ระเบียบการใช้ เครื่องหมายรับรอง NAC & AJA
( USE OF ACCREDITATION & CERTIFICATION MARKS)
เครื่ องหมายหรื อโลโก้ของบริ ษทั เอเจเอ สามารถนามาใช้กบั บริ ษทั / องค์กรที่ เอเจเอให้การตรวจ
รับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการตรวจสอบ และให้การรับรองแล้ว
เครื่ องหมายของเอเจเอ อนุญาตให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขสาหรับบริ ษทั / องค์กร ที่เอเจเอให้การรับรอง
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม และระบบการจัดการพลังงาน โดยเอเจเอ
ในกรณี ที่เอเจเอออกใบรับรองภายใต้การตรวจรับรองของหน่วยงานรับรองระบบงานแห่งชาติ
( Accreditation Body) เครื่ องหมายของหน่วยงานรับรองระบบงานแห่ งชาติ สามารถใช้ร่วมกับเครื่ องหมาย
ของเอเจเอได้ และเครื่ องหมายของหน่วยงานรับรองแห่ งชาติสามารถนาไปใช้ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ของหน่วยงานรับรองระบบงานแห่งชาติน้ นั ๆ

เงื่อนไขการใช้ เครื่ องหมาย เอเจเอ (Certification Mark)
เครื่ องหมายนี้สามารถนามาใช้พิมพ์ลงบน เครื่ องเขียน และเอกสารที่ใช้เผยแพร่ ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับ
ขอบเขต ( Scope) ที่ทางบริ ษทั ขอการรับรอง เว็บไซต์ แผ่นโบว์ชวั ร์ นามบัตร ผนัง สถานที่จดั นิทรรศการ
สื่ อโฆษณา และครอบคลุมถึงสื่ อต่างๆ เช่น ธง และยวดยานพาหนะ เครื่ องหมายนี้ หา้ มมิให้นาไปใช้โดยตรง
บนผลิตภัณฑ์ หรื อหี บห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่วา่ จะเป็ นภายนอกภายใน หรื อในแนวทางที่อาจตีความได้วา่ เป็ น
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และห้ามแสดงเครื่ องหมายกับ

Laboratory Test, Calibration หรื อ

Inspection Report, ใบรับรอง Lab และ Inspection การใช้เครื่ องหมาย ณ ที่ใดที่หนึ่งนั้นต้องระบุเลข
หมายการขึ้นทะเบียนรับรอง ( Certification Number) ไว้ให้ชดั เจน
การใช้สีของเครื่ องหมายหรื อโลโก้สามารถใช้สีใดสี หนึ่ งสี เดียวได้ หรื ออาจใช้ 2 สี ตามที่ระบุใน
ใบรับรอง แต่ในทางปฏิบตั ิควรจะใช้ตามสี ที่มีอยูแ่ ล้วในเครื่ องเขียน โบว์ชวั ร์ กระดาษหัวจดหมายของ
องค์กร/ บริ ษทั
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยให้ใช้ระเบียบการใช้เครื่ องหมายฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลักในการตีความ
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เงื่อนไขการใช้ เครื่ องหมายรับรอง NAC ร่ วมกับ AJA (Accreditation Mark)
การใช้เครื่ องหมายรับรอง NAC ต้องแสดงคู่กบั เครื่ องหมายหรื อโลโก้เอเจเอพร้อมชื่อบริ ษทั เอเจเอ
รี จิสตร้าส์ จากัด เสมอ ตามตัวอย่างเครื่ องหมายที่แนบมาด้วย โดยเครื่ องหมายรับรองระบบงานต้องเป็ นไป
ตามรู ปแบบที่กาหนด และต้องระบุสาขาที่ได้รับการรับรองระบบงาน ต้องให้สามารถอ่านข้อความที่แสดง
ได้ชดั เจน สี ที่ใช้ให้ใช้ตามที่ระบุในใบรับรอง หรื อในกรณี ที่ไม่ใช้สีตามนั้นอาจใช้สีอื่นที่เป็ นสี เดียวได้ (
Single Tone)
สามารถนาเครื่ องหมายหรื อโลโก้ NAC และ AJA ไปใช้บนเว็บไซต์, เครื่ องเขียน, เอกสาร, และ/
หรื อเอกสารเผยแพร่ ใดๆ ได้เฉพาะขอบข่ายของการได้รับรองกิจกรรมขององค์กรเท่านั้น ห้ามแสดง
เครื่ องหมายบนธง ยวดยานพาหนะ บนผลิตภัณฑ์ หี บห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อสื่ อในแนวทางที่อาจตีความได้วา่
เป็ นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และห้ามแสดงเครื่ องหมายกับ Laboratory Test, Calibration หรื อ

Inspection Report, ใบรับรอง Lab และ Inspection นอกจากนี้เครื่ องหมาย NAC ต้องไม่นามาใช้ใน
ลักษณะที่แสดงว่าหน่วยงานรับรองระบบงาน (NAC) ให้การรับรองกิจกรรมขององค์กรเอง
ลักษณะอื่นใดที่ทาให้เข้าใจผิดได้

หรื อใน

เงื่อนไขการใช้ ข้อความบนหีบห่ อบรรจุภัณฑ์ หรื อข้ อมูลประกอบผลิตภัณฑ์
องค์กรสามารถใช้ขอ้ ความบนหี บห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อข้อมูลที่มากับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขอ้ ความที่ใช้ตอ้ งระบุ
ข้อมูลชื่อองค์กร ประเภทระบบบริ หาร มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และชื่อหน่วยรับรองที่ให้การรับรอง
อย่างครบถ้วนชัดเจน ตัวอย่างเช่น บริ ษทั เอบีซี ได้รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 จากบริ ษทั เอเจเอ รี จิสตร้าส์ จากัด

การระงับใช้ เครื่ องหมายรับรองหรื อโลโก้ NAC & AJA
1. องค์กรที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่ องหมายการรับรอง
ระบบงาน ข้อความที่ระบุวา่ ได้รับการรับรอง และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ สื่ อโฆษณาใดๆ ที่มีเครื่ องหมาย
รับรองระบบงานแสดงอยูท่ นั ที
2. องค์กรที่ถูกลดขอบข่ายการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่ องหมายการรับรองระบบงานรวมถึง
การใช้เอกสารและสื่ อโฆษณาใดๆ ที่ระบุเครื่ องหมายการรับรองระบบงานในขอบข่ายที่ลดทันที เว้นแต่
ในส่วนที่ยงั คงได้รับการรับรองระบบงาน
3. องค์กรที่ถูกลดขอบข่าย เพิกถอน หรื อยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องดาเนินการจัดส่งใบรับรองคืน
ให้กบั บริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด ภายใน 15 วันทาการ

การใช้ เครื่ องหมายรับรองระบบงานและระบุข้อความที่ได้ รับการรับรองผิด มีผลต่ อการเพิกถอน
เอกสารที่ผดิ ทั้งหมด หากท่ านมีข้อสงสั ยเกีย่ วกับการใช้ เครื่ องหมายเหล่ านี้ กรุ ณาติดต่ อมายัง บริษทั เอเจ
เอ ก่ อนการดาเนินการจัดพิมพ์ และสอบถามโดยตรงจากผู้จดั การ หรื อทีมงานของบริษทั เอเจเอ
Page 2 of 3

8 December 2016

ตัวอย่ าง เครื่ องหมายรับรองสาหรับสถานประกอบการ
1. ระบบบริหารงานคุณภาพ

2. ระบบการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อม

3. ระบบการจัดการด้ านพลังงาน

4. กรณีสถานประกอบการได้ รับใบรับรอง 2 มาตรฐาน
ตัวอย่ าง 1

ตัวอย่ าง 2
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