เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้า
การระงับหรือการถอนการอนุมตั ิ
คานา

ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะตรวจสอบการดาเนินการแก้ไขโดยการตรวจประเมินเฝ้ าติดตาม
พิเศษภายในสามเดือนนับจากพบการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสาคัญ ในบางสถานการณ์
อาจเหมาะสมสาหรับผูป้ ระเมินในการดาเนินการตรวจสอบการดาเนินการแก้ไขระยะไกล
โดยไม่ตอ้ งตรวจเยีย่ มทีส่ ถานทีข่ องคุณ ในสถานการณ์พเิ ศษ เช่น เหตุการณ์ทไ่ี ม่น่าจะ
เกิดขึน้ ทีร่ ะบบการจัดการทัง้ หมดของคุณเสียหาย (จากหลักฐานการพบการไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสาคัญหลายประการ) LRQA อาจเลือกทีจ่ ะระงับการอนุมตั โิ ดยให้มผี ลโดยทันที

เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้าฉบับนี้จะสรุปแบบคร่าว ๆ ว่าจะเกิดอะไรขึน้ บ้างเมื่อคุณ
ไม่สามารถรักษาระบบการจัดการของคุณ หรือเมื่อคุณร้องขอให้ทาการระงับหรือ
เพิกถอนการรับรองของคุณ ข้อตกลงของ LRQA และกาหนดเวลาทีเ่ กีย่ วข้องจะ
กาหนดเงื่อนไขในการรักษาการรับรองระบบการจัดการของคุณ หากไม่ปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขเหล่านี้ อาจทาให้การรับรองมาตรฐานของคุณถูกระงับหรือเพิกถอนได้ และ
เป็ นการสิน้ สุดข้อตกลงของ LRQA

หากการตรวจเยีย่ มเพื่อการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามพิเศษ (หรือการตรวจสอบอื่น) ยืนยันว่า
การดาเนินการแก้ไขทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ถกู ดาเนินการ เพื่อให้การไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สาคัญลดระดับความรุนแรงลงหรือหมดไป LRQA จะยืนยันกรณีน้กี บั คุณเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และการอนุมตั ขิ องคุณจะได้รบั การพิจารณาใหม่ตามแผนการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามทีม่ อี ยู่

การระงับการอนุมตั ิ
การระงับการอนุมตั ขิ องคุณอาจ
• ตามทีค่ ุณร้องขอ
• เนื่องจากไม่สามารถรักษาระบบการจัดการที่อนุมตั ิ หรือ
• เนื่องจาก LRQA ถูกปฏิเสธโอกาสตรวจสอบการดาเนินการต่อเนื่อง
และการสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบการจัดการของคุณ

หากการตรวจเยีย่ มเพื่อการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามพิเศษซึง่ คุณไม่สามารถดาเนินการแก้ไข
ตามทีต่ อ้ งการ คุณจะได้รบั แจ้งว่าการอนุมตั ขิ องคุณจะถูกระงับ

คาร้องให้ระงับการอนุมตั ิ

ผลกระทบของการระงับ

หากเวลาใดก็ตาม คุณต้องการให้ระงับการอนุมตั ิ คุณต้องยื่นคาร้องต่อ LRQA เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรที่ระบุเหตุผลสาหรับคาร้อง หากหลังจากการตรวจสอบและการอนุมตั โิ ดย
LRQA คาร้องของคุณสาหรับการระงับได้รบั อนุมตั ิ การระงับจะมีผลบังคับจนกว่าคุณจะขอ
การอนุมตั ใิ หม่อกี ครัง้ และ LRQA ได้ดาเนินการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามพิเศษจนเป็ นที่
น่าพอใจ หรือจนกว่าใบรับรองของคุณจะหมดอายุ เมื่อนัน้ การอนุมตั ขิ องคุณจะยุตโิ ดย
อัตโนมัติ

เมื่อการอนุมตั ขิ องคุณถูกระงับ คุณ
• อาจไม่สามารถร้องเรียนให้ได้รบั การอนุมตั จิ าก LRQA
• อาจไม่สามารถรับคาสังซื
่ อ้ ซึง่ การอนุมตั เิ ป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา
• อาจไม่สามารถโปรโมทได้วา่ ได้รบั การอนุมตั จิ าก LRQA
• ต้องแจ้งลูกค้าใด ๆ ทีค่ ุณมีสญ
ั ญาซึง่ การอนุมตั เิ ป็ นข้อกาหนดของสัญญา
ซึง่ การอนุมตั ขิ องคุณถูกระงับ

การไม่ยอมรับตารางเวลาการตรวจเยี่ยม

การไม่สามารถรักษาระบบการจัดการที่ อนุมตั ิ

หากเราไม่สามารถตกลงเรื่องตารางเวลาการตรวจเยีย่ มทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายในระยะเวลาที่
สมเหตุสมผล ซึง่ LRQA ถูกปฏิเสธโอกาสในการตรวจสอบการดาเนินการต่อเนื่องและ
การสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบการจัดการทีอ่ นุมตั ขิ องคุณ การอนุมตั ขิ องคุณจะ
ถูกระงับ

หากพบการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสาคัญในการตรวจเยีย่ มเพื่อการตรวจประเมิน
เฝ้ าติดตามหรือการตรวจเยีย่ มเพื่อต่ออายุใบรับรอง คุณจะต้องดาเนินการแก้ไขทัง้ หมด
ทีจ่ าเป็ นในการนาระบบกลับเข้าสู่การสอดคล้องกับมาตรฐานกับมาตรฐานการประเมินผล
เพื่อรักษาการอนุมตั ขิ องคุณ

สถานการณ์พิเศษ

ผูป้ ระเมินจะหารือและตกลงกับคุณเกีย่ วกับการจัดการและระยะเวลาสาหรับเราในการ
ตรวจสอบการดาเนินการแก้ไขทีค่ ุณดาเนินการ วิธกี ารติดตามผลและระยะเวลาจะขึน้ อยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของการไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
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หากคุณไม่สามารถแสดงการดาเนินการต่อเนื่องของระบบการจัดการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ขิ องคุณ
เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ (ตัวอย่างเช่น การหยุดธุรกิจชัวคราว)
่
อาจมีการตัดสินใจระงับ
การอนุมตั ขิ องคุณชัวคราว
่
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ในทุกกรณี เราจะแจ้งคุณเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการอนุมตั ขิ องคุณถูกระงับ การแจ้งนี้
รวมถึง
• ระยะเวลาซึง่ คุณต้องตอบรับ (หมายเหตุ: สาหรับการไม่สามารถรักษาระบบการ
จัดการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ คุณจะต้องมีการตอบสนองภายใน 14 วัน นับจากวันแจ้ง)
• ระยะเวลาการระงับ ตามทีเ่ หมาะสม (หมายเหตุ: การระงับโดยปกติยงั คงมีผลบังคับ
จนกระทังเสร็
่ จสิน้ การตรวจประเมินเฝ้ าติดตามพิเศษจนเป็ นทีน่ ่าพอใจ หรือวัน
หมดอายุใบรับรอง)
• ผลกระทบของการระงับ

การบอกเลิ กโดย LRQA
LRQA จะบอกเลิกสัญญาของคุณและถอนใบรับรองการอนุมตั ขิ องคุณ หากสถานการณ์
ดังต่อไปนี้เกิดขึน้
• หากคุณไม่สามารถตอบสนองหนังสือการระงับทีเ่ ป็ นผลจากการไม่สามารถรักษาระบบการ
จัดการทีอ่ นุมตั ขิ องคุณ
• หากคุณตัดสินใจเลือกการถอนการอนุมตั เิ ป็ นทางเลือกในการดาเนินการแก้ไข
• หากเราพบว่าการดาเนินการแก้ไขไม่ได้รบั การยอมรับ หลังจากการตรวจประเมินเฝ้ า
ติดตามพิเศษ หรือ
• เหตุผลอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น การเงิน)

การตอบสนองการระงับ

การแจ้งเรื่องการถอน

การแจ้งเรื่องการระงับ

หากการอนุมตั ขิ องคุณถูกระงับ เนื่องจากการไม่สามารถรักษาระบบการจัดการทีไ่ ด้รบั
การอนุมตั ิ มีการตอบสนองสามวิธที ค่ี ุณอาจดาเนินการ
• คุณอาจร้องเรียนให้มกี ารดาเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมและขอให้เราตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและยื่นขอซ้าการอนุมตั อิ กี ครัง้ (ตัวอย่างเช่น การตรวจประเมินเฝ้ า
ติดตามพิเศษครัง้ ทีส่ อง)
• หากคุณไม่ยอมรับความสมเหตุสมผลของ LRQA สาหรับการระงับการอนุมตั ิ คุณอาจ
อุทธรณ์กระบวนงานของ LRQA
• คุณอาจตัดสินใจไม่ตอบสนองหรือไม่ดาเนินการใด ๆ ต่อ หากเป็ นเช่นนัน้ LRQA จะ
เริม่ การถอนกระบวนการอนุมตั ิ
หากมีการร้องขอการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามพิเศษครัง้ ทีส่ อง จะมีการดาเนินการหาก
ระยะเวลาสาหรับการตรวจเยีย่ มเป็ นทีย่ อมรับของ LRQA (ซึง่ โดยปกติ ภายในหนึ่งเดือน
ของการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามพิเศษครัง้ แรก)

ในทุกกรณี คุณจะได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย LRQA ว่าการอนุมตั ขิ องคุณถูก (หรือ
จะถูก) ถอน โดยระบุวนั นับจากการถอนโดยมี (หรือจะมี) ผลบังคับใช้ คุณจะต้อง
• ทาลายสาเนาใบรับรอง LRQA ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดของการอนุมตั ิ
• ไม่ดาเนินการร้องเรียนเพิม่ เติมทีจ่ ะได้รบั อนุ มตั โิ ดย LRQA
• ถอนเอกสารเวียนทีม่ โี ลโก้ของ LRQA
• ตรวจสอบการยื่นและสัญญาปั จจุบนั เพื่อหาว่าการอนุมตั ขิ องคุณเป็ นเงื่อนไขของสัญญา
หรือไม่ และเพื่อแจ้งลูกค้าทีใ่ ช้ขอ้ กาหนดดังกล่าวว่าการอนุมตั ขิ องคุณถูกถอน
เราจะแจ้งการถอนการอนุมตั ขิ องคุณไปยังฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ ด้วยวิธใี ดก็ตามทีพ่ จิ ารณา
โดย LRQA ว่ามีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด กรณีน้โี ดยปกติรวมถึงการแจ้งไปยังสารบบบริษทั
ทีอ่ นุมตั ใิ ด ๆ ซึง่ ได้แจ้งถึงการอนุมตั ขิ องคุณ (ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนประกันคุณภาพ
สหราชอาณาจักร ฐานข้อมูลบริษทั ที่ผา่ นการรับรอง เป็ นต้น)

การถอนการอนุมตั ิ

คาร้องขอยกเลิ กการอนุมตั ิ
คุณอาจขอให้ยกเลิกสัญญาการอนุมตั ขิ องคุณ และการอนุมตั จิ ะถูกถอนในเวลาใด ๆ ก็ตาม
ตามข้อกาหนด 'การบอกเลิก' ทีร่ ะบุโดยสัญญา LRQA

เราดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทัง้ หมดทีใ่ ห้นนั ้ ถูกต้องและทันสมัย อย่างไรก็ตาม Lloyd's Register LRQA จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการเปลีย่ นแปลงของข้อมูล Lloyd’s Register
และชือ่ อื่น ๆ เป็ นเครื่องหมายการค้าของ Lloyd’s Register Group Limited บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือ
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