กระบวนการการพักใช้ และการเพิกถอน Suspension and Withdrawal Process
GT001, rev. 1

Document Owner: Technical Managers

Document # GOP209-Tha

Release Date: 1-Dec-2016

Page 1 of 5

Approvals: General Manager

วัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายการกระบวนการการลดขอบข่าย การพักใช้ การคืนสถานะเดิมและการเพิกถอนการรับรอง
ขอบข่ าย
ประยุ ก ต์ใช้ กับ การให้ ก ารรั บ รองทั ้งหมดโดย Intertek จนถึง เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิน ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ทุก ขัน้ ตอนของ
กระบวนการรับรอง ตลอดระยะเวลาที่ให้ การรับรอง โดย Intertek ต้ องสามารถยื นยันสถานะของรับรองใดๆ ที่ถูก ต้ อง
รวมถึงสถานะการพักใช้ การคืนสถานะเดิม การเพิกถอน หรือการลดขอบข่าย
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
ผู้จัดการทั่ว ไปมีห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบส าหรั บ การดาเนิ นการในกระบวนการนี แ้ ละเฝ้าติดตามกระบวนการนี เ้ พื่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้จัดการด้ านเทคนิคหรือผู้ที่มีอานาจให้ การรับรอง มีหน้ าที่รับผิดชอบสาหรับการดาเนินการขั ้นตอนนี ้
1.

คาจากัดความ
1.1 การพักใช้ เป็ นสถานะชั่วคราวสามารถสิ ้นสุดได้ โดยการคืนสถานะเดิมหรือการเพิก ถอนการรับรอง ในช่ วงระหว่างนี ้
การรับรองของลูกค้ าจะถูกระงับใช้ ชั่วคราว
1.2 การลดขอบข่ ายอาจเกิ ดขึ น
้ เมื่อลูก ค้ ามีก ารปฏิบัติที่ขัดแย้ ง หรื อไม่พบการปฏิบัติตามข้ อ กาหนดของขอบข่ ายการ
รับรองด้ วยเหตุผลใดก็ ตาม ขอบข่ ายการรับรองนัน้ อาจจะได้ รับการยกเว้ น การลดขอบข่ ายใดๆ ดังกล่าวจะต้ อง
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของเกณฑ์การตรวจประเมินที่ใช้ สาหรับการรับรอง
1.3 การคืนสถานะเดิมจะเกิ ดขึ ้นในกรณี ที่ ลก
ู ค้ าดาเนินการปิ ดประเด็นปฏิบัติการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การ
ติดตามการทวนสอบต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของการพัก ใช้ หรื อกลับมาให้ ก ารรับรองในเขอบข่ ายเดิม
หากเป็ นที่น่าพอใจ ลูกค้ าจะได้ รับการปรับสถานะให้ กลับคืนสู่สถานะการรับรองเดิม
1.4 การยกเลิก: การเพิกถอนการรับรองเมื่อลูกค้ าร้ องขอ
1.5 การเพิกถอน: Intertek ดาเนินการเมื่อความถูกต้ องของการรับรองสิ ้นสุดลง
1.6 การปิ ดประเด็น การปฏิ บัติ ก ารแก้ ไ ข การปฏิ บัติ ก ารแก้ ไขจะพิจ ารณาปิ ดประเด็ น ทันที่ มีก ารด าเนิ น การและมี
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการแก้ ไขได้ รับการทวนสอบและยืนยัน
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การพักใช้ โดยทั่วไป
การตรวจสอบความถูกต้ องของใบรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องตามข้ อกาหนดของการตรวจติดตาม การ
ตรวจต่ออายุการรับรองและเงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญาระหว่างลูกค้ ากับ Intertek กระบวนการสามารถเริ่ มต้ น
เมื่อมีสิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้น
a)
b)
c)
d)

e)
f)
3.

Document # GOP209-Tha

ลูกค้ าที่ได้ รับการรับรองระบบแล้ วมีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของการรับรองอย่างรุนแรง
ไม่ดาเนินการตรวจติดตามหรือการตรวจต่ออายุการรับรองตามความถี่ที่กาหนดไว้
ลูกค้ าที่ได้ รับการรับรองร้ องขอให้ พกั ใช้ การรับรองด้ วยความสมัครใจ
การปฏิบัติการแก้ ไขไม่ได้ รับการปิ ดภายในเวลาที่กาหนดไว้
หมายเหตุ: หลังจาก 60 วัน ยังไม่ได้ รับการปฏิบัติก ารแก้ ไขจากลูก ค้ า การแจ้ ง เตือนถูก ส่งให้ ลูก ค้ าทราบถึง
แนวโน้ มของการพักใช้ การรับ รอง ถ้ ามีความล่าช้ าเกิ ดขึน้ และเกิ น 90 วัน ผู้จัดการด้ านเทคนิ ค หรื อบุคคลที่มี
อานาจให้ การรับรองต้ องดาเนินการพักใช้ การรับรอง
การละเมิดการฝ่ าฝื นสัญญาของ Intertek (รวมถึงการไม่ชาระหนี ้)
ผลของการดาเนินการสอบสวนข้ อร้ องเรียน

การพักใช้ และการลดขอบข่ าย
บนพื ้นฐานของเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้ างต้ นที่กล่าวมาแล้ ว เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะดาเนิ น การพัก ใช้
การรับรองของลูกค้ า หรือยกเว้ นสาหรับรายการ b และรายการ e ข้ างต้ น นาเสนอข้ อแนะนาการลดขอบข่ ายหรื อพัก ใช้
การรั บ รองของลูก ค้ า และอธิ บ ายเหตุผลต่ อ ผู้ จั ดการด้ า นเทคนิ คหรื อผู้ ที่ มีอ านาจให้ ก ารรั บรองส าหรั บ การอนุมัติ
การตัดสินใจอนุมตั ิต้องรวมถึงเงื่อนไขสาหรับการพักใช้ หรือการกลับมายังขอบข่ายเดิมของการรับรอง
การพักใช้ จะไม่เกินกว่า 180 วัน เว้ นแต่ ผู้จัดการด้ านเทคนิคอนุมตั ิ และหรือ เมื่อมีการร้ องขอโดยหน่ วยรับรองระบบงาน
หรือองค์กรในภาคส่วนที่มีอานาจ
Intertek จะอัพเดทสถานะของลูกค้ าที่ได้ รับการรับรองงลูก ค้ าในไดเรกทอรี ข องลูก ค้ าได้ รับการรับรองและวิธีก ารอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่องค์กรมีหลายสถานที่ การพักใช้ ให้ การรับรองจะใช้ กับ ทั ้งหมดขององค์ก ร ถึงแม้ ว่าจะเกิ ดขึน้ ในหนึ่งหรื อสอง
ของสถานที่เท่านั ้น
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เมื่อได้ รับการตัดสินใจการพักใช้ หรือการลดขอบข่ายที่เสร็จสิ ้นแล้ ว ลูกค้ าจะได้ รับแจ้ งเป็ นจดหมายของการพัก ใช้ รับรอง
ชั่วคราว จดหมายจะระบุ
a) เหตุผลสาหรับการพักใช้ หรือการลดขอบข่าย
b) ระยะเวลาสูงสุดของการพักใช้ หรือการลดลงของขอบข่าย
c) เงื่อนไขสาหรับการพักใช้ หรือการลดขอบข่าย (เช่น ระยะเวลาใน การส่งการปฏิบัติการแก้ ไข การตรวจติดตามกรณี
พิเศษ เป็ นต้ น)
d) ความล้ มเหลวในการแก้ ไขปั ญหาที่มีผลต่อการพักใช้ หรือการลดขอบข่ายในระยะเวลาที่กาหนดจะต้ องส่งผลในการ
เพิกถอนหรือการลดขอบข่ายของการรับรองถาวร
e) การแจ้ งเตือนว่าในช่วงระยะเวลาของการพักใช้ ลกู ค้ าจะต้ องละเว้ นจากการใช้ การรับรองในการส่งเสริมการขาย
f) Intertek จะแจ้ งให้ ฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมและสื่อสารกับลูกค้ าหากฝ่ ายอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ
g) ลูกค้ าที่รับการแจ้ งการตัดสินใจพักใช้ อาจจะดาเนินการอุทธรณ์ได้ (ตามเอกสารอ้ างอิง GOP208-Tha กระบวนการ
โต้ แย้ งและการอุทธรณ์ )
การดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการปิ ดประเด็นการปฏิบัติการแก้ ไขการพักใช้ ใบรั บรอง
หากลูกค้ าดาเนินการปิ ดประเด็นปฏิบัติการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การติดตามการทวนสอบต้ องดาเนิ นการ
ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของการพักใช้ หรือกลับมาให้ การรับรองในเขอบข่ายเดิม หากเป็ นที่น่าพอใจ ผลการแก้ ไขดังกล่าว
จะถูกส่งไปยังผู้จัดการด้ านเทคนิคหรือบุคคลที่มีอานาจให้ กับรับรองเพื่อดาเนินการปรับสถานะให้ ก ลับคืนสู่สถานะการ
รับรองเดิม ทั ้งนี ข้ ึน้ อยู่กับ ระดับ การปฏิบัติก ารแก้ ไขว่าจะถูก พิจารณาจากผู้จัดการด้ านเทคนิ คหรื อ ผู้มีอานาจให้ ก าร
รับ รองว่ าจะดาเนิ นการตรวจเยี่ ย มกรณี พิ เศษหรื อ ไม่ และจะมีก ารอ้ า งอิง ขัน้ ตอนต่อไปจากเอกสาร GOP102-Tha
กระบวนการจัดตารางนัดหมายสาหรับขั ้นตอนในการติดตาม
หากผลไม่เป็ นที่น่าพอใจหรือหากลูกค้ าไม่ดาเนินการตามที่ Intertek ร้ องขอ ผู้ที่มีอานาจให้ ก ารรับรองต้ องเสนอการเพิก
ถอนการให้ การรับรองตามเอกสารส่วนที่ 5.0
4.

กระบวนการการเฝ้าติดตาม
ผู้ทบทวนด้ านเทคนิคและผู้มีอานาจให้ การรับรองมีหน้ าที่ทบทวนการพักใช้ การให้ การรับรองเพื่อให้ มั่นใจว่าการพัก ใช้ ไม่
เกินกว่าเวลาที่ได้ ระบุไว้
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5.

การเพิกถอนโดยทั่วไป
การตรวจสอบความถูกต้ องของใบรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างต่อเนื่องตามข้ อกาหนดสาหรับการตรวจติดตาม การตรวจ
ต่ออายุก ารรับ รองและเงื่ อนไขเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุไว้ ในสัญ ญาระหว่างลูก ค้ ากั บ Intertek การเพิก ถอนอาจขึน้ อยู่กั บ
การทวนสอบเมื่อมีตวั อย่างต่อไปนี ้เกิดขึ ้น
a) ลูกค้ ามีความประสงค์ที่ยกเลิกและแจ้ งอย่างเป็ นทางการ (ส่งจดหมาย)
b) ขาดระบบการบริหารจัดการที่ลกู ค้ าระบุไว้ ในการขอการรับรอง
c) การปฏิบัติการแก้ ไขไม่สามารถปิ ดได้ ในระยะเวลาที่กาหนด
d) การใช้ ใบรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองไม่ถูกต้ องหรือไม่เหมาะสม
e) ขาดการชาระเงิน
f) การละเมิดข้ อกาหนดของสัญญา Intertek
g) สถานะนิติบุคคลของลูกค้ าได้ รับการรับรองสิ ้นสุดลง
h) เมื่อลูกค้ าปฏิเสธหรือไม่กาหนดเวลาการตรวจติดตาม การตรวจติดตามกรณีพิเศษหรือการต่ออายุการรับรอง
i) ในกรณีขององค์กรที่ได้ รับการรับรองจาก Intertek ไม่รับการรับรองเนื่องมีสาเหตุจากหนึ่งหรื อมากกว่าของสถานที่ ที่
ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่จาเป็ นสาหรับการคงไว้ ซงึ่ การรับรอง
j) ข้ อเสนอแนะของการขยายผลการตัดสินใจการพักใช้ (อ้ างอิง: ในส่วนที่ 3)

6.

การเพิกถอน
บนพื ้นฐานของเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้ างต้ นที่กล่าวมาแล้ ว ผู้จัดการด้ านเทคนิคหรือผู้ที่มีอานาจให้ การรับรองจะ
นาเสนอการเพิกถอนการรับรองของลูกค้ า
กระบวนการนี ้จะแจ้ งเป็ นจดหมายอย่ างเป็ นทางการกับลูก ค้ าพร้ อมกับเหตุผลและวันบังคับใช้ ข องการเพิก ถอนการ
รับรองนอกจากนี ้ยังรวมถึงข้ อมูลดังต่อไปนี ้
a) ลูกค้ าจะยุติการใช้ ใบรับรองและโฆษณาทั ้งหมดของที่มีก ารอ้ างอิงถึงสถานะการรับรองหรื อการแสดงเครื่ องหมาย
หน่วยรับรองระบบงานและเครื่องหมายของ Intertek
b) ถ้ าข้ อกาหนดของเกณฑ์การตรวจประเมินที่ใช้ ลูก ค้ าจาเป็ นต้ องมีก ารส่งหนังสือแจ้ งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรให้ กับ
ลูกค้ าของตนที่ต้องการการรับรอง โดยมีการแจ้ งว่าพวกเขาว่าไม่ได้ รับการรับรอง
c) ลูกค้ าที่รับการแจ้ งการตัดสินใจการเพิกถอนจะอุทธรณ์ได้ (ตามเอกสารอ้ างอิง GOP208-Tha กระบวนการโต้ แย้ ง
และการอุทธรณ์ )
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ข้ อกาหนดภายใน Intertek
Intertek รั บ ผิ ดชอบในการติดตามการเพิก ถอนการรับรองที่ออกภายใต้ ก ารรับรองระบบงาน อย่ างน้ อยจะมีข้ อมูล
ดังต่อไปนี ้
a) บันทึกการแจ้ งเตือนที่ส่งไปยังลูกค้ า
b) ถ้ าการเพิกถอนที่เกิดจากการเรียกคืนเนื่องมาจากความปลอดภัณฑ์หรือการออกกฎระเบียบ แจ้ งผู้จัดการด้ านเทคนิ ค
หรือผู้มีอานาจให้ การรับรองเพื่อการพิจารณา ในกรณีถ้าหน่วยงานของรัฐร้ องขอและให้ ดาเนินการที่เหมาะสม
สถานะการเพิกถอนการรับรองของลูกค้ าจะเก็บไว้ ใน Directory ของลูกค้ าที่ได้ การรับรองของลูกค้ าอย่างน้ อย 90 วัน

บันทึกการแก้ ไข
แก้ ไขครั ง้ ที่
0
1

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ประกาศใช้ :
เริ่มใช้ ครั ้งแรก
1 ธันวาคม 2556
- วัตถุประสงค์ และขอบข่าย มีการเพิ่มข้ อความ “การคืนสถานะเดิม”
1 ธันวาคม 2559
- ข้ อ 1 คาจากัดความ เพิ่มข้ อ 1.3 การคืนสถานะเดิมจะเกิดขึ ้นในกรณีที่ลกู ค้ า
ดาเนินการปิ ดประเด็นปฏิบัติการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การติดตาม
การทวนสอบต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของการพักใช้ หรือกลับมา
ให้ การรับรองในเขอบข่ายเดิม หากเป็ นที่น่าพอใจ ลูกค้ าจะได้ รับการปรับสถานะ
ให้ กลับคืนสู่สถานะการรับรองเดิม
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