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ຂັ້້ນຕອນການຮ້ອງຟ້ອງ 

 

 

 

1. ບ່ອນອີງ 

 GFA Certification GmbH (GFA) ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງ

ເຮັດສະເພາະການຕອບສະໜອງບໍລິການຢືນຢັນ

ໃຫ້ຝ່າຍທີສາມເອກະລາດ 

 1.2. ໃນຂອບເຂດໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ຕົນ, ທາງບໍ່ລິສັດມີສິດປະຕິບັດບັນດາ

ໜ້າທີ່ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

 (ກ) ຢືນຢັນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຕາມບັນດາ

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

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

ລິດຕະພັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທຸກສະນິດໄດ້

ຢຶນຢັນ FSC, PEFC, RSPO và UTZ. 

 1.3. GFA ມູນໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່

ບັນດາເປົ້າໝາຍຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 (ກ)ຮັບຮອງ ແລະ ແກ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຈາກລູກຄ້າ

ຂອງ GFA (ຜ ູ້ ໄດູ້ ຮັບໃບຢັູ້ ງຢື ນ) 
 (ຂ) ຮອງຮັບ ແລະ ແກູ້ ໄຂູ້ ຄໍ າຮູ້ ອງຟູ້ ອງກ່ຽວຂູ້ ອງເຖິງ GFA 
ຈາກບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈາກລູກ

ຄ້າຂອງ GFA 

 (ຄ) ຮັບປະກັນກໍານົດຢ່າງຊັດເຈັນບັນດາຄໍາ

ຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃນຂັ້ນສູງກ່ວາ

ເພືອ່ມີວິທີການແກ້ໄຂ ໃຫ້ເໝາະສົມ. 

 

 2. ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຈາກ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງ ແລະ ຈກາລູກຄ້າຂອງ GFA 

 2.1. ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລະ ລູກຄ້າຂອງ 

GFA ສ ່ ງໃບຮູ້ ອງຟູ້ ອງຂ ູ້ ນ GFAກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ

ໄຫວຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງບັນດາຝ່າຍໄດ້ມອບໃບ

ຢັ້ງຢືນ FSC, PEFC, RSPO ຫຼື UTZ ຫຼືບັນ

ດາການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງໃບຢັ້ງຢືນຂອງ 

GFA 

2.2. GFA ພຽງແຕ່ແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງມ

ເມື່ອມີເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງມາດຕະຖານ 

FSC, ມາດຕະຖານ PEFC, RSPO SCC, UTZ ChoC, 

ຫຼືບັນດາຄວາມຕ້ອງການຂອງລາຍການມອບໃບ

ຢັ້ງຢືນ GFA 

2.3. ເພື່ອໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ແກ້ໄຂ້ຄວາມຮ້ອງ

ຟ້ອງ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງສົ່ງມາຍັງ GFA (ຂໍ້

ມູນຕິດຕໍ່ລະອຽດຢູ່ທ້າຍ) ເອກະສານຂຽນ

ດ້ວຍພາສາເຢຍລະມັດ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຫຼື 

ດ້ວຍພາສາໄທບ້ານໃນກໍລະນີແມ່ນການຢືນຢັນ 

FSC FM, ແລະມີບົດລາຍງານສະຫຼຸບເປີດເຜີຍໃນ

ໜ້າເວັບ ຂອງ FSC (www.info.fsc.org). ໃບຮ້ອງ 

ຟ້ອງຕ້ອງມີໃບວາດພາບລະອຽດບ່ອນອີງເພື່ອ

ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເຖິງການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວ. 

2.4. ການຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລູກຄ້າຂອງ 

GFA ຕ້ອງມຫຼັກຖານພາວະວິໄສ ແລະ 

ຂໍ້ມູນຊັດເຈັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່, ເວລາ 

ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

2.5. 

ທຸກຝ່າຍທີ່ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນຕ້ອງມີຂັ້

ນຕອນການແກ້ໄຂ້ສະເພາະເພື່ອ ແຕ 

ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂອງບັນດາຝ່າຍ 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ສະນັ້ນທຸກຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເຖິງ 

ການອອກໃນຢັ້ງຢືນຈະຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍໄດ

້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນກ່ອນ ແລະແກ້ໄຂ້ 

ຜ່ານຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງຝ່

າຍດັ່ງກ່າວກ່ອນຈະສົ່ງມາຍັງ GFA 

2.6. ຖ້ວຄໍາຮ້ອງຟ້ອງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ້ ຫຼື 

ການແກ້ໄຂ້ບໍ່ເປັນທໍາສາມາດ 

ຟ້ອງຕໍ່ຂຶ້ນ GFA 
(ຕາມທີ່ຢູ່ດັ້ງລຸ່ມນີ້) 

2.7. GFA ດໍາເນີນການສວບສວນ, ເກັບກໍາ ແລະ 

ຊອກຫາຫຼັກຖານ ແລະ 

ຂໍ້ມູນອັຮຈໍາເປັນຂອງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຖິງເນື້ໃນຮ້ອງຟ້ອງ(ລະອຽດທີ່ສຸດຄວາມສາ

ມາດ) ເພື່ອແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ 

ຕິລາຄາລະດັບຄວາມເປັນທໍາຂອງການ 

ຮ້ອງຟ້ອງ. GFA 
ຈະສບສ່ວນບັນດາບໍລິການຮ້ອງຟ້ອງຕາມບັນດ

າບໍລິການຢືນຢັນທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 

1.2.GFA , ອາດຈະສົ່ງສະເໜີໃຫ້ດັດປັບ ຫຼື 

ປົດສິດຂອງໃບຢັ້ງຢືນ 

ໃນກໍລະນີ້ເນື້ອໃນຄໍາຮ້ອງໄດ້ມີຫຼັກຖານ

ພິສຸດ ແລະ ເປັນທໍາ. GFA ຈະແກ້ຫຂ້ຄໍາ 

ຮ້ອງຟ້ອງແລະແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍມີຄໍາຮ້ອງ 

ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ແລະ ຜົນຂອງການສືບ 

ສ່ວນ. .GFA ຈະສໍາເສົາເອກະສານຮ້ອງຟ້ອງ 

ທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ບັນດາການກະທໍາ 

ທີ່ຕົນເອງປະຕິບັດ. 

2.8 

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ້

ອງຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ 

ຜ່ານອະນຸມັດໂດຍພະນັກງານຂອງ.GFA 
ບັນດາບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ

ືບ 

ສວນຕີລາຄາພາກກ້ຽວຂ້ອງເຖິງການຮ້ອງຟ້ອງ. 
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ຂັ້້ນຕອນການຮ້ອງຟ້ອງ 

 

 

 

 2.9. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບໃບຮ້ອງຟ້ອງ, .GFA 
ຈະຕອບພື້ນຖານບັນດາບັນຫາ 

ທີ່ກ໋ຽວຂ້ອງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວອອກໃບຢັ້

ງຢືນທີ່GFAປະທຕິບັດຫຼືບໍ, ໃນກໍລນີມີ 

ຄວາມຈໍາເປັນ.GFA 
ອາດຈະສົ່ງໄປນໍາຮ່າງເອກະສານແຜນການການເຄື

່ອນໄຫວ 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ

, ພາຍໃນສອງອາທິດນັບແຕ່ເວ ລາໄດ້ຮັບ 

ໃບຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ສວບສ່ວນບັນດາສາເຫດ 

ເວົ້າແຈ້ງວິທີການເຄື່ອນໄຫວມ 

ຄໍາສະເໜີເພື່ອແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງພາຍໃນ

ສາມເດືອນນັບແຕ່ເວລາໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ. 

2.10 .GFA 

ຈະຣັບໝົດໃບຄໍາຮ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການ 

ອອກໃບຢັ້ງຢີນ GFA FSC ຂອງ FSC. 

2.11. GFA 

ຈະແກ້ໄຂ້ຄໍາຟ້ອງດ້ວຍພາສາເຢຍລະມັນ ຫຼື 

ພາສາອັງກິດ ຫຼື 

ພາສາທ້ອງຖິ່ນໃນກໍລະນີໃບຢັ້ງຢືນ FSC FM 
ພາສາໃນບົດສະຫຼຸດໄດ້ແຈ້ງເປີດເຜີຍ ເທິງ 

ໜ້າເວບຂອງ FSC (www.info.fsc.org) 

2.12. GFA 
ຈະບໍ່ແຈ້ງລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງທີ່ກ່

ຽວຂ້ອງລູກຄ້າ, ຖ້າຝ່າຍ 

ຮ້ອງຝ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການ. 

2.13. ໃນກໍລະນີໃບຢັ້ງຢືນ UTZ, GFA 
ຈະສົງຄໍາຕອບເຖິງຝ່າຍມີຄໍາ ຮ້ອງພາຍໃນ 15 

ວັນລັດຖະການ, 

ຖ້າຄໍາຮ້ອງຟ້ອງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ້ ພາຍໃນ 20 
ວັນເຮັດວຽກ, GFA ຈະລາຍງານຂຶ້ນສູ່ UTZ 
ຕາມຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຟ້ອງຂອງ UTZ 
(ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຢືນຢັນ ໝວດ 4.1) 

2.14. 

ບັນດາຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ສົ່ງມາຍັງພະນັກງານຂ

ອງ GFA ສອບສາວນແກ້ ໄຂ້. 

ບັນດາຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພະນັ

ກງານ ແລະ ນັກຮິລາຄາ GFA 
ຈະມອບໃຫ້ອໍານວຍການບັນຊາ GFA ແກ້ໄຂ້, 

ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອໍາ 

ນວຍການຄຸ້ມຄອງ GFA 
ຈະມອບໃຫ້ຄະນະທີ່ປຶກສາ GFA ສອບສ່ວນ. 

2.15. 

ການສວບສ່ວນແກ້ໄຂ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງອາດຈະໄດ້

ຕິລາຄາແບບບັງເອີນ ຢູ່ກັບສະຖານທີ່ ຫຼື 

ສວບສ່ວນຕີລາຄ່າຕິດຕາມຕາມແຜນການ, 

ຕີລາຄາພາຍໃນ ບັນດາກົມກອງສະມາຊີກ, 

ທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼື 

ບັນດາຫ້ອງການຜູ້ຮ່ວມງານ GFA ກໍອາ 

ດຈະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອແກ້ໄຂ້ຄໍາຮອງຟ້ອງ. 

2.16. ພະນັກງານ GFA ພິຈາລະນາສໍານວນເອກະສານ 

ແລະ ຕັດສິນ 

ວິທີການດໍາເນີນໃຫ້ເໝາະສົມກໍຄືວິທີກາ

ນກະທໍາ, ໃນເວລາພິຈາລະນາສໍານວນເອ ກະສານ GFA 
ອາດຈະເອົາຄໍາປຶກສາຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານຂອງຄະ

ນະກໍາມະການ 

ອອກຂໍ້ຕົກລົງອອກໃບຢັ້ງຢືນຂອງ GFA ຫຼື 

ບັນດາຊ່ຽວຊານອຶ່ນ ໆ ທີ່ເໝາະສົມ.  

2.17. 

ຝ່າຍຮ້ອງຟ້ອງຈະໄດ້ຮັບຜົນການສວບສ່ວນ 

ແລະ ທຸກວິທີການ ເຄື່ອນໄຫວ ຕ່າງ ໆ 

2.18. 

ກໍລະນີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນ 

FSC ຝ່າຍຮ້ອງຟ້ອງບໍ່ເຫັນ 

ດີກັບຜົນການສວບສວນ, 

ສາມດມາດຟ້ອງຕໍ່ຂຶ້ນ ອໍານວຍການບັນຊາ 

ຂອງ ASI ຢູ່ທີ່ຢູ່ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້.  

ASI - Accreditation Services International GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 69, 53113 Bonn, Germany 
ĐT: +49 228 227237- 0, Fax: +49 228 227237- 30 
E-Mail: asi-info@accreditation-services.com 
 

 3. ພັນທະລວມ 

 3.1. ຝ່າຍຮ້ອງບໍ່ມີສິດສະເໜີ GFA 
ສົ່ງຄືນບັນດາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື້ 

ຄ່າເສຍຫາຍ ທຸກຢ່າງ 

 3.2 ບັນດາຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໂດຍຜ່ານສຽງລື ຫຼື 

ຈົດໝາຍເອົາຊື່ປອມ, ແລະ 

ສະແດງຄວາມຜິດປົກກະຕິບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ

້ແມ່ນການຮ້ອງຟ້ອງຂອງຝ່າຍໃດ, ຫຼື 

ບັນດາຝ່າຍທີ່ 3 ຈະບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ 

ແກ້ໄຂ. ບັນດາຄໍາຮ້ອງ 

ຟ້ອງໄດ້ປົດຂຶ້ນໜ້າເວັບ ຫຫຼື 

ໜັງສືພິມຖ້ສາບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ້ຕາມລະບຽບານ

ຮ້ອງ ຟ້ອງສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ຮອງຮັບ ແລະ 

ແກ້ໄຂ້. 

 3.3. GFA ມີສິດປະກອບເພີ່ມຕື່ມ, ລືບລ້າງ, 

ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່ລະບຽບການຮ້ອງ 

ຟ້ອງສະບັບນີ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງກ່ອນ 

4. ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ 

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 

 


