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1. INTRODUCTION
The purpose of this Bureau Veritas Certification policy is to establish a 
standard and structured process for the management of Complaints and 
Appeals received by Bureau Veritas Certification. The purpose of this 
policy is to communicate the standard process to all operations to ensure 
that all appeals and complaints are handled in a professional and 
responsible manner. 
 The definitions used by Bureau Veritas Certification are the following: 

บทนํา 
วัตถุประสงคของนโยบายการรบัรอง บูโร เวอริทสั น้ีคือการกําหนดกระบวนการมาตรฐานและ
โครงสรางสําหรบัการจัดการเรือ่งรองเรียนและการอุทธรณทีไ่ดรับจาก บูโร เวอรทิัส เซอทิฟเคช่ัน 
วัตถุประสงคของนโยบายน้ีคือการสื่อสารกระบวนการมาตรฐานเพื่อการดําเนินงานทั้งหมดเพื่อใหแนใจ
วาการอุทธรณและการรองเรียนทั้งหมดไดรบัการจัดการอยางมืออาชีพและมีความรบัผิดชอบ 

ขอกําหนดที่ใชโดย บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคช่ัน มีดังตอไปน้ี: 

Appeal: 
An Appeal is defined as an “Appeal against a Certification Decision made 
by Bureau Veritas Certification or Decision made by Bureau Veritas 
Certification on the validity of a complaint against either Bureau Veritas 
Certification or a Bureau Veritas Certification Certified Organisation”. 
อุทธรณ 

อุทธรณหมายถึง  การอุทธรณตอการตัดสินใจเก่ียวกับการรับรองโดย"บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคช่ัน หรือการตดัสินใจโดย 
โร เวอริทัส เซอทิฟเคช่ัน เก่ียวกับความถูกตองของการรองเรียนตอ โร เวอริทัส เซอทิฟเคช่ัน หรือ บูโร เวอริทัส เซอทิ
ฟเคช่ันรับรององคกร” 

Complaints: 
 A complaint is defined as “an expression of dissatisfaction by a person 
or organization (“party”) against either Bureau Veritas Certification or a 
Bureau Veritas Certification Certified Organisation”. 

การรองเรียน: 

การรองเรยีนหมายถึง  "การแสดงออกของความไมพอใจโดยบุคคลหรอืองคกร ("หนวยงาน") ตอ บูโร เวอริทัส เซอท ิ

ฟเคช่ัน หรือองคกรที่ผานการรับรองจาก บูโร เวอริทัส" 
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2. GENERAL PRINCIPLES
Complaints and appeals are registered directly on-line by the “party” on 
either the global Bureau Veritas Certification website and (or) directly on 
the Bureau Veritas Certification local office’s website;  This complaint 
form and the complaint/appeal process is publicly available in the same 
languages as the public certification summaries published by Bureau 
Veritas Certification on-line. 

หลักการท่ัวไป
การรองเรียนและการอุทธรณจะไดรับการลงทะเบียนโดยตรงโดย "หนวยงาน ในเว็บไซตการรับรอง "บ ู
โร เวอริทสั ทั่วโลกและ  โดยตรงในเว็บไซตสํานักงาน (หรือ) บููโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น; แบบฟอรมการ 
รองเรียนนี้และขั้นตอนการรองเรียน อทุธรณมีใหบริการแบบสาธารณะในภาษาเดียวกันกับแบบสรุป / 
การรับรองโดยรัฐซงึจัดทําโดยบูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น ทางออนไลน 

This complaint/appeal form is also available in print on party’s request.  
Complaints and appeals received must be recorded and the details transmitted 
to the relevant Bureau Veritas Certification entity for processing. 

  แบบฟอรมการรองเรียน / อุทธรณน้ีมีอยูในแบบพิมพตามคําขอของหนวยงาน

  การรองเรียนและการอุทธรณที่ไดรับจะตองไดรับการบันทึกและรายละเอียดจะถูกสงตอไปยังหนวยงานที่ผานการ    

  รับรอง บูโร เวอริทัส ที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการ 

In case of complaint or appeal received from a “party” which is not a Bureau 
Veritas Certification client, due consideration must be given whether or not it is 
appropriate to answer, taking into account potential liability. In such cases, the 
content of the answer must be coordinated with the client. 

The Local Technical Manager (LTM) is the default channel for dealing with the 
complaints and appeals. End-responsible to carry out this process:  

- For complaints, LTM
- For appeals, FSC HUB manager (related with the country of the

appeal).

The relevant KPI must be monitored as a measure of effectiveness of the 
process (KPI). 

An overall review of customer’s complaints or appeal process must be part of 
the annual Management System Review. 

ในกรณีที่มีการรองเรียนหรือคําอุทธรณที่ไดรับจาก "หนวยงาน ซ่ึงไมใชลูกคาที่ไดรับการรับรอง "บูโร เวอริทัส ตอง

คํานึงถึงวาคําตอบน้ันเหมาะสมหรือไมโดยคํานึงถึงความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีเชนน้ีเน้ือหาคําตอบตองไดรับการ

ประสานงานกับลูกคา 
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ผูจัดการดานเทคนิคทองถิ่น )LTM) เปนชองเริ่มตนในการรับมือกับขอรองเรียนและการอุทธรณ รับผิดชอบตอการ

ดาํเนินการขั้นตอนน้ี: 

- สําหรับขอรองเรียน LTM

- สําหรับการอุทธรณผูจัดการ FSC HUB (เกี่ยวของกับประเทศที่ยื่นอุทธรณ์) 

ตองมกีารตรวจสอบ KPI ที่เกี่ยวของเพื่อวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ (KPI) การทบทวนการรองเรยีน

หรือกระบวนการอุทธรณของลูกคาโดยรวมตองเปนสวนหน่ึงของการทบทวนระบบการจัดการประจําป 

The HUB Manager, the TQR CER Technical Manager and the Global 
accreditation Coordinator shall be informed of all FSC complaints. The Global 
Technical Director of Bureau Veritas Certification Holding SAS shall be 
notified depending upon severity. In case of a critical risk (such as complaints 
involving a possible litigation, insurance declaration, court summons, loss of 
image, accreditation…) the complaints must be transferred to the HO 
Divisional legal contact. 

 ผูจัดการดาน HUB ผูจัดการฝายเทคนิคของ TQR CER และผูประสานงานรับรองระบบสากลจะไดรับแจงเรื่อง 

 รองเรียนทั้งหมดของ FSC ผูอํานวยการดานเทคนิคทั่วโลกของ Bureau Veritas Certification Holding SAS จะ 

  ไดรับการแจงเตือนตามความรุนแรง ในกรณีที่มีความเส่ียงที่สําคัญ (เชนขอรองเรียนเก่ียวกับการฟองรองที่เปนไปไดคํา 

  ประกาศเรื่องการประกันการเรียกรองจากศาลการสูญเสียภาพการรับรอง ... ) ขอรองเรียนตองถูกโอนไปยังผูติดตอ   

  ดานกฎหมายของสํานักงานใหญ 

Bureau Veritas retains the anonymity of the complainant in relation to the 
client, if this is requested by the complainant and shall treat anonymous 
complaints and expressions of dissatisfaction that are not substantiated as 
complaints as stakeholder comments and address these during the next audit. 

  บูโร เวอริทัส สงวนตัวตนของผูรองเรียนในกรณีที่ลูกคารองเรียนและจะปฏิบัติตอคํารองเรียนที่ไมระบุตัวตนและการ   

  แสดงออกของความไมพอใจที่ไมไดรับการยืนยันวาเปนการรองเรียนวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือไมอยางไรในระหวาง 

  การตรวจสอบครั้งตอไป 
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3. OVERALL PROCESS STEPS
For each complaint and appeal, the following points must be followed: 

ข้ันตอนการประมวลผลโดยรวม
สําหรับการรองเรียนและการอุทธรณแตละครั้งตองปฏิบัติดังน้ี 

1) The complaint and appeal must be recorded by the LTM of the receiving
Bureau Veritas Certification Entity. Complaints/appeals will normally be
made in writing, but if not, Bureau Veritas Certification office receiving the
official oral complaint shall initiate a record in BVC system.

การรองเรียนและการอุทธรณตองถูกบันทึกโดย LTM ของหนวยงานที่ผานการรับรอง Bureau Veritas ที่ไดรับ 

การรองเรยีน การอุทธรณจะไดรับการเขียนเปนลายลักษณอักษร แตถาไมใชสํานักงานรับรอง / บูโร เวอริทัส ที่

ไดรับการรองเรียนทางวาจาอยางเปนทางการจะตองมีการบันทึกในระบบ BVC 

2) LTM communicates the details of the complaint or appeal and findings to
relevant internal parties where required Technical Manager shall liaise with
Bureau Veritas Certification (Holding) or the relevant accredited Bureau
Veritas Certification entity in order to reply adequately to the appeal or
complaint.

LTM จะส่ือสารรายละเอียดเก่ียวกับการรองเรียนหรือคําอุทธรณและขอคนพบไปยังฝายภายในที่เก่ียวของซ่ึง

ผูจัดการดานเทคนิคจะติดตอประสานงานกับ Bureau Veritas Certification (Holding) หรือหนวยงานที่

ผานการรับรอง บูโร เวอริทัส ที่ไดรับการรับรองเพื่อตอบสนองการรองเรียนหรือการรองเรียนอยางเพียงพอ 

3) LTM shall:
- record documents, ensure traceability of documents,
- check the feasibility of the decisions and closes the case when solved

LTM จะตอง:

- บันทึกเอกสาร, ตรวจสอบยอนกลับของเอกสาร,

- ตรวจสอบความเปนไปไดของการตัดสินใจและปดกรณีเม่ือแกไข
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4) Complaint shall be offered the opportunity to refer it to FSC’s dispute
resolution process if the issue has not been resolved at the end of the
complaint procedure with Bureau Veritas Certification.

การรองเรียนจะมีโอกาสนําเสนอเรื่องน้ีตอขั้นตอนการระงับขอพิพาทของ FSC หากมีการแกไขปญหาดังกลาวเม่ือส้ินสุด

ขั้นตอนการรองเรียนโดยผาน บูโร เวอริทส เซอทิฟเคช่ัน 

The submission, investigation and decision on appeals/complaints shall avoid 
any discriminatory actions against the party. This process must be managed 
as confidential. 
การสงการไตสวนและการตัดสินใจเก่ียวกับการอุทธรณ / การรองเรียนจะตองหลีกเล่ียงการเลือกปฏิบัติตอหนวยงาน 

กระบวนการน้ีตองไดรับการจัดการเปนความลับ 

The complainant has the opportunity to refer their complaint to ASI, if the 
issue has not been resolved through the full implementation of Bureau Veritas 
Certification’s own procedures, or if the complainant disagrees with the 
conclusions reached by the Bureau Veritas Certification and/ or is dissatisfied 
by the way Bureau Veritas Certification handled the complaint. As the ultimate 
step, the complaint may be referred to FSC. 

ผูรองเรียนมีโอกาสที่จะสงเรื่องรองเรียนไปยัง ASI หากปญหายังไมไดรับการแกไขโดยการดําเนินการตามขั้นตอนของ

ตวัเองของ บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคช่ัน หรือหากผูรองเรียนไมเห็นดวยกับขอสรุปที่ไดรับจาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคช่ัน 

และ / หรือไมพอใจ วิธีการรับรอง บูโร เวอริทัส ในการจัดการเรือ่งรองเรียน ขั้นตอนสุดทายคือคํารองเรียนอาจถูกสง

ตอไปยัง FSC 

4. APPEALS PROCESS
Upon receipt of the appeal LTM shall determine if she or he was involved in 
the appealed decision – all appeals must be investigated by personnel 
different from those who carried out the audits and made the relevant 
certification decision. 

กระบวนการอุทธรณ 
เม่ือไดรับการอุทธรณ LTM จะตองพิจารณาวาผูที่ถูกรองเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจที่ถูกอุทธรณหรือไม - การ

อุทธรณทั้งหมดตองไดรับการตรวจสอบโดยบุคลากรที่แตกตางจากผูที่ดําเนินการตรวจสอบและตัดสินใจเก่ียวกับการ

รับรองที่เก่ียวของ 

If she or he was involved, then a suitable qualified internal independent panel 
shall be appointed, and if not she or he can carry out the investigation. The 
panel is composed of: 2 person independent from the appealed decision from 
2 HUBS and the Global accreditation coordinator. 
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หากผูที่ถูกรองเรียนมีสวนเก่ียวของแลวจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในที่เหมาะสม

และถาหากผูน้ันไมสามารถดําเนินการสอบสวนได แผงประกอบดวย: 2 คนอิสระจากการตัดสินใจที่ถูกอุทธรณจาก 2 

HUBS และผูประสานงานการรับรองมาตรฐานทั่วโลก 

Any appeal received must be communicated in a timely manner to the Global 
accreditation Coordinator to support the answer to the appellant that the 
appeal has been received and will be processed and to investigate the 
grounds of the appeal, by reviewing the appeal and associated files (contract 
review, audit reports, certification decision details) followed by preparing a 
report detailing the appeal.  

การอุทธรณใด ๆ ที่ไดรับจะตองไดรับการแจงใหผูประสานงานการรับรองระบบสากลเพื่อสนับสนุนคําตอบแกผูอุทธรณ

วาไดรับอุทธรณแลว และจะไดรับการดําเนินการและตรวจสอบเหตุอุทธรณโดยการตรวจสอบคําอุทธรณและไฟลที่

เก่ียวของ (ทบทวนรายงานการตรวจสอบรายละเอียดการตัดสินใจในการรับรอง) ตามดวยการจัดทํารายงานที่ระบุ

รายละเอียดการอุทธรณ 

The receipt of the appeal must be acknowledged, according to the above 
principles, including an outline of the proposed course of action to follow up on 
the appeal, within 2 weeks of receiving it. 

การรับอุทธรณตองไดรับการยอมรับตามหลักเกณฑขางตนรวมถึงโครงรางของขั้นตอนการดําเนินการที่เสนอเพื่อ

ติดตามอุทธรณภายใน 2 สัปดาหนับจากที่ไดรับ 

Global accreditation coordinator shall monitor the results, have investigated 
and specified all its proposed actions in response to appellant(s) within 3 
months of receiving the appeal with the support of FSC Hub manager / LTM. 

ผูประสานงานดานการรับรองระบบสากลจะตรวจสอบผลลัพธไดตรวจสอบและระบุการดําเนินการที่เสนอทั้งหมด

ของตนเพื่อตอบสนองตอผูอุทธรณภายใน 3 เดือนนับจากที่ไดรับการอุทธรณโดยไดรับการสนับสนุนจากผูจัดการ 

FSC Hub / LTM 
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5. COMPLAINTS PROCESS 
Upon receipt of the complaint LTM shall determine if she/he was involved in 
the process in question – all complaints must be investigated by personnel 
different from those who carried out the audits and made the relevant 
certification decision. If s/he was involved, then a suitable qualified internal 
independent person(s) shall be appointed, and if not she/he can carry out the 
investigation. 
 
ข้ันตอนการดําเนินการ 
เม่ือไดรับการรองเรียน LTM จะตองพิจารณาวาตนมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการที่เปนปญหาหรือไม – การรองเรียน 

ทั้งหมดตองไดรับการตรวจสอบโดยบุคลากรที่แตกตางจากผูที่ดําเนินการตรวจสอบและตัดสินใจเก่ียวกับการรับรองที่ 

เก่ียวของ หากบุคคลน้ันมีสวนเก่ียวของใหแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติสมภายในที่เหมาะสมและถาไม สามารถดาํเนินการ

สอบสวนได 

The receipt of the complaint must be acknowledged, according to the above 
principles, including an outline of the proposed course of action to follow up on 
the complaint, within 2 weeks of receiving it. 

 
การรับเรื่องรองเรียนตองไดรับการยอมรับตามหลักเกณฑขางตนรวมถึงโครงรางของขั้นตอนการดําเนินการที่เสนอเพื่อ

ติดตามการรองเรียนภายใน 2 สัปดาหนับจากวันที่ไดรับ 

LTM shall monitor the results and keep the complainant(s) informed of 
progress in evaluating the complaint, and have investigated the allegations 
and specified all its proposed actions in response to the complaint within 3 
months of receiving the complaint with the support of FSC HUB Manager. 

 
LTM จะตรวจสอบผลลัพธและแจงใหผูรองเรียนทราบถึงความคืบหนาในการประเมินการรองเรียนและไดตรวจสอบ

ขอกลาวหาและระบุการดําเนินการที่เสนอทั้งหมดเพื่อตอบสนองตอการรองเรียนภายใน 3 เดือนนับจากที่ไดรับการ

รองเรียนโดยไดรับการสนับสนุนจาก FSC HUB Manager 


