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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ม่นั ใจว่าลูกค้าที่ได้รบั การรับรอง GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP ได้มีการใช้เครื่องหมายรับรองที่เหมาะสมได้แก่
- ใบรับรองและเครื่องหมายรับรอง GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP ของ Intertek
- เครื่องหมายรับรองระบบงาน
ขอบข่าย
- เอกสารนี ้เป็ น กฎระเบี ย บควบคุม การใช้ใบรับ รอง GHPs โคเด็ ก ซ์ และ HACCP ที่ Intertek ออกให้ทั้ง หมดและ
เครื่องหมายรับรอง GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP ที่ให้การรับรองโดย Intertek
- เอกสารอ้างอิงนีม้ ี การอ้างอิงกฎระเบียบควบคุมการใช้เครื่องหมายของหน่วยรับรองระบบงาน ส านักรับรองมาตรฐาน
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 3)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- ลูกค้าได้รบั การรับรอง GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP จะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในเอกสารนี ้
- ผูต้ รวจประเมินของ Intertek มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการทวนสอบในการเข้าตรวจประเมิน ในแต่ละครัง้ ว่าลูกค้าที่ได้รบั
การรับรองมีการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงาน เป็ นไปตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ใน
เอกสารนีแ้ ละรายงานการระเมิดกฏระเบียบถ้าพบการใช้ใบรับรองหรือเครื่องหมายที่ไม่ถูกต้อง
กระบวนการ
ส่วนที่ 1: การใช้ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองของ Intertek
1.1 Intertek จะมอบเครื่องหมายรับรอง GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP ของ Intertek ให้กบั ลูกค้าที่ได้รบั การรับรอง
1.2 ลูกค้าได้รบั การรับรองอาจใช้เครื่องหมายรับรองโดยการสื่อสารผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย
นามบัตร และบรรจุภณ
ั ฑ์บางอย่าง
1.3 เมื่อได้รบั อนุญาตเครื่องหมายนีส้ ามารถใช้ร่วมกับ เครื่องหมายรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้อง (ดูส่วนที่ 3 ด้านล่างสาหรับการ
อ้างอิงถึงกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน)
1.4 ถ้าขอบข่ ายการรับรองไม่ ครอบคลุมทุก ผลิ ตภัณ ฑ์และหรือทุกการให้บริการและหรือทุ กสถานที่ ขององค์กร ในการแสดง
เครื่องหมายรับรองจะต้องไม่แสดงให้เข้าใจว่าสินค้าทัง้ หมด บริการ สถานที่ ตาแหน่งที่ตงั้ ขององค์กร อยู่ในขอบข่ายของการรับรอง
1.5 เครื่องหมายรับรองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แต่อาจมีการปรับขนาดให้สดั ส่วนของเครื่องหมายทั้งหมด แต่ยังคง
คุณลักษณะทัง้ หมดของเครื่องหมายโดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เครื่องหมายรับรองที่มีเลขที่ของการรับรองระบบงานเป็ นส่วน
หนึ่งของเครื่องหมายจะไม่สามารถลบออกจากเครื่องหมาย
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1.6 ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ใบรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองที่ Intertek ออกให้ในลักษณะที่ทาให้ Intertek และหรือหน่วยรับรอง
ระบบงานและหรือระบบการรับรองในทางที่ทาให้เสียชื่อเสียงและสูญเสียความไว้วางใจของสาธารณชน
1.7 ลูกค้าจะต้องไม่แสดงเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์หรือนาไปใช้ในทางที่อาจทาให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ได้การรับรองโดย
ปราศจากเงื่อนไขใดๆ เครื่องหมายสามารถใช้ได้เฉพาะกับการรับรองระบบการบริหารจัดการเท่านัน้
ลูกค้าที่ได้รบั การรับรองสามารถแสดงข้อความบนผลิตภัณฑ์ได้ โดยให้แสดงข้อความ ดังนี ้
“ได้รบั การรับรองระบบประกันคุณภาพ GHPs สากล สาหรับการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก INTERTEK”
“ได้รบั การรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP สาหรับการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก INTERTEK”
“ได้รบั การรับรองระบบประกันคุณภาพ GHPs สากล, HACCP สาหรับการผลิต …(ประเภทอาหาร)…จาก INTERTEK”
1.8 ส าเนาเอกสารหรือส าเนาอิเล็ กทรอนิกส์ของใบรับ รองต้น ฉบับ อาจจะอยู่รูป แบบสี และจาเป็ น ต้องมี การใส่ล ายน ้าหรือ
ทาเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็ นสาเนาของต้นฉบับ
1.9 ใบรับรองที่ทาง Intertek ออกให้ลกู ค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถใช้งานสาหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
การขายและหรืองานพิมพ์โดยไม่ตอ้ งใส่ลายนา้ ดิจิตอลหรือทาเครื่องหมายอย่างอื่นว่าเป็ นสาเนาของต้นฉบับ ใบรับรองสามารถใช้
“ตามที่กาหนดไว้” โดย Intertek และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
1.10 สิ ทธิในการใช้เครื่องหมายรับรอง องค์กรที่ไม่ สามารถมอบสิทธิให้หรือรับสิทธิ ม าจากบุคคลอื่น นิติบุคคล หรือ บริษั ท
(รวมถึงองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ) โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Intertek
1.11 เมื่อการลดขอบข่ายการรับรองลูกค้าจะแก้ไขสื่อโฆษณาทัง้ หมดที่มีการอ้างอิงถึงการรับรองเพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบข่าย
การรับรองที่ลดลง
1.12 เมื่อพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง ลูกค้าจะต้องหยุดการใช้งานของสื่อโฆษณาทัง้ หมดที่มีการอ้างอิงถึ งการรับรองที่กากับ
โดย Intertek
1.13 ข้อกาหนดเฉพาะของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ: ห้องปฏิบัติการที่ ได้รบั การรับรองจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายของ Intertek (มีหรือไม่มีเครื่องหมายรับรองระบบงาน) ผลทดสอบในห้องปฏิบตั ิการและหรือรายงานการสอบเทียบ
ดังกล่าวจะถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ในบริบทนี ้
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1.14 ภาระผูกพันตามสัญญาการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรับรองระบบงานที่ถูกต้องเป็ นภาระผูกพัน
ตามสัญ ญาและจะถูก ติดตามในการตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรับรอง เมื่อลูกค้ามี การใช้ใบรับรอง เครื่องหมาย
รับ รอง หรื อ เครื่อ งหมายรับ รองระบบงานในทางที่ ผิ ด อาจส่ ง ผลให้มี ก ารพัก ใช้ห รือ การเพิ ก ถอนการรับ รองโดย Intertek
การพิจารณาของ Intertek ที่อาจนาไปสูก้ ารพักใช้หรือการเพิกถอนการรับรองมีดงั ต่อไปนี ้ :
1.14.1 การใช้ผิดโดยไม่ได้ตงั้ ใจ : องค์กรจะต้องถอนวัสดุท่ีผิดทันที หรือ Intertek จะพักใช้การรับรองจนกว่าจะมีการ
แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง หากมีการผิดซา้ อีกทาง Intertek จะเพิกถอนการรับรอง
1.14.2 การทุจริต : การพิจารณาแล้วพบว่าเป็ นมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร Intertek จะเพิกถอนการรับรองและมีการ
เผยแพร่โดยประกาศผลการเพิกถอนการรับรองที่อยู่ในไดเรกทอรีของบริษัทที่ได้รบั การรับรอง
ส่วนที่ 2: ข้อมูลเพิ่มเติม
2.1 หากท่านมีคาถามใดๆ ที่เป็ นการนาเสนอของท่านจากการใช้เครื่องหมายรับรองในการโฆษณา บนแผ่นพับหรือวัสดุส่งเสริม
การขายอื่นๆ ว่าสอดคล้องกับที่แนวทางเหล่านีห้ รือไม่ โปรดส่งตัวอย่างไปยัง Intertek เพื่อทาการทวนสอบ
2.2 การใช้เครื่องหมายรับรองบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จะใช้กฎระเบียบเช่นเดียวกันตามที่ระบุไว้ในแนวทางเหล่านี ้
2.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่การรับรองระบบการบริหารจัดการของท่านจะพบได้ท่ีเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี ้
https://www.intertek.co.th/certification/
ส่วนที่ 3: การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน
3.1 ลูกค้าที่ได้รบั อนุญาตเท่านั้นที่จะใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานที่ให้โดย Intertek และที่ปรากฏในใบรับรองที่ออกให้กับ
ลูกค้าโดย Intertek
3.2 ลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ รับ การรับ รองจากหน่ ว ยรับ รองสามารถน าเครื่ อ งหมายรับ รองระบบงานไปแสดงบนเอกสารการรับ รอง
ประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องแสดงควบคู่กับเครื่องหมายของหน่วยรับรอง ตามตัวอย่างที่
กาหนดไว้ใน ACFS-CSSA-R-SD-04 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน และการอ้างอิงการรับรองระบบงาน
สาหรับหน่วยรับรอง โดยไม่แสดงที่ตวั สินค้า และการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าเป็ นการรับรองผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ
- กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานอ้างอิงตาม ACFS-CSSA-R-SD-04 หลักเกณฑ์/เงือ่ นไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน
และการอ้างอิงการรับรองระบบงานสาหรับหน่วยรับรอง กองรับรองมาตรฐาน สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลูกค้าทีไ่ ด้รบั การรับรอง
สามารถดูได้ที่ https://www.acfs.go.th/#/attachfile-multi3/condition
- การใช้ใบรับรอง และเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน สาหรับ GHPs โคเด็กซ์ และ HACCP ลูกค้าทีไ่ ด้รบั การรับรองสามารถดูได้ที่
https://www.intertek.co.th/certification/
For information only when printed

