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สญัญาการรบัรอง 

สญัญาการรับรองนี้ ("สญัญา") ท าขึน้โดยและระหวา่งหน่วยจัดซือ้ Intertek และผูใ้หก้ารรับรองมาตรฐาน ซึง่ระบไุวใ้น

สญัญาใหบ้รกิาร ("Intertek") และลกูคา้ 

ขอ้ 1 – กระบวนการตรวจประเมนิ 

1.1 สถานทีแ่ละมาตรฐาน ลกูคา้ขอสงวน Intertek เพือ่ประเมนิโปรแกรมระบบของลกูคา้ทีส่ถานทีท่ีก่ าหนดของ

ลกูคา้ ("สถานที"่)ทีท่ าสญัญากบั Intertek ส าหรับบรกิารการรับรองตามมาตรฐานทีก่ าหนดและ / หรอืเอกสาร
บงัคบัอืน่ ๆ ("มาตรฐาน")สญัญาในการใหบ้รกิารทีย่อมรับโดยลกูคา้ระบขุอบเขตของการรับรองทีร่ะบไุวใ้น

สญัญาฉบบันี้ซึง่รวมถงึสถานทีแ่ละมาตรฐาน 
 

1.2 ขอ้มลูลกูคา้ ลกูคา้ยอมรับวา่การตรวจสอบของ Intertek จะก าหนดใหล้กูคา้ให ้ Intertek ทัง้โดยวาจาหรอืเป็น
ลายลักษณ์อกัษร โดยมขีอ้มลูและเอกสารเกีย่วกับระบบ / โปรแกรมทีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งครบถว้นถกูตอ้งและ

เป็นปัจจุบนัมากทีส่ดุ ลกูคา้ยนิยอมทีจ่ะใหเ้อกสาร นโยบาย ขัน้ตอน คูม่อืและขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

แก ่ Intertek ทนัท ี หากลกูคา้ประสงคท์ีจ่ะไมใ่หข้อ้มูล เอกสารหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ บางอยา่งแก ่ Intertek บน
พืน้ฐานของสทิธทิางกฎหมาย (เชน่ทนายความ - ลกูคา้) หรอืขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิอ์ ืน่ ๆ (เชน่ ความลับ

ทางการคา้) Intertek อาจไม่สามารถใหก้ารรับรองไดเ้วน้แตท่าง Intertek และ ลกูคา้ตกลงหาขอ้สรุปรวมกนั 
 

1.3 ความชว่ยเหลอืลกูคา้ ลกูคา้ยอมรับวา่ขัน้ตอนการตรวจสอบจะตอ้งมกีารประเมนิผลทีไ่ซตง์านโดยผูต้รวจ

ประเมนิของ Intertek ("ผูต้รวจสอบ") ไมว่า่จะเป็นพนักงานประจ าหรอืพนักงานทีง่านในนามของบรษัิท 
Intertek นอกจากนีล้กูคา้ตกลงทีจ่ะยนิยอมใหม้กีารประเมนิผลดงักลา่วของแตล่ะสถานทีใ่นชว่งเวลาท าการ

ปกตขิองลกูคา้ การตรวจประเมนิอาจมผีูเ้ขา้ร่วมและ / หรอืผูส้งัเกตการณ์จาก Intertek และผูใ้หก้ารรับรองของ 
Intertek และองคก์รผูม้อี านาจของภาคอืน่ ๆ ในระหวา่งการเยีย่มชมสถานทีแ่ตล่ะครัง้ ลกูคา้จะตอ้งมผีูบ้รหิาร

และบคุลากรคนอืน่ ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับผูต้รวจประเมนิในสถานทีแ่ละเพือ่อธบิายการด าเนนิงานของ
สถานทีแ่ละระบบของบรษัิท นอกจากนี ้ กอ่นหรอืเมือ่เริม่การเยีย่มชมสถานทีใ่ด ๆ ลกูคา้จะตอ้งสรุปอย่าง

ครบถว้นเกีย่วกับขัน้ตอนดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทัง้หมดรวมถงึขอ้จ ากดั ทีต่อ้งปฏบิตัติามในสว่นของ

สถานทีข่องลกูคา้ 
 

1.4 กระบวนการตรวจสอบ รายละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนการตรวจสอบของ Intertek มอียู่ทีเ่ว็บไซตข์อง Intertek 
สามารถเขา้ชมไดท้ี:่ http://www.intertek.com/knowledge-education/seven-steps-certification/ 

 

1.5 การตรวจประเมนิทีไ่ม่สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ลกูคา้ตอ้งเขา้ใจวา่การตรวจประเมนิเป็นการตรวจสอบการปฏบิตั ิ
ตามกฎหมาย / ขอ้บงัคับและทาง Intertek จงึไมม่ภีาระหนา้ทีใ่นการวเิคราะหว์า่ทบทวนกระบวนการและ

สถานทีข่องลกูคา้เพือ่ประเมนิวา่ขอ้มลูดงักลา่วสอดคลอ้งกบัหรอืละเมดิขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ / หรอื
ขอ้บงัคับใด ๆ ในกรณีทีผู่ต้รวจประเมนิพบวา่มกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ / หรอืขอ้ก าหนดใด ๆ ที่

เกีย่วกบัขอบเขตของการรับรอง ผูต้รวจประเมนิจะรายงานขอ้สงัเกตนี้อยา่งเป็นทางการโดยตรงตอ่ลกูคา้ ลกูคา้

จะตอ้งด าเนนิการอยา่งเหมาะสม, รายงานตามสิง่ทีจ่ าเป็นตอ่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบดแูลดา้นกฏระเบยีบตาม
ความเหมาะสม เมือ่ผูต้รวจประเมนิรายงานขอ้สงัเกตตอ่ลกูคา้แลว้ทาง Intertek และผูต้รวจประเมนิจะไม่

รับผดิชอบตอ่ความรับผดิชอบหรอืหนา้ทีอ่สิระในการรายงานโดยตรงตอ่หน่วยงานก ากับดแูลดา้นกฏระเบยีบการ
ตอบสนองของทางลกูคา้ตอ่กจิกรรมนีจ้ะไดรั้บการตดิตามโดยผูต้รวจประเมนิในระหวา่งการเขา้รับการตรวจ

ประเมนิในครัง้ถัดไปเพือ่ยนืยันวา่ลกูคา้ไดป้ฏบิตัอิย่างตอ่เนือ่งตามมาตรฐานดงักลา่ว  
 

ขอ้ 2 - การรบัรอง การใชเ้ครือ่งหมายการรบัรองและการตรวจตดิตาม 

2.1 การรับรองและขอบขา่ยการใชเ้ครือ่งหมายการรับรอง หลงัจากการตรวจประเมนิรับรองและการพจิารณาของ 
Intertek วา่ระบบการจัดการเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง Intertek ลงทะเบยีนรายชือ่ลกูคา้วา่มรีะบบการจัดการที่

ไดรั้บการรับรอง เมือ่ไดรั้บการรับรองแลว้ Intertek ตกลงวา่ลกูคา้จะมสีทิธแิละขอบเขตในการใชเ้ครือ่งหมายรับรอง 

http://www.intertek.com/knowledge-education/seven-steps-certification/
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Intertek ทีก่ าหนด รวมทัง้เครือ่งหมายของผูใ้หก้ารรับรอง ("เครือ่งหมายการรับรอง") หากไดรั้บอนุญาต ส าหรับ
วตัถปุระสงคใ์นการระบรุะบบการจัดการของลกูคา้ทีไ่ดรั้บการรับรอง เครือ่งหมายรับรองทัง้หมดจะใชใ้นลักษณะและตาม

ขอ้จ ากดัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของ Intertek ตามทีร่ะบไุวใ้น F205 - การใชใ้บรับรองและการรับรองและเครือ่งหมาย
รับรองคณุภาพทีโ่พสตไ์วใ้นเว็บไซตข์อง Intertek ที ่ http://www.intertek.com/auditing/management-

systems/policy/ Intertek จะมหีนา้ทีใ่นการพจิาราณาวา่การใชเ้ครือ่งหมายรับรองระบบการจัดการของลกูคา้จะเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของสญัญาฉบับนีแ้ละขอ้ก าหนดของ Intertek ลกูคา้จะตอ้งยอมรับการระงับการใชเ้ครือ่งหมายรับรอง
ทนัทใีนกรณีที ่Intertek ตรวจพบวา่การใชเ้ครือ่งหมายการรองรับผดิจากขอบเขตของทีก่ าหนด 

2.2 ความรับผดิชอบของบรษัิท ลกูคา้จะตอ้งมรีะบบทีม่กีารจัดท าเป็นเอกสารส าหรับจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้อยา่งมี
ประสทิธผิลรวมถงึการเก็บรักษาบนัทกึของขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดและการด าเนนิการแกไ้ขทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ/โปรแกรม

และใหข้อ้มูลดงักลา่วตามที ่Intertek รอ้งขอ 

2.3 การตรวจตดิตามและการตรวจประเมนิตอ่อายกุารรับรองซ ้า ลกูคา้ตอ้งรับทราบจาก Intertek ถงึการด าเนนิการ (i) 

การเขา้ตรวจตดิเป็นระยะๆ (การตรวจตดิตาม) ของแตล่ะสถานทีท่ีไ่ดรั้บการรับรองเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบ/โปรแกรมของ

ลกูคา้ยังคงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานทีไ่ดรั้บการรับรอง (ii) การตรวจนอกรอบ (ทัง้ทีป่ระกาศหรอืไมไ่ด ้
ประกาศ) เพือ่ตดิตามผลการตรวจประเมนิครัง้ทีผ่่านมา เพือ่ตรวจประเมนิถงึการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงทีร่ะบโุดย

ลกูคา้หรอืตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ ทีท่าง Intertek อาจไดรั้บจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ระบวุา่ระบบ/โปรแกรมอาจไมเ่ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานทีไ่ดรั้บการรับรองและ (iii) ตรวจประเมนิเพือ่ตอ่อายกุารรับรอง/โปรแกรมของลกูคา้

วตัถปุระสงคใ์นการตรวจประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนื่องของขอ้ก าหนดทัง้หมดของมาตรฐาน วนัทีข่องการตรวจ

ตดิตามการครัง้แรกหลงัจากไดรั้บการรับรองครัง้แรกจะตอ้งไม่เกนิ 12 เดอืนนับจากวนัทีไ่ดรั้บการรับรอง (ขอ้เสนอ 9 
เดอืนนับจากวนัทีไ่ดรั้บการรับรอง) การตรวจตดิตามภายหลงัจะตอ้งด าเนนิการตรวจประเมนิอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 

ยกเวน้ในปีทีม่กีารตอ่ใบรับรอง การตรวจประเมนิเพือ่ใหก้ารรับรองใหมต่อ้งด าเนินการกอ่นประมาณ 3 เดอืน กอ่นที่
ใบรับรองจะหมดอาย ุ ระยะเวลาของการตรวจประเมนิเหลา่นีข้ ึน้อยูก่ับประวตัสิมรรถนะของระบบ/โปรแกรมและปัจจัยอืน่ๆ 

และในกรณีทีม่คีวามไมส่อดคลอ้งขัน้รุนแรง (Major) กบัระบบการจัดการ/โปรแกรมหรอืถา้มกีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 
เกดิขึน้ ซึง่จะมผีลตอ่การรับรอง 

2.4 การแกไ้ข ลกูคา้จะตอ้งแจง้ให ้Intertek ทราบทนัทขีองการรอ้งขอใดๆ เพือ่เปลีย่นแปลงขอบเขตการรับรองหรอืการ

เปลีย่นแปลง ดา้นอืน่ๆ แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัระบบ/โปรแกรมทีอ่าจมผีลตอ่การรับรองและ/หรอื
ความสามารถของตนในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของการรับรอง การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจรวมถงึการเปลีย่นแปลง

ตามกฎหมาย, การคา้, สถานะองคก์ร หรอืเจา้ของกจิการ, ฝ่ายบรหิารจัดการ และการปรับเปลีย่นนโยบายทีม่นัียส าคญั, 
กระบวนการ, อปุกรณ์เครือ่งจักร, สิง่อ านวยคสามสะดวก, สภาพแวดวอ้มในการท างาน หรอืทรัพยากรอืน่ๆ และ/หรอื

สถานะความสอดคลอ้งการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วกับขอบขา่ยทีไ่ดรั้บการรับรอง ขอ้เพิม่เตมิลกูคา้ตอ้งด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารใหก้บัทาง Intertek, การประยกุตใ์ชก้ฎหมาย, นโยบาย, ขัน้ตอนการท างาน, คูม่อื, การด าเนนิการ
แกไ้ขและขอ้มูลอืน่ๆ ตามที ่ Intertek รอ้งขอเพือ่ตรวจประเมนิวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลตอ่สถานะของการ

รับรองของระบบ/ โปรแกรมของลกูคา้ Intertek จะมสีทิธิท์ีจ่ะตรวจประเมนิระบบซ ้าทัง้หมดหรอืบางสว่นของระบบ/
โปรแกรมของลกูคา้ หากเห็นวา่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นหรอืเหมาะสมเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ระบบ/โปรแกรมของลกูคา้ยังคงสอดคลอ้ง

และเป็นไปตามมาตรฐาน 

2.5 การทบทวนแกไ้ขขอ้ก าหนดหรอืมาตรฐาน ลกูคา้ตอ้งรับทราบวา่มาตรฐานและ/หรอืขอ้ก าหนดตามสญัญาของ 
Intertek อาจมกีารปรับปรุงเป็นครัง้คราว หากการปรับเปลีย่นมาตรฐานและ/หรอืขอ้ก าหนดของ โดย Intertek จะ

พจิารณาลักษณะและขอบเขตของกจิกรรมการตรวจสอบเพิม่เตมิทีจ่ าเป็น หากม ี และก าหนดการทีก่ าหนดใหท้าง 
Intertek ตรวจประเมนิเพือ่ยนืยันความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

2.6 การด าเนนิการแกไ้ข การบงัคบัใชแ้ละการอทุธรณ์ หาก Intertek พจิารณาวา่ระบบ/ โปรแกรมของลกูคา้ ไมเ่ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดการรับรองแลว้ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนนิการแกไ้ขตามดงักลา่วที ่ Intertek อาจรอ้งขอภายในระยะเวลาที ่

Intertek ก าหนด ลกูคา้รับทราบและตกลงวา่ Intertek อาจด าเนนิการเพิม่เตมิดงักลา่วตามทีก่ าหนดไวเ้พือ่ใหเ้หมาะสม

กบัความไมส่อดคลอ้งกนัดงักลา่วหรอืส าหรับการเกดิขึน้ซ ้าของการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด ทา่มกลางสิง่อืน่ๆ การ
ด าเนนิการดงักลา่วอาจรวมถงึการระงับหรอืยกเลกิการรับรองส าหรับสถานทีท่ัง้หมดทีข่อการรับรอง และการแจง้ความไม่

สอดคลอ้งหรอืการมอบหมายใหแ้กบ่คุคลอืน่ตามทีผู่ใ้หก้ารรับรองของ Intertek ก าหนด ลกูคา้มสีทิธทิีจ่ะอทุธรณ์ค า
ตดัสนิของ Intertek ตามทีร่ะบใุน GOP208-กระบวนการโตแ้ยง้และการอทุธรณ์ซึง่โพสตไ์วใ้นเว็บไซตข์องIntertekที ่

http://www.intertek.com/auditing/management-systems/policy/ 
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ขอ้ 3 - ขอ้ก าหนดท ัว่ไป 

3.1 ระยะเวลาการเก็บรักษาบันทกึและรักษาความลับ Intertek จะมกีารเก็บตน้ฉบับหรอืส าเนาของเอกสารทีป่ระยุกตใ์ช ้

ในระบบการจัดการ นโยบาย, ขัน้ตอน, คูม่อืตลอดจนขอ้มูลอืน่ ๆ ทีม่ใีหใ้นระหวา่งการตรวจประเมนิ ยกเวน้ในกรณีที่
ขอ้มลูที ่ Intertek ไดรั้บอยู่แลว้ หรอือาจจะไดรั้บเพิม่เตมิในอนาคตความรูท้ีส่ามารถเปิดเผยได,้ และยกเวน้ทีก่ฎหมาย

หรอืกระบวนการทางกฎหมายก าหนดไว,้ Intertek ตกลงและยนิยอมทีจ่ะเก็บรักษาขอ้มลูดงักลา่วเป็นความลับและไมใ่ช ้

ขอ้มลูดงักลา่วในลักษณะทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก ่ ลกูคา้ นอกจากนี ้ Intertek จะตอ้งรักษาความลับอยา่งเคร่งครัด 
ยกเวน้แตต่ามทีก่ฎหมายก าหนด ในชว่งระยะเวลาทีใ่หก้ารรับรองและหลงัจากสิน้สดุสญัญาของการรับรอง ขอ้มูลทีไ่ดรั้บ

ในระหวา่งการตรวจประเมนิและบนัทกึไวใ้นรายงานการตรวจประเมนิ อยา่งไรก็ตาม, การพจิารณาขา้งตน้จะไมถ่อืวา่หรอื
เป็นการตคีวามใดๆ ในลกัษณะทีห่า้มมใิห ้Intertek เปิดเผยตอ่สาธารณะถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัการอนุญาต, การปฏเิสธ, 

การพักใชก้ารรับรองหรอืการถอดถอนการรับรอง หรอืการจัดท าส าเนารายงานการตรวจสอบทีส่มบรูณ์หรอืบางสว่นตามที่
ระบโุดยผูท้ีใ่หก้ารรับรองของ Intertek และองคก์รผูม้อี านาจในภาค หรอืใหก้ารเขา้ถงึขอ้มูลลกูคา้ รวมทัง้ส าเนาเอกสาร

การตรวจประเมนิไปยังผูท้ีใ่หก้ารรับรองของ Intertek และเจา้หนา้ทีอ่งคก์รทีม่อี านาจเพือ่การตรวจประเมนิ ยกเวน้ตามที่

ก าหนดไวใ้นเอกสารการรับรองทีเ่กีย่วขอ้ง, Intertek จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากลกูคา้เพือ่
เปิดเผยขอ้มลูแกห่น่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีม่กีฎหมายก าหนด การใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความลับแกบ่คุคลทีส่าม 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอืน่ๆ จ าเป็นตอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูลบั Intertek จะตอ้งด าเนนิการตามนัน้ นอกจากมกีาร
ควบคมุโดยกฎหมาย ตอ้งแจง้ขอ้มลูใหก้ับลกูคา้หรอืผูเ้กีย่วขอ้งใหรั้บทราบ 

3.2 การละเวน้ ไมม่กีารละเวน้ใดๆ ถกูระบอุยูใ่นสญัญานี ้ หรอืการละเมดิใด ๆ กอ่นหนา้นี ้ ควมกีารตคีวามอยา่งตอ่เนือ่ง

จากการละเวน้ หรอืควรตคีวามการละเวน้ บทบัญญัตหิรอืการละเมดิอืน่ๆ 

3.3 ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีเ้ริม่บงัคับตัง้แตว่นัทีม่กีารลงนามในสญัญานี ้ และยังคงมผีลตามระยะเวลาการ

ใหบ้รกิาร 

 


