
ข้อ ๒ ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไปดังต่อไปนี้   

ให้เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานและผู้ขอรับการตรวจสอบมาตรฐานจะตกลงกัน 
ตามอัตราที่กําหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๑) ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดี
สําหรับสินค้าเกษตรประเภทพืช  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดี
สําหรับสินค้าเกษตรประเภทประมง  ประเภทปศุสัตว์  และประเภทอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด
ไว้ในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ ค่าใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดี 
ให้เป็นไปตามอัตราที่ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานและผู้ขอรับใบรับรองจะตกลงกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบรับรองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ไม่เกินฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๒) ผู้ขอรับใบรับรองซึ่งเป็นนิติบุคคล ไม่เกินฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



ตารางทา้ยกฎกระทรวง 
กําหนดคา่บรกิารตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตารางที่ ๑ ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดีสําหรับ 
สินค้าเกษตรประเภทพืช 

การตรวจประเมิน ค่าบริการตรวจสอบ 
๑. การตรวจสอบและประเมินเพ่ือรับรองสถานที่ผลิตครั้งแรก 

หรือการตรวจสอบและประเมินเพ่ือต่ออายุใบรับรอง 
ให้คิดค่าบริการตรวจสอบตามจํานวนของผู้ตรวจประเมิน 
และจํานวนช่ัวโมงทํางาน โดยเวลาทํางานต้องไม่เกินแปด
ช่ัวโมงต่อวัน ดังต่อไปน้ี 

(๑) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานไม่เกิน ๑๐ คน หรือใช้
เครื่องจักรมีกําลังรวมไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ให้ใช้ผู้ตรวจ
ประเมิน ๑ คนต่อครึ่งวัน 

(๒) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานต้ังแต่ ๑๑ คน 
ถึง ๕๐ คน หรือใช้เครื่องจักรมี กําลังรวมมากกว่า 
๑๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน ๑ คน
ต่อวัน หรือ ๒ คนต่อครึ่งวัน 

(๓) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานต้ังแต่ ๕๑ คน 
ถึง ๒๐๐ คน หรือใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมมากกว่า 
๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน ๒ คน
ต่อวัน หรือ ๑ คนต่อสองวัน 

(๔) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานต้ังแต่ ๒๐๑ คน 
ถึง ๕๐๐ คน หรือใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมมากกว่า 
๕๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า ให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน ๓ คน
ต่อวัน หรือ ๑ คนต่อสามวัน หรือ ๒ คนต่อหน่ึงวันครึ่ง 

(๕) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานต้ังแต่ ๕๐๑ คน ขึ้นไป 
หรือใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมมากกว่า ๑๐๐ แรงม้า ให้ใช้
ผู้ตรวจประเมิน ๔ คนต่อวัน หรือ ๑ คนต่อสี่วัน หรือ ๒ 
คนต่อสองวัน 

 
 
 
 

 
ไม่เกิน   ๕,๐๐๐ บาท 

 
 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 

 
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๒. การตรวจติดตามสถานที่ผลิต ให้ใช้ผู้ตรวจประเมินไม่เกิน
จํานวนของผู้ตรวจประเมินตาม ๑. 

ไม่เกินหน่ึงในสามของค่าบริการ
ตรวจสอบในการตรวจประเมินเพ่ือ
รับรองสถานที่ผลิตคร้ังแรก ทั้งน้ี  
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท 
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ตารางที่ ๒ ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดีสําหรับ 
สินค้าเกษตรประเภทประมง ประเภทปศุสัตว์ และประเภทอ่ืนๆ 

การตรวจประเมิน ค่าบริการตรวจสอบ 
๑. การตรวจสอบและประเมินเพ่ือรับรองสถานที่ผลิตครั้งแรก 

หรือการตรวจสอบและประเมินเพ่ือต่ออายุใบรับรอง 
ให้คิดค่าบริการตรวจสอบตามจํานวนของผู้ตรวจประเมิน 
และจํานวนช่ัวโมงทํางานโดยเวลาทํางานต้องไม่เกินแปด
ช่ัวโมงต่อวัน ดังต่อไปน้ี 

(๑) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานไม่เกิน ๑๐ คน หรือใช้
เครื่องจักรมีกําลังรวมไม่เกิน ๑๐ แรงม้า ให้ใช้ผู้ตรวจ
ประเมิน ๑ คนต่อครึ่งวัน 

(๒) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานต้ังแต่ ๑๑ คน ถึง 
๕๐ คน หรือใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมมากกว่า ๑๐ แรงม้า 
แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน ๑ คนต่อวัน หรอื 
๒ คนต่อครึ่งวัน 

(๓) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานต้ังแต่ ๕๑ คน ถึง 
๒๐๐ คน หรือใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมมากกว่า ๒๐ แรงม้า 
แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน ๒ คนต่อวัน หรอื 
๑ คนต่อสองวัน 

(๔) สถานที่ผลิตที่ใช้คนงานต้ังแต่ ๒๐๑ คน ถึง 
๕๐๐ คน หรือใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมมากกว่า ๕๐ แรงม้า 
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า ให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน ๓ คนต่อวัน หรือ 
๑ คนต่อสามวัน หรือ ๒ คนต่อหน่ึงวันครึ่ง 

(๕) สถานที่ผลติที่ใช้คนงานตั้งแต่ ๕๐๑ คน ขึ้นไป 
หรือใช้ เครื่ องจักรมี กํ าลั งรวมมากกว่า ๑๐๐ แรงม้ า 
ให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน ๔ คนต่อวัน หรือ ๑ คนต่อสี่วัน หรือ 
๒ คนต่อสองวัน 

 
 
 
 

 
ไม่เกิน   ๗,๕๐๐ บาท 

 
 

ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 

ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท 
 

 
 

ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 

๒. การตรวจติดตามสถานที่ผลิต ให้ใช้ผู้ตรวจประเมินไม่เกิน
จํานวนของผู้ตรวจประเมินตาม ๑. 

ไม่เกินหน่ึงในสามของค่าบริการ
ตรวจสอบในการตรวจประเมิน 
เพ่ือรับรองสถานที่ผลิตครั้งแรก ทั้งน้ี 
ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสําหรับสินค้าเกษตร 
ที่มีประกาศกําหนดมาตรฐานทั่วไป  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
สมควรกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดี
สําหรับกระบวนการผลิต  การคัดบรรจุ  และด้านสุขลักษณะ  สําหรับสินค้าเกษตรประเภทพืช  ประเภทประมง  
ประเภทปศุสัตว์  และประเภทอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ในการกําหนด
ค่าบริการตรวจสอบและค่าใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


