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ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຟ້ອງ 

 
 

1. ບ່ອນອີງ 

GFA Certification GmbH (GFA) ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງ

ເຮັດສະເພາະການຕອບສະໜອງບໍລິການຢືນຢັນໃຫ້

ຝ່າຍທີສາມເອກະລາດ 

1.2. ໃນຂອບເຂດໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, 

ທາງບໍ່ລິສັດມີສິດປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຄື

ດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

(ກ) ຢືນຢັນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຕາມບັນດາມາດ

ຕະຖານ FSC®-(FSC®A 000511) và/ hoặc PEFC™-

(PEFC/04-04-0099). 
 (ຂ) ຢືນຢັນການຄຸ້ມຄອງໄລຍະເວລາຈໍາໜ່າຍຜະລິດ

ຕະພັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທຸກສະນິດໄດ້ຢຶນຢັນ 

FSC, PEFC, RSPO và UTZ. 
 1.3. ຂັ້ນຕອນໜີໄດ້ມູນໃຊ້ສໍາລັບລູກຄ້າທຸກ

ຄົນຂອງ GFA ບໍ່ມູນໃຊ້ສໍາລັບບັນດາຝ່າຍອຶ່ນ 

ໆ 

1.4. GFA ມູນໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ບັນດາ

ເປົ້າໝາຍຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 (ກ) ຮັບຮອງ ແລະ ແກ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຈາກລູກຄ້າຂອງ 

GFA ກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກ

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງ GFA 

 (ຂ) ຮັບປະກັນກໍານົດຢ່າງຊັດເຈັນບັນດາຄໍາຮ້ອງ

ຟ້ອງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃນຂັ້ນສູງກ່ວາເພືອ່ມີວິ

ທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເໝາະສົມ. 

 

2. ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຈາກລູກຄ້າ 

2.1. ລູກຄ້າຂອງ GFA ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງບັນດາຂໍ້

ຕົງລົງວ່າດ້ວຍການອອກໃບຢັ້ງຢືນຂອງ GFA , ມີ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງຂັ້ນຕອນການມອບໃບ

ຢັ້ງຢືນຂອງລູກຄ້າ 

2.2. ໃບຟ້ອງຕ້ອງຂຽນດ້ວຍລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 

ຕ້ອງສົ່ງມາໃຫ້ GFA ພາຍໃນ 7 ມື້ນັບ ແຕ່ມື້

ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກໃບຢັ້ງຢືນ, 

ເພື່ອໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ແກ້ໄຂ້, ໃບຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງ

ໄດ້ຂຽນດ້ວຍພາສາເຢຍລະມັນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແລະ 

ໃຫ້ສົ່ງໂດຍກົງມາຍັງ GFA (ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ລະ

ອຽດຢູ່ທ້າຍ) 

2.3. ເພື່ອໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ແກ້ໄຂ້ ໃບຄໍາຮ້ອງຕ້ອງ

ໄດ້ຂຽນເປັນພາສາເຢາລະມັນ ຫຼື ພາສາອັັງກິດ ແລະ 

ໃຫ້ສົ່ງໂດຍກົງມາຍັງ GFA (ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ລະ

ອຽດຢູ່ທ້າຍ) ຫຼື ຂຽນດ້ວຍພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ໃນ

ກໍລະນີໃບຮັບຮອງ FSC FM , ລາຍງານຢ່າງເປີດເຜີຍໃນ

ໜ້າເວັບຂອງ FSC (www.info.fsc.org). 

ໃບຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງວາດພາບລະອຽດ 

ກໍລະນີຮອ້ງຟ້ອງຕົ້ນຕໍ່, 

ຕ້ອງມີຫຼັກຖານພິສູດຈະແຈ້ງ.  

2.4. ພາຍໃນ 14 ວັນ, 

ນັບແຕ່ມື້ສົ່ງໃບຮ້ອງຟ້ອງລູກຄ້າຕ້ອງສົ່ງໃ

ຫ້ GFA 

ຫຼັກຖານແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍລາຍລັກ

ອັກສອນເພື່ອພິຈະລະນາໃນເວລາແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ

້ອງ. 

2.5. 

ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຈະໄດ້າົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງຄຸ

້ນນະພາບຂອງ GFA ເພື່ອພິ ຈະລະນາແກ້ໄຂ້. 

2.6. 

ກຸ່ມພິເສດແມ່ນບັນດາກໍາມະການຂອງຄະນະຈະອອກຂ

ໍ້ຕົກລົງ ຂອງ GFA ຫຼື ຊ່ຽວຊານອຶ່ນ ໆ 

ທີ່ເໝາະສົມຜູ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮ້

ອງຟ້ອງ, ຈະໄດ້ບົ່ງຕົວເປັນ 

ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂ້ຄໍ້ຮ້ອງຟ້ອງ, 

ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວຈະເກັບກໍາ ແລະ 

ພິສູດຕົວຈິງທຸກຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ 

ພິສູດຄືນບັນດາຫຼັກຖານ., ລວມີສາເຫດເກີດຄໍາ 

ຮ້ອງຟ້ອງ, 

ລາຍງານຄໍາຕັດສິນແກ້ໄຂ້ຂຶ້ນສູ່ພາກສ່ວນຄຸ້

ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງ GFA 

2.7. ພາຍໃນ 2 ອາທິດ 

ນັບແຕ່ເວລາໄດ້ຮັບໃບຮ້ອງຟ້ອງ, GFA 

ຈະມີຄໍາຕອບ 

ພື້ນຖານມາຍັງລູກຄ້າຜູ້ມີຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບບ

ັນຫາທີ່ຜູ້ກ່ຽວຮ້ອງຟ້ອງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເ

ຖິງການອອກໃບຢັ້ງຢືນຂອງ GFA ຫຼື ບໍ, 

ພ້ອມທັງສົ່ງຕິດຄັດໄປນໍາວິທີການແຂ້ໄຂ້ຄໍາ 

ຮ້ອງຟ້ອງ.  

2.8. GFA 

ຮັບປະກັນຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໃນການແກ້ບັນຫາຂອງຄໍາ

ຮ້ອງຟ້ອງເປັນປະຈໍາ ແລະ ທັນເວລາ 

ຕໍ່ລູກຄ້າຜູ້ມີໃບຄໍາຮ້ອງ. 

2.9. GFA ຈະສືບສວນບັນດາສາເຫດ ແລະ 

ວາງອອກວິທີການລະອຽດ ເພື່ອ 

ແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງພາຍໃນ 3 (ສາມ) 

ເດືອນນັບແຕ່ເວລາໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ. 

2.10. ໃນກໍລະນີ UTZ, GFA 

ຈະສົ່ງຄໍາຕອບໃຫ້ຝ່າຍໂຈດ ພາຍໃນ 15 ວັນລັດ 

ຖະການ. ຖ້າຄໍາຟ້ອງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ້ພາຍໃນ 20 ວັນ, 

GFA ຈະລາຍງານ ໃຫ້ UTZ, 

ຖ້າຝ່າຍໂຈດໃຫ້ຄວາມເຫັນວາຄໍາຟ້ອງຂອງຕົນບໍ່

ໄດ້ GFA ແກ້ໄຂ້ຕາມຄວາມເປັນທໍາ, 

ຝ່າຍໂຈດສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ UTZ 

ຕາມລະບຽບການຮ້ອງຟ້ອງຂອງ UTZ 

(ໃຫ້ເບິ່ງບັນດາຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນ 

UTZ ໝວດ 4.1) 

2.11. 

ທຸກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຢັ້ງຢືນ 

(ເກັບຄືນ ແລະ ສະຫຼະສິດໃບ ຢັ້ງຢືນ) ຂອງ GFA 

ຕ້ອງມີຜົນສັກສິດເໝືອນເດີມມາຮອດເວມີຜົນແ

ກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງ.  

2.12. GFA 

ຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຜູ້ມີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຜົນຂອງ

ການແກ້ໄຂ້ດ້ວຍລາຍລັກ ອັກສອນ.  

2.13. 

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂ້ຄໍາຮອງຟ້ອ

ງຈະໄດ້ຖືເປັນຄໍາຕັດສິນ ສຸດທ້າຍບັງຄັບ ທັງ 

GFA ແລະ ຝ່າຍລູກຄ້າຂອງ GFA ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. 

ຖ້າມີຄໍາຕັດສິນຂອງບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງວາງອອ

ກແລ້ວບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ມີສິດຟ້ອ

ງຄືນເພື່ອດັດແປງ ຫຼື ປ່ຽນໄໝ່ຄໍາຕັດສິນ.  

2.14. GFA 

ຈະສໍາເນົາເອກະສານຮ້ອງຟ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ 

ວິທີການແກ້ໄຂ້. 

http://www.info.fsc.org/
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3. ພັນທະລວມ 

3.1. ກໍລະນີລູກຄ້າຂອງ GFA 

ຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ມີຜົນດີ, 

ລູກຄ້າບໍ່ມີສິດສະເໜີ GFA 

ສົ່ງຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື 

ທຸກຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່່ງທີ່ລູກຄ້າຖືກເສຍ. 

 3.2. ຖ້າລູກຄ້າງຂອງ GFA ບໍ່ສໍາເລດ, GFA 

ມີສິດເອົາຄ່າຮ້ອງຟ້ອງແມ່ນ 500 

Euroຕໍ່ມື້ເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ 

ແລະ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຊໍາລະທຸກການໃຊ້ຈ່າຍ 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາກາ 

ນຕີລາຄາບັງເອິນໄດ້ປະຕິບັດໃນເວລລາ 

ແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງ ຟ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 3.3. GFA ມີສິດປະກອບເພີ່ມຕື່ມ, ລຶບລ້າງ ຫຼື 

ປ່ຽນໃໝ່ລະບຽບການຮ້ອງຟ້ອງ 

ດັ່ງກ່າງໂດບບໍ່ຕ້ອງການແຈ້ງລວງໜ້າ.  

4. Contact details 

GFA Certification GmbH 
Alter Teichweg 15,  
22081 Hamburg, Germany  
ĐT: +49 40 5247431- 0 
Fax: +49 40 5247431- 999 
E-Mail: info@gfa-cert.com 
 


