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1. ບ່ອນອີງ 

GFA Certification GmbH (GFA) ເປ ນບໍລິສ ດໜ ່ງ

ເຮ ດສະເພາະການຕອບສະໜອງບໍລິການຢືນຢ ນໃຫັ້

ຝ່າຍທີສາມເອກະລາດ 

1.2.  ໃນຂອບເຂດໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ,  

ທາງບໍ່ລິສ ດມີສິດປະຕິບ ດບ ນດາໜັ້າທີ່ຄື

ດ ່ງລຸ່ມນີັ້:   

(ກ) ຢືນຢ ນການຄຸັ້ມຄອງປ່າໄມັ້, ຕາມບ ນດາມາດ

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

(PEFC/04-04-0099). 

 (ຂ) ຢືນຢ ນການຄຸັ້ມຄອງໄລຍະເວລາຈໍາໜ່າຍຜະລິດ

ຕະພ ນສໍາລ ບຜະລິດຕະພ ນທຸກສະນິດໄດັ້ຢ ນຢ ນ 

FSC, PEFC và RSPO. 

 1.3. ຂ ັ້ນຕອນໜີໄດັ້ມູນໃຊັ້ສໍາລ ບລູກຄັ້າທຸກ

ຄົນຂອງ GFA ບໍ່ມູນໃຊັ້ສໍາລ ບບ ນດາຝ່າຍອ ່ນ 

ໆ 

1.4. GFA ມູນໃຊັ້ຂ ັ້ນຕອນການຮັ້ອງຟັ້ອງຕໍ່ບ ນດາ

ເປົັ້າໝາຍຄືດ ່ງລຸ່ມນີັ້: 

 (ກ) ຮ ບຮອງ ແລະ ແກັ້ຄໍາຮັ້ອງຟັ້ອງຈາກລູກຄັ້າຂອງ 

GFA ກ່ຽວກ ບບ ນດາຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດັ້ວຍການອອກ

ໃບຢ ັ້ງຢືນຂອງ GFA 

 (ຂ) ຮ ບປະກ ນກໍານົດຢ່າງຊ ດເຈ ນບ ນດາຄໍາຮັ້ອງ

ຟັ້ອງຕັ້ອງໄດັ້ແກັ້ໄຂໃນຂ ັ້ນສູງກ່ວາເພືອ່ມີວິ

ທີການແກັ້ໄຂໃຫັ້ເໝາະສົມ. 

 

2. ຄໍາຮັ້ອງຟັ້ອງຈາກລູກຄັ້າ 

2.1. ລູກຄັ້າຂອງ GFA ມີສິດຮັ້ອງຟັ້ອງບ ນດາຂໍັ້

ຕົງລົງວ່າດັ້ວຍການອອກໃບຢ ັ້ງຢືນຂອງ GFA , ມີ

ສ່ວນກ່ຽວຂັ້ອງໂດຍກົງເຖິງຂ ັ້ນຕອນການມອບໃບ

ຢ ັ້ງຢືນຂອງລູກຄັ້າ 

2.2. ໃບຟັ້ອງຕັ້ອງຂຽນດັ້ວຍລາຍລ ກອ ກສອນ ແລະ 

ຕັ້ອງສົ່ງມາໃຫັ້ GFA ພາຍໃນ 7 ມືັ້ນ ບ ແຕ່ມືັ້

ໄດັ້ຮ ບຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດັ້ວຍການອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ, 

ເພື່ອໄດັ້ຮ ບຮອງ ແລະ ແກັ້ໄຂັ້, ໃບຮັ້ອງຟັ້ອງຕັ້ອງ

ໄດັ້ຂຽນດັ້ວຍພາສາເຢຍລະມ ນ ແລະ ພາສາອ ງກິດ ແລະ 

ໃຫັ້ສົ່ງໂດຍກົງມາຍ ງ GFA (ຂໍັ້ມູນຕິດຕໍ່ລະ

ອຽດຢູ່ທັ້າຍ) 

2.3. ເພື່ອໄດັ້ຮ ບຮອງ ແລະ ແກັ້ໄຂັ້ ໃບຄໍາຮັ້ອງຕັ້ອງ

ໄດັ້ຂຽນເປ ນພາສາເຢາລະມ ນ ຫ ື ພາສາອ  ງກິດ ແລະ 

ໃຫັ້ສົ່ງໂດຍກົງມາຍ ງ GFA (ຂໍັ້ມູນຕິດຕໍ່ລະ

ອຽດຢູ່ທັ້າຍ) ຫ ື ຂຽນດັ້ວຍພາສາທັ້ອງຖິ່ນ, ໃນ

ກໍລະນີໃບຮ ບຮອງ FSC FM , ລາຍງານຢ່າງເປີດເຜີຍໃນ

ໜັ້າເວ ບຂອງ FSC (www.info.fsc.org). 

ໃບຮັ້ອງຟັ້ອງຕັ້ອງວາດພາບລະອຽດ 

ກໍລະນີຮອັ້ງຟັ້ອງຕົັ້ນຕໍ່, 

ຕັ້ອງມີຫ  ກຖານພິສູດຈະແຈັ້ງ.  

2.4. ພາຍໃນ 14 ວ ນ, 

ນ ບແຕ່ມືັ້ສົ່ງໃບຮັ້ອງຟັ້ອງລູກຄັ້າຕັ້ອງສົ່ງໃ

ຫັ້ GFA 

ຫ  ກຖານແລະຂໍັ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂັ້ອງດັ້ວຍລາຍລ ກ

ອ ກສອນເພື່ອພິຈະລະນາໃນເວລາແກັ້ໄຂັ້ຄໍາຮັ້ອງ

ຟັ້ອງ. 

2.5. 

ຄໍາຮັ້ອງຟັ້ອງຈະໄດັ້າົ່ງໃຫັ້ພາກສ່ວນຄຸັ້ມຄອງ

ຄຸັ້ນນະພາບຂອງ GFA ເພື່ອພິ ຈະລະນາແກັ້ໄຂັ້. 

2.6. 

ກຸ່ມພິເສດແມ່ນບ ນດາກໍາມະການຂອງຄະນະຈະອອກ

ຂໍັ້ຕົກລົງ ຂອງ GFA ຫ ື ຊ່ຽວຊານອ ່ນ ໆ 

ທີ່ເໝາະສົມຜູັ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂັ້ອງເຖິງການຮັ້

ອງຟັ້ອງ, ຈະໄດັ້ບົ່ງຕົວເປ ນ 

ຄະນະກໍາມະການແກັ້ໄຂັ້ຄໍັ້ຮັ້ອງຟັ້ອງ, 

ຄະນະກໍາມະການດ ່ງກ່າວຈະເກ ບກໍາ ແລະ 

ພິສູດຕົວຈິງທຸກຂໍັ້ມູນທີ່ຈໍາເປ ນ ແລະ 

ພິສູດຄືນບ ນດາຫ  ກຖານ., ລວມີສາເຫດເກີດຄໍາ 

ຮັ້ອງຟັ້ອງ, 

ລາຍງານຄໍາຕ ດສິນແກັ້ໄຂັ້ຂ ັ້ນສູ່ພາກສ່ວນຄຸັ້

ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງ GFA 

2.7. ພາຍໃນ 2 ອາທິດ 

ນ ບແຕ່ເວລາໄດັ້ຮ ບໃບຮັ້ອງຟັ້ອງ, GFA 

ຈະມີຄໍາຕອບ 

ພືັ້ນຖານມາຍ ງລູກຄັ້າຜູັ້ມີຄໍາຮັ້ອງກ່ຽວກ ບ

ບ ນຫາທີ່ຜູັ້ກ່ຽວຮັ້ອງຟັ້ອງມີສ່ວນກ່ຽວຂັ້ອ

ງເຖິງການອອກໃບຢ ັ້ງຢືນຂອງ GFA ຫ ື ບໍ, 

ພັ້ອມທ ງສົ່ງຕິດຄ ດໄປນໍາວິທີການແຂັ້ໄຂັ້ຄໍາ 

ຮັ້ອງຟັ້ອງ.  

2.8. GFA 

ຮ ບປະກ ນຈະສົ່ງຂໍັ້ມູນໃນການແກັ້ບ ນຫາຂອງຄໍາ

ຮັ້ອງຟັ້ອງເປ ນປະຈໍາ ແລະ ທ ນເວລາ 

ຕໍ່ລູກຄັ້າຜູັ້ມີໃບຄໍາຮັ້ອງ. 

2.9. GFA ຈະສືບສວນບ ນດາສາເຫດ ແລະ 

ວາງອອກວິທີການລະອຽດ ເພື່ອ 

ແກັ້ໄຂັ້ຄໍາຮັ້ອງຟັ້ອງພາຍໃນ 3 (ສາມ) 

ເດືອນນ ບແຕ່ເວລາໄດັ້ຮ ບຄໍາຮັ້ອງ. 

2.10. 

ທຸກຂໍັ້ຕົກລົງທີ່ກ່ຽວຂັ້ອງເຖິງການຢ ັ້ງຢືນ 

(ເກ ບຄືນ ແລະ ສະຫ ະສິດໃບ ຢ ັ້ງຢືນ) ຂອງ GFA 

ຕັ້ອງມີຜົນສ ກສິດເໝືອນເດີມມາຮອດເວມີຜົນແ

ກັ້ໄຂັ້ຄໍາຮັ້ອງ.  

2.11. GFA 

ຈະແຈັ້ງໃຫັ້ລູກຄັ້າຜູັ້ມີຄໍາຮັ້ອງຟັ້ອງຜົນຂອງ

ການແກັ້ໄຂັ້ດັ້ວຍລາຍລ ກ ອ ກສອນ.  

2.12. 

ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງຄະນະກໍາມະການແກັ້ໄຂັ້ຄໍາຮອງຟັ້ອ

ງຈະໄດັ້ຖືເປ ນຄໍາຕ ດສິນ ສຸດທັ້າຍບ ງຄ ບ ທ ງ 

GFA ແລະ ຝ່າຍລູກຄັ້າຂອງ GFA ຕັ້ອງປະຕິບ ດຕາມ. 

ຖັ້າມີຄໍາຕ ດສິນຂອງບ ນດາຝ່າຍກ່ຽວຂັ້ອງວາງອອ

ກແລັ້ວບ ນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂັ້ອງບໍ່ມີສິດຟັ້ອ

ງຄືນເພື່ອດ ດແປງ ຫ ື ປ່ຽນໄໝ່ຄໍາຕ ດສິນ.  

2.13. GFA 

ຈະສໍາເນົາເອກະສານຮັ້ອງຟັ້ອງທີ່ໄດັ້ຮ ບຮອງ ແລະ 

ວິທີການແກັ້ໄຂັ້. 

3. ພ ນທະລວມ 

3.1. ກໍລະນີລູກຄັ້າຂອງ GFA 

ຮັ້ອງຟັ້ອງໄດັ້ມີຜົນດີ, 

ລູກຄັ້າບໍ່ມີສິດສະເໜີ GFA 

ສົ່ງຄືນຄ່າໃຊັ້ຈ່າຍ ຫ ື 

ທຸກຄວາມເສຍຫາຍໃດໜ ່່ງທີ່ລູກຄັ້າຖືກເສຍ. 

 3.2. ຖັ້າລູກຄັ້າງຂອງ GFA ບໍ່ສໍາເລດ, GFA 

ມີສິດເອົາຄ່າຮັ້ອງຟັ້ອງແມ່ນ 500 

Euroຕໍ່ມືັ້ເຮ ດວຽກເພື່ອແກັ້ໄຂັ້ຄໍາຮັ້ອງຟັ້ອງ 

ແລະ ລູກຄັ້າຈະຕັ້ອງຊໍາລະທຸກການໃຊັ້ຈ່າຍ 

http://www.info.fsc.org/
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ທີ່ກ່ຽວຂັ້ອງເຖິງບ ນດາກາ 

ນຕີລາຄາບ ງເອິນໄດັ້ປະຕິບ ດໃນເວລລາ 

ແກັ້ໄຂັ້ຄໍາຮັ້ອງ ຟັ້ອງທີ່ກ່ຽວຂັ້ອງ. 

 3.3. GFA ມີສິດປະກອບເພີ່ມຕື່ມ, ລ ບລັ້າງ ຫ ື 

ປ່ຽນໃໝ່ລະບຽບການຮັ້ອງຟັ້ອງ 

ດ ່ງກ່າງໂດບບໍ່ຕັ້ອງການແຈັ້ງລວງໜັ້າ.  

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 
 


