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วัตถปุระสงค ์
 เพื่อใหม้ั่นใจว่าลกูคา้ที่ไดร้บัการรบัรอง GHPs โคเด็กซ ์และ HACCP ไดม้ีการใชเ้ครื่องหมายรบัรองที่เหมาะสมไดแ้ก่ 
 - ใบรบัรองและเครื่องหมายรบัรอง GHPs โคเด็กซ ์และ HACCP ของ Intertek  
 - เครื่องหมายรบัรองระบบงาน  
ขอบข่าย 

- เอกสารนี ้เป็นกฎระเบียบควบคุมการใช้ใบรับรอง GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP ที่  Intertek ออกให้ทั้งหมดและ
เครื่องหมายรบัรอง GHPs โคเด็กซ ์และ HACCP ที่ใหก้ารรบัรองโดย Intertek 
- เอกสารอ้างอิงนีม้ีการอ้างอิงกฎระเบียบควบคุมการใชเ้ครื่องหมายของหน่วยรบัรองระบบงาน ส านักรบัรองมาตรฐาน 

ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  (ดรูายละเอียดในส่วนที่ 3)  
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- ลกูคา้ไดร้บัการรบัรอง GHPs โคเด็กซ ์และ HACCP จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที่ระบไุวใ้นเอกสารนี ้
- ผูต้รวจประเมินของ Intertek มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการทวนสอบในการเขา้ตรวจประเมินในแต่ละครัง้ว่าลูกคา้ที่ไดร้บั
การรบัรองมีการใชใ้บรบัรอง เครื่องหมายรบัรองและเครื่องหมายรบัรองระบบงาน เป็นไปตามกฎระเบียบที่ระบุไวใ้น
เอกสารนีแ้ละรายงานการระเมิดกฏระเบียบถา้พบการใชใ้บรบัรองหรือเครื่องหมายท่ีไม่ถูกตอ้ง 

กระบวนการ 
ส่วนที ่1:   การใช้ใบรับรองและเคร่ืองหมายรับรองของ Intertek  
1.1 Intertek จะมอบเครื่องหมายรบัรอง GHPs โคเด็กซ ์และ HACCP ของ Intertek ใหก้บัลกูคา้ที่ไดร้บัการรบัรอง 
1.2 ลูกคา้ไดร้บัการรบัรองอาจใชเ้ครื่องหมายรบัรองโดยการสื่อสารผ่านสื่อ อินเทอรเ์น็ต แผ่นพับ กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย 
นามบตัร และบรรจภุณัฑบ์างอย่าง 
1.3 เมื่อไดร้บัอนุญาตเครื่องหมายนีส้ามารถใชร้่วมกับเครื่องหมายรบัรองระบบงานที่เก่ียวขอ้ง (ดสู่วนที่ 3 ดา้นล่างส าหรบัการ
อา้งอิงถึงกฎระเบียบเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน) 
1.4 ถ้าขอบข่ายการรบัรองไม่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และหรือทุกการให้บริการและหรือทุกสถานที่ขององค์กร ในการแสดง
เครื่องหมายรบัรองจะตอ้งไม่แสดงใหเ้ขา้ใจว่าสินคา้ทัง้หมด บรกิาร สถานที่ ต าแหน่งที่ตัง้ขององคก์ร อยู่ในขอบข่ายของการรบัรอง 
1.5 เครื่องหมายรบัรองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ข แต่อาจมีการปรบัขนาดใหส้ดัส่วนของเครื่องหมายทั้งหมด แต่ยังคง
คณุลกัษณะทัง้หมดของเครื่องหมายโดยสงัเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เครื่องหมายรบัรองที่มีเลขที่ของการรบัรองระบบงานเป็นสว่น
หนึ่งของเครื่องหมายจะไม่สามารถลบออกจากเครื่องหมาย 
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1.6 ลกูคา้จะตอ้งไม่ใชใ้บรบัรองและหรือเครื่องหมายรบัรองที่ Intertek ออกใหใ้นลกัษณะที่ท าให ้Intertek และหรือหน่วยรบัรอง
ระบบงานและหรือระบบการรบัรองในทางที่ท าใหเ้สียชื่อเสียงและสญูเสียความไวว้างใจของสาธารณชน 
1.7 ลูกคา้จะตอ้งไม่แสดงเครื่องหมายบนผลิตภัณฑห์รือน าไปใชใ้นทางที่อาจท าใหเ้ขา้ใจว่าผลิตภัณฑน์ัน้ๆ ไดก้ารรบัรองโดย
ปราศจากเงื่อนไขใดๆ เครื่องหมายสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัการรบัรองระบบการบรหิารจดัการเท่านัน้  

ลกูคา้ที่ไดร้บัการรบัรองสามารถแสดงขอ้ความบนผลิตภณัฑไ์ด ้โดยใหแ้สดงขอ้ความ ดงันี ้ 
“ไดร้บัการรบัรองระบบประกนัคณุภาพ GHPs สากล ส าหรบัการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก INTERTEK” 
“ไดร้บัการรบัรองระบบประกนัคณุภาพ HACCP ส าหรบัการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก INTERTEK” 
“ไดร้บัการรบัรองระบบประกนัคณุภาพ GHPs สากล, HACCP ส าหรบัการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก INTERTEK” 

1.8 ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ของใบรบัรองต้นฉบับอาจจะอยู่รูปแบบสีและจ าเป็นต้องมีการใส่ลายน ้าหรือ 
ท าเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นส าเนาของตน้ฉบบั 
1.9 ใบรบัรองที่ทาง Intertek ออกใหล้กูคา้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ลูกคา้สามารถใชง้านส าหรบัการประชาสมัพันธ์ เพื่อส่งเสริม
การขายและหรืองานพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใสล่ายน า้ดิจิตอลหรือท าเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็นส าเนาของตน้ฉบบั ใบรบัรองสามารถใช ้
“ตามที่ก าหนดไว”้ โดย Intertek และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ข 
1.10 สิทธิในการใช้เครื่องหมายรบัรอง องค์กรที่ไม่สามารถมอบสิทธิให้หรือรบัสิทธิมาจากบุคคลอ่ืน  นิติบุคคล หรือบริษัท 
(รวมถึงองคก์รที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจา้ของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Intertek 
1.11 เมื่อการลดขอบข่ายการรบัรองลกูคา้จะแกไ้ขสื่อโฆษณาทัง้หมดที่มีการอา้งอิงถึงการรบัรองเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงขอบข่าย
การรบัรองที่ลดลง 
1.12 เมื่อพักใชห้รือเพิกถอนการรบัรอง ลกูคา้จะตอ้งหยุดการใชง้านของสื่อโฆษณาทัง้หมดที่มีการอา้งอิงถึงการรบัรองที่ก ากับ
โดย Intertek  
1.13 ขอ้ก าหนดเฉพาะของหอ้งปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ: หอ้งปฏิบัติการที่ไดร้บัการรบัรองจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ช้
เครื่องหมายของ Intertek (มีหรือไม่มีเครื่องหมายรบัรองระบบงาน) ผลทดสอบในหอ้งปฏิบติัการและหรือรายงานการสอบเทียบ
ดงักลา่วจะถือว่าเป็นผลิตภณัฑใ์นบรบิทนี ้
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1.14 ภาระผูกพันตามสญัญาการใชใ้บรบัรอง เครื่องหมายรบัรอง หรือเครื่องหมายรบัรองระบบงานที่ถูกตอ้งเป็นภาระผูกพัน
ตามสัญญาและจะถูกติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรบัรอง เมื่อลูกคา้มีการใชใ้บรบัรอง เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานในทางที่ผิดอาจส่งผลให้มีการพักใช้หรือการเพิกถอนการรับรองโดย  Intertek  
การพิจารณาของ Intertek ที่อาจน าไปสูก้ารพกัใชห้รือการเพิกถอนการรบัรองมีดงัต่อไปนี ้: 

1.14.1 การใชผ้ิดโดยไม่ไดต้ัง้ใจ : องคก์รจะตอ้งถอนวสัดทุี่ผิดทันที หรือ Intertek จะพักใชก้ารรบัรองจนกว่าจะมีการ
แกไ้ขสิ่งที่บกพรอ่ง หากมีการผิดซ า้อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรบัรอง 

1.14.2 การทุจริต : การพิจารณาแลว้พบว่าเป็นมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร Intertek จะเพิกถอนการรบัรองและมีการ
เผยแพรโ่ดยประกาศผลการเพิกถอนการรบัรองที่อยู่ในไดเรกทอรีของบรษิัทที่ไดร้บัการรบัรอง 

ส่วนที ่2:  ข้อมูลเพ่ิมเตมิ 
2.1 หากท่านมีค าถามใดๆ ที่เป็นการน าเสนอของท่านจากการใชเ้ครื่องหมายรบัรองในการโฆษณา บนแผ่นพบัหรือวสัดสุ่งเสริม
การขายอ่ืนๆ ว่าสอดคลอ้งกบัที่แนวทางเหลา่นีห้รือไม่ โปรดสง่ตวัอย่างไปยงั Intertek เพื่อท าการทวนสอบ 
2.2 การใชเ้ครื่องหมายรบัรองบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(เว็บไซต)์ จะใชก้ฎระเบียบเช่นเดียวกนัตามที่ระบไุวใ้นแนวทางเหลา่นี ้
2.3 ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเผยแพรก่ารรบัรองระบบการบรหิารจดัการของท่านจะพบไดท้ี่เว็บไซตด์งัต่อไปนี ้
https://www.intertek.co.th/certification/ 
ส่วนที ่3:  การใช้เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน  
3.1 ลูกคา้ที่ไดร้บัอนุญาตเท่านั้นที่จะใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงานที่ใหโ้ดย Intertek และที่ปรากฏในใบรบัรองที่ออกใหก้ับ
ลกูคา้โดย Intertek 
3.2 ลูกค้าที่ ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองสามารถน าเครื่องหมายรับรองระบบงานไปแสดงบนเอกสารการรับรอง  
ประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณา เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ซึ่งตอ้งแสดงควบคู่กับเครื่องหมายของหน่วยรบัรอง ตามตัวอย่างที่
ก าหนดไวใ้น ACFS-CSSA-R-SD-04 หลกัเกณฑ/์เงื่อนไข การใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน และการอา้งอิงการรบัรองระบบงาน
ส าหรบัหน่วยรบัรอง โดยไม่แสดงที่ตวัสินคา้ และการใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงานตอ้งไม่สื่อใหเ้ขา้ใจว่าเป็นการรบัรองผลิตภณัฑ ์
หมายเหต ุ 
- กฎระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงานอา้งอิงตาม ACFS-CSSA-R-SD-04 หลกัเกณฑ์/เงือ่นไข การใชเ้ครื่องหมายรบัรองระบบงาน 
และการอา้งองิการรบัรองระบบงานส าหรบัหน่วยรบัรอง กองรบัรองมาตรฐาน ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิลูกคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรอง
สามารถดูไดท้ี ่https://www.acfs.go.th/#/attachfile-multi3/condition 
- การใชใ้บรบัรอง และเครื่องหมายรบัรอง และเครื่องหมายรบัรองระบบงาน ส าหรบั GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP ลูกคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรองสามารถดูไดท้ี ่
https://www.intertek.co.th/certification/ 


