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วัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายกระบวนการในการรับ การประเมิน และการตัดสินสินใจ ในการโต้ แย้ งและหรื อการอุทธรณ์
ขอบข่ าย
กระบวนการนี ้จะถูกใช้ โดย Intertek และลูกค้ าของ Intertek ที่ต้องการโต้ แย้ งความไม่สอดคล้ องหรื อการตัดสินใจการ
รับรอง รวมถึงการพักใช้ การเพิกถอน และหรื อการลดขอบข่ายของการรับรอง นอกจากนี ้ยังใช้ ในกรณีของลูกค้ าที่ไม่
พอใจกับผลที่ได้ จากกระบวนการการโต้ แย้ งและการตัดสินการอุทธรณ์
คาจากัดความ
การโต้ แย้ ง: ความแตกต่างในการตีความข้ อกาหนดที่ใช้ สาหรับการประเมิน
การอุทธรณ์: การร้ องขออย่างเป็ นทางการในการพิจารณาการตัดสินใจของการโต้ แย้ งใดๆ
1

การโต้ แย้ ง
1.1

ลูกค้ าที่ต้องการจะโต้ แย้ งการตัดสินใจของ Intertek จะต้ องสื่อสารการร้ องขอเพื่อโต้ แย้ งโดยช่องทางใดช่องทาง
หนึ่ง ต่อไปนี ้ เช่น อีเมลล์ โทรศัพท์ แฟ็ กซ์ หรื อ ช่องทางอื่นๆ ภายใน 30 วันหลังจากการตัดสินใจ เพื่อส่งข้ อ
โต้ แย้ งมายัง Intertek ทังนี
้ ้ผู้รับคาขอการโต้ แย้ งจากลูกค้ าต้ องทาการบันทึกรายละเอียดการโต้ แย้ งจากลูกค้ าใน
แบบฟอร์ ม F210 Corrective Action Form เพื่อดาเนินการต่อไป

1.2

ภายใน 10 วันทาการหลังจากได้ รับข้ อโต้ แย้ ง Intertek จะรับทราบการได้ รับยืนยันการได้ รับการโต้ แย้ งโดยการ
ส่งจดหมายอย่างเป็ นทางการกับลูกค้ า เว้ นแต่การตัดสินใจนัน้ ถูกส่งต่อไปยังลูกค้ าภายใน10 วันทาการ
หลังจากได้ รับการโต้ แย้ ง

1.3

ผู้จดั การทัว่ ไปมอบหมายให้ บคุ คลที่ไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการตรวจประเมินและหรื อกระบวนการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้ องกับการโต้ แย้ งที่จะดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง การสอบสวนอาจรวมถึงการทบทวนเอกสารข้ อ
โต้ แย้ งของลูกค้ า รายงานที่เกี่ยวข้ องและการปรึกษาหารื อกับสมาชิกทีมตรวจประเมินเพื่อพิจารณาระบบการ
บริหารจัดการของลูกค้ า

1.4

Intertek จะทาเอกสารการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับผลของการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และส่งต่อไปยังลูกค้ าภายใน
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30 วันทาการหลังจากได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการโต้ แย้ ง Intertek จะแจ้ งกับลูกค้ าถึงการตัดสินใจและสิทธิใน
การอุทธรณ์คาตัดสินการโต้ แย้ ง
2

การอุทธรณ์
2.1

ลูกค้ าที่ต้องการจะใช้ สิทธิในการอุทธรณ์คาตัดสินข้ อโต้ แย้ ง ต้ องดาเนินการภายใน 30 วันหลังจากได้ รับเอกสาร
การตัดสิน การยื่นอุทธรณ์ไปยัง Intertek จะต้ องสื่อสารการร้ องขออุทธรณ์โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ต่อไปนี ้
เช่น อี เ มลล์ โทรศัพ ท์ แฟ็ กซ์ หรื อ ช่องทางอื่ นๆ ทัง้ นี ผ้ ้ ูรั บ ค าขอเพื่ อ อุท ธรณ์ จ ากลูก ค้ าต้ อ งท าการบัน ทึก
รายละเอียดข้ ออุทธรณ์จากลูกค้ าในแบบฟอร์ ม F210 Corrective Action Form เพื่อดาเนินการต่อไป

2.2

ภายใน 10 วันทาการของการได้ รับการอุทธรณ์ Intertek จะรับทราบการได้ รับคาอุทธรณ์โดยการส่งจดหมาย
อย่างเป็ นทางการกับลูกค้ า

2.3

การอุทธรณ์ จะมีการดาเนินการโดยทีมงานอย่างน้ อย 3 ท่าน ที่ได้ รับแต่งตังจากผู
้
้ จดั การทัว่ ไป ทีมงานที่ร่วมใน
การดาเนินการจัดการอุทธรณ์ จะต้ องไม่ใช่ผ้ ตู รวจประเมินสาหรับการตรวจในครัง้ นัน้ ผู้ตดั สินใจให้ การรับรอง
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกระบวนการโต้ แย้ ง

2.4

คณะบุคคลมีหน้ าที่ในการสอบสวน หาข้ อเท็จจริ ง และจัดทาเอกสารการลงมติการอุทธรณ์ คณะลูกขุนอุทธรณ์
จะทาการตัดสินใจบนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริงและหลักฐานที่พบ คณะลูกขุนชันอุ
้ ทธรณ์อาจเลือกที่เบิกคาให้ การ
จากปากทังสองฝ่
้
าย

2.5

Intertek จะจัดทารายงานความคืบหน้ าให้ กบั ผู้อทุ ธรณ์ (ถ้ าจาเป็ น)

2.6

Intertek จะส่งเอกสารการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับผลของการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งไปยังลูกค้ าภายใน 30 วันทา
การหลังจากได้ รับข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับการอุทธรณ์ Intertek จะแจ้ งกับลูกค้ าถึงการตัดสินใจเกี่ ยวกับการ
อุทธรณ์ที่ถกู ต้ อง การสื่อสารนี ้จะแจ้ งไปยังลูกค้ าถึงข้ อกาหนดสาหรับการจัดการการอุทธรณ์ รวมถึงออกใบแจ้ ง
หนี ้ของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการจัดการการอุทธรณ์ในกรณีของการปฏิเสธขันสุ
้ ดท้ าย
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กระบวนการการขยาย
3.1

ลูกค้ าที่ต้องการจะอุทธรณ์การตัดสินใจที่ระดับสูง ภายใน 30 วันหลังจากการตัดสินผลการอุทธรณ์ของคณะ
ลูกขุนขันอุ
้ ทธรณ์ และส่งคาร้ องขอไปยัง Intertek จะต้ องสื่อสารการร้ องขอเพื่อโต้ แย้ งโดยช่องทางใดช่องทาง
หนึง่ ต่อไปนี ้ เช่น อีเมลล์ โทรศัพท์ แฟ็ กซ์ หรื อ ช่องทางอื่นๆ

3.2

การอุทธรณ์ครัง้ ที่สองจะดาเนินการโดยคณะกรรมการจากทีมผู้บริ หารของ Intertek อย่างน้ อย 3 ท่าน บุคคลที่
ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการอุทธรณ์

3.3

สมาชิกของคณะลูกขุนจะจัดเตรี ยมเอกสารทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อ งกับการอุทธรณ์รวมทังผลของการสวบสวนครั
้
ง้
ก่อนและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว

3.4

Intertek จะจัดทารายงานความคืบหน้ าให้ กบั ผู้อทุ ธรณ์ (ถ้ าจาเป็ น)

3.5

Intertek จะทาเอกสารการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับผลของการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และส่งต่อไปยังลูกค้ าภายใน
45 วันทาการหลังจากได้ รับการอุทธรณ์

3.6

การตัดสินใจของคณะกรรมการถือว่าเป็ นการตัดสินใจสุดท้ ายของ Intertek
บันทึกการแก้ ไข

แก้ ไขครัง้ ที่
0

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
เริ่มใช้ ครัง้ แรก
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