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 วัตถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้มัน่ใจวา่ลกูค้าได้รับการรับรองได้มีการใช้เคร่ืองหมายรับรองท่ีเหมาะสมได้แก่ 

- ใบรับรองและเคร่ืองหมายรับรองของ Intertek  
- เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน เคร่ืองหมาย CE และใบรับรอง EC  

ขอบข่าย 
- เอกสารนีเ้ป็นกฎระเบียบควบคุมการใช้ใบรับรองท่ี Intertek ออกให้ทัง้หมดและเคร่ืองหมายรับรองท่ีให้         

การรับรองโดย Intertek 
- เอกสารอ้างอิงนีมี้การอ้างอิงกฎระเบียบควบคมุการใช้เคร่ืองหมายของหน่วยรับรองระบบงาน  ( ดรูายละเอียด

ในสว่นท่ี 3) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ลกูค้าได้รับการรับรองจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีระบไุว้ในเอกสารนี ้
- ผู้ตรวจประเมินของ Intertek มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการทวนสอบในการเข้าตรวจประเมินในแตล่ะครัง้ว่าลกูค้าท่ี

ได้รับการรับรองมีการใช้ใบรับรอง เคร่ืองหมายรับรองและเคร่ืองหมายรับรองระบบงาน เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีระบไุว้ในเอกสาร
นีแ้ละรายงานการระเมิดกฏระเบียบถ้าพบการใช้ใบรับรองหรือเคร่ืองหมายท่ีไมถ่กูต้อง 
 
กระบวนการ 
ส่วนที่ 1:   การใช้ใบรับรองและเคร่ืองหมายรับรองของ Intertek  

1.1. Intertek จะมอบเคร่ืองหมายรับรองของ Intertek ให้กบัลกูค้าท่ีได้รับการรับรอง 
1.2. ลูกค้าได้รับการรับรองอาจใช้เคร่ืองหมายรับรองโดยการส่ือสารผ่านส่ือ อินเทอร์เน็ต แผ่นพบั กระดาษจดหมาย       

ซองจดหมาย นามบตัร และบรรจภุณัฑ์บางอยา่ง (ดตูารางท่ี 1) 
1.3. เม่ือได้รับอนญุาตเคร่ืองหมายนีส้ามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองหมายรับรองระบบงานท่ีเก่ียวข้อง (ดสู่วนท่ี 3 ด้านล่างส าหรับ

การอ้างอิงถึงกฎระเบียบเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน) 
1.4. เม่ือแสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานควบคูก่นักบัเคร่ืองหมาย Intertek  จะท าส าเนาเพิ่มได้เฉพาะในรูปแบบท่ีเป็นสีด า 

เม่ือไมไ่ด้แสดงเคร่ืองหมายรับรองระบบงานไว้กบัเคร่ืองหมาย Intertek จะท าส าเนาเพิ่มได้เฉพาะในรูปแบบท่ีเป็นสีน า้เงิน 
(ท่ีระบไุว้โดย Intertek) เคร่ืองหมายจะท าส าเนาเพิ่มบนพืน้หลงัท่ีมีสีตดักนัอยา่งชดัเจนเทา่นัน้ 

1.5. ถ้าขอบขา่ยการรับรองไมค่รอบคลมุทกุผลิตภณัฑ์และหรือทกุการให้บริการและหรือทกุสถานท่ีขององค์กร ในการแสดง
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เคร่ืองหมายรับรองจะต้องไม่แสดงให้เข้าใจว่าสินค้าทัง้หมด บริการ สถานท่ี ต าแหน่งท่ีตัง้ขององค์กร อยู่ในขอบข่าย
ของการรับรอง 

1.6. เคร่ืองหมายรับรองไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข แตอ่าจมีการปรับขนาดให้สดัส่วนของเคร่ืองหมายทัง้หมด แต่
ยงัคงคณุลกัษณะทัง้หมดของเคร่ืองหมายโดยสงัเกตเห็นได้อย่างชดัเจน เคร่ืองหมายรับรองท่ีมีเลขท่ีของการรับรอง
ระบบงานเป็นสว่นหนึง่ของเคร่ืองหมายจะไมส่ามารถลบออกจากเคร่ืองหมาย 

1.7. ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ใบรับรองและหรือเคร่ืองหมายรับรองท่ี Intertek ออกให้ในลักษณะท่ีท าให้ Intertek และหรือ    
หนว่ยรับรองระบบงานและหรือระบบการรับรองในทางท่ีท าให้เสียช่ือเสียงและสญูเสียความไว้วางใจของสาธารณชน 

1.8. ลกูค้าจะต้องไม่แสดงเคร่ืองหมายบนผลิตภณัฑ์หรือน าไปใช้ในทางท่ีอาจท าให้เข้าใจว่าผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ได้การรับรอง
โดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ เคร่ืองหมายสามารถใช้ได้เฉพาะกับการรับรองระบบการบริหารจดัการเท่านัน้ (ส าหรับ
รายละเอียดเพิ่มเตมิดตูารางท่ี 1 ด้านลา่ง) 

1.9. ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารใบรับรองต้นฉบบัอาจจะอยู่รูปแบบสีและจ าเป็นต้องมีการใส่    
ลายน า้หรือท าเคร่ืองหมายอยา่งอ่ืนวา่เป็นส าเนาของต้นฉบบั 

1.10. ใบรับรองท่ีทาง Intertek ออกให้ลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถใช้งานส าหรับการประชาสัมพันธ์       
เพ่ือส่งเสริมการขายและหรืองานพิมพ์โดยไม่ต้องใส่ลายน า้ดิจิตอลหรือท าเคร่ืองหมายอย่างอ่ืนว่าเป็นส าเนาของ
ต้นฉบบั ใบรับรองสามารถใช้ "ตามท่ีก าหนดไว้" โดย Intertek และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 

1.11.  สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายรับรอง องค์กรท่ีไม่สามารถมอบสิทธิให้หรือรับสิทธิมาจากบคุคลอ่ืน นิติบคุคล หรือบริษัท 
(รวมถึงองค์กรท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเจ้าของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอินเตอร์เทค 

1.12. เม่ือการลดขอบข่ายการรับรองลูกค้าจะแก้ไขส่ือโฆษณาทัง้หมดท่ีมีการอ้างอิงถึงการรับรองเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ขอบขา่ยการรับรองท่ีลดลง  

1.13. เม่ือพกัใช้หรือเพิกถอนการรับรอง ลูกค้าจะต้องหยุดการใช้งานของส่ือโฆษณาทัง้หมดท่ีมีการอ้างอิงถึงการรับรอง      
ท่ีก ากบัโดย Intertek  

1.14. ข้อก าหนดเฉพาะของห้องปฏิบตักิารทดสอบและสอบเทียบ: ห้องปฏิบตัิการท่ีได้รับการรับรองจะไม่ได้รับอนญุาตให้ใช้
เคร่ืองหมายของ Intertek (มีหรือไมมี่เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน) ผลทดสอบในห้องปฏิบตัิการและหรือรายงานการ
สอบเทียบดงักลา่วจะถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ในบริบทนี ้

1.15. ภาระผกูพนัตามสญัญาการใช้ใบรับรอง เคร่ืองหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายรับรองระบบงานท่ีถกูต้องเป็นภาระผกูพนั
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ตามสัญญาและจะถูกติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรับรอง เม่ือลูกค้ามีการใช้ใบรับรอง 
เคร่ืองหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายรับรองระบบงานในทางท่ีผิดอาจส่งผลให้มีการพกัใช้หรือการเพิกถอนการรับรอง
โดย Intertek การพิจารณาของ Intertek ท่ีอาจน าไปสู้การพกัใช้หรือการเพิกถอนการรับรองมีดงัตอ่ไปนี:้ 

1.15.1. การใช้ผิดโดยไม่ได้ตัง้ใจ: องค์กรจะต้องถอนวสัดท่ีุผิดทนัที หรือ Intertek จะพกัใช้การรับรองจนกว่าจะมี
แก้ไขสิ่งท่ีบกพร่อง หากมีการผิดซ า้อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรับรอง 

1.15.2. การทุจริต: การพิจารณาแล้วพบว่าเป็นมีความเก่ียวข้องกับองค์กร Intertek จะเพิกถอนการรับรองและ        
มีการเผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรับรองท่ีอยูใ่นไดเรกทอรีของบริษัทท่ีได้รับการรับรอง 

ตารางท่ี 1 การใช้เคร่ืองหมายรับรองท่ีเหมาะสม (หมายเหต ุ1) 

 บนสินค้า 
(หมายเหต ุ2) 

บนบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องท่ีใช้ส าหรับการ
ขนสง่ผลิตภณัฑ์ (หมายเหต ุ3) 

บนหวัจดหมาย แผ่นพบั เป็นต้น 
เพ่ือใช้ในการโฆษณา 

ไมมี่ค าบรรยาย ไมอ่นญุาต ไมอ่นญุาต อนญุาต 

มีค าบรรยาย
(หมายเหต ุ4) 

ไมอ่นญุาต อนญุาต อนญุาต 

  

 หมายเหต ุ1. การใช้เคร่ืองหมายท่ีมีรูปแบบท่ีระบุไว้ รวมทัง้รายละเอียดทัว่ๆ ไปของการบงัคบัใช้เคร่ืองหมาย ค าบรรยายท่ี
แสดงรวมกบัเคร่ืองหมายดงักลา่วควรเป็นความจริงและไมท่ าให้เข้าใจผิด 

 หมายเหตุ 2. ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้หรือผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยฯลฯ ในกรณีของกิจกรรม            
การทดสอบหรือการวิเคราะห์ ค าวา่ผลิตภณัฑ์นี ้หมายถึงรายงานผลการทดสอบหรือผลการวิเคราะห์  

 หมายเหต ุ3. ซึง่อาจเป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีเกินความจ าเป็นท่ีท าจากกระดาษแข็งและวสัดอ่ืุนๆ ท่ีได้รับการพิจารณาว่าจะไม่ไปถึง
ผู้ใช้ปลายทาง 

 หมายเหตุ 4. ซึ่งอาจจะมีค าบรรยายท่ีชดัเจนว่า "(ผลิตภัณฑ์นี)้ ผลิตโดยโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบบริหารจดัการ 
(ตวัอย่างเช่น 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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ส่วนที่ 2:  ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
2.1 หากทา่นมีค าถามใดๆ ท่ีเป็นการน าเสนอของทา่นจากการใช้เคร่ืองหมายรับรองในการโฆษณา บนแผ่นพบัหรือวสัดุ

สง่เสริมการขายอ่ืนๆ วา่สอดคล้องกบัท่ีแนวทางเหลา่นีห้รือไม ่โปรดสง่ตวัอยา่งไปยงั Intertek เพ่ือท าการทวนสอบ 
2.2 การใช้เคร่ืองหมายรับรองบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จะใช้กฎระเบียบเช่นเดียวกนัตามท่ีระบไุว้ในแนวทาง

เหลา่นี ้
2.3 ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเผยแพร่การรับรองระบบการบริหารจดัการของทา่นอาจจะพบได้ท่ีเว็บไซต์ดงัตอ่ไปนี ้

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

3.1 ISO ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้มาตรฐาน ISO ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรอง โลโก้ ISO เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน
และไมส่ามารถน ามาใช้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาต ในฐานะท่ี ISO ไม่ได้ให้การรับรองหรือการระบบงาน ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดหากมีการอนญุาตให้โลโก้ในลกัษณะนี ้

3.2 ลกูค้าท่ีได้รับอนญุาตเท่านัน้ท่ีจะใช้เคร่ืองหมายรับรองระบบงานท่ีให้โดย Intertek และท่ีปรากฏในใบรับรองท่ีออก
ให้กบัลกูค้าโดย Intertek  

3.3 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน ลูกค้าท่ีได้รับการรับรองสามารถดูได้ท่ี 
http://www.intertek.co.th 

 
  


