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วัตถปุระสงค ์
 เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ลกูคา้ท่ีไดร้บัการรบัรอง มกษ. ไดมี้การใชใ้บรบัรองและแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน (Q Mark) ท่ีเหมาะสม 
   
ขอบข่าย 

- เอกสารนีเ้ป็นกฎระเบียบควบคมุการใชใ้บรบัรอง มกษ.ท่ี Intertek ออกใหท้ัง้หมดและการแสดงเครื่องหมายรบัรอง
มาตรฐาน (Q Mark) ท่ีใหก้ารรบัรองโดย Intertek 

- เอกสารอา้งอิงนีมี้การอา้งอิงกฎระเบียบควบคมุการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน (Q Mark) ส านกังานมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(ดรูายละเอียดในสว่นท่ี 2) 
 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- ลูกคา้ หมายถึง เกษตรกร/ผูป้ระกอบการในฐานะผู้ผลิต ผูส้่งออก หรือผูน้  าเขา้ท่ีไดร้บัใบรบัรอง มกษ.จะตอ้งปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบท่ีระบไุวใ้นเอกสารนี ้และเป็นผูจ้ดัท าเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน (Q Mark) โดยลกูคา้เป็นผูมี้สิทธ์ิในการแสดง
เครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 

- ผูต้รวจประเมินของ Intertek มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการทวนสอบในการเขา้ตรวจประเมินในแต่ละครัง้ว่าลูกคา้ท่ีไดร้บั
การรบัรองมีการใชใ้บรบัรอง การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน (Q Mark) เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีระบุไวใ้นเอกสารนีแ้ละรายงาน
การระเมิดกฏระเบียบถา้พบการใชใ้บรบัรองหรือแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานท่ีไมถ่กูตอ้ง 
 
กระบวนการ 
ส่วนที ่1:   การใช้ใบรับรอง มกษ. และเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน (Q Mark) 

1.1. ก าหนดรหัสในการใช้และแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรตามประกาศส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ 
(1) ช่ือผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ระบเุป็นอกัษร กษ ตามดว้ยหมายเลขท่ี มกอช. ก าหนด ทัง้นีห้ากเป็นรหสั
เพ่ือการสง่ออกจะระบรุหสัเป็นอกัษร AC แทนอกัษร กษ ก็ได ้

(2) มาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีใหก้ารรบัรอง ใหร้ะบตุามหมายเลขมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีใหก้ารรบัรอง โดยมิตอ้งระบ ุ 
 ปีท่ีก าหนดมาตรฐาน 

(3) ช่ือผูไ้ดร้บัใบรบัรอง ใหร้ะบรุหสัเป็นหมายเลขตามท่ี มกอช. ก าหนด 
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1.2. วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเ้ครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานกับสินคา้
เกษตร พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดวิธีการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร ดงันี ้

(1) การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน ใหแ้สดงให้เหน็ได้ง่ายและชัดเจนไวท่ี้ 
    (1.1) สินค้าเกษตร และจะแสดงไวท่ี้สิ่งบรรจ ุหีบหอ่ สิ่งหุม้หอ่ สิ่งผกูมดั หรือปา้ยของสินคา้อีกดว้ยก็ได ้ 
    (1.2) สิ่งบรรจ ุหีบห่อ สิ่งหุม้ห่อ สิ่งผกูมดั หรือปา้ยของสินคา้ ถ้าไม่อาจแสดงหรือไม่สะดวกทีจ่ะแสดงเคร่ืองหมาย
รับรองมาตรฐานไว้ทีสิ่นค้าเกษตร 
    (1.3) แสดงไว้ที่สถานประกอบการ เอกสารการรบัรองหรือประกาศนียบตัร หรือจะใชเ้พ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ดว้ยก็ได ้ในกรณีเป็นการรบัรองกระบวนการจดัการของสินคา้เกษตร 
(2) ในการแสดงหรือใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน ใหร้ะบรุายละเอียดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นรหัสไว้ใต้เครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 

    (2.1) ช่ือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ระบุรหัสเป็นอักษร กษ ตามด้วยหมายเลขที่ มกอช. ก าหนด  
ทัง้นีห้ากเป็นรหสัเพื่อการสง่ออกจะระบรุหสัเป็นอกัษร AC แทนอกัษร กษ ก็ได ้

    (2.2) มาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีใหก้ารรบัรอง ใหร้ะบุ ตามหมายเลขมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง  
  โดยมิต้องระบุเลขปีทีก่ าหนดมาตรฐาน 
     (2.3) ช่ือผูไ้ดร้บัใบรบัรอง ใหร้ะบรุหสัเป็นหมายเลขตามท่ี มกอช. ก าหนด 
(3) ในกรณีท่ีแสดงหรือใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานเก่ียวกบัการรบัรองกระบวนการจดัการของสินคา้เกษตรใหร้ะบุ
ช่ือยอ่ของมาตรฐานไวต้อ่ทา้ยรหสัเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานดว้ย 
(4) ในกรณีท่ีสินคา้เกษตรท่ีไดร้บัใบรบัรองตามมาตรฐานสินคา้เกษตรตั้งแต่สองมาตรฐานขึน้ไป และประสงคจ์ะ
แสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน อาจระบุรายละเอียดรหสัใบรบัรองทัง้หมดไวใ้ต้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
แบบเดียวกนัก็ได ้
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                                           ความหมายของรหัสเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEEE   XXX  

 

ชื่อผู้ประกอบ 
การตรวจสอบ 
มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
สินค้าเกษตร 
ทีใ่ห้การ
รับรอง 

ชื่อผู้ได้รับการรับรอง 
ชื่อย่อมาตรฐาน
ระบบการผลิต รหัสจังหวัด 

รหัสชนิด
สินค้า 

ล าดับทีท่ีไ่ด้รับการรับรอง 
(Running Number) 

กษ AA BBBB CC DDD EEEEEE XXX 
 
กษ AA หมายถึง  หมายเลขผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานท่ีเลขาธิการก าหนด ของ Intertek คือ กษ 24 
BBBB  หมายถึง  รหสัมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีใหก้ารรบัรอง ใหด้รูายละเอียดรหสัมาตรฐานสินคา้เกษตร  
เชน่ 9023 หรือ 9024  
CC หมายถึง  รหสัจงัหวดั ตามแหลง่ผลิตท่ีไดร้บัการรบัรอง ใหด้รูายละเอียดรหสัมาตรฐานสินคา้เกษตร  
DDD หมายถึง รหสัชนิดสินคา้ ใหด้รูายละเอียดรหสัมาตรฐานสินคา้เกษตร 
EEEEEE  หมายถึง  ล าดบัท่ีท่ีไดร้บัการรบัรอง (Running Number) แบง่ตามชนิดสินคา้ จงัหวดั มาตรฐาน และ 
ช่ือผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
XXX หมายถึง ช่ือยอ่มาตรฐานระบบการผลิต เชน่ GMP หรือ HACCP  
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หลักเกณฑก์ารใช้ชื่อย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการหรือระบบการผลิตสินค้าเกษตร 
GMP ใชก้ับมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบักระบวนการผลิต และการปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบัการคดับรรจุรวมทัง้
มาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023) และ
มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัท่ีิดีดา้นสขุลกัษณะอ่ืนๆ 
HACCP ใชก้บัมาตรฐานเก่ียวกบัระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตท่ีตอ้งควบคมุ 

 
วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองทีม่องเหน็ได้ง่ายและชัดเจน 

ถึงแม้กฏกระทรวง ก าหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรบัรอง
มาตรฐานสินคา้เกษตร ได้ระบุให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่จ าเป็นจ าเป็นต้องแสดง
ให้เหน็ได้ง่ายและชัดเจน จงึมีขอ้แนะน าในการจดัพิมพเ์ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานไวด้งันี ้
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กษ 24-9023-22-000-000001 GMP 
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มาตรฐานท่ัวไป ได้แก่ มกษ. 9023 9024 9035 9039 9041 4403 7420 
มาตรฐานบังคับ ได้แก่ มกษ. 1004 9046 2507 6401 

 
วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 

กรณีไดก้ารรับรองมาตรฐานทั่วไป 1 มาตรฐาน 
เช่น มกษ. 9023 

 วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 
กรณีไดรั้บการรับรองมาตรฐานทั่วไปตัง้แต ่2 มาตรฐานขึน้ไป 

เช่น มกษ. 9023 และ มกษ.9024 

   

              กษ 24 9023 11 000 000001  GMP 
 

            กษ 24 9023 11 000 000001  GMP 
           กษ 24 9024 11 000 000001  HACCP 
 

วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 
กรณีไดก้ารรับรองมาตรฐานบงัคับ 1 มาตรฐาน 

เช่น มกษ. 9046 
 

กษ 24 9046 11 111 000001  GMP 

 
วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 

กรณีไดรั้บการรับรองตัง้แต ่2 มาตรฐานขึน้ไป แตเ่ป็นมาตรฐานบงัคับและมาตรฐานทั่วไป 
จะตอ้งแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบงัคับและแสดงรหสัใตเ้คร่ืองหมายส าหรับมาตรฐานบงัคับเทา่น้ัน  

หากประสงคจ์ะแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปดว้ยจะตอ้งแสดงตา่งหาก 
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Intertek จะระบุรหัส Q Mark บนใบรับรอง มกษ. เพือ่น าไปแสดงไว้ใต ้Q Mark 
 

 

 

1.3. ข้อก าหนดใช้ใบรับรองแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
(1) ถ้าขอบข่ายการรบัรองไม่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และหรือทุกการให้บริการและหรือทุกสถานท่ีขององคก์ร  
ในการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานจะตอ้งไม่แสดงใหเ้ขา้ใจว่าสินคา้ทัง้หมด บริการ สถานท่ี ต าแหน่งท่ีตัง้ของ
องคก์รอยูใ่นขอบขา่ยของการรบัรอง 
(2) เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข แตอ่าจมีการปรบัขนาดใหส้ดัส่วนของเครื่องหมาย 
โดยยงัคงคณุลกัษณะทัง้หมดของเครื่องหมายโดยสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานท่ีมีเลขรหสั
การรบัรองรบัรองมาตรฐานเป็นสว่นหนึ่งของเครื่องหมายจะไมส่ามารถลบออกจากเครื่องหมาย 
(3) ลกูคา้จะตอ้งไมใ่ชใ้บรบัรองและหรือเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานท่ี Intertek ออกใหใ้นลกัษณะท่ีท าให ้Intertek และหรือ
ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตใินทางท่ีท าใหเ้สียช่ือเสียงและสญูเสียความไวว้างใจของสาธารณชน 
(4) ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกสข์องใบรบัรองตน้ฉบบัอาจจะอยู่รูปแบบสีและจ าเป็นตอ้งมีการใส่ลายน า้ 
หรือท าเครื่องหมายอยา่งอ่ืนวา่เป็นส าเนาของตน้ฉบบั 
(5) ใบรบัรองท่ีทาง Intertek ออกใหลู้กคา้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ลูกคา้สามารถใชง้านส าหรบัการประชาสมัพนัธ ์    
เพ่ือส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใส่ลายน า้ดิจิตอลหรือท าเครื่องหมายอย่างอ่ืนว่าเป็นส าเนาของ
ตน้ฉบบั ใบรบัรองสามารถใช ้"ตามท่ีก าหนดไว"้ โดย Intertek และลกูคา้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข 

  

 

    กษ 24 9023 11 000 000001 GMP 
      กษ 24 9024 11 000 000001 HACCP 

หรือ 
 

    AC 24 9023 11 000 000001 GMP 
      AC 24 9024 11 000 000001 HACCP 

Manufacture of Fresh Fruit and Vegetable. 
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(6) สิทธิในการใชเ้ครื่องหมายรบัรอง องคก์รไม่สามารถมอบสิทธิใหห้รือรบัสิทธิมาจากบคุคลอ่ืน นิติบคุคล หรือบริษัท 
(รวมถึงองคก์รท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเจา้ของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Intertek 
(7) เม่ือการลดขอบข่ายการรบัรองลูกคา้จะแกไ้ขส่ือโฆษณาทัง้หมดท่ีมีการอา้งอิงถึงการรบัรองเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง
ขอบขา่ยการรบัรองท่ีลดลง  
(8) เม่ือพกัใชห้รือเพิกถอนการรบัรอง ลกูคา้จะตอ้งหยดุการใชง้านของส่ือโฆษณาทัง้หมดท่ีมีการอา้งอิงถึงการรบัรอง  
ท่ีก ากบัโดย Intertek  
(9) ภาระผกูพนัตามสญัญาการใชใ้บรบัรอง เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานท่ีถกูตอ้งเป็นภาระผกูพนัตามสญัญาและจะ
ถูกติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรบัรอง เม่ือลูกคา้มีการใชใ้บรบัรองหรือเครื่องหมายรบัรอง
มาตรฐานในทางท่ีผิดอาจส่งผลใหมี้การพักใชห้รือการเพิกถอนการรบัรองโดย Intertek การพิจารณาของ Intertek  
ท่ีอาจน าไปสูก้ารพกัใชห้รือการเพิกถอนการรบัรองมีดงัตอ่ไปนี ้
-  การใชผ้ิดโดยไม่ไดต้ัง้ใจ: องคก์รจะตอ้งถอนวสัดท่ีุผิดทนัที หรือ Intertek จะพกัใชก้ารรบัรองจนกว่าจะมีการแกไ้ข   
สิ่งท่ีบกพรอ่ง หากมีการผิดซ า้อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรบัรอง 
- การทจุรติ: การพิจารณาแลว้พบวา่เป็นมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร Intertek จะเพิกถอนการรบัรอง 

การเพิกถอนการรบัรองเผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรบัรองท่ีอยู่ในรายช่ือของบริษัทท่ีไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร ผา่นเว็บไซต ์http://www.intertek.co.th 

1.4. ประโยชนข์องการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ผูท่ี้มีสิทธ์ิแสดงเคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐาน ไดแ้ก ่ผูผ้ลิต ผูส้่งออก ผูน้  าเขา้สินคา้เกษตรท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานทั่วไป
และมาตรฐานบงัคบั จาก Intertek (ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน) ใหต้ดิตอ่ขอรหสัการรบัรองจากผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานท่ีใหก้ารรบัรอง 

1.5. ประโยชนข์องการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(1)  ผูผ้ลิต 
- ไดร้บัการรบัรองและคุม้ครองสิทธ์ิตามกฎหมายในการแสดงและใชเ้คร่ืองหมายรบัรองมาตรฐาน 

- สามารถใชป้ระโยชนใ์นการเจรจาตอ่รองทางการคา้ 
- สามารถใชป้ระโยชนใ์นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์เผยแพรเ่พ่ือแนะน าสินคา้ท่ีผลิตตามมาตรฐาน 

- เพิ่มโอกาสและชอ่งทางการจ าหนา่ยสินคา้เกษตรท่ีมีเสถียรภาพมากขึน้  
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(2) ผูจ้  าหนา่ย 
- สามารถใชป้ระโยชนใ์นการแนะน า เผยแพรก่ารจ าหนา่ยสินคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองและแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 
- สามารถตามสอบแหลง่ท่ีมาของสินคา้ทัง้ในกรณีปกตแิละ/หรือกรณีพบวา่สินคา้มีปัญหา 
(3) ผูบ้รโิภค 
- มีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ในการซือ้สินคา้ท่ีมีมาตรฐาน คณุภาพและความปลอดภยั ภายใตเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 
- สามารถตามสอบแหลง่ท่ีมาของสินคา้ทัง้ในกรณีปกติ และ/หรือ กรณีพบวา่สินคา้มีปัญหา 
(4) ประชาชน 
- มีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ในการซือ้สินคา้ท่ีมีมาตรฐาน คณุภาพและความปลอดภยั ภายใตเ้ครื่องหมายรบัรอง 
- จะไดร้บัการคุม้ครองสิทธ์ิในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัสินคา้เกษตร 
- จะไดร้บัการคุม้ครองกรณีท่ีพบวา่สินคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองและแสดงเครื่องหมายรับรองไมป่ลอดภยัหรืออาจก่อใหเ้กิด
อนัตราย โดยการประกาศแจง้เตือนหรือการสั่งใหเ้ก็บหรือท าลายหรือส่งกลบัคืนสินคา้ดงักล่าว และ/หรือการเรียกรอ้ง
ความรบัผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ 
- จะได้รบัการคุ้มครองกรณีตรวจพบการปลอมแปลงการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  โดยการลงโทษตาม
บทบญัญตัขิองกฎหมายตอ่ผูฝ่้าฝืน 

ส่วนที ่2:   ข้อมูลเพิม่เตมิ 
2.1 หากทา่นมีค าถามใดๆ ท่ีเป็นการน าเสนอของทา่นจากการใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานในการโฆษณา บนแผน่พบัหรือ

วสัดสุง่เสรมิการขายอ่ืนๆ วา่สอดคลอ้งกบัท่ีแนวทางเหลา่นีห้รือไม่ โปรดสง่ตวัอยา่งไปยงั Intertek เพ่ือท าการทวนสอบ 
2.2 การใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(เว็บไซต)์ จะใชก้ฎระเบียบเช่นเดียวกนัตามท่ีระบไุวใ้น

แนวทางเหลา่นี ้
2.3 ขอ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเผยแพรก่ารรบัรองมาตรฐาน ของทา่นอาจจะพบไดท่ี้เว็บไซตด์งัตอ่ไปนี ้http://www.intertek.co.th 
2.4 กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน อา้งอิงตามคูมื่อการใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 

ภายใตพ้ระราชบญัญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
มิถนุายน 2561 


