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บทนา
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) คือองค์กรระดับนานาชาติ และ
สานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) คือองค์กรระดับประเทศ
ทีช่ ่วยสนับสนุ นส่งเสริมการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น ในรูปแบบของการรับรองการจัดการป่ าไม้ ห่วงโซ่การ
ควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ และการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับป่ าไม้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นวัตถุดบิ
ทีม่ ถี นิ่ กาเนิดมาจากการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น
PEFC มีหน้าทีใ่ ห้การรับรองหน่ วยงานในระดับประเทศ ภายใต้ขอบข่ายการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น
โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้โดย PEFC และผ่านกระบวนการตรวจประเมิน
และการให้การรับรอง (Endorsement)
สาหรับประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็ นหน่ วยงานเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกอย่างเป็ นทางการของ PEFC เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานระบบการ
จัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ นของประเทศสู่ระดับสากล
สานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) เป็ นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไร มีความเป็ นอิสระ โดย
มีฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (Institute of Agro-based Industries: IAI)
ภายใต้ ส.อ.ท. โดยเกิดขึน้ จากการผลักดันของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย มีหน้า ทีใ่ นการสร้างมาตรฐาน
ระบบการรับรองไม้เศรษฐกิจของประเทศให้ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนประสานงาน
ให้ความรูแ้ ละดาเนินการเพื่อให้เกิดการรับรองตามมาตรฐานสากล
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1. ขอบข่าย
เอกสารฉบับนี้เพื่อใช้ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงานของ TFCC ทีไ่ ด้รบั ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของระบบการดาเนินงาน
2. เอกสารอ้างอิ ง
- PEFC_GL7___Procedures_for_the_Investigation_and_Resolution_of_Complaints_and_Appeals
- PM-GN-018 ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
3. บทนิ ยาม
3.1 เรื่องร้องเรียน หมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ซึง่ TFCC ในนามของ
National Governing Body (NGB) มีความรับผิดชอบกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น
- ข้อเดือดร้อนของผูใ้ ช้บริการเกีย่ วกับการดาเนินงาน
- การใช้เครือ่ งหมาย PEFC หรือ TFCC (ทีไ่ ด้รบั การอนุญาตโดย TFCC)
- งานมาตรฐานหรือข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้อง
- การเปิ ดเผยความลับของลูกค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในประเทศ โดยจะได้รบั การพิจารณา และกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
จากคณะกรรมการรับเรือ่ งร้องเรียนของสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย แต่ไม่รวมถึงเรื่องร้องเรียน
ทีม่ อี งค์กรหน่ วยงานภาครัฐกากับดูแลเฉพาะด้านอยู่ และได้มกี ารดาเนินการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ซึง่ TFCC ไม่สามารถทีจ่ ะเข้าไปดาเนินการได้
3.2 ผูร้ อ้ งเรียน หมายถึง
- กลุ่ม 1: ผูจ้ ดั การและเจ้าของกิจการป่ าไม้
- กลุ่ม 2: อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับป่ าไม้
- กลุ่ม 3: องค์กรและกลุ่มอื่นๆ
- ผูใ้ ช้บริการในด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้รบั การพิจารณาจากฝ่ ายเลขาคณะกรรมการฯ ให้
เป็ นผูร้ อ้ งเรียน
3.3 ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC)
3 .4
คณะกรรมการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นของส านั กงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย หมายถึง
คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการ โดยประธานคณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
และกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการและอานาจหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน
3.5 เรื่องอุทธรณ์ หมายถึง สิง่ ที่รอ้ งขอจากผูอ้ ุทธรณ์ สาหรับผลการพิจารณาทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ตัดสินใจของ TFCC โดยผูอ้ ุทธรณ์พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การตัดสินใจนัน้ ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดหรือ
ระเบียบการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้กาหนดไว้
หมายเหตุ: การตัดสินใจรวมถึงสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้:
- การระงับการใช้ชวคราวหรื
ั่
อการยกเลิกสัญญาของลูกค้าตาม PEFC or TFCC Logo Use Contract
- การระงับการใช้ชวคราวหรื
ั่
อการยกเลิกสัญญาของหน่ วยรับรองตาม Forest Management
Notification Contract หรือ Chain of Custody Notification Contract
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- การปฏิเสธการปรับปรุงสิง่ ที่ทาให้เกิดปั ญหาและอุปสรรค สาหรับการดาเนินงานหรือกิจกรรม
ของ TFCC
- การปฏิเสธไม่ให้มกี ารใช้เครือ่ งมือสาหรับการใช้เครือ่ งหมายของ PEFC หรือ TFCC
- ผลการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนของคณะกรรมการรับเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้
4. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์
4.1 ช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนและอุทธรณ์
4.1.1 ผู้ร้องเรียนและอุทธรณ์ ส่งเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรผ่าน
ช่องทางต่างๆ คือ
- เว็บไซต์ TFCC http://fti-tfcc.org/
- อีเมล์ TFCC info2016.tfcc@gmail.com หรือ
- เว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th หรือ
- โทรศัพท์ 02 345 1276 หรือ โทรสาร 02 345 1288
- ส่ ง จดหมาย มาที่ ส านัก งานการรับรองไม้เ ศรษฐกิจไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ โซน ซี ชัน้ 3 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
4.1.2 หากส่งผ่ านสภาอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ส ารบัญ กลางจัดส่งให้ผู้รบั เรื่อ ง
ร้องเรียนและอุทธรณ์ของ TFCC
4.1.3 สาหรับเรือ่ งร้องเรียน ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนพิจารณาความถูกต้องในเบือ้ งต้น ประกอบด้วย
- ผูร้ อ้ งเรียนเป็ นกลุ่มองค์กรลูกค้า
- มีข้อ มูล เอกสารชัด เจนเพียงพอต่ อ การพิจารณา ตามแบบสรุปเรื่อ ง Position Paper
(F-GN-061) เช่น หัวเรื่องข้อร้องเรียน ความเป็ นมา/ข้อเท็จจริง ปั ญหา ประเด็นพิจารณา
ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ
- ไม่ซ้ากับเรือ่ งร้องเรียนทีภ่ าครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ดาเนินการอยู่
4.1.4 สาหรับเรื่องร้องเรียน ผู้รบั เรื่องร้องเรียนกาหนดแนวทางในการพิจารณาไม่รบั เรื่อง
ร้องเรียน ประกอบด้วย
- ผูร้ อ้ งเรียนไม่เป็ นกลุ่มองค์กรลูกค้า หรือผูใ้ ช้บริการในด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- มีข้อมูลเอกสารไม่ชดั เจนเพียงพอต่อการพิจารณา ตามแบบสรุปเรื่อง Position Paper
(F-GN-061) เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู่ บริษทั หัวข้อร้องเรียน ความเป็ นมา/ข้อเท็จจริง ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
และข้อเสนอแนะทีม่ ี หรือ
- ซ้ากับเรือ่ งร้องเรียนทีภ่ าครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ดาเนินการอยู่
4.2 การพิจารณารับเรือ่ งร้องเรียนและอุทธรณ์
4.2.1 ผูร้ บั เรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ ทาการติดต่อผูร้ อ้ งเรียนให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนหรืออุทธรณ์
4.2.2 สาหรับเรื่องร้องเรียน ผู้รบั เรื่องร้องเรียนควรประสานเพื่อขอข้อมูลและเอกสารเพิม่ เติมจาก
ผูร้ อ้ งเรียน และหากไม่ได้รบั ข้อมูลและเอกสารเพิม่ เติมภายใน 30 วันนับจากวันร้องขอ ให้ถอื เป็ นอันสิ้นสุด
และปิ ดเรือ่ งร้องเรียน
4.2.3 สาหรับเรื่องร้องเรียน ในกรณีท่เี รื่องร้องเรียนไม่ได้รบั การพิจารณาตามเงื่อนไขทีก่ าหนด ให้ผู้รบั
เรือ่ งร้องเรียนทาการแจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 7 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั ผลการพิจารณา
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4.2.4 หากพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ ให้ผรู้ บั เรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ดาเนินการ
ตามแบบสรุปเรือ่ ง Position Paper (F-GN-061) เพื่อพิจารณารับเรือ่ งร้องเรียนและอุทธรณ์
4.3 การพิจารณาผลเรือ่ งร้องเรียนและอุทธรณ์
4.3.1 ผู้รบั เรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ นาเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ มาลงทะเบียนตามแบบ
ทะเบียนรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (F-GN-059) และแบบขอให้ดาเนินการ
ปฏิบตั กิ ารแก้ไข (F-GN-029)
4.3.2 ผู้ร บั เรื่อ งร้อ งเรีย นและอุ ทธรณ์ ต้องท าการวิเคราะห์การมีส่ วนได้ส่ วนเสียระหว่ าง
คณะกรรมการรับเรือ่ งร้องเรียน ของสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย และผูร้ อ้ งเรียน เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความโปร่งใสและเป็ นธรรมตามขัน้ ตอนการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนและอุทธรณ์
4.3.3 ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการฯ นาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
ของสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย เพื่อหารือและกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาภายใน 7 วัน นับ
จากวันพิจารณารับเรือ่ งร้องเรียนและอุทธรณ์
4.3.4 คณะกรรมการรับเรือ่ งร้องเรียน ของสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ต้องดาเนินการจัด
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ ให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียน (TFCC OM 001)
4.3.5 คณะกรรมการรับเรือ่ งร้องเรียน ของสานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ต้องใช้วธิ กี ารแบบ
เห็นพ้องต้องกัน (Consensus) โดยประธานคณะกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุ การ พิจารณา
ร่ วมกันในระหว่ างการประชุ ม และการสรุ ปมติท่ีประชุ ม ตามที่ก าหนดไว้ ในคู่ ม ือการปฏิบ ัติงานของ
คณะกรรมการรับเรือ่ งร้องเรียน (TFCC OM 001)
4.3.6 ในกรณีทเ่ี กิดความไม่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างการประชุม สาหรับเรื่องร้องเรียนและ
อุ ทธรณ์ ท่ีอ ยู่ใ นระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการรับเรื่อ งร้อ งเรียน ของสานักงานการรับรอง
ไม้เศรษฐกิจไทย กรรมการและเลขานุ การฯ ต้องนาเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ดงั กล่าวเข้าสู่ การพิจารณา
ของคณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC)
4.3.7 ผู้รบั เรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนและอุทธรณ์ ทราบ
ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
4.4 การติดตามและประเมินผล
4.4.1 ผูร้ บั เรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ ติดตามผลการดาเนินการข้อร้องเรียนและอุทธรณ์ พร้อม
แจ้งผลการดาเนินการให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 30 วันทาการนับจากวันทีม่ มี ติการประชุม
4.4.2 หากยังดาเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ให้ ผู้รบั เรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบเป็ นระยะๆ
4.4.3 หากดาเนิน การแก้ไ ขแล้ว เสร็จ ให้ ผู้รบั เรื่อ งร้อ งเรียนและอุ ทธรณ์ ส รุปสถานะการ
ดาเนินงานตามแบบทะเบียนรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับอุตสาหกรรม (F-GN-059)
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4.5 สรุปผลและรายงานต่อกองเลขาธิการ
4.5.1 ผู้รบั เรื่อ งร้อ งเรียนและอุทธรณ์ ส รุปรายงานความคืบหน้ าของการดาเนินการ หรือ
สถานะปั จจุบนั ตามแบบรายงานความคืบหน้ าปั ญหาร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุต สาหกรรม
(F-GN-060) รายงานต่อกองเลขาธิการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ส.อ.ท. ทุกเดือน เพื่อ
พิจารณาการดาเนินการตามลาดับ
4.5.2 เจ้าหน้าทีง่ านกรรมการนาผลสรุปสถานะปั จจุบนั (F-GN-060) ขึน้ Website ส.อ.ท. เพื่อให้
สมาชิกได้รบั ทราบความคืบหน้าภายใน 2 วันทาการหลังจากจบการประชุมคณะกรรมการบริหาร
4.6 รวบรวมประมวลผลการดาเนินงาน
4.6.1 เจ้าของเรื่องรวบรวมประมวลผลการดาเนินงาน ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม ตามหัวข้อควบคุมและเป้ าหมายที่กาหนด แบบสรุปการดาเนินกิจกรรมของฝ่ าย สถาบัน/
(F-GN-050) ให้แล้วเสร็จ และนาส่งงานระบบคุณภาพเป็ นประจาทุกวันศุกร์สปั ดาห์ท่ี 1 ของเดือนถัดไป
4.6.2 เสนอผูอ้ านวยการ สอก. พิจารณา หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ให้ดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนการดาเนินงานเรือ่ ง การปฏิบตั กิ ารแก้ไขและการปฏิบตั กิ ารป้ องกัน (PM-GN-011)
4.6.3 สรุปผลนาเสนอคณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานทุก 2 เดือน
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5. แผนผังแสดงขัน้ ตอนการดาเนิ นงานเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์

ผูร้ อ้ งเรียน/ผูอ้ ุทธรณ์

ช่องทางการร้องเรียนและอุทธรณ์
- เว็บไซต์ TFCC http://fti-tfcc.org/

- อีเมล์ TFCC info2016.tfcc@gmail.com หรือ

- แจ้ ง ผู้ ร้ อ งเรี ย นและอุ ท ธรณ์ เ บื้ อ งต้ น
ภายใน 7 วัน นับจากวันทีพ่ จิ ารณารับเรื่อง
ร้องเรียน
- ขอข้อมูลเพิม่ เติม ภายใน 30 วัน
- แจ้ งผลการพิ จารณาให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นและ
อุทธรณ์ทราบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่
ได้รบั การพิจารณา

- เว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th
- โทรศัพท์ หรือจดหมาย

- แจ้งผลการพิจารณาภายใน 5 วันทาการ
- ติดตามผล ภายใน 30 วัน

ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนและอุทธรณ์
- TFCC
- สารบัญกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รับพิจารณา
ดาเนินการตาม
- แบบสรุปเรือ่ ง Position Paper (F-GN-061)
- แบบทะเบียนรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรม (F-GN-059)
- แบบขอให้ดาเนินการปฏิบตั กิ ารแก้ไข (F-GN-029)
แล้วเสร็จ
ประชุมคณะกรรมการรับเรื่องร้ องเรียน
สานักงานการรับรองไม้ เศรษฐกิจไทย ภายใน 7 วัน

สรุปผลและรายงานต่อกองเลขาธิการ
- แบบรายงานความคืบหน้าปั ญหาร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรม (F-GN-060) ทุกเดือน
- แบบสรุปการดาเนินกิจกรรมของฝ่ าย/สถาบัน (F-GN-050) และนาส่ง
งานระบบคุณภาพเป็ นประจาทุกวันศุกร์สปั ดาห์ท่ี 1 ของเดือนถัดไป
- แบบการปฏิบตั กิ ารแก้ไขและการปฏิบตั กิ ารป้ องกัน (PM-GN-011)
หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
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6. การควบคุมบันทึก
ที่

ชื่อเอกสาร

รหัส
เอกสาร

ผูจ้ ดั ทา

ผูอ้ นุมตั ิ

การจัดเก็บ
เอกสาร

ระยะเวลา
ทบทวนเอกสาร

เอกสารต้นฉบับข้อ
ร้องเรียนและอุทธรณ์
หรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
สาเนาข้อร้องเรียนและ
อุทธรณ์

-

เจ้าหน้าที่
TFCC

-

เจ้าหน้าที่
TFCC

จนเสร็จสิน้ การ
พิจารณา

-

เจ้าหน้าที่
TFCC

-

เจ้าหน้าที่
TFCC

จนเสร็จสิน้ การ
พิจารณา

3.

แบบสรุปเรื่อง Position
Paper

F-GN-061

เจ้าหน้าที่
TFCC

กรรมการและ
เลขานุการฯ

เจ้าหน้าที่
TFCC

2 ปี หรือ จน
เสร็จสิน้ การ
พิจารณา

4.

แบบทะเบียนการรับข้อ
ร้องเรียนและ
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรม

F-GN-059

เจ้าหน้าที่
TFCC

กรรมการและ
เลขานุการฯ

เจ้าหน้าที่
TFCC

ตลอดไป

เจ้าหน้าที่
TFCC

กรรมการและ
เลขานุการฯ

เจ้าหน้าที่
TFCC

ตลอดไป

F-GN-060

เจ้าหน้าที่
TFCC

กรรมการและ
เลขานุการฯ

เจ้าหน้าที่
TFCC

2 ปี

F-GN-050

งานระบบ
คุณภาพ

-

งานระบบ
คุณภาพ

1 เดือน

1.

2.

5.
6.

7.

แบบขอให้ดาเนินการ
ปฏิบตั กิ ารแก้ไข
แบบรายงานความ
คืบหน้าปั ญหาร้องเรียน
และข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรม
สรุปการดาเนินกิจกรรม
ของฝ่ ายสถาบัน/

F-GN-029
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