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 วัตถปุระสงค ์
 เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ลกูคา้ไดร้บัการรบัรองไดมี้การใชเ้ครื่องหมายรบัรองท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ 

- ใบรบัรองและเครื่องหมายรบัรองของ Intertek  
- เครื่องหมายรบัรองระบบงาน เครื่องหมาย CE และใบรบัรอง EC  

ขอบข่าย 
- เอกสารนีเ้ป็นกฎระเบียบควบคุมการใช้ใบรับรองท่ี Intertek ออกให้ทั้งหมดและเครื่องหมายรับรองท่ีให ้        

การรบัรองโดย Intertek 
- เอกสารอา้งอิงนีมี้การอา้งอิงกฎระเบียบควบคมุการใชเ้ครื่องหมายของหน่วยรบัรองระบบงาน  ( ดรูายละเอียด

ในสว่นท่ี 3) 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- ลกูคา้ไดร้บัการรบัรองจะตอ้งปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีระบไุวใ้นเอกสารนี ้
- ผูต้รวจประเมินของ Intertek มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการทวนสอบในการเขา้ตรวจประเมินในแตล่ะครัง้ว่าลกูคา้ท่ี

ไดร้บัการรบัรองมีการใชใ้บรบัรอง เครื่องหมายรบัรองและเครื่องหมายรบัรองระบบงาน เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีระบไุวใ้นเอกสาร
นีแ้ละรายงานการระเมิดกฏระเบียบถา้พบการใชใ้บรบัรองหรือเครื่องหมายท่ีไมถ่กูตอ้ง 
 
กระบวนการ 
ส่วนที ่1:   การใช้ใบรับรองและเคร่ืองหมายรับรองของ Intertek  

1.1. Intertek จะมอบเครื่องหมายรบัรองของ Intertek ใหก้บัลกูคา้ท่ีไดร้บัการรบัรอง 
1.2. ลูกคา้ไดร้บัการรบัรองอาจใช้เครื่องหมายรบัรองโดยการส่ือสารผ่านส่ือ อินเทอรเ์น็ต แผ่นพับ กระดาษจดหมาย       

ซองจดหมาย นามบตัร และบรรจภุณัฑบ์างอยา่ง (ดตูารางท่ี 1) 
1.3. เม่ือไดร้บัอนญุาตเครื่องหมายนีส้ามารถใชร้ว่มกบัเครื่องหมายรบัรองระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ดสูว่นท่ี 3 ดา้นล่างส าหรบั

การอา้งอิงถึงกฎระเบียบเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน) 
1.4. เม่ือแสดงเครื่องหมายรบัรองระบบงานควบคูก่ันกบัเครื่องหมาย Intertek  จะท าส าเนาเพิ่มไดเ้ฉพาะในรูปแบบท่ีเป็นสีด า 

เม่ือไม่ไดแ้สดงเครื่องหมายรบัรองระบบงานไวก้บัเครื่องหมาย Intertek จะท าส าเนาเพิ่มไดเ้ฉพาะในรูปแบบท่ีเป็นสีน า้เงิน 
(ท่ีระบไุวโ้ดย Intertek) เครื่องหมายจะท าส าเนาเพิ่มบนพืน้หลงัท่ีมีสีตดักนัอยา่งชดัเจนเทา่นัน้ 

1.5. ถา้ขอบขา่ยการรบัรองไมค่รอบคลมุทกุผลิตภณัฑแ์ละหรือทกุการใหบ้รกิารและหรือทกุสถานท่ีขององคก์ร ในการแสดง
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เครื่องหมายรบัรองจะตอ้งไม่แสดงใหเ้ขา้ใจว่าสินคา้ทัง้หมด บริการ สถานท่ี ต าแหน่งท่ีตัง้ขององคก์ร อยู่ในขอบข่าย
ของการรบัรอง 

1.6. เครื่องหมายรบัรองไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข แตอ่าจมีการปรบัขนาดใหส้ดัส่วนของเครื่องหมายทัง้หมด แต่
ยงัคงคณุลกัษณะทัง้หมดของเครื่องหมายโดยสงัเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เครื่องหมายรบัรองท่ีมีเลขท่ีของการรบัรอง
ระบบงานเป็นสว่นหนึ่งของเครื่องหมายจะไมส่ามารถลบออกจากเครื่องหมาย 

1.7. ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ใบรับรองและหรือเครื่องหมายรบัรองท่ี Intertek ออกให้ในลักษณะท่ีท าให้ Intertek และหรือ    
หนว่ยรบัรองระบบงานและหรือระบบการรบัรองในทางท่ีท าใหเ้สียช่ือเสียงและสญูเสียความไวว้างใจของสาธารณชน 

1.8. ลกูคา้จะตอ้งไม่แสดงเครื่องหมายบนผลิตภณัฑห์รือน าไปใชใ้นทางท่ีอาจท าใหเ้ขา้ใจวา่ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ไดก้ารรบัรอง
โดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ เครื่องหมายสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกับการรบัรองระบบการบริหารจัดการเท่านัน้ (ส าหรบั
รายละเอียดเพิ่มเตมิดตูารางท่ี 1 ดา้นลา่ง) 

1.9. ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกสข์องเอกสารใบรบัรองตน้ฉบบัอาจจะอยู่รูปแบบสีและจ าเป็นตอ้งมีการใส่    
ลายน า้หรือท าเครื่องหมายอยา่งอ่ืนวา่เป็นส าเนาของตน้ฉบบั 

1.10. ใบรบัรองท่ีทาง Intertek ออกให้ลูกคา้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถใช้งานส าหรบัการประชาสัมพันธ ์      
เพ่ือส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใส่ลายน า้ดิจิตอลหรือท าเครื่องหมายอย่างอ่ืนว่าเป็นส าเนาของ
ตน้ฉบบั ใบรบัรองสามารถใช ้"ตามท่ีก าหนดไว"้ โดย Intertek และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข 

1.11.  สิทธิในการใชเ้ครื่องหมายรบัรอง องคก์รท่ีไม่สามารถมอบสิทธิใหห้รือรบัสิทธิมาจากบุคคลอ่ืน นิติบคุคล หรือบริษัท 
(รวมถึงองคก์รท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเจา้ของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากอินเตอรเ์ทค 

1.12. เม่ือการลดขอบข่ายการรบัรองลูกคา้จะแก้ไขส่ือโฆษณาทั้งหมดท่ีมีการอา้งอิงถึงการรบัรองเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ขอบขา่ยการรบัรองท่ีลดลง  

1.13. เม่ือพักใชห้รือเพิกถอนการรบัรอง ลูกคา้จะตอ้งหยุดการใชง้านของส่ือโฆษณาทัง้หมดท่ีมีการอา้งอิงถึงการรบัรอง      
ท่ีก ากบัโดย Intertek  

1.14. ขอ้ก าหนดเฉพาะของหอ้งปฏิบตักิารทดสอบและสอบเทียบ: หอ้งปฏิบตักิารท่ีไดร้บัการรบัรองจะไมไ่ดร้บัอนญุาตใหใ้ช้
เครื่องหมายของ Intertek (มีหรือไม่มีเครื่องหมายรบัรองระบบงาน) ผลทดสอบในหอ้งปฏิบตัิการและหรือรายงานการ
สอบเทียบดงักลา่วจะถือวา่เป็นผลิตภณัฑใ์นบรบิทนี ้

1.15. ภาระผกูพนัตามสญัญาการใชใ้บรบัรอง เครื่องหมายรบัรองหรือเครื่องหมายรบัรองระบบงานท่ีถกูตอ้งเป็นภาระผกูพนั
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ตามสัญญาและจะถูกติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรบัรอง เม่ือลูกคา้มีการใช้ใบรบัรอง 
เครื่องหมายรบัรองหรือเครื่องหมายรบัรองระบบงานในทางท่ีผิดอาจส่งผลใหมี้การพกัใชห้รือการเพิกถอนการรบัรอง
โดย Intertek การพิจารณาของ Intertek ท่ีอาจน าไปสูก้ารพกัใชห้รือการเพิกถอนการรบัรองมีดัังตอ่ไปนี:้ 

1.15.1. การใชผ้ิดโดยไม่ไดต้ัง้ใจ: องคก์รจะตอ้งถอนวัสดุท่ีผิดทันที หรือ Intertek จะพักใชก้ารรบัรองจนกว่าจะมี
แกไ้ขสิ่งท่ีบกพรอ่ง หากมีการผิดซ า้อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรบัรอง 

1.15.2. การทุจริต: การพิจารณาแล้วพบว่าเป็นมีความเก่ียวข้องกับองคก์ร Intertek จะเพิกถอนการรบัรองและ        
มีการเผยแพรโ่ดยประกาศผลการเพิกถอนการรบัรองท่ีอยูใ่นไดเรกทอรีของบรษิัทท่ีไดร้บัการรบัรอง 

ตารางท่ี 1 การใชเ้ครื่องหมายรบัรองท่ีเหมาะสม (หมายเหต ุ1) 

 บนสินคา้ 
(หมายเหต ุ2) 

บนบรรจุภัณฑ ์เช่น กล่องท่ีใชส้  าหรบัการ
ขนสง่ผลิตภณัฑ ์(หมายเหต ุ3) 

บนหวัจดหมาย แผ่นพบั เป็นตน้ 
เพ่ือใชใ้นการโฆษณา 

ไมมี่ค าบรรยาย ไมอ่นญุาต ไมอ่นญุาต อนญุาต 

มีค  าบรรยาย
(หมายเหต ุ4) 

ไมอ่นญุาต อนญุาต อนญุาต 

  

 หมายเหต ุ1. การใชเ้ครื่องหมายท่ีมีรูปแบบท่ีระบุไว ้รวมทัง้รายละเอียดทั่วๆ ไปของการบงัคบัใชเ้ครื่องหมาย ค าบรรยายท่ี
แสดงรวมกบัเครื่องหมายดงักลา่วควรเป็นความจรงิและไมท่  าใหเ้ขา้ใจผิด 

 หมายเหตุ 2. ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้หรือผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยฯลฯ ในกรณีของกิจกรรม            
การทดสอบหรือการวิเคราะห ์ค าวา่ผลิตภณัฑนี์ ้หมายถึงรายงานผลการทดสอบหรือผลการวิเคราะห ์ 

 หมายเหต ุ3. ซึ่งอาจเป็นบรรจภุณัฑท่ี์เกินความจ าเป็นท่ีท าจากกระดาษแข็งและวสัดอ่ืุนๆ ท่ีไดร้บัการพิจารณาวา่จะไมไ่ปถึง
ผูใ้ชป้ลายทาง 

 หมายเหตุ 4. ซึ่งอาจจะมีค าบรรยายท่ีชัดเจนว่า "(ผลิตภัณฑ์นี)้ ผลิตโดยโรงงานท่ีไดร้บัการรบัรองระบบบริหารจัดการ 
(ตัวอย่างเช่น  ISO 9001)" “This product was manufactured in a plant whose Management System is 
certified as being in conformity with (standard to be identified, e.g. ISO 9001).”) 
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ส่วนที ่2:  ข้อมูลเพิม่เตมิ 
2.1 หากทา่นมีค าถามใดๆ ท่ีเป็นการน าเสนอของทา่นจากการใชเ้ครื่องหมายรบัรองในการโฆษณา บนแผน่พบัหรือวสัดุ

สง่เสรมิการขายอ่ืนๆ วา่สอดคลอ้งกบัท่ีแนวทางเหลา่นีห้รือไม ่โปรดสง่ตวัอยา่งไปยงั Intertek เพ่ือท าการทวนสอบ 
2.2 การใชเ้ครื่องหมายรบัรองบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(เว็บไซต)์ จะใชก้ฎระเบียบเช่นเดียวกนัตามท่ีระบไุวใ้นแนวทาง

เหลา่นี ้
2.3 ขอ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเผยแพรก่ารรบัรองระบบการบรหิารจดัการของทา่นอาจจะพบไดท่ี้เว็บไซตด์งัตอ่ไปนี ้

                     http://www.intertek.co.th 
ส่วนที ่3:  การใช้เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน  

3.1 ISO ไม่อนุญาตใหใ้ชโ้ลโกม้าตรฐาน ISO ท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรอง โลโก ้ISO เป็นเครื่องหมายการคา้จดทะเบียน
และไมส่ามารถน ามาใชเ้วน้แตไ่ดร้บัอนญุาต ในฐานะท่ี ISO ไมไ่ดใ้หก้ารรบัรองหรือการระบบงาน ซึ่งอาจท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิดหากมีการอนญุาตใหโ้ลโกใ้นลกัษณะนี ้

3.2 ลกูคา้ท่ีไดร้บัอนญุาตเท่านัน้ท่ีจะใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงานท่ีใหโ้ดย Intertek และท่ีปรากฏในใบรบัรองท่ีออก
ใหก้บัลกูคา้โดย Intertek  

3.3 กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน ลกูคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองสามารถดไูดท่ี้ http://www.intertek.co.th 
 

  


