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เงือ่นไขทัว่ไปและเงือ่นไขสําหรับการให้บริการการรับรอง 

สําหรับการอ้างองิ Accreditation Body ของ 

National Standardization Council of Thailand หรือ National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

1.     การประยุกต์ใช้เงือ่นไขทัว่ไปและเงือ่นไขสําหรับการให้บริการ
การรับรอง; คาํจํากดัความ 

1.1 หากไม่ไดมี้การตกลงนอกเหนือจากน้ีเป็นอยา่งอ่ืนโดยเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและลงลายมือช่ือร่วมกนัโดยผูท้าํสัญญาทุก
ฝ่ายแลว้ หรือ ถูกบงัคบัใหเ้ป็นอยา่งอ่ืนตามกฎหมายแลว้  การ
ดาํเนินการและการใหบ้ริการทุกอยา่งของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารรับรอง ของกลุ่มบูโร เวอริทสั (ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกวา่  “บูโร เวอริทสั เซอทฟิิเคช่ัน” ) จะถกู
กาํหนดโดยขอ้กาํหนดของเง่ือนไขทัว่ไปและเง่ือนไขสาํหรับ
การใหบ้ริการการรับรอง  

1.2 บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ใหบ้ริการการใหก้ารรับรอง (ซ่ึง
ต่อไปจะเรียกวา่ “การบริการ”) ครอบคลุมถึงการตรวจ
ประเมินและการใหก้ารรับรองกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นท่ียอมรับท่ี
เหมาะสมทั้งหมด หรือบางส่วนของคุณลกัษณะดงักล่าวกบั
บุคคล บริษทั หา้งหุน้ส่วน องคก์ร หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานภายในการกาํกบัดูแลของราชการท่ีสมคัรเพื่อขอรับ
การบริการ (ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ลกูคา้”)   การตรวจประเมิน
และการใหก้ารรับรองโดย บริษทั บูโร  เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่
เป็นการบริการท่ีเป็นลกัษณะ”ปลายเปิด” (open ended) และจะ
ถกูกาํหนดใหมี้การต่ออายโุดยอตัโนมติั 

1.3 เพ่ือใหไ้ดรั้บการรับรองและธาํรงรักษาไวซ่ึ้งสถานะการไดรั้บ
การรับรอง ลูกคา้ของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ จะตอ้งพฒันา
และดาํรงระบบการจดัการของตนไวใ้หส้อดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะดงักล่าว โดยลกูคา้จะตอ้งอนุญาตใหบู้โร เวอริทสั 
เซอทิฟิเคชัน่ สามารถเขา้ดาํเนินการตรวจประเมินหรือทวน
สอบความสอดคลอ้งของระบบการจดัการขององคก์รกบั
คุณลกัษณะดงักล่าวไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข 

1.4 การรับรองท่ีไดรั้บจากจากบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ นั้นจะ
ครอบคลุมเฉพาะสินคา้หรือบริการท่ีผลิตหรือใหบ้ริการ
ภายในขอบข่ายของระบบการจดัการท่ีไดรั้บการรับรองจากบู
โรเวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ เท่านั้น  สาํหรับการรับรองระบบบาง

ชนิด จะมีการขยายเน้ือหาของเอกสารฉบบัน้ีเพ่ิมเติม ซ่ึงจะ
เป็นเอกสารแยกต่างหากตามชนิดของการรับรองระบบ    
ลกูคา้เป็นผูรั้บผิดแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับความชาํรุดบกพร่องใน
ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของตนและจะตอ้งแกต่้างปกป้อง 
คุม้ครองและชดใชใ้หแ้ก่ บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ จากความ
ชาํรุด บกพร่อง ขอ้เรียกร้องหรือความรับผดิทั้งหมด ท่ีเกิดจาก
ผลิตภณัฑห์รือบริการเหล่านั้น 

1.5 การไดรั้บการรับรองมิไดเ้ป็นการยกเวน้ลกูคา้จากความ
รับผดิชอบตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสินคา้และ/หรือบริการใน
ขอบข่ายของระบบการจดัการ 

1.6 คาํจาํกดัความในขอ้น้ีใชใ้นเง่ือนไขทัว่ไปสาํหรับการ
ใหบ้ริการการรับรอง บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 

หน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หมายถึง
หน่วยงานซ่ึงมีอาํนาจในการใหก้ารรับรองระบบงานและ
กาํกบัดูแลการใหบ้ริการของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 

ข้อตกลง หมายถึงการยอมรับของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่
ในแบบฟอร์มคาํสั่งซ้ือของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ท่ีมี
ขอ้มูลอยา่งสมบูรณ์ หรือ คาํแนะนาํอ่ืนๆสาํหรับการบริการท่ี
ไดจ้ากลูกคา้  หรือการยอมรับในใบเสนอราคาของบูโร เว
อริทสั เซอทิฟิเคชัน่สาํหรับการบริการท่ีไดต้กลงกนั หรือคาํ
ร้องขอรับบริการโดยลกูคา้ซ่ึงไดรั้บการยอมรับโดย บูโร เว
อริทสั เซอทิฟิเคชัน่ และบริการต่างๆท่ีใหแ้ก่ลกูคา้โดยบูโร    
เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ หากไม่มีการตกลงร่วมกนัเป็นอยา่งอ่ืน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้ตกลงเหล่าน้ี จะตกอยูภ่ายใต ้เงือ่นไข
ทัว่ไปและเงื่อนไขสําหรับการให้บริการการรับรอง  

ใบรับรอง หมายถึงใบอนุญาตท่ีออกโดยบูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่สาํหรับผลิตภณัฑ ์ บริการ หรือกระบวนการเพ่ือทาํ
การตลาดหรือการนาํมาใชส้าํหรับวตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไว้
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไว ้ 
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แบบฟอร์มคาํส่ังซ้ือของบูโร เวอริทสั เซอทฟิิเคช่ัน หมายถึง
แบบฟอร์มมาตรฐานของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ท่ีลกูคา้
จะตอ้งกรอกขอ้มูลอยา่งสมบูรณ์เพ่ือขอรับบริการ  รวมถึง
ขอ้มูลอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการภายใตข้อ้กาํหนดของ
ขอ้ตกลงนั้น      ค่าธรรมเนียมสาํหรับการใหบ้ริการอาจถกู
กาํหนดไวใ้น แบบฟอร์มคาํสั่งซ้ือของบูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่หรือในเอกสารและรายการราคาท่ีแยกมาต่างหาก 

ผู้ทาํสัญญา (Party) และคู่สัญญา (Parties)       หมายถึงบูโร 
เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่หรือลกูคา้ อยา่งใดอยา่งหน่ึง  และ  บูโร 
เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่และลกูคา้ ตามลาํดบั 

รายงาน หมายถึงเอกสารทั้งหมดท่ีจดัทาํโดยของบูโร เวอริทสั 
เซอทิฟิเคชัน่ท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ยกเวน้ใบรับรอง 

1.7 คาํหรือศพัทเ์ฉพาะท่ีไม่ไดถ้กูใหค้าํจาํกดัความในท่ีน้ี มี
ความหมายเป็นไปตามความหมายจากคาํศพัทเ์ก่ียวกบัการ
ประเมินความสอดคลอ้งตามท่ีถูกเขียนไวใ้น มาตรฐาน 
ISO17000  

1.8 เพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้สงสัยหรือโตแ้ยง้ภายหลงั  หากมีขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขของลกูคา้ท่ีแนบมาหรืออา้งถึงในแบบฟอร์มคาํสั่ง
ซ้ือของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่หรือเอกสารอ่ืน  ขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขเหล่านั้นจะไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้

1.9 บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ดาํเนินธุรกรรมกบัลกูคา้เท่านั้น  
ขอ้ตกลงน้ีเป็นขอ้ตกลงระหวา่งและสามารถถูกบงัคบัใชโ้ดย
ลกูคา้และบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่เท่านั้นยกเวน้มีขอ้ความ
กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงเป็นอ่ืน      ขอ้ตกลงน้ีไม่ถือเป็นการ
กาํหนดสิทธิใหก้บับุคคลท่ีสาม หรือไม่ถือเป็นการกาํหนด
หนา้ท่ีของผูท้าํสัญญาต่อบุคคลท่ีสามนั้นรวมถึงแต่ไม่จาํกดั
เฉพาะ ผูข้ายและลกูคา้ของผูท้าํสัญญานั้น 

2. การขอคาํรับรอง 

2.1 การเสนอใหก้ารรับรองสาํหรับลกูคา้ท่ีตั้งเดียว (Single-Site 
Offer) คือการเสนอใหก้ารรับรองโดยบูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่    แก่ลกูคา้สาํหรับการใหบ้ริการการรับรองเพียงหน่ึง
สถานท่ีหรือท่ีตั้ง                                                                              
การเสนอใหก้ารรับรองสาํหรับลกูคา้หลายท่ีตั้ง (Multi-Site 
Offer) คือการเสนอใหก้ารรับรองโดยบูโร เวอริทสั เซอทิ

ฟิเคชัน่ แก่ลูกคา้สาํหรับการใหบ้ริการการรับรองตั้งแต่หรือ
มากกวา่สองสถานท่ีหรือท่ีตั้ง 

2.2 ลูกคา้จะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียดเก่ียวกับขนาดและ
ขอบข่ายการดําเนินงานของตนท่ีลูกค้าต้องการจะได้รับ
บริการจากบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่    

2.3 เ ม่ือได้รับข้อมูลดังกล่าว บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จะ
ดาํเนินการในการเสนอการบริการต่อลกูคา้ 

2.4 เม่ือมีการเสนอให้การรับรองสําหรับลูกคา้หลายท่ีตั้ง (Multi-
Site Offer)    บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่จะใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บ
จากลูกคา้และหลกัเกณฑ์การรับรองสําหรับลูกคา้หลายท่ีตั้ง 
ตามกฎการให้การรับรองของIAF MD1 ท่ีเป็นฉบบัล่าสุด 
(Multi-site criteria of the accreditation rules according to 
IAF MD1 latest edition) เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการเสนอการ
บริการ ทั้งน้ีหากพบว่าขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการตรวจประเมิน
ซ่ึงไดรั้บจากลูกคา้เป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือคลาดเคล่ือนไป 
บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่นขอสงวนสิทธ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง
และแกไ้ขการเสนอการบริการรวมถึงสัญญาต่างๆท่ีตามมา
ดว้ยเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีได้
กล่าวไว ้ 

3 ขั้นตอนการรับรอง 

ลูกค้าและบูโร  เวอริทัส  เซอทิฟิเคชั่น  ต้องตกลงใน
รายละเอียดของการใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การตรวจประเมินแบบเบ้ืองต้น (Pre-audit) เป็นการตรวจ
ประเมินท่ีเป็นทางเลือกแบบมีค่าใช้จ่าย เพ่ือตรวจประเมิน
ระบบการจดัการของลูกคา้ในเบ้ืองตน้  ตามคุณลกัษณะท่ีลูกคา้
ประสงคจ์ะขอการรับรอง บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ จะจดัทาํ
รายงานส่ิงท่ีพบในการตรวจน้ีให้กบัลูกคา้ โดยไม่ชักช้าเพ่ือ
ทางลกูคา้จะสามารถดาํเนินการท่ีเหมาะสม 

3.2 การพิจารณาเอกสาร (Stage 1 Audit)   

บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ จะตรวจดูความพร้อมเพ่ือประเมิน
การเตรียมตัวสําหรับการตรวจประเมินการรับรอง (Stage2 
Audit) ซ่ึงรวมถึงการทาํความเขา้ใจถึงความตอ้งการ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของขอบเขตของระบบการบริหารกระบวนการ
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ต่าง ๆ และสถานท่ีตั้ งของลูกค้า การตรวจสอบการจัดสรร
ทรัพยากรสาํหรับ Stage2 การวางแผนสาํหรับ Stage2 และการ
ประเมินระบบตรวจสอบภายใน 

3.3 การตรวจประเมินการรับรอง (Stage 2 Audit) 

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จะจัดเตรียมกาํหนดการในการ
ตรวจประเมินใหก้บัลกูคา้ก่อนการตรวจประเมินจริง 

คณะผูต้รวจประเมินจะประชุมกบัผูบ้ริหารของลูกคา้เพ่ือหารือ
ถึงรายละเอียดในกระบวนการตรวจประเมิน และพิจารณาถึง
ประเดน็ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการตรวจประเมิน คณะผูต้รวจประเมิน
จะหารือถึงส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดขอ้สังเกต และโอกาส
ในการปรับปรุง หากมีตามท่ีพบระหวา่งตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมินจะเตรียมและรายงานผลการตรวจ
ประเมินต่อผูบ้ริหารของลูกค้า ซ่ึงรวมถึง ส่ิงท่ีพบในการ
ตรวจ ขอบเขตของการรับรอง และหาขอ้ตกลงร่วมกนั
สําหรับการแก้ไขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดตามความ
จาํเป็น 

3.4 การเปล่ียนแปลงสาํหรับการตรวจประเมิน Stage 1 และ 2 

หากผลของการตรวจประเมินในStage 1 บูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่พบว่าจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนแผนการตรวจประเมิน
สาํหรับStage2 เช่น ขอบข่ายการให้การรับรอง จาํนวนวนัท่ีใช้
ในการตรวจ ผูต้รวจประเมินและท่ีตั้งในการรับรอง  สัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งดว้ย 

หากหลงัจากตรวจประเมินในStage1 บูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่พบวา่ลกูคา้ยงัไม่พร้อมสาํหรับการตรวจประเมิน  บูโร 
เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่สามารถใหมี้การตรวจประเมินในStage1 
ซํ้ าจนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจท่ีจะตรวจต่อในStage2 ได ้

การตรวตประเมิน Stage 1 มีโอกาสเป็นไปไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
ไม่ไดถ้กูนาํเสนอ และ/หรือ ไม่ครบถว้นอยา่งสมบูรณ์ จะทาํให้
เป็นส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดระดบัสาํคญั (Major Non 
Conformity) ในการตรวจประเมิน Stage 2 

ในกรณีท่ีการตรวจประเมินในStage1 และ2 ถกูวางแผนใหเ้ป็น
วนัตรวจประเมินท่ีติดกนั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่สามารถ
เล่ือนการตรวจประเมินสาํหรับStage2 ออกไปได ้โดยท่ี

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนถือเป็นความรับผดิชอบของลูกคา้ถา้ผลการ
ตรวจประเมินในStage1 ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจและไม่พร้อมท่ีจะ
ตรวจต่อในStage2  

3.5 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด (Nonconformity)  

คณะผูต้รวจของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ จะระบุส่ิงท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้กาํหนดเพ่ือท่ีจะช่วยพฒันาระบบการจดัการของ
ลกูคา้ 

หากพบส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั (Major 
Non Conformity) หรือการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั
(Major changes) อนัมีผลทาํให ้ เม่ือบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่
ตอ้งดาํเนินการตรวจติดตามพิเศษกบัลูกคา้ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จะถกูเรียกเกบ็จากลกูคา้ 

ลกูคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบการ
กระทาํ เพ่ือแกไ้ขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีไม่สาํคญั 
(Minor Non Conformity) 

3.6 การออกใบรับรอง 

บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ จะออกใบรับรองให้แก่ลูกคา้เม่ือ
การดาํเนินการแกไ้ขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและไดรั้บ
การเห็นชอบจาก บูโร เซอทิฟิเคชัน่ เท่านั้น 

ใบรับรองจะแสดงรายละเอียดของคุณลกัษณะท่ีพบวา่มีความ
สอดคลอ้งในเวลาท่ีตรวจประเมิน และขอบข่ายของระบบ
บริหาร 

3.7 การปฏิเสธใหก้ารรับรอง 

ทางบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ขอสงวนสิทธ๋ิการตดัสินใหก้าร
รับรอง ในกรณีท่ีปฏิเสธไม่ออกใบรับรอง ในขอบข่ายท่ีขอการ
รับรองในบางขอบข่าย หรือทั้งหมดอนัเน่ืองจากกรณีเช่น ทาง
ลกูคา้ไม่สามารถแสดงการดาํเนินการตามขอบข่ายในวนัท่ีมี
การตรวจประเมิน หรือทางบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ทวน
สอบขอ้มูลจากการตรวจแลว้พบวา่ทางบูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่ ไม่มีการข้ึนทะเบียนขอบข่ายกบัทางหน่วยงานรับรอง
ระบบงาน  หรือทางลูกคา้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องตาม
เวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ีการปฏิเสธใหก้ารรับรองจะถกูแจง้เหตุผล
และยนืยนัใหก้บัลกูคา้ไดรั้บทราบ 
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4 การรักษาไว้ซ่ึงการรับรอง 

4.1 การตรวจติดตาม (Surveillance)  

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จะดาํเนินการตรวจติดตามเพื่อ
บนัทึกวา่การรับรองของลกูคา้ยงัคงรักษาไวไ้ดห้รือไม่ 

การตรวจติดตามจะกระทาํอยา่งต่อเน่ืองในเวลาท่ีกาํหนดตามท่ี
ตกลงกนัไวใ้นขอ้ตกลง 

เม่ือบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ไดย้ืนยนัวนัท่ีจะทาํการตรวจ
ประเมิน ลูกคา้ควรเตรียมการให้พร้อมเพ่ือวนัท่ีจะมีการตรวจ
ประเมินดงักล่าว วนัท่ีตรวจประเมินของการตรวจติดตามคร้ังท่ี
หน่ึง(The first surveillance audit) จะตอ้งไม่เกิน 12 เดือนนบั
จากวนัท่ีตดัสินใหก้ารรับรอง 

4.2 การรับรองเพื่อต่อใบรับรอง (Re-Certification) 

ใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี  โดยบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จะ
ดาํเนินการทบทวนโดยอตัโนมติัเพ่ือการให้การรับรองเพื่อต่อ
อายกุารรับรอง โดยพิจารณาจากผลของการตรวจติดตาม( the 
surveillance audits) ท่ีผา่นมา และผลการตรวจการรับรองเพื่อ
ต่อใบรับรอง (the re-certification audit) รวมถึงการดาํเนินการ
แก้ไขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีมีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างลูกค้าและคณะผูต้รวจประเมิน  โดยบูโร เวอริทัส 
เซอทิฟิเคชั่นจะออกใบรับรองให้ใหม่  ทั้ งน้ีการทบทวน
ดงักล่าวเพ่ือการให้การรับรองเพื่อต่ออายนุั้นตอ้งดาํเนินการให้
เสร็จก่อนวนัหมดอายุของใบรับรองปัจจุบันเพ่ือให้สามารถ
รักษาความต่อเน่ืองของการรับรอง โดยใบรับรองจะไดรั้บการ
ยนืยนัเม่ือเสร็จสมบูรณ์ 

5 การเปลีย่นแปลงการรับรอง 

ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบู้โร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ทราบทนัที ถา้มี
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลสําคญักบัสินคา้และบริการท่ีกระทบ
ระบบบริหารหรือกรณีใดๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อความถูกตอ้ง
ของการรับรอง เช่นการเปล่ียนท่ีตั้ง การเพ่ิมท่ีตั้งของลูกคา้ การ
เปล่ียนกระบวนการผลิต การเปล่ียนเจา้ของ การเปล่ียน
ขอบข่ายการขอการรับรอง การเปล่ียนจาํนวนพนกังาน เป็นตน้        
บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ จะดาํเนินการตามท่ีเหมาะสม เช่น 
จะจัดให้ มี ก ารตรวจประ เ มิน พิ เศษ ข้ึน  และ /หรือการ

เปล่ียนแปลงการใหก้ารรับรอง การตรวจประเมินพิเศษสามารถ
ดาํเนินการไดเ้พ่ือหาขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
ลกูคา้  

ทางบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ขอสงวนสิทธ๋ิการตดัสินกรณี
พบวา่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของลูกคา้ โดยอาจมีการขยาย
หรือลดขอบข่าย ทั้ งน้ีจะมีการแจ้งเหตุผลและยืนยนัให้กับ
ลกูคา้ไดรั้บทราบ 

6 สัญลกัษณ์ของบูโร เวอริทสั เซอทฟิิเคช่ัน และการให้การ
รับรอง 

ลกูคา้สามารถใชส้ัญลกัษณ์ของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ และ
หน่วยงานท่ีให้การรับรองโดยเป็นไปตามแนวทางการใชซ่ึ้ง บู
โร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ไดใ้หไ้วต้ามขอ้กาํหนดใน ขอ้ตกลงท่ี 
14 

การแสดงถึงการไดรั้บการรับรองโดยใชต้ราสัญลกัษณ์รวมทั้ง
เง่ือนไขทัว่ไปสําหรับขอ้ความตอ้งไม่ใชไ้ปในทางท่ีทาํให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีบิดเบือนหรือคลาดเคล่ือน 

ลูกคา้ตอ้งไม่ใชส้ัญลกัษณ์ของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ และ/
หรือ สัญลกัษณ์ของหน่วยงานรับรองระบบงาน(Accreditation 
Body Mark) บนตวัผลิตภณัฑ์หรือ ส่ิงห่อหุ้ม/ภาชนะบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ของลูกคา้อนัเป็นเหตุให้ผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เขา้ใจวา่เป็นการรับรองตวัผลิตภณัฑ ์

 

7 การเข้าตรวจสอบโดยหน่วยงานรับรองระบบงาน 

ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้หน่วยงานรับรองระบบงาน 
(Accreditation Body) ของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 
หรือตวัแทนเขา้ร่วมในการตรวจประเมินหรือการตรวจ
ติดตาม เพ่ือเป็นการสังเกตการณ์การตรวจประเมินของ
คณะผูต้รวจประเมินระบบบริหาร ในการทวนสอบความ
สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน        ตามขอ้ตกลง 
ลูกคา้ไม่มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเขา้ตรวจสอบน้ี ไม่ว่าจะ
เป็นการร้องขอโดยหน่วยงานรับรองระบบงาน ตวัแทน 
หรือ บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 
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8 การพกัช่ัวคราว การคืนสถานะ การเพกิถอนหรือการ
ยกเลกิใบรับรอง 

 บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ขอสงวนสิทธิท่ีจะพกัชัว่คราว 
คืนสถานะ เพิกถอน  หรือยกเลิกใบรับรองไดทุ้กเวลา โดย
จะแจง้ล่วงหน้าเป็นหนังสือ 3 เดือนหรือน้อยกว่านั้น
ตามแต่สถาณการณ์ซ่ึงข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีบูโร เวอริทัส 
เซอทิฟิเคชัน่ไดรั้บ ถา้การกระทาํนั้นถือวา่จาํเป็น  

 

การพกัใชด้าํเนินการในกรณีท่ีลูกคา้ทาํผดิเง่ือนไข เช่น  

 พบว่ า ก า รจัดทํา ร ะบบ เ ป็นไปอย่ า ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามขอ้กาํหนด
ของการตรวจประเมินอยา่งเห็นไดช้ดั  

 การไม่ชาํระค่าบริการตามกาํหนดเวลา ทางบูโร 
เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่นไม่สามารถยอมรับการ
แกไ้ขกรณีขอ้กบับกพร่องท่ีพบ  

 การใช้สัญลักษณ์ท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
หลงัจากท่ีมีการแจง้ใหแ้กไ้ข  

 ไม่สามารถเขา้ตรวจประเมินตามเวลาท่ีกาํหนด 

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่นจะแจ้งให้ทราบก่อนท่ีจะ
กระทาํการดังกล่าว ลูกคา้จะได้รับโอกาสในการแก้ไข 
ก่อนท่ีบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่จะตดัสินใจขั้นสุดทา้ยวา่
จะดาํเนินการอย่างไรในขั้นตอนของการคืนสถานะหรือ
การเพิกถอน   

ลกูคา้ตอ้งแกไ้ขเน้ือหาท่ีไดโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์
ทั้งหมดเม่ือขอบข่ายการรับรองไดถ้กูพกัชัว่คราว เพิกถอน 
ลด หรือเพ่ิมขอบข่ายการรับรอง หรือยกเลิก     บูโร เว
อริทสั เซอทิฟิเคชัน่ สงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ขอ้เทจ็จริง
ตามท่ีไดด้าํเนินการไป 

9 การอุทธรณ์ คดัค้าน และร้องเรียน 

ลูกคา้สามารถอุทธรณ์ร้องเรียนหรือคดัคา้นการตดัสินใจ
ของบูโร  เวอริทัส  เซอทิฟิเคชั่น  โดยวิ ธีการจะต้อง
สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับการอุทธรณ์

ร้องเรียนของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ซ่ึงปรากฎอยูบ่น 
Website ของ บูโร   เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ และสามารถขอ
สาํเนาได ้       

หากต้องการร้องเรียน บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ใน
เบ้ืองตน้ให้ร้องเรียนไปท่ี บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ใน
ประเทศไทยก่อน หากไม่ตอ้งการส่งไปยงับูโร เวอริทสั 
เซอทิฟิเคชั่นในประเทศไทย ก็ให้ส่งโดยจ่าหน้าไปท่ี 
Bureau Veritas Certification Holding, 67/71 Boulevard 
du Chateau, 92200 Neuilly-sur-Seine (France) attention 
to: Certification Vice President 

10 หน้าทีข่องบูโร เวอริทสั เซอทฟิิเคช่ัน 

10.1 บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ซ่ึงใหบ้ริการดว้ยความใส่ใจ ดว้ย
ทกัษะและความอุตสาหะ ของหน่วยงานซ่ึงมีประสบการณ์ใน
การใหก้ารรับรองและการใหบ้ริการในการบริการท่ีคลา้ยกนั
ภายใตส้ภาวะการณ์ท่ีคลา้ยกนั  จะใหบ้ริการและส่งมอบ
ใบรับรอง และ/หรือ รายงานใหก้บัลกูคา้  

10.2 บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ในฐานะหน่วยงานท่ีมีความเป็น
อิสระ จะใหข้อ้มูลกบัลกูคา้ในรูปแบบของการคน้พบจาก
หลกัฐาน การประเมิน หรือการใหค้าํแนะนาํ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดซ่ึงควบคุมอยู ่ มาตรฐานอุตสาหกรรมทัว่ไป  และ/
หรือ  มาตรฐานอ่ืนใดท่ีมีการตกลงร่วมกนัระหวา่งคู่สัญญา 

10.3 ในการใหบ้ริการนั้น  บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ไม่ไดอ้ยูใ่น
ฐานะเป็นผูอ้อกแบบ สถาปนิก ผูก่้อสร้าง ผูรั้บเหมา  ผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ  ผูด้าํเนินการ  ผูข้นส่ง  ผูน้าํเขา้  ผูข้าย ,ผูซ้ื้อ 
หรือ เจา้ของ ซ่ึงยงัตอ้งมีภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบตาม
ลกัษณะงานนั้นๆ   ถา้ลกูคา้ละเวน้บุคคลท่ีสามจากความ
รับผดิชอบ  ภาระหนา้ท่ี  และหนา้ท่ีรับผดิชอบในส่วนท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของลกูคา้ หรือ ในส่วนเก่ียวกบั
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ในการใหบ้ริการ
แลว้   ความรับผิดชอบของบุคคลท่ีสามดงักล่าวนั้น จะไม่เป็น
สาเหตุใหค้วามรับผดิชอบของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่
เพ่ิมข้ึน  และลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบผลท่ีเกิดข้ึน โดยถือเป็น
ความรับผดิชอบ ภาระหนา้ท่ี และหนา้ท่ีรับผิดชอบของลกูคา้
เอง 



Page 6 of 10                                        Revision 20 February 2017  

Bureau Veritas Certification Thailand Ltd. 

10.4 เพ่ือขจดัความสงสัย  บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ไม่ไดท้าํ
หนา้ท่ีเป็นผูรั้บประกนัหรือผูรั้บรองในเร่ืองเก่ียวกบัความ
เหมาะสม  คุณภาพ ความสามารถทางในการขายได ้
ประสิทธิภาพในการบรรลุวตัถุประสงค ์ ความสอดคลอ้งของ
การทาํผลิตภณัฑ ์ การใหบ้ริการ หรือ กิจกรรมอ่ืนใดท่ีถกู
ดาํเนินการหรือผลิตโดยลูกคา้ซ่ึงการใหบ้ริการของ บูโร       
เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย     แมว้า่จะมี
ขอ้ความขดัแยง้ท่ีอยูท่ี่น่ีหรือในใบรับรองหรือในรายงานใดๆ   
บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่จะไม่มีการรับประกนัหรือการ
รับรอง  รวมถึงการรับประกนัความสามารถในการขายได ้
หรือประสิทธิภาพในการบรรลุวตัถุประสงค ์หรือ การใชง้าน
ท่ีเฉพาะเจาะจง สาํหรับกิจกรรมใดๆท่ีดาํเนินการโดยลกูคา้
หรือหรือผลิตภณัฑใ์ดๆท่ีถกูผลิต จดัจาํหน่าย นาํเขา้ หรือ ขาย
โดยลกูคา้ 

10.5 ใบรับรอง และรายงานไดถ้กูจดัทาํโดยอา้งอิงจากคาํแนะนาํ 
เอกสาร ขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ลกูคา้ไดจ้ดัหามาใหบู้โร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ก่อนการ
ดาํเนินการใหบ้ริการ    บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ไม่สามารถ
รับผดิชอบต่อความผดิพลาด การละไว ้หรือ ความไม่ถกูตอ้ง
ในใบรับรองหรือในรายงาน อนัเกิดเน่ืองจากท่ีบูโร    เวอริทสั 
เซอทิฟิเคชัน่ ไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถกูตอ้งและไม่สมบูรณ์จาก
ลกูคา้ 

10.6 หากไม่มีขอ้ความท่ีระบุอยา่งเฉพาะเจาะจงโดยลกูคา้ใหเ้ป็น
อยา่งอ่ืน และ ใหร้วมอยูใ่นขอบเขตของการใหบ้ริการภายใต้
ขอ้ตกลงน้ี            เ อกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ
ระหวา่งลกูคา้และคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สัญญาขาย สัญญา
การจา้งทาํงาน หรือสั่งซ้ือ ตราสารเครดิต ใบรับรองส่งมอบ
สินคา้ ขอ้มูลจาํเพาะ  เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั หนงัสือ
สัญญานายหนา้ ใบรับรองการยอมรับ หรือ ความสอดคลอ้ง ท่ี
ซ่ึงเปิดเผยต่อ บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ตอ้งถูกพิจารณาเป็น
ขอ้มูลเท่านั้น โดยไม่ขยายหรือจาํกดัขอบข่ายของการใหก้าร
บริการหรือภาระหนา้ท่ีของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ภายใต้
ขอ้ตกลงนั้น 

11 หน้าทีข่องลูกค้า 

11.1 ลกูคา้ ตอ้ง 

11.1.1   ใหค้วามร่วมมือกบั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ในทุกๆ
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริการ 

11.1.2   จดัหาหรือทาํใหผู้ข้ายของลกูคา้จดัหาการเขา้ถึง 
สถานท่ี ส่ิงอาํนวยความสะดวก เอกสาร ขอ้มูล และบุคลากร 
ตามท่ีบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ตวัแทน  ผูรั้บเหมาช่วง ท่ี
ปรึกษาและพนกังานของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ตอ้งการ
ในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะดาํเนินการบริการนั้น  ลกูคา้ตอ้ง
รับผดิชอบในการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์สาํหรับใหบ้ริการ
นั้น โดยไม่มีขอ้จาํกดัในการบ่งช้ี การเฝ้าระวงั การแกไ้ข และ
การนาํวตัถุหรือปัจจยัแวดลอ้มท่ีเป็นหรือมีโอกาสเป็นอนัตราย
ออกจากพื้นท่ีนั้นก่อนและระหวา่งการใหบ้ริการนั้น  ลกูคา้ตอ้ง
มีวธีิการทาํงานท่ีจาํเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจสภาพการทาํงานท่ีมีความ
ปลอดภยั ณ สถานท่ีนั้นในระหวา่งการใหบ้ริการ และแจง้ใหบู้
โร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ทราบเก่ียวกบัเก่ียวกบักฎเก่ียวกบั
สุขภาพและความปลอดภยัทั้งหมดและขอ้กาํหนดความ
ปลอดภยัอ่ืนๆท่ีนาํมาใชท่ี้สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

11.1.3  จดัหาการขนส่งและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นซ่ึงอยูใ่นสภาพการ
ใชง้านไดดี้และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและการใชง้านโดยลกูคา้ 
ใหก้บับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่,ตวัแทน , ผูรั้บเหมาช่วง และ
ผูแ้ทนของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่เพ่ือการใหบ้ริการ 

11.1.4  จดัหาขอ้มูลใหก้บับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ โดยตรง
หรือโดยผา่นผูข้ายหรือผูรั้บเหมาช่วงของลกูคา้  ตามท่ีบูโร     
เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ตอ้งการ เพ่ือการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม 
และทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีจดัหามาใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง 

11.1.5 มีและรักษาใบอนุญาตท่ีจาํเป็นและปฏิบติัตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งในการใชอุ้ปกรณ์ สถานท่ี และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกของลกูคา้ เพ่ือการใหบ้ริการ 

11.1.6 ทาํใหแ้น่ใจวา่เอกสาร ขอ้มูลและวสัดุอุปกรณ์ทั้งหมดท่ี
จดัใหบู้โร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่โดยลกูคา้ ภายใตข้อ้ตกลงนั้น 
ไม่ฝ่าฝืนหรือทาํใหเ้กิดการฝ่าฝืนหรือการทุจริตในเร่ือง
สิทธิบตัร ลิขสิทธิ เคร่ืองหมายทางการคา้ ความลบัทางการคา้ 
ใบอนุญาต หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิความ
เป็นเจา้ของของบุคคลท่ีสาม และ 
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11.1.7 ดาํเนินการขั้นตอนท่ีจาํเป็นทั้งหมดในการกาํจดัหรือ
แกไ้ขอุปสรรคหรือส่ิงท่ีมาขดัจงัหวะการใหบ้ริการ 

11.2 ในขอบเขตท่ีบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ใหบ้ริการ  ลกูคา้ตกลง
วา่บริการท่ีบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ใหน้ั้นไม่ไดย้นืยนั
ความสาํเร็จท่ีจาํเพาะเจาะจงใดๆ แต่เป็นเพียงการใหบ้ริการ
เท่านั้น   ลกูคา้รับผดิชอบในการตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระดว้ย
ตนเองตามขอ้มูลและคาํแนะนาํจากบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่   
บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่และตวัแทนของบูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่ไม่สามารถใหก้ารรับรองคุณภาพ  ผลลพัท ์ความมี
ประสิทธิผล หรือความเหมาะสมของการตดัสินใจ หรือ การ
กระทาํท่ีถูกดาํเนินการโดยอา้งอิงจากรายการท่ีถกูจดัทาํให้
ภายใตข้อ้ตกลงน้ีได ้

11.3 หากการทาํหนา้ท่ีของท่ีบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ภายใต้
ขอ้ตกลงน้ีถกูขดัขวางหรือทาํใหเ้กิดความล่าชา้โดยการกระทาํ 
การละไว ้การเพิกเฉย หรือ การไม่ใส่ใจใดๆของลกูคา้ ตวัแทน  
ผูรั้บเหมาช่วง  ผูใ้หค้าํปรึกษา และ พนกังานของลกูคา้    บูโร 
เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่จะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าใชจ่้าย หรือความ
สูญเสียใดๆท่ีเกิดข้ึนต่อลูกคา้ทั้งทางตรงและทางออ้มจาก
ขดัขวางหรือทาํใหเ้กิดความล่าชา้นั้น 

12 การชําระเงนิ 

12.1 บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ จะดาํเนินการเรียกเกบ็เงินจาก
ลกูคา้เม่ือมีการใหบ้ริการ  ใบรับรองและรายงานจะไม่
สามารถออกใหไ้ดจ้นกวา่ บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่จะ
ไดรั้บชาํระเงินครบถว้น 

12.2 ลกูคา้ตอ้งชาํระเงินตามใบเรียกเกบ็เงินจากบูโร เวอริทสั 
เซอทิฟิเคชัน่อยา่งครบถว้นภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้
เรียกเกบ็ 

12.3 หากลกูคา้ไม่สามารถชาํระเงินภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด   
บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่จะคิดดอกเบ้ียจากจาํนวนเงิน ณ 
วนัท่ีกาํหนดใหช้าํระ ในอตัราร้อยละ 1.5% ต่อเดือน โดย
คิดเป็นรายวนัและคิดทบทุกเดือนจนกระทัง่ไดรั้บการ
ชาํระเงินอยา่งครบถว้น    และจะดาํเนินระงบัการ
ใหบ้ริการทั้งหมดจนกระทัง่ไดรั้บการชาํระเงินอยา่ง

ครบถว้น  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใดๆนั้นไม่
รวมภาษี 

12.4 บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ขอสงวนสิทธิในการทบทวน
และแกไ้ขคา่บริการประจาํทุกปี  โดยจะปรับขั้นตํ่าไปตาม
ดชันีค่าใชจ่้าย (Cost Indices) 

12.5 ถา้ลกูคา้ขอเล่ือนการตรวจประเมิน โดยบอกกล่าว
ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 30 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีไดก้าํหนดไว้
แลว้นั้น  ทางบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่มีสิทธิจะเรียกเกบ็
คิดเป็นค่าบริการการตรวจสาํหรับค่าพนกังานตรวจ
ประเมินอยา่งเตม็จาํนวน   ทั้งน้ีจาํนวนเงินดงักล่าวไม่
สามารถจะนาํไปหกัลดจากค่าบริการท่ีคิดเม่ือไดมี้การ
ตรวจประเมินใหม่ 

12.6 หากลกูคา้ขอยกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 
3เดือนก่อนรอบการตรวจประเมินต่อไป  ลูกคา้จะตอ้ง
รับผดิชอบค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินทั้งหมด 
รวมถึงจาํนวนวนัสาํหรับคน ท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน
โดยเตม็จาํนวน และค่าธรรมเนียมทางธุรกรรม 

12.7 อตัราค่าบริการต่างๆ ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทางและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆซ่ึงจะเรียกเกบ็ตามอตัราท่ีไดต้กลงกนัไว้
ล่วงหนา้หรือเรียกเกบ็ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

13 การเกบ็รักษาความลบั 

13.1 “ข้อมูลทีเ่ป็นความลบั” หมายถึงขอ้มูลใดๆท่ีถกูเปิดเผยใน
รูปแบบใดกต็ามโดยผูท้าํสัญญาฝ่ายหน่ึงไปสู่ผูท้าํสัญญา
อีกฝ่ายหน่ึงรวมถึงขอ้มูลทางเทคนิค  ส่ิงแวดลอ้ม  การ
พาณิชย ์ กฎหมาย และการเงิน (ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งจาํกดั
เพียงเท่าน้ี) ท่ีเก่ียวขอ้งโดยทางตรงหรือทางออ้มกบั
คู่สัญญา และ/หรือ ขอ้ตกลงนั้น 

13.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งไม่เปิดเผยหรือใชค้วามรู้ท่ีเป็นความลบั
หรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือขอ้มูลทางการเงินหรือทางการคา้
ใดๆซ่ึงไดรั้บภายในขอบข่ายของการดาํเนินการของขอ้ตกลงน้ี 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆกต็าม โดยมิไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย 
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13.3 การเกบ็รักษาความลบัจะไม่นาํมาใชก้บัขอ้มูลต่อไปน้ี 

13.3.1 ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นท่ีสาธารณะหรือกลายเป็นขอ้มูลท่ีมีอยู่
ในท่ีสาธารณะโดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีรับขอ้มูลมิไดด้าํเนินการใดๆ 

13.3.2 ขอ้มูลท่ีอยูใ่นความครอบครองของคู่สัญญาฝ่ายท่ีไดรั้บ
ขอ้มูลก่อนการเปิดเผยขอ้มูลนั้น 

13.3.3 ขอ้มูลท่ีถกูเปิดเผยใหก้บัคู่สัญญาฝ่ายท่ีรับขอ้มูลโดย
บุคคลท่ีสามซ่ึงไม่ไดจ้ดัหาขอ้มูลมาตามขอ้ตกลงในการเกบ็
รักษาความลบั 

13.3.4 ขอ้มูลท่ีคูส่ัญญาฝ่ายท่ีรับขอ้มูลนั้นไดพ้ฒันาหรือไดรั้บ
ขอ้มูลนั้นเองอยา่งอิสระและนาํขอ้มูลนั้นมาเองโดยไม่ไดมี้การ
ใชห้รือการอา้งอิงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีรับมาจากคู่สัญญาท่ี
เปิดเผยขอ้มูล 

13.3.5 ขอ้มูลท่ีถกูเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ หรือคาํพิพากษาของศาล หรือ
คาํสัง่หรือขอ้กาํหนดของศาลหรือเจา้หนา้ท่ีทีมีอาํนาจ หรือ 

13.3.6 ขอ้มูลท่ีถกูเปิดเผยไปใหผู้เ้ก่ียวขอ้งของผูท้าํสัญญานั้น
ดว้ยความจาํเป็น 

13.4 ใบรับรองและรายงานท่ี บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ออกให ้เพ่ือ
จุดประสงคก์ารใชง้านของลูกคา้เท่านั้น และ ลกูคา้ตอ้งไม่
นาํไปตีพิมพ ์,ใชเ้พ่ือจุดประสงคใ์นการโฆษณา, ทาํสาํเนา หรือ
ทาํซํ้ าเพ่ือแจกจ่ายไปใหบุ้คคลหรือหน่วยงานอ่ืน หรือเปิดเผย
ต่อสาธารณะ โดยมิไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้ท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 

13.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งมีความรับผดิชอบในการทาํใหแ้น่ใจวา่ผู ้
ท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความลบัจะตอ้งรักษาความลบัขอ้มูลนั้น
และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลเหล่านั้นไปใหบุ้คคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีไม่ไดถ้กูรับมอบหมาย และตอ้งรับผดิชอบ
ทั้งหมดต่อการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

13.6 เม่ือขอ้ตกลงหมดอายลุงหรือส้ินสุดลงดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม 
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งส่งคืนหรือทาํลายขอ้มูลท่ีเป็นความลบั

ซ่ึงอยูใ่นความครอบครองหรือในความควบคุมของแต่ละฝ่าย 
ณ เวลานั้น อยา่งไรกต็ามบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่จาํเป็นท่ี
จะตอ้งเกบ็รักษาสาํเนาของใบรับรองและรายงานและการ
วเิคราะห์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเกบ็รักษาบนัทึกและ
นโยบายการเกบ็รักษาเอกสารตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงาน
รับรองระบบงาน (Accreditation Body) กาํหนด 

14 ทรัพย์สินทางปัญญา 

14.1 “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” หมายถึงสิทธิบตัร  สิทธิในการ

ประดิษฐ ์สร้างสรรค ์แบบจาํลอง ลิขสิทธิ และสิทธิท่ี

เก่ียวขอ้ง เคร่ืองหมายการคา้ ตราสินคา้ เคร่ืองหมายการ

บริการ  การคุม้ครองส่วนประกอบของสินคา้และบริการ 

(Trade Dress) ช่ือโดเมนและธุรกิจ สิทธิในการใหค้วาม

คุม้ครองส่วนประกอบของสินคา้และบริการ (Trade 

Dress) สิทธิในค่าความนิยม (Good will) สิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน สิทธิการแข่งขนั

ท่ีไม่เป็นธรรม สิทธิในการออกแบบ สิทธิในซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ สิทธิในฐานขอ้มูล สิทธิทางภมิูศาสตร์ ,

สิทธิทางจริยธรรม สิทธิในขอ้มูลท่ีเป็นความลบั (รวมถึง 

ความรู้เชิงขั้นตอน และความลบัทางการคา้) วธีิและ

ระเบียบการสาํหรับการบริการ และสิทธิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาอ่ืนๆ ในแต่ละกรณีไม่วา่ไดจ้ดทะเบียนหรือไม่ได้

จดทะเบียน และรวมถึงการสมคัรเพื่อต่ออายหุรือขยาย

สิทธิเหล่านั้น และสิทธิหรือรูปแบบของการปกป้องท่ี

เหมือนกนัหรือคลา้ยกนัในส่วนต่างๆของโลก 

14.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีความเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวในสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่วา่ไดถู้กสร้างข้ึนก่อนหรือหลงัวนั
เร่ิมตน้ขอ้ตกลงและไม่วา่จะมีการเช่ือมโยงกบัขอ้ตกลง
ระหวา่งคู่สัญญาหรือไม่ 

14.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งไม่ไปดาํเนินการตรวจสอบสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือไม่ดาํเนินการ
ใดๆท่ีอาจไปทาํลายหรือลดทอนคุณค่าท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือบริษทัในเครือของคู่สัญญา
อีกฝ่าย 
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14.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งมีการดาํเนินการท่ีจาํเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไดด้าํเนินการอยา่งสอดคลอ้งตลอดเวลา
กบักฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

14.5 ช่ือ เคร่ืองหมายการบริการ เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ
ของ บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่นั้น ลูกคา้ไม่สามารถนาํมาใช้
ได ้ยกเวน้แต่เพียงในกรณีท่ีลูกคา้นั้นไดรั้บการอนุมติัท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ตาม
แนวทางท่ีถกูกาํหนดโดยโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่เท่านั้น 

14.6 บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่มีการควบคุมดูแลการใชใ้บรับรอง 
โดยมีเอกสารนโยบายท่ีอธิบายวีธีการแสดงและใช้
เคร่ืองหมายการรับรองและตราสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
เง่ือนไขการใชข้อ้ความบนบรรจุภณัฑแ์ละส่ือท่ีแนบไปกบั
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงลูกคา้สามารถร้องขอได ้   บูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่จะทาํการตรวจประเมินการใชเ้คร่ืองหมายการรับรอง
และตราสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยลกูคา้ ในรอบการตรวจ
ติดตามต่อไป 

14.7  เพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้สงสัยหรือโตแ้ยง้ภายหลงั    ไม่มีขอ้ความใด
ในใบรับรอง หรือรายงานหรือลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนใดของบูโร 
เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ท่ีจะส่งมอบสิทธ์ิของความเป็นเจา้ของ
หรือ การอนุญาตท่ีจะใชสิ้ทธินั้นในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบู
โร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ทั้งในส่วนของ ซอฟทแวร์ หรือ 
วธีิการตรวจประเมิน เอกสารการอบรม คู่มือแนวทางปฏิบติัท่ีดี
เลิศ เป็นทรัพยสิ์นของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ หรือ 
ขอ้กาํหนดซ่ึงเป็นมาตรฐานของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 
หรือ ช่ือ ตราสินคา้ เคร่ืองหมาย  หรือการใหค้วามคุม้ครอง
เคร่ืองหมาย การคา้  หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนใดท่ีมี
อยูห่รือจะถกูพฒันาภายหลงั หรือความรู้เชิงขั้นตอน (know-
how) ท่ีถกูพฒันาและใชเ้พ่ือใหบ้ริการและเพ่ือออกใบรับรอง
และรายงาน  สิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งหมดน้ีตอ้งยงัคง
เป็นทรัพยสิ์นของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่แต่เพียงผูเ้ดียว 

15. ข้อจํากดัของความรับผดิ 

15.1. แมจ้ะมีบทบญัญติัอ่ืนใดของขอ้ตกลงน้ี คู่สัญญาไม่ตอ้ง
รับผดิชอบในความสูญหายและความเสียหายทางออ้ม โดยบงัเอิญ 
โดยอุบติัเหตุ หรือความสูญเสียและความเสียหายท่ีเป็นผลสืบเน่ือง  

(รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ความสูญเสียท่ีเป็นการลงโทษ ความ
สูญเสียรายได ้ความสูญเสียในการผลิต ความสูญเสียของมูลค่า หรือ
การลดลง ในรายไดจ้ากสินคา้หรือทรัพยสิ์นโดยไม่มีขอ้จาํกดั  
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะความสูญเสียจากการใช ้การสูญเสียความ
ไดเ้ปรียบทางการเงิน การหยดุชะงกัทางธุรกิจหรือการหยดุทาํงาน ) 

15.2. ไม่มีเง่ือนไขใดในเง่ือนไขทัว่ไปน้ีจาํกดั หรือยกเวน้ความรับ
ผดิของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ในเร่ืองต่อไปน้ี 

15.2.1. ความตายหรือการบาดเจบ็ต่อบุคคลท่ีเกิดจากความไม่ใส่
ใจ หรือ 

15.2.2. ความเสียหายหรือความรับผดิท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ท่ีเป็นผล
จากการใหข้อ้มูลโดยบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ในทางท่ี
ไม่ถกูตอ้ง หรือ 

15.2.3. ความสูญเสียใดๆซ่ึงโดยกฎหมายไม่สามารถถกูยกเวน้
หรือจาํกดัได ้

15.3.   โดยไม่มีผลต่อขอ้ความในขอ้ 7.1  ความรับผดิทั้งหมด
ของของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่และบริษทัในเครือ รวมทั้ง
ลกูจา้ง กรรมการบริษทั  เจา้หนา้ท่ี ตวัแทน ท่ีปรึกษา ผูรั้บเหมา
ช่วง ในสัญญา ซ่ึงเกิดจาก การละเมิด ( รวมถึงความประมาท หรือ
การฝ่าฝืนหนา้ท่ีตามกฎหมาย) การใหข้อ้มูลท่ีเป็นเทจ็ การชดใช ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ   ใบรับรอง และรายงาน และการ
ดาํเนินการของขอ้ตกลง ตอ้งถูกจาํกดัอยูท่ี่จาํนวนของ
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายหรือสามารถจ่ายใหข้องบูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่โดยลูกคา้ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีบูโร เวอริทสั 
เซอทิฟิเคชัน่ไดใ้หก้บัลกูคา้ไปแลว้เท่านั้น 

17. เหตุสุดวสัิย 

17.1.  เหตุสุดวสิัย หมายถึงเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ี
นอกเหนือความควบคุมท่ีสมเหตุผลของคู่สัญญา  และส่งผลให้
ลกูคา้หรือของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ไม่สามารถปฏิบติั
ภาระหนา้ท่ีภายใตข้อ้ตกลงไดอ้ยา่งสมบูรณ์หรือบางส่วน (ซ่ึงไม่ใช่
ภาระหนา้ท่ีในการชาํระเงินใหก้บัคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยท่ี
คู่สัญญานั้นไดด้าํเนินการคาดการณ์ วางแผน และดาํเนินการอยา่ง
สมเหตุสมผลแลว้แต่กไ็ม่สามารถปฏิบติัภาระหนา้ท่ีนั้นได ้ 
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17.2. คู่สัญญาไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายซ่ึง
เป็นผลจากความล่าชา้หรือหรือการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงเป็นผล
ทางตรงหรือทางออ้มจากเหตุสุดวสิัย   หากความไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีนั้นใชเ้วลามากกวา่15วนั คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิก
ขอ้ตกลงโดยไม่มีเง่ือนไขความรับผดิใดๆ 

18. เหตุสุดวสัิย 

18.1. ขอ้ตกลงน้ีถือเป็นขอ้ตกลงท่ีสมบูรณ์ระหวา่งคู่สัญญาและ
ใชแ้ทนขอ้ตกลงและขอ้ความส่ือสารก่อนหนา้น้ีระหวา่งคู่สัญญาท่ี
เก่ียวกบัการใหบ้ริการโดยบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่  

เง่ือนไขทัว่ไปสาํหรับการใหบ้ริการการรับรองน้ีมีความสาํคญั
เหนือกวา่ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในคาํสั่งซ้ือหรือการส่ือสารใดๆ
ของลกูคา้กบัของบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ นอกจากมีการตกลง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยบูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 

18.2. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบวา่ ในการทาํสัญญาฉบบัน้ี 
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ ท่ีจะถือสัญญาฉบบัน้ีวา่เป็นการให้
การรับประกนั การเป็นตวัแทน การใหก้ารรับรอง  การกล่าว
อา้งขอ้ความจากสัญญาฉบบัน้ี (ไม่วา่เป็นการกระทาํโดย

ประมาทหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์)  โดยสัญญาฉบบัน้ีใชเ้พ่ือ
การกาํหนดไม่ใหมี้การผดิสัญญาท่ีมีอยูใ่นขอ้ตกลงเท่านั้น 

18.3. ไม่มีกรณีใดในขอ้ 9 ท่ีจาํกดัหรือละเวน้ความรับผิดใดๆ
สาํหรับการทุจริต 

19. กฎหมายทีบ่ังคับ และ ขอบเขตอาํนาจศาล 

19.1. ขอ้ตกลง และ ความขดัแยง้หรือการเรียกร้องใดๆ ท่ีนอกเหนือ
หรืออยูห่วัขอ้นั้น  ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัและการตีความตาม
กฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทยเท่านั้น  แมว้า่มีความขดัแยง้
ของกฎหมายซ่ึงอาจนาํกฎหมายอ่ืนมาใชไ้ด ้

19.2. คู่สัญญาตกลงอยา่งถาวรวา่ศาลของราชอาณาจกัรไทยมี
ขอบเขตอาํนาจแต่เพียงผูเ้ดียวในการแกไ้ขความขดัแยง้หรือ
การเรียกร้องใดๆ ท่ีนอกเหนือหรืออยูห่วัขอ้นั้น 

20. สิทธิของบุคคลทีส่าม 

ตามขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาต และยกเวน้ท่ีมีใขอ้ตกลง   
บุคคลใดท่ีไม่ใช่ผูท้าํสัญญาในขอ้ตกลง ไม่มีสิทธภายใตห้รือ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงนั้น 


