
HOW TO PROMOTE 
YOUR CERTIFICATION
วิธีการใชเครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐาน



การรับรองเปนสิ่งจะแสดงออก
ถึงการใหคํามั่นสัญญาท่ีจะจัดการความเสี่ ยง 

อยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีเพียงองคกรคุณภาพเยีย่มเทานัน้ทีจ่ะไดรับการรับรองจาก บูโร เวอริทัส  

เราเปนบรษัิทมีชือ่เสียงดานความเชีย่วชาญและการบริการท่ีดี 

เครือ่งหมายรบัรองของ บูโร เวอรทัิส เปนเครือ่งยืนยันถึงความนาเชือ่ถอื  

ความยัง่ยนืและความไววางใจ อันจะชวยเพ่ิมคุณคาใหกับแบรนดของคุณ

ขอแสดงความยินดีทีคุ่ณไดรับการรับรองจากเรา คุณสามารถใชเครือ่งหมาย 

ท่ีแสดงออกถึงความเคารพและเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลกนี้ ในสื่ อโฆษณา 

ทั้งบนเว็บไซตและสื่ อสิ่ งพิมพทั้งบนบรรจุภณัฑ อาคารสํานักงาน และอืน่ ๆ

เครือ่งหมายนีเ้ปนไมเพียงแตเปนสิง่ทีแ่สดงใหเห็นวาคุณผานกระบวนการ 

การรบัรองของ บโูร เวอริทัส แตยงัเปนสัญลกัษณวาคุณไดรบัการรับรอง 

อยางถูกตองดวยวิธีการทีป่รับเฉพาะเพือ่องคกรของคุณ 

มาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะ
IATF 16949 (อุตสาหกรรมยานยนต)์, 
AS/EN 9100 (อวกาศยาน), 
ISO 22000 (อาหาร), FSC (ป่าไม้) และอื�น ๆ

คุณภาพ 
ISO 9001

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ISO 45001

สิ่งแวดลอม
ISO 14001

ความรับผิดชอบตอสังคม
SA 8000

การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ISO 27000

เรามีเครื่องหมายระบบรับรองมาตรฐาน

สําหรับการรับรองทุกประเภท 

สื่อใหเห็นถึง

ความยอดเยี่ยม
ของคุณ

องคกรจะสามารถใชเครื่องหมาย
รับรองระบบมาตรฐานไดที่ไหน 

และอยางไร
เครื่องหมายรับรองจะแสดงใหเห็นวาคุณมีระบบการจัดการที่ดี 

แตไมไดเปนการรับรองเฉพาะเจาะจงตอผลิตภัณฑใด ดวยเหตุนี้เอง 

คุณจะตองระมัดระวัง การใชเครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐาน 

และหามใชเครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐานไปในทาง

ที่จะทําใหเกิดความเขาใจผิดตอผลิตภัณฑและการบริการรับรอง

 ตารางแสดงการอนุญาตใชงานเครื่องหมาย

รับรองระบบมาตรฐานของ บูโร เวอริทัส

บนผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑหลัก

(ทั้งตัวจัดแสดงและการคาปลีก)

บนบรรจุภัณฑขนาดใหญ และอื่น ๆ 

ที่ใชสําหรับการขนสงผลิตภัณฑ 

(บรรจุภัณฑทุติยภูมิหรือบรรจุภัณฑสําหรับการขนสง)

บนยานภาหนะหรือสิ่งกอสรางถาวร

สําหรับการโฆษณา

บนสื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต และโฆษณาอื่น ๆ

พรอมขอความผลิตภัณฑ*

* ผลิตภัณฑนี้ผลิตภายใตระบบการควบคุมที่เปนที่ยอมรับจาก บูโร เวอริทัส
ผานการรับรองดานระบบการจัดการที่สอดคลองกับ ISO 9001:2015

เลขที่การรับรองของ บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น XXXXXXXXXX

หมายเหตุ  โลโกของ บูโร เวอริทัส เซอทิิฟเคชั่น อาจไมปรากฎบนการรับรองความสอดคลอง และการรับรองการวิเคราะห
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การอางอิงถึงการรับรองจาก บูโร เวอริทัส บนสื่อสังคมออนไลน์ 

ขอความบนสื่อสังคมออนไลนควรมีความกระชับไดใจความ แตยังตองระมัดระวัง 

การใชคําที่ทําใหเกิดความความหมายผิดเพี้ยน เมื่อกลาวถึงการรับรองของคุณจาก 

บูโร เวอริทัส คุณตองเจาะจงถึงระบบการจัดการเฉพาะและใหคุณคากับมันเสมอ:

การสื่อสารดิจิทัล

สิ�งที�ควร
และไม่ควรทํา

การสื่อสารดิจิทัลนั้นมีความทาทายในแบบของมัน 

เรามีขอบังคับเพิ่มเติมและแนวทางที่จะชวยใหคุณ 

ทําไดถูกตองยิ่งขึ้น

วิธีการใชเครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐาน 
บนเว็บไซตของคุณ 
โปรดจําไววา เครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐานนี้ครอบคลุมแคระบบการจัดการ 

แตไมรวมถึงผลิตภัณฑของคุณ คุณอาจแสดงเครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐาน 

บนเว็บไซตของคุณที่แสดงสินคาจากแหลงผลิตที่ไดรับการรับรอง อยางไรก็ตาม 

อาจมีการบังคับใชขอความผลิตภัณฑดวย สําหรับหนาเว็บไซตที่แสดงสินคาหลายชนิด 

คุณตองมีความระมัดระวังเปนอยางมากในการควบคุมใหหนาเว็บไซตนั้นมีเพียงสินคา

ที่มาจากแหลงผลิตที่ไดรับการรับรองระบบการจัดการเทานั้น  

หากเวบ็ไซตของคุณสามารถปรับเปลีย่นไดโดยการจัดเรียงหัวขอใหมเพือ่ใหอานได

งายขึน้ คณุตองทาํใหแนใจวาเว็บไซตทีส่ามารถตอบสนองไดของคุณนัน้จะ

ไมแยกโลโกและขอความผลิตภัณฑออกจากกัน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของเราไดรับการรับรอง 

มาตรฐาน ISO 14001 จาก บูโร เวอริทัส

ทําใหแนใจวาโลโกจะมีความสูงไมนอยกวาขนาดที่กาํหนดไว

บูโร เวอริทัส มอบตราประทับดานการรักษโลก 

ใหกับผลิตภัณฑของเรา

สี 

สีของตนฉบับ

เครื่องหมายของ บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น ประกอบดวย 2 สี

Pantone 404 C grey         Pantone 200 C red

ขอบเขต
ขนาด
โลโกตองมีความสูงไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร

สวนขยาย
เพื่อความชัดเจนของโลโก ตองมีพื้นที่วาง(สวนขยาย) 

ขนาดครึ่งหนึ่งของความสูงของกรอบสีแดงในโลโก(h)

สําหรับการรับรองหลายมาตรฐาน

ในโลโกจะมีขอมูลใดบาง 

ระบบมาตรฐานบนเครือ่งหมายรับรองสามารถปรบัเปลีย่นเพือ่แสดงถึง 

มาตรฐานทีคุ่ณไดรบัการรับรองได (เชน ISO 9001, ISO 14001)  

และทีส่ําคญัคือ สวนนีเ้ปนสวนเดียวของโลโกทีส่ามารถปรับแตงได

เครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐานสามารถใชโดยมีการอางอิงถึงเลขที่

การรับรองหรือไมก็ได (เลขที่การรับรองที่ปรากฎอยูบนใบรับรองจาก 

บูโร เวอริทัส จะเปนเลขลิขสิทธิ์เฉพาะขององคกรคุณแตเพียงผูเดียว)

หมายเหตุ เครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐานมีใหเลือกถึง 4 นามสกุล: jpeg, GIF, EPS และ Illustrator.

ส่วนขยาย

สีขาว และสีดํา

สําหรับการรับรองมาตรฐานเดียว

วิธีการใช
เคร่ืองหมายรับรองระบบมาตรฐาน

h

ความสูง
อย่างน้อย

12 มล. 

50% ของ h

50% 
ของ h
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บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น

จะชวยสนับสนุนการ
รับรองของคุณไดอยางไร

หมายเหตุ  โลโกของ บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น อาจไมปรากฎบนการรับรองความสอดคลอง และการรับรองการวิเคราะห

เราเปนพันธมิตรกับลูกคาตลอดทุกประเภท

อุตสาหกรรม เพื่อชี้ใหเห็นถึงความทาทาย

ดานคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย 

การปกปองสิ่งแวดลอม ความเสี่ยงในองคกร 

และความรับผิดชอบตอสังคม 

เครือขายผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบทั่วโลกของเรา

และบริการดานการตรวจสอบ การฝกอบรม 

และการรับรอง จะชวยสนับสนุนพวกเขาในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพดวยการพัฒนากระบวน

การทํางานและระบบการจัดการอยางตอเนื่อง 

ประกาศสําคัญ
กฎ ขอบังคับ และเงื่อนไขของมาตรฐาน ISO มีความสําคัญ

เหนือขอมูลทั้งหมดในเอกสารนี้ การใชเครื่องหมายรับรอง

ระบบมาตรฐานคือสิทธิ์โดยชอบธรรมอันเปนที่ยอมรับจาก 

หนวยงานการรับรอง 

หากการรับรองของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง คุณตองระงับ 

การใชเครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐานในสื่อโฆษณาทั้งหมด 

รวมถึงการอางอิงถึง บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น ในทันที

การใชเครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐานที่ถูกตองคือการทํา

ตามขอสัญญาและอาจถูกจับตามองในระหวางการตรวจสอบ 

หากคุณมีความประสงคจะโฆษณาความสําเร็จของคุณ 

บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น สามารถชวยใหคุณ 

ไดดําเนินการตามกรอบการทํางานที่คุณกําหนดไว

• เราสามารถชวยองคกรในการจัดงานพิธีการลงลายมือชื่อรวมกัน 
ในใบรับรองอยางเปนทางการ

• เราสามารถแนะแนวทางการใชเครื่องหมายรับรองระบบมาตรฐาน 
ที่เหมาะสมแกคุณ

• คุณอาจเผยแพรเอกสารทางการที่ไดรับการตรวจสอบ 
จาก บูโร เวอริทัส แลว

เรามอบแนวทางในการสื่อสารและ 

สรางความโดดเดนใหกับการรับรองของคุณ

• คุณสามารถแบงปนประสบการณความสําเร็จของคุณ 
ในงานสัมนาของ บูโร เวอริทัส

• เราสามารถชวยสรางกรณีศึกษาหรือวีดีทัศน 
แลวโฆษณาผานชองทางสื่อสังคมออนไลนของเรา

บูโร เวอริทัส

ผูนําดานการรับรอง
ระดับโลก

sale.support@th.bureauveritas.com
www.bureauveritas.co.th

อเมริกา 

12 แอฟริกา 

13

ยุโรป 

15 เอเชีย, 
ตะวันออกกลาง 
และแปซิฟก 

15

สํานักงานการรับรองทั่วโลก

6 7

For more information:

Bureau Veritas Thailand
Bureau Veritas TH
Bureau_Veritas_Thailand
Bureau Veritas Thailand
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บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคช่ัน (ประเทศไทย)

อาคาร Bangkok Tower ช้ัน 16

2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม

บางกะป หวยขวาง

กทม. 10310

www.bureauveritas.co.th




