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วัตถุประสงค์  

เพ่ืออธิบายกระบวนการในการรับ การประเมิน และการตดัสินสินใจ ในการโต้แย้งและหรือการอทุธรณ์  
 
ขอบข่าย 
 กระบวนการนีจ้ะถกูใช้โดย Intertek และลูกค้าของ Intertek ท่ีต้องการโต้แย้งความไม่สอดคล้องหรือการตดัสินใจการ

รับรอง รวมถึงการพกัใช้ การเพิกถอน และหรือการลดขอบข่ายของการรับรอง นอกจากนีย้งัใช้ในกรณีของลูกค้าท่ีไม่
พอใจกบัผลท่ีได้จากกระบวนการการโต้แย้งและการตดัสินการอทุธรณ์ 

   
ค าจ ากัดความ 

การโต้แย้ง: ความแตกตา่งในการตีความข้อก าหนดท่ีใช้ส าหรับการประเมิน 
การอทุธรณ์: การร้องขออยา่งเป็นทางการในการพิจารณาการตดัสินใจของการโต้แย้งใดๆ 

 
1 การโต้แย้ง 

1.1 ลกูค้าท่ีต้องการจะโต้แย้งการตดัสินใจของ Intertek จะต้องส่ือสารการร้องขอเพ่ือโต้แย้งโดยช่องทางใดช่องทาง
หนึ่ง ต่อไปนี ้เช่น อีเมลล์ โทรศพัท์ แฟ็กซ์ หรือ ช่องทางอ่ืนๆ  ภายใน 30 วนัหลงัจากการตดัสินใจ เพ่ือส่งข้อ
โต้แย้งมายงั Intertek ทัง้นีผู้้ รับค าขอการโต้แย้งจากลกูค้าต้องท าการบนัทกึรายละเอียดการโต้แย้งจากลกูค้าใน
แบบฟอร์ม F210 Corrective Action Form เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

1.2 ภายใน 10 วนัท าการหลงัจากได้รับข้อโต้แย้ง Intertek จะรับทราบการได้รับยืนยนัการได้รับการโต้แย้งโดยการ
ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการกับลูกค้า เว้นแต่การตดัสินใจนัน้ถูกส่งต่อไปยังลูกค้าภายใน10 วันท าการ
หลงัจากได้รับการโต้แย้ง 

1.3 ผู้จดัการทัว่ไปมอบหมายให้บคุคลท่ีไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกบัการตรวจประเมินและหรือกระบวนการตดัสินใจท่ี
เก่ียวข้องกับการโต้แย้งท่ีจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนอาจรวมถึงการทบทวนเอกสารข้อ
โต้แย้งของลกูค้า รายงานท่ีเก่ียวข้องและการปรึกษาหารือกับสมาชิกทีมตรวจประเมินเพ่ือพิจารณาระบบการ
บริหารจดัการของลกูค้า 

1.4 Intertek จะท าเอกสารการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงและส่งตอ่ไปยงัลกูค้าภายใน
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30 วนัท าการหลงัจากได้รับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการโต้แย้ง Intertek จะแจ้งกบัลกูค้าถึงการตดัสินใจและสิทธิใน
การอทุธรณ์ค าตดัสินการโต้แย้ง 

2  การอุทธรณ์ 

2.1 ลกูค้าท่ีต้องการจะใช้สิทธิในการอทุธรณ์ค าตดัสินข้อโต้แย้ง ต้องด าเนินการภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับเอกสาร
การตดัสิน การย่ืนอทุธรณ์ไปยงั Intertek จะต้องส่ือสารการร้องขออทุธรณ์โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตอ่ไปนี ้
เช่น อีเมลล์ โทรศัพท์ แฟ็กซ์ หรือ ช่องทางอ่ืนๆ  ทัง้นีผู้้ รับค าขอเพ่ืออุทธรณ์จากลูกค้าต้องท าการบันทึก
รายละเอียดข้ออทุธรณ์จากลกูค้าในแบบฟอร์ม F210 Corrective Action Form เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

2.2 ภายใน 10 วนัท าการของการได้รับการอุทธรณ์ Intertek จะรับทราบการได้รับค าอุทธรณ์โดยการส่งจดหมาย
อยา่งเป็นทางการกบัลกูค้า 

2.3 การอทุธรณ์ จะมีการด าเนินการโดยทีมงานอยา่งน้อย 3 ทา่น ท่ีได้รับแตง่ตัง้จากผู้ จดัการทัว่ไป ทีมงานท่ีร่วมใน
การด าเนินการจดัการอทุธรณ์จะต้องไม่ใช่ผู้ตรวจประเมินส าหรับการตรวจในครัง้นัน้ ผู้ตดัสินใจให้การรับรอง
และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในกระบวนการโต้แย้ง 

 2.4 คณะบคุคลมีหน้าท่ีในการสอบสวน หาข้อเท็จจริง และจดัท าเอกสารการลงมติการอทุธรณ์คณะลกูขนุอทุธรณ์
จะท าการตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงและหลกัฐานท่ีพบ คณะลกูขนุชัน้อทุธรณ์อาจเลือกท่ีเบิกค าให้การ
จากปากทัง้สองฝ่าย 

 2.5 Intertek จะจดัท ารายงานความคืบหน้าให้กบัผู้อทุธรณ์ (ถ้าจ าเป็น) 

2.6     Intertek จะสง่เอกสารการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยงัลกูค้าภายใน 30 วนัท า
การหลังจากได้รับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการอุทธรณ์ Intertek จะแจ้งกับลูกค้าถึงการตดัสินใจเก่ียวกับการ
อทุธรณ์ท่ีถกูต้อง การส่ือสารนีจ้ะแจ้งไปยงัลกูค้าถึงข้อก าหนดส าหรับการจดัการการอทุธรณ์รวมถึงออกใบแจ้ง
หนีข้องคา่ธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการจดัการการอทุธรณ์ในกรณีของการปฏิเสธขัน้สดุท้าย 
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3  กระบวนการการขยาย  

 3.1 ลกูค้าท่ีต้องการจะอทุธรณ์การตดัสินใจท่ีระดบัสงู ภายใน 30 วนัหลงัจากการตดัสินผลการอทุธรณ์ของคณะ
ลกูขนุขัน้อทุธรณ์ และส่งค าร้องขอไปยงั Intertek จะต้องส่ือสารการร้องขอเพ่ือโต้แย้งโดยช่องทางใดช่องทาง
หนึง่ ตอ่ไปนี ้เชน่ อีเมลล์ โทรศพัท์ แฟ็กซ์ หรือ ชอ่งทางอ่ืนๆ  

3.2 การอทุธรณ์ครัง้ท่ีสองจะด าเนินการโดยคณะกรรมการจากทีมผู้บริหารของ Intertek อย่างน้อย 3 ท่าน บคุคลท่ี
ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบักิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการอทุธรณ์  

3.3 สมาชิกของคณะลูกขนุจะจดัเตรียมเอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการอุทธรณ์รวมทัง้ผลของการสวบสวนครัง้
ก่อนและการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

3.4 Intertek จะจดัท ารายงานความคืบหน้าให้กบัผู้อทุธรณ์ (ถ้าจ าเป็น) 

3.5 Intertek จะท าเอกสารการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงและส่งตอ่ไปยงัลกูค้าภายใน
45 วนัท าการหลงัจากได้รับการอทุธรณ์ 

 3.6 การตดัสินใจของคณะกรรมการถือวา่เป็นการตดัสินใจสดุท้ายของ Intertek 

บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันท่ีประกาศใช้: 
0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 1 ธนัวาคม 2556 
   

  


