
โครงการส่งเสริมการบริโภค
และใช้วัตถุดิบสินค้า Q



ความเป็นมา

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

 ปี 2548 เกิดฟาร์มมาตรฐานที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพจํานวนมาก แต่ไม่มี
ช่องทางในการจําหน่ายสินค้าคุณภาพ (สินค้า Q)

 ปี 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแนวทางเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าเกษตรและอาหาร และเริ่มใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร หรือ “Q”

 ปี 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําแผนยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและ
เพื่อการส่งออก



ความเป็นมา

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

 ปี 2549-ปัจจุบัน มกอช. จัดทําโครงการความร่วมมือสถานที่จําหน่ายสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q โดยมีกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์และการตรวจรับรองสถานที่จําหน่ายสินค้า Q ในตลาด
สดและห้างสรรพสินค้า (Modern Trade)

 ปี 2554-ปัจจุบัน โครงการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย 
เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

 ปี 2556-ปัจจุบัน โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าคุณภาพ (Q)



เกษตรกร
ผู้ประกอบการ

สินค้า Q

ตลาด/ร้านค้า
ห้างสรรพสินค้า
ร้านอาหาร

ผู้บริโภค

ต้องการสินค้า/
ผลักดันสู่ มตฐ.

ผลิตตามมาตรฐาน 
มกษ./GAP/GMP/ โครงการ

เนื้อสัตว์อนามัย

ซื้อ/ขาย กระจาย
สินค้า

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



 มกอช.ได้สนับสนุนโครงการตรวจรับรองแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในการตรวจรับรองแผงในตลาดสดและร้านค้าที่จําหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ภายใต้สัญลักษณ์ Q

 เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกและบริโภค
ภายในประเทศให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



วัตถุประสงค์

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมแหล่งจําหน่ายสินค้า Q 
ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค

 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าถึง
แหล่งจําหน่ายสินค้า Q และแหล่งผลิต
สินค้า Q

เพื่อส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้า Q ในพื้นที่
สามารถเข้าสู่ช่องทางจําหน่ายต่างๆ



งบประมาณ
มกอช. โอนงบประมาณให้สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 62 จังหวัด
จังหวัดละประมาณ 20,000 - 40,000 บาท

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



จังหวัดที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 62 จังหวัด

ภาคเหนือ 
7 จังหวัด

• เชียงใหม่*
• เชียงราย
• แพร่
• อุตรดิตถ์
• ลําพูน
• ลําปาง
• น่าน

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ภาคตะวันออก       
6 จังหวัด

• ฉะเชิงเทรา
• จันทบุรี
• ชลบุรี
• ระยอง
• สระแก้ว*
• ตราด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 จังหวัด

• กาฬสินธุ์

• ขอนแก่น

• นครราชสีมา

• บุรีรัมย์

• ชัยภูมิ

• ศรีสะเกษ*

• สุรินทร์

• ร้อยเอ็ด

• หนองบัวลําภู

• หนองคาย*

• อุดรธานี

• อุบลราชธานี

• ยโสธร

• เลย

• สกลนคร

• มุกดาหาร

• อํานาจเจริญ

* Green City



จังหวัดที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน (ต่อ)

ภาคตะวันตก  
4 จังหวัด

เพชรบุรี

ราชบุรี*

ตาก

กาญจนบุรี

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ภาคใต้ 9 จังหวัด
• ชุมพร

• สุราษฎร์ธานี

• ตรัง

• กระบี่

• สงขลา

• สตูล

• พัทลุง*

• ระนอง

• นราธิวาส

ภาคกลาง 19 จังหวัด
 นนทบุรี
 ปทุมธานี
 นครปฐม
 สมุทรปราการ
 สมุทรสาคร
 สมุทรสงคราม
 สิงห์บุรี
 สุพรรณบุรี
 สุโขทัย

• กําแพงเพชร
• พิจิตร
• พิษณุโลก
• เพชรบูรณ์
• อ่างทอง
• สระบุรี
• นครสวรรค์
• ลพบุรี
• อยุธยา
• ชัยนาท

* Green City



แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรม

1. การตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายสินค้า Q เช่น แผง/ร้านค้าในตลาดสด ร้านค้าหน้าฟาร์ม (ราย
ใหม่/รายเก่า)

2. การส่งเสริมสถานที่จาํหน่ายสินค้า Q เช่น การจดัตั้งร้านค้าที่มกีารจาํหน่ายสินค้า Q
3. การสนับสนุนปัจจัยและอุปกรณ์ต่าง  ๆสําหรับแหล่งผลิตและแหล่งจําหน่ายสินค้า Q และสื่อเพื่อ

การประชาสัมพนัธ์
4. การประชาสัมพนัธ์ให้ผู้บริโภคทราบถงึแหล่งผลิตและแหล่งจาํหน่ายสินค้า Qในพืน้ทีผ่่านสื่อต่างๆ

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



ขั้นตอนการตรวจสถานที่จําหน่ายสินค้า Q 
ประเภทตลาดสด

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

สํารวจตลาดสดที่มีแผง/ร้านค้าจําหน่ายสินค้า Q 
และการประชาสัมพันธ์โครงการ

ตลาดสดส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ

แต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรอง

ทีมผู้ตรวจประเมินนัดหมายการตรวจ
และจัดเตรียมเอกสาร/แบบฟอร์มการตรวจ

ดําเนินการตรวจประเมินโดยการสัมภาษณ์ สอบถาม 
เจ้าของตลาดสดและแผง/ร้านค้าสินค้า Q ในตลาดสด

แบบฟอร์ม F01

แบบฟอร์ม 
F02, F03



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ทีมผู้ตรวจประเมิน
 เป็นเจ้าหน้าทีส่งักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

คณะผู้ตัดสินใจให้การรับรอง
 ต้องไม่เป็นผู้ทีไ่ปตรวจประเมินสถานที่จาํหน่ายสนิค้า Q นั้น (หัวหน้าทมีผู้ตรวจ

ประเมินอาจใหข้้อมูลเพิ่มเติม กรณีมีข้อสงสัย)

 อาจขอความคิดเห็นและข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ



ขั้นตอนการตรวจฯ ตลาดสด (ต่อ)

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

รายงานผลการตรวจให้คณะผู้ตัดสินใจ

ผ่านการรับรองไม่ผ่าน
การรับรอง

คณะผู้ตัดสินใจพิจารณาและตัดสินใจการรับรอง

จัดเก็บข้อมูลจากการตรวจประเมินตลาดสดและ
นําส่งข้อมูลให้กับ มกอช. เพื่อนําขึ้นเว็บไซต์

แบบฟอร์ม F05, 
F06

จัดทําป้ายรับรองสินค้า Q ให้กับแผง/ร้านค้า Q ในตลาดสด 
และมอบหนังสือรับรองให้กับเจ้าของตลาดสด

แจ้งเจ้าของ
ตลาดสดและ
แผง/ร้านค้า



14

ขั้นตอนการตรวจติดตาม ปีละ 1 ครั้ง

แจง้แผง/ร้านคา้
เรื่องการเขา้ตรวจติดตาม

พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
สินคา้ Q

อาจเพิ่ม
หรือลด

ทวนสอบตาม Checklist 
F04
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ขั้นตอนการตรวจติดตาม

หากพบการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผล
กระทบต่อการรับรอง

หากพบการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการ
รับรอง/ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไว้

คณะผูต้รวจรับรองตดัสินใจ นาํผลเขา้คณะตดัสินใจให้
การรับรอง

กรณีใหก้าร
รับรอง

- ทาํหนงัสือแจง้ผลการคงสถานการณ์
รับรองใหแ้ผง/ร้านคา้ทราบ

-มอบป้าย (กรณีเปลี่ยนแปลง)
โดยที่อายกุารรับรองเหมือนเดิม
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ขั้นตอนการตรวจติดตาม

- ทาํหนงัสือแจง้แผง/ร้านคา้
- ขอป้ายคืน

กรณีไม่ให้
การรับรองต่อ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับรองแผงในตลาดสด/ร้านค้า
แบบฟอร์ม F2 แบบประเมิน ตลาดสด
แบบฟอร์ม F3 แบบประเมินสถานที่จําหน่ายสินค้า Q เช่น แผงในตลาด
สด ร้านค้าหน้าฟาร์ม 
แบบฟอร์ม F4 แบบการตรวจติดตามการรับรองแหล่งจําหน่ายสินค้า
สัญลักษณ์ Q 



แบบฟอร์ม F01

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



แบบฟอร์ม F02

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



แบบฟอร์ม F03

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ
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สินค้า Q คือ  สินค้าท ี่ได้รับการรับรองจาก
1. หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าท ี่ ภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
   ได้แก่ กรมวชิาการเกษตร  กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมการข้าว
2.หน่วยงานรับรองท ี่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. และได้รับ
   ใบอนุญาตเพ ื่อใช้เครื่องหมาย Q ตาม พรบ. มาตรฐานสินค้าเกษตร  
   พ .ศ. 2551 ตามขอบข่ายในทะเบียนผู้ประกอบการตรวจสอบ    
   มาตรฐานในเวบ็ไซต์ http://www.acfs.go.th/cbib_standard.php 



สินค้า Q หมายถงึ
•         สินค้าเกษตรท ี่ผ่านการตรวจสอบและรับรองตาม
  มาตรฐานสินค้าเกษตร  (มกษ.)

22

ตรวจสอบและรับรองจาก
  - หน่วยงานของรัฐที่มหีน้าที่ตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย
    ได้แก่ กรมประมง (กษ 01) กรมปศุสัตว์ (กษ 02) กรมวชิาการเกษตร (กษ 03) 
    และกรมการข้าว (กษ 09)
  - ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเอกชน จาํนวน 11 ราย (ขอ้มูล ณ เดือน เม.ย. 60) 
  ตวัอยา่งเช่น บจก.เอสจีเอส (ประเทศไทย) (กษ 12) 
                   บจก.หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) (กษ 21)
                   สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ (กษ 17)
    ตามขอบข่ายในทะเบียนผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่แนบ
    รายละเอียดตาม http://www.acfs.go.th/cbib_standard.php

www.acfs.go.th
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เอกสาร / เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

 สินค้าพชื ที่เป็นสินค้าQ
- ข้อมูลแหล่งผลิตท ี่ได้รับการรับรอง GAP และ
เกษตรอนิทรีย์

จากเวบ็ไซต์ สามารถดขู้อมูลได้ท ี่ http://gap.doa.go.th
         ทวนสอบจากกรมวชิาการเกษตร
    -    รายชื่อผู้ ได้รับการรับรองระบบ GMP/HACCP 
จากเวบ็ไซต์ สามารถดขู้อมูลได้ท ี่ http://gap.doa.go.th
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สินค้าเนือ้สัตว์ ที่เป็นสินค้า Q
- ผู้ประกอบการโครงการเนือ้สัตว์อนามัย 
- ประสานข้อมูล ฝ่ายรับรองโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

ภายในประเทศ ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ สาํนักพฒันา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

- ตามเอกสารแนบ

เอกสาร / เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
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สินค้าประมง/สัตว์นํา้ ที่เป็นสินค้า Q (GAP/ HACCP) 
เช่น กุ้งแช่แขง็ 
- รับรอง HACCP ตามเอกสารแนบ 
• http://www.centrallabthai.com/web/th/main/search_cer.ph

p?action=GAP ค้นหา มกษ . 7401-2557, มกษ . 7422-
2553, มกษ . 7405-2553

• http://thacert.fisheries.go.th/wscert/site/certificate_list.jsp
 ค้นหา มกษ . 7401-2552

เอกสาร / เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
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สินค้าข้าว ที่เป็นสินค้า Q ได้แก่ 
 *** ข้าวท ี่ผ่านการรับรองตาม มาตรฐานผลิตภณัฑ์ข้าว ตามทะเบียน

ผลิตภณัฑ์ข้าว 6 ราย ในเวบ็ไซต์
http://dric.ricethailand.go.th/index.php/rrser

สอบถามข้อมูลเพ ิ่มเตมิ ที่ กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 
กรมการข้าว   โทร . 02-561-5094 อีเมล์ dric@ rice.mail.go.th

เอกสาร / เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง



การตรวจประเมินแผง/ร้านค้า Q  สินค้าพืชผักและผลไม้

สินค้าพืชผักจากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ตามมาตรฐาน 
มกษ. จากกรมวิชาการ หรือหน่วยรับรองที่ได้ไดร้ับใบอนุญาตกับ

   มกอช.
มีการแยกสินค้าชัดเจน
มีสุขอนามัยเบื้องต้น
ขอดูหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใบเสร็จ ใบส่งของ สําเนาใบรับรอง
สินค้าพืช ได้แก่ พืชผักโครงการหลวง, เมล่อน เจียไต๋, ส้ม ธนาธร 

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



การตรวจประเมินแผง/ร้านค้า Q สินค้าปศุสัตว์สด

ส่วนใหญ่เป็นแผงที่จําหน่ายสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ เป็ด และชิ้นส่วนต่าง
   จากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เช่น ซีพีเอฟ เบทาโกร
ขอดูหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใบเสร็จ ใบส่งของ สําเนาใบรับรอง
แผง/ร้านค้า สะอาด ถูกสุขลักษณะ
มีการรักษาอุณหภูมิเพื่อให้สินค้ายังคงมีคุณภาพ

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



การตรวจประเมินแผง/ร้านค้า Q สินค้าประมง

สินค้าจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง เช่น GAP  
สินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลานิล ปลาทับทิม 
   เช่น บ.ซีพี 
มีการแยกสินค้าชัดเจน
มีสุขอนามัยเบื้องต้น
ขอดูหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใบเสร็จ ใบส่งของ สําเนาใบรับรอง

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



การตรวจประเมินแผง/ร้านค้า Q 
สินค้าแปรรูป

 มีการแยกสินค้าชัดเจน
 มีสุขอนามัยเบื้องต้น
ขอดูหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใบเสร็จ ใบส่งของ สําเนาใบรับรอง
สินค้า : ซอสหอยนางรม ตราแม่ครัว, น้ําปลา ตราปลาหมึก, 
       แป้งข้าวเจ้า/แป้งข้าวเหนียว ตราช้างสามเศียร
       ผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิพย์ ตราข้าวทอง

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานที่จําหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



ตัวอย่าง
แบบสรปุรายละเอียดแผง/ร้านค้าที่ได้รับการรับรอง

สถานที่จําหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



ตัวอย่าง ป้ายรับรองสถานที่จําหน่ายสินค้า Q 

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

1 ก.ค. 2560
ถึง

30 มิ.ย. 2563

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด......

ตลาดสดสนามเป้า
แผงที่ 199
ร้าน โชคดี

คุณดวงใจ  ใจซื่อกุล

ชิ้นส่วนไก่ (CP, เบทาโกร)
ผักสลัด คะน้า กะหล่ําปลี ถั่วแขก 
กะเพรา โหระพา (โครงการหลวง)

แตงเมล่อน (เจียไต๋)

9 
นิ้ว

12.5 นิ้ว

2.5 นิ้ว

3.5 นิ้ว

3 นิ้ว

5.5 นิ้ว7 นิ้ว

สามารถ download ที่ 
http://www.acfs.go.th/qmark/qmark_promote.php

0.5 นิ้ว



การจัดเก็บข้อมลูแผง/ร้านค้า Q ในตลาดสด: ใช้แบบฟอรม์ F05

กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ตลาดสดที่ได้รับการรับรองสถานที่จําหน่ายสินค้า Q

ข้อมูล Q shop/ ตลาดสด และ modern trade ที่ www.acfs.go.th/qmark/qshop/index.php



กองรบัรองมาตรฐาน  สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

1. การยกเลิกกิจกรรมการตรวจรับรอง
2. เชือ่มโยงเกษตรกรทีผ่ลิตสินค้า Q กบัสถานทีจ่ําหน่ายสินค้า (แผงในตลาดสด 

หรือร้านค้า)
3. ส่งเสริมแหล่งจําหน่ายสินค้า Q ของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รับการรับรอง 

GAP หรือ สินค้าปลอดสารอื่น  ๆทีส่ามารถเข้าสู่การรับรองสินค้า Q ได้ในอนาคต 
เช่น เกษตรทีไ่ม่ใช้สารเคมีในการผลิต ได้แก่ บรรจุภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ เป็นต้น

4. การประชาสัมพนัธ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัสินค้า Q และความปลอดภยัอาหาร เช่น ป้าย
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ โบรชวัร์ เป็นต้น

5. ข้อเสนอกิจกรรมอื่น  ๆ

ประเดน็หารือการดาํเนินการตรวจรับรองสถานที่จาํหน่ายสินค้า Q 
ประเภทตลาดสดได้  



Q Market Campaign

National Bureau of Agr icultural Commodity and Food Standards (ACFS)



Q Market Campaign

National Bureau of Agr icultural Commodity and Food Standards (ACFS)



สามารถดูข้อมูลเพ ิ่มเตมิในเวบ็ไซต์
http://www.acfs.go.th/qmark/qmark_promote.php


