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โครงการสงเสริมการบริโภคและใชวตั ถุดิบสินคา Q
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มียุทธศาสตรความปลอดภัยด านอาหารเพื่อยกระดับ คุณ ภาพ
สินคาเกษตรและอาหารทั้งที่สงออกและบริโภคภายในประเทศของไทยใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย
สอดคลองกับขอกําหนดขององคกรระหวางประเทศโดยมีการบูรณาการงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ระดับ จังหวัด และมีนโยบายพัฒ นาสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภั ยเพื่อสราง
ความมั่น ใจใหกับผูบ ริโภคและมุงเน นการสรางมูลคาใหกับสินคาเกษตรโดยการพัฒ นาหวงโซอุปทาน
รวมทั้งมีกิจกรรมการสรางแหลงจําหนายสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดสนับสนุนโครงการตรวจรับรอง
แหลงจําหนายสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตามแผนแมบทชุมชนระดับจังหวัด ภายใตโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตาม
ยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร โดยรวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในกิจกรรมการ
สรางแหลงจําหนายสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อดําเนินการตรวจประเมินและให
การรับรองแผงรานคาในตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ตที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหารที่ไดรับการ
รั บ รองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใต สั ญ ลั ก ษณ Q ตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเป น การ
ดําเนินการเพื่อประชาสัมพันธและรณรงคใหผูบริโภคไดรูจักสินคา Q และหาซื้อสินคา Q ไดอยางสะดวก
สงผลใหสินคา Q เปนที่รูจักและเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้แหลงผลิตและแหลงจําหนายสินคา
เกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยภายใตสัญลักษณ Q ยังถือเปนหัวใจสําคัญเนื่องจากเชื่อมโยงทั้ง
ผูผลิตและผูบริโภค สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยดีขึ้น
โดยในป ๒๕๕๗ – ๒๕60 ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด จํานวน
๖๑ จังหวัด ๖๙ จังหวัด ๕๕ จังหวัด และ 62 จังหวัด ตามลําดับ ดังนั้น ในป ๒๕๖1 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ยังคงมุงเนนใหมีการบูรณาการรวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ในโครงการสงเสริม
การบริโภคและใชวัตถุดิบสินคา Q ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรความปลอดภัยอาหารในการสงเสริมและ
เชื่ อ มโยงทั้ ง แหล ง ผลิ ต และแหล ง จํ า หน า ยสิ น ค า เกษตรคุ ณ ภาพมาตรฐานปลอดภั ย จึ งได จั ด สรร
งบประมาณโครงการสงเสริมการบริโภคและใชวัตถุดิบสิน คา Q ใหกับ มกอช. ดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง ตอไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมสถานที่จําหนายสินคา Q ใหเปนที่รูจักและยอมรับของผูบริโภค
๒. เพื่อสงเสริมแหลงผลิตสินคา Q ในพื้นที่ ใหมีศักยภาพในการเขาสูชองทางจําหนายตางๆ
๓. เพื่อประชาสัมพันธใหผูบริโภคเขาถึงสถานที่จําหนายและแหลงผลิตสินคา Q
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กิจกรรมหลักของโครงการสงเสริมการบริโภคและใชวัตถุดิบสินคา Q
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดและคณะทํางานตามโครงการสงเสริมการบริโภคและใชวัตถุดิบ
สินคา Q เปนผูดําเนินการ) มีทั้งหมด 2 กิจกรรม ประกอบดวย
1. กิจกรรม การตรวจประเมินและใหการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทแผงในตลาด
สด/รานคาหนาฟารม/อื่นๆ
2. กิจกรรม การสงเสริมสถานที่จําหนายสินคา และการประชาสัมพันธ เพื่อใหสินคา Q เปนที่รูจัก
มากขึ้น
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม การตรวจประเมินและใหการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทแผงใน
ตลาดสด/รานคาหนาฟารม/อื่นๆ
ตรวจประเมิ น ตามขั้ น ตอนและวิธีการในหลักเกณฑ การตรวจรับ รองสถานที่ จําหน ายสิน ค า
เกษตรและอาหารคุ ณ ภาพภายใต เครื่ อ งหมาย Q ที่ แนบท ายคู มือ ฯ ฉบั บ นี้ ตามรอบของการตรวจ
ประเมิน ทั้งการตรวจประเมินใหการรับรองรายใหม การตรวจติดตาม และการตรวจประเมินเพื่อตออายุ
การรับรอง โดยดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
1.1 กิจกรรม การตรวจประเมินสถานที่จําหนายสินคา Q (รายใหม)
เปาหมาย มีการออกสํารวจในพื้นที่ เพื่อหาราน อยางนอย 1 ครั้ง
มีสถานที่จําหนายสินคา Q ที่ไดรับการรับรอง อยางนอย 1 แผง/ราน
วิธีดําเนินการ
1) สํานั กงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดออกสํารวจในพื้ น ที่ของจังหวัด เพื่ อหาสถานที่จําหน าย
สินคา Q
2) คณะผูตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมินรานใหม ตามวิธีการตรวจที่ระบุในหลักเกณฑการ
ตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q ที่แนบทาย
คูมือฯ ฉบับนี้
3) คณะผู ตัด สิ นใจพิ จารณาให การรับ รอง โดยพิ จารณาจากรายละเอีย ดที่คณะผู ตรวจประเมิ น
รายงานผลการตรวจประเมินตามหลักฐานที่รวบรวมเสนอ
4) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดทําปายรับรอง ตามรูปแบบที่ มกอช. กําหนด (ใน
หลักเกณฑฯ แนบทายคูมือฯ หรือสามารถ download รูปแบบจากเว็บไซต
http://www.acfs.go.th/qmark/qmark_promote.php)
5) สงผลการรับรองให มกอช. ตามแบบฟอรม เพื่อจัดทําฐานขอมูล (ในหลักเกณฑฯ แนบทายคูมือฯ
หรือสามารถ download รูปแบบจากเว็บไซต http://www.acfs.go.th/qmark/qmark_promote.php)
1.2 กิจกรรม การตรวจประเมินติดตามสถานที่จําหนายสินคา Q (รายที่ไดรับการรับรองไปแลว ซึ่งมี
การตรวจติดตามปละ 1 ครั้ง)
เปาหมาย ตรวจติ ด ตามร า นที่ ได รั บ การรั บ รองทั้ ง หมด พร อ มทั้ ง ออกป า ยรั บ รอง (ถ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลง)
วิธีดําเนินการ
1) คณะผู ตรวจประเมิ น ดํ าเนิ น การตรวจติดตามรานทีไดรับ การรับ รองทั้งหมดที่จังหวัดใหการ
รับรองไปในปที่ผานมา
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2) สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดหรือคณะตัดสิน ใจ พิ จารณารายละเอียดจากการตรวจ
ติดตาม เพื่อพิจารณาคงสถานะการรับรองใหแกรานคา
3) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดทําปายรับรอง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในปาย)
ตามรูปแบบในหลักเกณฑฯ แนบทายคูมือฯ
4) สงผลการดําเนินงานให มกอช. เพื่อปรับขอมูลในฐานขอมูล ตามแบบฟอรมในหลักเกณฑฯ แนบ
ทายคูมือฯ
1.3 กิจกรรม การตรวจประเมิน เพื่ อตออายุการรับรองสถานที่ จําหน ายสิน คา Q (รายที่ไดรับการ
รับรองไปแลว ปายรับรองมีอายุ 3 ป)
เปาหมาย ตรวจประเมินรานที่ไดรับการรับรองและปายจะหมดอายุ พรอมทั้งออกปายรับรอง
วิธีดําเนินการ
1) คณะผู ตรวจประเมิ น ดํ าเนิ น การตรวจประเมิน เพื่อตออายุรานที่ปายรับ รองจะหมดอายุการ
รับรอง
2) คณะผูตัดสินใจพิจารณาตออายุการรับรอง โดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินที่นําเสนอ
3) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดทําปายรับรอง ตามรูปแบบในหลักเกณฑฯ แนบทายคูมือ
ฯ
4) สงผลการรับรองให มกอช. เพื่อจัดทําฐานขอมูล ตามแบบฟอรมในหลักเกณฑฯ แนบทายคูมือฯ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม การสงเสริมสถานที่จําหนายสินคา และการประชาสัมพันธ เพื่อใหสินคา Q
เปนที่รูจักมากขึ้น
2.1 การสงเสริมสถานที่จําหนายสินคาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาใหเปนสถานที่จําหนายสินคา
Q ได และการสงเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปาหมาย สงเสริมสถานที่จําหนายสินคาที่มีศักยภาพหรือสงเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอย 1
แหง
วิธีดําเนินการ
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสํารวจในพื้นที่จังหวัด เพื่อหาสถานที่จําหนายสินคาที่มี
ศักยภาพหรือเพื่อนําขอมูลมาวางแผนการสงเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ตลาดนัดเกษตรกร
(Farmer Market) กลุมเกษตรกรผูผลิตที่ผลิตผลผลิตที่ปลอดภัย ตลาดสด เปนตน
2) ประชุมวางแผนการสงเสริมในพื้นที่
3) ดําเนินการสงเสริมตามแผนที่วางไว
4) สงสรุปรายละเอียดการสงเสริมให มกอช. เพื่อรวบรวมขอมูล
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2.2 การประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจักสินคา Q หรือเขาถึงสถานที่จําหนาย/แหลงผลิตสินคา Q
เปาหมาย ผลิตสื่อประชาสัมพันธอยางนอย 1 รายการ
วิธีดําเนินการ
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดทําแนวทางการประชาสัมพันธ
2) ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจักสินคา Q หรือเขาถึงสถานที่จําหนาย/แหลงผลิต
สินคา Q เชน การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนพับ เปนตน
3) สงสรุปรายละเอียดการประชาสัมพันธให มกอช. เพื่อรวบรวมขอมูล

