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วัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายการกระบวนการการลดขอบข่าย การพักใช้ การคืนสถานะเดิมและการเพิกถอนการรับรอง
ขอบข่าย
ประยุกต์ใช้กับการให้การรับ รองทั้ง หมดโดย Intertek จนถึงเกณฑ์การตรวจประเมิ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการรับรอง ตลอดระยะเวลาที่ให้การรับรอง โดย Intertek ต้องสามารถยืนยันสถานะของรับรองใดๆ ที่ถกู ต้อง
รวมถึงสถานะการพักใช้ การคืนสถานะเดิม การเพิกถอน หรือการลดขอบข่าย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ผูจ้ ัดการทั่วไปมี หน้าที่ รบั ผิ ดชอบส าหรับการดาเนินการในกระบวนการนี แ้ ละเฝ้าติดตามกระบวนการนี เ้ พื่ อให้เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผูจ้ ดั การด้านเทคนิคหรือผูท้ ่ีมีอานาจให้การรับรอง มีหน้าที่รบั ผิดชอบสาหรับการดาเนินการขัน้ ตอนนี ้
1.

คาจากัดความ
1.1 การพักใช้เป็ นสถานะชั่วคราวสามารถสิน้ สุดได้โดยการคืนสถานะเดิมหรือการเพิกถอนการรับรอง ในช่วงระหว่างนี ้
การรับรองของลูกค้าจะถูกระงับใช้ช่วั คราว
1.2 การลดขอบข่ายอาจเกิ ดขึน
้ เมื่อลูกค้ามีการปฏิบตั ิท่ีขัดแย้งหรือไม่พบการปฏิบตั ิตามข้อ กาหนดของขอบข่ายการ
รับรองด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอบข่ายการรับรองนัน้ อาจจะได้รบั การยกเว้น การลดขอบข่ายใดๆ ดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับข้อกาหนดของเกณฑ์การตรวจประเมินที่ใช้สาหรับการรับรอง
1.3 การคืนสถานะเดิมจะเกิดขึน
้ ในกรณีท่ีลกู ค้าดาเนินการปิ ดประเด็นปฏิบตั กิ ารแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การ
ติดตามการทวนสอบต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของการพักใช้หรือกลับมาให้การรับรองในเขอบข่ายเดิม
หากเป็ นที่นา่ พอใจ ลูกค้าจะได้รบั การปรับสถานะให้กลับคืนสูส่ ถานะการรับรองเดิม
1.4 การยกเลิก: การเพิกถอนการรับรองเมื่อลูกค้าร้องขอ
1.5 การเพิกถอน: Intertek ดาเนินการเมื่อความถูกต้องของการรับรองสิน้ สุดลง
1.6 การปิ ด ประเด็น การปฏิ บัติก ารแก้ไข การปฏิ บัติก ารแก้ไขจะพิ จ ารณาปิ ด ประเด็น ทัน ที่ มี การด าเนิ นการและมี
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั กิ ารแก้ไขได้รบั การทวนสอบและยืนยัน
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การพักใช้โดยทั่วไป
การตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองจะต้องเป็ นไปอย่างต่อเนื่องตามข้อกาหนดของการตรวจติดตาม การ
ตรวจต่ออายุการรับรองและเงื่ อนไขเฉพาะอื่นๆ ที่ ระบุไว้ในสัญ ญาระหว่างลูกค้ากับ Intertek กระบวนการสามารถ
เริ่มต้นเมื่อมีส่งิ เหล่านีเ้ กิดขึน้
a)
b)
c)
d)

e)
f)
3.

Document # GOP209-Tha

ลูกค้าที่ได้รบั การรับรองระบบแล้วมีการปฏิบตั ิท่ีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของการรับรองอย่างรุนแรง
ไม่ดาเนินการตรวจติดตามหรือการตรวจต่ออายุการรับรองตามความถี่ท่ีกาหนดไว้
ลูกค้าที่ได้รบั การรับรองร้องขอให้พกั ใช้การรับรองด้วยความสมัครใจ
การปฏิบตั กิ ารแก้ไขไม่ได้รบั การปิ ดภายในเวลาที่กาหนดไว้
หมายเหตุ: หลังจาก 60 วัน ยังไม่ได้รบั การปฏิบตั ิการแก้ไขจากลูกค้า การแจ้งเตือนถูกส่งให้ลูกค้าทราบถึง
แนวโน้มของการพักใช้การรับรอง ถ้ามีความล่าช้าเกิดขึน้ และเกิน 90 วัน ผูจ้ ดั การด้านเทคนิค หรือบุคคลที่มี
อานาจให้การรับรองต้องดาเนินการพักใช้การรับรอง
การละเมิดการฝ่ าฝื นสัญญาของ Intertek (รวมถึงการไม่ชาระหนี)้
ผลของการดาเนินการสอบสวนข้อร้องเรียน

การพักใช้และการลดขอบข่าย
บนพืน้ ฐานของเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะดาเนินการพักใช้
การรับรองของลูกค้า หรือยกเว้นสาหรับรายการ b และรายการ e ข้างต้น นาเสนอข้อแนะนาการลดขอบข่ายหรือพักใช้
การรับ รองของลูก ค้า และอธิ บ ายเหตุผ ลต่อ ผู้จัด การด้านเทคนิ ค หรือผู้ท่ี มี อ านาจให้ก ารรับ รองส าหรับ การอนุมัติ
การตัดสินใจอนุมตั ติ อ้ งรวมถึงเงื่อนไขสาหรับการพักใช้หรือการกลับมายังขอบข่ายเดิมของการรับรอง
การพักใช้จะไม่เกินกว่า 180 วัน เว้นแต่ ผูจ้ ดั การด้านเทคนิคอนุมตั ิ และหรือ เมื่อมีการร้องขอโดยหน่วยรับรองระบบงาน
หรือองค์กรในภาคส่วนที่มีอานาจ
Intertek จะอัพเดทสถานะของลูกค้า ที่ได้รบั การรับรองงลูกค้าในไดเรกทอรีของลูกค้าได้รบั การรับรองและวิธีการอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีท่ีองค์กรมีหลายสถานที่ การพักใช้ให้การรับรองจะใช้กับทัง้ หมดขององค์กร ถึงแม้ว่าจะเกิดขึน้ ในหนึ่งหรือสอง
ของสถานที่เท่านัน้
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เมื่อได้รบั การตัดสินใจการพักใช้หรือการลดขอบข่ายที่เสร็จสิน้ แล้ว ลูกค้าจะได้รบั แจ้งเป็ นจดหมายของการพักใช้รบั รอง
ชั่วคราว จดหมายจะระบุ
a) เหตุผลสาหรับการพักใช้หรือการลดขอบข่าย
b) ระยะเวลาสูงสุดของการพักใช้หรือการลดลงของขอบข่าย
c) เงื่อนไขสาหรับการพักใช้หรือการลดขอบข่าย (เช่น ระยะเวลาใน การส่งการปฏิบตั กิ ารแก้ไข การตรวจติดตามกรณี
พิเศษ เป็ นต้น)
d) ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการพักใช้หรือการลดขอบข่ายในระยะเวลาที่กาหนดจะต้องส่งผลในการ
เพิกถอนหรือการลดขอบข่ายของการรับรองถาวร
e) การแจ้งเตือนว่าในช่วงระยะเวลาของการพักใช้ลกู ค้าจะต้องละเว้นจากการใช้การรับรองในการส่งเสริมการขาย
f) Intertek จะแจ้งให้ฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมและสื่อสารกับลูกค้าหากฝ่ ายอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ตอ้ งการ
g) ลูกค้าที่รบั การแจ้งการตัดสินใจพักใช้อาจจะดาเนินการอุทธรณ์ได้ (ตามเอกสารอ้างอิง GOP208-Tha
กระบวนการโต้แย้งและการอุทธรณ์)
การดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับการปิ ดประเด็นการปฏิบัตกิ ารแก้ไขการพักใช้ใบรับรอง
หากลูกค้าดาเนินการปิ ดประเด็นปฏิบตั ิการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การติดตามการทวนสอบต้องดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของการพักใช้หรือกลับมาให้การรับรองในเขอบข่ายเดิม หากเป็ นที่น่าพอใจ ผลการแก้ไขดังกล่าว
จะถูกส่งไปยังผูจ้ ดั การด้านเทคนิคหรือบุคคลที่มีอานาจให้กบั รับรองเพื่อดาเนินการปรับสถานะให้กลับคืนสู่สถานะการ
รับรองเดิม ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับระดับการปฏิบตั ิการแก้ไขว่าจะถูกพิจารณาจากผูจ้ ัดการด้านเทคนิคหรือ ผูม้ ีอานาจให้การ
รับรองว่าจะด าเนิน การตรวจเยี่ ยมกรณี พิ เศษหรือไม่ และจะมี การอ้างอิง ขั้นตอนต่อไปจากเอกสาร GOP102-Tha
กระบวนการจัดตารางนัดหมายสาหรับขัน้ ตอนในการติดตาม
หากผลไม่เป็ นที่นา่ พอใจหรือหากลูกค้าไม่ดาเนินการตามที่ Intertek ร้องขอ ผูท้ ่ีมีอานาจให้การรับรองต้องเสนอการเพิก
ถอนการให้การรับรองตามเอกสารส่วนที่ 5.0
4.

กระบวนการการเฝ้ าติดตาม
ผูท้ บทวนด้านเทคนิคและผูม้ ีอานาจให้การรับรองมีหน้าที่ทบทวนการพักใช้การให้การรับรองเพื่อให้ม่นั ใจว่าการพักใช้ไม่
เกินกว่าเวลาที่ได้ระบุไว้
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5.

การเพิกถอนโดยทั่วไป
การตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองจะต้องเป็ นไปอย่างต่อเนื่องตามข้อกาหนดสาหรับการตรวจติดตาม การตรวจ
ต่ออายุการรับรองและเงื่ อนไขเฉพาะอื่ นๆ ที่ ระบุไว้ในสัญ ญาระหว่างลูกค้ากับ Intertek การเพิกถอนอาจขึน้ อยู่กับ
การทวนสอบเมื่อมีตวั อย่างต่อไปนีเ้ กิดขึน้
a) ลูกค้ามีความประสงค์ท่ียกเลิกและแจ้งอย่างเป็ นทางการ (ส่งจดหมาย)
b) ขาดระบบการบริหารจัดการที่ลกู ค้าระบุไว้ในการขอการรับรอง
c) การปฏิบตั กิ ารแก้ไขไม่สามารถปิ ดได้ในระยะเวลาที่กาหนด
d) การใช้ใบรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
e) ขาดการชาระเงิน
f) การละเมิดข้อกาหนดของสัญญา Intertek
g) สถานะนิตบิ คุ คลของลูกค้าได้รบั การรับรองสิน้ สุดลง
h) เมื่อลูกค้าปฏิเสธหรือไม่กาหนดเวลาการตรวจติดตาม การตรวจติดตามกรณีพิเศษหรือการต่ออายุการรับรอง
i) ในกรณีขององค์กรที่ได้รบั การรับรองจาก Intertek ไม่รบั การรับรองเนื่องมีสาเหตุจากหนึ่งหรือมากกว่าของสถานที่ท่ี
ไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ท่ีจาเป็ นสาหรับการคงไว้ซ่งึ การรับรอง
j) ข้อเสนอแนะของการขยายผลการตัดสินใจการพักใช้ (อ้างอิง: ในส่วนที่ 3)

6.

การเพิกถอน
บนพืน้ ฐานของเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ผูจ้ ดั การด้านเทคนิคหรือผูท้ ่ีมีอานาจให้การรับรอง
จะนาเสนอการเพิกถอนการรับรองของลูกค้า
กระบวนการนีจ้ ะแจ้งเป็ นจดหมายอย่างเป็ นทางการกับลูกค้าพร้อมกับเหตุผลและวันบังคับใช้ของการเพิกถอนการ
รับรองนอกจากนีย้ งั รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี ้
a) ลูกค้าจะยุติการใช้ใบรับรองและโฆษณาทัง้ หมดของที่มีการอ้างอิงถึงสถานะการรับรองหรือการแสดงเครื่องหมาย
หน่วยรับรองระบบงานและเครื่องหมายของ Intertek
b) ถ้าข้อกาหนดของเกณฑ์การตรวจประเมินที่ใช้ ลูกค้าจาเป็ นต้องมีการส่งหนังสือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กับ
ลูกค้าของตนที่ตอ้ งการการรับรอง โดยมีการแจ้งว่าพวกเขาว่าไม่ได้รบั การรับรอง
c) ลูกค้าที่รบั การแจ้งการตัดสินใจการเพิกถอนจะอุทธรณ์ได้ (ตามเอกสารอ้างอิง GOP208-Tha กระบวนการโต้แย้ง
และการอุทธรณ์)
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ข้อกาหนดภายใน Intertek
Intertek รับ ผิ ดชอบในการติด ตามการเพิกถอนการรับรองที่ ออกภายใต้การรับ รองระบบงาน อย่างน้อยจะมี ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี ้
a) บันทึกการแจ้งเตือนที่สง่ ไปยังลูกค้า
b) ถ้าการเพิกถอนที่เกิดจากการเรียกคืนเนื่องมาจากความปลอดภัณฑ์หรือการออกกฎระเบียบ แจ้งผูจ้ ดั การด้านเทคนิค
หรือผูม้ ีอานาจให้การรับรองเพื่อการพิจารณา ในกรณีถา้ หน่วยงานของรัฐร้องขอและให้ดาเนินการที่เหมาะสม
สถานะการเพิกถอนการรับรองของลูกค้าจะเก็บไว้ใน Directory ของลูกค้าที่ได้การรับรองของลูกค้าอย่างน้อย 90 วัน
บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่
0
1

2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
เริ่มใช้ครัง้ แรก
- วัตถุประสงค์ และขอบข่าย มีการเพิ่มข้อความ “การคืนสถานะเดิม”
- ข้อ 1 คาจากัดความ เพิ่มข้อ 1.3 การคืนสถานะเดิมจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีลกู ค้า
ดาเนินการปิ ดประเด็นปฏิบตั กิ ารแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การติดตาม
การทวนสอบต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของการพักใช้หรือกลับมา
ให้การรับรองในเขอบข่ายเดิม หากเป็ นที่นา่ พอใจ ลูกค้าจะได้รบั การปรับสถานะ
ให้กลับคืนสูส่ ถานะการรับรองเดิม
เปลี่ยน Logo Intertek
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วันทีป่ ระกาศใช้:
1 ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม 2559

1 พฤศจิกายน 2562

