TERMS AND CONDITIONS FOR
CERTIFICATION SERVICES - THAILAND
Follow-up Audit cost

Payment Method

Postponement or Cancellation of

Additional charges will be made

The application fees are payable

Audits

for all additional work undertaken

in advance and should be sent

Where cancellations,

arising from non-conformances

with the attached Application

postponements, or schedule

being identified, e.g. re-

forms. All other fees shall be

changes are requested by the

assessments and unscheduled

payable on completion of each

client with less than thirty (30)

surveillance visits, which shall be

activity. Should the assessment

days advance notice, SGS

invoiced separately.

for registration be unsuccessful,

reserved the right to invoice the

the Assessment fees are non-

client one manday at the current

Travel & Subsistence

refundable, as costs would have

rate or at least 50% of services

All travel and subsistence shall be

already been incurred.

value more than 50,000 Baht (at
1st payment) to cover

charged extra cost and invoiced
accordingly.
Additional Certificate Issue




Costs are based on the current

administrative and non-

fee schedule at the time of

recoverable costs.

submitting this proposal. SGS

Additional certificates are

reserves the right to increase fees

Termination of Audits

available at a nominal cost

during the certification period and

Audits in progress that are

per certificate (s).

will notify companies accordingly

prematurely terminated at the

On-site certificate

in advance.

request of the client will be
invoiced for the full amount.

presentations are available
upon request and subject to

Codes of Practice

availability.

All certification activities are

Time Scale

governed by the Codes of

The assessment shall be

General SGS merchandise

Practice, rules and regulations of

scheduled upon payment of the

A merchandise catalogue with

the Certification Body and

Application Fee for Registration.

order form and price list is

Accreditation Body involved.

The exact dates shall be agreed
between SGS and the client.

available to customer who wish to
purchase promotional material

All feedback, complaints or

such as flags, stickers and other

appeals can be sent to

Validity

merchandise material advertising

Certification Manager via email :

Proposals are valid for a period of

their certification achievements.

cbe.thailand@sgs.com

60 days from the proposal date.
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Certification Status

prior certification cycle. (certificate

After any cases as above was

 Refusing of Certification

period will be less than 3 years)

fixed within period 6 months. At
the end of the suspension period,

It shall be decided by SGS CBE
office whether to establish a

 Suspension, Restoring the

an investigation will be carried out

certification offer. If the scope of

Suspension and Withdrawal of

to determine whether the

work is outside the capability of

Certification

indicated conditions for reinstating

the SGS CBE office or in

A Certificate may be suspended

the Certificate have been fulfilled.

contravention of SGS policies,

by the Certification Body for a

On fulfilment of these conditions

SGS Prohibited and Restricted

limited period in cases such as

the suspension shall be lifted and

Activities, then the contract shall

the following:

the Client notified of the

be declined.

(a) if a Corrective Action Request

Certificate reinstatement. If the

has not been satisfactorily

conditions are not fulfilled within 6

 Renewing of Certification

complied with within the

months the Certificate shall be

Recertification visits shall be

designated time limit; or

withdrawn.

conducted with sufficient time to

(b) if a case of misuse of

allow for any Nonconformities

certificate and certification marks

raised to be appropriately

is not corrected by the Client; or

addressed and confirmed and the

(c) if there has been any

certification decision made prior to

contravention of the Proposal,

the expiry of the current

Application for Certification,

certificate. Re certification visits

General Conditions for

that cannot be conducted in this

Certification Service, these Codes

way shall normally be conducted

of Practice or the Regulations

as a new visit 1, resulting in a new

governing the use of the

contract number and new

certification mark; or

certificate number.

(d) if products are being placed on
the market in an unsafe or non-

 Restoring after expiration of

conforming condition.

certification

(e) if audits are not carried out

Following expiration of any

within the prescribed timeframe.

certification, it can be restored

The Client shall not identify itself

within 6 months provided that the

as certified and shall not use any

outstanding recertification

certification mark on any products

activities are completed,

that have been offered under a

otherwise at least a stage 2 shall

suspended Certificate.

be conducted. The effective date
on the certificate shall be on or
after the certification decision and
the expiry date shall be based on
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TLS8001 certification
scheme
Certified client will follow with
SGS TH Terms and Conditions
related with TLS 8001 (Thai Labor
Standard), SGS General
Conditions for Certification
Services, SGS Codes of Practices
and Department of Welfare and
Labor Protection (DOL)’s criteria,
procedures and conditions for the
certification body, assessment
and certification of Thai Labor
Standards BE 2559 and the
DOL’s Rules, Procedures, and
Conditions of License for the
certification body and the Thai
Labor Standards Inspection BE
2559.

Application for TLS 8001

correction or remediation must be

employees (In case that those

Certification Service

response back to above appeals.

changes have impact to any

The TLS 8001 seeking certificate

And appeals also have right to

compliance of TLS 8001 standard

client must submit TLS 8001

appeal and complain with Appeal

requirements), certified client

certification application and

Committee of Department of

must notify SGS with written

related documents following SGS

Welfare and Labor Protection

evidence not less than 30 days

Procedure and/or rule of

(DOL) within 30 days after

before relocation or after 30 days

Department of Welfare and Labor

receiving SGS responding.

of any revised hiring or working

Protection (DOL).

SGS must feedback a result of

condition with employees.

final decision of appeal including

4) Others significant changes

SGS have a right to reject TLS

any evidence from Appeal

impact to certification system,

8001 certification application in

Committee of Department of

special audit according to 1), 2),

case that all documents of

Welfare and Labor Protection

and 3) will be applied without

applicants’ qualification is false or

(DOL) to appeal client within 15

notification in advance.

applicants who have ever been

days from informing date.

withdrawn less than 1 year from

The appeal or complaint must not

Suspension of TLS 8001

effective date of certification

interrupt or obstruct any SGS

Certification

withdrawal.

certification activities with current

A certificate shall be suspended

TLS 8001 certified client except

as the following:

Appeal

Appeal and Complaint Committee



In case of TLS 8001 certification’s

of the Department of Welfare and

TLS 8001 standard requirements

applicants or certified clients or

Labor Protection (DOL) having

or use of mark’s Terms and

any other related parties such as

any specific command.

Conditions.

TLS 8001 certification’s applicants



A certified client did not follow

A certified client did not

disagree with application’s

Special audit

propose and submit the corrective

refusing, audit result, certification

SGS have a right to conduct a

action plan and preventive action

decision making of SGS,

special audit in such following

within specific timeframe.

certificate re-issuance, shortage

conditions:



of certification suspension period,

1) A current certified client has

effectively implement the

certification withdrawal, and SGS

serious accident or death cause

corrective action plan and

certification process.

from work at site.

preventive action for Major Non-

Those above clients have right to

2) A complaint or reasonable

conformity within specific

raise their Appeal with supporting

case that current certified client

timeframe.

evidence to SGS within 15 days

did not comply with TLS 8001



from receiving date and SGS

standard or use of TLS 8001

SGS Terms and Conditions.

must consider to feedback those

certification mark’s Terms and

A suspension of certification may

appeals within 30 days after

Conditions.

be accepted with Department of

receiving.

3) Workplace relocation of

Welfare and Labor Protection

In case of SGS fully or partial

current certified client, any revised

(DOL) in case by case basis.

agree with above Appeal, the

hiring or working condition with
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A certified client did not

A certified client did not follow

SGS has the right to suspend

 A Certified Client did not

TLS 8001 use of System

certification in duration of 45 days

collaborate or facilitate SGS to

Certification Mark and Statement

to 90 days and SGS must issue

perform an audit as time interval

A Certified Client have right to use

an official suspension document

or special audit requested.

and claim TLS 8001 mark in

notified to current certified client.

 A certificate was suspended

publicly for demonstrated their

A current suspension client must

over than twice in certification

implementation their system to

implement their corrective action

cycle.

compliance with TLS 8001

and preventive action when

 When a current TLS 8001

standard. A Certified Client must

receiving suspension document

certified client was suspended

adopt the regulations follows:

from SGS within above timeframe.

and didn’t implement correction



and corrective action during

Welfare and Labor Protection

Lifting Suspension and Restore

specific timeframe.

(DOL) for used of TLS8001

Certification

In case of certificate withdrawal,

certification mark Criteria and

A certificate may be restored to

SGS must officially notify with

Condition.

become active under terms as:

written evidence to client.



However, client could raise an

Certification Mark and Statement.

had fully implemented a corrective

Appeal if disagreed with



action as identified by SGS

withdrawal result.

come to enforce in future and



When the “Certified Client”

following TLS 8001 standard or
Cancellation of certification

Conditions.

The TLS 8001 certified clients

A corrective action and other

could cancel certification by

conditions had completely

notifying SGS under following

implemented and followed other

conditions:

conditions by SGS just in case

 Current TLS 8001 certified

within 180 days after suspension

client request not to continue TLS

date by SGS.

8001 certification and inform to



SGS had a full authorization

SGS’s Use of System and
Other regulation that might

SGS will communicate and notify

Use of Mark Terms and


Notification of Department of

SGS.

to restore any suspended

 Current certified client stops

certification clients when received

their business and SGS could not

official notification from

contact client’s representative.

Department of Welfare and Labor

 SGS must report clients list

Protection (DOL).

who discontinued certification,
closed business, un-contacted
client to Department of Welfare

Withdrawal of certification

and Labor Protection (DOL)

SGS has an authorization to

monthly at least.

withdraw TLS 8001 certificate as
following conditions:
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to A Certified Client.

TERMS AND CONDITIONS FOR
CERTIFICATION SERVICES - THAILAND
้ า
ค่าใชจ
่ ยในการตรวจซํา

วิธก
ี ารชําระเงิน

การเลือนและการยกเลิก

ในกรณีทมี
ี การตรวจซําอันเกิดจากการ

ค่าใช ้จ่ายอืน ๆ สามารถทีจะชําระได ้

การตรวจประเมิน

ไม่สอดคล ้องตามข ้อกําหนดต่าง ๆ

หลังจากทีมีการทํางานเสร็จสินในแต่

การเลือน การยกเลิก หรือ

เช่น การตรวจประเมินใหม่ (Re-

ละขันตอน ถ ้าหากผลของการประเมิน

เปลียนแปลงกําหนดการต่าง ๆ โดย

assessment) และการตรวจรับรองการ

เพือขอการรับรองไม่ประสบผลสําเร็จ

ลูกค ้าซึงมีการแจ ้งในระยะเวลาทีน ้อย

รักษาระบบ (Surveillance) เป็ นกรณี

ค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการตรวจ

กว่า 30 วัน SGS ขอสงวนสิทธิทีจะคิด

พิเศษ ก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิม

ประเมินนันไม่สามารถขอรับคืนได ้

ค่าใช ้จ่ายในอัตราเท่ากับค่าตรวจ

ต่างหาก

อัตราค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ จะถือตามทีได ้

ประเมิน 1 วันตามอัตราในขณะนันหรือ

เสนอไปในใบเสนอราคา ทาง SGS ขอ

คิดค่าใช ้จ่าย 50% ของมูลค่างาน

้ า
ค่าใชจ
่ ยในการเดินทาง ค่าอาหาร

สงวนสิทธิในการเพิมอัตราค่าใช ้จ่าย

บริการทีมีมล
ู ค่ามากกว่า 50,000 บาท

และทีพ ัก

ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาการให ้การ

(ในการจ่ายครังแรก) เพือเป็ น

ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางค่าอาหารและ

รับรองซึงจะมีการแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจากการจัดการและ
ค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ อันเนืองมาจาก

ทีพักจะมีการเรียกเก็บเพิมเติมตามที
เกิดจริง

ระเบียบปฏิบ ัติ

การเปลียนกําหนดการนัน

กิจกรรมการให ้การรับรองต่าง ๆ จะ
ค่าใบร ับรองเพิม

เป็ นไปตามระเบียบวิธป
ี ฏิบต
ั ิ (Code of

การขอยกเลิกการตรวจในขณะที

ใบรับรองสามารถทีจะขอเพิมได ้โดยมี

Practice) และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของ

อยูใ่ นระหว่างการตรวจประเมิน

ราคาตามอัตราทีกําหนดในกรณีท ี

องค์กรผู ้ตรวจรับรอง (Certification

ในกรณีทมี
ี การขอยกเลิกการตรวจโดย

ต ้องการให ้ SGS ไปมอบใบรับรองให ้

Body) และสถาบันทีให ้การรับรอง

ลูกค ้าในขณะทีอยูใ่ นระหว่าง

ณ โรงงาน หรือสถานทีทีลูกค ้ากําหนด

(Accreditation Body)

การตรวจประเมิน ค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ก็จะ

ลูกค ้าสามารถติดต่อขอรับได ้หาก

สําหรับข ้อคิดเห็น คําร ้องเรียน หรือ คํา

มีการเรียกเก็บเต็มตามจํานวนทีได ้

ต ้องการ

อุทธรณ์ สามารถส่งมาทีผู ้จัดการฝ่ าย

เสนอไปสําหรับการตรวจประเมินนัน ๆ

รับรองระบบงานทาง email :
สินค้าต่าง ๆ ของ SGS

cbe.thailand@sgs.com

ระยะเวลา

แคตาล็อกรวมทังใบสังซือและราคา

การตรวจประเมินจะสามารถกําหนดได ้

สําหรับสินค ้าต่าง ๆ ทีใช ้สําหรับ

หลังจากทีได ้รับใบสมัครพร ้อม

ประชาสัมพันธ์การได ้รับการรับรอง

ค่าสมัครและเอกสารทีเกียวข ้องต่าง ๆ

เช่น ธง สติกเกอร์ และอืน ๆ ทาง

สําหรับวันตรวจทีแน่นอนก็สามารถทีจะ

บริษัทสามารถติดต่อขอรับได ้หาก

ตกลงร่วมกันได ้ระหว่างลูกค ้า และ

ต ้องการ

SGS

SGSTH-Terms and Conditions- 12 JAN 2022

ระยะเวลายืนข้อเสนอ

ยังคงนับต่อเนืองจากรอบอายุการ

การให ้การรับรองจากการพักใช ้และ

ใบเสนอราคานีสามารถใช ้ได ้ 60 วัน

รับรองเดิม (อายุใบรับรองจะน ้อยกว่า

แจ ้งให ้ลูกคารับทราบ หากการ

หลังจากวันทีเสนอ

3 ปี )

แก ้ปั ญหาไม่สามารถดําเนินการแล ้ว
เสร็จภายใน 6 เดือน การพักใช ้

สถานภาพการให้การร ับรอง


การปฎิเสธการให้การร ับรอง

 การพ ักใช ้ การคืนสถานะหล ัง

่ ารเพิกถอน
การรับรองจะถูกนํ าไปสูก

้ ารร ับรอง และการเพิก
การพ ักใชก

การให ้การรับรอง

เอสจีเอสจะพิจารณาตัดสินว่าสามารถ

ถอนการร ับรอง

จัดให ้มีการนํ าเสนอให ้การรับรองได ้

ใบรับรองอาจถูกพักใช ้โดยหน่วย

เงือนไขการร ับรองระบบมาตรฐาน

หรือไม่ หากการร ้องขอการรับรองอยู่

รับรองในระยะเวลาหนึงจากกรณี อาทิ

แรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑)

นอกเหนือขอบเขตขีดความสามารถใน

เช่น

ลูกค ้าทีได ้รับการรับรองจากเอสจีเอส

การให ้บริการ หรือเป็ นการฝ่ าฝื น

(ก.) การดําเนินการต่อประเด็นร ้องขอ

จะปฎิบต
ั ต
ิ ามระเบียบปฏิบัตบ
ิ ริษัทฯ ที

กฏเกณฑ์ นโยบาย ข ้อห ้ามและ

การแก ้ไข (Corrective Action

อ ้างอิงกับระบบงานรับรองมาตรฐาน

ข ้อจํากัดของเอสจีเอส สัญญาการ

Request) ไม่เป็ นทียอมรับและไม่อยู่

แรงงานไทย และ ระเบียบบริษัทอืนๆที

ให ้บริการจะต ้องได ้รับการปฏิเสธ

ภายในระยะเวลาทีกําหนด,

เกียวข ้อง และ ระเบียบกรมสวัสดิการ

(ข.) การใช ้ใบรับรองและเครืองหมาย

และคุ ้มครองแรงงาน ว่าด ้วย

การรับรองทีไม่ถก
ู ต ้อง

หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไข

การเข ้าตรวจประเมินเพือต่ออายุการ

(ค.) การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์จากข ้อเสนอ

การเป็ นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ

รับรองจะต ้องดําเนินการภายใน

การให ้บริการ (Proposal) คําขอสมัคร

การประเมิน และการรับรองมาตรฐาน

ระยะเวลาทีเพียงพอต่อการจัดการต่อ

การรับรอง (Application for

แรงงานไทย พ.ศ.2559 และประกาศ

ประเด็นความไม่สอดคล ้องทีเกิดขึน

certification) เงือนไขทัวไปสําหรับ

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

และการยืนยันตัดสินการรับรอง หาก

การให ้บริการรับรองระบบ (General

เรืองหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไข

การเข ้าตรวจไม่สามารถเข ้าดําเนินการ

condition for certification services)

การอนุญาตเป็ นหน่วยรับรองและ

ได ้ก่อนการหมดอายุการรับรอง จะต ้อง

หลักปฏิบัตต
ิ า่ งๆ (Code of Practice)

หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานไทย

่ ารตรวจประเมินใหม่ มีผลทําให ้
เข ้าสูก

และหลักเกณฑ์และเงือนไขใบอนุญาต

พ.ศ.2559

ต ้องทําสัญญาใหม่และหมายเลข

ใช ้เครืองหมายรับรอง

ใบรับรองใหม่

่ ลาดใน
ู นํ าเข ้าสูต
(ง.) ผลิตภํณฑ์ถก

การร ับคําขอตรวจ

สภาพทีไม่ปลอดภัยหรือมีความไม่

ผู ้ต ้องการขอการรับรองมารตฐาน

สอดคล ้อง

แรงงานไทย ต ้องยืนคําขอการรับรอง

หมดอายุการร ับรอง

(จ.) การตรวจประเมินไม่สามารถ

มาตรฐานแรงานไทยตามแบบฟอร์มที

ภายหลังการหมดอายุการรับรอง

ดําเนินการได ้ภายในกรอบระยะเวลาที

กําหนดโดย บริษัท เอสจีเอส และ/

สามารถเรียกคืนสถานะการรับรอง

กําหนด

หรือ ระเบียบของกรมสวัสดิการและ

กลับคืนมาได ้ภายใน 6 เดือนหาก

ลูกค ้าจะไม่สามารถแสดงตนว่าได ้รับ

ิ ธิใน
คุ ้มครองแรงงาน เอสจีเอส มีสท

กิจกรรมการรับรองทีคงเหลืออยู่

การรับรองและห ้ามใช ้เครืองหมายการ

การปฏิเสธคําขอการรับรองมาตรฐาน

สามารถดําเนินการให ้สมบูรณ์ได ้ หาก

รับรองในระหว่างการถุกพักใช ้การ

แรงงานไทยดังกล่าว หากพบว่า

ไม่แล ้วเสร็จต ้องตรวจซําในขันตอน

รับรอง

เอกสารคุณสมบัตข
ิ องผู ้ยืนคําขอการ

Stage2 สําหรับวันทีทีมีผลบังคับใช ้ใน

หลังจากปั ญหากรณีตา่ งๆถูกแก ้ไข

รับรองไม่เป็ น ความจริง หรือเป็ นผู ้

การตัดสินให ้การรับรองจะใช ้ณ.วันที

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ถูกเพิกถอนใบรับรองน ้อยกว่า 1 ปี นับ

หรือหลังวันทีทําการตัดสินใจการ

ท ้ายทีสุดการดําเนินการจะถูกไต่สวน

แต่วันทีถูกเพิกถอนใบรับรองดังกล่าว

รับรอง และวันหมดอายุการรับรองจะ

และตัดสินใจเพือการคืนสภาพสภาพ





การให้การร ับรองใหม่

การคืนสถานะหล ังการ
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การอุทธรณ์

ทีเกียวข ้องโดยเร็วภายใน 15 วัน

การพ ักใชใ้ บร ับรอง (Suspension)

ในกรณีทผู
ี ้ยืนคําขอการรับรอง หรือผู ้

นับแต่วันทีได ้รับแจ ้งผลการพิจารณา

 ในกรณีผู ้ทีได ้รับการรับรองไม่

ได ้รับการรับรองหรือ ผู ้ทีอาจได ้รับ

การยืนอุทธรณ์หรือการร ้องเรียนไม่เป็ น

ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดมาตรฐาน

ผลกระทบจากกระบวนการตรวจ

การระงับการดําเนินการใดๆ เกียวกับ

แรงงานไทยหรือ หลักเกณฑ์และ

ประเมินและการรับรอง เช่น

การประเมินและการรับรองตามระเบียบ

เงือนไขการใช ้เครืองหมายรับรอง หรือ

ผู ้ยืนขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงาน

เว ้นแต่คณะกรรมการอุทธรณ์ และ

 ผู ้ทีได ้รับการรับรองไม่ดําเนินการ

ไทยไม่เห็นด ้วยกับการปฏิเสธคํายืนขอ

ร ้องเรียนจะมีคําวินจ
ิ ฉัยหรือมีคําสังเป็ น

จัดทํา และส่งแผน แนวทางการแก ้ไข

การรับรอง ไม่เห็นด ้วยกับผลการ

อย่างอืน

และป้ องกันข ้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาทีหน่วยรับรองกําหนด หรือ

ประเมิน ไม่เห็นด ้วยกับผลคําตัดสิน
ของหน่วยรับรอง การไม่ออกใบรับรอง

การตรวจประเมินพิเศษ

 ผู ้ทีได ้รับการรับรองไม่ดําเนินการ

ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม การพักใช ้

เอสจีเอส อาจอาจดําเนินการประเมิน

แก ้ไข และป้ องกันไม่เป็ นไปตามแผน

ใบรับรองมีระยะเวลาสันกว่ากําหนด

พิเศษ ได ้ในกรณีดังต่อไปนี

ภายในระยะเวลาทีกําหนด ในกรณีทมี
ี

และการถูกเพิกถอนใบรับรอง ไม่เห็น

1) เกิดอุบัตภ
ิ ัยร ้ายแรง หรือลูกจ ้าง

ข ้อบกพร่องสําคัญ หรือ ไม่ปฏิบัตต
ิ าม

ด ้วยกับการดําเนินการของหน่วย

เสียชีวต
ิ อันเนืองจากการทํางาน

เงือนไขอืนใดของหน่วยรับรอง

รับรองหรือหน่วยตรวจ

2) มีการร ้องเรียนหรือมีเหตุอันเชือได ้

การพักใช ้ใบรับรอง อาจได ้รับความ

ิ ธิ
ผู ้ได ้รับผลกระทบดังกล่าวมีสท

ว่าผู ้ได ้รับการรับรองไม่ได ้ปฏิบัตต
ิ าม

เห็นชอบจากกรม แล ้วแต่กรณี

อุทธรณ์ตอ
่ เอสจีเอส ภายใน 15 วัน

ข ้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย

เอสจีเอส มีอํานาจพักใช ้ใบรับรองมี

นับแต่วันทีได ้รับแจ ้งเป็ นหนังสือ โดย

หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และ

กําหนด ระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 45 วัน

ยืนเป็ นหนังสือพร ้อมหลักฐาน

เงือนไขการใช ้เครืองหมายรับรอง

แต่ไม่เกิน 90 วัน และให ้ออกหนังสือ

ประกอบการพิจารณา ต่อบริษัท

มาตรฐานแรงงานไทย

แจ ้งการพักการใช ้ใบรับรองและให ้ผู ้ที

เอสจีเอส และให ้พิจารณาแจ ้งผลต่อ

3) การย ้ายสถานประกอบกิจการ การ

ได ้รับหนังสือแจ ้งการพักการใช ้

ผู ้อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที

เปลียนแปลงสภาพการจ ้างหรือสภาพ

ใบรับรอง ดําเนินการการแก ้ไขและ

ได ้รับหนังสืออุทธรณ์

การทํางาน (ในกรณีผู ้ทีได ้รับการ

ป้ องกันข ้อบกพร่องให ้แล ้วเสร็จก่อน

หากเอสจีเอส เห็นด ้วยกับคําอุทธรณ์

รับรองย ้ายสถานประกอบกิจการไปตัง

ครบกําหนดระยะเวลาพักใช ้ใบรับรอง

ทังหมดหรือบางส่วน ให ้ดําเนินการ

ณ สถานทีอืน หรือกรณีมก
ี าร

เป็ นตาม กระบวนการประเมินและการ

เปลียนแปลงสภาพการจ ้างหรือสภาพ

การยกเลิกการพ ักใชใ้ บร ับรอง

รับรอง หรือ ในกรณีทไม่
ี เห็นด ้วยกับ

การทํางานอันอาจเป็ นผลให ้การปฏิบัต ิ

และการคืนสภาพใบร ับรอง

คําอุทธรณ์ทังหมดหรือบางส่วน

ไม่สอดคล ้องตามข ้อกําหนดมาตรฐาน

(Restore)

ิ ธิยนอุ
ี ท
ื ทธรณ์ตอ
่
ผู ้อุทธรณ์มส

แรงงานไทย) ให ้ผู ้ได ้รับการรับรอง

 ในกรณีผู ้ได ้รับการรับรอง

คณะกรรมการอุทธรณ์และร ้องเรียน

แจ ้งเป็ นหนังสือแก่หน่วยรับรอง

ั ต
ิ ามข ้อกําหนด
ดําเนินการปฏิบต

ของกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง

ล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่าสามสิบวันก่อน

มาตรฐานแรงงานไทยหรือ หลักเกณฑ์

แรงงาน (ต่อไปเรียกว่าคณะกรรมการ

ย ้ายสถานประกอบกิจการ หรือภายใน

และเงือนไขการใช ้เครืองหมายรับรอง

อุทธรณ์) ภายใน 30 วันนับแต่วันที

สามสิบวันนับแต่มก
ี ารเปลียนแปลง

ตามทีได ้รับการร ้องขอ จากเอสจีเอส

ได ้รับแจ ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

สภาพการจ ้างหรือสภาพการทํางาน)

เสร็จสมบูรณ์แล ้ว

กรณีทได
ี ้รับผลการตัดสินคําอุทธรณ์

4) กรณีอนใดที
ื
อาจมีผลกระทบอัน

จากคณะกรรมการอุทธรณ์ เอสจีเอ

สําคัญต่อการรับรอง การประเมินพิเศษ

สจะดําเนินการแจ ้งผลคําตัดสินให ้ผู ้ยืน

ตามข ้อ 1) 2) และ 3) อาจดําเนินการ

คําอุทธรณ์ พร ้อมเอกสารและหลักฐาน

โดยไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งล่วงหน ้าก็ได ้
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 ในกรณีทผู
ี ้ได ้รับรองได ้ดําเนินการ

การยกเลิกใบร ับรอง (Cancel)

แก ้ไขและป้ องกันข ้อบกพร่องภายใน

 ผู ้ทีได ้รับการรับรองไม่ประสงค์จะ

ระยะเวลา 180 วัน หลังจากถูกยกเลิก

ต่ออายุการรับรองโดยแจ ้งมายังหน่วย

การพักใช ้ใบรับรอง ทีเอสจีเอส

รับรอง

กําหนด และได ้ปฏิบัตต
ิ ามเงือนไขอืน

 ผู ้ทีได ้รับการรับรองปิ ดกิจการและ

ใดของหน่วยรับรองแล ้วแต่กรณี

ไม่สามารถติดต่อผู ้แทนของสถาน

 ให ้หน่วยรับรองมีอํานาจยกเลิก

ประกอบกิจการได ้

การพักใช ้ใบรับรองได ้ทันที โดยได ้รับ

 หน่วยรับรองจะทําการรวบรายชือ

ความเห็นชอบ เป็ นหนังสือจากกรม

ผู ้ทีไม่ประสงค์ตอ
่ อายุ ผู ้ทีปิ ดกิจการ
และผู ้ทีไม่สามารถติดต่อได ้ แจ ้งแก่

การเพิกถอนใบร ับรอง

ทางกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง

(Withdrawal)

แรงงานอย่างน ้อยเดือนละ 1 ครัง

เอสจีเอสมีอํานาจเพิกถอนใบรับรองใน
กรณี ดังต่อไปนี

การใชเ้ ครืองหมายร ับรอง

 ผู ้ได ้รับการรับรองไม่ยน
ิ ยอมหรือไม่

มาตรฐานแรงงานไทย

อํานวยความสะดวกในการตรวจ

ิ ธิใช ้
ผู ้ได ้รับการรับรองมีสท

ติดตามผล หรือ การประเมินพิเศษของ

เครืองหมายมาตรฐานแรงงานไทย

ผู ้ทําหน ้าทีในการประเมิน

เพือแสดงถึงการปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน

 ผู ้ได ้รับการรับรองถูกพักใช ้

แรงงานไทย โดยต ้องปฏิบัตต
ิ าม

ใบรับรองเกินกว่าสองครัง ภายในอายุ

หลักเกณฑ์ดังนี

การรับรอง

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง

 ผู ้ได ้รับการรับรองถูกพักใช ้

แรงงาน เรืองหลักเกณฑ์ และเงือนไข

ใบรับรองและไม่ดําเนินการแก ้ไขและ

การใช ้เครืองหมายรับรองมาตรฐาน

ป้ องกันภายในระยะเวลาทีกําหนด

แรงงานไทย

ในกรณีท ี เอสจีเอส เพิกถอนใบรับรอง

 หลักเกณฑ์หลักการใช ้เครืองหมาย

ดังกล่าว ให ้มีหนังสือแจ ้งการเพิกถอน

และข ้อความการรับรองระบบของ

ใบรับรองดังกล่าว ทังนี ผู ้ได ้รับการ

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

รับรองอาจยืนอุทธรณ์ได ้

และ
 หลักเกณฑ์อนๆ
ื ทีเกียวข ้องอันอาจ
มีการประกาศเพิมเติม
โดยทางเอสจีเอสจะดําเนินการแจ ้งให ้
ผู ้ได ้รับการรับรองทราบเป็ นกรณีไป
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