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วัตถุประสงค์
เพื่ ออธิ บ ายกระบวนการจัด การข้ อร้ อ งเรี ย นรวมทัง้ การรับ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น การ ตรวจสอบความถูก ต้ อง การสอบสวน
ข้ อเท็จจริง และการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องดาเนินการในการตอบสนองข้ อร้ องเรียน
ขอบข่ าย
ประยุกต์ใช้ กับข้ อร้ องเรียนที่เกี่ยวข้ องกับ การให้ บริ ก ารการให้ การรับรองของ Intertek และข้ อร้ องเรี ย นที่เกี่ ย วข้ องกับ
ลูกค้ าที่ได้ รับการรับรองจาก Intertek
คาจากัดความ
ข้ อร้ องเรียน: หมายถึงการแสดงออกของความไม่พงึ พอใจที่มีต่อการให้ บริการให้ การรับรองของ Intertek หรื อความไม่พึง
พอใจที่มีต่อลูกค้ าที่ได้ รับการรับรองจากIntertek (เนื่องจากมีความเกี่ย วข้ องกับการดาเนิ นการระบบการบริ หารจัดการ
ของลูกค้ า) ซึง่ ได้ รับความคาดหวังในการตอบสนองหรือการแก้ ไขปั ญหา
1.0

กระบวนการ
1.1 ผู้ที่ต้องการจะยื่ นข้ อร้ องเรี ย นใดๆ ต้ องติดต่อสานัก งาน Intertek ผ่ านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ หรื อช่ องทางการ
สื่อสารอื่นๆ
1.2 กระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดการรักษาความลับ
1.3 เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน Intertek จะบันทึกรายละเอียดข้ อร้ องเรี ยนจากในแบบฟอร์ ม F210 Corrective Action Form
และตอบกลับถึงผลการตรวจสอบข้ อร้ องเรียนว่าจะรับข้ อร้ องเรียนหรือปฏิเสธข้ อร้ องเรี ย นภายใน 10 วันทาการ
นับ จากวันที่ได้ รับ ข้ อร้ องเรี ย น หากข้ อร้ องเรี ย นได้ รับ การตรวจสอบว่าถูก ผู้ร้องเรี ย นจะได้ รับแจ้ งที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่ามีการรับข้ อร้ องเรียนเพื่อสอบสวน ผู้จัดการด้ านเทคนิ คหรื อผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจให้ ก าร
รับรองจะมอบหมายให้ บุคลากรที่กาหนดไว้ สาหรับสอบสวนข้ อเท็จจริ ง และดาเนิ นการแก้ ไข หากข้ อร้ องเรี ย น
ได้ รับการตรวจสอบว่าไม่ถูกต้ อง ผู้ที่ร้องเรียนจะได้ รับการแจ้ งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเหตุผลในการปฏิเสธ
1.4 Intertek จะมี ก ารปฏิบั ติก ารแก้ ไขใดๆ ที่จาเป็ นที่เกี่ ย วข้ องกั บ ข้ อร้ อ งเรี ย นไม่ว่าจะเป็ นกิ จกรรมที่ไ ด้ รับการ
ร้ องเรียนของ Intertek หรือจากลูกค้ าที่ได้ รับการรับรอง
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เมื่อข้ อร้ องเรียนเกี่ยวข้ องกับลูกค้ าที่ได้ รับการรับรอง เรื่องร้ องเรียนไม่ต้องเปิ ดเผยต่อสาธารณะ เว้ นแต่ Intertek
ผู้ร้องเรี ย น และลูก ค้ าที่ได้ รับ การร้ องเรี ย นได้ ตัดสินใจร่ วมกัน ในเรื่ องที่ ร้องเรี ย นและการแก้ ปั ญหาต้ องมีก าร
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ Intertek จะแจ้ งกับลูกค้ าที่ได้ รับการร้ องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับระบบที่ได้ รับการรับรอง
ของพวกเขาในระยะเวลาที่เหมาะสม
การตรวจสอบความถูกต้ อง การสอบสวนข้ อเท็จจริง และการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องดาเนินการในการตอบสนอง
ข้ อร้ องเรียน Intertek ต้ องไม่มีการเลือกปฏิบัติในการดาเนินการใด ๆ กับผู้ร้องเรียน

การทบทวนข้ อร้ องเรี ยน
2.1 ข้ อร้ องเรียนได้ รับการแก้ ไขผ่านกระบวนการสอบสวนข้ อเท็จจริ งและตรวจสอบความถูก ต้ องของการตัดสินใจ
โดยผู้จั ดการด้ านเทคนิ คหรื อผู้ ที่มีอ านาจในการตัดสินใจให้ ก ารรับรองของ โดย Intertek มีก ารดาเนิ นการ
ตอบสนองข้ อร้ องเรียน โดยมีการรวบรวมและทวนสอบข้ อมูลที่จาเป็ นทั ้งหมดในการตรวจสอบความถูก ต้ องของ
ข้ อร้ องเรียน
2.2 การสอบสวนข้ อเท็ จ จริ ง ของข้ อร้ องเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ลูก ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง รวมทัง้ การ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการของลูก ค้ าที่ได้ รับการรับรอง อาจมีความจาเป็ นที่ Intertek จะต้ องมี
การดาเนินการตรวจประเมินกรณีพิเศษโดยแจ้ งให้ ทราบระยะเวลาสั ้นๆ สาหรับการสอบสวนข้ อเท็จจริ งของข้ อ
ร้ องเรียน การสอบสวนอาจจะนาไปสู่การพักการให้ การรับรอง
2.3
Intertek จะแจ้ งผลของการสอบสวนข้ อเท็จจริงให้ กับผู้ร้องเรียนอย่างเป็ นทางการเมื่อเสร็จสิ ้นกระบวนการ

บันทึกการแก้ ไข
แก้ ไขครั ง้ ที่
0
1

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
เริ่มใช้ ครั ้งแรก
ข้ อ 1 กระบวนการ เพิ่มข้ อความ ข้ อ 1.6 การตรวจสอบความถูกต้ อง
การสอบสวนข้ อเท็จจริง และการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องดาเนินการ
ในการตอบสนองข้ อร้ องเรียน Intertek ต้ องไม่มีการเลือกปฏิบัติในการ
ดาเนินการใดๆ กับผู้ร้องเรียน
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