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วัตถุประสงค์  
เพ่ืออธิบายการกระบวนการการลดขอบข่าย การพกัใช้ การคืนสถานะเดิมและการเพิกถอนการรับรอง  

 

ขอบข่าย  
ประยุกต์ใช้กับการให้การรับรองทัง้หมดโดย Intertek จนถึงเกณฑ์การตรวจประเมินที่ เก่ียวข้องกับทุกขัน้ตอนของ
กระบวนการรับรอง ตลอดระยะเวลาที่ให้การรับรอง  โดย Intertek ต้องสามารถยืนยันสถานะของรับรองใดๆ ที่ถูกต้อง 
รวมถึงสถานะการพกัใช้ การคืนสถานะเดิม การเพิกถอน หรือการลดขอบข่าย 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 ผู้ จัดการทั่วไปมีหน้าที่ รับผิดชอบส าหรับการด าเนินการในกระบวนการนีแ้ละเฝ้าติดตามกระบวนการนีเ้พ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ผู้จัดการด้านเทคนิคหรือผู้ที่มีอ านาจให้การรับรอง มีหน้าที่รับผิดชอบส าหรับการด าเนินการขัน้ตอนนี ้ 
  

1. ค าจ ากัดความ 
 

1.1 การพกัใช้เป็นสถานะชั่วคราวสามารถสิน้สดุได้โดยการคืนสถานะเดิมหรือการเพิกถอนการรับรอง ในช่วงระหว่างนี ้
การรับรองของลกูค้าจะถูกระงับใช้ชั่วคราว 

1.2 การลดขอบข่ายอาจเกิดขึน้เมื่อลูกค้ามีการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือไม่พบการปฏิบัติตามข้อก าหนดของขอบข่ายการ
รับรองด้วยเหตผุลใดก็ตาม ขอบข่ายการรับรองนัน้อาจจะได้รับการยกเว้น การลดขอบข่ายใดๆ ดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับข้อก าหนดของเกณฑ์การตรวจประเมินที่ใช้ส าหรับการรับรอง 

1.3 การคืนสถานะเดิมจะเกิดขึน้ในกรณีที่ลกูค้าด าเนินการปิดประเด็นปฏิบัติการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การ
ติดตามการทวนสอบต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการพักใช้หรือกลับมาให้การรับรองในเขอบข่ายเดิม 
หากเป็นที่น่าพอใจ ลกูค้าจะได้รับการปรับสถานะให้กลบัคืนสู่สถานะการรับรองเดิม 

1.4 การยกเลิก: การเพิกถอนการรับรองเมื่อลกูค้าร้องขอ 
1.5  การเพิกถอน: Intertek ด าเนินการเมื่อความถูกต้องของการรับรองสิน้สดุลง 
1.6 การปิดประเด็นการปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไขจะพิจารณาปิดประเด็นทันที่มีการด าเนินการและมี

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการแก้ไขได้รับการทวนสอบและยืนยัน 
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2. การพักใช้โดยท่ัวไป  
การตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองจะต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามข้อก าหนดของการตรวจติดตาม การ

ตรวจต่ออายุการรับรองและเง่ือนไขเฉพาะอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในสญัญาระหว่างลกูค้ากับ Intertek กระบวนการสามารถเร่ิมต้น
เมื่อมีสิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้ 
 

a) ลกูค้าที่ได้รับการรับรองระบบแล้วมีการปฏิบัติที่ไมส่อดคล้องกับข้อก าหนดของการรับรองอย่างรุนแรง 
b) ไม่ด าเนินการตรวจติดตามหรือการตรวจต่ออายุการรับรองตามความถ่ีที่ก าหนดไว้ 
c) ลกูค้าที่ได้รับการรับรองร้องขอให้พกัใช้การรับรองด้วยความสมคัรใจ 
d) การปฏิบัติการแก้ไขไม่ได้รับการปิดภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 

หมายเหตุ: หลังจาก 60 วัน ยังไม่ได้รับการปฏิบัติการแก้ไขจากลูกค้า การแจ้งเตือนถูกส่งให้ลูกค้าทราบถึง
แนวโน้มของการพกัใช้การรับรอง ถ้ามีความล่าช้าเกิดขึน้และเกิน 90 วัน ผู้ จัดการด้านเทคนิค หรือบุคคลที่มี
อ านาจให้การรับรองต้องด าเนินการพกัใช้การรับรอง 

e) การละเมิดการฝ่าฝืนสญัญาของ Intertek (รวมถึงการไม่ช าระหนี)้ 
f) ผลของการด าเนินการสอบสวนข้อร้องเรียน 

 

3.  การพักใช้และการลดขอบข่าย  
บนพืน้ฐานของเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะด าเนินการพักใช้

การรับรองของลกูค้า หรือยกเว้นส าหรับรายการ b และรายการ e ข้างต้น น าเสนอข้อแนะน าการลดขอบข่ายหรือพักใช้
การรับรองของลูกค้าและอธิบายเหตุผลต่อผู้ จัดการด้านเทคนิคหรือผู้ ที่มีอ านาจให้การรับรองส าหรับการอนุมัติ            
การตดัสินใจอนมุติัต้องรวมถึงเง่ือนไขส าหรับการพกัใช้หรือการกลบัมายังขอบข่ายเดิมของการรับรอง 

การพกัใช้จะไมเ่กินกว่า 180 วนั เว้นแต่ ผู้จัดการด้านเทคนิคอนมุติั และหรือ เมื่อมีการร้องขอโดยหน่วยรับรองระบบงาน
หรือองค์กรในภาคส่วนที่มีอ านาจ 
 Intertek จะอพัเดทสถานะของลกูค้าที่ได้รับการรับรองงลกูค้าในไดเรกทอรีของลูกค้าได้รับการรับรองและวิธีการอ่ืนๆ
ตามที่เห็นสมควร   
ในกรณีที่องค์กรมีหลายสถานที่ การพกัใช้ให้การรับรองจะใช้กับทัง้หมดขององค์กร ถึงแม้ว่าจะเกิดขึน้ในหนึ่งหรือสอง
ของสถานที่เท่านัน้ 
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เมื่อได้รับการตดัสินใจการพกัใช้หรือการลดขอบข่ายที่เสร็จสิน้แล้ว ลกูค้าจะได้รับแจ้งเป็นจดหมายของการพักใช้รับรอง
ชั่วคราว จดหมายจะระบุ 
a) เหตผุลส าหรับการพกัใช้หรือการลดขอบข่าย 
b) ระยะเวลาสงูสดุของการพกัใช้หรือการลดลงของขอบข่าย 
c) เง่ือนไขส าหรับการพกัใช้หรือการลดขอบข่าย (เช่น ระยะเวลาใน การส่งการปฏิบัติการแก้ไข การตรวจติดตามกรณี 

     พิเศษ เป็นต้น) 
d) ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการพกัใช้หรือการลดขอบข่ายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องส่งผลในการ

เพิกถอนหรือการลดขอบข่ายของการรับรองถาวร 
e) การแจ้งเตือนว่าในช่วงระยะเวลาของการพกัใช้ลกูค้าจะต้องละเว้นจากการใช้การรับรองในการส่งเสริมการขาย 
f) Intertek จะแจ้งให้ฝ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและสื่อสารกับลกูค้าหากฝ่ายอ่ืนๆ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการ 
g) ลกูค้าที่รับการแจ้งการตดัสินใจพกัใช้อาจจะด าเนินการอทุธรณ์ได้ (ตามเอกสารอ้างอิง GOP208-Tha   กระบวนการ

โต้แย้งและการอทุธรณ์) 
การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการปิดประเด็นการปฏิบัติการแก้ไขการพักใช้ใบรับรอง  
 หากลกูค้าด าเนินการปิดประเด็นปฏิบัติการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การติดตามการทวนสอบต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการพกัใช้หรือกลบัมาให้การรับรองในเขอบข่ายเดิม หากเป็นที่น่าพอใจ ผลการแก้ไขดังกล่าว
จะถูกส่งไปยังผู้จัดการด้านเทคนิคหรือบุคคลที่มีอ านาจให้กับรับรองเพ่ือด าเนินการปรับสถานะให้กลับคืนสู่สถานะการ
รับรองเดิม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระดับการปฏิบัติการแก้ไขว่าจะถูกพิจารณาจากผู้ จัดการด้านเทคนิคหรือผู้ มีอ านาจให้การ
รับรองว่าจะด าเนินการตรวจเย่ียมกรณีพิเศษหรือไม่  และจะมีการอ้างอิงขัน้ตอนต่อไปจากเอกสาร GOP102-Tha 
กระบวนการจัดตารางนัดหมายส าหรับขัน้ตอนในการติดตาม 
หากผลไม่เป็นที่น่าพอใจหรือหากลกูค้าไม่ด าเนินการตามที่ Intertek ร้องขอ ผู้ที่มีอ านาจให้การรับรองต้องเสนอการเพิก
ถอนการให้การรับรองตามเอกสารส่วนที่ 5.0  

 

4. กระบวนการการเฝ้าติดตาม  
ผู้ทบทวนด้านเทคนิคและผู้มีอ านาจให้การรับรองมีหน้าที่ทบทวนการพกัใช้การให้การรับรองเพ่ือให้มั่นใจว่าการพักใช้ไม่
เกินกว่าเวลาที่ได้ระบุไว้ 
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5. การเพิกถอนโดยท่ัวไป 

การตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองจะต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามข้อก าหนดส าหรับการตรวจติดตาม  การตรวจ
ต่ออายุการรับรองและเง่ือนไขเฉพาะอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างลูกค้ากับ Intertek การเพิกถอนอาจขึน้อยู่กับ      
การทวนสอบเมื่อมีตวัอย่างต่อไปนีเ้กิดขึน้ 
a) ลกูค้ามีความประสงค์ที่ยกเลิกและแจ้งอย่างเป็นทางการ (ส่งจดหมาย) 
b) ขาดระบบการบริหารจัดการที่ลกูค้าระบุไว้ในการขอการรับรอง 
c) การปฏิบัติการแก้ไขไม่สามารถปิดได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
d) การใช้ใบรับรองและหรือเคร่ืองหมายรับรองไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 
e) ขาดการช าระเงิน 
f) การละเมิดข้อก าหนดของสญัญา Intertek 
g) สถานะนิติบุคคลของลกูค้าได้รับการรับรองสิน้สดุลง 

h) เมื่อลกูค้าปฏิเสธหรือไมก่ าหนดเวลาการตรวจติดตาม การตรวจติดตามกรณีพิเศษหรือการต่ออายุการรับรอง 
i) ในกรณีขององค์กรที่ได้รับการรับรองจาก Intertek ไม่รับการรับรองเน่ืองมีสาเหตจุากหนึ่งหรือมากกว่าของสถานที่ที่

ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการคงไว้ซึง่การรับรอง 
j) ข้อเสนอแนะของการขยายผลการตดัสินใจการพกัใช้ (อ้างอิง: ในส่วนที่ 3)  

 

6.  การเพิกถอน  
บนพืน้ฐานของเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ผู้จัดการด้านเทคนิคหรือผู้ที่มีอ านาจให้การรับรองจะ
น าเสนอการเพิกถอนการรับรองของลกูค้า 
 กระบวนการนีจ้ะแจ้งเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการกับลูกค้าพร้อมกับเหตุผลและวันบังคับใช้ของการเพิกถอนการ
รับรองนอกจากนีย้ังรวมถึงข้อมลูดงัต่อไปนี ้
a) ลกูค้าจะยุติการใช้ใบรับรองและโฆษณาทัง้หมดของที่มีการอ้างอิงถึงสถานะการรับรองหรือการแสดงเคร่ืองหมาย
หน่วยรับรองระบบงานและเคร่ืองหมายของ Intertek  

b)   ถ้าข้อก าหนดของเกณฑ์การตรวจประเมินที่ใช้ ลูกค้าจ าเป็นต้องมีการส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ
ลกูค้าของตนที่ต้องการการรับรอง โดยมีการแจ้งว่าพวกเขาว่าไม่ได้รับการรับรอง 

c)  ลกูค้าที่รับการแจ้งการตดัสินใจการเพิกถอนจะอทุธรณ์ได้ (ตามเอกสารอ้างอิง GOP208-Tha กระบวนการโต้แย้ง 

และการอทุธรณ์) 
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7. ข้อก าหนดภายใน Intertek  

Intertek รับผิดชอบในการติดตามการเพิกถอนการรับรองที่ออกภายใต้การรับรองระบบงาน อย่างน้อยจะมีข้อมูล
ดงัต่อไปนี ้ 
a) บันทกึการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังลกูค้า 

b) ถ้าการเพิกถอนที่เกิดจากการเรียกคืนเน่ืองมาจากความปลอดภณัฑ์หรือการออกกฎระเบียบ แจ้งผู้จัดการด้านเทคนิค
หรือผู้มีอ านาจให้การรับรองเพ่ือการพิจารณา ในกรณีถ้าหน่วยงานของรัฐร้องขอและให้ด าเนินการที่เหมาะสม 
 

สถานะการเพิกถอนการรับรองของลกูค้าจะเก็บไว้ใน Directory ของลกูค้าที่ได้การรับรองของลกูค้าอย่างน้อย 90 วนั  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันท่ีประกาศใช้: 

0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 1 ธันวาคม 2556 
1 - วตัถุประสงค์ และขอบข่าย มีการเพ่ิมข้อความ “การคืนสถานะเดิม” 

- ข้อ 1 ค าจ ากัดความ  เพ่ิมข้อ 1.3 การคืนสถานะเดิมจะเกิดขึน้ในกรณีที่ลกูค้า
ด าเนินการปิดประเด็นปฏิบัติการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การติดตาม
การทวนสอบต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการพกัใช้หรือกลบัมา 
ให้การรับรองในเขอบข่ายเดิม หากเป็นที่น่าพอใจ ลกูค้าจะได้รับการปรับสถานะ
ให้กลบัคืนสู่สถานะการรับรองเดิม 
 
 

1 ธันวาคม 2559 

 

  


