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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าลูกค้ าได้ รับการรับรองได้ มีการใช้ เครื่ องหมายรับรองที่เหมาะสมได้ แก่
ใบรับรองและเครื่ องหมายรับรองของ Intertek
เครื่ องหมายรับรองระบบงาน เครื่ องหมาย CE และใบรับรอง EC
ขอบข่ าย
เอกสารนี เ้ ป็ นกฎระเบียบควบคุม การใช้ ใบรับรองที่ Intertek ออกให้ ทงั ้ หมดและเครื่ องหมายรับรองที่ ให้
การรับรองโดย Intertek
เอกสารอ้ างอิงนี ้มีการอ้ างอิงกฎระเบียบควบคุมการใช้ เครื่ องหมายของหน่วยรับรองระบบงาน ( ดูรายละเอียด
ในส่วนที่ 3)
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ลูกค้ าได้ รับการรับรองจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่ระบุไว้ ในเอกสารนี ้
ผู้ตรวจประเมินของ Intertek มีหน้ าที่รับผิดชอบในการทวนสอบในการเข้ าตรวจประเมินในแต่ละครัง้ ว่า ลูกค้ าที่
ได้ รับการรับรองมีการใช้ ใบรับรอง เครื่ องหมายรับรองและเครื่ องหมายรับรองระบบงาน เป็ นไปตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ ในเอกสาร
นี ้และรายงานการระเมิดกฏระเบียบถ้ าพบการใช้ ใบรับรองหรื อเครื่ องหมายที่ไม่ถกู ต้ อง
กระบวนการ
ส่ วนที่ 1: การใช้ ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองของ Intertek
1.1. Intertek จะมอบเครื่ องหมายรับรองของ Intertek ให้ กบั ลูกค้ าที่ได้ รับการรับรอง
1.2. ลูกค้ าได้ รับการรับรองอาจใช้ เครื่ องหมายรับรองโดยการสื่อสารผ่านสื่อ อินเทอร์ เน็ต แผ่นพับ กระดาษจดหมาย
ซองจดหมาย นามบัตร และบรรจุภณ
ั ฑ์บางอย่าง (ดูตารางที่ 1)
1.3. เมื่อได้ รับอนุญาตเครื่ องหมายนี ้สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องหมายรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้ อง (ดูส่วนที่ 3 ด้ านล่างสาหรับ
การอ้ างอิงถึงกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องหมายรับรองระบบงาน)
1.4. เมื่อแสดงเครื่ องหมายรับรองระบบงานควบคูก่ นั กับเครื่ องหมาย Intertek จะทาสาเนาเพิ่มได้ เฉพาะในรูปแบบที่เป็ นสีดา
เมื่อไม่ได้ แสดงเครื่ องหมายรับรองระบบงานไว้ กบั เครื่ องหมาย Intertek จะทาสาเนาเพิ่มได้ เฉพาะในรูปแบบที่เป็ นสีน ้าเงิน
(ที่ระบุไว้ โดย Intertek) เครื่ องหมายจะทาสาเนาเพิ่มบนพื ้นหลังที่มีสีตดั กันอย่างชัดเจนเท่านัน้
1.5. ถ้ าขอบข่ายการรับรองไม่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และหรื อทุกการให้ บริการและหรื อทุกสถานที่ขององค์กร ในการแสดง
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เครื่ องหมายรับรองจะต้ องไม่แสดงให้ เข้ าใจว่าสินค้ าทังหมด
้
บริ การ สถานที่ ตาแหน่งที่ตงขององค์
ั้
กร อยู่ในขอบข่าย
ของการรับรอง
1.6. เครื่ องหมายรับรองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไข แต่อาจมีการปรับขนาดให้ สดั ส่วนของเครื่ องหมายทังหมด
้
แต่
ยังคงคุณลักษณะทังหมดของเครื
้
่ องหมายโดยสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจน เครื่ องหมายรับรองที่มีเลขที่ของการรับรอง
ระบบงานเป็ นส่วนหนึง่ ของเครื่ องหมายจะไม่สามารถลบออกจากเครื่ องหมาย
1.7. ลูกค้ าจะต้ องไม่ใช้ ใบรับรองและหรื อเครื่ องหมายรั บรองที่ Intertek ออกให้ ในลักษณะที่ทาให้ Intertek และหรื อ
หน่วยรับรองระบบงานและหรื อระบบการรับรองในทางที่ทาให้ เสียชื่อเสียงและสูญเสียความไว้ วางใจของสาธารณชน
1.8. ลูกค้ าจะต้ องไม่แสดงเครื่ องหมายบนผลิตภัณฑ์หรื อนาไปใช้ ในทางที่อาจทาให้ เข้ าใจว่าผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ได้ การรับรอง
โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ เครื่ องหมายสามารถใช้ ได้ เฉพาะกับการรับรองระบบการบริ หารจัดการเท่านัน้ (สาหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูตารางที่ 1 ด้ านล่าง)
1.9. สาเนาเอกสารหรื อสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารใบรับรองต้ นฉบับ อาจจะอยู่รูปแบบสี และจาเป็ นต้ องมีการใส่
ลายน ้าหรื อทาเครื่ องหมายอย่างอื่นว่าเป็ นสาเนาของต้ นฉบับ
1.10. ใบรับรองที่ทาง Intertek ออกให้ ลูกค้ าในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ าสามารถใช้ งานสาหรับการประชาสัม พันธ์
เพื่อส่งเสริ มการขายและหรื องานพิมพ์โดยไม่ต้องใส่ลายนา้ ดิจิตอลหรื อ ทาเครื่ องหมายอย่างอื่น ว่าเป็ นสาเนาของ
ต้ นฉบับ ใบรับรองสามารถใช้ "ตามที่กาหนดไว้ " โดย Intertek และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไข
1.11. สิทธิในการใช้ เครื่ องหมายรับรอง องค์กรที่ไม่สามารถมอบสิทธิให้ หรื อรับสิทธิมาจากบุคคลอื่น นิติบคุ คล หรื อบริ ษัท
(รวมถึงองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจ้ าของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอินเตอร์ เทค
1.12. เมื่ อการลดขอบข่ายการรั บรองลูกค้ าจะแก้ ไ ขสื่อโฆษณาทัง้ หมดที่มี การอ้ างอิง ถึง การรั บรองเพื่ อแสดงให้ เห็นถึง
ขอบข่ายการรับรองที่ลดลง
1.13. เมื่อพักใช้ หรื อเพิกถอนการรับรอง ลูกค้ าจะต้ องหยุดการใช้ งานของสื่อโฆษณาทังหมดที
้
่มีการอ้ างอิงถึงการรับรอง
ที่กากับโดย Intertek
1.14. ข้ อกาหนดเฉพาะของห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ: ห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการรับรองจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้
เครื่ องหมายของ Intertek (มีหรื อไม่มีเครื่ องหมายรับรองระบบงาน) ผลทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการและหรื อรายงานการ
สอบเทียบดังกล่าวจะถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ในบริบทนี ้
1.15. ภาระผูกพันตามสัญญาการใช้ ใบรับรอง เครื่ องหมายรับรองหรื อเครื่ องหมายรับรองระบบงานที่ถกู ต้ องเป็ นภาระผูกพัน
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ตามสัญ ญาและจะถูก ติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรั บรอง เมื่ อลูกค้ ามี การใช้ ใบรั บรอง
เครื่ องหมายรับรองหรื อเครื่ องหมายรับรองระบบงานในทางที่ผิดอาจส่งผลให้ มีการพักใช้ หรื อการเพิกถอนการรับรอง
โดย Intertek การพิจารณาของ Intertek ที่อาจนาไปสู้การพักใช้ หรื อการเพิกถอนการรับรองมีดงั ต่อไปนี ้:
1.15.1. การใช้ ผิดโดยไม่ได้ ตงใจ:
ั ้ องค์กรจะต้ องถอนวัสดุที่ผิดทันที หรื อ Intertek จะพักใช้ การรับรองจนกว่าจะมี
แก้ ไขสิ่งที่บกพร่อง หากมีการผิดซ ้าอีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรับรอง
1.15.2. การทุจริ ต: การพิจารณาแล้ วพบว่าเป็ นมีความเกี่ ยวข้ องกับองค์กร Intertek จะเพิกถอนการรับรองและ
มีการเผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรับรองที่อยูใ่ นไดเรกทอรี ของบริษัทที่ได้ รับการรับรอง
ตารางที่ 1 การใช้ เครื่ องหมายรับรองที่เหมาะสม (หมายเหตุ 1)
บนสินค้ า
(หมายเหตุ 2)

บนบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องที่ ใช้ สาหรับการ บนหัวจดหมาย แผ่นพับ เป็ นต้ น
ขนส่งผลิตภัณฑ์ (หมายเหตุ 3)
เพื่อใช้ ในการโฆษณา

ไม่มีคาบรรยาย

ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาต

อนุญาต

มีคาบรรยาย
(หมายเหตุ 4)

ไม่อนุญาต

อนุญาต

อนุญาต

หมายเหตุ 1. การใช้ เครื่ องหมายที่มีรูปแบบที่ระบุไว้ รวมทังรายละเอี
้
ยดทัว่ ๆ ไปของการบังคับใช้ เครื่ องหมาย คาบรรยายที่
แสดงรวมกับเครื่ องหมายดังกล่าวควรเป็ นความจริงและไม่ทาให้ เข้ าใจผิด
หมายเหตุ 2. ซึ่ง อาจเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ที่จับต้ องได้ หรื อผลิตภัณฑ์ ในบรรจุภัณฑ์ เฉพาะหน่วยฯลฯ ในกรณี ของกิ จ กรรม
การทดสอบหรื อการวิเคราะห์ คาว่าผลิตภัณฑ์นี ้ หมายถึงรายงานผลการทดสอบหรื อผลการวิเคราะห์
หมายเหตุ 3. ซึง่ อาจเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เกินความจาเป็ นที่ทาจากกระดาษแข็งและวัสดุอื่นๆ ที่ได้ รับการพิจารณาว่าจะไม่ไปถึง
ผู้ใช้ ปลายทาง
หมายเหตุ 4. ซึ่งอาจจะมีคาบรรยายที่ชดั เจนว่า "(ผลิตภัณฑ์นี ้) ผลิตโดยโรงงานที่ได้ รับการรับรองระบบบริ หารจัดการ
(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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ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลเพิ่มเติม
2.1 หากท่านมีคาถามใดๆ ที่เป็ นการนาเสนอของท่านจากการใช้ เครื่ องหมายรับรองในการโฆษณา บนแผ่นพับหรื อวัสดุ
ส่งเสริมการขายอื่นๆ ว่าสอดคล้ องกับที่แนวทางเหล่านี ้หรื อไม่ โปรดส่งตัวอย่างไปยัง Intertek เพื่อทาการทวนสอบ
2.2 การใช้ เครื่ องหมายรับรองบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จะใช้ กฎระเบียบเช่นเดียวกันตามที่ระบุไว้ ในแนวทาง
เหล่านี ้
2.3 ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่การรับรองระบบการบริหารจัดการของท่านอาจจะพบได้ ที่เว็บไซต์ดงั ต่อไปนี ้
http://www.intertek.co.th
ส่ วนที่ 3: การใช้ เครื่องหมายรับรองระบบงาน
3.1 ISO ไม่อนุญาตให้ ใช้ โลโก้ มาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรอง โลโก้ ISO เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน
และไม่สามารถนามาใช้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาต ในฐานะที่ ISO ไม่ได้ ให้ การรับรองหรื อการระบบงาน ซึ่งอาจทาให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดหากมีการอนุญาตให้ โลโก้ ในลักษณะนี ้
3.2 ลูกค้ าที่ได้ รับอนุญาตเท่านันที
้ ่จะใช้ เครื่ องหมายรับรองระบบงานที่ให้ โดย Intertek และที่ปรากฏในใบรับรองที่ออก
ให้ กบั ลูกค้ าโดย Intertek
3.3 กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การใช้ เครื่ อ งหมายรั บ รองระบบงาน ลูก ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองสามารถดูไ ด้ ที่
http://www.intertek.co.th
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