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การใช้ เครื่ องหมายรับรอง Lloyd's Register และการ
โปรโมทการได้ รับอนุมัติของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้รับการรับรองจาก Lloyd's Register

หากมีการเปลีย่ นแปลงเครื่ องหมาย

ในฐานะลูกค้าที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถใช้ตรารับรอง Lloyd's
Register (LR) เพื่อแสดงความสําเร็ จของคุณให้ลูกค้า ผูท้ ี่สนใจ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก เอกสารข้อมูลฉบับนี้ ได้รับออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่ องหมายรับรองที่คุณได้รับ รวมถึงให้คาํ แนะนํา
เกี่ยวกับการใช้เครื่ องหมาย

หากเครื่ องหมาย LR มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบจาก
สํานักงาน LR ประจําพื้นที่ของคุณ โปรดแก้ไขเครื่ องหมายเป็ นแบบใหม่
ตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ วที่สุดตามเวลาที่คุณสะดวก โดยหลักการแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามการตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุใบรับรองครั้ง
ต่อไปของคุณ บริ ษทั ของคุณสามารถใช้เครื่ องหมายจาก LR แบบเก่าได้ต่อไป
ในระยะเวลาที่เหมาะสม โปรดติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้าของ LR ในพื้นที่ของ
คุณ ซึ่งมีความยินดีในการช่วยเหลือคุณสําหรับการเปลี่ยนแปลงเป็ น
เครื่ องหมายรับรองที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั

การใช้ เครื่ องหมาย
คุณสามารถใช้เครื่ องหมายรับรอง LR ที่เกี่ยวข้องบนกระดาษหัวจดหมาย
เอกสารเผยแพร่ อาคารบริ ษทั ป้ ายธง ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่เป็ นของคุณ
โดยสามารถทําซํ้าเป็ นสี เดียวสี ใดและขนาดใดก็ได้ที่สามารถอ่านได้ชดั เจน

ตัวอย่ างของเครื่ องหมายรับรอง LR:

เรามีเครื่ องหมายแบบสว่างและแบบมืดให้ พร้อมกับรู ปแบบ CMYK เพื่อใช้
สําหรับงานพิมพ์ และรู ปแบบ RGB เพื่อใช้บนจอ ทั้งนี้ เพื่อให้คุณแสดง
เครื่ องหมายได้ดีที่สุด
สําหรับองค์กรที่มีความประสงค์จะแสดงเครื่ องหมาย LR บนยานพาหนะใดๆ
ของบริ ษทั เรามีเครื่ องหมายขนาดใหญ่ในทั้งแบบสว่างและแบบมืดสําหรับ
การรับรองเดี่ยวและหลายการรับรอง

Lloyd's Register

การใช้ เครื่ องหมายรั บรอง Lloyd's Register และการโปรโมทการได้ รับอนุมัติของคุณ | 01

การใช้ เครื่ องหมายในทางที่ผิด
เครื่ องหมายรับรองจาก LR ไม่ได้เป็ นการแสดงการรับรองสิ นค้าหรื อบริ การ
ดังนั้นจึงไม่สามารถแสดงเครื่ องหมายนี้บนสิ นค้าหรื อบนบรรจุภณั ฑ์ของ
สิ นค้าได้โดยตรง เครื่ องหมายนี้ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการของคุณ จึง
สามารถนํามาใช้ในบริ บทนี้ได้เท่านั้น

หากการรับรองจาก LR ของคุณถูกเพิกถอน คุณต้องหยุดใช้เครื่ องหมาย และ/
หรื อแถลงการณ์รับรองใดๆ และส่ งคืนหนังสื อรับรองที่เป็ นการยกระดับการ
รับรองของคุณทันที หากยังคงใช้เครื่ องหมาย และ/หรื อแถลงการณ์รับรองใน
กรณี ดงั กล่าวต่อไป LR อาจดําเนิ นการตามกฎหมายกับบริ ษทั ของคุณ

คุณไม่สามารถใช้เครื่ องหมายรับรองจาก LR ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการ
ทดสอบหรื อรายงานการปรับเทียบ หรื อใบรับรอง รวมถึงไม่สามารถใช้กบั
การรับรองความสอดคล้องได้
ห้ามใช้เครื่ องหมายนี้ในการแสดงเป็ นนัยว่ามีการรับรองอยูจ่ ริ ง ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อจํากัดของ LR และสถานที่ซ่ ึ งพิมพ์อยูบ่ น
ใบรับรองของคุณ
แถลงการณ์รับรอง
แถลงการณ์รับรองสามารถใช้บนบรรจุภณั ฑ์ (ที่สามารถถูกนําออกได้โดย
สิ นค้าจะไม่แตกสลายหรื อได้รับความเสี ยหาย) หรื อข้อมูลกํากับ (ที่ถูกมองว่า
เป็ นสิ่ งที่มาแยกกัน หรื อถูกแกะโดยง่าย) เพื่อแสดงว่าคุณมีระบบการจัดการที่
ได้รับการรับรอง
ฉลากที่พิมพ์หรื อแผ่นระบุตวั ตนนั้นถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นค้า
แถลงการณ์ดงั กล่าวอาจมีการระบุถึง:
•
•
•

การระบุตน (เช่น ตราสิ นค้าหรื อชื่อ)
ประเภทของระบบการบริ หารจัดการและมาตรฐานที่ใช้
LR ในฐานะหน่วยรับรอง

การใช้เครื่ องหมายรับรองอย่างถูกต้องของคุณ ทั้งเครื่ องหมาย LR หรื อ
แถลงการณ์รับรอง เป็ นภาระผูกพันตามสัญญา LR จะคอยตรวจสอบการใช้
เครื่ องหมายและแถลงการณ์รับรองระหว่างการตรวจตราและการตรวจเยีย่ ม
เพื่อต่ออายุใบรับรอง
การใช้ หนังสื อรับรองในทางที่ผดิ และการเพิกถอนใบรับรอง
หากบริ ษทั ของคุณนําเครื่ องหมายหรื อแถลงการณ์การรับรองไปใช้ในทางที่ผิด
และยังคงกระทําผิดอย่างต่อเนื่ องหลังจากที่มีการตักเตือนถึงการกระทําผิด
ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ของคุณอาจถูกเพิกถอนใบรับรองจาก LR ได้
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