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วัตถุประสงค ์ 
เพ่ืออธิบายกระบวนการในการรบั การประเมิน และการตดัสินสินใจ ในการโตแ้ยง้และหรือการอทุธรณ ์ 

ขอบข่าย 
 กระบวนการนีจ้ะถูกใชโ้ดย Intertek และลูกคา้ของ Intertek ท่ีตอ้งการโตแ้ยง้ความไม่สอดคลอ้งหรือการตดัสินใจการ

รบัรอง รวมถึงการพักใช้ การเพิกถอน และหรือการลดขอบข่ายของการรบัรอง นอกจากนีย้ังใช้ในกรณีของลูกค้า 
ท่ีไมพ่อใจกบัผลท่ีไดจ้ากกระบวนการการโตแ้ยง้และการตดัสินการอทุธรณ ์ 

ค าจ ากัดความ 
การโตแ้ยง้: ความแตกตา่งในการตีความขอ้ก าหนดท่ีใชส้  าหรบัการประเมิน 
การอทุธรณ:์ การรอ้งขออยา่งเป็นทางการในการพิจารณาการตดัสนิใจของการโตแ้ยง้ใดๆ 

1 การโต้แย้ง 

1.1 ลกูคา้ท่ีตอ้งการจะโตแ้ยง้การตดัสินใจของ Intertek จะตอ้งส่ือสารการรอ้งขอเพ่ือโตแ้ยง้โดยชอ่งทางใดช่องทาง
หนึ่ง ต่อไปนี ้เช่น อีเมลล ์โทรศพัท ์แฟ็กซ ์หรือ ช่องทางอ่ืนๆ ภายใน 30 วันหลังจากการตดัสินใจ เพ่ือส่งขอ้
โตแ้ยง้มายงั Intertek ทัง้นีผู้ร้บัค  าขอการโตแ้ยง้จากลกูคา้ตอ้งท าการบนัทกึรายละเอียดการโตแ้ยง้จากลกูคา้ใน
แบบฟอรม์ F210 Corrective Action Form เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

1.2 ภายใน 10 วนัท าการหลงัจากไดร้บัขอ้โตแ้ยง้ Intertek จะรบัทราบการไดร้บัยืนยนัการไดร้บัการโตแ้ยง้โดยการ
ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการกับลูกคา้ เว้นแต่การตัดสินใจนั้นถูกส่งต่อไปยังลูกค้าภายใน10 วันท าการ
หลงัจากไดร้บัการโตแ้ยง้ 

1.3 ผูจ้ดัการทั่วไปมอบหมายให้บคุคลท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตรวจประเมินและหรือกระบวนการตดัสินใจท่ี
เก่ียวขอ้งกับการโตแ้ยง้ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง การสอบสวนอาจรวมถึงการทบทวนเอกสารขอ้
โตแ้ยง้ของลูกคา้ รายงานท่ีเก่ียวขอ้งและการปรกึษาหารือกบัสมาชิกทีมตรวจประเมินเพ่ือพิจารณาระบบการ
บรหิารจดัการของลกูคา้ 

1.4 Intertek จะท าเอกสารการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและส่งตอ่ไปยงัลกูคา้ภายใน
30 วนัท าการหลงัจากไดร้บัขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโตแ้ยง้ Intertek จะแจง้กบัลกูคา้ถึงการตดัสินใจและสิทธิใน
การอทุธรณค์ าตดัสินการโตแ้ยง้ 
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2  การอุทธรณ ์

2.1 ลกูคา้ท่ีตอ้งการจะใชส้ิทธิในการอทุธรณค์ าตดัสินขอ้โตแ้ยง้ ตอ้งด าเนินการภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บัเอกสาร
การตดัสิน การย่ืนอทุธรณไ์ปยงั Intertek จะตอ้งส่ือสารการรอ้งขออทุธรณโ์ดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตอ่ไปนี ้
เช่น อีเมลล์ โทรศัพท์ แฟ็กซ์ หรือ ช่องทางอ่ืนๆ  ทั้งนีผู้้ร ับค าขอเพ่ืออุทธรณ์จากลูกค้าต้องท าการบันทึก
รายละเอียดขอ้อทุธรณจ์ากลกูคา้ในแบบฟอรม์ F210 Corrective Action Form เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

2.2 ภายใน 10 วนัท าการของการไดร้บัการอุทธรณ ์Intertek จะรบัทราบการไดร้บัค าอุทธรณโ์ดยการส่งจดหมาย
อยา่งเป็นทางการกบัลกูคา้ 

2.3 การอทุธรณ ์จะมีการด าเนินการโดยทีมงานอยา่งนอ้ย 3 ท่าน ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้จากผูจ้ดัการทั่วไป ทีมงานท่ีรว่มใน
การด าเนินการจดัการอทุธรณ์จะตอ้งไม่ใช่ผูต้รวจประเมินส าหรบัการตรวจในครัง้นัน้ ผูต้ดัสินใจใหก้ารรบัรอง
และผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งในกระบวนการโตแ้ยง้ 

 2.4 คณะบคุคลมีหนา้ท่ีในการสอบสวน หาขอ้เท็จจริง และจดัท าเอกสารการลงมติการอทุธรณ์คณะลกูขนุอทุธรณ์
จะท าการตดัสินใจบนพืน้ฐานของขอ้เท็จจริงและหลกัฐานท่ีพบ คณะลกูขนุชัน้อทุธรณอ์าจเลือกท่ีเบกิค าใหก้าร
จากปากทัง้สองฝ่าย 

 2.5 Intertek จะจดัท ารายงานความคืบหนา้ใหก้บัผูอ้ทุธรณ ์(ถา้จ าเป็น) 

2.6     Intertek จะส่งเอกสารการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไปยงัลกูคา้ภายใน 30 วนัท า
การหลังจากได้รบัข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการอุทธรณ์ Intertek จะแจ้งกับลูกคา้ถึงการตัดสินใจเก่ียวกับการ
อทุธรณท่ี์ถกูตอ้ง การส่ือสารนีจ้ะแจง้ไปยงัลกูคา้ถึงขอ้ก าหนดส าหรบัการจดัการการอทุธรณร์วมถึงออกใบแจง้
หนีข้องคา่ธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการจดัการการอทุธรณใ์นกรณีของการปฏิเสธขัน้สดุทา้ย 
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3  กระบวนการการขยาย  

 3.1 ลกูคา้ท่ีตอ้งการจะอทุธรณก์ารตดัสินใจท่ีระดบัสูง ภายใน 30 วนัหลงัจากการตดัสินผลการอุทธรณข์องคณะ
ลกูขุนขัน้อุทธรณ ์และส่งค ารอ้งขอไปยงั Intertek จะตอ้งส่ือสารการรอ้งขอเพ่ือโตแ้ยง้โดยช่องทางใดช่องทาง
หนึ่ง ตอ่ไปนี ้เชน่ อีเมลล ์โทรศพัท ์แฟ็กซ ์หรือ ชอ่งทางอ่ืนๆ  

3.2 การอทุธรณค์รัง้ท่ีสองจะด าเนินการโดยคณะกรรมการจากทีมผูบ้ริหารของ Intertek อยา่งนอ้ย 3 ทา่น บคุคลท่ี
ไมไ่ดมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอทุธรณ ์ 

3.3 สมาชิกของคณะลกูขุนจะจดัเตรียมเอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอทุธรณร์วมทัง้ผลของการสวบสวนครัง้
ก่อนและการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่ว 

3.4 Intertek จะจดัท ารายงานความคืบหนา้ใหก้บัผูอ้ทุธรณ ์(ถา้จ าเป็น) 

3.5 Intertek จะท าเอกสารการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและส่งตอ่ไปยงัลกูคา้ภายใน
45 วนัท าการหลงัจากไดร้บัการอทุธรณ ์

 3.6 การตดัสินใจของคณะกรรมการถือวา่เป็นการตดัสินใจสดุทา้ยของ Intertek 

 

บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันทีป่ระกาศใช้: 

0 เริ่มใชค้รัง้แรก 1 ธนัวาคม 2556 
1 เปล่ียน Logo Intertek 1 พฤศจิกายน 2562 

  


