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1

บทนา

1

่ นการดาเนิ นการตามหลักเกณฑ ์
เพือเป็
K-RL
310
"การจัดการกับการอุทธรณ์
้
และการร ้องเรียน" ซึง่ TUV NORD Group ได ้มีการกาหนดไว ้ในเอกสารขันตอนการด
าเนิ นการ
2

ขอบเขต

Preamble

In implementing Group Regulation K-RL 310 "Complaints and Appeals Management", TÜV NORD Group has introduced a documented procedure, CERT-120VA-012 "Complaints and Appeals Management" as part of its QM system.
2

Area of application

้
้ ้สาหร ับ TÜV NORD CERT GmbH (TN CERT) เช่นเดียวกับ
เอกสารขันตอนการด
าเนิ นงานนี ใช
่
่ ้ร ับการร ับรองจาก TN CERT GmbH ในการอนุ มต
กับประเทศอืนๆ
ทีได
ั ,ิ การแจ ้งเตือน ฯลฯ
่
และ/หรือ เมือให ้บริการกับ TN CERT GmbH

This document applies for TÜV NORD CERT GmbH (TN CERT) as well as all international proceedings which make use of TN CERT GmbH accreditations, approvals, notifications etc. and/or when delivering TN CERT GmbH services.

่ ดทีมี
่ ผลกระทบต่อผู ้ร ้องเรียน
ส่วนที่ 3 กฎทีส่ าคัญทีสุ

Section 3 describes the most important rules which affect the complainant regarding

• การร ้องเรียนจากลูกค ้า (ลูกค ้าไม่ยอมร ับกับพฤติกรรมของพนักงานของ TÜV NORD

•

่ อ)
้
GmbH หรือเป็ นช่องทางในการประเมินความสามารถของการจัดการกับคาสังซื
่
่
่ ้ร ับการร ับรองโดย TÜV NORD
• ข ้อร ้องเรียนจากบุคคลทีสามเกี
ยวกั
บลูกค ้าทีได

•

GmbH หรือ ผลิตภัณฑ ์ของลูกค ้า
•

3
1.

•

การอุทธรณ์ (ลูกค ้าไม่เห็นด ้วยกับการตัดสินใจให ้การร ับรอง)

customer complaints (customer is not in agreement with the behaviour of
the employee of TÜV NORD GmbH or the way in which performance of the
order was organised) or
complaints made by a third party regarding a customer certified by TÜV
NORD CERT GmbH or the customer's products
customer appeal (customer is not in agreement with the certification decision)

้
ขันตอนกระบวนการ

3

ผู ้ร ้องเรียนจะถูกร ้องขอให ้ส่งข ้อร ้องเรียน
/
ข ้ออุทธรณ์
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
โดยติดต่อช่องทางปกติกบ
ั TÜV NORD CERT GmbH หรือ ติดต่อกับสานักงานกลางของ
TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen, info.tncert@tuevnord.de

1. The complainant is asked to send the complaint/appeal in written form to
his usual contact address at TÜV NORD CERT GmbH or to the central contact
address TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen,
info.tncert@tuev-nord.de
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Process Description

TÜV NORD CERT GmbH

2.

3.
4.

5.

6.

่ ้ร ับการร ้องเรียน / การอุทธรณ์ เป็ นคนแรก
พนักงานของTÜV NORD CERT GmbH ผู ้ซึงได
่
มีหน้าทีกรอกข
้อมูลการร ้องเรียน
/
การอุทธรณ์
่
ระบบอิเล็คทรอนิ คส ์ในการจัดการเกียวกั
บ
ข ้อร ้องเรียน
้
โดยระบบนี จะส่งอีเมลยืนยันการร ับการร ้องเรียน / การอุทธรณ์ (หากผู ้ร ้องเรียน /
ผู ้อุทธรณ์
่ แลการดาเนิ นการเรืองร
่ ้องเรียน / อุทธรณ์
ผู ้จัดการทีร่ ับผิดชอบมีหน้าทีดู

2. The employee at TÜV NORD CERT GmbH who is the first to receive a complaint / an appeal has the duty to enter the complaint/appeal into the electronic complaint handling tool. The tool will send an email confirming receipt
of the complaint/appeal (providing the complainant/appealant has given information
regarding
an
email
address).
3. The responsible Manager has the duty to oversee processing of the complaint / appeal.

การร ้องเรียน
/
การอุทธรณ์จะต ้องดาเนิ นการดังต่อไปนี :้
การร ้องเรียน/
่
่
การอุทธรณ์จะต ้อง เข ้าใจอย่างถ่องแท ้และการดาเนิ นการแก ้ไขซึงเป็ นทียอมร
ับจ
จากมุมมองทางเทคนิ คและจากข ้อข ้อเท็จจริงจะต ้องได ้ร ับการจัดทาและดาเนิ นการ

/

่ ยวข
่
หากจาเป็ น, การร ้องเรียน / การอุทธรณ์ควรดาเนิ นการร่วมกับพนักงานทีเกี
้อง,
่
่
ผู ้เชียวชาญหรือผู ้จัดการห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, เจ ้าหน้าที Administrative, ผู ้บริหารระดับสูง
(หากเหมาะสม)
หากจาเป็ นพนักงานผู ้ร ับผิดชอบในการจัดการกับข ้อร ้องเรียนมีการติดต่อ
่
และสือสารกั
บฝ่ ายทีร่ ้องเรียน /อุทธรณ์
่ บกรณี ดงั กล่าว
ผู ้ร ้องเรียน / อุทธรณ์จะได ้ร ับคาตอบเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเกียวกั

7.

หาผู ้ร ้องเรียนไม่เห็นด ้วยกับคาตอบเขาสามารถติดต่อผู ้บริหารระดับสูงของTÜV
CERT
GmbH,
Am
TÜV
1,
45141

8.

่
่ กษาของ TÜV
หากท่านไม่พงึ พอใจในการแก ้ปัญหา ท่านสามารถทีจะแจ
้งไปยังคณะกรรมการทีปรึ
NORD
CERT
GmbH
ในฐานะอนุ ญาโตตุลาการ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากข ้อกาหนดของการรบั รองจะอนุ ญาตให ้ทาไดเ้ ฉพาะในกรณี ทมี
ี่ การร ้องเรีย
่
น ควรส่งคาร ้องเรียนเป็ นลาย-ลักษณ์อก
ั ษรไปยังคณะกรรมการทีปรึกษา9.
ร ้องเรียน
/

NORD
Essen

ผู ้อุทธรณ์ สามารถติดต่อโดยตรงกับหน่ วยงานร ับรองเจ ้าของมาตรฐาน และ / หรือ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ(beirat@tuev-nord.de หรือที่ “Speaker of the Advisory
Board, c/o to Head of Certification Body TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße
20,
45141
Essen“)
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4. The complaint / appeal is to be handled as follows: the complaint / appeal
must be completely understood and corrective action(s) which are acceptable from the technical point of view and with regard to the facts must be
proposed and implemented.
5. If necessary, the complaint / appeal should be processed in cooperation with
employees involved, the relevant specialist or laboratory manager, administrative staff and, if appropriate, company top management. If needed, the
employee responsible for handling the complaint contacts and communicates
with
the
party
making
the
complaint
/appeal.
6. The party complaining / appealing receives a written response regarding his
case.
7. If the party making the complaint is not in agreement with the response, he
can first contact the top management of TÜV NORD CERT GmbH, Am TÜV 1,
45141 Essen.
8. If this does not lead to a satisfactory solution, he has the right to apply to the
Advisory Board of TÜV NORD CERT GmbH as arbitration body. However, due
to accreditation requirements, this is only permitted in case of complaints.
The complaint should be addressed in writing to the Advisory Board
(beirat@tuev-nord.de or at the “Speaker of the Advisory Board, c/o to Head
of Certification Body TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141
Essen“). The Advisory Board will consider the case at the latest during their

TÜV NORD CERT GmbH

่ กษาจะพิจารณากรณี ของท่านในระหว่างการประชุมครงต่
คณะกรรมการทีปรึ
ั้ อไปฝ่ ายที่
ทาการร ้องเรียนได ้ร ับข ้อความเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรผลการตรวจสอบ

next meeting. The party making the complaint receives a written statement
regarding the result.
9. The complainant/appealant has the right to directly contact the accreditation body, standard owner and/or competent authority.

4

การแก้ไขเฉพาะมาตรฐาน

4

้ ขึ
้ นอยู
้
่ มทีได
่ ้ร ับผลกระทบมาตรฐานและ / หรือเพิมเติ
่ มจากคาอธิบาย
ทังนี
่กบ
ั การแก ้ไขเพิมเติ

Standard-specific Amendments

่
ข ้างต ้นซึงอาจจะมี
ความจาเป็ น การแก ้ไขเหล่านั้นอธิบายไว ้ในส่วนต่อไปนี ้

Depending on the standard affected amendments and/or additions to the above
description may be necessary. Those amendments are described in the following
section

4.1

4.1

FSC

FSC

่ ม 2: หากผู ้ร ้องเรียนไม่ประสงค ์ทีจะเปิ
่
่ ยวข
่
่ ้ร ับการร ับรอง
เพิมเติ
ดเผยตัวตนทีเกี
้องกับลูกค ้าทีได
้
FSC TÜV NORD CERT GmbH จะเคารพตามความต ้องการนี

Additional to 2: If a complainant wishes anonymity in relation to an FSC certified
client, TÜV NORD CERT GmbH will respect this wish.

่ มถึง
่ ยวข
่
เพิมเติ
3:
ในทุกกรณี ของการร ้องเรียนทีเกี
้องกับ
FSC
่
่
พนักงานทีร ับผิดชอบจะกาหนดเวลาเพือแนวทางต่อการติดตามการร ้องเรียนหรือการอุทธรณ์
ให ้แก่ผู ้ร ้องเรียนภายใน
2
สัปดาห ์
่
พนักงานทีร ับผิดชอบจะแจ ้งให ้ผู ้ร ้องเรียนทราบถึงความคืบหน้า

Additional to 3: In all FSC related complaint cases, the responsible employee establishes a schedule with proposed course of action to follow up on the complaint or appeal; this is provided to the complainant within 2 weeks; the responsible employee keeps the complainant informed of progress.

่ มถึง
่ ยวข
่
เพิมเติ
4:
ในทุกกรณี การร ้องเรียนทีเกี
้องกับ
พนักงานทีร่ ับผิดชอบจะได ้ร ับข ้อกล่าว-

Additional to 4: In all FSC related complaint cases, the responsible employee investigates all allegations and proposes actions to conclude the complaint within
3 months; decisions resolving the complaint are made, or are reviewed and approved, only by persons who are not involved in the evaluation related to the
complaint.

้
่ ปข ้อร ้องเรียนภายใน
หาทังหมดและเสนอการด
าเนิ นการเพือสรุ
เดือนการตัดสินใจในการแก ้ไข

FSC
3

ข ้อร ้องเรียนนั้นได ้ร ับการทบทวนหรือพิจารณา
่ เกียวข
่
่
และอนุ มต
ั โิ ดยผู ้ทีไม่
้องในการประเมินที่ เกียวข
้องกับการร ้องเรียนเท่านั้น
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TÜV NORD CERT GmbH

่ มถึง 9: ในทุกกรณี การร ้องเรียนทีเกี
่ ยวข
่
่ ดต่อ ASI
เพิมเติ
้องกับ FSC ผู ้ร ้องเรียนมีอส
ิ ระทีจะติ
(International Services Assurance)
NORD

้
หากเขาไม่พอใจกับขันตอนหรื
อข ้อสรุปของTÜV

้
CERT GmbH ในขันตอนสุ
ดท ้ายหากไม่มผ
ี ลลัพธ ์ทีน่่ าพอใจผู ้ร ้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยัง FSC
International
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Additional to 9: In all FSC related complaint cases, the complainant is free to contact ASI (Assurance Services International) if he is not satisfied with the procedure or conclusions of TÜV NORD CERT GmbH. As ultimate step , if no satisfying
result is reached, the complant mas be referred to FSC International.

