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วัตถปุระสงค ์
 เพื่อใหม้ั่นใจว่าลกูคา้ที่ไดร้บัการรบัรอง มกษ. ไดม้ีการใชใ้บรบัรองและแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน (Q Mark) ที่เหมาะสม 
   
ขอบข่าย 

- เอกสารนีเ้ป็นกฎระเบียบควบคุมการใชใ้บรบัรอง มกษ.ที่ Intertek ออกใหท้ัง้หมดและการแสดงเครื่องหมายรบัรอง
มาตรฐาน (Q Mark) ที่ใหก้ารรบัรองโดย Intertek 

- เอกสารอา้งอิงนีม้ีการอา้งอิงกฎระเบียบควบคุมการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน (Q Mark) ส านักงานมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (ดรูายละเอียดในสว่นที่ 2) 
 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- ลูกคา้ หมายถึง เกษตรกร/ผูป้ระกอบการในฐานะผู้ผลิต ผูส้่งออก หรือผูน้  าเขา้ที่ไดร้บัใบรบัรอง มกษ.จะตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่ระบไุวใ้นเอกสารนี ้และเป็นผูจ้ดัท าเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน (Q Mark) โดยลกูคา้เป็นผูม้ีสิทธิ์ในการแสดง
เครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 

- ผูต้รวจประเมินของ Intertek มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการทวนสอบในการเขา้ตรวจประเมินในแต่ละครัง้ว่าลูกคา้ที่ไดร้บั
การรบัรองมีการใชใ้บรบัรอง การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน (Q Mark) เป็นไปตามกฎระเบียบที่ระบุไวใ้นเอกสารนีแ้ละรายงาน
การระเมิดกฏระเบียบถา้พบการใชใ้บรบัรองหรือแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานที่ไม่ถกูตอ้ง 
 
กระบวนการ 
ส่วนที ่1:   การใช้ใบรับรอง มกษ. และเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน (Q Mark) 

1.1. ก าหนดรหัสในการใช้และแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรตามประกาศส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(1) ชื่อผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ระบุเป็นอกัษร กษ ตามดว้ยหมายเลขที่ มกอช. ก าหนด ทัง้นีห้ากเป็นรหัส
เพื่อการสง่ออกจะระบรุหสัเป็นอกัษร AC แทนอกัษร กษ ก็ได ้

(2) มาตรฐานสินคา้เกษตรที่ใหก้ารรบัรอง ใหร้ะบุตามหมายเลขมาตรฐานสินคา้เกษตรที่ใหก้ารรบัรอง โดยมิตอ้งระบุ 
  ปีที่ก าหนดมาตรฐาน 

(3) ชื่อผูไ้ดร้บัใบรบัรอง ใหร้ะบรุหสัเป็นหมายเลขตามที่ มกอช. ก าหนด 
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1.2. วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเ้ครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานกับสินคา้
เกษตร พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดวิธีการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร ดงันี ้
(1) ห้ามแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ไว้ที่ สินค้าเกษตร และห้ามแสดงไว้ที่ส่ิงบรรจุ หีบห่อ ส่ิงหุ้มห่อ ส่ิงผูกมัด 

หรือป้ายของสินค้า โดย Intertek ไดแ้บ่งลกูคา้ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้
 กรณีที่ 1 ลกูคา้รายใหม่ที่ไดร้บัการรบัรอง มกษ. จาก Intertek ตัง้แต่วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ใหป้ฏิบติัตามขอ้ (1) ทนัที 
 กรณีที่ 2 ลูกค้ารายเก่าที่ได้รบัการรบัรอง มกษ. จาก Intertek ก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 แต่ใบรบัรองยังไม่หมดอาย ุ 
บรรจุภัณฑท์ี่มีการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานใหย้ังคงใชไ้ดอ้ยู่ต่อไปจนกว่าบรรจุภัณฑจ์ะหมด แต่ไม่เกินสองปีนับตัง้แต่
วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2563  
กฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะกำรใช ้และกำรแสดงเครื่องหมำยรบัรองมำตรฐำนส ำหรบัสนิคำ้เกษตร พ.ศ. 2563 กฎกระทรวง
นีใ้ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 90 วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
วนัที ่5 สงิหำคม 2563  นบัไป 90 วนั มีผลใชบ้งัคบั คอืวนัที ่3 พฤศจิกำยน 2563) 
(2) สามารถแสดงไว้ที่สถานประกอบการ เอกสารการรับรองหรือประกาศนียบัตร หรือจะใช้เพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธด์้วยก็ได้ ในกรณีเป็นการรับรองกระบวนการจัดการของสินค้าเกษตร 
การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน ที่สถานประกอบการ 
การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานที่สถานประกอบการที่ไดร้บัการรบัรองสามารถท าได ้เพื่อสื่อสารใหผู้ ้มาติดต่อ
ทราบว่าเป็นสถานประกอบการที่ไดร้บัรองกระบวนการจดัการผลิตเฉพาะขอบข่ายที่ไดร้บัการรบัรองเท่านัน้ 
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การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน เพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
การประชาสมัพันธ ์เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปมีความสนใจต่อสินคา้เกษตรตามมาตรฐาน การท าและแสดงเครื่องหมาย

รบัรองมาตรฐานไวท้ี่นามบัตร ปฏิทิน หัวจดหมาย หัวกระดาษส านักงาน พาหนะ แคตตาล็อค แผ่นพับ ป้ายโฆษณา หรือ
เผยแพร่ในสื่อโฆษณาต่าง  ๆสามารถกระท าได ้ให้แสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน และให้ระบุข้อความอื่นใดทีแ่สดง
ถึงข้อมูลผู้ให้การรับรอง มาตรฐานที่ได้รับรอง และชื่อผู้ได้รับการรับรอง ไวพ้รอ้มกับสื่อนัน้ๆ ดว้ย หากมีการแสดง
เครือ่งหมายรบัรองบนเอกสาร หรือสื่อโฆษณาที่มีผลผลิตหรือผลิตภณัฑท์ี่ไม่อยู่ในขอบข่ายการรบัรองจะตอ้งระบุขอ้ความให้
ชดัเจนว่า ไดร้บัการรบัรองเฉพาะผลผลิตหรือผลิตภัณฑใ์ดบา้ง จะตอ้งไม่ท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจผิดว่าก าลงัแสดงเครื่องหมาย
รบัรองบนสินคา้ที่ไม่ไดร้บัการรบัรอง 
(3) ในการแสดงหรือใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน ใหร้ะบรุายละเอียดดงัต่อไปนีเ้ป็นรหัสไว้ใต้เครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 

    (3.1) ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ระบุรหัสเป็นอักษร กษ ตามด้วยหมายเลขที่ มกอช. ก าหนด  
ทัง้นีห้ากเป็นรหสัเพื่อการสง่ออกจะระบรุหสัเป็นอกัษร AC แทนอกัษร กษ ก็ได ้

    (3.2) มาตรฐานสินคา้เกษตรที่ใหก้ารรบัรอง ใหร้ะบุ ตามหมายเลขมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง  
  โดยมิต้องระบุเลขปีทีก่ าหนดมาตรฐาน 
     (3.3) ชื่อผูไ้ดร้บัใบรบัรอง ใหร้ะบรุหสัเป็นหมายเลขตามที่ มกอช. ก าหนด 
(4) ในกรณีที่แสดงหรือใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานเก่ียวกบัการรบัรองกระบวนการจดัการของสินคา้เกษตรใหร้ะบุ
ชื่อย่อของมาตรฐานไวต่้อทา้ยรหสัเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานดว้ย 
(5) ในกรณีที่สินคา้เกษตรที่ไดร้บัใบรบัรองตามมาตรฐานสินคา้เกษตรตั้งแต่สองมาตรฐานขึน้ไป และประสงคจ์ะ
แสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน อาจระบุรายละเอียดรหัสใบรบัรองทั้งหมดไวใ้ต้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
แบบเดียวกนัก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

    

For information only when printed 

 

 
การใช้ใบรับรอง และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน (Q Mark) ส าหรับ มกษ. 

Use of Certificates and Q Marks for TAS  
GT001, rev 4 Document # F205-3 Release Date: 8-Jan-2021 Page 5 of 12 

Document Owner: GAM Approvals: GMT 

 

                                           ความหมายของรหัสเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

 
 

กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEEE   XXX  
 
 

ชื่อผู้ประกอบ 
การตรวจสอบ 
มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
สินค้าเกษตร 
ทีใ่ห้การ
รับรอง 

ชื่อผู้ได้รับการรับรอง 
ชื่อย่อมาตรฐาน
ระบบการผลิต รหัสจังหวัด 

รหัสชนิด
สินค้า 

ล าดับทีท่ีไ่ด้รับการ
รับรอง 

(Running Number) 
กษ AA BBBB CC DDD EEEEEE XXX 

 

 
กษ AA หมายถึง  หมายเลขผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่เลขาธิการก าหนด ของ Intertek คือ กษ 24 หรือ 
AC 24 (กรณีสง่ออก) 
BBBB  หมายถึง  รหสัมาตรฐานสินคา้เกษตรที่ใหก้ารรบัรอง ใหด้รูายละเอียดรหสัมาตรฐานสินคา้เกษตร  
เช่น 9023 หรือ 9024  
CC หมายถึง  รหสัจงัหวดั ตามแหลง่ผลิตที่ไดร้บัการรบัรอง  
DDD หมายถึง รหสัชนิดสินคา้ ใหด้รูายละเอียดรหสัสินคา้ 
EEEEEE  หมายถึง  ล าดบัที่ที่ไดร้บัการรบัรอง (Running Number) แบ่งตามชนิดสินคา้ จงัหวดั มาตรฐาน และ 
ชื่อผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
XXX หมายถึง ชื่อย่อมาตรฐานระบบการผลิต เช่น GMP หรือ HACCP  
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หลกัเกณฑก์ารใช้ชื่อย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการหรือระบบการผลิตสินค้าเกษตร 
GMP ใชก้ับมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติที่ดีส  าหรบักระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีส  าหรบัการคัดบรรจุรวมทั้ง
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023) และ
มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัที่ดีดา้นสขุลกัษณะอื่นๆ 
HACCP ใชก้บัมาตรฐานเก่ียวกบัระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคมุ 

 
วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองทีม่องเหน็ได้ง่ายและชัดเจน 

ถึงแม้กฏกระทรวง ก าหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรบัรอง
มาตรฐานสินคา้เกษตร ได้ระบุให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่จ าเป็นจ าเป็นต้อง
แสดงให้เหน็ได้ง่ายและชัดเจน จึงมีขอ้แนะน าในการจดัพิมพเ์ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานไวด้งันี ้
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มาตรฐานท่ัวไป ได้แก่ มกษ. 9023 9024 9035 9039 9041 4403 7420 9047 
มาตรฐานบังคับ ได้แก่ มกษ. 1004 9046 2507 6401 

 
วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 

กรณีได้การรับรองมาตรฐานท่ัวไป 1 มาตรฐาน 
เช่น มกษ. 9023 

 วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 
กรณีได้รับการรับรองมาตรฐานท่ัวไปต้ังแต่ 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) 
กรณีได้การรับรองมาตรฐานบังคับ 1 มาตรฐาน 

เช่น มกษ. 9046 
 

กษ 24 9046 11 111 000001  GMP 
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วิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง (Q Mark) 
กรณีได้รับการรับรองต้ังแต่ 2 มาตรฐานขึน้ไป แต่เป็นมาตรฐานบังคับและมาตรฐานท่ัวไป 

จะต้องแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบังคับและแสดงรหัสใต้เคร่ืองหมายส าหรับมาตรฐานบังคับเท่าน้ัน  
หากประสงคจ์ะแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปด้วยจะต้องแสดงต่างหาก 

 
 

Intertek จะระบุรหัส Q Mark บนใบรับรอง มกษ. เพ่ือน าไปแสดงไว้ใต ้Q Mark 
 

 

 

  

 

   

    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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1.3. ข้อก าหนดใช้ใบรับรองแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
(1) ถ้าขอบข่ายการรับรองไม่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และหรือทุกการให้บริการและหรือทุกสถานที่ขององค์กร  
ในการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานจะตอ้งไม่แสดงใหเ้ขา้ใจว่าสินคา้ทัง้หมด บริการ สถานที่ ต าแหน่งที่ตัง้ของ
องคก์รอยู่ในขอบข่ายของการรบัรอง 
(2) เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ข แต่อาจมีการปรบัขนาดใหส้ดัส่วนของเครื่องหมาย 
โดยยงัคงคณุลกัษณะทัง้หมดของเครื่องหมายโดยสงัเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน  เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานที่มีเลขรหสั
การรบัรองรบัรองมาตรฐานเป็นสว่นหนึ่งของเครื่องหมายจะไม่สามารถลบออกจากเครื่องหมาย 
(3) ลกูคา้จะตอ้งไม่ใชใ้บรบัรองและหรือเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานที่ Intertek ออกใหใ้นลกัษณะที่ท าให ้Intertek และหรือ
ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติในทางที่ท าใหเ้สียชื่อเสียงและสญูเสียความไวว้างใจของสาธารณชน 
(4) ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกสข์องใบรบัรองตน้ฉบบัอาจจะอยู่รูปแบบสีและจ าเป็นตอ้งมีการใส่ลายน า้ 
หรือท าเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นส าเนาของตน้ฉบบั 
(5) ใบรบัรองที่ทาง Intertek ออกใหลู้กคา้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ลูกคา้สามารถใชง้านส าหรบัการประชาสมัพันธ ์    
เพื่อส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพ์โดยไม่ตอ้งใส่ลายน า้ดิจิตอลหรือท าเครื่องหมายอย่างอ่ืนว่าเป็นส าเนาของ
ตน้ฉบบั ใบรบัรองสามารถใช ้"ตามที่ก าหนดไว"้ โดย Intertek และลกูคา้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ข 
(6) สิทธิในการใชเ้ครื่องหมายรบัรอง องคก์รไม่สามารถมอบสิทธิใหห้รือรบัสิทธิมาจากบุคคลอ่ืน นิติบุคคล หรือบริษัท 
(รวมถึงองคก์รที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจา้ของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Intertek 
(7) เมื่อการลดขอบข่ายการรบัรองลูกคา้จะแกไ้ขสื่อโฆษณาทั้งหมดที่มีการอา้งอิงถึงการรบัรองเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
ขอบข่ายการรบัรองที่ลดลง  
(8) เมื่อพกัใชห้รือเพิกถอนการรบัรอง ลกูคา้จะตอ้งหยุดการใชง้านของสื่อโฆษณาทัง้หมดที่มีการอา้งอิงถึงการรบัรอง  
ที่ก ากบัโดย Intertek  
(9) ภาระผูกพนัตามสญัญาการใชใ้บรบัรอง เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานที่ถกูตอ้งเป็นภาระผกูพนัตามสญัญาและจะ
ถูกติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรบัรอง เมื่อลูกคา้มีการใชใ้บรบัรองหรือเครื่องหมายรบัรอง
มาตรฐานในทางที่ผิดอาจส่งผลใหม้ีการพักใชห้รือการเพิกถอนการรบัรองโดย Intertek การพิจารณาของ Intertek  
ที่อาจน าไปสูก้ารพกัใชห้รือการเพิกถอนการรบัรองมดีงัต่อไปนี ้
-  การใชผ้ิดโดยไม่ไดต้ัง้ใจ: องคก์รจะตอ้งถอนวัสดุที่ผิดทันที หรือ Intertek จะพักใชก้ารรบัรองจนกว่าจะมีการแกไ้ข   
สิ่งที่บกพรอ่ง หากมีการผิดซ า้อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรบัรอง 
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- การทจุรติ: การพิจารณาแลว้พบว่าเป็นมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร Intertek จะเพิกถอนการรบัรอง 
การเพิกถอนการรบัรองเผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรบัรองที่อยู่ในรายชื่อของบริษัทที่ไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร ผ่านเว็บไซต ์http://www.intertek.co.th 
1.4. ประโยชนข์องการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(1)  ผูผ้ลิต 
- ไดร้บัการรบัรองและคุม้ครองสิทธิ์ตามกฎหมายในการแสดงและใชเ้คร่ืองหมายรบัรองมาตรฐาน 

- สามารถใชป้ระโยชนใ์นการเจรจาต่อรองทางการคา้ 
- สามารถใชป้ระโยชนใ์นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์เผยแพรเ่พื่อแนะน าสินคา้ที่ผลิตตามมาตรฐาน 

- เพิ่มโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินคา้เกษตรที่มีเสถียรภาพมากขึน้  
(2) ผูจ้  าหน่าย 
- สามารถใชป้ระโยชนใ์นการแนะน า เผยแพรก่ารจ าหน่ายสินคา้ที่ไดร้บัการรบัรองและแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 
- สามารถตามสอบแหลง่ที่มาของสินคา้ทัง้ในกรณีปกติและ/หรือกรณีพบว่าสินคา้มีปัญหา 
(3) ผูบ้รโิภค 
- มทีางเลือกเพิ่มมากขึน้ในการซือ้สินคา้ที่มีมาตรฐาน คณุภาพและความปลอดภยั ภายใตเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 
- สามารถตามสอบแหลง่ที่มาของสินคา้ทัง้ในกรณีปกติ และ/หรือ กรณีพบว่าสินคา้มีปัญหา 
(4) ประชาชน 
- มีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ในการซือ้สินคา้ที่มีมาตรฐาน คณุภาพและความปลอดภยั ภายใตเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 
- จะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิ์ในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เกษตร 
- จะได้รับการคุ้มครองกรณีที่พบว่าสินค้าที่ ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองไม่ปลอดภัยหรืออาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตราย โดยการประกาศแจง้เตือนหรือการสั่งใหเ้ก็บหรือท าลายหรือสง่กลบัคืนสินคา้ดงักลา่ว และ/หรือการ
เรียกรอ้งความรบัผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินคา้ 
- จะได้รบัการคุ้มครองกรณีตรวจพบการปลอมแปลงการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน โดยการลงโทษตาม
บทบญัญัติของกฎหมายต่อผูฝ่้าฝืน 
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ส่วนที ่2:   ข้อมูลเพ่ิมเติม 
2.1 หากท่านมีค าถามใดๆ ที่เป็นการน าเสนอของท่านจากการใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานในการโฆษณา บนแผ่นพบัหรือ

วสัดสุง่เสรมิการขายอ่ืนๆ ว่าสอดคลอ้งกบัที่แนวทางเหลา่นีห้รือไม่ โปรดสง่ตวัอย่างไปยงั Intertek เพื่อท าการทวนสอบ 
2.2 การใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(เว็บไซต์) จะใชก้ฎระเบียบเช่นเดียวกันตามที่ระบุไวใ้น

แนวทางเหลา่นี ้
2.3 ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเผยแพรก่ารรบัรองมาตรฐาน ของท่านอาจจะพบไดท้ี่เว็บไซตด์งัต่อไปนี ้http://www.intertek.co.th 
2.4 กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน อา้งอิงตามกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะการใช ้และการแสดง

เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานส าหรบัสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 และประกาศสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เรื่อง ก าหนดรหสัในการใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสาหรบัสินคา้เกษตร ประกาศ ณ วนัที่ 22 ตลุาคม 
พ.ศ. 2563 และคู่มือการใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน ภายใตพ้ระราชบญัญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 
ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มิถนุายน 2561  


