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วัตถุประสงค ์ 
เพ่ืออธิบายการกระบวนการการลดขอบขา่ย การพกัใช ้การคืนสถานะเดมิและการเพิกถอนการรบัรอง  

 

ขอบข่าย  
ประยุกตใ์ช้กับการให้การรบัรองทั้งหมดโดย Intertek จนถึงเกณฑ์การตรวจประเมินท่ีเก่ียวข้องกับทุกขั้นตอนของ
กระบวนการรบัรอง ตลอดระยะเวลาท่ีใหก้ารรบัรอง โดย Intertek ตอ้งสามารถยืนยนัสถานะของรบัรองใดๆ ท่ีถกูตอ้ง 
รวมถึงสถานะการพกัใช ้การคืนสถานะเดมิ การเพิกถอน หรือการลดขอบขา่ย 

 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  
 ผูจ้ัดการทั่วไปมีหน้าท่ีรบัผิดชอบส าหรบัการด าเนินการในกระบวนการนีแ้ละเฝ้าติดตามกระบวนการนีเ้พ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ผูจ้ดัการดา้นเทคนิคหรือผูท่ี้มีอ านาจใหก้ารรบัรอง มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบส าหรบัการด าเนินการขัน้ตอนนี ้ 
  

1. ค าจ ากัดความ 
 

1.1 การพกัใชเ้ป็นสถานะชั่วคราวสามารถสิน้สดุไดโ้ดยการคืนสถานะเดิมหรือการเพิกถอนการรบัรอง ในช่วงระหว่างนี ้
การรบัรองของลกูคา้จะถกูระงบัใชช้ั่วคราว 

1.2 การลดขอบข่ายอาจเกิดขึน้เม่ือลูกคา้มีการปฏิบตัิท่ีขัดแยง้หรือไม่พบการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของขอบข่ายการ
รบัรองดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ขอบข่ายการรบัรองนัน้อาจจะไดร้บัการยกเวน้ การลดขอบข่ายใดๆ ดงักล่าวจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของเกณฑก์ารตรวจประเมินท่ีใชส้  าหรบัการรบัรอง 

1.3 การคืนสถานะเดมิจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีลกูคา้ด าเนินการปิดประเดน็ปฏิบตักิารแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การ
ติดตามการทวนสอบตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของการพกัใชห้รือกลบัมาใหก้ารรบัรองในเขอบข่ายเดิม 
หากเป็นท่ีนา่พอใจ ลกูคา้จะไดร้บัการปรบัสถานะใหก้ลบัคืนสูส่ถานะการรบัรองเดมิ 

1.4 การยกเลิก: การเพิกถอนการรบัรองเม่ือลกูคา้รอ้งขอ 
1.5  การเพิกถอน: Intertek ด าเนินการเม่ือความถกูตอ้งของการรบัรองสิน้สดุลง 
1.6 การปิดประเด็นการปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไขจะพิจารณาปิดประเด็นทันท่ีมีการด าเนินการและมี

ประสิทธิภาพของการปฏิบตักิารแกไ้ขไดร้บัการทวนสอบและยืนยนั 
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2. การพักใช้โดยท่ัวไป  
การตรวจสอบความถกูตอ้งของใบรบัรองจะตอ้งเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองตามขอ้ก าหนดของการตรวจติดตาม การ

ตรวจต่ออายุการรบัรองและเง่ือนไขเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญาระหว่างลูกคา้กับ Intertek กระบวนการสามารถ
เริ่มตน้เม่ือมีสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ 
 

a) ลกูคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองระบบแลว้มีการปฏิบตัิท่ีไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของการรบัรองอยา่งรุนแรง 
b) ไมด่  าเนินการตรวจตดิตามหรือการตรวจตอ่อายกุารรบัรองตามความถ่ีท่ีก าหนดไว ้
c) ลกูคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองรอ้งขอใหพ้กัใชก้ารรบัรองดว้ยความสมคัรใจ 
d) การปฏิบตักิารแกไ้ขไมไ่ดร้บัการปิดภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้

หมายเหตุ: หลังจาก 60 วัน ยังไม่ไดร้บัการปฏิบตัิการแกไ้ขจากลูกคา้ การแจง้เตือนถูกส่งใหลู้กคา้ทราบถึง
แนวโนม้ของการพกัใชก้ารรบัรอง ถา้มีความล่าชา้เกิดขึน้และเกิน 90 วนั ผูจ้ดัการดา้นเทคนิค หรือบุคคลท่ีมี
อ านาจใหก้ารรบัรองตอ้งด าเนินการพกัใชก้ารรบัรอง 

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

 

3.  การพักใช้และการลดขอบข่าย  
บนพืน้ฐานของเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามขา้งตน้ท่ีกลา่วมาแลว้ เม่ือบคุคลใดบคุคลหนึ่งจะด าเนินการพกัใช้

การรบัรองของลกูคา้ หรือยกเวน้ส าหรบัรายการ b และรายการ e ขา้งตน้ น าเสนอขอ้แนะน าการลดขอบข่ายหรือพกัใช้
การรับรองของลูกค้าและอธิบายเหตุผลต่อผู้จัดการด้านเทคนิคหรือผู้ท่ีมีอ านาจให้การรับรองส าหรับการอนุมัติ            
การตดัสินใจอนมุตัติอ้งรวมถึงเง่ือนไขส าหรบัการพกัใชห้รือการกลบัมายงัขอบขา่ยเดมิของการรบัรอง 
การพกัใชจ้ะไมเ่กินกวา่ 180 วนั เวน้แต ่ผูจ้ดัการดา้นเทคนิคอนมุตั ิและหรือ เม่ือมีการรอ้งขอโดยหนว่ยรบัรองระบบงาน
หรือองคก์รในภาคสว่นท่ีมีอ านาจ 
Intertek จะอพัเดทสถานะของลูกคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองงลูกคา้ในไดเรกทอรีของลูกคา้ไดร้บัการรบัรองและวิธีการอ่ืนๆ
ตามท่ีเห็นสมควร   
ในกรณีท่ีองคก์รมีหลายสถานท่ี การพกัใชใ้หก้ารรบัรองจะใชก้ับทัง้หมดขององคก์ร ถึงแมว้่าจะเกิดขึน้ในหนึ่งหรือสอง
ของสถานท่ีเทา่นัน้ 
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เม่ือไดร้บัการตดัสินใจการพกัใชห้รือการลดขอบขา่ยท่ีเสรจ็สิน้แลว้ ลกูคา้จะไดร้บัแจง้เป็นจดหมายของการพกัใชร้บัรอง
ชั่วคราว จดหมายจะระบ ุ
a) เหตผุลส าหรบัการพกัใชห้รือการลดขอบขา่ย 
b) ระยะเวลาสงูสดุของการพกัใชห้รือการลดลงของขอบขา่ย 
c) เง่ือนไขส าหรบัการพกัใชห้รือการลดขอบขา่ย (เชน่ ระยะเวลาใน การสง่การปฏิบตักิารแกไ้ข การตรวจตดิตามกรณี 

     พิเศษ เป็นตน้) 
d) ความลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลตอ่การพกัใชห้รือการลดขอบขา่ยในระยะเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งสง่ผลในการ

เพิกถอนหรือการลดขอบขา่ยของการรบัรองถาวร 
e) การแจง้เตือนวา่ในชว่งระยะเวลาของการพกัใชล้กูคา้จะตอ้งละเวน้จากการใชก้ารรบัรองในการสง่เสรมิการขาย 
f) Intertek จะแจง้ใหฝ่้ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและส่ือสารกบัลกูคา้หากฝ่ายอ่ืนๆ รวมถึงหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ 
g) ลกูคา้ท่ีรบัการแจง้การตดัสินใจพกัใชอ้าจจะด าเนินการอทุธรณไ์ด ้(ตามเอกสารอา้งอิง GOP208-Tha   

กระบวนการโตแ้ยง้และการอทุธรณ)์ 
การด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องกับการปิดประเดน็การปฏิบัตกิารแก้ไขการพักใช้ใบรับรอง  
 หากลกูคา้ด าเนินการปิดประเด็นปฏิบตัิการแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การติดตามการทวนสอบตอ้งด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของการพกัใชห้รือกลบัมาใหก้ารรบัรองในเขอบข่ายเดมิ หากเป็นท่ีน่าพอใจ ผลการแกไ้ขดงักล่าว
จะถกูสง่ไปยงัผูจ้ดัการดา้นเทคนิคหรือบคุคลท่ีมีอ านาจใหก้บัรบัรองเพ่ือด าเนินการปรบัสถานะใหก้ลบัคืนสู่สถานะการ
รบัรองเดิม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระดบัการปฏิบตัิการแกไ้ขว่าจะถูกพิจารณาจากผูจ้ัดการดา้นเทคนิคหรือผูมี้อ านาจใหก้าร
รบัรองว่าจะด าเนินการตรวจเย่ียมกรณีพิเศษหรือไม่ และจะมีการอ้างอิงขั้นตอนต่อไปจากเอกสาร GOP102-Tha 
กระบวนการจดัตารางนดัหมายส าหรบัขัน้ตอนในการตดิตาม 
หากผลไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจหรือหากลกูคา้ไมด่  าเนินการตามท่ี Intertek รอ้งขอ ผูท่ี้มีอ านาจใหก้ารรบัรองตอ้งเสนอการเพิก
ถอนการใหก้ารรบัรองตามเอกสารสว่นท่ี 5.0  

 

4. กระบวนการการเฝ้าตดิตาม  
ผูท้บทวนดา้นเทคนิคและผูมี้อ านาจใหก้ารรบัรองมีหนา้ท่ีทบทวนการพกัใชก้ารใหก้ารรบัรองเพ่ือใหม้ั่นใจวา่การพกัใชไ้ม่
เกินกวา่เวลาท่ีไดร้ะบไุว ้
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5. การเพกิถอนโดยท่ัวไป 

การตรวจสอบความถกูตอ้งของใบรบัรองจะตอ้งเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองตามขอ้ก าหนดส าหรบัการตรวจติดตาม การตรวจ
ต่ออายุการรบัรองและเง่ือนไขเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญาระหว่างลูกคา้กับ Intertek การเพิกถอนอาจขึน้อยู่กับ      
การทวนสอบเม่ือมีตวัอยา่งตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ 
a) ลกูคา้มีความประสงคท่ี์ยกเลิกและแจง้อยา่งเป็นทางการ (สง่จดหมาย) 
b) ขาดระบบการบรหิารจดัการท่ีลกูคา้ระบไุวใ้นการขอการรบัรอง 
c) การปฏิบตักิารแกไ้ขไมส่ามารถปิดไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด 
d) การใชใ้บรบัรองและหรือเครื่องหมายรบัรองไมถ่กูตอ้งหรือไมเ่หมาะสม 
e) ขาดการช าระเงิน 
f) การละเมิดขอ้ก าหนดของสญัญา Intertek 
g) สถานะนิตบิคุคลของลกูคา้ไดร้บัการรบัรองสิน้สดุลง 
h) เม่ือลกูคา้ปฏิเสธหรือไมก่ าหนดเวลาการตรวจตดิตาม การตรวจตดิตามกรณีพิเศษหรือการตอ่อายกุารรบัรอง 
i) ในกรณีขององคก์รท่ีไดร้บัการรบัรองจาก Intertek ไม่รบัการรบัรองเน่ืองมีสาเหตจุากหนึ่งหรือมากกว่าของสถานท่ีท่ี

ไมป่ฏิบตัติามเกณฑท่ี์จ าเป็นส าหรบัการคงไวซ้ึ่งการรบัรอง 
j) ขอ้เสนอแนะของการขยายผลการตดัสินใจการพกัใช ้(อา้งอิง: ในสว่นท่ี 3)  

 

6.  การเพกิถอน  
บนพืน้ฐานของเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามขา้งตน้ท่ีกล่าวมาแลว้ ผูจ้ดัการดา้นเทคนิคหรือผูท่ี้มีอ านาจใหก้ารรบัรอง
จะน าเสนอการเพิกถอนการรบัรองของลกูคา้ 
 กระบวนการนีจ้ะแจง้เป็นจดหมายอย่างเป็นทางการกับลูกคา้พรอ้มกับเหตุผลและวนับงัคบัใชข้องการเพิกถอนการ
รบัรองนอกจากนีย้งัรวมถึงขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
a) ลูกคา้จะยุติการใชใ้บรบัรองและโฆษณาทัง้หมดของท่ีมีการอา้งอิงถึงสถานะการรบัรองหรือการแสดงเครื่องหมาย
หนว่ยรบัรองระบบงานและเครื่องหมายของ Intertek  

b)   ถา้ขอ้ก าหนดของเกณฑก์ารตรวจประเมินท่ีใช ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งมีการส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้ับ
ลกูคา้ของตนท่ีตอ้งการการรบัรอง โดยมีการแจง้วา่พวกเขาวา่ไมไ่ดร้บัการรบัรอง 
c)  ลกูคา้ท่ีรบัการแจง้การตดัสินใจการเพิกถอนจะอทุธรณไ์ด ้(ตามเอกสารอา้งอิง GOP208-Tha กระบวนการโตแ้ยง้ 
และการอทุธรณ)์ 
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7. ข้อก าหนดภายใน Intertek  

Intertek รบัผิดชอบในการติดตามการเพิกถอนการรบัรองท่ีออกภายใตก้ารรบัรองระบบงาน อย่างน้อยจะมีขอ้มูล
ดงัตอ่ไปนี ้ 
a) บนัทกึการแจง้เตือนท่ีสง่ไปยงัลกูคา้ 

b) ถา้การเพิกถอนท่ีเกิดจากการเรียกคืนเน่ืองมาจากความปลอดภณัฑห์รือการออกกฎระเบียบ แจง้ผูจ้ดัการดา้นเทคนิค
หรือผูมี้อ านาจใหก้ารรบัรองเพ่ือการพิจารณา ในกรณีถา้หนว่ยงานของรฐัรอ้งขอและใหด้  าเนินการท่ีเหมาะสม 
 

สถานะการเพิกถอนการรบัรองของลกูคา้จะเก็บไวใ้น Directory ของลกูคา้ท่ีไดก้ารรบัรองของลกูคา้อยา่งนอ้ย 90 วนั  
  

 

 

บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง: วันทีป่ระกาศใช้: 

0 เริ่มใชค้รัง้แรก 1 ธนัวาคม 2556 
1 - วตัถปุระสงค ์และขอบขา่ย มีการเพิ่มขอ้ความ “การคืนสถานะเดมิ” 

- ขอ้ 1 ค าจ ากดัความ  เพิ่มขอ้ 1.3 การคืนสถานะเดมิจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีลกูคา้
ด าเนินการปิดประเดน็ปฏิบตักิารแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การตดิตาม
การทวนสอบตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของการพกัใชห้รือกลบัมา 
ใหก้ารรบัรองในเขอบขา่ยเดมิ หากเป็นท่ีนา่พอใจ ลกูคา้จะไดร้บัการปรบัสถานะ
ใหก้ลบัคืนสูส่ถานะการรบัรองเดมิ 

1 ธนัวาคม 2559 

2 เปล่ียน Logo Intertek 1 พฤศจิกายน 2562 
 
  


