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วัตถุประสงค์
เพื่ ออธิ บ ายกระบวนการจัด การข้อร้อ งเรีย นรวมทั้ง การรับ ข้อ ร้อ งเรีย น การตรวจสอบความถูก ต้อง การสอบสวน
ข้อเท็จจริง และการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตอ้ งดาเนินการในการตอบสนองข้อร้องเรียน
ขอบข่าย
ประยุกต์ใช้กับข้อร้องเรียนที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริการการให้ การรับรองของ Intertek และข้อร้องเรียนที่เกี่ ยวข้องกับ
ลูกค้าที่ได้รบั การรับรองจาก Intertek
คาจากัดความ
ข้อร้องเรียน: หมายถึงการแสดงออกของความไม่พึงพอใจที่มีตอ่ การให้บริการให้การรับรองของ Intertek หรือความไม่
พึงพอใจที่มี ต่อลูกค้าที่ ได้รบั การรับรองจากIntertek (เนื่ องจากมีความเกี่ ยวข้องกับการดาเนินการระบบการบริหาร
จัดการของลูกค้า) ซึ่งได้รบั ความคาดหวังในการตอบสนองหรือการแก้ไขปัญหา
1.0

กระบวนการ
1.1 ผูท้ ่ีตอ้ งการจะยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต้องติดต่อสานักงาน Intertek ผ่านทางโทรศัพ ท์ อีเมลล์ หรือช่องทางการ
สื่อสารอื่นๆ
1.2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดการรักษาความลับ
1.3 เมื่อได้รบั ข้อร้องเรียน Intertek จะบันทึกรายละเอียดข้อร้องเรียนจากในแบบฟอร์ม F210 Corrective Action Form
และตอบกลับถึงผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนว่าจะรับข้อร้องเรียนหรือปฏิเสธข้อร้องเรีย นภายใน 10 วันทาการ
นับจากวันที่ ได้รบั ข้อร้องเรียน หากข้อร้องเรียนได้รบั การตรวจสอบว่าถูก ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั แจ้งที่ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่ามีการรับข้อร้องเรียนเพื่อสอบสวน ผูจ้ ดั การด้านเทคนิคหรือผูท้ ่ีมีอานาจในการตัดสินใจให้การ
รับรองจะมอบหมายให้บุคลากรที่กาหนดไว้สาหรับสอบสวนข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไข หากข้อร้องเรียน
ได้รบั การตรวจสอบว่าไม่ถกู ต้อง ผูท้ ่ีรอ้ งเรียนจะได้รบั การแจ้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเหตุผลในการปฏิเสธ
1.4 Intertek จะมี การปฏิ บัติการแก้ไขใดๆ ที่ จ าเป็ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ ข้อร้องเรียนไม่ว่าจะเป็ น กิ จ กรรมที่ ได้รบั การ
ร้องเรียนของ Intertek หรือจากลูกค้าที่ได้รบั การรับรอง
1.5 เมื่อข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ได้รบั การรับรอง เรื่องร้องเรียนไม่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่ Intertek
ผูร้ อ้ งเรียน และลูกค้าที่ได้รบั การร้องเรียนได้ตดั สินใจร่วมกัน ในเรื่องที่ รอ้ งเรียนและการแก้ปัญ หาต้องมีการ
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เปิ ดเผยต่อสาธารณะ Intertek จะแจ้งกับลูกค้าที่ ได้รบั การร้องเรียนในเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกับระบบที่ได้รบั การ
รับรองของพวกเขาในระยะเวลาที่เหมาะสม
การตรวจสอบความถูก ต้อ ง การสอบสวนข้อ เท็ จ จริง และการตัด สิ น ใจเลื อ กสิ่ ง ที่ ต ้อ งด าเนิ น การในการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน Intertek ต้องไม่มีการเลือกปฏิบตั ใิ นการดาเนินการใด ๆ กับผูร้ อ้ งเรียน

การทบทวนข้อร้องเรียน
2.1 ข้อร้องเรียนได้รบั การแก้ไขผ่านกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและตรวจสอบความถูกต้องของการตัดสินใจ
โดยผู้จัดการด้านเทคนิค หรือผู้ท่ี มี อานาจในการตัด สินใจให้การรับ รองของ โดย Intertek มี การดาเนิ นการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน โดยมีการรวบรวมและทวนสอบข้อมูลที่จาเป็ นทัง้ หมดในการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อร้องเรียน
2.2 การสอบสวนข้อ เท็ จ จริง ของข้อ ร้อ งเรี ย นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ลู ก ค้า ที่ ไ ด้รับ การรับ รอง รวมทั้ง การ ตรวจสอบ
ประสิทธิ ภาพของระบบการบริหารจัดการของลูกค้าที่ได้รบั การรับรอง อาจมีความจาเป็ นที่ Intertek จะต้องมี
การดาเนินการตรวจประเมินกรณี พิเศษโดยแจ้งให้ทราบระยะเวลาสัน้ ๆ สาหรับการสอบสวนข้อเท็จจริงของ
ข้อร้องเรียน การสอบสวนอาจจะนาไปสูก่ ารพักการให้การรับรอง
2.3
Intertek จะแจ้งผลของการสอบสวนข้อเท็จจริงให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนอย่างเป็ นทางการเมื่อเสร็จสิน้ กระบวนการ
บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่
0
1

2

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
เริ่มใช้ครัง้ แรก
ข้อ 1 กระบวนการ เพิ่มข้อความ ข้อ 1.6 การตรวจสอบความถูกต้อง
การสอบสวนข้อเท็จจริง และการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตอ้ งดาเนินการ
ในการตอบสนองข้อร้องเรียน Intertek ต้องไม่มีการเลือกปฏิบตั ใิ นการ
ดาเนินการใดๆ กับผูร้ อ้ งเรียน
เปลี่ยน Logo Intertek
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