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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มั่นใจว่าลูกค้าที่ได้รับการรับรอง มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550 ได้มีการใช้ใบรับรองและแสดง
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) ที่เหมาะสม 
   
ขอบข่าย 

- เอกสารนีเ้ป็นกฎระเบียบควบคมุการใช้ใบรับรอง มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550 ที่ Intertek ออกให้ทัง้หมด
และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) ที่ให้การรับรองโดย Intertek 

- เอกสารอ้างอิงนีม้ีการอ้างอิงกฎระเบียบควบคุมการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark)        
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ดรูายละเอียดในส่วนที่ 2) 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

- ลกูค้า หมายถึง เกษตรกร/ผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าที่ได้รับใบรับรอง มกษ.9023-2550 และ 
มกษ.9024-2550 จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในเอกสารนี ้และเป็นผู้จัดท าเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(Q Mark) โดยลกูค้าเป็นผู้ มีสิทธ์ิในการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามบทบัญญัติมาตรา 31 (กรณีมาตรฐาน
ทัว่ไป) 

- ผู้ตรวจประเมินของ Intertek มีหน้าที่รับผิดชอบในการทวนสอบในการเข้าตรวจประเมินในแต่ละครัง้ว่าลูกค้าที่ได้รับ
การรับรองมีการใช้ใบรับรอง การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) เป็นไปตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ใน
เอกสารนีแ้ละรายงานการระเมิดกฏระเบียบถ้าพบการใช้ใบรับรองหรือแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ไม่ถูกต้อง 
 
กระบวนการ 
ส่วนท่ี 1:   การใช้ใบรับรอง มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550 และเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) 

1.1. ก าหนดรหัสในการใช้และแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรตามประกาศส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(1) ช่ือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ระบุเป็นอกัษร กษ ตามด้วยหมายเลขที่ มกอช. ก าหนด ทัง้นีห้ากเป็นรหัส
เพ่ือการส่งออกจะระบุรหสัเป็นอกัษร AC แทนอกัษร กษ ก็ได้ 

(2) มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง ให้ระบุตามหมายเลขมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง โดยมิต้องระบุ   
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ปีที่ก าหนดมาตรฐาน 

(3) ช่ือผู้ ได้รับใบรับรอง ให้ระบุรหสัเป็นหมายเลขตามที่เลขาธิการก าหนด 

ลักษณะเคร่ืองหมาย แบบ ข. เป็นรูปตัวอักษร “Q” สีเขียวเข้ม ส าหรับการใช้กับสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานทัว่ไป มีลกัษณะและสดัส่วนตามที่ก าหนด ดงันี ้
 

แบบ ข. 
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)/(2)/(3) 
  

(1) หมายถึง ช่ือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
(2) หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง 

      (3) หมายถึง ช่ือผู้ ได้รับใบรับรอง 
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1.2. วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะของเคร่ืองหมาย การใช้เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร 
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดวิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ดงันี ้

(1) การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ให้แสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ที่ 
    (1.1) สินค้าเกษตร และจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมดั หรือป้ายของสินค้าอีกด้วยก็ได้  
    (1.2) สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้า ถ้าไม่อาจแสดงหรือไม่สะดวกท่ีจะแสดง
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานไว้ท่ีสินค้าเกษตร 
    (1.3) แสดงไว้ท่ีส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สถานประกอบการ เอกสารการรับรอง ประกาศนียบัตร และเอกสาร        
  การโฆษณาเผยแพร่ 
(2) ในการแสดงหรือใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ให้ระบุรายละเอียดดงัต่อไปนีไ้ว้ ใต้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 

    (2.1) ช่ือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

    (2.2) มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง 
    (2.3) ช่ือผู้ ได้รับใบรับรอง 
(3) ให้ระบุรายละเอียดการรับรองดังกล่าวเป็นรหัส ตามที่เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติก าหนด ดงันี ้
    (3.1) ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ให้ระบุรหัสเป็นอักษร กษ ตามด้วยหมายเลข ทัง้นีห้ากเป็นรหัสเพ่ือการ
ส่งออกจะระบุรหสัเป็นอกัษร AC แทนอกัษร กษ ก็ได้ 
    (3.2) มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง ให้ระบุรหัสตามหมายเลขมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง    
โดยมิต้องระบุเลขปีที่ก าหนดมาตรฐาน 
    (3.3) ผู้ ได้รับใบรับรอง ให้ระบุรหสัเป็นหมายเลขตามที่ มกอช. ก าหนด 
(4) ในกรณีที่แสดงหรือใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานเก่ียวกับการรับรองกระบวนการจัดการ (ระบบการผลิต)        
ของสินค้าเกษตรให้ระบุช่ือย่อของมาตรฐานไว้ต่อท้ายรหสัการรับรองด้วย 
(5) ในกรณีที่สินค้าเกษตรที่จะแสดงหรือใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานตัง้แต่สอง
มาตรฐานขึน้ไป อาจระบุรายละเอียดทกุมาตรฐานไว้ใต้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานแบบเดียวกันก็ได้ 
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วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองและรหัส (รายละเอียด) การรับรองไว้ใต้เคร่ืองหมายรับรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กษ AA   BBBB   CC DDD EEEEEE   GMP 
                                                      

                                                    [1]       [2]                [3] 
 
[1] หมายถึง ช่ือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
[2] หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง 
[3] หมายถึง ช่ือผู้ ได้รับใบรับรอง 
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ชื่อผู้ประกอบ 
การตรวจสอบ 
มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
สินค้าเกษตร 
ท่ีให้การรับรอง 

ชื่อผู้ได้รับการรับรอง 
ชื่อย่อมาตรฐาน
ระบบการผลิต รหัสจังหวัด 

รหัสชนิด
สินค้า 

ล าดับท่ีท่ีได้รับการรับรอง 
(Running Number) 

กษ AA BBBB CC DDD EEEEEE GMP 
 
กษ AA หมายถึง  หมายเลขผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่เลขาธิการก าหนด ให้ดูรายละเอียดรหัสมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
BBBB  หมายถึง  รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง  โดยมิต้องระบุเลขปีที่ก าหนดมาตรฐาน ให้ดู
รายละเอียดรหสัมาตรฐานสินค้าเกษตร 
CC หมายถึง  รหสัจังหวดั ตามแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง ให้ดรูายละเอียดรหสัมาตรฐานสินค้าเกษตร  
DDD หมายถึง รหสัชนิดสินค้า ให้ดรูายละเอียดรหสัมาตรฐานสินค้าเกษตร 
EEEEEE  หมายถึง  ล าดับที่ที่ได้รับการรับรอง (Running Number) แบ่งตามชนิดสินค้า จังหวัด มาตรฐาน และ        
ช่ือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
GMP หมายถึง ช่ือย่อมาตรฐานระบบการผลิต 
 
หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการหรือระบบการผลิตสินค้าเกษตร 
GMP ใช้กับมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดีส าหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีส าหรับการคัดบรรจุรวมทัง้
มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023) และ
มาตรฐานที่เก่ียวกับการปฏิบัติที่ดีด้านสขุลกัษณะอ่ืนๆ 

HACCP ใช้กับมาตรฐานเก่ียวกับระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคมุ 
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วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองท่ีมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน 
(ก) ขนาดเคร่ืองหมายรับรอง  
ขนาดเล็กที่สดุของเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ก าหนดให้มีขนาดของ Q Mark ไม่ต ่ากว่า 15 มิลลิเมตร เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ด้วยตาเปล่า  
 

ขนาดเล็กสุดของเคร่ืองหมายรับรอง (ขนาดจริง) 
 
 
 

 
15 มิลลิเมตร (มม.) 

 

(ข) สีเคร่ืองหมายรับรอง  
สีเขียว   ให้ใช้ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ 
 สีฟ้า (Cyan) สีแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) น ามาใช้ในระบบการพิมพ์และมีการเพ่ิมเติม 
 สีด าเข้าไปเพ่ือให้มีน า้หนักเข้มขึน้อีก เมื่อรวมสีด า (Black = K) เข้าไปจึงมีสี่สี โดยทัว่ไปจึงเรียก 
 ระบบการพิมพ์นีว่้าระบบการพิมพ์สี่สี (CMYK )  

 

                                                    สีของเคร่ืองหมาย Q  
 

  
 
 

(ค) ขนาดรหัสการรับรอง 
ขนาดเล็กสุดของรหัสการรับรองท่ีมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน (ขนาดจริง) 
 
 
 
 
 

สี รหัสสีท่ีก าหนด 
สีเขียว C100,Y100,BL60 

      กษ24  9023 11 000  000001  GMP 2 มิลลิเมตร (มม.) 
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วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 
มาตรฐานระบบการผลิต GMP 

 วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 
กรณีได้รับการรับรองตัง้แต่สองมาตรฐานขึน้ไป 

ได้แก่ มาตรฐาน GMP และ HACCP 
   

          กษ24 9023 11 000 000001  GMP 
 

       กษ24 9023 11 000 000001  GMP 
      กษ24 9024 11 000 000001  HACCP 

 
Intertek ระบุรหัส Q Mark บนใบรับรอง มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550 เพื่อน าไปแสดงไว้ใต้ Q Mark 

 

 

 

        กษ24 9023 11 000 000001  GMP 
        กษ24 9024 11 000 000001  HACCP 
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1.3. ข้อก าหนดใช้ใบรับรองแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(1) ถ้าขอบข่ายการรับรองไม่ครอบคลมุทกุผลิตภณัฑ์และหรือทกุการให้บริการและหรือทุกสถานที่ขององค์กร ในการ
แสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจะต้องไม่แสดงให้เข้าใจว่าสินค้าทัง้หมด บริการ สถานที่ ต าแหน่งที่ตัง้
ขององค์กร อยู่ในขอบข่ายของการรับรอง 
(2) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แต่อาจมีการปรับขนาดให้สัดส่วนของ
เคร่ืองหมาย โดยยังคงคณุลกัษณะทัง้หมดของเคร่ืองหมายโดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติก าหนดให้มีขนาดของเคร่ืองหมายไม่ต ่ากว่า 15 มิลลิเมตร เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรที่มีเลขรหสัการรับรองรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองหมายจะไม่สามารถลบออก
จากเคร่ืองหมาย 
(3) ลกูค้าจะต้องไม่ใช้ใบรับรองและหรือเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ Intertek ออกให้ในลกัษณะที่ท าให้ 
Intertek และหรือส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในทางที่ท าให้เสียช่ือเสียงและสูญเสียความ
ไว้วางใจของสาธารณชน 
(4) ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรองต้นฉบับอาจจะอยู่ รูปแบบสีและจ าเป็นต้องมีการใส่ลายน า้ 
หรือท าเคร่ืองหมายอย่างอ่ืนว่าเป็นส าเนาของต้นฉบับ 
(5) ใบรับรองที่ทาง Intertek ออกให้ลกูค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถใช้งานส าหรับการประชาสัมพันธ์      
 เพ่ือส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพ์โดยไม่ต้องใส่ลายน า้ดิจิตอลหรือท าเคร่ืองหมายอย่างอ่ืนว่าเป็นส าเนาของ
ต้นฉบับ ใบรับรองสามารถใช้ "ตามที่ก าหนดไว้" โดย Intertek และลกูค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
(6) สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายรับรอง องค์กรไม่สามารถมอบสิทธิให้หรือรับสิทธิมาจากบุคคลอ่ืน นิติบุคคล หรือบริษัท 
(รวมถึงองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Intertek 
(7) เมื่อการลดขอบข่ายการรับรองลูกค้าจะแก้ไขสื่อโฆษณาทัง้หมดที่มีการอ้างอิงถึงการรับรองเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ขอบข่ายการรับรองที่ลดลง  
(8) เมื่อพกัใช้หรือเพิกถอนการรับรอง ลกูค้าจะต้องหยุดการใช้งานของสื่อโฆษณาทัง้หมดที่มีการอ้างอิงถึงการรับรอง   
 ที่ก ากับโดย Intertek  
(9) ภาระผูกพนัตามสญัญาการใช้ใบรับรอง เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ถูกต้องเป็นภาระผูกพันตาม
สัญญาและจะถูกติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรับรอง เมื่อลูกค้ามีการใช้ใบรับรองหรือ
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เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในทางที่ผิดอาจส่งผลให้มกีารพกัใช้หรือการเพิกถอนการรับรองโดย Intertek 
การพิจารณาของ Intertek ที่อาจน าไปสู้การพกัใช้หรือการเพิกถอนการรับรองมีดงัต่อไปนี ้
-  การใช้ผิดโดยไม่ได้ตัง้ใจ : องค์กรจะต้องถอนวสัดทุี่ผิดทนัที หรือ Intertek จะพักใช้การรับรองจนกว่าจะมีการแก้ไข   
สิ่งที่บกพร่อง หากมีการผิดซ า้อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรับรอง 
- การทจุริต : การพิจารณาแล้วพบว่าเป็นมีความเก่ียวข้องกับองค์กร Intertek จะเพิกถอนการรับรอง 

การเพิกถอนการรับรองเผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรับรองที่อยู่ในรายช่ือของบริษัทที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านเว็บไซต์ http://www.intertek.co.th 

1.4. ประโยชน์ของการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ผู้ที่มีสิทธ์ิแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานทั่วไป จาก Intertek (ผู้ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน) ให้ติดต่อขอรหัสการรับรองจากผู้ ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานที่ให้การรับรอง 

1.5. ประโยชน์ของการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(1)  ผู้ผลิต 
- ได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธ์ิตามกฎหมายในการแสดงและใช้เคร่ืองหมายรับรอง 
- สามารถใช้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองทางการค้า 
- สามารถใช้ประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่เพ่ือแนะน าสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐาน 

- เพ่ิมโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีเสถียรภาพมากขึน้ ภายใต้ระบบการค้าหรือการตลาดสมัยใหม่   
ที่มีโครงสร้างแบบแนวตัง้ (Vertical Integration) โดยผู้ จ าหน่ายเป็นผู้ ก าหนดระบบควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management) เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน คณุภาพและปลอดภยั ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
(2) ผู้ ค้า 
- สามารถใช้ประโยชน์ในการแนะน า เผยแพร่การจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองและแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
- สามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าทัง้ในกรณีปกติและ/หรือกรณีพบว่าสินค้ามีปัญหา 
(3) ผู้บริโภค 
- มีทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ในการซือ้สินค้าที่มีมาตรฐาน คณุภาพและความปลอดภยั ภายใต้เคร่ืองหมายรับรอง 
- สามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าทัง้ในกรณีปกติ และ/หรือ กรณีพบว่าสินค้ามีปัญหา 
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(4) ประชาชน 
- มีทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ในการซือ้สินค้าที่มีมาตรฐาน คณุภาพและความปลอดภยั ภายใต้เคร่ืองหมายรับรอง 
- จะได้รับการคุ้มครองสิทธ์ิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับสินค้าเกษตร 
- จะได้รับการคุ้มครองกรณีที่พบว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองและแสดงเคร่ืองหมายรับรองไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิด
อนัตราย โดยการประกาศแจ้งเตือนหรือการสัง่ให้เก็บหรือท าลายหรือส่งกลบัคืนสินค้าดงักล่าว และ/หรือการเรียกร้อง
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้า 
- จะได้รับการคุ้มครองกรณีตรวจพบการปลอมแปลงการใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าโดยการลงโทษตาม
บทบัญญัติของกฎหมายต่อผู้ ฝ่าฝืน 
 

ส่วนท่ี 2:   ข้อมูลเพิ่มเติม 
2.1 หากท่านมีค าถามใดๆ ที่เป็นการน าเสนอของท่านจากการใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในการโฆษณา 

บนแผ่นพับหรือวัสดุส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ว่าสอดคล้องกับที่แนวทางเหล่านีห้รือไม่ โปรดส่งตัวอย่างไปยัง Intertek     
เพ่ือท าการทวนสอบ 

2.2 การใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จะใช้กฎระเบียบเช่นเดียวกัน
ตามที่ระบุไว้ในแนวทางเหล่านี ้

2.3 ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเผยแพร่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ของท่านอาจจะพบได้ที่ เว็บไซต์ดังต่อไปนี ้
http://www.intertek.co.th 

2.4 กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอ้างอิงตามคู่มือการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) พฤษภาคม 2558 

2.5 สามารถดาวน์โหลด เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) ได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี  ้
http://www.acfs.go.th/qmark/q_mark_green.jpg 
 
 
 


