
SGSTH-Terms and Conditions- 12 JAN 2022   

Follow-up Audit cost 
Additional charges will be made 
for all additional work undertaken 
arising from non-conformances 
being identified, e.g. re-
assessments and unscheduled 
surveillance visits, which shall be 
invoiced separately. 
 
Travel & Subsistence 
All travel and subsistence shall be 
charged extra cost and invoiced 
accordingly. 
 
Additional Certificate Issue 
 Additional certificates are 

available at a nominal cost 
per certificate (s). 

 On-site certificate 
presentations are available 
upon request and subject to 
availability. 

 
General SGS merchandise 
A merchandise catalogue with 
order form and price list is 
available to customer who wish to 
purchase promotional material 
such as flags, stickers and other 
merchandise material advertising 
their certification achievements. 
 

Payment Method 
The application fees are payable 
in advance and should be sent 
with the attached Application 
forms. All other fees shall be 
payable on completion of each 
activity. Should the assessment 
for registration be unsuccessful, 
the Assessment fees are non-
refundable, as costs would have 
already been incurred. 
  
Costs are based on the current 
fee schedule at the time of 
submitting this proposal. SGS 
reserves the right to increase fees 
during the certification period and 
will notify companies accordingly 
in advance. 
 
Codes of Practice 
All certification activities are 
governed by the Codes of 
Practice, rules and regulations of 
the Certification Body and 
Accreditation Body involved. 
  
All feedback, complaints or 
appeals can be sent to 
Certification Manager via email : 
cbe.thailand@sgs.com  

Postponement or Cancellation of 
Audits 
Where cancellations, 
postponements, or schedule 
changes are requested by the 
client with less than thirty (30) 
days advance notice, SGS 
reserved the right to invoice the 
client one manday at the current 
rate or at least 50% of services 
value more than 50,000 Baht (at 
1st payment) to cover 
administrative and non-
recoverable costs. 
 
Termination of Audits 
Audits in progress that are 
prematurely terminated at the 
request of the client will be 
invoiced for the full amount. 
 
Time Scale 
The assessment shall be 
scheduled upon payment of the 
Application Fee for Registration. 
The exact dates shall be agreed 
between SGS and the client. 
 
Validity 
Proposals are valid for a period of 
60 days from the proposal date. 
 

TERMS AND CONDITIONS FOR 
CERTIFICATION SERVICES - THAILAND
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Certification Status 
 Refusing of Certification                              
It shall be decided by SGS CBE 
office whether to establish a 
certification offer.   If the scope of 
work is outside the capability of 
the SGS CBE office or in 
contravention of SGS policies, 
SGS Prohibited and Restricted 
Activities, then the contract shall 
be declined.  

 
 Renewing of Certification 
Recertification visits shall be 
conducted with sufficient time to 
allow for any Nonconformities 
raised to be appropriately 
addressed and confirmed and the 
certification decision made prior to 
the expiry of the current 
certificate. Re certification visits 
that cannot be conducted in this 
way shall normally be conducted 
as a new visit 1, resulting in a new 
contract number and new 
certificate number.  

 
 Restoring after expiration of 
certification 
Following expiration of any 
certification, it can be restored 
within 6 months provided that the 
outstanding recertification 
activities are completed, 
otherwise at least a stage 2 shall 
be conducted. The effective date 
on the certificate shall be on or 
after the certification decision and 
the expiry date shall be based on 

prior certification cycle. (certificate 
period will be less than 3 years) 
 
 Suspension, Restoring the 
Suspension and Withdrawal of 
Certification 
A Certificate may be suspended 
by the Certification Body for a 
limited period in cases such as 
the following: 
(a)  if a Corrective Action Request 
has not been satisfactorily 
complied with within the 
designated time limit; or 
(b)  if a case of misuse of 
certificate and certification marks 
is not corrected by the Client; or 
(c) if there has been any 
contravention of the Proposal, 
Application for Certification, 
General Conditions for 
Certification Service, these Codes 
of Practice or the Regulations 
governing the use of the 
certification mark; or 
(d) if products are being placed on 
the market in an unsafe or non-
conforming condition. 
(e) if audits are not carried out 
within the prescribed timeframe. 
The Client shall not identify itself 
as certified and shall not use any 
certification mark on any products 
that have been offered under a 
suspended Certificate. 
 
 
 
 

After any cases as above was 
fixed within period 6 months.  At 
the end of the suspension period, 
an investigation will be carried out 
to determine whether the 
indicated conditions for reinstating 
the Certificate have been fulfilled.  
On fulfilment of these conditions 
the suspension shall be lifted and 
the Client notified of the 
Certificate reinstatement.  If the 
conditions are not fulfilled within 6 
months the Certificate shall be 
withdrawn. 

 
 

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. 
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Application for TLS 8001 
Certification Service 
The TLS 8001 seeking certificate 
client must submit TLS 8001 
certification application and 
related documents following SGS 
Procedure and/or rule of 
Department of Welfare and Labor 
Protection (DOL). 
 
SGS have a right to reject TLS 
8001 certification application in 
case that all documents of 
applicants’ qualification is false or 
applicants who have ever been 
withdrawn less than 1 year from 
effective date of certification 
withdrawal. 
 
Appeal 
In case of TLS 8001 certification’s 
applicants or certified clients or 
any other related parties such as  
TLS 8001 certification’s applicants 
disagree with application’s 
refusing, audit result, certification 
decision making of SGS, 
certificate re-issuance, shortage 
of certification suspension period, 
certification withdrawal, and SGS 
certification process. 
Those above clients have right to 
raise their Appeal with supporting 
evidence to SGS within 15 days 
from receiving date and SGS 
must consider to feedback those 
appeals within 30 days after 
receiving. 
In case of SGS fully or partial 
agree with above Appeal, the 

correction or remediation must be 
response back to above appeals. 
And appeals also have right to 
appeal and complain with Appeal 
Committee of Department of 
Welfare and Labor Protection 
(DOL) within 30 days after 
receiving SGS responding. 
SGS must feedback a result of 
final decision of appeal including 
any evidence from Appeal 
Committee of Department of 
Welfare and Labor Protection 
(DOL) to appeal client within 15 
days from informing date. 
The appeal or complaint must not 
interrupt or obstruct any SGS 
certification activities with current 
TLS 8001 certified client except 
Appeal and Complaint Committee 
of the Department of Welfare and 
Labor Protection (DOL) having 
any specific command. 
 
Special audit 
SGS have a right to conduct a 
special audit in such following 
conditions: 
1) A current certified client has 
serious accident or death cause 
from work at site. 
2) A complaint or reasonable 
case that current certified client 
did not comply with TLS 8001 
standard or use of TLS 8001 
certification mark’s Terms and 
Conditions. 
3) Workplace relocation of 
current certified client, any revised 
hiring or working condition with 

employees (In case that those 
changes have impact to any 
compliance of TLS 8001 standard 
requirements), certified client 
must notify SGS with written 
evidence not less than 30 days 
before relocation or after 30 days 
of any revised hiring or working 
condition with employees. 
4) Others significant changes 
impact to certification system, 
special audit according to 1), 2), 
and 3) will be applied without 
notification in advance. 
 
Suspension of TLS 8001 
Certification 
A certificate shall be suspended 
as the following: 
 A certified client did not follow 
TLS 8001 standard requirements 
or use of mark’s Terms and 
Conditions. 
 A certified client did not 
propose and submit the corrective 
action plan and preventive action 
within specific timeframe. 
 A certified client did not 
effectively implement the 
corrective action plan and 
preventive action for Major Non-
conformity within specific 
timeframe. 
 A certified client did not follow 
SGS Terms and Conditions. 
A suspension of certification may 
be accepted with Department of 
Welfare and Labor Protection 
(DOL) in case by case basis.         
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SGS has the right to suspend 
certification in duration of 45 days 
to 90 days and SGS must issue 
an official suspension document 
notified to current certified client. 
A current suspension client must 
implement their corrective action 
and preventive action when 
receiving suspension document 
from SGS within above timeframe. 
 
Lifting Suspension and Restore 
Certification 
A certificate may be restored to 
become active under terms as: 
 When the “Certified Client” 
had fully implemented a corrective 
action as identified by SGS 
following TLS 8001 standard or 
Use of Mark Terms and 
Conditions. 
 A corrective action and other 
conditions had completely 
implemented and followed other 
conditions by SGS just in case 
within 180 days after suspension 
date by SGS. 
 SGS had a full authorization 
to restore any suspended 
certification clients when received 
official notification from 
Department of Welfare and Labor 
Protection (DOL). 
 
 
Withdrawal of certification 
SGS has an authorization to 
withdraw TLS 8001 certificate as 
following conditions: 

 A Certified Client did not 
collaborate or facilitate SGS to 
perform an audit as time interval 
or special audit requested. 
 A certificate was suspended 
over than twice in certification 
cycle. 
 When a current TLS 8001 
certified client was suspended 
and didn’t implement correction 
and corrective action during 
specific timeframe. 
In case of certificate withdrawal, 
SGS must officially notify with 
written evidence to client. 
However, client could raise an 
Appeal if disagreed with 
withdrawal result. 
 
Cancellation of certification 
The TLS 8001 certified clients 
could cancel certification by 
notifying SGS under following 
conditions: 
 Current TLS 8001 certified 
client request not to continue TLS 
8001 certification and inform to 
SGS. 
 Current certified client stops 
their business and SGS could not 
contact client’s representative. 
 SGS must report clients list 
who discontinued certification, 
closed business, un-contacted 
client to Department of Welfare 
and Labor Protection (DOL) 
monthly at least. 
 
 
 

TLS 8001 use of System 
Certification Mark and Statement 
A Certified Client have right to use 
and claim TLS 8001 mark in 
publicly for demonstrated their 
implementation their system to 
compliance with TLS 8001 
standard. A Certified Client must 
adopt the regulations follows: 
 Notification of Department of 
Welfare and Labor Protection 
(DOL) for used of TLS8001 
certification mark Criteria and 
Condition. 
 SGS’s Use of System and 
Certification Mark and Statement. 
 Other regulation that might 
come to enforce in future and 
SGS will communicate and notify 
to A Certified Client. 
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คา่ใชจ้า่ยในการตรวจซํา 
ในกรณีทมีกีารตรวจซําอันเกดิจากการ
ไมส่อดคลอ้งตามขอ้กําหนดตา่ง ๆ 
เชน่ การตรวจประเมนิใหม ่(Re-
assessment) และการตรวจรบัรองการ
รักษาระบบ (Surveillance) เป็นกรณี
พเิศษ ก็จะมกีารเก็บคา่ธรรมเนยีมเพมิ
ตา่งหาก 
 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง คา่อาหาร
และทพีกั 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางคา่อาหารและ
ทพัีกจะมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิตามที
เกดิจรงิ 
 
คา่ใบรบัรองเพมิ 
ใบรับรองสามารถทจีะขอเพมิไดโ้ดยมี
ราคาตามอัตราทกํีาหนดในกรณีที
ตอ้งการให ้SGS ไปมอบใบรับรองให ้
ณ โรงงาน หรอืสถานททีลีกูคา้กําหนด 
ลกูคา้สามารถตดิตอ่ขอรับไดห้าก
ตอ้งการ 
 
สนิคา้ตา่ง ๆ ของ SGS 
แคตาล็อกรวมทังใบสงัซอืและราคา
สําหรับสนิคา้ตา่ง ๆ ทใีชส้ําหรบั
ประชาสมัพันธก์ารไดร้ับการรบัรอง 
เชน่ ธง สตกิเกอร ์และอนื ๆ ทาง
บรษัิทสามารถตดิตอ่ขอรับไดห้าก
ตอ้งการ 
 
 

วธิกีารชําระเงนิ 
คา่ใชจ้า่ยอนื ๆ สามารถทจีะชําระได ้
หลังจากทมีกีารทํางานเสร็จสนิในแต่
ละขนัตอน ถา้หากผลของการประเมนิ
เพอืขอการรับรองไมป่ระสบผลสําเร็จ 
คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทเีกดิขนึจากการตรวจ
ประเมนินันไมส่ามารถขอรับคนืได ้
อัตราคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ จะถอืตามทไีด ้
เสนอไปในใบเสนอราคา ทาง SGS ขอ
สงวนสทิธใินการเพมิอัตราคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ในชว่งระยะเวลาการใหก้าร
รับรองซงึจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
ระเบยีบปฏบิตั ิ
กจิกรรมการใหก้ารรับรองตา่ง ๆ จะ
เป็นไปตามระเบยีบวธิปีฏบัิต ิ(Code of 
Practice) และกฎเกณฑต์า่ง ๆ ของ
องคก์รผูต้รวจรบัรอง (Certification 
Body) และสถาบันทใีหก้ารรับรอง 
(Accreditation Body) 
สําหรับขอ้คดิเห็น คํารอ้งเรยีน หรอื คํา
อทุธรณ์ สามารถสง่มาทผีูจ้ดัการฝ่าย
รับรองระบบงานทาง   email :  
cbe.thailand@sgs.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลอืนและการยกเลกิ           
การตรวจประเมนิ 
การเลอืน การยกเลกิ หรอื
เปลยีนแปลงกําหนดการตา่ง ๆ โดย
ลกูคา้ซงึมกีารแจง้ในระยะเวลาทนีอ้ย
กวา่ 30 วัน SGS ขอสงวนสทิธทิจีะคดิ
คา่ใชจ้า่ยในอัตราเทา่กบัคา่ตรวจ
ประเมนิ 1 วันตามอัตราในขณะนันหรอื
คดิคา่ใชจ้า่ย 50% ของมลูคา่งาน
บรกิารทมีมีลูคา่มากกวา่ 50,000 บาท 
(ในการจา่ยครังแรก) เพอืเป็น
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากการจัดการและ
คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ อันเนอืงมาจาก     
การเปลยีนกําหนดการนัน 
 
การขอยกเลกิการตรวจในขณะที
อยูใ่นระหวา่งการตรวจประเมนิ 
ในกรณีทมีกีารขอยกเลกิการตรวจโดย
ลกูคา้ในขณะทอียูใ่นระหวา่ง         
การตรวจประเมนิ คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ก็จะ
มกีารเรยีกเก็บเต็มตามจํานวนทไีด ้
เสนอไปสําหรับการตรวจประเมนินัน ๆ 
 
ระยะเวลา 
การตรวจประเมนิจะสามารถกําหนดได ้
หลังจากทไีดร้บัใบสมัครพรอ้ม        
คา่สมัครและเอกสารทเีกยีวขอ้งตา่ง ๆ 
สําหรับวันตรวจทแีน่นอนก็สามารถทจีะ
ตกลงรว่มกนัไดร้ะหวา่งลกูคา้ และ 
SGS 
 
 

TERMS AND CONDITIONS FOR 
CERTIFICATION SERVICES - THAILAND
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ระยะเวลายนืขอ้เสนอ 
ใบเสนอราคานสีามารถใชไ้ด ้60 วัน
หลังจากวันทเีสนอ 
 
สถานภาพการใหก้ารรบัรอง 
 การปฎเิสธการใหก้ารรบัรอง 
เอสจเีอสจะพจิารณาตดัสนิวา่สามารถ
จัดใหม้กีารนําเสนอใหก้ารรับรองได ้
หรอืไม ่หากการรอ้งขอการรับรองอยู่
นอกเหนอืขอบเขตขดีความสามารถใน
การใหบ้รกิาร หรอืเป็นการฝ่าฝืน
กฏเกณฑ ์นโยบาย ขอ้หา้มและ
ขอ้จํากดัของเอสจเีอส สญัญาการ
ใหบ้รกิารจะตอ้งไดร้ับการปฏเิสธ  
 
 การใหก้ารรบัรองใหม ่
การเขา้ตรวจประเมนิเพอืตอ่อายกุาร
รับรองจะตอ้งดําเนนิการภายใน
ระยะเวลาทเีพยีงพอตอ่การจัดการตอ่
ประเด็นความไมส่อดคลอ้งทเีกดิขนึ
และการยนืยันตัดสนิการรับรอง หาก
การเขา้ตรวจไมส่ามารถเขา้ดําเนนิการ
ไดก้อ่นการหมดอายกุารรับรอง จะตอ้ง
เขา้สูก่ารตรวจประเมนิใหม ่มผีลทําให ้
ตอ้งทําสญัญาใหมแ่ละหมายเลข
ใบรับรองใหม ่
 
 การคนืสถานะหลงัการ
หมดอายกุารรบัรอง 
ภายหลังการหมดอายกุารรับรอง 
สามารถเรยีกคนืสถานะการรับรอง
กลับคนืมาไดภ้ายใน 6 เดอืนหาก
กจิกรรมการรับรองทคีงเหลอือยู่
สามารถดําเนนิการใหส้มบรูณ์ได ้หาก
ไมแ่ลว้เสร็จตอ้งตรวจซําในขนัตอน 
Stage2 สําหรบัวันททีมีผีลบังคับใชใ้น
การตัดสนิใหก้ารรับรองจะใชณ้.วันที
หรอืหลังวันททํีาการตดัสนิใจการ
รับรอง และวันหมดอายกุารรับรองจะ

ยังคงนับตอ่เนอืงจากรอบอายกุาร
รับรองเดมิ (อายใุบรับรองจะนอ้ยกวา่  
3 ปี) 
 
 การพกัใช ้การคนืสถานะหลงั
การพกัใชก้ารรบัรอง และการเพกิ
ถอนการรบัรอง 
ใบรับรองอาจถกูพักใชโ้ดยหน่วย
รับรองในระยะเวลาหนงึจากกรณี อาทิ
เชน่  
(ก.) การดําเนนิการตอ่ประเด็นรอ้งขอ
การแกไ้ข (Corrective Action 
Request) ไมเ่ป็นทยีอมรับและไมอ่ยู่
ภายในระยะเวลาทกํีาหนด,  
(ข.) การใชใ้บรบัรองและเครอืงหมาย
การรับรองทไีมถ่กูตอ้ง  
(ค.) การฝ่าฝืนกฎเกณฑจ์ากขอ้เสนอ
การใหบ้รกิาร (Proposal) คําขอสมัคร
การรับรอง (Application for 
certification) เงอืนไขทัวไปสาํหรับ
การใหบ้รกิารรบัรองระบบ (General 
condition for certification services) 
หลักปฏบัิตติา่งๆ (Code of Practice) 
และหลักเกณฑแ์ละเงอืนไขใบอนุญาต
ใชเ้ครอืงหมายรับรอง 
(ง.) ผลติภํณฑถ์กูนําเขา้สูต่ลาดใน
สภาพทไีมป่ลอดภัยหรอืมคีวามไม่
สอดคลอ้ง 
(จ.) การตรวจประเมนิไมส่ามารถ
ดําเนนิการไดภ้ายในกรอบระยะเวลาที
กําหนด 
ลกูคา้จะไมส่ามารถแสดงตนวา่ไดร้ับ
การรับรองและหา้มใชเ้ครอืงหมายการ
รับรองในระหวา่งการถกุพักใชก้าร
รับรอง 
หลังจากปัญหากรณีตา่งๆถกูแกไ้ข
ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
ทา้ยทสีดุการดําเนนิการจะถกูไตส่วน
และตดัสนิใจเพอืการคนืสภาพสภาพ

การใหก้ารรับรองจากการพักใชแ้ละ
แจง้ใหล้กูคารับทราบ หากการ
แกปั้ญหาไมส่ามารถดําเนนิการแลว้
เสร็จภายใน 6 เดอืน การพักใช ้    
การรับรองจะถกูนําไปสูก่ารเพกิถอน
การใหก้ารรับรอง 
 
เงอืนไขการรบัรองระบบมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑) 
ลกูคา้ทไีดร้ับการรับรองจากเอสจเีอส
จะปฎบัิตติามระเบยีบปฏบัิตบิรษัิทฯ ที
อา้งองิกบัระบบงานรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทย และ ระเบยีบบรษัิทอนืๆที
เกยีวขอ้ง และ ระเบยีบกรมสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงาน วา่ดว้ย
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไข     
การเป็นหน่วยรบัรอง หน่วยตรวจ    
การประเมนิ และการรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทย พ.ศ.2559 และประกาศ
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
เรอืงหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไข
การอนุญาตเป็นหน่วยรับรองและ 
หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานไทย 
พ.ศ.2559 
 
การรบัคาํขอตรวจ 
ผูต้อ้งการขอการรับรองมารตฐาน
แรงงานไทย ตอ้งยนืคําขอการรับรอง
มาตรฐานแรงานไทยตามแบบฟอรม์ที
กําหนดโดย บรษัิท เอสจเีอส และ/
หรอื ระเบยีบของกรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงาน เอสจเีอส มสีทิธใิน
การปฏเิสธคําขอการรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทยดังกลา่ว หากพบวา่
เอกสารคณุสมบัตขิองผูย้นืคําขอการ
รับรองไมเ่ป็น   ความจรงิ หรอืเป็นผู ้
ถกูเพกิถอนใบรบัรองนอ้ยกวา่ 1 ปีนับ
แตว่ันทถีกูเพกิถอนใบรับรองดงักลา่ว 
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การอทุธรณ ์
ในกรณีทผีูย้นืคําขอการรับรอง หรอืผู ้
ไดร้ับการรับรองหรอื ผูท้อีาจไดร้ับ
ผลกระทบจากกระบวนการตรวจ
ประเมนิและการรับรอง เชน่  
ผูย้นืขอรับการรบัรองมาตรฐานแรงงาน
ไทยไมเ่ห็นดว้ยกบัการปฏเิสธคํายนืขอ
การรับรอง ไมเ่ห็นดว้ยกบัผลการ
ประเมนิ ไมเ่ห็นดว้ยกบัผลคําตดัสนิ
ของหน่วยรับรอง การไมอ่อกใบรับรอง
ฉบับใหมท่ดแทนฉบับเดมิ การพักใช ้

ใบรับรองมรีะยะเวลาสนักวา่กําหนด 
และการถกูเพกิถอนใบรับรอง ไมเ่ห็น
ดว้ยกบัการดําเนนิการของหน่วย
รับรองหรอืหน่วยตรวจ  
ผูไ้ดร้ับผลกระทบดังกลา่วมสีทิธิ
อทุธรณ์ตอ่ เอสจเีอส ภายใน 15 วัน 
นับแตว่ันทไีดร้บัแจง้เป็นหนังสอื โดย
ยนืเป็นหนังสอืพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการพจิารณา ตอ่บรษัิท     
เอสจเีอส และใหพ้จิารณาแจง้ผลตอ่ 
ผูอ้ทุธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแตว่ันที
ไดร้ับหนังสอือทุธรณ์ 
หากเอสจเีอส เห็นดว้ยกบัคําอทุธรณ์
ทังหมดหรอืบางสว่น ใหดํ้าเนนิการ
เป็นตาม กระบวนการประเมนิและการ
รับรอง หรอื ในกรณีทไีมเ่ห็นดว้ยกบั
คําอทุธรณ์ทังหมดหรอืบางสว่น        
ผูอ้ทุธรณ์มสีทิธยินือทุธรณ์ตอ่
คณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งเรยีน
ของกรมสวัสดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน (ตอ่ไปเรยีกวา่คณะกรรมการ
อทุธรณ์) ภายใน 30 วันนับแตว่ันที
ไดร้ับแจง้ผลการพจิารณาอทุธรณ์ 
กรณีทไีดร้ับผลการตัดสนิคําอทุธรณ์
จากคณะกรรมการอทุธรณ์ เอสจเีอ
สจะดําเนนิการแจง้ผลคําตัดสนิใหผู้ย้นื
คําอทุธรณ์ พรอ้มเอกสารและหลักฐาน

ทเีกยีวขอ้งโดยเร็วภายใน 15 วัน    
นับแตว่ันทไีดร้บัแจง้ผลการพจิารณา 
การยนือทุธรณ์หรอืการรอ้งเรยีนไมเ่ป็น
การระงับการดําเนนิการใดๆ เกยีวกบั
การประเมนิและการรับรองตามระเบยีบ 
เวน้แตค่ณะกรรมการอทุธรณ์ และ
รอ้งเรยีนจะมคํีาวนิจิฉัยหรอืมคํีาสงัเป็น
อยา่งอนื 
 
การตรวจประเมนิพเิศษ 
เอสจเีอส อาจอาจดําเนนิการประเมนิ
พเิศษ ไดใ้นกรณีดังตอ่ไปน ี
1) เกดิอบัุตภิัยรา้ยแรง หรอืลกูจา้ง
เสยีชวีติอันเนอืงจากการทํางาน 
2) มกีารรอ้งเรยีนหรอืมเีหตอัุนเชอืได ้
วา่ผูไ้ดร้ับการรบัรองไมไ่ดป้ฏบัิตติาม
ขอ้กําหนดมาตรฐานแรงงานไทย
หรอืไมป่ฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละ
เงอืนไขการใชเ้ครอืงหมายรับรอง
มาตรฐานแรงงานไทย 
3) การยา้ยสถานประกอบกจิการ การ
เปลยีนแปลงสภาพการจา้งหรอืสภาพ
การทํางาน (ในกรณีผูท้ไีดร้ับการ
รับรองยา้ยสถานประกอบกจิการไปตัง 
ณ สถานทอีนื หรอืกรณีมกีาร
เปลยีนแปลงสภาพการจา้งหรอืสภาพ 
การทํางานอันอาจเป็นผลใหก้ารปฏบัิติ
ไมส่อดคลอ้งตามขอ้กําหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย) ใหผู้ไ้ดร้ับการรับรอง
แจง้เป็นหนังสอืแกห่น่วยรับรอง
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวันกอ่น
ยา้ยสถานประกอบกจิการ หรอืภายใน
สามสบิวันนับแตม่กีารเปลยีนแปลง
สภาพการจา้งหรอืสภาพการทํางาน) 
4) กรณีอนืใดทอีาจมผีลกระทบอัน
สําคญัตอ่การรบัรอง การประเมนิพเิศษ
ตามขอ้ 1) 2) และ 3) อาจดําเนนิการ
โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก็ได ้
 

การพกัใชใ้บรบัรอง (Suspension) 
 ในกรณีผูท้ไีดร้บัการรับรองไม่
ปฏบัิตติามขอ้กําหนดมาตรฐาน
แรงงานไทยหรอื หลักเกณฑแ์ละ
เงอืนไขการใชเ้ครอืงหมายรับรอง หรอื 
 ผูท้ไีดร้ับการรับรองไมดํ่าเนนิการ
จัดทํา และสง่แผน แนวทางการแกไ้ข
และป้องกนัขอ้บกพรอ่งภายใน
ระยะเวลาทหีน่วยรับรองกําหนด หรอื 
 ผูท้ไีดร้ับการรับรองไมดํ่าเนนิการ
แกไ้ข และป้องกนัไมเ่ป็นไปตามแผน
ภายในระยะเวลาทกํีาหนด ในกรณีทมีี
ขอ้บกพรอ่งสําคัญ หรอื ไมป่ฏบัิตติาม
เงอืนไขอนืใดของหน่วยรับรอง  
การพักใชใ้บรับรอง อาจไดร้ับความ
เห็นชอบจากกรม แลว้แตก่รณี      
เอสจเีอส มอํีานาจพักใชใ้บรบัรองมี
กําหนด ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน 
แตไ่มเ่กนิ 90 วัน และใหอ้อกหนังสอื
แจง้การพักการใชใ้บรับรองและใหผู้ท้ี
ไดร้ับหนังสอืแจง้การพักการใช ้

ใบรับรอง ดําเนนิการการแกไ้ขและ
ป้องกนัขอ้บกพรอ่งใหแ้ลว้เสร็จกอ่น
ครบกําหนดระยะเวลาพักใชใ้บรับรอง 
 
การยกเลกิการพกัใชใ้บรบัรอง 
และการคนืสภาพใบรบัรอง 
(Restore) 
 ในกรณีผูไ้ดร้ับการรับรอง
ดําเนนิการปฏบัิตติามขอ้กําหนด
มาตรฐานแรงงานไทยหรอื หลักเกณฑ์
และเงอืนไขการใชเ้ครอืงหมายรับรอง 
ตามทไีดร้ับการรอ้งขอ จากเอสจเีอส
เสร็จสมบรูณ์แลว้ 
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 ในกรณีทผีูไ้ดร้บัรองไดดํ้าเนนิการ
แกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพรอ่งภายใน
ระยะเวลา 180 วัน หลังจากถกูยกเลกิ
การพักใชใ้บรับรอง ทเีอสจเีอส 
กําหนด และไดป้ฏบัิตติามเงอืนไขอนื
ใดของหน่วยรบัรองแลว้แตก่รณี  
 ใหห้น่วยรับรองมอํีานาจยกเลกิ 
การพักใชใ้บรับรองไดท้ันท ีโดยไดร้ับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสอืจากกรม 
 
การเพกิถอนใบรบัรอง 
(Withdrawal) 
เอสจเีอสมอํีานาจเพกิถอนใบรบัรองใน
กรณี ดังตอ่ไปน ี 
 ผูไ้ดร้ับการรับรองไมย่นิยอมหรอืไม่
อํานวยความสะดวกในการตรวจ
ตดิตามผล หรอื การประเมนิพเิศษของ
ผูทํ้าหนา้ทใีนการประเมนิ 
 ผูไ้ดร้ับการรับรองถกูพักใช ้

ใบรับรองเกนิกวา่สองครัง ภายในอายุ
การรับรอง 
 ผูไ้ดร้ับการรับรองถกูพักใช ้

ใบรับรองและไมดํ่าเนนิการแกไ้ขและ
ป้องกนัภายในระยะเวลาทกํีาหนด 
ในกรณีท ีเอสจเีอส เพกิถอนใบรับรอง
ดังกลา่ว ใหม้หีนังสอืแจง้การเพกิถอน
ใบรับรองดังกลา่ว ทังน ีผูไ้ดร้บัการ
รับรองอาจยนือทุธรณ์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลกิใบรบัรอง (Cancel) 
 ผูท้ไีดร้ับการรับรองไมป่ระสงคจ์ะ
ตอ่อายกุารรับรองโดยแจง้มายงัหน่วย
รับรอง 
 ผูท้ไีดร้ับการรับรองปิดกจิการและ
ไมส่ามารถตดิตอ่ผูแ้ทนของสถาน
ประกอบกจิการได ้
 หน่วยรับรองจะทําการรวบรายชอื  
ผูท้ไีมป่ระสงคต์อ่อาย ุผูท้ปิีดกจิการ
และผูท้ไีมส่ามารถตดิตอ่ได ้แจง้แก่
ทางกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง 

 
การใชเ้ครอืงหมายรบัรอง
มาตรฐานแรงงานไทย 
ผูไ้ดร้ับการรับรองมสีทิธใิช ้

เครอืงหมายมาตรฐานแรงงานไทย 
เพอืแสดงถงึการปฏบัิตติามมาตรฐาน
แรงงานไทย โดยตอ้งปฏบัิตติาม
หลักเกณฑด์ังน ี 
 ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน เรอืงหลักเกณฑ ์และเงอืนไข
การใชเ้ครอืงหมายรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทย  
 หลักเกณฑห์ลกัการใชเ้ครอืงหมาย
และขอ้ความการรับรองระบบของ
บรษัิท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 
และ 
 หลักเกณฑอ์นืๆ ทเีกยีวขอ้งอันอาจ
มกีารประกาศเพมิเตมิ  
โดยทางเอสจเีอสจะดําเนนิการแจง้ให ้
ผูไ้ดร้ับการรับรองทราบเป็นกรณีไป 
 


