ระเบียบการใช้ เครื่ องหมายรับรอง “ACFS” สาหรับระบบงาน GMP and HACCP
เครื่ องหมายรับรองระบบงาน “ACFS ” จะต้องมีลกั ษณะดังนี้คือ มีอกั ษร ACFS คือตัวย่อของ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ; มกอช) มีอกั ษร Thailand Accreditation เพื่อสื่ อถึงความไว้วางใจได้ ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสื่ อความ
หมายถึงมาตรฐานการยอมรับจากหน่วยงานระดับประเทศ การใช้เครื่ องหมายรับรอง “ACFS” ต้องแสดงคู่กนั กับ
เครื่ องหมายหรื อโลโก้เอเจเอเสมอ และระบุเลขรหัสที่ ACFS กาหนดให้แก่เอเจเอ ตามด้วยขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง
ระบบ

ตัวอย่าง

1014 GMP/HACCP

1014 GMP

1014 HACCP

สี ของเครื่ องหมายการรับรอง
สีของเครื่ องหมาย
“ACFS
HACCP/
GMP” รับรองระบบงาน
HACCP/ GMP
รหัสสีที่กาหนด
AJA สี
AJA
C50, Y100
สี เขียวอ่อน
REGISTRARS LTD.
REGISTRARS LTD.
C100 Y100 K50
สี เขียวเข้ม
K100
สี ดา

HACCP/ GMP
AJA
REGISTRARS LTD.

สีของเครื่ องหมาย AJA
สี
สี ฟ้า
สี ดา

รหัสสีที่กาหนด
C100, M70
K100

หมายเหตุ : กรณี ที่ไม่ใช้สีตามที่กาหนด อาจใช้สีที่เป็ นสี เดียว (Single Color) แต่ตอ้ งใช้สีที่สามารถเห็นได้ชดั เมื่อเทียบกับ
สี พ้นื ด้านหลัง
ขนาดของเครื่ องหมาย “ ACFS ” และ เครื่ องหมาย AJA
ขนาดที่เล็กที่สุดไม่ต่ากว่า 15 มิลลิเมตร เพื่อให้มองเห็นได้ชดั เจนและอ่านได้ดว้ ยตาเปล่า
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เงื่อนไขการใช้ เครื่ องหมายรับรองระบบงาน
สามารถนาเครื่ องหมายรับรองระบบงานไปใช้กบั เอกสาร ประกาศนียบัตร และ/หรื อ วัสดุเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ป้ าย
นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ( ไม่แสดงที่ตวั
สิ นค้า)
ต้องไม่แสดงเครื่ องหมายรับรองระบบงานในลักษณะที่ทาให้เข้าใจว่า ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เมื่อเป็ นการ
รับรองระบบการผลิต คือต้องไม่นาไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการเข้าใจผิด หากฝ่ าฝื น บริ ษทั เอเจเอ
รี จีสตร้าส์ จากัด จะพิจารณาดาเนินการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกใบรับรองได้
ไม่สามารถแสดงเครื่ องหมายรับรองระบบงานกับ Laboratory Test, Calibration Report และ Inspection
Report และไม่กล่าวอ้างการรับรองในกิจกรรมที่นอกเหนื อขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง
หากฝ่ าฝื น บริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด จะพิจารณาดาเนินการ พักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกใบรับรองได้
สิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายไม่สามารถโอนถ่ายให้กบั ผูอ้ ื่นได้
ในกรณี ที่จาเป็ นบริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด อาจกาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่ องหมายการรับรองระบบงานอื่นๆ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการใช้ ข้อความบนหีบห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อข้ อมูลประกอบผลิตภัณฑ์
องค์กรสามารถใช้ขอ้ ความบนหี บห่อบรรจุภณั ฑ์ หรื อข้อมูลที่มากับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขอ้ ความที่ใช้ตอ้ งระบุขอ้ มูลชื่อองค์กร
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และชื่อหน่วยรับรองที่ให้การรับรองอย่างครบถ้วนชัดเจน ตัวอย่างเช่น บริ ษทั เอบีซี จากัด
ได้รับการรับรองระบบ GMP/HACCP จากบริ ษทั เอเจเอ รี จิสตร้าส์ จากัด
การระงับใช้ เครื่ องหมายรับรองระบบงาน
1. องค์กรที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่ องหมายการรับรองระบบงาน
ข้อความที่ระบุวา่ ได้รับการรับรอง และหยุดแจกจ่ายสิ่ งพิมพ์ สื่ อโฆษณาใดๆ ที่มีเครื่ องหมายรับรองระบบงานแสดง
อยูท่ นั ที
2. องค์กรที่ถูกลดขอบข่ายการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่ องหมายการรับรองระบบงานรวมถึงการใช้เอกสาร
และสื่ อโฆษณาใดๆ ที่ระบุเครื่ องหมายการรับรองระบบงานในขอบข่ายที่ลดทันที เว้นแต่ในส่วนที่ยงั คงได้รับการ
รับรองระบบงาน
3. องค์กรที่ถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องดาเนินการจัดส่งใบรับรองคืนให้กบั
บริ ษทั เอเจเอ รี จีสตร้าส์ จากัด ภายใน 15 วันทาการ
การใช้เครื่ องหมายรับรองระบบงานและระบุขอ้ ความที่ได้รับการรับรองผิด มีผลต่อการเพิกถอนเอกสารที่ผิดทั้งหมด
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้เครื่ องหมายเหล่านี้ กรุ ณาติดต่อมายัง บริ ษทั เอเจเอ ก่อนการดาเนินการจัดพิมพ์ และ
สอบถามโดยตรงจากผูจ้ ดั การ หรื อทีมงานของบริ ษทั เอเจเอ รี จิสตร้าส์ จากัด
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