ข้ อกำหนดและเงื่อนไข
โซโคเทค เซอร์ ติฟิเคชัน่ อินเตอร์ แนชัน่ แนล (SCI-AO) เป็ นหน่วยงานที่ได้การรับรองให้เป็ นหน่วยงานที่ให้บริ การต่างๆ
ในด้านการรับรองมาตรฐานผ่านเครื อข่ายสานักงานตัวแทนที่มีอยูท่ วั่ โลก
การให้บริ การต่างๆ ในด้านการรับรองมาตรฐานนั้น มีการบริ หารจัดการและการควบคุมภายใต้ SCI-AO และการตัดสิ นใจ
ต่างๆ ทั้งหมดในเรื่ องการให้การรับรองมาตรฐานจะกระทาภายใน SCI-AO
เงื่ อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ที่ ระบุในเอกสารฉบับนี้ กาหนดหน้าที่ต่างๆ ขององค์กรลูกค้าต่างๆ ทั้งหมด ที่ ได้แต่งตั้ง
SCI-AO ให้ดาเนินการให้การรับรองมาตรฐาน โดยลงนามในสัญญาผูใ้ ช้บริ การของ SCI-AO ตามที่ตวั แทนท้องถิ่นของ
โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ อินเตอร์แนชัน่ แนล เป็ นผูจ้ ดั ทา
1.

คำจำกัดควำม

กำรตรวจประเมิน : การตรวจประเมินที่หน่วยงานด้านการตรวจประเมินเป็ นผูด้ าเนินการ โดยที่หน่วยงานตรวจประเมิน
ดังกล่าวเป็ นอิสระจากลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองระบบบริ หารจัดการของลูกค้า
ทีมงำนผู้ตรวจประเมิน : ทีมงานที่ประกอบไปด้วยผูต้ รวจประเมินที่ได้รับอนุ ญาต ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถใน
การดาเนินการตรวจประเมินองค์กรของลูกค้า
เครื่องหมำยกำรรับรอง : โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน่ อินเตอร์แนชัน่ แนล
ตัวแทนท้ องถิ่น : ตัวแทนหรื อหน่ วยงานท้องถิ่ นที่ ไ ด้รับอนุ ญ าตอย่างเป็ นทางการในการให้บ ริ การรั บรองมาตรฐาน
ซึ่งเป็ นบริ การของ SCI-AO ในกรณี ที่ไม่มีหน่วยงานท้องถิ่น SCI-AO จะเป็ นผูด้ าเนินการให้บริ การดังกล่าวด้วยตนเอง
กลุ่มโซโคเทค : บริ ษทั ต่างๆ ทัว่ โลกที่อยูใ่ นกลุ่มโซโคเทค
2.

ขอบเขตกำรตรวจประเมิน

1.1
SCI-AO ได้ยอมรับการแต่งตั้งขององค์กรลูกค้า เพื่อดาเนิ นการตรวจประเมินระบบบริ หารจัดการขององค์กร
ลูกค้า (“กำรตรวจประเมิน”) และในกรณี ที่ระบบบริ หารจัดการขององค์กรลูกค้าเป็ นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ระบุใน
ใบเสนอราคา SCI-AO จะให้การรับรอง โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ (“กำรรับรองมำตรฐำน”)
เอกสารการติดต่อสื่ อสารต่างๆ ทั้งหมดระหว่างองค์กรลูกค้าและ SCI-AO จะได้รับการส่ งต่อไปยังและดาเนิ นการโดย
ตัวแทนท้องถิ่นของท่าน ยกเว้นกรณี ตามที่ระบุในข้อ 17.3 ด้านล่าง
1.2
ตัวแทนท้องถิ่นจะดาเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจประเมินว่าองค์กรของลูกค้ามีระบบบริ หารจัดการที่เป็ นไป
ตามข้อกาหนดในเรื่ องมาตรฐาน และโดยการดาเนินการตรวจประเมินที่เหมาะสมเพื่อประเมินว่าระบบบริ หารจัดการของ
องค์กรลู กค้าสามารถพัฒ นาการดาเนิ น งานขององค์กรได้อ ย่างต่ อ เนื่ องหรื อ ไม่ (“ ขอบเขตของกำรตรวจประเมิน ”)
ตัวแทนท้องถิ่นจะแจ้งชื่อของผูต้ รวจประเมินให้องค์กรของลูกค้าทราบ
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1.3
SCI-AO ขอรับรองว่าการตรวจประเมินจะมีผล ณ เวลาที่ดาเนินการตรวจประเมิน การรับรองใดๆ ก็ตามที่ได้ให้
ไว้จะมีผลเป็ นระยะเวลาสามปี ทั้งนี้ ให้ข้ ึนอยู่กบั การเพิกถอนการรับรองที่ได้กระทามาก่อนครบกาหนดวันสิ้ นอายุ และมี
เงื่อนไขว่าองค์กรของลูกค้ายังคงต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปหลังจากการรับรองสิ้นอายุลง
2.

กำรตรวจประเมิน

2.1
เนื้อหาของงานและกาหนดระยะเวลาต่างๆ สาหรับการตรวจประเมินในแต่ละครั้งที่ได้แจ้งให้องค์กรลูกค้าทราบ
เป็ นเพียงการประมาณการที่อิงจากการหารื อในเบื้องต้นกับตัวแทนท้องถิ่นและจากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากองค์กร
ลู ก ค้า ในกรณี ที่ SCI-AO และตัว แทนท้อ งถิ่ น พิ จ ารณาว่ า ไม่ ส ามารถด าเนิ น การตามแผนงานที่ ไ ด้ห ารื อส าหรั บ
การตรวจประเมินได้ ตัวแทนท้องถิ่นจะจัดเตรี ยมและส่งข้อเสนอฉบับใหม่ที่ได้รับแก้ไขให้แก่องค์กรลูกค้าเพื่อพิจารณา
2.2
ตัวแทนท้องถิ่ นจะว่าจ้างผูต้ รวจประเมิ น ที่ มีคุ ณสมบัติ เหมาะสม (“ผู้รับจ้ ำงช่ วง”) ในบางครั้ งคราว เพื่อให้
ดาเนินการตรวจประเมินในนามของ SCI-AO นอกเหนือไปจากพนักงานเต็มเวลาของตัวแทนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตัวแทนท้องถิ่น
จะแจ้งชื่อของผูร้ ับจ้างช่วงให้องค์กรลูกค้าทราบ และจะอนุมานว่าองค์กรลูกค้าตกลงยอมรับการว่าจ้างดังกล่าว
2.3
ตัวแทนท้องถิ่นจะไม่ว่าจ้างช่วงซึ่ งหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่ตนมีภายใต้สัญญาฉบับนี้ โดยมิได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากองค์กรลูกค้าก่อน ทั้งนี้ จะไม่มีการว่าจ้างให้บุคคลภายนอกดาเนินการตัดสิ นใจในเรื่ องการให้
การรับรอง การปฏิเสธการรับรอง การคงไว้ซ่ ึ งการรับรอง การขยายหรื อการลดขอบเขตการรับรอง การต่ออายุการรับรอง
การระงับการรับรองหรื อการดาเนินการให้การรับรองกลับมามีผล หรื อการเพิกถอนการรับรอง
2.4
ในกรณี ที่ตวั แทนท้องถิ่นแต่งตั้งผูร้ ับจ้างช่วงใดๆ ก็ตาม ตามสัญญาข้อ 2.2 (โดยร่ วมกับ SCI-AO) ตัวแทนท้องถิ่น
จะยังคงต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักสาหรับงานที่ผรู ้ ับจ้างช่วงดังกล่าวรายใดๆ ก็ตามเป็ นผูก้ ระทา และสาหรับคาแนะนา
ที่ได้ให้ไว้ในเรื่ องการรับรองใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็ นคาแนะนาที่ให้ไว้ตามการตรวจประเมิน
3.

กำรตรวจประเมินประเภทต่ ำงๆ

3.1
การตรวจประเมิ นเพื่อ ขอการรั บรอง การตรวจประเมิ นต่ออายุ การตรวจติ ดตามผล หรื อการตรวจประเมิ น
ประเภทอื่นๆ จะเป็ นไปตามที่ตวั แทนท้องถิ่นและองค์กรลูกค้าตกลงกัน โดยพิจารณาจากลักษณะของการเข้าตรวจสถานที่
และคามัน่ สัญญาต่างๆ ขององค์กรลูกค้าและตัวแทนท้องถิ่นที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้า
3.2
ตัวแทนท้องถิ่นจะดาเนินการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองเป็ นระยะเวลาอย่างน้อยสองเดือนก่อนการรับรอง
สิ้ นอายุ เพื่อยืนยันว่าการรับรองมีผลบังคับอย่างต่อเนื่ องไม่ขาดตอน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผลจากการตรวจประเมินเป็ นไปใน
ทิศทางที่ดี
3.3
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่กระทาต่อขอบเขตการรับรอง จานวนมาตรฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ จานวนพนักงาน
และ/หรื อสถานที่ ไม่ว่าจะในครั้งใดก็ตาม ซึ่งกระทาบนหลักการที่ได้ร่างหนังสื อเสนอราคาฉบับนี้ จะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไข
เรื่ องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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3.4
ในการกาหนดจานวนวันสาหรั บ การตรวจประเมิ น จะอิงตามมาตรฐานสากล และ/หรื อมาตรฐานท้องถิ่ นที่
สามารถนามาบังคับใช้ได้ ณ ขณะที่มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับ
4. กำรยกเลิก กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรเลื่อนกำหนดกำรตรวจประเมินโดยองค์กรลูกค้ำ
4.1
เมื่อองค์กรลูกค้ากาหนดหรื อร้องขอให้มีการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง หรื อการเลื่อนการตรวจประเมินที่ได้กาหนด
ระยะเวลาไว้แล้ว องค์กรลูกค้าจะต้องแจ้งให้ตวั แทนท้องถิ่นทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อยสามสิ บวันทาการ
ก่อนถึงวันที่กาหนดไว้สาหรับการตรวจประเมิน ทั้งนี้ SCI-AO สงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกจานวน
ร้อยละ 50 ของค่าบริ การการตรวจประเมิน แม้ว่าจะยังไม่ได้ให้บริ การก็ตาม
4.2
องค์กรลู กค้า จะต้อ งรั บ ทราบว่ าการไม่ ด าเนิ น การตรวจประเมิ น ตามระยะเวลาที่ ไ ด้ก าหนดไว้ การยกเลิ ก
การเปลี่ยนแปลง หรื อการเลื่อนกาหนดการตรวจประเมิน อาจทาให้การรับรองถูกระงับหรื อเพิก ถอน (หรื ออาจทาให้ตอ้ ง
ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ซ้ าอีกครั้ง ในกรณี ของข้อกาหนดขั้นตอนที่ 2 ตามที่ระบุขา้ งต้น) จะต้องมีการตรวจประเมินทุก
สิ บสองเดือนเป็ นอย่างน้อย หรื อในระยะเวลาที่เร็ วกว่านั้น ในกรณี ที่ลูกค้ากาหนด
5. กำรตรวจประเมินพิเศษ
5.1

การตรวจประเมินพิเศษอาจจาเป็ นต้องเกิดขึ้น ในกรณี ดงั ต่อไปนี้

ก.

การขยายขอบเขตการตรวจประเมิน

ข.
การตรวจประเมิ น ที่ ได้รับแจ้ง ล่วงหน้า ว่า ต้องด าเนิ น การในระยะเวลากระชั้น ชิ ด (การสื บสวนข้อร้ อ งเรี ย น
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การติดตามงานกับลูกค้าที่ถูกระงับการรับรอง), การปกปิ ดเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ที่สาคัญ
ค.

การระงับขอบเขตการรับรอง หรื อการดาเนินการให้ขอบเขตการรับรองกลับมามีผลอีกครั้ง

ง.
การรายงานกรณี อาชี วอนามัยและความปลอดภัยที่เป็ นกรณี ร้ายแรง หรื อการละเมิดกฎเกณฑ์เรื่ องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและมีอานาจต้องเข้ามามีบทบาท
การตรวจประเมินพิเศษจะได้รับการกาหนด วางแผน และแจ้งให้กบั องค์กรลูกค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินพิเศษจะต้องรายงานให้องค์กรลูกค้าทราบ และองค์กรลูกค้าจะต้องยอมรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ก่อนที่การตรวจประเมินพิเศษจะเริ่ มต้นขึ้น
5.2
การตรวจประเมินพิเศษใดๆ ก็ตาม จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่ องการเสนอใบเสนอราคาฉบับใหม่หรื อการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

L022 Gen Rev V7.0

หน้า 3 จาก 10

6.

ใบรับรอง

6.1

องค์กรลูกค้าจะต้องใช้ใบรับรองใดๆ ก็ตามที่ได้ให้ไว้ ตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ระบุดา้ นล่าง

ก.
ใบรั บรองและสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายรั บรอง จะยังคงเป็ นทรั พย์สินของ SCI-AO แต่เพียงผูเ้ ดี ยว และไม่
สามารถจาหน่าย ให้ยืม ให้อนุญาต หรื อใช้ใบรับรองและสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายรับรองดังกล่าว ในฐานะที่เป็ นทรัพย์สิน
ขององค์กรลูกค้าได้
ข.
ใบรับรองจะมีผลบังคับนับจากวันที่ออกใบรับรองดังกล่าว เรื่ อยไปจนกระทัง่ การรับรองถูกเพิกถอนออกจาก
องค์กรลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
ค.
การใช้ใบรับรองไปในทางที่ผิด ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม หรื อการใช้การรับรองในสื่ อต่างๆ ในลักษณะที่ช้ ีนาให้
เกิดความเข้าใจผิด อาจนาไปสู่การระงับหรื อเพิกถอนการรับรอง
ง.
ไม่ใช้การรั บรองที่ ตนได้รับมาไปในทางที่ทาให้ SCI-AO ต้องเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง และจะต้องไม่ให้ขอ้ มูลใดๆ
เกี่ยวกับการรับรองที่ตนได้รับมา ซึ่ ง SCI-AO อาจพิจารณาด้วยเหตุอนั สมควรว่าเป็ นข้อมูลที่ช้ ี นาให้เกิดความเข้าใจผิด
หรื อไม่ได้รับอนุญาต
จ.
ไม่ใช้การรับรองที่ตนได้รับมาเพื่อสื่ อเป็ นนัยว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ ก็ตามได้รับการอนุ มตั ิจาก SCI-AO
หรื อจากหน่วยงานที่ให้การรับรองอื่นใด และจะต้องไม่สื่อความในลักษณะอื่นใด นอกจากเพื่อที่จะระบุว่าระบบบริ หาร
จัดการของตนเป็ นไปตามมาตรฐานตามที่กาหนด หรื อมาตรฐานที่ใช้อา้ งอิงร่ วมอื่นๆ
ฉ.
ยืนยันว่าองค์กรลูกค้า พนักงานขององค์กรลูกค้า ตัวแทนขององค์กรลูกค้า หรื อผูร้ ับจ้างช่วงขององค์กรลูกค้า
ไม่ได้ใช้เอกสารการรับรอง เครื่ องหมายหรื อรายงาน หรื อส่ วนใดๆ ก็ตามของเอกสาร เครื่ องหมายหรื อรายงานดังกล่าว
ไปในลักษณะที่ ช้ ี นาให้เกิ ดความเข้าใจผิด และในการอ้างถึ งการรั บรองที่ ตนได้รับมาในสื่ อต่างๆ ที่ สื่อสารข้อมูลต่ อ
ประชาชน (เช่น เอกสาร แผ่นพับต่างๆ หรื อการโฆษณา) รวมทั้งยืนยันว่าตนปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ที่มีเหตุผลอัน
สมควรของ SCI-AO
6.2
SCI-AO มีสิทธิ ที่จะไม่ออกใบรับรอง หรื อมีสิทธิที่จะพักใช้หรื อเพิกถอนใบรับรอง ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ดังต่อไปนี้
-

พบหลักฐานความล้มเหลวในการรักษาระบบหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

-

การไม่ปฏิบตั ิตาม เช่น ไม่สามารถตรวจประเมินติดตามผลภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื อค้างชาระค่าใช้จ่าย

-

การปิ ดสถานที่/ สถานที่ปฏิบตั ิงาน ซึ่งไม่ได้มีการจัดการกับความเสี่ ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ตามข้อกาหนด

-

องค์กรไม่สามารถแสดงให้เ ห็นว่าตนได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ในเรื่ องอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ตนประเมินว่ามีผลบังคับ ก่อนการรับรอง
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6.3

ในกรณี ที่ลูกค้าไม่ชาระค่าบริ การการตรวจประเมิน จะไม่มีการออกใบรับรอง

7.

หน้ ำที่ขององค์กรลูกค้ำ

ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับ
ก.
ลูกค้าจะต้องดาเนินการจัดการตามที่จาเป็ นทั้งหมดเพื่อทาให้สามารถดาเนินการตรวจประเมินได้ซ่ ึ งรวมถึง การ
จัดให้มีการตรวจประเมินเอกสารต่างๆ และการจัดให้มีการเข้าถึงกระบวนการดาเนินการ พื้นที่ บันทึก และเจ้าหน้าที่ต่างๆ
ทั้งหมด สาหรับการดาเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ขององค์กรลูกค้าตามที่จาเป็ นต้องดาเนินการในทุกครั้ง รวมทั้ง
การเข้าถึงข้อมูลการยุติขอ้ เรี ยกร้องใดๆ ก็ตาม
ข.
ลูกค้าจะต้องจัดหาสถานที่ เพื่อรั บรองผูส้ ังเกตการณ์ (เช่ น ผูป้ ระเมิ นการรั บรอง หรื อผู ้ ตรวจประเมิ น ฝึ กหัด
หัวหน้างาน ......) และทีมผูต้ รวจประเมินของ SCI-AO เพื่อให้สังเกตการณ์การตรวจประเมิน
ค.
แจ้งให้ตวั แทนท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ซึ่ งรวมถึง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานะ
หรื อการเป็ นเจ้าของ/องค์กรและการบริ หารจัดการ ในทางกฎหมาย ในเชิงพาณิ ชย์ หรื อที่เกี่ยวกับองค์กร (เช่น พนักงานที่
รับผิดชอบในฝ่ ายบริ หาร การตัดสิ นใจ หรื อทางด้านเทคนิค ที่เป็ นรายสาคัญ) ที่อยู่สาหรับการติดต่อ และสถานที่/ขอบเขต
การดาเนินงานภายใต้ระบบบริ หารจัดการที่ได้รับการรับรอง / การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นกับระบบและขั้นตอนต่างๆ
ในการบริ หารจัดการ
8.

กำรใช้ เครื่องหมำยรับรอง

เมื่อ SCI-AO ได้ให้การรับรองแก่องค์กรลูกค้าแล้ว SCI-AO อนุ ญาตให้องค์กรลูกค้าใช้เครื่ องหมายรับรองซึ่ งแสดงถึ ง
การรับรองระบบบริ หารจัดการ องค์กรลูกค้าสามารถใช้เครื่ องหมายรับรองนี้ โดยต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ระบุใน
เอกสาร “แนวทางการสื่ อสารให้ขอ้ มูล – การใช้เครื่ องหมายรับรอง” & คู่มือผูใ้ ช้งาน เท่านั้น
ก.
ไม่ ว่าจะในสถานการณ์ ใ ดก็ต าม ต้อ งไม่ ใ ช้เ ครื่ อ งหมายรั บ รองโดยตรงกับ หรื อ เกี่ ย วข้อ งอย่างใกล้ชิด กับ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ข.
องค์กรลูกค้าต้องรับรองว่าจะยุติการใช้เครื่ องหมายรับรองใดๆ ก็ตามที่ SCI-AO ไม่ยอมรับ
ค.
เมื่อการรับรองยุติลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม องค์กรลูกค้ารับรองว่าจะยุติการใช้เครื่ องหมายรับรองโดยทันที
ง.
สิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายรับรองไม่สามารถโอนได้
จ.
องค์กรลูกค้ายอมรับว่า SCI-AO ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการที่องค์กรลูกค้าใช้เครื่ องหมาย
การค้าไปในทางที่ผิด
การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ในเรื่ องการรับรองอาจนาไปสู่การที่ SCI-AO เพิกถอนใบรับรองที่องค์กรลูกค้า
ได้รับ
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9.

กำรทำใบแจ้ งหนีแ้ ละกำรชำระค่ำบริกำร

9.1

ใบแจ้งหนี้

ก.
บริ การต่ างๆ ที่ SCI-AO ได้ด าเนิ น การไปแล้ว นั้น จะถู ก เรี ย กเก็ บ โดยการออกใบแจ้ง หนี้ ตามจ านวนและ
รายละเอียดที่ระบุในสัญญาการให้บริ การรับรองมาตรฐาน
ข.
ตัวแทนท้องถิ่นจะเป็ นผูอ้ อกใบแจ้งหนี้ ก่อนที่จะเริ่ มดาเนินการตรวจประเมิน และองค์กรลูกค้าจะต้องชาระเงิน
ตามใบแจ้งหนี้ดงั กล่าวก่อนที่การตรวจประเมินจะเริ่ มต้นขึ้น หรื อภายในสามสิ บวันนับจากวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้
9.2

การชาระค่าบริ การ

ก.
ในกรณี ที่มีคาสั่งให้ชาระค่าบริ การล่วงหน้าสาหรับการตรวจประเมินที่ได้กาหนดวันที่สาหรับการดาเนินการไว้
จะไม่มีการคืนเงินให้แก่องค์กรลูกค้า ในกรณี ที่สัญญาสิ้นสุ ดลงก่อนวันที่ที่กาหนดไว้สาหรับการดาเนินการตรวจประเมิน
ข.
ในกรณี ที่มีคาสั่งให้ชาระค่าบริ การล่วงหน้าสาหรับการตรวจประเมินที่ได้กาหนดวันที่สาหรับการดาเนินการไว้
องค์กรลูกค้าจะได้รับและต้องชาระเงินสาหรับใบแจ้งหนี้ อื่นใดที่กาหนดให้องค์กรลูกค้าต้องชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ หรื อ
ค่าบริ การเพิม่ เติมต่างๆ ที่ SCI-AO ได้ดาเนินการ
ค.

SCI-AO จะไม่ส่งมอบใบรับรอง ในกรณี ที่องค์กรลูกค้าไม่ชาระใบแจ้งหนี้ใดๆ ก็ตาม

10.

กำรเก็บรักษำควำมลับของข้ อมูล & กำรปกป้ องข้ อมูลส่ วนบุคคล

10.1 ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามในระหว่างหรื อหลังจากการว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งองค์กรลูกค้า และ SCI-AO จะต้องไม่
เปิ ดเผย หรื ออนุ ญาตให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลลับใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับธุ รกิจหรื อกิจการต่างๆ ของคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
ให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม หน้าที่ตามที่ระบุในสัญญาข้อ นี้ ไม่มีผลบังคับกับข้อมูลที่เป็ นความลับใดๆ ก็ตาม
ในขอบเขตที่
ก.

ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่สาธารณชนรับรู ้กนั โดยทัว่ ไป ณ ขณะที่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข.
ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่สาธารณชนรับรู ้กนั โดยทัว่ ไปในภายหลัง ด้วยเหตุที่มิใช่มาจากการละเมิดหน้าที่ที่ระบุ
ในสัญญาข้อนี้
ค.
หรื อ

กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในระหว่างการดาเนินการทางกฎหมาย

ง.
ก่ อ นการเปิ ดเผยข้อ มู ล ดัง กล่ า ว ข้อ มู ล ดัง กล่ า วอยู่ใ นความครอบครองของฝ่ ายที่ ไ ด้รั บ การเปิ ดเผยข้อ มู ล
โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ยืนยันโดยบันทึกที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบุคคลฝ่ ายนั้นหรื อของตัวแทนของบุคคลฝ่ ายนั้น
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้รับการปลดเปลื้องจากหน้าที่ตามที่ระบุในสัญญาข้อนี้ เมื่อข้อกาหนดทางกฎหมายกาหนดให้ตอ้ ง
เปิ ดเผยข้อมูลลับ
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10.2 SCI-AO สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรลูกค้าดังต่อไปนี้ให้สาธารณชนโดยทัว่ ไปรับทราบได้ เนื่องจาก
เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง : ชื่ อองค์กรลูกค้า/ หมายเลขใบรับรอง/ รายละเอียดการมีผลบังคับของใบรับรอง /
ขอบเขตการรับรอง
ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม คู่สัญญาทุกฝ่ ายจะต้องปฏิบตั ิตาม และดาเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งหมดที่จาเป็ นในการยืนยัน
ถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
11.

กำรต่ อต้ ำนกำรให้ สินบน

กลุ่มโซโคเทคให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ในเรื่ องการต่อต้านการให้สินบน
ผูร้ ับจ้างร่ วมทุกรายของกลุ่มโซโคเทค จะต้องยืนยันว่าตนปฏิบตั ิตามหลักการ กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ อย่างเดียวกัน
ที่มีผลบังคับ
บรรดาผูร้ ับจ้างร่ วมรับรองต่อกลุ่มโซโคเทคว่า :
-

ตนจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ข้อกาหนดใดๆ ก็ตามที่มีผลบังคับ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการต่อต้านการให้
สิ นบน
ตนจะไม่ ไม่ ว่ า จะโดยการกระท าการหรื อ ละเว้น กระท าการ ด าเนิ น การหรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ อ าจจะท าให้
กลุ่มโซโคเทคต้องรับผิดในเรื่ องการให้สินบนหรื อการฉ้อโกง
ตนจะด าเนิ น การให้ มี และคงไว้ซ่ ึ ง ขั้น ตอนปฏิ บัติ แ ละนโยบายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการให้ สิ น บน
เมื่อสามารถนามาบังคับใช้ได้
ตนจะแจ้งให้กลุ่มโซโคเทคทราบ ในทันทีที่ตนรับทราบว่าเกิดเหตุการณ์ หรื อมีพฤติกรรมหรื อการดาเนินการที่
ขัดต่อการต่อต้านการให้สินบน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้สินบน
ตนจะชดใช้ความเสี ยหายให้กบั กลุ่มโซโคเทคสาหรับผลใดๆ เกิดตามที่เกิดจากการที่ตนประพฤติมิชอบ

กลุ่มโซโคเทคจะบอกเลิกสัญญาใดๆ ตามที่ยงั คงมีผลบังคับลงในทันที โดยไม่ส่งหนังสื อแจ้งล่วงหน้า หากได้รับทราบว่า
เกิดกรณี การให้สินบน
12.

กำรไม่ ให้ สิ่งจูงใจ

ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามในระหว่างการว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ หรื อเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากการว่าจ้างตามสัญญา
ฉบับนี้ ทั้งองค์กรลูกค้าและ SCI-AO จะต้องไม่ล่อลวงหรื อเสนอสิ่ งจูงใจ หรื อพยายามที่จะล่อลวงหรื อเสนอสิ่ งจูงใจให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ าย หรื อบุคคลใดๆ ก็ตามซึ่ งได้รับการว่าจ้างจากคู่สัญญาอีกฝ่ าย ไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตามในระหว่างที่การว่าจ้าง
ตามสัญญาฉบับนี้ยงั คงดาเนินอยู่
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13.

กำรจำกัดควำมรับผิด

13.1 SCI-AO รับรองว่าตน พนักงานของตน ตัวแทนท้องถิ่น และผูร้ ับจ้างช่วง จะดาเนินการตรวจประเมินด้วยความ
ระมัดระวัง และด้วยทักษะที่สามารถคาดหวังตามเหตุอนั สมควรได้จากผู ้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ในการดาเนินการ
ตรวจประเมิ น ทั้ง นี้ ค ารั บ รองและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ทั้ง หมด ไม่ ว่าจะโดยชัด แจ้ง หรื อ โดยปริ ย าย ได้รั บ การยกเว้น
ตามขอบเขตสู งสุ ดที่กฎหมายกาหนด
13.2 สัญญาข้อ 2 ของข้อกาหนดและเงื่ อนไขต่างๆ ที่ ระบุในสัญญาฉบับนี้ เป็ นสิ่ งกาหนดขอบเขตของการตรวจ
ประเมิน และองค์กรลูกค้ารับทราบว่า SCI-AO และตัวแทนท้องถิ่นไม่รับผิดชอบต่อประเด็นใดๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนื อ
ขอบเขตของการตรวจประเมิน หรื อต่อประเด็นใดๆ ก็ตามที่ได้รับการระบุในข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา
ฉบับนี้ว่าเป็ นความรับผิดชอบขององค์กรลูกค้า
13.3 ในกรณี ที่ทรัพย์สินขององค์กรลูกค้าได้รับความเสี ยหายโดยตรง อันเป็ นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของ
SCI-AO และพนักงานของ SCI-AO ความรับผิดของ SCI-AO ในกรณี ดงั กล่าวนี้ จะถูกจากัดไว้ที่ 500,000 ปอนด์ ต่อหนึ่ง
เหตุการณ์ หรื อชุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกัน
13.4 ในกรณี อื่นๆ ทั้งหมด ความรับผิดรวมของ SCI-AO ที่มีต่อองค์กรลูกค้าจะมีจานวนไม่เกินจานวนเงินรวมทั้งหมด
ที่องค์กรลูกค้าชาระให้ SCI-AO ตามสัญญาฉบับนี้
13.5 SCI-AO บรรดาพนักงานของ SCI-AO ตัวแทนท้องถิ่น และบรรดาผูร้ ับจ้างช่วง จะไม่รับผิดชอบต่อองค์กรลูกค้า
ไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม สาหรับการสู ญเสี ยหรื อผลกาไร สัญญาต่างๆ ค่าความนิ ยมหรื อ ชื่ อเสี ยง การหยุดชะงักของธุ รกิ จ
การสู ญเสี ยที่เกิดจากขอเรี ยกร้องของบุคคลภายนอก หรื อการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นเป็ นกรณี พิเศษ เกิดขึ้นโดยอ้อม หรื อที่เป็ นผล
สื บเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครั้งใดก็ตาม
13.6 SCI-AO บรรดาพนักงานของ SCI-AO ตัวแทนท้องถิ่น และบรรดาผูร้ ับจ้างช่วง จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรี ยกร้อง
ต่างๆ การสู ญเสี ย หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการที่องค์กรลูกค้าไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของตนที่มีตาม
สัญญาฉบับนี้อย่างสมบูรณ์
14.

กำรยุติสัญญำ

14.1 SCI-AO จะมีสิทธิ ยุติการรับรองลงในทันที ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ก.
ในกรณี ที่องค์กรลูกค้าละเมิดข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ก็ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ และไม่ดาเนินการแก้ไข
เยียวยาการละเมิ ดดังกล่าว ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสื อบอกกล่าวอย่างเป็ นทางการจากตัวแทนท้องถิ่นให้
ดาเนินการเยียวยาแก้ไขดังกล่าว
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ข.
ในกรณี ที่ อ งค์ ก รลู ก ค้า เข้า สู่ ก ระบวนการช าระบัญ ชี ไม่ ว่ า จะโดยสมัค รใจหรื อตามที่ กฎหมายก าหนด
(นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการหรื อการโอนทรัพย์สินไปยังบริ ษทั ใหม่) หรื อเจรจากับเจ้าหนี้ของ
องค์กรลูกค้า หรื อดาเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ สาหรับดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดของ
องค์กรลูกค้า หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของทรัพย์สินดังกล่าว หรื อดาเนิ นการหรื อได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นการใน
ลักษณะเดียวกัน ซึ่ งเกิดจากหนี้ หรื อในกรณี บุคคลธรรมดาหรื อห้างหุ้นส่ วน หากองค์กรลูกค้า หรื อสมาชิกใดๆ ก็ตามของ
องค์กรลูกค้า กลายเป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื อดาเนินการใดๆ ก็ตามกับบรรดาเจ้าหนี้ หรื อดาเนินการหรื อได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเกิดจากหนี้
14.2 ตัวแทนท้องถิ่ นจะมี สิทธิ ในการยุติการรั บรองลงในทันที ในกรณี ที่องค์กรลูกค้ากระทาความผิด ใดๆ ก็ตาม
ซึ่ งตามความเห็นของตัวแทนท้องถิ่น เป็ นการกระทาที่ส่งผลเสี ยหายต่อผลประโยชน์ของ SCI-AO หรื อเป็ นการกระทาที่
อาจจะทาให้การรับรองที่องค์กรลูกค้าได้รับถูกลดความน่าเชื่อถือ หรื อต้องเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
14.3 ในกรณี ที่องค์กรลูกค้าไม่ได้ร้องขอให้มีการให้บริ การการตรวจประเมินทั้งหมด หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของการ
ให้บริ การดังกล่าว ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ตกลงยอมรับใบเสนอราคา ให้ถือว่าองค์กรลูกค้ายุติสัญญาฉบับนี้โดย
สมัครใจ และให้ขอ้ กาหนดอย่างเดียวกันนี้มีผลบังคับ ในกรณี ที่ไม่มีการตรวจประเมินอื่นๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งปี หลังจาก
การตรวจประเมินครั้งแรก ให้ถือว่าองค์กรลูกค้ายุติสัญญาฉบับนี้โดยสมัครใจ
14.4 ในกรณี ที่องค์กรลูกค้าตัดสิ นใจที่จะยุติการรับรองกับ SCI-AO องค์กรลูกค้าจะต้องแจ้งให้ตวั แทนท้องถิ่นทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที และต้องส่ งคืนใบรับรองให้แก่ตวั แทนท้องถิ่น การใช้ใบรับรองและเครื่ องหมายรับรอง
รวมทั้งข้อเรี ยกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง จะต้องยุติลงโดยทันที
14.5 เมื่ อ สั ญ ญาที่ ใ ช้บัง คับ ในปั จ จุ บัน ยุ ติ ล ง จะต้อ งเลิ ก ใช้เ อกสารต่ า งๆ เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ที่ แ นบไปกับ
เครื่ องหมายรับรองของโซโคเทคโดยทันที และการใช้เครื่ องหมายรับรองดังกล่าว รวมทั้งเครื่ องหมายรับรองระบบงาน
จะต้องยุติลงเช่นกัน
15.

เหตุสุดวิสัย

การที่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ตามที่ตนมีภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะไม่ทาให้คู่สัญญาดังกล่าวต้องรับผิด
ใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ าย หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวนั้นเกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิ อัคคีภยั การระเบิด อุทกภัย ภัยแล้ง สงคราม
จลาจล การก่อวินาศกรรม การระงับการค้าขาย การประท้วงหรื อความไม่สงบอื่นๆ ในทางแรงงาน การหยุดชะงักเนื่องจาก
ความล่าช้าของระบบขนส่ ง การปฏิบตั ิตามคาสั่ง ข้อกาหนด หรื อคาร้องขอใดๆ ของรัฐบาลใดๆ ที่อยู่ในเขตอานาจศาลที่มี
อานาจ หรื อของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กร หรื อคณะกรรมการใดๆ ของรัฐบาลดังกล่าว หรื อเหตุการณ์หรื อพฤติการณ์อื่น
ใดในลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น หรื อในลักษณะที่แตกต่างออกไป โดยที่อยู่นอกเหนือความควบคุมตามเหตุอนั
สมควรของคู่สัญญาฝ่ ายที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
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16.

กฎหมำยที่ใช้ บังคับ

ให้เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้บงั คับตามกฎหมายท้องถิ่นและเขตอานาจศาลของประเทศของหน่วยงานที่
ดาเนินการรับรองคุณภาพ
17.

เงื่อนไขทั่วไป

17.1 การที่ตวั แทนท้องถิ่นไม่ยืนยันให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใดๆ ก็ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด จะไม่
ถือเป็ นการละเว้นไม่บงั คับข้อกาหนดข้อนั้น หรื อข้อกาหนดอื่นใดที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
17.2 การไม่มีผลบังคับของข้อกาหนดใดๆ ที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ หรื อการไม่สามารถนาข้อกาหนดใดๆ ที่ระบุใน
สัญญาฉบับนี้มาบังคับได้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลบังคับ หรื อความสามารถในการนามาบังคับของข้อกาหนดอื่นใด
17.3 ในกรณี ที่องค์กรลูกค้าไม่พอใจกับบริ การต่างๆ ที่ตนได้รับ ให้องค์กรลูกค้าส่งเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยทัน ที ไ ปยัง กรรมการผูจ้ ัด การของ SCI-AO และ/หรื อ ตัว แทนท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น การที่ เ หมาะสมต่ อ ไป
เรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ก็ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
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