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วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ มั่น ใจว่า ลูก ค้ าที่ ได้ รับ การรับ รอง มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550 ได้ มีก ารใช้ ใบรั บรองและแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร (Q Mark) ที่เหมาะสม
ขอบข่ าย
- เอกสารนี ้เป็ นกฎระเบียบควบคุมการใช้ ใบรับรอง มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550 ที่ Intertek ออกให้ ทั ้งหมด
และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร (Q Mark) ที่ให้ การรับรองโดย Intertek
- เอกสารอ้ างอิ ง นี ม้ ีก ารอ้ างอิ ง กฎระเบี ย บควบคุมการแสดงเครื่ องหมายรั บ รองมาตรฐานสิน ค้ า เกษตร (Q Mark)
สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2)
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
- ลูกค้ า หมายถึง เกษตรกร/ผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้ าที่ได้ รับ ใบรับรอง มกษ.9023-2550 และ
มกษ.9024-2550 จะต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ ในเอกสารนี ้ และเป็ นผู้จัดทาเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
(Q Mark) โดยลูกค้ าเป็ นผู้มีสิทธิ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรตามบทบัญญัติมาตรา 31 (กรณีมาตรฐาน
ทัว่ ไป)
- ผู้ตรวจประเมินของ Intertek มีหน้ าที่รับผิดชอบในการทวนสอบในการเข้ าตรวจประเมินในแต่ละครัง้ ว่า ลูก ค้ าที่ ได้ รับ
การรับรองมีการใช้ ใบรับรอง การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร (Q Mark) เป็ นไปตามกฎระเบี ย บที่ระบุไว้ ใน
เอกสารนี ้และรายงานการระเมิดกฏระเบียบถ้ าพบการใช้ ใบรับรองหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ไม่ถูกต้ อง
กระบวนการ
ส่ วนที่ 1: การใช้ ใบรั บรอง มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550 และเครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร (Q Mark)
1.1. กาหนดรหัส ในการใช้ และแสดงเครื่ องหมายรั บ รองมาตรฐานกั บ สิ น ค้ าเกษตรตามประกาศส านั กงาน
มาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
(1) ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ระบุเป็ นอักษร กษ ตามด้ วยหมายเลขที่ มกอช. กาหนด ทั ้งนี ห้ ากเป็ นรหัส
เพื่อการส่งออกจะระบุรหัสเป็ นอักษร AC แทนอักษร กษ ก็ได้
(2) มาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ให้ การรับรอง ให้ ระบุตามหมายเลขมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ให้ ก ารรับรอง โดยมิต้องระบุ
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ปี ที่กาหนดมาตรฐาน
(3) ชื่อผู้ได้ รับใบรับรอง ให้ ระบุรหัสเป็ นหมายเลขตามที่เลขาธิการกาหนด
ลัก ษณะเครื่ องหมาย แบบ ข. เป็ นรู ป ตัวอัก ษร “Q” สีเขี ย วเข้ ม สาหรับการใช้ กับสิน ค้ าเกษตรที่ ได้ รับ การรั บรอง
มาตรฐานทัว่ ไป มีลกั ษณะและสัดส่วนตามที่กาหนด ดังนี ้
แบบ ข.
เครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานทั่วไป

(1)/(2)/(3)
(1) หมายถึง ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
(2) หมายถึง มาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ให้ การรับรอง
(3) หมายถึง ชื่อผู้ได้ รับใบรับรอง
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1.2. วิธีการแสดงเครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้ เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้ าเกษตร
พ.ศ. 2553 ได้ กาหนดวิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร ดังนี ้
(1) การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ให้ แสดงให้ เห็นได้ ง่ายและชัดเจนไว้ ที่
(1.1) สินค้ าเกษตร และจะแสดงไว้ ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ ายของสินค้ าอีกด้ วยก็ ได้
(1.2) สิ่ง บรรจุ หีบ ห่อ สิ่งหุ้มห่ อ สิ่งผูก มัด หรื อป้ ายของสิ นค้ า ถ้ าไม่ อาจแสดงหรื อไม่ ส ะดวกที่จ ะแสดง
เครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานไว้ ท่ สี ินค้ าเกษตร
(1.3) แสดงไว้ ท่ ีส่ วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่ น สถานประกอบการ เอกสารการรับรอง ประกาศนี ย บัตร และเอกสาร
การโฆษณาเผยแพร่
(2) ในการแสดงหรือใช้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ให้ ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี ้ไว้ ใต้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
(2.1) ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
(2.2) มาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ให้ การรับรอง
(2.3) ชื่อผู้ได้ รับใบรับรอง
(3) ให้ ระบุรายละเอีย ดการรับ รองดังกล่าวเป็ นรหัส ตามที่เลขาธิ ก ารสานัก งานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติกาหนด ดังนี ้
(3.1) ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ให้ ระบุรหัสเป็ นอัก ษร กษ ตามด้ วยหมายเลข ทั ้งนี ห้ ากเป็ นรหัสเพื่อการ
ส่งออกจะระบุรหัสเป็ นอักษร AC แทนอักษร กษ ก็ได้
(3.2) มาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ให้ ก ารรับรอง ให้ ระบุรหัสตามหมายเลขมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ได้ รับการรับรอง
โดยมิต้องระบุเลขปี ที่กาหนดมาตรฐาน
(3.3) ผู้ได้ รับใบรับรอง ให้ ระบุรหัสเป็ นหมายเลขตามที่ มกอช. กาหนด
(4) ในกรณี ที่แ สดงหรื อใช้ เครื่ องหมายรับ รองมาตรฐานเกี่ ย วกั บการรับ รองกระบวนการจัดการ (ระบบการผลิต )
ของสินค้ าเกษตรให้ ระบุชื่อย่อของมาตรฐานไว้ ต่อท้ ายรหัสการรับรองด้ วย
(5) ในกรณี ที่สินค้ าเกษตรที่ จะแสดงหรื อใช้ เครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน ได้ รับใบรั บรองตามมาตรฐานตั ้งแต่สอง
มาตรฐานขึ ้นไป อาจระบุรายละเอียดทุกมาตรฐานไว้ ใต้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแบบเดียวกันก็ได้
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วิธีการแสดงเครื่ องหมายรั บรองและรหัส (รายละเอียด) การรั บรองไว้ ใต้ เครื่ องหมายรั บรอง

กษ AA BBBB CC DDD EEEEEE GMP
[1]

[2]

[3]

[1] หมายถึง ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
[2] หมายถึง มาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ให้ การรับรอง
[3] หมายถึง ชื่อผู้ได้ รับใบรับรอง
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มาตรฐาน
สินค้ าเกษตร
รหัสจังหวัด
ที่ให้ การรั บรอง
BBBB
CC

ชื่อผู้ได้ รับการรั บรอง
รหัสชนิด ลาดับที่ท่ ไี ด้ รับการรั บรอง
สินค้ า
(Running Number)
DDD
EEEEEE

ชื่อย่ อมาตรฐาน
ระบบการผลิต
GMP

กษ AA หมายถึง หมายเลขผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่เลขาธิการกาหนด ให้ ดูรายละเอีย ดรหัสมาตรฐาน
สินค้ าเกษตร
BBBB หมายถึง รหัส มาตรฐานสิ น ค้ าเกษตรที่ ใ ห้ ก ารรั บ รอง โดยมิ ต้ อ งระบุ เ ลขปี ที่ ก าหนดมาตรฐาน ให้ ดู
รายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้ าเกษตร
CC หมายถึง รหัสจังหวัด ตามแหล่งผลิตที่ได้ รับการรับรอง ให้ ดรู ายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้ าเกษตร
DDD หมายถึง รหัสชนิดสินค้ า ให้ ดรู ายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้ าเกษตร
EEEEEE หมายถึง ลาดับ ที่ที่ไ ด้ รับ การรั บรอง (Running Number) แบ่ งตามชนิ ดสิน ค้ า จังหวัด มาตรฐาน และ
ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
GMP หมายถึง ชื่อย่อมาตรฐานระบบการผลิต
หลักเกณฑ์ การใช้ ช่ อื ย่ อของมาตรฐานกระบวนการจัดการหรื อระบบการผลิตสินค้ าเกษตร
GMP ใช้ กับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีสาหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีสาหรับการคัดบรรจุรวมทั ้ง
มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่ อง หลัก เกณฑ์ก ารปฏิบัติ : หลัก การทั่วไปเกี่ ย วกับสุข ลัก ษณะอาหาร (มกษ. 9023) และ
มาตรฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะอื่นๆ
HACCP ใช้ กับมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
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วิธีการแสดงเครื่ องหมายรั บรองที่มองเห็นได้ ง่ายและชัดเจน
(ก) ขนาดเครื่ องหมายรั บรอง
ขนาดเล็กที่สดุ ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร (Q Mark) สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กาหนดให้ มีขนาดของ Q Mark ไม่ต่ากว่า 15 มิลลิเมตร เพื่อให้ สามารถมองเห็นได้ ชัดเจนและอ่านได้ ด้วยตาเปล่า
ขนาดเล็กสุดของเครื่ องหมายรั บรอง (ขนาดจริ ง)

15 มิลลิเมตร (มม.)
(ข) สีเครื่ องหมายรั บรอง
สีเขียว ให้ ใช้ ระบบสี CMYK เป็ นระบบสีที่ใช้ กับเครื่องพิมพ์
สีฟ้า (Cyan) สีแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) นามาใช้ ในระบบการพิมพ์และมีการเพิ่มเติม
สีดาเข้ าไปเพื่อให้ มีน ้าหนักเข้ มขึ ้นอีก เมื่อรวมสีดา (Black = K) เข้ าไปจึงมีสี่สี โดยทัว่ ไปจึงเรียก
ระบบการพิมพ์นี ้ว่าระบบการพิมพ์สี่สี (CMYK )
สีของเครื่ องหมาย Q
สี
สีเขียว

รหัสสีท่ กี าหนด
C100,Y100,BL60

(ค) ขนาดรหัสการรั บรอง
ขนาดเล็กสุดของรหัสการรั บรองที่มองเห็นได้ ง่ายและชัดเจน (ขนาดจริ ง)

กษ24 9023 11 000 000001 GMP
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วิธีการแสดงเครื่ องหมายรั บรอง (Q Mark)
มาตรฐานระบบการผลิต GMP

กษ24 9023 11 000 000001 GMP

วิธีการแสดงเครื่ องหมายรั บรอง (Q Mark)
กรณีได้ รับการรั บรองตัง้ แต่ สองมาตรฐานขึน้ ไป
ได้ แก่ มาตรฐาน GMP และ HACCP

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

Intertek ระบุรหัส Q Mark บนใบรั บรอง มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550 เพื่อนาไปแสดงไว้ ใต้ Q Mark

กษ24 9023 11 000 000001 GMP
กษ24 9024 11 000 000001 HACCP
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1.3. ข้ อกาหนดใช้ ใบรั บรองแสดงเครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
(1) ถ้ าขอบข่ายการรับรองไม่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และหรือทุกการให้ บริ ก ารและหรื อทุก สถานที่ ข ององค์ก ร ในการ
แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรจะต้ องไม่แสดงให้ เข้ าใจว่าสินค้ าทั ้งหมด บริการ สถานที่ ตาแหน่ ง ที่ตั ้ง
ขององค์กร อยู่ในขอบข่ายของการรับรอง
(2) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไข แต่อาจมีการปรับขนาดให้ สัดส่วนของ
เครื่องหมาย โดยยังคงคุณลักษณะทั ้งหมดของเครื่องหมายโดยสังเกตเห็นได้ อย่ างชัดเจน สานัก งานมาตรฐานสินค้ า
เกษตรและอาหารแห่งชาติกาหนดให้ มีข นาดของเครื่ องหมายไม่ต่ากว่า 15 มิลลิเมตร เครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรที่มีเลขรหัสการรับรองรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่ องหมายจะไม่สามารถลบออก
จากเครื่องหมาย
(3) ลูกค้ าจะต้ องไม่ใช้ ใบรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ Intertek ออกให้ ในลักษณะที่ทาให้
Intertek และหรือสานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในทางที่ทาให้ เสีย ชื่ อเสีย งและสูญเสีย ความ
ไว้ วางใจของสาธารณชน
(4) สาเนาเอกสารหรือสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรองต้ นฉบับ อาจจะอยู่รูปแบบสีแ ละจาเป็ นต้ องมีก ารใส่ลายนา้
หรือทาเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็ นสาเนาของต้ นฉบับ
(5) ใบรับรองที่ทาง Intertek ออกให้ ลกู ค้ าในรู ปแบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ลูก ค้ าสามารถใช้ งานสาหรับการประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริ มการขายและหรื องานพิมพ์โดยไม่ต้องใส่ลายนา้ ดิจิตอลหรื อทาเครื่ องหมายอย่ างอื่น ว่าเป็ นสาเนาของ
ต้ นฉบับ ใบรับรองสามารถใช้ "ตามที่กาหนดไว้ " โดย Intertek และลูกค้ าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไข
(6) สิทธิในการใช้ เครื่องหมายรับรอง องค์กรไม่สามารถมอบสิทธิให้ หรือรับสิทธิ มาจากบุคคลอื่น นิ ติบุคคล หรื อบริ ษัท
(รวมถึงองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจ้ าของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Intertek
(7) เมื่อการลดขอบข่ายการรับรองลูก ค้ าจะแก้ ไขสื่อโฆษณาทั ้งหมดที่มีก ารอ้ างอิงถึง การรับรองเพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ขอบข่ายการรับรองที่ลดลง
(8) เมื่อพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง ลูกค้ าจะต้ องหยุดการใช้ งานของสื่อโฆษณาทั ้งหมดที่มีก ารอ้ างอิงถึ งการรับรอง
ที่กากับโดย Intertek
(9) ภาระผูกพันตามสัญญาการใช้ ใบรับรอง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่ถูก ต้ องเป็ นภาระผูก พันตาม
สัญ ญาและจะถู ก ติ ดตามในการตรวจติ ดตามและการตรวจต่ ออายุ ก ารรั บรอง เมื่อ ลูก ค้ า มีก ารใช้ ใบรับ รองหรื อ
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เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร ในทางที่ผิดอาจส่งผลให้ มกี ารพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรองโดย Intertek
การพิจารณาของ Intertek ที่อาจนาไปสู้การพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรองมีดงั ต่อไปนี ้
- การใช้ ผิดโดยไม่ได้ ตั ้งใจ : องค์กรจะต้ องถอนวัสดุที่ผิดทันที หรื อ Intertek จะพัก ใช้ ก ารรับรองจนกว่ าจะมีก ารแก้ ไข
สิ่งที่บกพร่อง หากมีการผิดซ ้าอีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรับรอง
- การทุจริต : การพิจารณาแล้ วพบว่าเป็ นมีความเกี่ยวข้ องกับองค์กร Intertek จะเพิกถอนการรับรอง
การเพิกถอนการรับ รองเผยแพร่ โดยประกาศผลการเพิก ถอนการรับรองที่อยู่ในรายชื่ อของบริ ษัทที่ได้ รับการ
รับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร ผ่านเว็บไซต์ http://www.intertek.co.th
1.4. ประโยชน์ ของการแสดงเครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
ผู้ที่มีสิทธิ์แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร ได้ แก่ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นาเข้ าสินค้ าเกษตรที่ได้ รับการรับรอง
มาตรฐานทั่วไป จาก Intertek (ผู้ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน) ให้ ติดต่อขอรหัสการรับรองจากผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานที่ให้ การรับรอง
1.5. ประโยชน์ ของการแสดงเครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
(1) ผู้ผลิต
- ได้ รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายในการแสดงและใช้ เครื่องหมายรับรอง
- สามารถใช้ ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองทางการค้ า
- สามารถใช้ ประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เพื่อแนะนาสินค้ าที่ผลิตตามมาตรฐาน
- เพิ่มโอกาสและช่องทางการจาหน่ายสินค้ าเกษตรที่มีเสถียรภาพมากขึ ้น ภายใต้ ระบบการค้ าหรื อการตลาดสมัย ใหม่
ที่มีโครงสร้ างแบบแนวตั ้ง (Vertical Integration) โดยผู้จาหน่ ายเป็ นผู้กาหนดระบบควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain Management) เพื่อให้ ได้ สินค้ าที่มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
(2) ผู้ค้า
- สามารถใช้ ประโยชน์ในการแนะนา เผยแพร่การจาหน่ายสินค้ าที่ได้ รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
- สามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้ าทั ้งในกรณีปกติและ/หรือกรณีพบว่าสินค้ ามีปัญหา
(3) ผู้บริโภค
- มีทางเลือกเพิ่มมากขึ ้นในการซื ้อสินค้ าที่มีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้ เครื่องหมายรับรอง
- สามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้ าทั ้งในกรณีปกติ และ/หรือ กรณีพบว่าสินค้ ามีปัญหา
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(4) ประชาชน
- มีทางเลือกเพิ่มมากขึ ้นในการซื ้อสินค้ าที่มีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้ เครื่องหมายรับรอง
- จะได้ รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าเกษตร
- จะได้ รับการคุ้มครองกรณีที่พบว่าสินค้ าที่ได้ รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองไม่ปลอดภัย หรื ออาจก่ อให้ เกิ ด
อันตราย โดยการประกาศแจ้ งเตือนหรือการสัง่ ให้ เก็บหรือทาลายหรือส่งกลับคืนสินค้ าดังกล่าว และ/หรื อการเรี ย กร้ อง
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้ า
- จะได้ รับการคุ้มครองกรณี ตรวจพบการปลอมแปลงการใช้ เครื่ องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าโดยการลงโทษตาม
บทบัญญัติของกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝื น
ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลเพิ่มเติม
2.1 หากท่านมีคาถามใดๆ ที่เป็ นการนาเสนอของท่านจากการใช้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรในการโฆษณา
บนแผ่ นพับ หรื อวัสดุส่งเสริ มการขายอื่ นๆ ว่าสอดคล้ องกับที่แ นวทางเหล่านี ห้ รื อไม่ โปรดส่งตัวอย่ างไปยัง Intertek
เพื่อทาการทวนสอบ
2.2 การใช้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร บนเอกสารอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (เว็บไซต์) จะใช้ ก ฎระเบี ย บเช่ น เดีย วกัน
ตามที่ระบุไว้ ในแนวทางเหล่านี ้
2.3 ข้ อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ย วกับ การเผยแพร่ ก ารรับรองมาตรฐานสิ นค้ าเกษตร ของท่านอาจจะพบได้ ที่ เว็ บไซต์ดังต่อ ไปนี ้
http://www.intertek.co.th
2.4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรอ้ างอิงตามคู่มือการแสดงเครื่ องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้ าเกษตร ภายใต้ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้ าเกษตร พ.ศ. 2551 สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) พฤษภาคม 2558
2.5 สามารถดาวน์ โหลด เครื่ องหมายรับ รองมาตรฐานสินค้ าเกษตร (Q Mark) ได้ จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี ้
http://www.acfs.go.th/qmark/q_mark_green.jpg
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