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วัตถุประสงค์  
เพ่ืออธิบายการกระบวนการการลดขอบขา่ย การพกัใช้ และการเพิกถอนการรับรอง  

 

ขอบข่าย ; 
ประยุกต์ใช้กับการให้การรับรองทัง้หมดโดย Intertek จนถึงเกณฑ์การตรวจประเมินท่ีเก่ียวข้องกับทุกขัน้ตอนของ
กระบวนการรับรอง ตลอดระยะเวลาท่ีให้การรับรอง โดย Intertek ต้องสามารถยืนยนัสถานะของรับรองใดๆ ท่ีถกูต้อง 
รวมถึงสถานะการพกัใช้ การเพิกถอนหรือการลดขอบขา่ย 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ผู้ จัดการทั่วไปมีหน้าท่ีรับผิดชอบส าหรับการด าเนินการในกระบวนการนีแ้ละเฝ้าติดตามกระบวนการนีเ้พ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ผู้จดัการด้านเทคนิคหรือผู้ ท่ีมีอ านาจให้การรับรอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบส าหรับการด าเนินการขัน้ตอนนี ้ 
  

1.0 ค าจ ากัดความ 
 

1.1 การพกัใช้เป็นสถานะชัว่คราวสามารถสิน้สดุได้โดยการคืนสถานะเดิมหรือการเพิกถอนการรับรอง ในช่วงระหว่างนี ้
การรับรองของลกูค้าจะถกูระงบัใช้ชัว่คราว 

1.2 การลดขอบข่ายอาจเกิดขึน้เม่ือลูกค้ามีการปฏิบตัิท่ีขดัแย้งหรือไม่พบการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของขอบข่ายการ
รับรองด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอบข่ายการรับรองนัน้อาจจะได้รับการยกเว้น การลดขอบข่ายใดๆ ดงักล่าวจะต้อง
สอดคล้องกบัข้อก าหนดของเกณฑ์การตรวจประเมินท่ีใช้ส าหรับการรับรอง 

1.3 การยกเลิก: การเพิกถอนการรับรองเม่ือลกูค้าร้องขอ 
1.4  การเพิกถอน: Intertek ด าเนินการเม่ือความถกูต้องของการรับรองสิน้สดุลง 
1.5 การปิดประเด็นการปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไขจะพิจารณาปิดประเด็นทันท่ีมีการด าเนินการและมี

ประสิทธิภาพของการปฏิบตักิารแก้ไขได้รับการทวนสอบและยืนยนั 
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2.0 การพักใช้โดยทั่วไป  
การตรวจสอบความถกูต้องของใบรับรองจะต้องเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองตามข้อก าหนดของการตรวจติดตาม การ

ตรวจต่ออายุการรับรองและเง่ือนไขเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีระบุไว้ในสญัญาระหว่างลูกค้ากับ Intertek กระบวนการสามารถ
เร่ิมต้นเม่ือมีสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ 
 

a) ลกูค้าท่ีได้รับการรับรองระบบแล้วมีการปฏิบตัิท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อก าหนดของการรับรองอยา่งรุนแรง 
b) ไมด่ าเนินการตรวจตดิตามหรือการตรวจตอ่อายกุารรับรองตามความถ่ีท่ีก าหนดไว้ 
c) ลกูค้าท่ีได้รับการรับรองร้องขอให้พกัใช้การรับรองด้วยความสมคัรใจ 
d) การปฏิบตักิารแก้ไขไมไ่ด้รับการปิดภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ 

หมายเหต:ุ หลงัจาก 60 วนั ยงัไม่ได้รับการปฏิบตัิการแก้ไขจากลกูค้า การแจ้งเตือนถูกส่งให้ลูกค้าทราบถึง
แนวโน้มของการพกัใช้การรับรอง ถ้ามีความล่าช้าเกิดขึน้และเกิน 90 วนั ผู้จดัการด้านเทคนิค หรือบคุคลท่ีมี
อ านาจให้การรับรองต้องด าเนินการพกัใช้การรับรอง 

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

 

3.0       การพักใช้และการลดขอบข่าย  
บนพืน้ฐานของเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามข้างต้นท่ีกลา่วมาแล้ว เม่ือบคุคลใดบคุคลหนึง่จะด าเนินการพกัใช้

การรับรองของลกูค้า หรือยกเว้นส าหรับรายการ b และรายการ e ข้างต้น น าเสนอข้อแนะน าการลดขอบข่ายหรือพกัใช้
การรับรองของลูกค้าและอธิบายเหตุผลต่อผู้จัดการด้านเทคนิคหรือผู้ ท่ีมีอ านาจให้การรับรองส าหรับการอนุมตัิ การ
ตดัสินใจอนมุตัต้ิองรวมถึงเง่ือนไขส าหรับการพกัใช้หรือการกลบัมายงัขอบขา่ยเดมิของการรับรอง 
การพกัใช้จะไมเ่กินกวา่ 180 วนั เว้นแต ่ผู้จดัการด้านเทคนิคอนมุตั ิและหรือ เม่ือมีการร้องขอโดยหน่วยรับรองระบบงาน
หรือองค์กรในภาคสว่นท่ีมีอ านาจ 
 Intertek จะอพัเดทสถานะของลูกค้าท่ีได้รับการรับรองงลกูค้าในไดเรกทอรีของลูกค้าได้รับการรับรองและวิธีการอ่ืนๆ
ตามท่ีเห็นสมควร   
ในกรณีท่ีองค์กรมีหลายสถานท่ี การพกัใช้ให้การรับรองจะใช้กบัทัง้หมดขององค์กร ถึงแม้ว่าจะเกิดขึน้ในหนึ่งหรือสอง
ของสถานท่ีเทา่นัน้ 
เม่ือได้รับการตดัสินใจการพกัใช้หรือการลดขอบขา่ยท่ีเสร็จสิน้แล้ว ลกูค้าจะได้รับแจ้งเป็นจดหมายของการพกัใช้รับรอง
ชัว่คราว จดหมายจะระบ ุ
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a) เหตผุลส าหรับการพกัใช้หรือการลดขอบขา่ย 
b) ระยะเวลาสงูสดุของการพกัใช้หรือการลดลงของขอบขา่ย 
c) เง่ือนไขส าหรับการพกัใช้หรือการลดขอบขา่ย (เชน่ ระยะเวลาใน การสง่การปฏิบตักิารแก้ไข การตรวจตดิตามกรณี 

     พิเศษ เป็นต้น) 
d) ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาท่ีมีผลตอ่การพกัใช้หรือการลดขอบข่ายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องส่งผลในการ

เพิกถอนหรือการลดขอบขา่ยของการรับรองถาวร 
e) การแจ้งเตือนวา่ในชว่งระยะเวลาของการพกัใช้ลกูค้าจะต้องละเว้นจากการใช้การรับรองในการสง่เสริมการขาย 
f) Intertek จะแจ้งให้ฝ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและส่ือสารกบัลกูค้าหากฝ่ายอ่ืนๆ รวมถึงหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการ 
g) ลูกค้าท่ี รับการแจ้งการตัดสินใจพักใช้อาจจะด าเนินการอุทธรณ์ได้ (ตามเอกสารอ้างอิง GOP208-Tha   

กระบวนการโต้แย้งและการอทุธรณ์) 
การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการปิดประเดน็การปฏิบัตกิารแก้ไขการพักใช้ใบรับรอง  
 หากลกูค้าด าเนินการปิดประเดน็ปฏิบตักิารแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การติดตามการทวนสอบต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการพกัใช้หรือกลบัมาให้การรับรองในเขอบข่ายเดิม หากเป็นท่ีน่าพอใจ ผลการแก้ไขดงักล่าว
จะถกูสง่ไปยงัผู้จดัการด้านเทคนิคหรือบคุคลท่ีมีอ านาจให้กบัรับรองเพ่ือด าเนินการปรับสถานะให้กลบัคืนสู่สถานะการ
รับรองเดิม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระดบัการปฏิบตัิการแก้ไขว่าจะถูกพิจารณาจากผู้ จดัการด้านเทคนิคหรือผู้ มีอ านาจให้การ
รับรองว่าจะด าเนินการตรวจเย่ียมกรณีพิเศษหรือไม่ และจะมีการอ้างอิงขัน้ตอนต่อไปจากเอกสาร GOP102-Tha 
กระบวนการจดัตารางนดัหมายส าหรับขัน้ตอนในการตดิตาม 
หากผลไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจหรือหากลกูค้าไมด่ าเนินการตามท่ี Intertek ร้องขอ ผู้ ท่ีมีอ านาจให้การรับรองต้องเสนอการเพิก
ถอนการให้การรับรองตามเอกสารสว่นท่ี 5.0  

 

4.0       กระบวนการการเฝ้าตดิตาม  
ผู้ทบทวนด้านเทคนิคและผู้ มีอ านาจให้การรับรองมีหน้าท่ีทบทวนการพกัใช้การให้การรับรองเพ่ือให้มัน่ใจว่าการพกัใช้ไม่
เกินกวา่เวลาท่ีได้ระบไุว้ 

 

5.0 การเพกิถอนโดยทั่วไป 

การตรวจสอบความถกูต้องของใบรับรองจะต้องเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองตามข้อก าหนดส าหรับการตรวจติดตาม  การตรวจ
ต่ออายุการรับรองและเง่ือนไขเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีระบุไว้ในสญัญาระหว่างลูกค้ากับ Intertek การเพิกถอนอาจขึน้อยู่กับ      
การทวนสอบเม่ือมีตวัอยา่งตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ 
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a) ลกูค้ามีความประสงค์ท่ียกเลิกและแจ้งอยา่งเป็นทางการ (สง่จดหมาย) 
b) ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีลกูค้าระบไุว้ในการขอการรับรอง 
c) การปฏิบตักิารแก้ไขไมส่ามารถปิดได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด 
d) การใช้ใบรับรองและหรือเคร่ืองหมายรับรองไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสม 
e) ขาดการช าระเงิน 
f) การละเมิดข้อก าหนดของสญัญา Intertek 
g) สถานะนิตบิคุคลของลกูค้าได้รับการรับรองสิน้สดุลง 
h) เม่ือลกูค้าปฏิเสธหรือไมก่ าหนดเวลาการตรวจตดิตาม การตรวจตดิตามกรณีพิเศษหรือการตอ่อายกุารรับรอง 
i) ในกรณีขององค์กรท่ีได้รับการรับรองจาก Intertek ไมรั่บการรับรองเน่ืองมีสาเหตจุากหนึ่งหรือมากกว่าของสถานท่ีท่ี

ไมป่ฏิบตัติามเกณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการคงไว้ซึง่การรับรอง 
j) ข้อเสนอแนะของการขยายผลการตดัสินใจการพกัใช้ (อ้างอิง: ในสว่นท่ี 3 เอกสารปัจจบุนั)  

 

6.0 การเพกิถอน  
บนพืน้ฐานของเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างต้นท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้จดัการด้านเทคนิคหรือผู้ ท่ีมีอ านาจให้การรับรอง
จะน าเสนอการเพิกถอนการรับรองของลกูค้า 
 กระบวนการนีจ้ะแจ้งเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการกับลูกค้าพร้อมกับเหตุผลและวนับงัคบัใช้ของการเพิกถอนการ
รับรองนอกจากนีย้งัรวมถึงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
a) ลกูค้าจะยตุกิารใช้ใบรับรองและโฆษณาทัง้หมดของท่ีมีการอ้างอิงถึงสถานะการรับรองหรือการแสดงเคร่ืองหมาย 

หนว่ยรับรองระบบงานและเคร่ืองหมายของ Intertek  

b) ถ้าข้อก าหนดของเกณฑ์การตรวจประเมินท่ีใช้ ลกูค้าจะต้องสง่หนงัสือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัลกูค้าท่ี 

ต้องการรับการรับรอง การแจ้งวา่พวกเขาไมไ่ด้รับการรับรอง 
c) ลกูค้าท่ีรับการแจ้งการตดัสินใจการเพิกถอนจะอทุธรณ์ได้ (ตามเอกสารอ้างอิง GOP208-Tha กระบวนการโต้แย้ง 
และการอทุธรณ์) 
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7.0 ข้อก าหนดภายใน Intertek  

Intertek รับผิดชอบในการติดตามการเพิกถอนการรับรองท่ีออกภายใต้การรับรองระบบงาน อย่างน้อยจะมีข้อมูล
ดงัตอ่ไปนี ้ 
a) บนัทกึการแจ้งเตือนท่ีสง่ไปยงัลกูค้า 

b) ถ้าการเพิกถอนท่ีเกิดจากการเรียกคืนเน่ืองมาจากความปลอดภณัฑ์หรือการออกกฎระเบียบ แจ้งผู้จดัการด้านเทคนิค
หรือผู้ มีอ านาจให้การรับรองเพ่ือการพิจารณา ในกรณีถ้าหนว่ยงานของรัฐร้องขอและให้ด าเนินการท่ีเหมาะสม 
 

สถานะการเพิกถอนการรับรองของลกูค้าจะเก็บไว้ใน Directory ของลกูค้าท่ีได้การรับรองของลกูค้าอยา่งน้อย 90 วนั  
  

 

บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันท่ีประกาศใช้: 
0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 1 ธนัวาคม 2556 
   

  


