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ຄູູ່ມືຜູູ້ ໃຊູ້  ASSIST ສ າລັບພາກເອກະຊົນ   
 

 

ກູ່ຽວກັບປືູ້ ມຄູູ່ມືນ ູ້    
ປ ື້ ມຄູື່ມ ນ ື້  ເປັນຄ າແນະນ າ ແລະ ຂັື້ ນຕອນຕື່າງໆສ າລັບຜູື້ ມ ສື່ວນກື່ຽວຂື້ອງທ ື່ ສ າຄັນຂອງກົນໄກການໃຫື້ຄ າ

ປຶກສາແບບບ ື່ ເສຍຄື່າ, ແບບອອນໄລນ໌ ແລະ ແບບບ ື່ ມ ຂ ື້ ຜູກມັດ - ເປັນວິທ ແກື້ ໄຂບັນຫາຂອງອາຊຽນສ າລັບ

ການລົງທ ນ, ການບ ລິ ການ ແລະ ການຄື້າ ຫ   'ASSIST' - ໄດື້ ຮັບການສື້າງຕັື້ ງຂຶື້ ນໂດຍມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ ອແກື້

ໄຂບັນຫາໃນການດ າເນ ນງານທ ື່ ວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນປະສົບພົບພ ື້ ໃນປະເດັນບັນຫາຂື້າມຊາຍແດນທ ື່ ກື່ຽວ

ຂື້ອງກັບການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດຕາມຂ ື້ ຕົກລົງສັນຍາເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງປະຊາຄົມ

ເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC). 

 

ພາກທ  1 ຂອງປ ື້ ມຄູື່ມ ນ ື້  ປະກອບດື້ວຍພາບລວມຂອງ ASSIST, ໂດຍກື່າວເຖິງຂອບເຂດ, ຜູື້ ມ ສື່ວນ

ກື່ຽວຂື້ອງທ ື່ ສ າ ຄັນ, ຊື່ອງທາງການສ ື່ ສານ ແລະອ ື່ ນໆ, ໃນຂະນະທ ື່ ພາກທ  2 ສ ບຕ ື່ ອະທິບາຍຂັື້ ນຕອນການ

ຈັດການກັບຄ າຮື້ອງທຸກ ດື້ວຍການນ າໃຊື້ແບບຟອມຄ າຮື້ອງທຸກທາງອອນໄລນ໌, ສ າລັບຄ າຮື້ອງທຸກ ທັງແບບ

ລະບຸຊ ື່  ແລະ ແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່  ຈົນເຖິງເວລາທ ື່  ASSISTສະໜອງວິທ ແກື້ ໄຂໃຫື້ . ພາກທ  2 ຍັງນ າສະເໜ ແຜນ

ວາດກະແສຂອງຂັື້ ນຕອນແບບກະທັດຫັດງື່າຍດາຍຂອງ ASSIST. 

 

ຕາຕະລາງເອກະສານອື້າງອ ງ, ຕາຕະລາງກະແສຂອງກົນໄກ ASSIST, ຄ າຖາມທ ື່ ມັກຖາມເລ ື້ ອຍໆ (FAQs), 

ແລະ ການສຶກສາກ ລະນ ແບບສົມມຸດຕິຖານ ເພ ື່ ອໃຫື້ມ ຄວາມເຂົື້ າໃຈດ ຂ ື້ ນກື່ຽວກັບຂັື້ ນຕອນຂອງ ASSIST 

ແມື່ນມ ໃນເອ ກະສານຊື້ອນທື້າຍໃນຕອນທື້າຍຂອງປ ື້ ມຄູື່ມ ນ ື້ . 

 

ສາມາດເຂົື້ າເຖິງ ASSIST ໄດື້ໂດຍກົງໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ເອງໄດື້ທ ື່ : (http://assist.asean.org) ຫ   ໂດຍຜື່ ານ

ເວບໄຊທ໌ຖານຂ ື້ ມູນດື້ານການຄື້າແບບອອນໄລຂອງນ໌ອາຊຽນ (http://atr.asean.org). 





ຊຸດ ເຄ ື່ ອ ງມ ຂອງASSIST         

 19  

 

 

ສາລະບານ 
ກູ່ຽວກັບຄູູ່ມືສະບັບນ ູ້  ................................................................................................................................. 17 

ພາກ 1: 

ພາບລວມທົູ່ ວໄປຂອງ ASSIST ........................................................................................................... 21 

 ASSIST ແມູ່ນຫຍັງ? ....................................................................................................................... 21 

A. ເປັນຫຍັງຈ ູ່ ງສູ້າງຕັູ້ ງ ASSIST ແລະ ສູ້າງຕັູ້ ງດູ້ວຍວິທ ໃດ? ................................................................... 22 

B. ຂອບເຂດຂອງ ASSIST ແມູ່ນຫຍັງ? .............................................................................................. 23 

• ປະເດັນບັນຫາຕື່ າງໆທ ື່  ASSIST ກວມເອົາ 

• ປະເດັນບັນຫາຕື່ າງໆທ ື່  ASSIST ບ ື່ ກວມເອົາ   

C. ຄຸນລັກສະນະສ າຄັນຂອງ ASSIST ແມູ່ນຫຍັງ? ................................................................................. 23 

D. ແມູ່ນໃຜເປັນຜູູ້ ມ ສູ່ວນກູ່ຽວຂູ້ອງທ ູ່ ສ າຄັນພາຍໃນ ASSIST? .............................................................. 24 

1. ວິສາຫະກິດອາຊຽນ .......................................................................................................................................... 24 

2. ຜູື້ ດູແລລະບົບກາງ ........................................................................................................................................... 25 

3. ບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນຕົື້ ນທາງ .............................................................................................................................. 25 

4. ບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນປາຍທາງ ............................................................................................................................. 25 

5. ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ຜູື້ ຮັບຜິດຊອບລະດັບປະເທດ   ............................................................................................................ 25 

E. ສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກໄດູ້ ຄືແນວໃດ ? .................................................................................................. 26 

1. ຄ າຮື້ອງທຸກແບບລະບຸຊ ື່   ................................................................................................................................... 26 

2. ຄ າຮື້ອງທຸກແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່  ................................................................................................................................. 26 

F. ຊູ່ອງທາງການສືູ່ ສານຂອງ ASSIST ດ າເນ ນການຄືແນວໃດ ? ................................................................. 27 

G. ເວທ ສາທາລະນະໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ........................................................................................... 29 

ພາກ 2: 

ຂັູ້ ນຕອນການຈັດການກັບຄ າຮູ້ອງທຸກ  .................................................................................................. 31 

ວິທ ການຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາ ມ ຄືແນວໃດ? ............................................................................................. 31 

A. ການນ າໃຊູ້ແບບຟອມຄ າຮູ້ອງຮຽນທຸກແບບອອນໄລນ໌ ........................................................................... 31 

1. ສ າລັບວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນ .......................................................................................................................... 31 

2. ສ າລັບສະມາຄົມການຄື້າຢູື່ ໃນອາຊຽນ ແລະ ອົງການຕົວແທນຂອງສະມາຄົມອ ື່ ນໆຢູື່ ໃນອາຊຽນ ................................... 31 

3. ສ າລັບທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ............................................................................ 31 

B. ຂັູ້ ນຕອນຕູ່າງໆໃນການຈັດການກັບຄ າຮູ້ອງທຸກ ...................................................................................... 32 

1. ສ າລັບວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຫ   ອົງການຕົວແທນຢູື່ໃນອາຊຽນ .................................................................................. 32 

2. ສ າລັບທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ............................................................................ 37



   ຊຸ ດ ເຄ ື່ ອ ງມ ຂອ ງASS IST     

 20  

 

 

 

C. ກະແສຂອງຂັູ້ ນຕອນການຈັດການກັບຄ າຮູ້ອງທຸກ    ................................................................ 39 

D. ກ ານົດເວລາການຈັດການກັບຄ າຮູ້ອງທຸກ  ........................................................................... 41 

1. ການຕ ື່ ເວລາ ...............................................................  41 

2. ການຕິດຕາມການດ າເນ ນການທ ື່ ກາຍກ ານົດເວລາ   .................................................................  41 

E. ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກອາດຈະຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜູ້ າຂອງຄ າຮູ້ອງທຸກ ...............................................  43 

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ    

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 1. 

ຕາຕະລາງເອກະສານອູ້າງອ ງສ າລັບຄ າອະທິບາຍຄ າຮູ້ອງທຸກ .........................................................  

 

45 

1.1. ບັນຊ ລາຍການສິນຄື້າປະເພດຍື່ອຍ.............................................................    45 

1.2. ບັນຊ ລາຍຊ ື່ ບັນດາຂະແໜງ ແລະ ຂະແໜງການຍື່ອຍຂອງການບ ລິການ ..............................  47 

 

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 2. 

ແຜນຜັງກະແສຂອງກົນໄກ ASSIST ແລະ ໄລຍະເວລາທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ  ..................................  

 

 

53 

2.1. ສ າລັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນ ຫ   ອົງການຕົວແທນຢູື່ໃນອາຊຽນຍ ື່ ນເຂົື້ າມາ ......... 53 

2.2. ສ າລັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ໄດື້ ລົງທະບຽນຢູື່ໃນອາຊຽນຍ ື່ ນເຂົື້ າມາ . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 3. 

ບັນດາຄ າຖາມທ ູ່ ຖາມເລືູ້ ອຍໆ  (FAQs) .....................................................................  

 

55 

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 4. 

ກ ລະນ ສ ກສາແບບສົມມຸດຕິຖານ  ..............................................................................................  

 

63 

ຕາຕະລາງຂອງຮູບຕູ່າງໆ   

ຮູບ 1. ການສ ື່ ສານ/ໂຄງສື້າງແບບສື້າງສັນຂອງ ASSIST   .......................  28 

ຮູບ 2. ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນ ຫ   ອົງການຕົວແທນຢູື່ໃນອາຊຽນຍ ື່ ນເຂົື້ າມາ .....................  40 

ຮູບ 3. ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ໄດື້ ລົງທະບຽນຢູື່ໃນອາຊຽນຍ ື່ ນເຂົື້ າມາ .............  40 

 

 

 

 



ຊຸດ ເຄ ື່ ອ ງມ ຂອງASSIST         

 21  

 

 

 

ພາກ 1 : 

ພາບລວມຂອງ ASSIST 
ພາກນ ື້ ຂອງຂອງປ ື້ ມຄູື່ມ ນ ື້ ຈະສະເໜ ພາບລວມຂອງສິື່ ງທ ື່ ເປັນ ASSIST ແລະໂຄງສື້າງຂອງມັນ (ເຊັື່ ນວື່າ, ການສື້າງຕັື້ ງ, ຂອບເຂດ, 

ຄຸນລັກສະນະທ ື່ ສ າຄັນ, ຜູື້ ດ າເນ ນການ ຫ   ຜູື້ ປະຕິບັດງານທ ື່ ສ າຄັນ, ປະເພດຄ າຮື້ອງທຸກ, ຊື່ອງທາງການສ ື່ ສານ ແລະ ເວທ ປຶກສາ

ຫາລ ສາທາ ລະນະ). 

 

 

 ASSIST ແມູ່ນຫຍັງ? 

ASSIST ຖ ກອອກແບບມາ ເພ ື່ ອເປັນເຄ ື່ ອງມ ທ ື່ ສ າຄັນໃນການອະນຸຍາດ, ອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກແລະ ຊຸກຍູື້ ໃຫື້ ຜູື້ ປະກອບການທຸລະກິດອາຊຽນ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດື້

ພົວພັນໂດຍກົງກັບລັດຖະ ບານຂອງແຕື່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ແກື້ ໄຂ

ບັນຫາການຄື້າໃນເບ ື້ ອງຕົື້ ນ. 

 

ASSIST ສາມາດໃຊື້ໄດື້ພຽງແຕື່ສ າລັບບັນຫາການຄື້າຂື້ າມເຂດແດນພາຍໃນອາຊຽນເທົື່ ານັື້ ນລະຫວື່າງວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ທ ື່

ໄດື້ ຈົດທະ ບຽນຢື່າງຖ ກ ຕື້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃດໜຶື່ ງ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃດໜຶື່ ງໃນ 9 

ປະເທດສະມາຊິກອາ ຊຽນອ ື່ ນໆ. ດັື່ ງນັື້ ນ, ASSIST ບ ື່ ສາມາດຖ ກນ າໃຊື້ເພ ື່ ອຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຕ ື່ ລັດຖະບານຂອງປະເທດທ ື່ ຢູື່ນອກ

ຂອບເຂດອາຊຽນ. ASSIST ຍັງອາດຈະຖ ກນ າມາໃຊື້ເພ ື່ ອແກື້ ໄຂບັນຫາບ ລິສັດອ ື່ ນໆທ ື່ ມ ບັນຫາ. 

 

ASSIST ແມື່ນລະບົບໂຄງສື້າງທ ື່ ດ າເນ ນການໃນອິນເຕ ເນັດ ແລະ ເປັນມິດກັບທຸລະກິດເພ ື່ຶ ອຮັບ, ປະມວນຜົນ ແລະ ຕອບຕ ື່ ຄ າ

ຮື້ອງທຸກຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໜື່ວຍງານຕົວແທນ ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດທ ື່ ຖ ກແຕື່ງຕັື້ ງສົື່ ງມາ. 

 

ການຮື້ອງທຸກພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ ASSIST ແມື່ນຈ າກັດ ເພ ື່ ອໃຊື້ສະເພາະກັບບັນຫາການດ າເນ ນງານທ ື່ ບັນດາວິສາຫະກິດ

ອາຊຽນພົບເຫັນກື່ ຽວກັບບັນຫາການຄື້າຂື້ າມເຂດແດນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດສັນຍາເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ໃນ

ຂອບເຂດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC). 

 

ASSIST ແມື່ນວິທ ການສ ື່ ສານທ ື່ ບ ື່ ມ ການຜູກມັດ ແລະ ໃຫື້ຄ າປຶກສາຊຶື່ ງຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ເລັື່ ງດື່ວນແລະມ ປະສິດທິຜົນ

ສ າລັບບັນດາວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ປະສົບກັບບັນຫາການຄື້າໃນເວລາດ າເນ ນທຸລະກິດຂື້າມເຂດແດນພາຍໃນພາກພ ື້ ນອາຊຽນ. 

ການທ ື່ ວື່ າ 'ບ ື່ ມ ຂ ື້ ຜູກມັດ' ໝາຍເຖິງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອາດຈະຕັດສິນໃຈທ ື່ ຈະບ ື່ ຍອມຮັບຄ າຮື້ອງທຸກຫ  ບ ື່ ສະເໜ 

ການແກື້ ໄຂເມ ື່ ອຄ າຮື້ອງທຸກໄດື້ຍ ື່ ນເຂົື້ າໃນລະບົບ ASSIST. ເຖິງແມື່ນວື່າ ASSIST ບ ື່ ມ ຂ ື້ ຜູກມັດ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ

ອາຊຽນຈະຈັດການກັບການຮື້ອງທຸກບົນພ ື້ ນຖານຂອງຄວາມພະຍາຍາມທ ື່ ດ ທ ື່ ສຸດ. 

 

ASSIST ແມື່ນເປັນທ ື່ ໃຫື້ຄ າປຶກສາຫາລ ຕາມລັກສະນະຂອງມັນ, ໝາຍເຖິງ ບ ື່ ແມື່ນລະບົບຕຸລາການທ ື່ ຈະເປ ດເຜ ຍຕ ື່ ໜື້ າສານ

ປະຊາຊົນລະດັບຊາດ ຫ   ລະດັບສາກົນ ແລະ ບ ື່ ໄດື້ ຮັບການຄຸື້ມຄອງ ແລະ ຕັດສິນໂດຍຜູື້ ພິພາກສາອິດສະຫ ະ, ຜູື້ ຕັດສິນ, ຜູື້ ໄກື່

ເກື່ຍ, ຄະນະຜູື້ ຊື່ຽວ ຊານ ຫ   ອົງການພິພາກສາທ ສາມ. ມັນເປັນທ ື່ ເປ ດເຜ ຍໂດຍການໃຫື້ຄ າປຶກສາຫາລ ທາງອິນເຕ ເນັດໂດຍກົງ

ຜື່ ານລະບົບຊອບແວຂອງASSIST ລະຫວື່າງວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ບ ລິສັດຫ   ໜື່ວຍງານຕົວແທນຂອງຕົນ, ສະມາຄົມການຄື້າ, 

ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ ຫ  ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ຖ ກແຕື່ງຕັື້ ງ) ແລະລັດຖະບານ

ອາຊຽນ. 

 

ASSIST ແມື່ນການບ ລິການທ ື່ ບ ື່ ເສຍຄື່າ, ດ າເນ ນງານໂດຍຜື່ ານສະຖານທ ື່ ອອນລາຍທ ື່ ບ ລິຫານໂດຍກອງເລຂາອາຊຽນ. ບ ື່ ມ ຄື່າ

ໃຊື້ຈື່າຍໃດໆ, ບ ື່ ມ ຄື່າທ ານຽມ ແລະ ບ ື່ ມ ຄື່າລົງທະບຽນ ຫ   ຍ ື່ ນສະເໜ ຄື່າໃຊື້ຈື່າຍໃນການນ າໃຊື້ ASSIST. ເວັບໄຊທ໌ ASSIST 

ແມື່ນອ ງໃສື່ຮູບແບບກະທັດຫັດງື່າຍດານ ແລະ ເປັນມິດກັບຜູື້ ໃຊື້, ມ ຄຸນລັກສະນະໃນລະດັບສູງທ ື່ ສາມາດສົື່ ງການແຈື້ງເຕ ອນ 

ແລະ ການສ ື່ ສານໂດຍຄອມ ພິວເຕ ແບບອັດຕະໂນມັດ (ເຊັື່ ນ: ການສົື່ ງອ ເມລ), ໂດຍອ ງໃສື່ຂັື້ ນຕອນຂອງການດ າເນ ນການ ແລະ 
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ໄລຍະເວລາທ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ . ອັນນ ື້ ແມື່ນແນໃສື່ເພ ື່ ອເຮັດໃຫື້ຂະບວນການດ າເນ ນໄປຢື່າງສະດວກສະບາຍ, ວື່ອງໄວ, ງື່າຍຕ ື່ ການ

ບ ລິຫານຈັດການ ແລະ ການນ າໃຊື້, ແລະ ມ ປະສິດຕິຜົນ. 
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ການຮັກສາຄວາມລັບແມື່ນມ ຄວາມສ າຄັນທ ື່ ສຸດ ແລະ ມ ພຽງແຕື່ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງໂດຍກົງ, ແລະ 

ເລຂາທິການອາ ຊຽນເທົື່ ານັື້ ນຈະມ ສິດເຂົື້ າເຖິງຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ແທື້ ຈິງ ແລະ ວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ໄດື້ສະເໜ  (ຈົື່ ງອື້າງອ ງເຖິງຜູື້ ທ ື່ ໄດື້ໃຫື້ການປະຕິເສດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເດັນຕື່າງໆທ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ , ຊຶື່ ງສາມາດເຂົື້ າເຖິງໄດື້ຕາມ link ທ ື່ ຢູື່ ໃນ footer ຂອງໜື້ າເວັບທັງໝົດຂອງ ASSIST, ໃນ

ເລ ື່ ອງນ ື້ ). 

 

ມູນໃດໆທ ື່ ຈະຖ ກແລກປື່ຽນຫ  ໂອນຍື້ າຍຜື່ ານ ASSISTນັື້ ນແມື່ນ ບ ື່ ສາມາດເອົາອອກໃຊື້ຕ ື່ ມາໃນສານກົດໝາຍ ເພ ື່ ອຈຸດປະສົງໃນການ

ດ າເນ ນຄະດ ພາຍໃນປະເທດ ຫ   ການແກື້ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື່ ງລະຫວື່າງປະເທດ (ເຊັື່ ນ: ອົງການການຄື້າໂລກ (WTO) ແລະ/ຫ   ອາຊຽນ). ການ

ປະຕິເສດຂອງ ASSIST ແມື່ນມ ຄວາມຈະແຈື້ງ. ບ ື່ ມ ຂ ື້ ມູນ ຫ   ຄ າຖະແຫ ງໃດໆຂອງຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ຫ   ຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ຢູື່ ໃນ

ຂັື້ ນຕອນດ າເນ ນການຂອງ ASSIST ສາມາດນ າໃຊື້ໃນການດ າເນ ນຄະດ ໃນລະດັບປະເທດ ຫ   ລະດັຍສາກົນໄດື້ເລ ຍ. ແຕື່ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່

ຕາມ, ໃນຂະນະທ ື່ ບ ື່ ມ ຜົນບັງຄັບໃຊື້ໃນສານກົດໝາຍ, ວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ສະເໜ  ອາດຈະມ ມູນຄື່າສະເພາະໃນສະພາບການທ ື່ ຄື້າຍຄ ກັນຂອງ

ການຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວ ກື່ອນທ ື່ ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ທ ື່ ໃຫື້ບ ລິຫານ (ເຊັື່ ນ: ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ພາສ , ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ການຄື້າ, ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ອອກໃບອະນຸຍາດນ າເຂົື້ າ

, ໜື່ວຍງານປະເມ ນຄວາມສອດຄື່ອງ, ແລະອ ື່ ນໆ.) ຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ໄດື້ສະເໜ ວິທ ແກື້ ໄຂ. 

 

A. ເປັນຫຍັງ ແລະ ASSIST ສູ້າງຕັູ້ ງຂືູ້ ນມາໄດູ້ຄືແນວໃດ ? 

 

ຕາມການມອບໝາຍຂອງບັນດາຜູື້ ນ າອາຊຽນ, ໄດື້ສື້າງຕັື້ ງກົນໄກ ASSIST ຂຶື້ ນ ເພ ື່ ອຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດການໃຫື້ຄ າປຶກສາອາຊຽນ 

ເພ ື່ ອແກື້ ໄຂບັນຫາການຄື້າ ແລະ ການລົງທ ນ (ACT) ທ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ພາຍໃຕື້ ສັນຍາການຄື້າອາຊຽນ (ATIGA) ແລະ ໄດື້ສື້າງຂ ື້ ນ

ແບບກະທັດຫັດງື່າຍດາຍດື້ວຍການຖ ເອົາລະບົບ SOLVIT ຂອງສະຫະພາບເອ ຣົບເປັນຕົວຢື່າງ. 

 

ແມື່ນກົນໄກການປຶກສາຫາລ ທ ື່ ໄດື້ ທົດລອງໃຊື້ໃນປ  2000, ຕາມທ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ໃນມາດຕາ 88 ຂອງສັນຍາການຄື້າອາຊຽນ ແລະ ມ ຢູື່

ໃນຖະ ແຫ ງການ ASEAN Concord II (Bali Concord II). 

 

ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ເສດຖະກິດອາວຸໂສ ASEAN ໄດື້ ຮັບຮອງເອົາຂ ື້ ສະເໜ ໂດຍ ARISE (ການສະໜັບສະໜູນ ການເຊ ື່ ອມໂຍງພາກພ ື້ ນ

ອາຊຽນຈາກສະຫະ ພາບເອ ຣົບ) ກື່ ຽວກັບແນວຄວາມຄິດສ າລັບ ASSIST ແລະແນະ ນ າໃຫື້  ARISE ສື້າງຕັື້ ງກົນໄກທ ື່ ຈ າເປັນ, ຂັື້ ນ

ຕອນລະອຽດແລະຂ ື້ ແນະນ າສ າລັບ ASSIST, ແລະເວບໄຊທ໌ທ ື່ ໄດື້ອະນຸຍາດໃຫື້ ຜູື້ ດ າເນ ນການຫ  ປະຕິບັດງານຫລັກທ ື່ ສ າຄັນສາມາດ

ເຂົື້ າເຖິງ ASSIST ຜື່ ານທາງອິນເຕ ເນັດໄດື້ . 

 

ASSIST ຢ ນຢັນອ ກເທ ື່ ອໜຶື່ ງກື່ ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທ ື່ ເປັນທ ື່ ປຶກສາ ແລະ ບ ື່ ມ ການຜູກມັດຂອງ ACT, ໃນຂະນະທ ື່ ມ ການປັບປຸງ

ໂຄງສື້າງໃຫື້ທັນສະໄໝ ແລະ ເຮັດໃຫື້ ກົນໄກປະຕິບັດງານໄດື້ຢື່ າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນສູງຂ ື້ ນ. ດັື່ ງນັື້ ນ, ASSIST ເຮັດ

ໜື້ າທ ື່ ເປັນກົນໄກເພ ື່ ອແກື້ ໄຂບັນຫາໄດື້ຢື່າງໄວວາ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນຂອງບັນຫາການດ າເນ ນງານທ ື່ ບັນດາວິສາຫະກິດອາຊຽນພົບ

ເຫັນກື່ ຽວກັບບັນຫາຂື້າມຊາຍແດນທ ື່ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດຂ ື້ ຕົກລົງອາຊຽນທ ື່ ຢູື່ ໃນຂອບເຂດມາດຕາ 1 ຂອງອະນຸສັນຍາ

ອາຊຽນວື່າດື້ວຍການຈັດການຄວາມຂັດແຍື້ ງ. ໄດື້ເປ ດ ASSIST ຂ ື້ ນ ໃນປ  2016 ພື້ ອມກັບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕ ເສດຖະກິດ

ອາຊຽນ (AEM) ຄັື້ ງທ  48 ໃນເດ ອນສິງຫາ ປ  2016 ຊຶື່ ງເປັນໜຶື່ ງໃນບັນດາຂ ື້ ສະເໜ ສ າຄັນພາຍໃຕື້ການເປັນປະທານອາຊຽນ

ຂອງສປປລາວ. ຈຸດປະສົງ ແລະ ການເຂົື້ າເຖິງ ASSIST ແມື່ນການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການລົງມ ປະຕິບັດທັງໃນເອກະສານ ແລະ 

ໃນຈິດໃຈຂອງສັນຍາການຄື້າອາຊຽນ, ເຊັື່ ນດຽວກັນກັບທັງອະນຸສັນຍາແລະ ຂ ື້ ຕົກລົງຂອງອາຊຽນກື່ ຽວກັບການຂົນສົື່ ງ, ການເງິນ 

ແລະການລົງທ ນ, ແລະ ການບ ລິການ. ໃນເບ ື້ ອງຕົື້ ນ, ASSIST ຖ ກຈ າກັດໄວື້ສະເພາະໃນການຄື້າລະຫວື່າງອາຊຽນ ເພ ື່ ອເຮັດໃຫື້

ລະບົບດັື່ ງກື່ າວສາມາດດ າເນ ນງານໄດື້ເທ ື່ ອລະກື້າວ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ASSIST ກ ື່ ໄດື້ ຮັບການສື້າງຂຶື້ ນ ເພ ື່ ອຈັດການກັບການຄື້າ

ດື້ານການບ ລິການ ແລະ ມາດຕະການການລົງທ ນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າເຊັື່ ນກັນ. 

 

ຈຸດປະສົງແມື່ນເພ ື່ ອໃຫື້ມ ວິທ ທ ື່ ງື່າຍສ າລັບພາກເອກະຊົນຂອງອາຊຽນໃຫື້ສາມາດຈັດການກັບບັນດາມາດຕະການທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນພາສ , ອູ

ປະສັກດື້ານການຄື້າທ ື່ ບ ື່ ແມື່ນພາສ , ຂ ື້ ຫຍຸື້ ງຍາກທາງດື້ານການຄື້າ ຫ   ບັນຫາການຄື້າທ ື່ ອາດຈະເປັນການກ ດຂວາງການຄື້າ ແລະ 

ການລົງທ ນໃນພາກ ພ ື້ ນ, ໂດຍຍົກບັນຫາ ຫ   ຄວາມກັງວົນຕື່າງໆ ທ ື່ ກົນໄກການເຊ ື່ ອມໂຍງອາດຈະບ ື່ ຮັບການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດຢື່າງ

ເຕັມສື່ວນ ຫ   ຕາມເນ ື້ ອໃນຂອງຂ ື້ ຕົກລົງພາກພ ື້ ນໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຊາດ. 
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B. ຂອບເຂດຂອງ ASSIST ແມູ່ ນຫຍັງ? 

 

ASSIST ອະນຸຍາດໃຫື້ມ ແຕື່ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າສິນຄື້າ, ການຄື້າດື້ານການບ ລິການ ແລະ ບັນຫາການລົງທ ນທ ື່

ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າພາຍໃນອາຊຽນເທົື່ ານັື້ ນ. 

 

ປະເດັນບັນຫາທ ູ່ ໄດູ້ ຮັບການຄຸູ້ມຄອງໂດຍ ASSIST 

ບັນຫາຂື້າມເຂດແດນຫ  ບັນຫາທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດຂ ື້ ຕົກລົງເສດຖະກິດອາຊຽນໜຶື່ ງ ຫ   ຫ າຍຂ ື້ , ໝາຍຄວາມວື່າ

ຂ ື້ ຕົກລົງທ ື່ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດື້ສະຫ ຸ ບ ເພ ື່ ອຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ AEC ສ າລັບການຄື້າສິນຄື້າ, ການຄື້າດື້ານການ

ບ ລິການ ແລະ ມາດຕະການການລົງທ ນ. 

 

ບັນຫາທ ູ່ ບ ູ່ ໄດູ້ ຮັບການຄຸູ້ມຄອງໂດຍ ASSIST: 

ສິື່ ງທ ື່ ສ າຄັນແລື້ວແມື່ ນ ສິື່ ງໃດທ ື່ ຢູື່ນອກຂອບເຂດດັື່ ງທ ື່ ໄດື້ອະທິບາຍຂື້າງເທິງ. ນ ື້ ປະກອບມ :  

    ຂ ື້ ຂັດແຍື່ ງຂອງລູກຈື້າງ/ນາຍຈື້າງ ຫ   ການຮື້ອງທຸກຕ ື່ ການແບື່ ງແຍກກ ດກັື້ ນ; 

ບັນຫາທ ື່ ກ າລັງຖ ກຫ  ໄດື້ຖ ກຟື້ອງ/ໄດື້ ຕັດສິນໃນຂອບເຂດອ ານາດສານແຫື່ງຊາດ;  

 

ຄ າຮື້ອງທຸກຕ ື່ ບຸກຄົນ ຫ   ບ ລິສັດ/ທຸລະກິດ; 

ບັນຫາທ ື່ ບ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າ, ການບ ລິການ ຫ   ການລົງທ ນພາຍໃນອາຊຽນ; ປະເດັນບັນຫາຄົນເຂົື້ າເມ ອງ; 

ສິດທິໃນການອອກວ ຊາແລະທ ື່ ຢູື່ອາໄສ; ແລະ 

ການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງເງິນທຶນ ຫ   ການຊ າລະເງິນຂື້າມແດນ. 

 

 

ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ 

ASSIST ແມື່ນມ ໄວື້ພຽງແຕື່  ສ າລັບບັນຫາການຄື້າຊາຍແດນລະຫວື່ າງອາຊຽນລະຫວື່າງວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ເຊັື່ ນ: ບ ລິສັດ, ບ ື່

ແມື່ນບຸກຄົນ) ທ ື່ ໄດື້ ລົງທະ ບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃດໜຶື່ ງ ແລະ ລັດຖະບານຂອງ 1 ໃນ 9 

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອ ື່ ນໆ. ບັນດາບັນຫາພາຍໃນປະເທດທ ື່ ສະເພາະເຈາະຈົງທ ື່ ມ ຂ ື້ ພຶພາດກັບລັດຖະບານໃນປະເທດຂອງວິ

ສາຫະກິດທ ື່ ຕັື້ ງຢູື່ ນັື້ ນ ບ ື່ ສາມາດຖ ກສົື່ ງຜື່ ານທາງ ASSIST ໄດື້ . 

 

ໃນກ ລະນ ທ ື່ ຜູື້ ໃຫື້ບ ລິການ, ຊຶື່ ງຂຶື້ ນກັບບ ລິສັດແມື່ທ ື່ ຕັື້ ງຢູື່ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ X, ແຕື່ວື່ າທ ື່ ໃຫື້  ການບ ລິການຂອງຕົນໃນ

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ Y, ມ ຄວາມຕັື້ ງໃຈທ ື່ ຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຕ ື່ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ Y, ແມື່ນບ ລິສັດແມື່ ໃນອາຊຽນ 

ສະມາຊິກລັດ X ທ ື່ ຄວນຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກກື່ຽວກັບ ASSIST. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ຄະດ ດັື່ ງກື່ າວຍັງສາມາດຍ ື່ ນສະເໜ ຊ ື່ ໂດຍບ ື່ ຕື້ອງ

ລະບຸຊ ື່ ໂດຍສະມາຄົມການຄື້າທ ື່ ອາຊຽນ, ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ທະນາຍຄວາມຫ  ບ ລິສັດທະບຽນກົດໝ

າຍໃນນາມຂອງຜູື້ ຮື້ອງຮຽນຕົວຈິງ. 

 

 

C. ຄຸນລັກສະນະ ສ າຄັນຂອງ ASSIST ແມູ່ນຫຍັງ? 

ການເຊ ື່ ອມໂຍງກັບສູນການຄື້າອາຊຽນ (ATR). ໂດຍໃຫື້ສອດຄື່ອງກັບສັນຍາການຄື້າສິນຄື້າອາຊຽນ (ATIGA), ATR ມ 

ຈຸດປະສົງເພ ື່ ອໃຫື້ຄວາມໂປື່ ງໃສກື່ ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການການຄື້າແລະພາສ ຂອງທຸກໆປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 

ATR ແມື່ນລະບົບການໂຕື້ຕອບທາງອ ເລັກໂທຣນິກໂດຍທ ື່ ທາງຄົນທົື່ ວໄປສາມາດເຂົື້ າເຖິງຂ ື້ ມູນທ ື່ ມ ຢູື່ ໃນຖານຂ ື້ ມູນການຄື້າ

ແຫື່ງຊາດ (NTRs) ຂອງແຕື່ລະປະ ເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດື້ ; 

 

ລະບົບເວັບທ ື່ ກະທັດຫັດງື່າຍດາຍ ແລະ ເປັນມິດກັບຜູື້ ໃຊື້ທ ື່ ສາມາດເຂົື້ າເຖິງໄດື້  ແລະ ນ າໃຊື້ໄດື້ໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່າ, ໂດຍບັນດາວິສາຫະ

ກິດອາ ຊຽນທ ື່ ປະສົບບັນຫາດື້ານການຄື້າໃນເວລາທ ື່ ມ ການສົື່ ງອອກສິນຄື້າ ຫ   ການບ ລິການຂອງພວກເຂົາ, ຫ   ໃນເວລາທ ື່ ລົງທ ນ
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ເຂົື້ າປະເທດອາ ຊຽນອ ື່ ນໆ;  
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'ລະບົບຕິດຕາມການດ າເນ ນການ' ແລະ 'ລະບົບແຈື້ງເຕ ອນສະຖານະ' ທ ື່ ອະນຸຍາດໃຫື້ ຜູື້ ດ າເນ ນການທ ື່ ສ າຄັນສາມາດຕິດຕາມ

ການດ າເນ ນການທາງອິນເຕ ເນັດໄດື້ ; 

ຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນໃນການຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໂດຍບ ື່ ເປ ດເຜ ຍຊ ື່ ໂດຍການດ າເນ ນການຜື່ ານສະມາຄົມການຄື້າ

ທ ື່ ອາຊຽນ, ຫ   ໜື່ວຍງານຕົວແທນອ ື່ ນໆເຊັື່ ນ: ຫື້ອງການການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   

ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ, ໃນເວລາທ ື່ ຕື້ອງການໃຫື້ປິດບັງໄວື້ ເປັນຄວາມລັບໂດຍຜູື້ ຮື້ອງທຸກ;  

ການສອນແບບຜື່ ານລະບົບອອນໄລນ໌ທາງອິນເຕ ເນັດແມື່ນມ ຢູື່ ໃນເວັບໄຊທ໌ ASSIST ແລະ ເວບໄຊທ໌ນ ື້ ຈະມ ທຸກພາສາໃນ

ອາຊຽນໃນໄວໆນ ື້  (ແຕື່ກ ລະນ ຄະດ ການຮື້ອງທຸກ ອາດຈະຕື້ອງຍ ື່ ນເປັນພາສາອັງກິດເທົື່ ານັື້ ນ). 

ເວທ ສົນທະນາສາທາລະນະທ ື່ ມ ຂ ື້ ມູນກື່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ຈ ານວນຂອງການສະໝັກ, ການສຶກສາກ ລະນ ຂອງບັນຫາທ ື່ ໄດື້ ຮັບ

ການແກື້ ໄຂ, ແລະ ຄ າຕິຊົມຈາກວິສາຫະກິດອາຊຽນອາດຈະຖ ກເຜ ຍແຜື່ . 

 

 

D. ແມູ່ນໃຜເປັນຜູູ້ດ າເນ ນການທ ູ່ ສ າຄັນໃນ ASSIST? 

1. ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (AE) 

 

ນິຍາມຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນແມູ່ນຫຍັງ ແລະ ຜູູ້ ໃດມ ເງືູ່ ອນໄຂໃນການເປັນວິສາຫະກິດອາຊຽນ? 

ແມື່ນບ ລິສັດທ ື່ ໄດື້ ລົງທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງ ໃນ 1 ໃນ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 

 

 

ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ 

ມ ແຕື່ບ ລິສັດອາຊຽນເທົື່ ານັື້ ນທ ື່ ຈະໃຊື້ ASSISTໄດື້ . ບຸກຄົນທ ື່ ມ ຄ າຮື້ອງທຸກສື່ວນຕົວບ ື່ ສາມາດຍ ື່ ນຄ າ ຮື້ອງທຸກກື່ຽວກັບ ASSIST

ໄດື້ . ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ທະນາຍຄວາມທ ື່ ເປັນລາຍບຸກຄົນສາມາດຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໃນນາມລູກຄື້າຂອງຕົນ, ທ ື່ ແມື່ນວິສາຫະກິດ

ອາຊຽນທ ື່ ຈົດທະບຽນຖ ກຕື້ອງ. 

 

ແມູ່ນໃຜສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນ? 

ຜູື້ ຕາງໜື້ າທ ື່ ອາຊຽນ (ໝາຍເຖິງໜຶື່ ງ ທ ື່ ຈົດທະບຽນຖ ກຕື້ອງ ໃນໜຶື່ ງຈາກສິບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ), ເຊັື່ ນ: ສະມາຄົມການ

ຄື້າທ ື່ ອາ ຊຽນ, ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ຫ  ສະຫະພັນທຸລະກິດສາມາດນ າໃຊື້ ASSIST ແລະຍົກບັນຫາ, ການສອບຖາມຫ  

ການຮື້ອງທຸກຜື່ ານ ASSIST ໃນນາມຂອງສະມາຊິກຄົນໜຶື່ ງ ຫ   ສະມາຊິກຫ າຍຄົນທ ື່ ມ ບັນຫາການຄື້າອັນດຽວກັນ. 

 

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ໄດື້ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ, ໄດື້ຖ ກຍອມຮັບຢື່າງຖ ກຕື້ອງວື່າຈະປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງ 1 ໃນ 

10 ສິດອ ານາດຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ອາດຈະເປັນຕົວແທນໃຫື້ແກື່ ວິສາຫະກິດອາຊຽນ ແລະ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຜື່ ານ 

ASSIST ໃນນາມລູກຄື້າຂອງຕົນ. 

 
 

ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ  

ສ າລັບວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ຫ   ໜື່ ວຍງານຕົວແທນ) ທ ື່ ຈະຂຶື້ ນທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງ, ວິສາຫະກິດອາຊຽນຕື້ອງໄດື້ປະຕິບັດພັນທະ

ຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດທ ື່ ຕົນດ າເນ ນງານ ແລະ ຈົດທະບຽນເປັນສະມາຄົມທຸລະກິດ ຫ   ການຄື້າ/ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ/

ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ແລະ ໄດື້ ຮັບໃບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນທຸລະກິດ. ເພ ື່ ອໃຫື້ທະນາຍຄວາມປະຕິບັດໃນນາມຂອງລູກຄື້າພາຍໃຕື້  

ASSIST, ໃບອະນຸຍາດວິຊາຊ ບທ ື່ ອອກໃຫື້ສອດຄື່ອງກັບກົດ ໝາຍທ ື່ ມ ຢູື່ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ ຕື້ອງໄດື້ເອົາມາສະ

ແດງໃຫື້ ເຫັນ. 
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2. ຜູູ້ ດູແລລະບົບ (CA) 

ກອງເລຂາອາຊຽນແມື່ນຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST ແລະ ໃນຄວາມສາມາດທ ື່ ມ ນ ື້ ຈະໃຫື້ການຄຸື້ມຄອງການດ າເນ ນການທາງ

ອິນເຕ ເນັດ ແລະ ຮັກສາລະບົບ ASSIST ໃຫື້ດ າເນ ນການໄດື້ດ . 

 

ທຸກການສ ື່ ສານໃນບັນດາຜູື້ ດ າເນ ນການທ ື່ ສ າຄັນໃນ ASSIST ແມື່ນຜື່ ານ ແລະ ຖ ກຄັດເລ ອກໂດຍຜູື້ ດູແລລະບົບ. 

 

ຜູື້ ດູແລລະບົບ, ຫ ັ ງຈາກໄດື້ທ າການກວດສອບທ ື່ ເໝາະສົມ, ກ ື່ ຈະສົື່ ງລາຍລະອຽດການຮື້ອງທຸກໄປທ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່  ຂອງ ASSIST 

(ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ) ໃນປະເທດສະມາຊິກທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ. 

 

ຜູື້ ດູແລລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄ ບໜື້ າ ແລະ ຕອບກັບຄ ນໄປຫາຜູື້ ສະໝັກ (ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ຕົວແທນ ຫ   

ທະນາຍ ຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ໄດື້ ຮັບແຕື່ງຕັື້ ງ) ເພ ື່ ອໃຫື້ ວິທ ການແກື້ ໄຂບັນຫາໃຫື້ແກື່ ຜູື້ ທ ື່ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ. 

 

 

3. ຈຸດຕິດຕ ູ່ ຕົູ້ ນທາງ (HCP) 

ອົງການແຫື່ງຊາດ (ເຊັື່ ນ: ຈຸດປະສານງານ) ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຂອງລັດວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ຮື້ອງທຸກ (ຫ   ບື່ ອນທ ື່

ບ ລິສັດແມື່ທ ື່ ອ ງໃສື່ບາງກ ລະນ ການຄື້າດື້ານການບ ລິການ). 

 

ກະຊວງ, ອົງການຫ   ອ ານາດການປົກຄອງລັດນ ື້ ອາດຈະເຂົື້ າໄປແຊກແຊງ, ຖື້າຕື້ອງການ, ເພ ື່ ອປຶກສາຫາລ ກັບຜູື້ ດູແລລະບົບ

ແລະ/ຫ   ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ. 

 

 

4. ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງ (DCP) 

ອົງການແຫື່ງຊາດ (ເຊັື່ ນ: ຈຸດປະສານງານ) ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນບື່ ອນທ ື່ ປະເດັນດັື່ ງກື່າວຖ ກຍົກຂຶື້ ນມາແລະວິສາຫະກິດ

ອາຊຽນພວມປະເຊ ນກັບບັນຫາການຄື້າ (ເຊັື່ ນ: ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຕ ື່ ກັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ໄດື້ຍ ື່ ນ). 

 

ກະຊວງ, ອົງການຫ  ອ ານາດການປົກຄອງລັດນ ື້ ຈະຕັດສິນໃຈວື່າມັນຕື້ອງການທ ື່ ຈະພົວພັນກັບ ASSIST ເພ ື່ ອສະເໜ ວິສາຫະ

ກິດອາຊຽນເພ ື່ ອແກື້ ໄຂ, ຈະປະສານງານກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ລັດທ ື່ ມ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ແລະ ຈະຈັດການການສ ື່ ສານທັງໝົດກັບ

ຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST. 

 

 

5. ເຈົູ້ າໜູ້ າທ ູ່ ແຫູ່ງຊາດທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ (RAs) 

ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ຫ  ຜູື້ ຕາງໜື້ າລັດຖະບານອ ື່ ນໆທ ື່ ມ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ບື່ ອນທ ື່

ບັນຫາດັື່ ງກື່າວຖ ກຍົກຂຶື້ ນມາ ແລະ ບື່ ອນທ ື່ ວິສາຫະກິດອາຊຽນກ າລັງປະເຊ ນກັບບັນຫາການຄື້າ. 

 

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ຫ   ອ ານາດການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານເຫ ົື່ ານ ື້ ແມື່ນໄດື້ ຮັບໜື້ າທ ື່ ຈາກຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງໃນການຊອກ

ຫາວິທ ແກື້ ໄຂບັນຫາ ແລະ ໃນກ ລະນ ທ ື່ ພວກເຂົາຮັບຮູື້ຄ າຮື້ອງທຸກຕາມທ ື່ ຍອມຮັບ, ພວກເຂົາຈະແນະນ າວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ເປັນໄປໄດື້

ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ (ເຊັື່ ນ:ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໜື່ວຍງານຜູື້ ຕາງໜື້ າ ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ໄດື້ແຕື່ງຕັື້ ງ) ໂດຍຜື່ ານ

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຂອງພວກເຂົາແລະ ເຖິງຜູື້ ດູແລລະບົບ. 
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E. ສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກໄດູ້ຄືແນວໃດ ? 

 

ມ  2 ປະເພດຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ສາມາດຍືູ່ ນຜູ່ ານ ASSIST ໄດູ້ ຄື: 

 

1. ຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນແບບບ ູ່ ລະບຸຊືູ່    

 

ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ແມື່ນແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ສາມາດຍ ື່ ນໄດື້ໂດຍກົງໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນໃນນາມຂອງຕົນເອງ, ຕາມທ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ໃນ

ພາກ D.1. ຂອງພາກນ ື້ ຂອງປ ື້ ມຄູື່ມ .   

 

ວິສາຫະກິດອາຊຽນຕື້ອງໃຫື້ໝາຍເລກທະບຽນທຸລະກິດແຫື່ງຊາດ ແລະ ເອກະສານຢັື້ ງຢ ນການຂຶື້ ນທະບຽນ, ຊຶື່ ງຈ າເປັນຕື້ອງມ ໃນ

ແບບ ຟອມຄ າຮື້ອງທຸກໃນເວັບໄຊທ໌ ASSIST. 

 

2. ຄ າຮູ້ອງທຸກແບບບ ູ່ ລະບຸຊືູ່ . 

ຖື້າວິສາຫະກິດອາຊຽນຕື້ອງການປິດບັງຊ ື່ ຜູື້ ທ ື່ ປະສົບບັນຫາການຄື້າຂື້ າມເຂດແດນພາຍໃນອາຊຽນ, ການຮື້ອງທຸກສາມາດຍ ື່ ນ

ໂດຍຜູື້ ຕາງໜື້ າໃນອາຊຽນຂອງທຸລະກິດອາຊຽນ ເຊັື່ ນ: ສະມາຄົມການຄື້າ, ສະພາການຄື້າ, ສະພາການຄື້າ, ທຸລະກິດສະຫະພັນ, ຫ   

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ. 

 

ສະມາຄົມການຄູ້າໃນອາຊຽນ ແລະ ບັນດາໜູ່ ວຍງານຕາງໜູ້ າໃນອາຊຽນ 

a. ບັນດາຫົວໜື້ າຜູື້ ຕາງໜື້ າທ ື່ ຢູື່ ໃນອາຊຽນ, ເຊັື່ ນ: ສະມາຄົມການຄື້າ, ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ ຫ   ສະຫະພັນທຸລະກິດ 

ສາມາດຍ ື່ ນຄະດ ແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່  ໃນນາມຂອງສະມາຊິກຄົນໜຶື່ ງ ຫ   ໃນນາມສະມາຊິກຫ າຍຄົນຂອງພວກເຂົາທ ື່ ມ ບັນຫາການ

ຄື້າອັນດຽວກັນ. ວິທ ການນ ື້ ຍັງມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ ອໃຫື້ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຫ າຍຄົນທ ື່ ມ ບັນຫາການຄື້າແບບດຽວກັນ, ເພ ື່ ອຫ  ກລຽງການ

ຮື້ອງທຸກຫ າຍສະບັບ. ຕື້ອງສັງເກດວື່າ ອາດຈະຄື່າທ ານຽມໃນເວລາທ ື່ ໜື່ວຍງານຜູື້ ຕາງໜື້ າໃຫື້ບ ລິການນ ື້ ແກື່ ວິສາຫະກິດ

ອາຊຽນໂດຍຂ ຮື້ອງບ ື່ ລະບຸຊ ື່ . 

 

b. ໃນກ ລະນ ດັື່ ງກື່ າວ, ໜື່ວຍງານຜູື້ ຕາງໜື້ າທ ື່ ຢູື່ ໃນອາຊຽນຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກດື້ວຍຊ ື່ ຂອງຕົນເອງ. ໃນກ ລະນ ນ ື້ , ໜື່ວຍງານຜູື້

ຕາງໜື້ າຕື້ອງນ າໃຊື້ເລກທະບຽນທຸລະກິດຂອງຕົນຈາກອ ານາດການປົກຄອງຂອງອາຊຽນໃນບື່ ອນທ ື່ ພວກເຂົາດ າເນ ນການ

ທຸລະກິດ. 

 

c. ບັນດາຫົວໜື້ າຜູື້ ຕາງໜື້ າໃນອາຊຽນສາມາດຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຕ ື່ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ພວກເຂົາຈົດທະບຽນ, ຕາບໃດທ ື່

ບັນຫາການຄື້າມ ລັກສະນະຂື້າມຊາຍແດນ ແລະ ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ (ໝາຍເຖິງສະມາຄົມພາກ

ພ ື້ ນ ແລະ ບ ື່ ພຽງແຕື່ ເປັນສັນຊາດ). ຫ   ສະມາຊິກສື່ວນບຸກຄົນທ ື່ ຈົດທະບຽນເຂົື້ າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ແຕກຕື່າງກັນຢື່າງ

ເປັນທາງການກື່ວາການຂຶື້ ນທະບຽນຂອງໜື່ວຍງານຕົວແທນອາຊຽນ. 

 

ທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ູ່ ລົງທະບຽນໃນອາຊຽນ 

a. ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ຈົດທະບຽນອາຊຽນ ອາດຈະຍ ື່ ນຄະດ ທ ື່ ບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ໃນນາມລູກຄື້າຄົນໜຶື່ ງຂອງພວກເຂົາ 

(ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະກິດອາ ຊຽນທ ື່ ມ ບັນຫາການຄື້າ). ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ ຕື້ອງໄດື້ ຮັບອະນຸຍາດຢື່າງຖ ກຕື້ອງ 

ເພ ື່ ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ບື່ ອນທ ື່ ລູກຄື້າຕັື້ ງຢູື່  ຫ   ຢູື່ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຕ ື່ ກັບຄ າ

ຮື້ອງທຸກທ ື່ ຖ ກຍ ື່ ນ. 

 

b. ກົດລະບຽບພິເສດແມື່ນນ າໃຊື້ກັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຖ ກຍ ື່ ນໂດຍທະນາຍຄວາມຫ  ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ລົງທະບຽນອາຊຽນ. ໂດຍ

ສະເພາະກື່ອນການຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຂອງ ASSIST ໃນນາມລູກຄື້າ, ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ 
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ຕື້ອງຕິດຕ ື່ ກັບກອງເລຂາອາຊຽນກື່ອນ ແລະ ຕື້ອງໄດື້ໃຫື້ຂ ື້ ມູນທ ື່ ຈ າເປັນກື່ຽວກັບການຈົດທະບຽນວິຊາຊ ບຂອງຕົນ ແລະ ລູກຄື້າ

ໃນນາມທ ື່ ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ນັື້ ນ. ເພ ື່ ອເຮັດແນວນັື້ ນ, ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຕື້ອງດາວໂຫລດແບບຟອມທ ື່

ຈ າເປັນໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST (http://assist.asean.org/complaint/?m=42&type=law) ແລະ ສົື່ ງທາງທາງອ 

ເມລຫາກອງເລຂາອາຊຽນ, ຕາມທ ື່ ລະບຸໄວື້ ໃນແບບຟອມຂອງ ASSIST. 

 

c. ເມ ື່ ອກອງເລຂາອາຊຽນໄດື້ ສົື່ ງ ເລກລະຫັດລັບ (CCC) ໂດຍທາງອ ເມລໃຫື້ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍແລື້ວ, ຈິື່ ງ

ສາມາດຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ແທື້ ຈິງ ຜື່ ານ ASSIST, ໂດຍໃຊື້ແບບຟອມອອນໄລນ໌. 

 
 

ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ   

ສ າລັບວິສາຫະກິດອາຊຽນ ແລະ ໜື່ວຍງານຕົວແທນທ ື່ ຢູື່ ໃນອາຊຽນ, ຫ ັ ກຖານຢັື້ ງຢ ນການຂຶື້ ນທະບຽນທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ

ສະມາຊິກຂອງວິສາຫະກິດ ຫ   ໜື່ວຍງານຕົວແທນທ ື່ ຮື້ອງຮຽນແມື່ ນສິື່ ງຈ າເປັນໃນເວລາຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ - ເພ ື່ ອເປັນເອກະສານຕິດ

ຄັດ, ໂດຍສ າເນົາເອເລັກໂຕຣນິກຂອງເອກະສານລົງທະບຽນ. ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ຕື້ອງມ ໃບ

ອະນຸຍາດວິຊາສະເພາະຂອງທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ ຕື້ອງຍ ື່ ນ

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດລູກຄື້າຂອງຕົນ, ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ດື້ວຍຄວາມໝັື້ ນໃຈໃຫື້ກອງເລຂາອາຊຽນ, ກື່ອນທ ື່ ຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ

ຕົວຈິງຜື່ ານ ASSIST. 

 

F. ຊູ່ອງທາງການສືູ່ ສານຂອງ ASSIST ດ າເນ ນງານຄືແນວໃດ? 

 

ASSIST ດ າເນ ນງານໂດຍການຮັກສາຊື່ອງທາງການສ ື່ ສານຜື່ ານຜູື້ ດູແລລະບົບ, ໃນນາມຜູື້ ຮື້ອງທຸກ (ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ຜູື້

ຕາງໜື້ າທ ື່ ຂຶື້ ນກັບອາ ຊຽນ, ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ), ໂດຍເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ລັດຖະບານຂອງບັນດາ

ອົງການດັື່ ງກື່າວໄດື້ແຕື່ງຕັື້ ງເປັນຜູື້ ປະສານງານກັບ ASSIST ພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 

 

ສິື່ ງນ ື້ ຖ ກຄຸື້ມຄອງໂດຍຜື່ ານທາງເວບໄຊທ໌, ໂດຍການສົື່ ງອ ເມລ, ອ ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຂັື້ ນຕອນທ ື່ ຖ ກມອບໝາຍ; 

ແລະ 

 

ໂດຍການເຂົື້ າເຖິງຂອງຜູື້ ໃຊື້ - ຜື່ ານການຄວບຄຸມການເຂົື້ າສູື່ລະບົບໃຫື້ ກັບ ASSIST Administrator Panels - ເພ ື່ ອ

ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜື້ າ ແລະການປະຕິບັດຕາມຂອບເວລາທ ື່ ໄດື້ ຕົກລົງກັນໄວື້ . 

 

 

ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ   

ໃນບາງກ ລະນ , ການແຈື້ງເຕ ອນອັດຕະໂນມັດຈະປາກົດຢູື່ໃນໜື້ າເວບໄຊທ໌ ASSIST ຕາມການດ າເນ ນການທ ື່ ແນື່ ນອນຂອງຜູື້

ຮື້ອງທຸກ, ເຊັື່ ນ: ໄດື້ ຍຶື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ ຊຶື່ ງຮຽກຮື້ອງໃຫື້ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຕື້ອງຄລິກທ ື່ ລິື້ ງທ ື່ ໄດື້ໃຫື້ ໄວື້  ເພ ື່ ອດ າເນ ນການຕາມຂັື້ ນຕອນຂອງ 

ASSIST.  

http://assist.asean.org/complaint/?m=42&amp;type=law)
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ຮູບ 1. 

ການສືູ່ ສານ/ໂຄງສູ້າງແບບສູ້າງສັນຂອງ ASSIST 

 

 
ຜູື້ ດູແລລະບົບ 

ຂອງ ASSIST 

(ກອງເລຂາອາຊຽນ) 

 

 

 

 

ວິສາຫະກິດອາຊຽນຜູື້

ຕາງໜື້ າອາຊຽນ ຫ   

ທະນາຍຄວາມ ຫ   

ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດ

ທະບຽນໃນອາຊຽນ 

 

 

 

 

 

ວິສາຫະກິດອາຊຽນ 

ວິສາຫະກິດຈົດທະບຽນໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 

ທ ື່ ມ ບັນຫາການຄື້າຂື້ າມເຂດແດນ 

 

ຜູູ້ຕາງໜູ້ າອາຊຽນ 

ສະມາຄົມການຄື້າ, ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ຫ   ສະຫະພັນ 

ທຸລະກິດທ ື່ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໂດຍບ ື່ ເປ ດເຜ ຍຕົວຕົນໃນນາມຂອງສະມາຊິກ 

ອາຊຽນໃດໜຶື່ ງ ຫ   ສະມາຊິກຫ າຍປະເທດທ ື່ ມ ບັນຫາການຄື້າອັນດຽວກັນ 

 

ທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິສັດກົດໝາຍ ທ ູ່ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ 

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ ທ ື່ ໄດື້ ຮັບອະນຸຍາດນ າໃຊື້ກົດໝາຍ  

ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໂດຍທ ື່ ລູກຄື້າທ ື່ ຢູື່ທ ື່ ນັື້ ນໄດື້ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ 

ໂດຍບ ື່ ອອກຊ ື່ ໃນນາມຂອງລູກຄື້າທ ື່ ມ ປັນຫາທາງການຄື້າ. 

 

                                                                                 ປະເທດປາຍທາງ 

 

    ບ ື່ ໄດື້ຕ ື່ ອຶນເຕ ແນັດ 

 

       

    ເຈົູ້ າໜູ້ າທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ 

 

 

ໜື່ວຍງານຂອງລັດຖະບານທ ື່

ຖ ກແຕື່ງຕັື້ ງໃຫື້ເປັນຈຸດຕິດຕ ື່

ປະສານງານພາຍໃນປະເທດ

ສະມາຊິກທ ື່ ມ ການຮື້ອງທຸກໂດຍ

ກົງ ແລະ ຢາກແກື້ໄຂບັນຫາ. 

 

ອົງການຕື່າງໆຂອງລັດຖະບານໃນ

ປະເທດປາຍທາງໄດື້ຖ ກມອບໝາຍໃຫື້

ດ າເນ ນການວິເຄາະ ແລະ ຊອກຫາວິທ 

ການແກື້ໄຂບັນ ຫາຕ ື່ ຄ າຮື້ອງທຸກດື້ານ

ການຄື້າລະຫວື່າງປະ ເທດ.

                              ປະເທດຕົູ້ ນທາງ   

  

 

ຈຸດຕິດຕ ໍ່ ປະສານງານຂອງອົງການລັດຖະບານພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກຂອງຜ ູ້ ຮູ້ອງທຸກ 

(ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໜື່ວຍງານຜູື້ຕາງໜື້ າໃນອາຊຽນ, ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ 

ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ) ທ ື່ ສື້າງບັນຫາການຄື້າຂື້ າມຊາຍແດນ 

 

 

 

ຜູູ້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST (CA) 

ກອງເລຂາອາຊຽນແມື່ນຜູື້ ດູແລລະບົບASSIST ແລະໃນຄວາມສາມາດດັື່ ງກື່ າວ, ໄດື້ທ າການຄຸື້ມຄອງການດ າເນ ນຄະດ ຜື່ ານລະບົບ

ອິນເຕ ເນັດ. ທຸກການສ ື່ ສານໃນ ASSIST ຈະຖ ກກວດສອບໂດຍຜູື້ ດູແລລະບົບ 

. 

 

ປະເທດຕົູ້ ນທາງ / ຈຸດຕິດຕ ູ່ ຕົູ້ ນທາງ (HCP) 

ອົງການແຫື່ງຊາດ, ຊຶື່ ງເອ ື້ ນວື່ າ ຈຸດປະສານງານ ASSIST, ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການລົງທະບຽນທຸລະກິດຂອງຜູື້ ຮື້ອງທຸກ. 

ກະ ຊວງ, ອົງການ ຫ   ອ ານາດການປົກຄອງລັດນ ື້  ອາດຈະຕື້ອງແຊກແຊງ, ຖື້າຕື້ອງການ, ເພ ື່ ອປຶກສາຫາລ ກັບຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ/

ຫ   ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ. 

 

ປະເທດປາຍທາງ / ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງ (DCP) 

ອົງການແຫື່ງຊາດ, ຊຶື່ ງເອ ື້ ນວື່ າ ຈຸດປະສານງານ ຂອງASSIST, ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນບື່ ອນທ ື່ ປະເດັນດັື່ ງກື່າວຖ ກຍົກຂຶື້ ນມາ 
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ແລະບື່ ອນທ ື່ ວິສາຫະກິດອາຊຽນກ າລັງປະເຊ ນກັບບັນຫາການຄື້າ. ກະຊວງ, ອົງການຫ   ອ ານາດການປົກຄອງລັດນ ື້ ຈະຕັດສິນໃຈວື່າ 

ຕົນຢາກພົວພັນກັບ ASSIST ຫ  ບ  ເພ ື່ ອສະເໜ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ (ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໜື່ວຍງານຜູື້ ຕາງໜື້ າ ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   

ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ໄດື້ ຮັບການແຕື່ງຕັື້ ງ) ການແກື້ ໄຂບັນຫາ, ຈະປະສານງານກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ລັດທ ື່ ມ ຄວາມສາມາດ, ແລະ ຈະຈັດການ

ການສ ື່ ສານທັງໝົດຜື່ ານລະບົບ ແລະກັບຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST. 
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ເຈົູ້ າໜູ້ າທ ູ່ ແຫູ່ງຊາດທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ (RA) 

ອ ານາດການປົກຄອງ ຫ   ຜູື້ ມ ສິດອ ານາດ ຫ   ຜູື້ ຕາງໜື້ າລັດຖະບານອ ື່ ນໆ, ໄດື້ ຮັບໜື້ າທ ື່ ໃນການຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂບັນຫາທ ື່ ຜູື້

ຮື້ອງທຸກໄດື້ຍ ື່ ນ (ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໜື່ວຍງານຕົວແທນ ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດທ ື່ ຖ ກແຕື່ງຕັື້ ງ). ພວກເຂົາແມື່ນເຈົື້ າ

ໜື້ າທ ື່ ທ ື່ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວ ແລະ ບື່ ອນທ ື່ ວິສາຫະກິດອາຊຽນກ າລັງປະເຊ ນ

ກັບບັນຫາທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າ. ໃນສະຖານະການທ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ຍອມຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກນັື້ ນ, ພວກເຂົາອາດຈະແນະນ າ

ວິທ ການແກື້ ໄຂທ ື່ ເປັນໄປໄດື້ຕ ື່ ຜູື້ ຮື້ອງ ທຸກ, ຈາກນັື້ ນກ ື່ ສົື່ ງຕ ື່ ຜື່ ານຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜື່ ານຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ 

ໃນທ ື່ ສຸດ ກ ເຖິງວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໜື່ວຍງານຕົວແທນ. ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ. 

 

 

ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ   

ເປັນສິື່ ງສ າຄັນທ ື່ ຈະສັງເກດວື່ າພາສາອັງກິດແມື່ນພາສາຂອງການສ ື່ ສານຢື່າງເປັນທາງການພາຍໃນລະບົບ ASSIST ແລະຄ າ

ຮື້ອງທຸກຕື້ອງຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ. ເອກະສານສະໜັບສະໜູນທ ື່ ຖ ກອັບໂຫລດໂດຍຜູື້ ຮື້ອງທຸກ (ເຊັື່ ນ: ບົດສະຫ ຸ ບທາງກົດໝາຍ, 

ບົດລາຍງານດື້ານວິຊາການແລະອ ື່ ນໆ) ຕື້ອງຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ເອກະສານທາງການຕື່າງໆເຊັື່ ນຫ ັ ກຖານ

ຢັື້ ງຢ ນການລົງທະບຽນ, ກົດໝາຍແຫື່ງຊາດ, ໃບຢັື້ ງຢ ນ, ໃບອະນຸຍາດຫ  ຄື້າຍຄ ກັນ, ຊຶື່ ງຂຽນເປັນພາສາທາງການແຫື່ງຊາດອາດຈະ

ຖ ກອັບໂຫລດລົງໃນລະບົບເພ ື່ ອສະໜັບສະໜູນຄ າຮື້ອງທຸກ, ແຕື່ວື່ າຄວນຈະແປເປັນພາສາອັງກິດ (ບ ື່ ເປັນທາງການ) ແລະຕິດຄັດ

ແລະສົື່ ງໄປໃຫື້ . ທາງອອກຈາກປະເທດປາຍທາງຍັງຈະໄດື້ສະເໜ ເປັນພາສາອັງກິດ. 

 

G. ເວທ ສົນທະນາສາທາລະນະໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST   

 

ເມ ື່ ອໄດື້ມ ປະສົບການຫ າຍຂ ື້ ນກັບການແກື້ ໄຂຄ າຮື້ອງທຸກດື້ານການຄື້າຂອງປະເທດ

ສະມາ ຊິກອາຊຽນໂດຍຜື່ ານ ASSIST, ເວັບໄຊທ໌ ASSIST ໃນທ ື່ ສຸດກ ື່ ຈະມ ເວທ 

ການສົນ ທະນາສາທາລະນະ. ໃນເມ ື່ ອເວລາໄດື້ຜື່ ານໄປໄລຍະໜຶື່ ງ, ເວທ ສົນທະນາ

ສາທາລະນະຈະໃຫື້ຂ ື້ ມູນທ ື່ ສາມາດເປັນປະໂຫຍດແກື່ ວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ພວມ

ຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂດື້ານທຸລະກິດໃນຂະນະທ ື່ ດ າເນ ນທຸລະກິດຢູື່ໃນພາກພ ື້ ນ. ເວທ 

ປຶກສາຫາລ ສາທາລະນະຍັງຈະຊຸກຍູື້ ໃຫື້ທຸລະກິດແລກປື່ ຽນປະສົບການ ແລະ 

ບົດຮຽນທ ື່ ເປັນປະໂຫຍດໃນການຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂໃນອາຊຽນ. ບ ື່ ມ ຂ ື້ ມູນທ ື່

ເປັນຄວາມລັບໃດໆທ ື່ ຈະໄດື້ ຈັດໃສື່ໃນເວທ ສົນທະນາສາທາລະນະ. 

 

ໄດູ້ສະເໜ ວູ່ າ ເວທ ສາທາລະນະຈະຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍຂ ູ້ ມູນດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນ ູ້ : 

ຂ ື້ ມູນ/ສະຖິຕິກື່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ຈ ານວນຄ າຮື້ອງ;  

ຂ ື້ ແນະນ າການດ າເນ ນງານ; 

ກ ລະນ ສຶກສາ ຫ   ບົດເລ ື່ ອງການແກື້ ໄຂບັນຫາທ ື່ ໄດື້ ຮັບຜົນສ າເລັດ; 

ຄູື່ມ ຊື່ວຍໃຫື້ທຸລະກິດສາມາດເຂົື້ າໃຈຕ ື່ ຂ ື້ ຕົກລົງສັນຍາຂອງອາຊຽນໄດື້ດ ຂ ື້ ນ;  

ການປະກອຍຄ າເຫັນຈາກຜູື້ ຊົມໃຊື້ ຫ   ວິສາຫະກິດທ ື່ ຮື້ອງທຸກ; ແລະ 

ຄ າແນະນ າກື່ຽວກັບການນ າໃຊື້ ASSIST. 

 

 

ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ   

ຄວາມລັບຂອງຂ ື້ ມູນໃນເວທ ສົນທະນາສາທາລະນະຈະໄດື້ ຮັບການຮັກສາໄວື້ຢື່າງເຂັື້ ມງວດ. ທຸກລາຍລະອຽດທ ື່ ລະບຸຜູື້ ຮື້ອງທຸກສື່ວນ

ບຸກຄົນ ຫ   ໜື່ວຍງານຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ, ພື້ ອມທັງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ ຈະບ ື່ ໄດື້ ເຜ ຍແຜື່ , ເວັື້ ນເສຍ

ແຕື່ວື່ າ ການພິມເຜ ຍແຜື່ ແມື່ນໄດື້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກທຸກພາກສື່ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ. 
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ພາກ 2: 
ຂັູ້ ນຕອນການຈັດການກັບຄ າຮູ້ອງທຸກ  
ພາກນ ື້ ຂອງປ ື້ ມຄູື່ມ ນ ື້  ເປັນຄ າແນະນ າກື່ ຽວກັບຂັື້ ນຕອນການຈັດການການຮື້ອງທຸກ. ຍັງໄດື້ສະໜອງຕົວຢື່າງຕື່າງໆຂອງກ ລະ ນ ສຶກ

ສາແບບສົມມຸດຕິຖານ ໃນເອກະສານຊື້ອນທື້າຍ 4 ເພ ື່ ອໃຫື້ເຫັນພາບ ຂອງຂັື້ ນຕອນການຈັດການກັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ດ ກວື່າ ໂດຍ

ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ຜູື້ ກື່ ຽວຂື້ອງໃນການດ າເນ ນງານຂອງ ASSIST. 

 

ຄ າຮູ້ອງທຸກຖືກຍືູ່ ນໄດູ້ແນວໃດ? 

 

A. ການໃຊູ້ແບບຟອມການຮູ້ອງຮຽນທາງອິນເຕ ເນັດ   

1. ສ າລັບວິສາຫະກິດ ASEAN   

ວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ມ ເງ ື່ ອນໄຂເໝາະສົມສາມາດຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ ໂດຍນ າໃຊື້

ແບບຟອມ ອອນໄລນ໌ທ ື່ ລະບຸໄວື້ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST: 

http://assist.asean.org ຫ   ໂດຍເລ ອກຄລິກທ ື່ ຮູບສັນຍາລັກ ‘ASEAN 

Enterprise - ວິສາຫະກິດອາຊຽນ’ ຢູື່ ໃນແຖບເມນູ ‘File a Complaint - ຍ ື່ ນຄ າ

ຮື້ອງທຸກ’. 

 

2. ສ າລັບສະມາຄົມການຄູ້າໃນອາຊຽນ ແລະ ໜູ່ ວຍງານຜູູ້ຕາງໜູ້ າທ ູ່ ໃນອາຊຽນອືູ່ ນໆ. 

ສ າລັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ລະບຸຊ ື່  ໂດຍສະມາຄົມການຄື້າອາຊຽນ ແລະ ອົງການຕົວແທນອ ື່ ນໆໃນອາຊຽນທ ື່ ມ ເງ ື່ ອນໄຂ ເຊັື່ ນ: 

ຫື້ອງການການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ ຫ   ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ຄ າຮື້ອງທຸກອາດຈະຖ ກຍ ື່ ນໂດຍໃຊື້ແບບຟອມອອນໄລນ໌ທ ື່ ລະບຸໄວື້ ໃນ

ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ໂດຍເລ ອກເອົາ ' ASEAN Trade Association - ສະມາຄົມການຄື້າອາຊຽນ' ຢູື່ ໃນແຖບເມນູ 'File 

a Complaint - ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ'. ໃນກ ລະນ ດັື່ ງກື່ າວ, ຕື້ອງຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ ພາຍໃຕື້ຊ ື່ ຕົວແທນຂອງຜູື້ ຕາງໜື້ າ, ເພາະວື່ າ 

ສະມາຊິກໃນນາມຜູື້ ຮື້ອງທຸກຢາກຮັກສາໄວື້ແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່ . ຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່ າວຈະຖ ກຍ ື່ ນໂດຍນ າໃຊື້ເລກທະບຽນທຸລະກິດຂອງ

ໜື່ວຍງານຕົວແທນ ແລະ ບ ື່ ມ ຂ ື້ ມູນກື່ຽວກັບວິສາຫະກິດອາຊຽນຕົວຈິງໃດ ຢູື່ ໃນຄ າຮື້ອງທຸກຈະຖ ກເປ ດເຜ ຍຕ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນ

ທາງ ແລະ/ຫ   ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ. 

 

3. ສ າລັບທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ູ່ ໄດູ້ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ 

ສ າລັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ໂດຍທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽໃນອາຊຽນທ ື່ ມ ຄຸນວຸດທິ, ຄ າຮື້ອງທຸກ ອາດຈະຍ ື່ ນ

ໂດຍໃຊື້ແບບຟອມທາງອິນເຕ ເນັດທ ື່ ລະບຸໄວື້ ໃນເວບໄຊທ໌ ASSIST ໂດຍການເລ ອກ ' ASEAN Lawyer or Law Firm - 

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ກົດໝາຍອາຊຽນ' ຢູື່ ໃນແຖບເມນູ    'File a Complaint - ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ'. ໃນກ ລະນ ດັື່ ງກື່ າວ, ຄ າຮື້ອງທຸກ

ຈະຖ ກຍ ື່ ນໂດຍໃຊື້ໃບອະນຸຍາດວິຊາສະເພາະຂອງທະນາຍຄວາມ ແລະ ບ ື່ ມ ຂ ື້ ມູນກື່ ຽວກັບວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ແທື້ ຈິງ ຈ າເປັນ

ຕື້ອງຖ ກເປ ດເຜ ຍຕ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງ ແລະ/ຫ  ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ມ ກົດລະບຽບພິເສດທ ື່ ໄດື້ມານ າໃຊື້ກັບ

ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນໂດຍທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະ, ກື່ອນທ ື່ ຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ ໃນ

ນາມລູກຄື້າ ໃນ ASSIST, ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍອາຊຽນ ຕື້ອງຕິດຕ ື່ ກັບກອງເລຂາອາຊຽນກື່ອນ ແລະ ໃຫື້ຂ ື້ ມູນທ ື່

ຈ າເປັນກື່ຽວກັບການຈົດທະບຽນແບບອາຊ ບຂອງຕົນ ແລະ ລູກຄື້າໃນນາມທ ື່ ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ນັື້ ນຕື້ອງໄດື້ຍ ື່ ນ (ໝາຍ

ຄວາມວື່າ ໃບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນບ ລິສັດ). ເພ ື່ ອເຮັດແນວນັື້ ນ, ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ ຕື້ອງດາວໂຫ ແບບຟອມທ ື່

ຈ າເປັນຈາກເວບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ທ ື່ : (http://assist.asean.org/ complaint/?m=42&type=law) ແລະ ສົື່ ງທາງ

ອ ເມລຫາກອງເລຂາອາຊຽນ, ດັື່ ງທ ື່ ໄດື້ລະບຸໄວື້ ໃນແບບຟອມຂອງມັນເອງ. ເມ ື່ ອກອງເລຂາອາຊຽນໄດື້ໃຫື້ໝາຍເລກລະຫັດລັບ 

(CCC) ໂດຍທາງອ ເມລຫາທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍແລື້ວ, ຈິື່ ງສາມາດຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ແທື້ ຈິງໄດື້ . CCC ແມື່ນການ

ໃຊື້ແທນສ າລັບລາຍລະອຽດການຕິດຕ ື່ ຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ຊຶື່ ງສາມາດເຮັດໃຫື້ໝັື້ ນໃຈໄດື້ວື່ າ ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ນັື້ ນ ໄດື້

ຍ ື່ ນໃນນາມຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນ ແລະ ຖ ກກວດສອບໂດຍກອງເລຂາອາຊຽນ. ບ ລິສັດກົດໝາຍ ຫ   ທະນາຍຄວາມຕື້ອງ

ເອົາລະຫັດນ ື້ ໃສື່ເຂົື້ າໄປໃນແບບຟອມການຮື້ອງທຸກຕົວຈິງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ທ ື່ ໄດື້ໃຫື້ ໄວື້ທ ື່ ຢູື່ ໃນຫົວຂ ື້  ‘Complaint 

Description - ລາຍລະອຽດຄ າຮື້ອງທຸກ” ໃນແບບຟອມ. 

 

http://assist.asean.org/
http://assist.asean.org/
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ຈົູ່ ງລວມເອົາທຸກຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເຂົູ້ າໃນແບບຟອມຄ າຮູ້ອງທຸກທາງອອນໄລນ໌!  

ແບບຟອມທາງອອນໄລນ໌ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ໃສື່ຂ ື້ ມູນທ ື່ ຈ າເປັນ, ລວມທັງຊ ື່ ທຸລະກິດ ແລະ ລາຍລະອຽດ (ຂ ື້ ນກັບຜູື້ ຮື້ອງທຸກ, ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະ

ກິດອາ ຊຽນ, ສະມາຄົມການຄື້າອາຊຽນ ຫ   ສະມາຊິກຜູື້ ຕາງໜື້ າອາຊຽນອ ື່ ນໆ, ຫ   ທະນາຍຄວາມ ຫ   ທະນາຍຄວາມຈົດທະບຽນໃນ

ອາຊຽນ), ລາຍລະອຽດຜູື້ ຕິດຕ ື່  ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຄ າຮື້ອງທຸກ. ເປັນສິື່ ງສ າຄັນທ ື່ ສຸດວື່າຕື້ອງຂຽນ ຄ າອະທິບາຍໃນພາກ ' 

Complaint Description - ລາຍລະອຽດຄ າຮື້ອງທຸກ' ຂອງແບບຟອມຄ າຮື້ອງທຸກໃຫື້ຖ ກຕື້ອງ, (ໝາຍຄວາມວື່າ ຄວນອະທິບາຍໃຫື້

ຈະແຈື້ງກື່ຽວກັບບັນຫາທ ື່ ປະສົບຢູື່ ), ສະນັື້ ນ ຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST ອາດຈະສາມາດກ ານົດບັນຫາໄດື້ຢື່າງຈະແຈື້ງໃນດື້ານຂ ື້

ຕົກລົງສັນຍາສະເພາະຂອງອາຊຽນ. ພື້ ອມກັນນ ື້ , ຕາຕະລາງເອກະສານອື້າງອ ງໃນບັນຊ ປະເພດສິນຄື້າຍື່ ອຍ ແລະ ບັນຊ ຂະແໜງບ ລິ

ການທ ື່ ໄດື້ສະເໜ ໃນເອກະສານຊື້ອນທື້າຍ 1 ໃນປ ື້ ມຄູື່ມ ນ ື້ , ເພ ື່ ອເປັນຂ ື້ ແນະນ າໃນການຕ ື່ ມຂ ື້ ມູນກື່ຽວກັບ 'ປະເພດບັນຫາທ ື່ ພົບກັບ' 

ແລະ 'ລາຍລະອຽດຂອງຂະແໜງບ ລິການ. 'ໃນພາກ 'ລາຍລະອຽດຄ າຮື້ອງທຸກ' ຂອງແບບຟອມຄ າຮື້ອງທຸກ. 

 

ເອກະສານສະໜັບສະໜູນຕື່າງໆ ເຊັື່ ນ: ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຫ   ສະມາຄົມການຄື້າໃນອາຊຽນ (ຫ   

ທຸລະກິດຕົວແທນອາຊຽນອ ື່ ນໆ), ໃບອະນຸຍາດວິຊາຊ ບຂອງທະນາຍຄວາມເພ ື່ ອຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງ

ທະນາຍຄວາມຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ, ກົດໝາຍ ຫ   ມາດຕະການທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ, ຕາຕະລາງຂອງຄ າໝັື້ ນສັນຍາສະເພາະພາຍໃຕື້ກອບ

ຂ ື້ ຕົກລົງສັນຍາຂອງອາຊຽນກື່ຽວກັບການບ ລິການ ຫ   AFAS (ສ າລັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າຂາຍການບ ລິການ), ແລະ 

ຂ ື້ ໂຕື້ແຍື້ ງດື້ານກົດໝາຍ, ຫ ັ ກຖານຄວາມເປັນຈິງ, ແລະ ວິທ ການທ ື່ ເປັນໄປໄດື້ທ ື່ ໄດື້ປະຕິບັດໄປແລື້ວພາຍໃນປະເທດ, ຄວນຍ ື່ ນໃສື່

ໃນຄ າຮື້ອງທຸກ ເຊັື່ ນກັນ, ເພ ື່ ອຊື່ວຍຜູື້ ດູແລລະບົບໃນການຕັດສິນໃຈວື່າຈະອະນຸມັດຄ າຮື້ອງທຸກ ຫ  ບ ື່ . ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຍັງອາດຈະ

ພິຈາລະນາສະເໜ ວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ເປັນໄປໄດື້  ເພ ື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ແກື່ຂະບວນການ ແລະ ການກ ານົດວິທ ແກື້ ໄຂ. ຄ າ

ຮື້ອງທຸກທ ື່ ນ າສະເໜ ຢື່າງຖ ກຕື້ອງ ແລະ ຄົບຖື້ວນຈະມ ໂອກາດສູງທ ື່ ຈະໄດື້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກປະເທດປາຍທາງ, ໂດຍມ ຈຸດປະສົງ

ໃນການຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂ. ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມດັື່ ງກື່າວ ອາດຈະໄດື້ໃຫື້ ເປັນແບບອ ເລັກໂທຣນິກ ໝາຍເຖິງເປັນເອກະສານຄັດຕິດກັບ

ແບບຟອມການຮື້ອງຮຽນຂອງເວບໄຊທ໌. 

 

ຊື່ອງໃສື່ຂ ື້ ມູນທ ື່ ໝາຍດື້ວຍດາວ (*) ແມື່ນຊື່ອງໃສື່ຂ ື້ ມູນທ ື່ ບັງຄັບ. ຖື້ າຜູື້ ຮື້ອງຮຽນບ ື່ ແນື່ ໃຈວື່າຈະຕ ື່ ມຂ ື້ ມູນໃສື່ໃນບື່ ອນໃດ, ປຸື່ມ

ຕື່າງໆສາ ມາດຄລິກເຂົື້ າໄປເພ ື່ ອທ າການທົບທວນຄ າແນະນ າລາຍລະອຽດກື່ຽວກັບສິື່ ງທ ື່ ຕື້ອງຕ ື່ ມຂ ື້ ມູນໃສື່ໃນແຕື່ລະຊື່ອງໃສື່ຂ ື້ ມູນ

ຂອງ 'ລາຍລະອຽດຂອງຄ າຮື້ອງທຸກ. 

 

ຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST ສາມາດຮື້ອງຂ ໃຫື້ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຄ ນໃໝື່  ຖື້າຂ ື້ ມູນທ ື່ ຈ າເປັນບ ື່ ຄົບຖື້ວນ ຫ   ບ ື່ ຖ ກຕື້ອງ (ສ າລັບລາຍ

ລະອຽດເພ ື່ ມເຕ ມ ໃຫື້ ເບິື່ ງພາກ C.2 ຂອງພາກທ  3 ‘ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູື້ ດູແລລະບົບ’ ຂອງປ ື້ ມຄູື່ມ ນ ື້ ). 

 

 

B. ຂັູ້ ນຕອນໃນການຈັດການຄ າຮູ້ອງທຸກ   

 

1. ສ າລັບວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຫ ື  ອົງການຕົວແທນໃນອາຊຽນ 

 

ການຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກ 

ວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ມ ເງ ື່ ອນໄຂເໝາະສົມ ຫ   ສະມາຄົມການຄື້າໃນອາຊຽນ ຫ   ສະມາຊິກຜູື້

ຕາງໜື້ າໃນອາຊຽນອ ື່ ນໆສາມາດກຽມ ແລະ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ (ໂດຍຢູື່ໃນຂອບເຂດຂອງ 

ASSIST) ໂດຍນ າໃຊື້ແບບຟອມການຮື້ອງຮຽນທາງອິນເຕ ເນັດທ ື່ ເວບໄຊທ໌ຂອງ 

ASSIST: http://assist.asean.org ໃນໄອຄອນ ‘ASEAN Enterprise-ວິສາຫະ

ກິດອາຊຽນ’ ຫ   ‘ASEAN Trade Association - ສະມາຄົມການຄື້າອາຊຽນ’ ຢູື່ ໃນແຖບ

ເມນູ ‘File a Complaint - ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ’. ໜື່ວຍງານຕົວແທນໃນອາຊຽນສາມາດ

ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໃນນາມຂອງສະມາຊິກໜຶື່ ງຄົນ ຫ   ຫ າຍຄົນ ຖື້າວິສາຫະກິດອາຊຽນບ ື່ ຢາກ

ລະບຸຊ ື່ . ລະບົບຈະກວດສອບ ລາຍລະອຽດຂອງການປື້ອນຂ ື້ ມູນ ເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່ າມ ຂ ື້ ມູນ

http://assist.asean.org/


A S S I S T  T O O L K I T       

 33  

 

 

ທ ື່ ຈ າເປັນທັງໝົດ.  
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ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ   

ເພ ື່ ອໃຫື້ ເປັນຄະດ ທ ື່ ມ ຄວາມລະອຽດ ແລະ ສາມາດພິສູດໄດື້ດ /ມ ການໂຕື້ຖຽງກັນ, ກື່ອນທ ື່ ຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ, ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ຄວນ

ດ າເນ ນການຄົື້ ນຄື້ວາຢື່າງລະມັດລະວັງ ບົນພ ື້ ນຖານຂອງຂ ື້ ມູນທ ື່ ໃຫື້ ໄວື້ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ແລະ/ຫ   ໂດຍການຊອກຫາການ

ຊ ື້ ນ າ ແລະ ການຊື່ວຍເຫ  ອຈາກລັດຖະບານປະເທດຂອງຕົນເອງ. ຫ   ຈາກທ ື່ ປຶກສາອິດສະຫ ະ, ທະນາຍຄວາມ, ບ ລິສັດກົດໝາຍ, 

ສະພາທຸລະກິດ, ຫື້ອງການການຄື້າ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ ແລະ ສະມາຄົມການຄື້າ. 

 

ການຮັບຮູູ້ຕ ູ່ ຄ າຮູ້ອງທຸກ 

ໃນການຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ, ລັດວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຫ   ໜື່ວຍງານຕົວແທນໃນອາຊຽນ ໄດື້ ຮັບການຮັບຮູື້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນເວບໄຊທ໌, 

ດັື່ ງທ ື່ ສະແດງຢູື່ຂື້ າງລຸື່ມ. 

 

 

 

 

ຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST ກ ື່ ຈະໄດື້ ຮັບການແຈື້ງເຕ ອນກື່ ຽວກັບການຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຄ ນໃໝື່ . ຕ ື່ ໄປນ ື້ ແມື່ນອ ເມລທ ື່ ໄດື້ ສົື່ ງໄປຫາ

ຜູື້ ຮື້ອງທຸກທ ື່ ໄດື້ໃຫື້ ໄວື້ ໃນແບບຟອມການຮື້ອງທຸກ. ມ ຕົວຢື່າງໄວື້ ໃຫື້ ເບິື່ ງຢູື່ ລຸື່ມນ ື້ . 
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ອ ເມລສົື່ ງເຖິງຜູື້ ຕິດຕ ື່ ຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຫ   ຜູື້ ຕາງໜື້ າໃນອາຊຽນ ມ ລາຍລະອຽດໂດຍພ ື້ ນຖານຂອງການຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ 

ໝາຍເລກຮື້ອງທຸກ ຫ   ໝາຍເລກຕິດຕາມ (ລະຫັດຕິດຕາມ), ຊຶື່ ງຄ າຮື້ອງທຸກຈະຖ ກຈັດສັນໂດຍ ASSIST ແບບອັດຕະໂນມັດ, 

ໂດຍທ ື່ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜື້ າຂອງຄ າຮື້ອງທຸກ (ລາຍລະອຽດເພ ື່ ມເຕ ມກື່ຽວກັບການຕິດຕາມການຮື້ອງຮຽນ

ແມື່ນມ ໃນ "ຜູື້ ຮື້ອງທຸກສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜື້ າຂອງຄ າຮື້ອງທຸກ" ໃນຂ ື້  E ຂອງເອກະສານພາກນ ື້ ). ຈະມ ການຕອບກັບຄ ນ

ທາງອ ເມລ; ຊຶື່ ງຜູື້ ຮື້ອງທຸກ/ຜູື້ ຮັບຜິດຊອບສາມາດຢ ນຢັນ ແລະດັື່ ງນັື້ ນ ການຍ ື່ ນສະເໜ ແມື່ ນຖ ກຕື້ອງ ໂດຍການກົດທ ື່ ລິື້ ງໃນອ ເມລ. 

ເມ ື່ ອຜູື້ ຮື້ອງທຸກກົດປຸື່ມເຊ ື່ ອມຕ ື່ , ໜື້າຕ ື່ ໄປນ ື້ ຈະປາກົດຢູື່ໜື້ າຈ ຄອມພິວເຕ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 
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ການກວດສອບຂອງຜູູ້ ດູແລລະບົບ 

ຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST ດ າເນ ນການກວດສອບການຢັື້ ງຢ ນເພ ື່ ອກ ານົດການມ ສິດໄດື້ ຮັບ (ເຊັື່ ນ: ຄ າຮື້ອງທຸກຢູື່ໃນຂອບເຂດ

ຂອງ ASSIST), ແລະ ຜົນຈາກການວິເຄາະນັື້ ນ, ພາຍໃນ 10 ມ ື້ ລັດຖະການ, ຈິື່ ງມ ການກວດກາຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ: 

 

ຍອມຮັບຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ ສົື່ ງຕ ື່ ໄປທ ື່ ຈຸດປະສານງານລະດັບຊາດທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ (ເຊັື່ ນ: ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ 'ແລະ' ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນ

ທາງ); 

ອາດຈະມ ການຮື້ອງຂ ໃຫື້ມ ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມ (ທ ູ່ ບ ູ່ ຄົບຖູ້ວນ) ຫ   ຮື້ອງຂ ໃຫື້ມ ການແກື້ ໄຂໂດຍຜູື້ ຮື້ອງທຸກ (ໃຫື້ເບິື່ ງການອະທິບາຍ

ເພ ື່ ມເຕ ມກື່ຽວກັບການດ າເນ ນການຂອງຜູື້ ຜູື້ ດູແລລະບົບພາຍໃຕື້ຂ ື້  C.2 ຂອງພາກທ  3 ຂອງປ ື້ ມຄູື່ມ ນ ື້  ‘ບົດບາດຂອງຜູື້ ດູແລ

ລະບົບຂອງ ASSIST’); ຫ   

ປະຕິເສດ ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕື້ອງ, ພື້ ອມດື້ວຍເຫດຜົນທ ື່ ບອກວື່ າ ເປັນຫຍັງຈິື່ ງໄດື້ ຕັດສິນໃຈອອກມາແບບນ ື້ . 

 

 

ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງ ຍອມຮັບຫ ື  ປະຕິເສດ   

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ (ພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ມ ການຮື້ອງທຸກ ແລະ ການແກື້ ໄຂບັນຫາໃດໜຶື່ ງ) ເພ ື່ ອທົບທວນລາຍ

ລະອຽດຂອງຄ າຮື້ອງທຸກພາຍໃນ 10 ມ ື້ ລັດຖະການ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ວື່າ: 

 

ໂດຍອ ງໃສື່ຂ ື້ ມູນທ ື່ ໄດື້ໃຫື້ມາ, ຄ າຮື້ອງທຸກປະກົດວື່າເປັນການນ າສະເໜ ຄະດ ທ ື່ ຖ ກຕື້ອງ, ແລະດັື່ ງນັື້ ນ ຄ າຮື້ອງທຸກຈຶື່ ງຖືກຍອມຮັບ; 

 

ອ ເມວແຈື້ງການຍອມຮັບແມື່ ນໄດື້ ສົື່ ງໄປຫາຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງ; 

 

ລາຍລະອຽດແມື່ນສົື່ ງຕ ື່ ໃຫື້ ອົງການປົກຄອງແຫື່ງຊາດທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ, ເພ ື່ ອຊອກຫາມາດຕະການແກື້ ໄຂທ ື່ ອາດຈະເກ ດຂ ື້ ນກັບ

ບັນຫາ; ຫ   

 

ກ ລະນ ທ ື່ ນ າສະເໜ ແມື່ນບ ື່ ຖ ກຕື້ອງ, ຫ   ຫ ັ ງຈາກໄດື້ປຶກສາກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ແຫື່ງຊາດທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງແລື້ວ, ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ຕັດສິນ

ໃຈວື່າ ກົນໄກ ASSIST ບ ື່ ແມື່ນຊື່ອງທາງທ ື່ ເໝາະສົມສ າລັບກ ລະນ ນ ື້ , ແລະ ຄ າຮື້ອງທຸກກ ື່ ຖ ກປະຕິເສດ. ຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງຈະໄດື້ ຮັບການແຈື້ງໃຫື້ຊາບຜື່ ານອ ເມລ, ພື້ ອມດື້ວຍເຫດຜົນທ ື່ ບອກວື່ າ ເປັນຫຍັງຈິື່ ງປະຕິເສດຈາກຈຸດຕິດຕ ື່

ປາຍທາງ. 
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ກ ລະນ ທ ື່ ນ າສະເໜ ແມື່ນບ ື່ ຖ ກຕື້ອງ, ຫ   ຫ ັ ງຈາກໄດື້ປຶກສາກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ແຫື່ງຊາດທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງແລື້ວນັື້ ນ, ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຕັດສິນ

ໃຈວື່າ ກົນໄກ ASSIST ບ ື່ ແມື່ນຊື່ອງທາງທ ື່ ເໝາະສົມສ າລັບກ ລະນ ນ ື້ , ແລະ ຄ າຮື້ອງທຸກກ ື່ ຖ ກປະຕິເສດ. ຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ ຈຸດ

ຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງຈະໄດື້ ຮັບການແຈື້ງໃຫື້ຊາບຜື່ ານອ ເມລ, ພື້ ອມດື້ວຍເຫດຜົນວື່ າ ເປັນຫັຍງຈິື່ ງໄດື້ ຮັບປະຕິເສດຈາກຈຸດຕິດຕ ື່

ປາຍທາງ. 

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູູ້ ດູແລລະບົບພູ້ ອມກັບຜົນໄດູ້ ຮັບ 

ຄ າຕອບ, ເຊັື່ ນວື່າການແກື້ ໄຂທ ື່ ຖ ກແນະນ າ, ທ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງສົື່ ງໃຫື້ ຜູື້ ດູແລລະບົບ, ພາຍໃນ 30 ຫາ 50 ມ ື້ ລັດຖະການ, ແລະ: 

 

ຜູື້ ດູແລລະບົບໄດື້ທົບທວນຄ າຕອບ ຫ   ວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ໄດື້ສະເໜ , ໃນສະພາບທ ື່ ໃຫື້ຄ າຕອບທ ື່ ໜື້ າພ ໃຈຕ ື່ ບັນຫາ ແລະ ອະທິບາຍໃນ

ຄ າຮື້ອງ ທຸກ. 

 

ສິື່ ງນ ື້ ເຮັດໃຫື້ ຜູື້ ດູແລລະບົບມ ໂອກາດຊອກຫາຄວາມກະຈື່າງແຈື້ງ, ຖື້າຈ າເປັນ, ກື່ອນລົງທະບຽນວິທ ການແກື້ ໄຂ ຫ   ຄ າຕອບ, 

ແລະ ສົື່ ງຕ ື່ ຜົນທ ື່ ໄດື້ ຮັບໃຫື້ ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ເຊັື່ ນ: ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ) ຫ   ຜູື້ ຕາງໜື້ າໃນອາຊຽນ. 

 

ຜູື້ ດູແລລະບົບ ກື່ າວເຖິງຄ າຕອບຂອງຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຕ ື່ ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ສົື່ ງກັບຄ ນສູື່ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ) ຫ   ໜື່

ວຍງານຕົວແທນໃນອາຊຽນ. 
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ທຸກວິທ ແກື້ ໄຂ ຕື້ອງສອດຄື່ອງກັບຄວາມມຸື່ ງໝັື້ ນຂອງອາຊຽນທ ື່ ມ ຢູື່  ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ

ອາຊຽນ. 

 

ການໃຫູ້ຄ າຕອບຈາກຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກໃນແບບສ າຫ ວດຄວາມເພິູ່ ງພ ໃຈ   

ຫ ັ ງຈາກຍ ື່ ນສະເໜ ວິທ ການແກື້ ໄຂໂດຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໂດຍຜື່ ານ ASSIST ແລື້ວ, ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ເຊັື່ ນ: ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ

) ຫ   ໜື່ວຍງານຕົວແທນທ ື່ ອ ງໃສື່ອາຊຽນໄດື້ ຮັບການແຈື້ງທາງອ ເມລ ແລະ ຂ ໃຫື້ຕອບກັບການສ າຫ ວດຄວາມເພິື່ ງພ ໃຈໂດຍກົດທ ື່  

YES/NO - ແມື່ນ/ບ ື່ ແມື່ນ. ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ຕົວຢື່າງ: ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ) ຫ   ໜື່ວຍງານຕົວແທນໃນອາຊຽນຈະຖ ກສົື່ ງເຂົື້ າເວັບໄຊທ໌ 

ASSIST ເພ ື່ ອຕອບການສ າຫ ວດ ແລະຖ ກເຊ ນໃຫື້ປະກອບຄ າເຫັນ, ໂດຍສະເພາະ ຖື້າບ ື່ ພ ໃຈ. 

 

ຫ ັ ງຈາກຍ ື່ ນສະເໜ ວິທ ການແກື້ ໄຂໂດຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໂດຍຜື່ ານ ASSIST, ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ເຊັື່ ນ: ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ) ຫ   

ໜື່ວຍງານຕົວແທນໃນອາຊຽນໄດື້ ຮັບການແຈື້ງທາງອ ເມລ ແລະ ຂ ໃຫື້ຕອບກັບການສ າຫ ວດຄວາມເພິື່ ງພ ໃຈໂດຍກົດ 

YES/NO – ແມື່ນ/ບ ື່ ແມື່ ນ. ວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ເຊັື່ ນ: ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ) ຫ   ໜື່ວຍງານຕົວແທນໃນອາຊຽນຈະຖ ກສົື່ ງເຂົື້ າເວັບໄຊທ໌

ຂອງ ASSIST ເພ ື່ ອຕອບການສ າຫ ວດ ແລະ ຖ ກເຊ ນໃຫື້ປະກອບຄ າເຫັນ, ໂດຍສະເພາະ ຖື້າບ ື່ ພ ໃຈ (EDSM). 

 

ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຍັງສາມາດຕັດສິນໃຈດ າເນ ນຄະດ ໃນກົນໄກແຫື່ງຊາດ ຫ   ກົນໄກແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື່ ງໃນທາງເລ ອກອ ື່ ນ (ເຊັື່ ນ: ການໄກື່

ເກື່ຍ, ການປອງດອງກັນ ຫ   ການຕັດສິນທ ື່ ເດັດຂາດ) ພາຍໃນຂອບເຂດສິດອ ານາດທາງກົດໝາຍຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ.
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ເມ ື່ ອການແກື້ ໄຂບັນຫາໃດໜຶື່ ງຖ ກສະເໜ , ມັນເປັນສິື່ ງສ າຄັນທ ື່ ຈະຕື້ອງຈ ື່ ໄວື້ວື່ າ ASSIST ໄດື້ຖ ກສື້າງຕັື້ ງຂ ື້ ນເປັນຂະບວນການປຶກສາ

ຫາລ ກື່ ຽວກັບບັນ ດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຄ າແນະນ າທ ື່ ໃຫື້ ໄວື້ ໃນການແກື້ ໄຂບັນຫາທ ື່ ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ບ ື່ ແມື່ ນການ

ຕັດສິນໃຈວື່າແມື່ ນໃຜ ຖ ກ ແລະ ຜິດ ຫ   ກ ານົດຄວາມສອດຄື່ອງກັບກົດໝາຍອາຊຽນກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຂັື້ ນຕອນ ແລະ/

ຫ   ການປະຕິບັດຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ຖ ກຟື້ອງຮື້ອງໂດຍຜື່ ານ ASSIST. 

 

ນອກນັື້ ນ, ຂ ື້ ມູນຂື່າວສານທ ື່ ຜູື້ ສະເໜ ຮື້ອງຟື້ອງຈະຖ ກນ າໃຊື້ພາຍໃນ ASSIST ແລະ ຜູື້ ກື່ ຽວຂື້ອງທ ື່ ມ ສື່ວນກື່ຽວຂື້ອງເພ ື່ ອຈຸດປະສົງໃນ

ການແກື້ ໄຂຄ າຮື້ອງທຸກສະເພາະຂອງ ASSIST. ຕື້ອງມ ຂັື້ ນຕອນທ ື່ ເໝາະສົມ ເພ ື່ ອປົກປື້ອງຂ ື້ ມູນທ ື່ ເປັນການຄື້າ ຫ   ຂ ື້ ມູນສື່ວນຕົວ

ຕະຫ ອດເວລາ, ໂດຍສະເພາະໃນການໂອນຂ ື້ ມູນຜື່ ານເຄ ອຂື່າຍອິນເຕ ແນັດ. 

 

ຜູື້ ຮື້ອງຮຽນອາດຈະເລ ອກທ ື່ ຈະຖອນຄ າຮື້ອງທຸກໃນທຸກຂັື້ ນຕອນຈົນກວື່າຈະມ ການສະເໜ ແກື້ ໄຂໂດຍ ASSIST. 

2. ສ າລັບທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ູ່ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ   

ຖື້າວື່ າທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໃນນາມລູກຄື້າຂອງຕົນ, ກື່ອນທ ື່ ຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ

ຕົວຈິງ ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ ຕື້ອງດາວໂລດຟອມທ ື່ ຈ າເປັນຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ໃນໜື້ າເວັບທ ື່ ມ ຫົວຂ ື້  ' File 

a Complaint: ASEAN Lawyer or Law Firm - ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ: ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍອາຊຽນ’ ຫ   ຕາມລິື້ ງນ ື້ : 

(http://assist.asean.org/complaint/?m=42&type=law), ດັື່ ງທ ື່ ສະເໜ ໄວື້ຂື້ າງລຸື່ມນ ື້ . 

 

ຍືູ່ ນສະເໜ  ແບບຟອມທ ູ່ ບ ູ່ ຕູ້ອງລະບຸຊືູ່  ແລະ ເອກະສານອືູ່ ນໆທ ູ່ ຕູ້ອງການໃຫູ້ກອງເລຂາອາຊຽນ/ຜູູ້ ດູແລລະບົບ 

ASSIST 

ເມ ື່ ອທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍປະກອບຟອມແລື້ວ, ຕື້ອງຖ ກສົື່ ງຜື່ ານທາງອ ເມລໄປທ ື່ ກອງເລຂາອາຊຽນ ທ ື່ : 

assist@asean.org, ພື້ ອມດື້ວຍ: (i) ເອກະສານການລົງທະບຽນ/ໃບອະນຸຍາດທ ື່ ການປະກອບອາຊ ບຂອງທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ 

ລິສດກົດໝາຍ (ຖື້າພາສາເດ ມບ ື່ ແມື່ ນພາສາອັງກິດ, ກ ື່ ຄວນຄັດຕິດການແປດປັນພາສາອັງກິດແບບບ ື່ ເປັນທາງການມາພື້ ອມ) 

ແລະ (ii) ເອກະສານຈົດທະບຽນບ ລິສັດ/ທຸລະກິດຂອງລູກຄື້າ (ວິສາຫະກິດອາຊຽນ) ໃນນາມຜູື້ ທ ື່ ມ ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ລະບຸຊ ື່ . 

 

http://assist.asean.org/complaint/?m=42&amp;type=law)
mailto:assist@asean.org
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ກອງເລຂາ ASEAN ຕອບກັບ 

ກອງເລຂາອາຊຽນຕອບກັບຄ ນໄປຫາບັນດາທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນວື່າ ເອກະສານທ ື່ ສົື່ ງມານັື້ ນ 

ໄດື້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮື້ອງຕື້ອງການ ແລະ ຄົບຖື້ວນ ຫ  ບ ື່ . 

 

ຖື້າເອກະສານຄົບຖື້ວນແລື້ວ, ກອງເລຂາອາຊຽນໃຫື້ລະຫັດລັບ (CCC) ໂດຍທາງອ ເມລຫາທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ, 

ເພ ື່ ອໃຫື້ນ າເອົາຄ າຮື້ອງທຸກຕົວຈິງເຂົື້ າໄປໃນລະບົບໄດື້ . 

 

ຖື້າເອກະສານບ ື່ ຄົບຖື້ວນ, ກອງເລຂາອາຊຽນຈະຮື້ອງຂ ໃຫື້ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍສົື່ ງເອກະສານທ ື່ ຈ າເປັນທ ື່ ຍັງຂາດ

ໄປໃຫື້ຕ ື່ ມອ ກ. 

 

 

ການຍືູ່ ນ ຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ຕົວຈິງ 

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນໄດື້ກະກຽມ ແລະ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໂດຍໃຊື້ແບບຟອມການຮື້ອງທຸກທາງອິນ

ເຕ ເນັດທ ື່ ມ ຢູື່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST: http://assist.asean.org ທ ື່ ຢູື່ ໃນໄອຄອນ 'ASEAN Lawyer or Law Firm - 

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍອາຊຽນ' ຢູື່ ໃນແຖບເມນູ ' File a Complaint - ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ' . ລາຍລະອຽດການປື້ອນຂ ື້

ມູນແມື່ນຖ ກກວດສອບໂດຍລະບົບ ເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່ າຂ ື້ ມູນທ ື່ ຈ າເປັນນັື້ ນຄົບຖື້ວນແລື້ວ. 

 

 

ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ  

ຕື້ອງໃສື່ລະຫັດລັບຂອງກ ລະນ  (CCC) ທ ື່ ກອງເລຂາອາຊຽນສະໜອງໃຫື້  ເຂົື້ າໃນຄ າຮື້ອງທຸກຕົວຈິງພາຍໃຕື້ພາກທ ື່ ລະບຸໄວື້ ໃນຫົວຂ ື້  

“Complaint Description - ຄ າອະທິບາຍຄ າຮື້ອງທຸກ” ຂອງແບບຟອມ. 

 

 

 

C. ແຜນຜັງລ າດັບຂັູ້ ນຕອນດ າເນ ນການຂອງ ASSIST   

 

ແຜນຜັງລ າດັບຂັື້ ນຕອນດ າເນ ນການທັງສອງຂື້າງລຸື່ມນ ື້  ສະແດງໃຫື້ເຫັນຂັື້ ນຕອນພ ື້ ນຖານໃນການຈັດການການຮື້ອງທຸກ. 

ແຜນຜັງຮູບທ າອິດສະແດງເຖິງຂັື້ ນຕອນໃນການຈັດການຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຖ ກສົື່ ງໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຫ   ອົງການຕົວແທນທ ື່ ຂຶື້ ນ

ກັບອາຊຽນ, ໃນຂະນະທ ື່ ແຜນ ຜັງຮູບທ ສອງສະແດງໃຫື້ເຫັນເຖິງຂັື້ ນຕອນໃນການຈັດການກັບຄ າຮື້ອງທຸກໂດຍທະນາຍຄວາມ ຫ   

ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ. 

 

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ລົງທະບຽນໃນອາຊຽນ ອາດຈະສ ບຕ ື່  ດ າເນ ນການຂອງASSIST ໂດຍປະຕິບັດ

ຕາມຂັື້ ນຕອນດຽວກັນໃນການແກື້ ໄຂຄ າຮື້ອງທຸກສ າລັບວິສາຫະກິດອາຊຽນ ແລະ ຜູື້ ຕາງໜື້ າໃນອາຊຽນ, ດັື່ ງທ ື່ ໄດື້ລະບຸ

ໄວື້ຂື້ າງເທິງນັື້ ນ. 

http://assist.asean.org/
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ຮູບ 2. 

ຄ າຮູ້ອງທຸກຍືູ່ ນໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຫ ື  ໜູ່ ວຍງານຕົວແທນໃນອາຊຽນ 

 

8. ໃນການຕອບ ຫ   ແກື້ ໄຂບັນຫາຈາກ DCP,  CA ຈະແຈື້ງການໃຫື້  AE ແລະ  HCP ຮັບຊາບ 

 

ຮູບ 3. 

ການຮູ້ອງທຸກຍືູ່ ນໂດຍທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ູ່ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ 
 

10. ໃນການຕອບ ຫ   ການແກື້ ໄຂບັຫາຈາກ  DCP,  CA ຈະທົບທວນເບິື່ ງ ແລະ ສົື່ ງຜົນໄດື້ ຮັບໃຫື້ທະນາຍຄວາມ/ບ ລິສັດ

ກົດໝາຍ ທ ື່ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ແລະ  HCP 

ຍືູ່ ນແບບຟອມຄ າຮູ້ອງທຸກ ‘ແບບບ 

ລະບຸຊື‘ ແລະ ເອກະສານອືູ່ ນທ ູ່ ໄດູ້

ກ ານົດໄວູ້ໃຫູ້  ກອງເລຂາອາຊຽນ ຫ ື  

 ທາງອ ດເມລ   
ທະນາຍຄວາມ ຫ ື  

ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ູ່

ຈົດທະບຽນ ໃນ

ອາຊຽນ 

 

ຜູູ້ ດູແລລະບົບ 

(CA) ຂອງ ASSIST 

ສະເໜ ການ

ແກື້ ໄຂບັນຫາຕ ື່  

DCP ແລະ DCP ກ ໍ່

ທົບທວນຂ ໍ້ ສະເໜີ
ນ ໍ້ ນ 

 

ມີ ທາງເລື ອກສ າລ ບການ
ສົນທະນາໂດຍກົງ
ລະຫວໍ່ າງ DCP ແລະ 

HCP 

ຈຸດຕິດຕ ໍ່ ຕົໍ້ ນທາງ  
 

ຍອມຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວ ແລະ 

ຕິດຕ ື່ ຫາ RA ໃນປະເທດສະມາຊິກບື່ ອນທ ື່ ມ ການ

ຮື້ອງທຸກ ເພ ື່ ອຫາທາງແກື້ ໄຂຕ ຄ າຮື້ອງທຸກ. 

 ອົງການກໍ່ ຽວຂໍ້ ອງລະດ ບ
ຊາດ (RA) 

5.  CA ໄດື້ຜື່ ານການຢັື້ ງຢ ນ

ຄ າຮື້ອງທຸກ (ສູງສຸດ 10 ມ ື້

ລັດຖະການ), ຈະອອກ ID 

ເພ ື່ ອຕິດຕາມໃຫື້ແກື່

ທະນາຍຄວາມ /ບ ລິສັດ

ກົດ   ໝາຍທ ູ່ ຈົດ

ທະບຽນໃນອາ ຊຽນ ເພ ື່ ອ
ຕິດຕາມຄວາມຄ ບ ໜື້ າ 

ຂອງການຮື້ອງທຸກ, ແລະ

ສົື່ ງການຮື້ອງທຸກເຖິງ 

DCP      

9. DCP ຕອບໄປ

ຫາ CA 

ເພືູ່ ອແກູ້ໄຂ

ບັນຫາ (ສູງ

ສຸດ 30-50 

ມືູ້ ລັດຖະ

ການ.) 

ອົງການຕົວແທນໃນ

ອາຊຽນ 

 

 

ຜູູ້ ດູແລລະບົບ (CA) 

ຂອງ ASSIST 

 

ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງ  

(DCP) 
ຈຸດຕິດຕ ູ່ ຕົູ້ ນ

ທາງ 

(HCP) 
ສະເໜ 

ການແກູ້ ໄຂ
ບັນຫາໃຫູ້ ກັບ 

 

ມີ ທາງເລື ອກສ າລ ບການສົນທະນາໂດຍກົງ 
ລະຫວໍ່ າງ DCP ແລະ HCP 

 

ຍອມຮັບເອົາຄ າຮູ້ອງທຸກ

ດັູ່ ງກູ່າວ ແລະຕິດຕ ູ່ ຫາ  ໃນປະເທດ

ສະມາຊິກບູ່ ອນທ ູ່ ມ ການຮູ້ອງທຸກເພືູ່ ອ

ຫາທາງແກູ້ ໄຂ 
ອົງການລະດັບຊາດທ ູ່

ກູ່ຽວຂູ້ອງ (RA) 

Dashboard ຂອງ ASSIST  

ຜູື້ ຕາງໜື້ າ AE/ອາຊຽນ, CA, DCP 

ແລະ HCP ສາມາດເຂົື້ າສູື່ລະບົບ 

dashboard ຂອງASSISTໄດື້  ເພ ື່ ອເບິື່ ງ

ສະຖານະປັດຈຸ ບັນຂອງຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່

ພວກເຂົາມ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມ ສິດໃນ

ການເຂົື້ າເຖິງ. 

Dashboard ຂອງ ASSIST  

, 

CA, DCP ແລະ HCP ສາມາດເຂົື້ າສູື່ 

dashboard ຂອງ ASSIST ເພ ື່ ອເບິື່ ງ

ສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງຄ າຮື້ອງ ທຸກທ ື່ ພວກເຂົາ

ມ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມ ສິດໃນການເຂົື້ າເຖິງ. 

 

3. ຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກໃນ ASSIST  

4. ຍອມຮັບເອົາ, ຮູ້ອງຂ ໃຫ໊ແກູ້ໄຂ (ບ ູ່

ຄົບຖູ້ວນ) ຫ ື  ປະຕິເສດຄ າ

ຮູ້ອງທຸກ ແລະ ແຈູ້ງໃຫູ້  

ທະນາຍຄວາມ /ບ ລິສັດກົດ   ໝ

າຍຂອງອາຊຽນຮັບຊາບ 

6. ຄ າຕອບເບືອງຕົູ້ ນ

ຈາກ DCP ເຖິງ 

CA ວູ່າ ຖືກ

ປະຕິເສດດູ້ວຍ

ເຫດ ຜົນ ຫ ື  

ຍອມຮັບ (ສູງສຸດ 

10 ມືູ້ ລັດຖະການ.) 

ຈຸດຕິດຕ ໍ່ ປາຍທາງ 
(DCP) 

3.  ຄ າຮື້ອງທຸກຜື່ ານການກວດສອບ

ເພ ື່ ອຢັື້ ງຢ ນໂດຍ CA (ສູງສຸດ.10 

ມ ື້ ລັດຖະການ), AE ອອກບັດ

ຕິດຕາມໃຫື້ ເພ ື່ ອຕິດຕາມຄວາມ

ຄ ບໜື້ າຂອງການຮື້ອງທຸກ, ແລະ 

ສົື່ ງຄ າຮື້ອງທຸກໄປໃຫື້ DCP 

7. DCP ຕອບຕ ູ່  CA 

ກູ່ຽວກັບການແກູ້

ໄຂບັນຫາ (ສູງສຸດ.

30-50 ມືູ້ ລັດຖະ

ການ) 
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D. ກ ານົດເວລາການຈັດການກັບຄ າຮູ້ອງທຸກ  

 
ຄວາມຄືບໜູ້ າໃນການຈັດການຄ າຮູ້ອງທຸກຖືກຕິດຕາມແລະຄາດວູ່າຈະຕອບສະໜອງຕາມກ ານົດເວລາດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປ: 

 
10 ມືູ້  

ລັດຖະການ 

10 ມືູ້   

ລັດຖະການ 

 

30 ມືູ້   

ລັດຖະການ 

20 ມືູ້   

ລັດຖະການ 

 

 

ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູູ້ ດູ

ແລລະ ບົບໃນການ

ຍອມຮັບ,ການຮູ້ອງຂ ໃຫູ້

ແກູ້ໄຂ (ບ ູ່ ຄົບຖູ້ວນ) ຫ ື

ປະຕິເສດຄ າຮູ້ອງທຸກ. 

ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງເພືູ່ ອ

ຕັດສິນວູ່າຈະຍອມຮັບ ຫ ື  

ປະຕິເສດຄ າຮູ້ອງທຸກ

ດັູ່ ງກູ່າວ. 

ຖູ້າຄ າຮູ້ອງທຸກຖືກຍອມຮັບ, 

ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບ

ຄ າຕອບ/ວິທ ແກູ້ໄຂຈາກເຈົູ້ າ

ໜູ້ າທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງລະດັບຊາດ 

ແລະ ຕອບກັບຫາຜູູ້ ດູແລ

ລະບົບ, ເພືູ່ ອສົູ່ ງຄ າຕອບໄປ

ໃຫູ້ ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ. 

  

ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງ ອາດຈະຮູ້ອງ

ຂ ໃຫູ້ ຜູູ້ ດູແລລະບົບຕ ູ່ ເວລາ 

ຖູ້ າວູ່າ ບ ູ່ ສາມາດດ າ ເນ ນການໄດູ້

ພາຍໃນ 30 ມືູ້ ລັດຖະການ 

  

1. ການຕ ູ່ ເວລາ   

ໃນສະຖານະການທ ື່ ອົງການລະດັບຊາດທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ, ພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກຕ ື່ ກັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນມາ, ພວມຊອກຫາວິທ ແກື້

ໄຂບັນ ຫາການຄື້າທ ື່ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກກ າລັງປະເຊ ນຢູື່ , ແລະ ບ ື່ ສາມາດດ າເນ ນການໃຫື້ທັນເວລາ 30 ມ ື້ ຕາມຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ 

ASSIST ກ ານົດໄວື້ . ເນ ື່ ອງຈາກບັນຫາມ ຄວາມສັບສົນ ແລະ ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ມ ການປຶກສາຫາລ ກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ພາຍໃນປະເທດ

ເພ ື່ ມເຕ ມ, ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ອາດຈະຂ ຕ ື່ ເວລາຕ ື່ ມ. 

 

ຜູື້ ດູແລລະບົບ ອາດຈະຕ ື່ ກ ານົດເວລາເຖິງ 20 ມ ື້ ລັດຖະການ ຕາມການຮື້ອງຂ ຂອງຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ. 

 

ກ ານົດເວລາທ ື່ ໄດື້ກ ານົດນ ື້ ຈະບ ື່ ເປັນການເພ ື່ ມໄລຍະເວລາທັງໝົດຂອງເວລາທ ື່ ຈັດສັນໃຫື້ປະເທດປາຍທາງ ເພ ື່ ອໃຫື້ການແກື້

ໄຂຫ າຍກວື່ າ 50  ມ ື້ ລັດຖະການ ນັບແຕື່ ເວລາທ ື່ ຄ າຮື້ອງທຸກໄດື້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ. 

 

ການຕ ື່ ກ ານົດເວລາເພິື່ ມຈະຖ ກບັນທຶກໄວື້ພາຍໃນລະບົບ ແລະ ຜູື້ ດູແລລະບົບແຈື້ງຈຸດຕິດຕ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ກື່ຽວກັບ

ກ ານົດເວລາ  ໃໝື່ນ ື້  ເພ ື່ ອໃຫື້ສາມາດສົື່ ງການແກື້ ໄຂໃຫື້ທັນການ. 

 

ໃນການຕ ື່ ກ ານົດເວລາເພິື່ ມ, ຂັື້ ນຕອນດ າເນ ນການຂອງASSIST ທັງໝົດບ ື່ ຄວນກາຍ 60  ມ ື້ ລັດຖະການ ນັບແຕື່ ເມ ື່ ອຄ າ

ຮື້ອງທຸກໄດື້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູື້ ດູແລລະບົບ. 

 

2. ການຕິດຕາມການດ າເນ ນການທ ູ່ ເກ ນກ ານົດ  

 

ເມ ື່ ອການດ າເນ ນການບາງຢື່າງຖ ກປະຕິບັດເກ ນກ ານົດໂດຍຜູື້ ດູແລລະບົບ ຫ   ໂດຍຈຸດຕິດຕ ື່

ປາຍທາງ, ຫ   ຄ າເຕ ອນທ ື່ ຈ າເປັນກື່ ຽວກັບການດ າເນ ນການທ ື່ ຕື້ອງປະຕິບັດພາຍໃນໄລຍະເວລາ

ທ ື່ ຄາດວື່າຈະທັນເວລານັື້ ນ, ຄ າເຕ ອນສ ເຫ  ອງ ຫ   ສ ແດງ, ດັື່ ງທ ື່ ເຫັນໃນບື່ ອນນ ື້ ແມື່ນຈະສະແດງ

ໃຫື້ເຫັນຢູື່ໃນ dashboards ຂອງຜູື້ ດູແລລະບົບ ຫ   ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ, ລວມທັງການສະແດງ

ສະຖານະຂອງຄ າຮື້ອງທຸກຂອງຜູື້ ຮື້ອງ ທຸກໂດຍຜື່ ານການເຂົື້ າເຖິງເວັບໄຊທ໌. 

 

ການແຈື້ງເຕ ອນອັດຕະໂນມັດຜື່ ານທາງອ ເມລຈາກລະບົບ ASSIST ຍັງຖ ກສົື່ ງໄປຫາຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ ຈຸດຕິດຕ ື່ ຈຸດປາຍທາງ, 

ພື້ ອມດື້ວຍສ າເນົາທ ື່ ສົື່ ງໄປເຖິງຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງ, ຖື້າວື່ າບ ື່ ມ ການດ າເນ ນການໃດໆຈາກຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ/ຫ   ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ

ພາຍໃນກ ານົດເວລາທ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ສ າລັບການກະທ າທ ື່ ແນື່ ນອນ.
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   ຊຸດເຄ ື່ ອງມ ຂອງASSIST     

 

 

 

ຖື້າວື່ າໄດື້ ຮັບຄ າຮື້ອງທຸກແລື້ວ, ຜູື້ ດູແລລະບົບຈະບ ື່ ຕິດຕ ື່ ກັບຄ ນຫາຜູື້ ຮື້ອງທຸກພາຍໃນ 10  ມ ື້ ລັດຖະການ ຫ ັ ງຈາກໄດື້ຍ ື່ ນຄ າ

ຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາແລື້ວ, ຜູື້ ດູແລລະບົບຈະໄດື້ ຮັບຄ າເຕ ອນໂດຍອັດຕະໂນມັດຜື່ ານອ ເມລຈາກ ASSIST ພາຍໃນ 7 ມ ື້ ຕາມມ ື້

ປະຕິທິນ ຫ ັ ງຈາກໄດື້ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາແລື້ວ. ຜູື້ ດູແລລະບົບຕື້ອງຕັດສິນໃຈວື່ າຈະຍອມຮັບ, ຮື້ອງຂ ໃຫື້ແກື້ ໄຂ (ບ ື່ ຄົບຖື້ວນ), 

ຫ   ປະຕິເສດຄ າຮື້ອງທຸກພາຍໃນ 10  ມ ື້ ລັດຖະການ. 

 

ຖື້າວື່ າ ຜູື້ ດູແລລະບົບຍັງບ ື່ ໄດື້ໃຫື້ຄ າຕອບຕ ື່ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ, ຜູື້ ດູແລລະບົບຈະໄດື້ ຮັບຄ າເຕ ອນອັດຕະໂນມັດອ ກທາງໜຶື່ ງຜື່ ານອ ເມວ

ຈາກ ASSIST, ພາຍໃນ 14 ມ ື້ ຕາມມ ື້ ປະຕິທິນ ຫ ັ ງຈາກມ ຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາແລື້ວ, ແຈື້ງໃຫື້ ຜູື້ ດູແລລະບົບຊາບວື່າ ຈະຕື້ອງ

ດ າເນ ນການທ ື່ ຈິງຈັງດັື່ ງກື່ າວຕາມລ າດັບ ເພ ື່ ອສ ບຕ ື່ ດ າເນ ນການໃນລະບົບຂອງ ASSIST. 

 

ຕົວຢື່າງຂອງການແຈື້ງເຕ ອນທາງອ ເມລຕ ື່ ຜູື້ ດູແລລະບົບວື່ າການດ າເນ ນການແມື່ ນເກ ນກ ານົດແລໍ້ ວ. 

 

ຖື້າຄ າຮື້ອງທຸກໄດື້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ ສົື່ ງຕ ື່ ໄປທ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງແລື້ວ, ແຕື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງບ ື່ ໄດື້

ຕອບກັບພື້ ອມດື້ວຍຄ າຕອບພາຍໃນ 10  ມ ື້ ລັດຖະການ, ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຈະໄດື້ ຮັບການແຈື້ງເຕ ອນອັດຕະໂນມັດຜື່ ານອ 

ເມລຈາກ ASSIST ພາຍໃນ 7 ມ ື້ ຕາມມ ື້ ປະຕິທິນ ຫ ັ ງຈາກຄ າຮື້ອງທຸກໄດື້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູື້ ຜູື້ ດູແລລະບົບແລື້ວ. ຈຸດ

ຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ຕື້ອງຕັດສິນໃຈວື່ າ ຈະຍອມ ຮັບ ຫ   ປະຕິເສດຄ າຮື້ອງທຸກພາຍໃນ 10  ມ ື້ ລັດຖະການ ຫ  ບ ື່ . 

 

ຖື້າຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຍັງບ ື່ ໄດື້ ໃຫື້ຄ າຕອບ, ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຈະໄດື້ ຮັບການແຈື້ງເຕ ອນໂດຍອັດຕະໂນມັດອ ກທາງໜຶື່ ງຜື່ ານອ 

ເມລຈາກ ASSISTພາຍໃນ 14 ມ ື້ ຕາມມ ື້ ປະຕິທິນ ຫ ັ ງຈາກມ ການຮື້ອງທຸກຊຶື່ ງຕື້ອງແຈື້ງໃຫື້ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງວື່າ ຕື້ອງມ ການ

ດ າເນ ນການຕາມລ າ ດັບ ເພ ື່ ອສ ບຕ ື່ ຕອນດ າເນ ນການຂອງ ASSIST. 

 

 

ຕົວຢື່າງຂອງການແຈື້ງເຕ ອນທາງອ ເມລຕ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງວື່າການດ າເນ ນການແມື່ນເກ ນກ ານົດແລື້ວ. 
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ຂ ູ້ ມູນສ າຄັນເພ ູ່ ມເຕ ມ  

ກອບເວລາໃນການແກື້ ໄຂບັນຫາແບບຂື້າມເຂດແດນທ ື່ ນ າມາພາຍໃຕື້  ASSIST ຈະຕື້ອງບ ື່ ເກ ນ 30  ມ ື້ ລັດຖະການ (ເວັື້ ນເສຍແຕື່

ຈະມ ການຕ ື່ ກ ານົດເວລາສູງສຸດ 20  ມ ື້ ລັດຖະການ) ນັບແຕື່ມ ື້ ທ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຍອມຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກແລື້ວ (ເຊັື່ ນ: ປະເທດ

ສະມາຊິກອາຊຽນຕ ື່ ກັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ໄດື້ຍ ື່ ນ). 

 

 

E. ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກອາດສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜູ້ າຂອງການຮູ້ອງທຸກ    

 

ເພ ື່ ອຕຶດຕາມຄວາມຄ ບໜື້ າຂອງການຮື້ອງທຸກ, ໃຫື້ເລ ອກຄລິກແຖບເມນູ ‘Follow a Complaint - ຕຶດຕາມຄ າຮື້ອງທຸກ’ ຈາກ

ໜື້ າເວັບ http://assist.asean.org, ແລະ ໜື້ າຕ ື່ ໄປນ ື້ ຈະປາກົດ. ຜູື້ ຮື້ອງທຸກສາມາດເຂົື້ າສູື່ລະບົບໂດຍໃຊື້ທ ື່ ຢູື່ອ ເມລທ ື່ ມ  ແລະ ໝ

າຍເລກຕິດຕາມທ ື່ ໄດື້ ຮັບເພ ື່ ອຢ ນຢັນຂ ື້ ຄວາມຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ. 

 

 

ໂດຍນ າໃຊື້ໝາຍເລກຕິດຕາມ, ລະບົບຈະສະແດງໃຫື້ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກໃຫື້ ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງການຮື້ອງທຸກ ແລະ ຂັື້ ນຕອນການດ າເນ ນ

ການຂອງ ASSIST ໃນ dashboard ຂອງ ASSIST ຂອງຜູື້ ຮື້ອງທຸກ.  

 

ໃນ ຕົວຢື່າງທ ື່ ສະແດງໃນໜື້ າຈ  ASSIST ຂອງຜູື້ ຮື້ອງທຸກຕ ື່ ໄປນ ື້ , ຊຶື່ ງນ າໃຊື້ຂ ື້ ມູນທ ື່ ສົມມຸດຂ ື້ ນມາເພ ື່ ອເປັນການສອນເພ ື່ ມ, ການ

ຮື້ອງທຸກແມື່ນເນັື້ ນໄປໃນກ ລະນ ນ ື້ ຕ ື່  ບັນຫາການຄື້າກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ-Y (AMS-Y). ຜູື້ ຮື້ອງທຸກແມື່ນຕົວແທນໂດຍ

ທະນາຍຄວາມທ ື່ ຈົດທະບຽນໃນອາ ຊຽນ ເພາະວື່າ ເປັນລູກຄື້າຂອງຕົນ, ເປັນທຸລະກິດທ ື່ ຈົດທະບຽນຖ ກຕື້ອງໃນ AMS-X (ເຊັື່ ນ, ວິ

ສາຫະກິດອາຊຽນ) ທ ື່ ບ ື່ ຢາກລະບຸຊ ື່

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 2 ‘ແຜນຜັງລ າດັບຂັູ້ ນຕອນດ າເນ ນການຂອງກົນໄກ ASSIST ແລະ ໄລຍະເວລາທ ູ່

ກູ່ຽວຂູ້ອງ’ ຂອງຄູູ່ມືນ ູ້ ໄດູ້ ໃຫູ້ລາຍລະອຽດ ແຕູ່ກ ູ່ ງູ່ າຍຕ ູ່ ການຕິດຕາມຄ າອະທິບາຍຂອງຂັູ້ ນຕອນຂອງ 

ASSIST. 

http://assist.asean.org/
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ຄ າຮື້ອງທຸກໄດື້ ຮັບຮູື້ວື່ າໄດື້ ຮັບໂດຍ ASSIST, ໂດຍທາງຂ ື້ ຄວາມອ ເມລ; 

 

ພາຍຫ ັ ງການກວດກາໃນເບ ື້ ອງຕົື້ ນຂອງຜູື້ ດູແລລະບົບ, ຊຶື່ ງເຫັນວື່າຄ າຮື້ອງທຸກບ ື່ ຄົບຖື້ວນ (ຍື້ ອນເຫດຜົນທ ື່ ລະບຸໄວື້ ໃນອ ເມລ

ເຖິງຜູື້ ຮື້ອງຮຽນ) ແລະ ຜູື້ ດູແລລະບົບໄດື້ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ທະນາຍຄວາມທ ື່ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ປັບປຸງແກື້ ໄຂຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ ໃຫື້

ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມ; 

 

ຄ າຮື້ອງທຸກໄດື້ຖ ກປັບປຸງແລະ ນ າສະເໜ ໂດຍທະນາຍຄວາມໃນວັນດຽວກັນ; ແລະ 

 

ສະຖານະພາບຂອງຄ າຮື້ອງທຸກຍັງຢູື່ ໃນຂັື້ ນຕອນນ ື້  (ອ ງຕາມປະຫວັດຂອງຄ າຮື້ອງທຸກ) ກັບຜູື້ ດູແລລະບົບເພ ື່ ອການກວດສອບ

ຄວາມຄົບຖື້ວນແລະການຍອມຮັບ. 

 

ຕົວຢື່າງຂອງ dashboard ຂອງ ASSIST ຂອງຜູື້ ຮື້ອງທຸກໃນການເບິື່ ງສະຖານະຂອງການຮື້ອງທຸກ. 
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ເອກະສານຊູ້ອຍທູ້ າຍ 1. 

ຕາຕະລາງອູ້າງອ ງ 

 
1.1. ລາຍຊືູ່ ສິນຄູ້າຍູ່ອຍ1

 

2.4.1. Sub—Categories of Goods 

I. ສິນຄູ້າ   

1. ມາດຕະການກູ່ຽວຂູ້ອງກັບອັດຕາພາສ  

2. ກົດລະບຽບຂອງຕົູ້ ນກ າເນ ດ 

3. ມາດຕະການທ ູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນພາສ  

 

3.1 ມາດຕະການສຸຂາອະນາໄມ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມພືດ 

3.1.1 ຂ ື້ ຫື້າມ ແລະ ຂ ື້ ຈ າກັດການນ າເຂົື້ າສ າລັບເຫດຜົນ SPS 

3.1.2 ຂ ື້ ຈ າກັດໃນການອົດທົນຕ ື່ ສິື່ ງເສດເຫ  ອແລະການໃຊື້ສານທ ື່ ຈ າກັດ 

3.1.3 ຂ ື້ ກ ານົດດື້ານປື້ າຍ, ເຄ ື່ ອງໝາຍ ແລະ ການບັນຈຸຫຸື້ມຫ ື່  

3.1.4 ຂ ື້ ກ ານົດ ດື້ານສຸຂະອະນາໄມ 

3.1.5 ການຮັກສາການກ າຈັດສັດຕູພ ດແລະສັດແລະສິື່ ງທ ື່ ກ ື່ ໃຫື້ ເກ ດພະຍາດໃນຜະລິດຕະ

ພັນສຸດທື້າຍ (ຕົວຢື່າງ: ການຮັກສາຫ ັ ງການເກັບກື່ຽວ) 

3.1.6 ຂ ື້ ກ ານົດອ ື່ ນໆກື່ ຽວກັບໃນຂັື້ ນຕອນການຜະລິດ ຫ   ຫ ັ ງການຜະລິດ 

3.1.7 ການປະເມ ນຄວາມສອດຄື່ອງທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບ SPS 

3.1.8 ມາດຕະການ SPS ທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

3.2 ສິູ່ ງກ ດຂວາງດູ້ານເຕັກນິກຕ ູ່ ການຄູ້າ 

3.2.1 ຂ ື້ ຫື້າມ ຫ   ຂ ື້ ຈ າກັດການນ າເຂົື້ າສ າລັບເຫດຜົນຂອງ TBT 

3.2.2 ຂ ື້ ຈ າກັດຄວາມທົນທານຕ ື່ ສິື່ ງເສດເຫ  ອແລະການໃຊື້ສານທ ື່ ຈ າກັດ 

3.2.3 ຂ ື້ ກ ານົດດື້ານປື້ າຍ, ເຄ ື່ ອງໝາຍ ແລະ ການບັນຈຸຫຸື້ມຫ ື່  

3.2.4 ຂ ື້ ກ ານົດໃນການຜະລິດ ຫ   ຫ ັ ງການຜະລິດ 

3.2.5 ຂ ື້ ກ ານົດກື່ຽວກັບເອກະລັກຂອງຜະລິດຕະພັນ 

3.2.6 ຂ ື້ ກ ານົດດື້ານຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ   ການປະຕິບັດວຽກ 

3.2.7 ການປະເມ ນຄວາມສອດຄື່ອງທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບTBT 

3.2.8 ມາດຕະການ TBT ບ ື່ ໄດື້ຖ ກກ ານົດໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

3.3 ການກວດກາກູ່ອນການຂົນສົູ່ ງ ແລະ ຮູບແບບອືູ່ ນໆ 

3.3.1 ການກວດກາກື່ອນການຂົນສົື່ ງ  

3.3.2 ຂ ື້ ກ ານົດໂດຍກົງດື້ານການຂົນສົື່ ງ  

3.3.3 ຂ ື້ ກ ານົດການຜື່ ານດື່ານພາສ ທ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້    

3.3.4 ຂ ື້ ກ ານົດການຕິດຕາມກວດກາການນ າເຂົື້ າ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມາດຕະການການອອກໃບ

ອະນຸຍາດແບບອັດຕະໂນມັດອ ື່ ນໆ 

3.3.5 ຮູບແບບອ ື່ ນໆທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ລະບຸໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

 

1 ການຈັດປະເພດນ ື້ ແມື່ ນອ ງໃສື່ການຈັດແບື່ ງປະເພດທ ື່ ສະເໜ ແລະຮັບຮອງເພ ື່ ອນ າໃຊື້ເຂົື້ າໃນສູນການ

ຄື້າອາຊຽນ, ດື້ວຍຄວາມເຄົາລົບເພ ື່ ອແຈື້ງການພັນທະຕາມມາດຕາ 13 ຂອງ  ATIGA. 

 

 

3.4 ມາດຕະການປົກປູ້ອງການຄູ້າທ ູ່ ອາດຈະເກ ດຂ ູ້ ນ 
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3.4.1 ມາດຕະການປື້ອງກັນພະຍາດ 

3.4.2 ມາດຕະການຕື້ານທານ 

3.4.3 ມາດຕະການປົກປື້ອງ 

 

3.5 ການອອກໃບອະນຸຍາດທ ູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນອັດຕະໂນມັດ, ໂຄຕູ້ າ, ຂ ູ້

ຫູ້ າມ, ແລະມາດຕະການຄວບຄຸມປະລິມານນອກເໜືອຈາກ

ເຫດຜົນຂອງ SPS ຫ ື  TBT 

3.5.1 ຂັື້ ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດນ າເຂົື້ າແບບອັດຕະໂນມັດນອກເໜ ອຈາກການອະນຸຍາດສ າລັບເຫດຜົນ SPS ຫ   

TBT   

3.5.2 ໂຄຕື້າ 

3.5.3 ຂ ື້ ຫື້າມຕື່ າງໆນອກເໜ ອຈາກເຫດຜົນຂອງ SPS ແລະ TBT   

3.5.4 ການຈັດລະບຽບຄວບຄຸມການສົື່ ງອອກ   

3.5.5 ໂຄຕາອັດຕາພາສ  (TRQs) 

3.5.6 ມາດຕະການຄວບຄຸມປະລິມານທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ລະບຸໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

3.6 ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາລວມທັງພາສ ແລະຄູ່າບ ລິການເພ ູ່ ມເຕ ມ 

3.6.1 ມາດຕະການບ ລິຫານສົື່ ງຜົນກະທົບຕ ື່ ມູນຄື່າຂອງພາສ ສິນຄື້າເຂົື້ າ-ອອກ   

3.6.2 ຂ ື້ ຈ າກັດດື້ານລາຄາສົື່ ງອອກໂດຍສະໝັກໃຈ (VEPRs) 

3.6.3 ຄື່າບ ລິການຕົວປື່ ຽນແປງ 

3.6.4 ການເກັບຄື່າພາສ  

3.6.5 ໜື້າທ ື່ ຕາມລະດູການ 

3.6.6 ອາກອນ ແລະ ຄື່າບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ຕິດພັນກັບການບ ລິການທ ື່ ລັດຖະບານສະໜອງໃຫື້  

3.6.7 ພາສ ພາຍໃນ ແລະ ຄື່າບ ລິການຄິດໄລື່ການນ າເຂົື້ າ 

3.6.8 ດ າລັດການປະເມ ນມູນຄື່າແຈື້ງພາສ  

3.6.9 ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

3.7 ມາດຕະການດູ້ານການເງິນ 

3.7.1 ຂ ື້ ກ ານົດການຈື່າຍເງິນລື່ວງໜື້ າ  

3.7.2 ຫ າຍອັດຕາແລກປື່ ຽນ   

3.7.3 ລະບຽບກື່ ຽວກັບການຈັດສັນເງິນຕາຕື່າງປະເທດຢື່າງເປັນທາງການ 

3.7.4 ລະບຽບການກື່ ຽວກັບເງ ື່ ອນໄຂການຈື່າຍເງ ນສ າລັບການນ າເຂົື້ າ 

3.7.5 ມາດຕະການການເງິນທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ລະບຸໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

3.8 ມາດຕະການທ ູ່ ສົູ່ ງຜົນກະທົບຕ ູ່ ການແຂູ່ງຂັນ 

3.8.1 ວິສາຫະກິດການຄື້າຂອງລັດ, ສ າລັບການນ າເຂົື້ າ; ຊື່ອງທາງການນ າເຂົື້ າອ ື່ ນໆທ ື່ ເລ ອກ 

3.8.2 ການນ າໃຊື້ການບ ລິການແຫື່ງຊາດແບບບັງຄັບ 

3.8.3 ມາດຕະການທ ື່ ສົື່ ງຜົນກະທົບຕ ື່ ການແຂື່ງຂັນທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

3.9 ມາດຕະການລົງທືນທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງກັບການຄູ້າ (TRIMs) 

3.9.1 ມາດຕະການດື້ານເນ ື້ ອໃນຂອງທື້ອງຖິື່ ນ 

3.9.2 ມາດຕະການດຸື່ນດື່ຽງການຄື້າ 

3.9.3 ມາດຕະການລົງທ ນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

3.10 ຂ ູ້ ຈ າກັດການແຈກຢາຍ 

3.10.1 ຂ ື້ ຈ າກັດດື້ານພູມສາດ 

3.10.2 ຂ ື້ ຈ າກັດດື້ານພູມສາດ 

 

3.11 ການຈ າກັດການບ ລິການຫ ັ ງການຂາຍ 

 

3.12 ການອຸດໜູນ (ຍົກເວັູ້ ນການອຸດໜູນການສົູ່ ງອອກ) 

 

3.13 ຂ ູ້ ຈ າກັດດູ້ານການຈັດຊືູ້ ຂອງລັດຖະບານ 
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3.14 ຊັບສິນທາງປັນຍາ 

 

3.15 ມາດຕະການກູ່ຽວຂູ້ອງກັບການສົູ່ ງອອກ 

3.15.1 ໃບອະນຸຍາດສົື່ ງອອກ,ໂຄຕື້າ, ຂ ື້ ຫື້າມ ແລະ ຂ ື້ ຈ າກັດອ ື່ ນໆດື້ານປະລິມານ    

3.15.2 ວິສາຫະກິດການຄື້າຂອງລັດ, ສ າລັບການສົື່ ງອອກ; ຊື່ອງທາງການສົື່ ງອອກອ ື່ ນໆທ ື່ ເລ ອ 

3.15.3 ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສົື່ ງອອກ 

3.15.4 ມາດຕະການກື່ຽວກັບການສົື່ ງອອກຄ ນ 

3.15.5 ພາສ ສົື່ ງອອກ ແລະ ຄື່າຕື່າງໆ 

3.15.6 ມາດຕະການດື້ານເຕັກນິກການສົື່ ງອອກ 

3.15.7 ການອຸດໜູນການສົື່ ງອອກ 

3.15.8 ສິນເຊ ື່ ອດື້ານການສົື່ ງອອກ 

3.15.9 ມາດຕະການສົື່ ງອອກທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ຢູື່ບື່ ອນອ ື່ ນ 

 

 

1.2. ລາຍຊືູ່ ຂະແໜງບ ລິການແລະຂະແໜງຍູ່ອຍ2
 

1. ການບ ລິການດື້ານທຸລະກິດ 

 

1.1 ການບໍລິການວິຊາຊີບ   

1.1.1 ການບ ລິການດູ້ານກົດໝາຍ 

1.1.2 ການບ ລິການດື້ານບັນຊ , ກວດສອບ ແລະ ການຈັດເຮັດບັນຊ  

1.1.3 ການບ ລິການດື້ານພາສ  

1.1.4 ການບ ລິການດື້ານສະຖາປັດຕະຍະກ າ   

1.1.5 ບ ລິການດື້ານວິສະວະກ າ 

1.1.6 ການບ ລິການດື້ານວິສະວະກ າແບບປະສົມປະສານ 

1.1.7 ການວາງແຜນຜັງຕົວເມ ອງ ແລະ ການບ ລິການດື້ານສະຖາປັດຕະຍະກ າ 

1.1.8 ການບ ລິການດື້ານການແພດ ແລະ ທັນຕະແພດ 

1.1.9 ການບ ລິການດື້ານສັດຕະວະແພດ 

1.1.10 ການບ ລິການສະໜອງໂດຍແພດຜະດຸງຄັນ, ພະຍາບານ, ນັກກາຍຍະພາບ າບັດ ແລະ ພະນັກງານເຄິື່ ງ

ອາຊ ບການແພດ   

1.1.11 ການບ ລິການດື້ານວິຊາຊ ບອ ື່ ນໆ 

 

1.2 ດູ້ານຄອມພິວເຕ  ແລະ ການບ ລິການທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ 

1.2.1 ການບ ລິການໃຫື້ຄ າປຶກສາທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການຕິດຕັື້ ງຮາດແວຣ໌ຄອມພິວເຕ    

1.2.2 ການບ ລິການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດຊອຟແວຣ໌ 

1.2.3 ການບ ລິການປະມວນຜົນຕົວເລກຂ ື້ ມູນ 

1.2.4 ການບ ລິການຖານຕົວເລກຂ ື້ ມູນ 

1.2.5 ການບ ລິການອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບຄອມພິວເຕ  ແລະອ ື່ ນໆ 

 

 

 

2 ບັນຊ ລາຍຊ ື່ ຂະແໜງການບ ລິການ ແລະ ຂະແໜງການຍື່ອຍນ ື້  ົົດື້ ຮັບການດັດແປງຈາກເອກະສານ WTO # MTN / GNS / W / 120, 

ບັນຊ ການຈັດປະເພດຂະແໜງບ ລິການ. 

 

 

1.3 ການບ ລິການຄົູ້ ນຄູ້ວາວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາ 

1.3.1 ການບ ລິການ R&D ກື່ຽວກັບວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ 

1.3.2 ການບ ລິການ R&D ກື່ຽວກັບວິທະຍາສາດສັງຄົມແລະມະນຸດສາດ 
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1.3.3 ການບ ລິການ R&D  ແບບສະຫະວິທະຍາການ  

 

1.4 ການບ ລິການດູ້ານອະສັງຫາລິມະສັບ 

1.4.1 ກື່ຽວຂື້ອງກັບການເປັນເຈົື້ າຈຂອງ ຫ   ການເຊົື່ າຊັບສິນ   

1.4.2 ບົນພ ື້ ນຖານຄື່າທ ານຽມ ຫ   ສັນຍາ 

 

1.5 ການບ ລິການເຊົູ່ າ/ເຊົູ່ າຊືູ້ ໂດຍບ ູ່ ມ ຜູູ້ ດ າເນ ນປການ 

1.5.1 ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບເຮ ອ 

1.5.2 ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບເຮ ອບິນ 

1.5.3 ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບພາຫະນະຂົນສົື່ ງອ ື່ ນໆ 

1.5.4 ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບເຄ ື່ ອງຈັກແລະອຸປະກອນອ ື່ ນໆ 

1.5.5 ການບ ລິການເຊົື່ າ/ເຊົື່ າຊ ື້ ອ ື່ ນໆໂດຍບ ື່ ມ ຜູື້ ດ າເນ ນການ 

 

1.6 ການບ ລິການທຸລະກິດອືູ່ ນໆ 

1.6.1 ການບ ລິການດື້ານໂຄສະນາ  

1.6.2 ການຄົື້ ນຄວື້ າວິໄຈຕະຫ າດ ແລະ ການບ ລິການສ າຫ ວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ   

1.6.3 ການບ ລິການໃຫື້ຄ າປຶກສາດື້ານການບ ລິຫານຄຸື້ມຄອງ   

1.6.4 ການບ ລິການທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການໃຫື້ຄ າປຶກສາດື້ານການຜະລິດ 

1.6.5 ການບ ລິການທົດສອບ ແລະ ວິເຄາະດື້ານວິຊາການ 

1.6.6 ການບ ລິການໂດຍເຫດບັງເອ ນດື້ານກະສິກ າ, ການລື່າສັດ ແລະ ດື້ານປື່ າໄມື້    

1.6.7 ການບ ລິການໂດຍເຫດບັງເອ ນດື້ານການປະມົງ 

1.6.8 ການບ ລິການໂດຍເຫດບັງເອ ນດື້ານການຂຸດຄົື້ ນບ ື່ ແຮື່ 

1.6.9 ການບ ລິການໂດຍເຫດບັງເອ ນດື້ານການຜະລິດ  

1.6.10 ການບ ລິການໂດຍເຫດບັງເອ ນດື້ານການແຈກຢາຍພະລັງງານ   

1.6.11 ການບ ລິການຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງບຸກຄະລາກອນ   

1.6.12 ການສ ບສວນ ແລະ ຄວາມໝັື້ ນຄົງ 

1.6.13 ການບ ລິການໃຫື້ຄ າປຶກສາທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ  

1.6.14 ບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ສື້ອມແປງອຸປະກອນ 

1.6.15 ການບ ລິການທ າຄວາມສະອາດອາຄານ 

1.6.16 ການບ ລິການຖື່າຍຮູບ 

1.6.17 ການບ ລິການບັນຈຸຫຸື້ມຫ ື່  

1.6.18 ການພິມ, ການພ ມຈ າໜື່ າຍ 

1.6.19 ການບ ລິການຈັດປະຊຸມ 

1.6.20 ການບ ລິການດື້ານທຸລະກິດອ ື່ ນໆ  

 

 

2. ການບ ລິການດູ້ານການສືູ່ ສານ  

 

2.1 ການບ ລິການໄປສະນ  

 

2.2 ການບ ລິການຈັດສົູ່ ງ 

 

2.3 ການບ ລິການດູ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ 

2.3.1 ການບ ລິການໂທລະສັບດື້ວຍສຽງ 

2.3.2 ການບ ລິການສົື່ ງຂ ື້ ມູນແບບສະຫ ັ ບແພັກແກັດ 

2.3.3 ການບ ລິການສົື່ ງຂ ື້ ມູນແບບສະຫ ັ ບວົງຈອນ 

2.3.4 ການບ ລິການ Telex   

2.3.5 ການບ ລິການ Telegraph   

2.3.6 ການບ ລິການໂທລະສານ (Facsimile) 

2.3.7 ການບ ລິການເຊົື່ າວົງຈອນສື່ວນຕົວ 

2.3.8 ຈົດໝາຍອ ເລັກໂທຣນິກ 

2.3.9 ສຽງທາງໄປສະນ  (Voice mail) 

2.3.10 ຂ ື້ ມູນທາງອິນເຕ ເນັດ ແລະ ການດຶງເອົາຖານຂ ື້ ມູນ   



ຊຸດເຄ ື່ ອງມ ຂອງASSIST   

 49  

 

 

2.3.11 ການແລກປື່ ຽນຂ ື້ ມູນທາງອ ເລັກໂທຣນິກ (EDI) 

2.3.12 ເພ ື່ ມເຕ ມ/ເພ ື່ ມມູນຄື່າການບ ລິການໂທລະສານ (facsimile), ລວມທັງ. ການເກັບມື້ ຽນ ແລະ ສົື່ ງຕ ື່ , ການ

ເກັບມື້ ຽນ ແລະ ດຶງເອົາ   

2.3.13 ການປື່ ຽນລະຫັດ ແລະ ໂປໂຕຄອນ 

2.3.14 ຂ ື້ ມູນຂື່າວສານທາງອິນເຕ ເນັດ ແລະ/ຫ   ການປະມວນຜົນຕົວເລກຂ ື້ ມູນ (ລວມທັງການປະມວນຜົນທຸລະ

ກ າ) 

2.3.15 ການບ ລິການດື້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມອ ື່ ນໆ 

 

2.4 ການບ ລິການດູ້ານສຽງ - ຮູບພາບ 

2.4.1 ການບ ລິການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນພາບເຄ ື່ ອນໄຫວ ແລະ ພາບວ ດ ໂອ 

2.4.2 ການບ ລິການສາຍພາບເຄ ື່ ອນໄຫວ 

2.4.3 ການບ ລິການດື້ານວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ   

2.4.4 ການບ ລິການສົື່ ງສັນຍານທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ   

2.4.5 ການບັນທຶກສຽງ 

2.4.6 ການບ ລິການອ ື່ ນໆດື້ານສຽງ - ຮູບພາບ   

 

2.5 ການບ ລິການດື້ານການສ ື່ ສານອ ື່ ນໆ  

 

 

3. ການບ ລິການດູ້ານການກ ູ່ ສູ້າງ ແລະ ດູ້ານວິສະວະກ າທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ   

 

3.1 ວຽກກ ື່ ສື້າງທົື່ ວໄປສ າລັບອາຄານ 

3.2 ວຽກກ ື່ ສື້າງທົື່ ວໄປສ າລັບວິສະວະກ າໂຍທາ    

3.3 ວຽກຕິດຕັື້ ງແລະປະກອບ 

3.4 ວຽກສ າເລັດການກ ື່ ສື້າງ ແລະ ວຽກຕົກແຕື່ງສ າເລັດຮູບ   

3.5 ການບ ລິການດື້ານການກ ື່ ສື້າງ ແລະ ວິສະວະກ າອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ   

 

4. ການບ ລິການດູ້ານການຈັດຈ າໜູ່ າຍ 

 

4.1 ການບ ລິການຂອງຕົວແທນນາຍໜູ້ າ 

4.2 ການບ ລິການການຄື້າແບບຂາຍສົື່ ງ  

4.3 ການບ ລິການແບບຂາຍຍື່ອຍ 

4.4 ການຂາຍແບບແຟຣນຊາຍ 

4.5 ການບ ລິການແຈກຢາຍອ ື່ ນໆ 

 

5. ການບ ລິການດູ້ານການສ ກສາ 

 

5.1 ການບ ລິການການສຶກສາຊັື້ ນປະຖົມ 

5.2 ການບ ລິການການສຶກສາຊັື້ ນມັດທະຍົມ 

5.3 ການບ ລິການການສຶກສາຊັື້ ນສູງ 

5.4 ການສຶກສາຜູື້ ໃຫຍື່  

5.5 ການບ ລິການດື້ານການສຶກສາອ ື່ ນໆ 

 

6. ການບ ລິການດູ້ານພະລັງງານ 

 

6.1 ການບ ລິການລະບາຍນ ື້ າ   

6.2 ການບ ລິການກ າຈັດຂ ູ້ ເຫືູ້ ຍອ 

6.3 ການບ ລິການື້ ານສຸຂາພິບານ ແລະ ສິື່ ງທ ື່ ຄື້າຍຄ ກັນ  

6.4 ການບ ລິການດື້ານສິື່ ງແວດລື້ອມອ ື່ ນໆ 

 

7. ການບ ລິການດູ້ານການເງິນ 
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7.1 ທຸກການບ ລິການປະກັນໄພ ແລະ ທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງກັບປະກັນໄພ   

7.1.1 ການບ ລິການປະກັນໄພຊ ວິດ, ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສຸຂະພາບ  

7.1.2 ການບ ລິການປະກັນໄພທ ື່ ບ ື່ ແມື່ນຊ ວິດ   

7.1.3 ການປະກັນໄພຕ ື່  ແລະ ການຖອນອອກ 

7.1.4 ການບ ລິການເສ ມໃສື່ການປະກັນໄພ (ລວມທັງ ການບ ລິການເປັນນາຍໜື້ າ ແລະ ຕົວແທນ) 

 

7.2 ການທະນາຄານ ແລະ ການບ ລິການອືູ່ ນໆດູ້ານການເງິນ 

7.2.1 ການຍອມຮັບເງິນຝາກ ແລະ ກອງທຶນທ ື່ ສາມາດຈື່າຍຄ ນອ ື່ ນໆຈາກສາທາລະນະ 

7.2.2 ການໃຫື້ກູື້ຢ ມທຸກປະເພດ, ລວມທັງ ສິນເຊ ື່ ອຜູື້ ບ ລິໂພກ, ສິນເຊ ື່ ອຈ ານອງ, ປັດໄຈ ແລະ ການເງິນຂອງການເຮັດ

ທຸລະກ າການຄື້າ 

7.2.3 ການໃຫື້ເຊົື່ າຊ ື້ ດື້ ານການເງິນ  

7.2.4 ການບ ລິການທຸກການຈື່າຍເງິນ ແລະ ໂອນເງິນ 

7.2.5 ການຄື້ າປະກັນ ແລະ ຄວາມມຸື່ ງໝັື້ ນ   

7.2.6 ການຊ ື້ ຂາຍ ສ າລັບບັນຊ ຂອງຕົນເອງ ຫ   ສ າລັບບັນຊ ຂອງລູກຄື້າ, ບ ື່ ວື່ າຈະເປັນການ

ແລກປື່ ຽນ, ໃນຕະຫ າດຂາຍຍື່ ອຍ ຫ   ອ ື່ ນໆ, ດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ື້ : 

7.2.7 ການມ ສື່ວນຮື່ວມໃນທຸກປະເດັນບັນຫາຫ ັ ກຊັບ, ລວມທັງ ການຮັບປະກັນ ແລະ 

ການຕັື້ ງເປັນຕົວແທນ (ບ ື່ ວື່ າຈະເປັນແບບສາທາລະນະ ຫ   ແບບສື່ວນຕົວ) 

ແລະ ໃຫື້ບ ລິການທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບປະເດັນບັນຫາເຫ ົື່ ານ ື້  

7.2.8 ການຊ ື້ -ຂາຍເງິນ 

7.2.9 ການຄຸື້ມຄອງຊັບສິນ ເຊັື່ ນ: ການຄຸື້ມຄອງເງິນສົດ ຫ   ການລົງທ ນ, ທຸກຮູບແບບຂອງການຄຸື້ມຄອງການລົງທຶນ

ແບບລວມໝູື່ , ການຄຸື້ມຄອງກອງທຶນບ ານານ, ການບ ລິການຮັກຝາກຊັບສິນ ແລະ ຄວາມເຊ ື່ ອໃຈ    

7.2.10 ການບ ລິການຊ າລະບັນຊ  ແລະ ຫັກບັນຊ  ສ າລັບຊັບສິນດື້ານການເງິນ, ລວມທັງ ຫ ັ ກຊັບ, ຜະລິດຕະພັນ

ອະນຸພັນ, ແລະເຄ ື່ ອງມ ອ ື່ ນໆທ ື່ ສາມາດເຈລະຈາໄດື້     

7.2.11 ການບ ລິການໃຫື້ຄ າປຶກສາ ແລະ ການບ ລິການເສ ມອ ື່ ນໆດື້ານການເງິນ   

7.2.12 ການສະໜອງ ແລະໂອນຂ ື້ ມູນຂື່າວສານດື້ານການເງິນ, ແລະ ການປະມວນຜົນຕົວເລກຂ ື້ ມູນການເງິນ ແລະ 

ຊອບແວທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງໂດຍຜູື້ ໃຫື້ບ ລິການດື້ານການເງິນອ ື່ ນໆ  

 

7.3 ການບ ລິການດູ້ານການເງິນ, ອືູ່ ນໆ   

 

8. ການບ ລິການທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງກັບສຸຂະພາບ ແລະ ດູ້ານສັງຄົມ 

 

8.1 ການບ ລິການຂອງໂຮງໝ    

8.2 ການບ ລິການອ ື່ ນໆດື້ານສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 

8.3 ການບ ລິການດື້ານສັງຄົມ 

8.4 ການບ ລິການອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບສຸຂະພາບ ແລະ ດື້ານສັງຄົມ  

 

9.  ການບ ລິການທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງກັບການທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ການເດ ນທາງ 

 

9.1 ໂຮງແຮມແລະຮື້ານອາຫານ (ລວມທັງ ການຈັດສົື່ ງອາຫານ) 

9.2 ບ ລິສັດຈ າໜື່ າຍປ ື້ ເດ ນທາງ ແລະ ການບ ລິການທື່ອງທື່ຽວ 

9.3 ການບ ລິການນ າທູ່ຽວ 

9.4 ການບ ລິການອ ື່ ນໆທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການທື່ອງທື່ຽວ ແລະ ການເດ ນທາງ 

 

10. ການບ ລິການເພືູ່ ອການພັກຜູ່ ອນຢູ່ອນໃຈ, ດູ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ກິລາ 

10.1 ການບ ລິການດື້ານການບັນເທ ງ 

10.2 ການບ ລິການຂາຍໜັງສືພິມ ແລະຂູ່າວ  

10.3 ຫື້ອງສະໝຸດ, ສະຖານທ ູ່ ເກັບມູ້ ຽນເອກະສານສ າຄັນ, ຫ ພິພິທະພັນ ແລະ ການບ ລິການດື້ານວັດທະນະທ າອ ື່ ນໆ  

10.4 ການບ ລິການດູ້ານກິລາ ແລະ ການພັກຜູ່ອນຢູ່ອນໃຈອືູ່ ນໆ 

10.5 ການບ ລິການອືູ່ ນໆດູ້ານການພັກຜູ່ອນຢູ່ອນໃຈ, ດື້ ານວັດທະນະທ າ ແລະ ກິລາ   

 

11. ການບ ລິການຂົນສົູ່ ງ 
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11.1 ການບ ລິການຂົນສົູ່ ງທາງທະເລ 

11.1.1 ການຂົນສົື່ ງຜູື້ ໂດຍສານ 

11.1.2 ການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າ 

11.1.3 ການໃຫື້ເຊົື່ າເຮ ອ ພື້ ອມດື້ວຍລູກເຮ ອ 

11.1.4 ການບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ສື້ອມແປງເຮ ອ  

11.1.5 ການບ ລິການຊຸກ ແລະ ລາກເຮ ອ 

11.1.6 ການບ ລິການສະໜັບສະໜູນສ າລັບການຂົນສົື່ ງທາງທະເລ   

 

11.2 ການຂົນສົູ່ ງທາງນູ້ າພາຍໃນ   

11.2.1 ການຂົນສົື່ ງຜູື້ ໂດຍສານ 

11.2.2 ການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າ 

11.2.3 ການໃຫື້ເຊົື່ າເຮ ອ ພື້ ອມດື້ວຍລູກເຮ ອ 

11.2.4 ການບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ສື້ອມແປງເຮ ອ 

11.2.5 ການບ ລິການຊຸກ ແລະ ລາກເຮ ອ 

11.2.6 ການບ ລິການສະໜັບສະໜູນສ າລັບການຂົນສົື່ ງທາງນື້ າພາຍໃນ   

 

11.3 ການຂົນສົູ່ ງທາງອາກາດ 

11.3.1 ການຂົນສົື່ ງຜູື້ ໂດຍສານ 

11.3.2 ການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າ 

11.3.3 ການໃຫື້ເຊົື່ າເຮ ອບິນ ພື້ ອມດື້ວຍຈູບິນ 

11.3.4 ການບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ສື້ອມແປງເຮ ອບິນ 

11.3.5 ການບ ລິການສະໜັບສະໜູນສ າລັບການຂົນສົື່ ງທາງອາກາດ 

 

11.4 ການຂົນສົູ່ ງທາງອາວະກາດ 

 

11.5 ການບ ລິການຂົນສົູ່ ງທາງລົດໄຟ 

11.5.1 ການຂົນສົື່ ງຜູື້ ໂດຍສານ 

11.5.2 ການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າ 

11.5.3 ການບ ລິການຊຸກ ແລະ ລາກ 

11.5.4 ການບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ສື້ອມແປງອຸປະກອນການຂົນສົື່ ງທາງລົດໄຟ 

11.5.5 ການບ ລິການສະໜັບສະໜູນສ າລັບການຂົນສົື່ ງທາງລົດໄຟ 

 

11.6 ການບ ລິການຂົນສົູ່ ງທາງບົກ 

 11.6.1 ການຂົນສົື່ ງຜູື້ ໂດຍສານ 

11.6.2 ການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າ  

11.6.3 ການໃຫື້ເຊົື່ າພາຫະນະເພ ື່ ອການຄື້າ ພື້ ອມດື້ວຍຜູື້ ດ າເນ ນ

ການ 

11.6.4 ການບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ສື້ອມແປງອຸປະກອນການຂົນສົື່ ງ

ທາງບົກ 

11.6.5 ການບ ລິການເສ ມສ າລັບການຂົນສົື່ ງທາງບົກ 

11.

7 

ການຂົນສົູ່ ງ

ທາງທ ູ່   
  

 11.7.1 ການຂົນສົື່ ງນ ື້ າມັນເຊ ື້ ອໄຟ 

 11.7.2 ການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າອ ື່ ນໆ 

11.

8 

ການບ ລິການ

ເສ ມ  

ທຸກຮູບແບບຂອງການຂົນສົູ່ ງ  

 11.8.1 ການບ ລິການຈັດການຂົນຖື່າຍສິນຄື້າ  

 11.8.2 ການບ ລິການຈັດເກັບມື້ ຽນ ແລະ ສາງ  

 11.8.3 ການບ ລິການເປັນຕົວແທນການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າ 

 11.8.3 ການບ ລິການເສ ມໃນທຸກຮູບແບບຂອງການຂົນສົື່ ງ, ອ ື່ ນໆ   
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11.9 ການບ ລິການຂົນສົູ່ ງອືູ່ ນໆ 
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ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 2. 

ໂຄງສູ້າງຂອງກົນໄກ ASSIST ແລະ ກ ານົດເວລາທ ູ່

ກູ່ຽວຂູ້ອງ   

ໂຄວສື້າງດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ື້  ເປັນການສະຫ ຸ ບຫຍ ື້  ຂັື້ ນຕອນຂອງ ASSIST. ຄ າຫຍ ື້ ຕ ື່ ໄປນ ື້ ແມື່ນ:  

AE : ວິສາຫະກິດອາຊຽນ 

CA   :  ຜູື້ ດູແລລະບົບ  

DCP : ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ  

HCP : ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງ 

RAs : ອົງການທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ 

 

 

2.1. ສ າລັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຫ   ໜື່ ວຍງານຕົວແທນໃນອາຊຽນ 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

   
   

 

 
ເປ ນໄປໄດໍ້ ທີ ໍ່ ຈະຕ ໍ່ ເວລາໄດໍ້ ເຖິ ງ 20 ມື ໍ້ ລ ດຖະການ 

 

 

 

  

ຖື້າບ ື່ ຄົບຖື້ວນ, CA ສົື່ ງຄ າຮື້ອງທຸກຄ ນ

ໃຫື້ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ

ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ແລະຫ ັ ງຈາກນັື້ ນ 

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດ

ທະບຽນໃນອາຊຽນ ຈິື່ ງຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ

ຄ ນ   ໃໝື່    
 

AE ຫ   ຜູື້ ຕາງໜື້ າອາຊຽນສົື່ ງໃບສະໝັກໄປ 

CA ໂດຍຜື່ ານເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST    

  CA ກວດກາການຮໍ້ ອງທຸກ 

 

 AE ໄດໍ້ ຮ ບຮອງເອົ າຄ າຮໍ້ ອງທຸກ ແລະຢ ໍ້ ງຢື ນ
ຄວາມຖື ກຕໍ້ ອງ (ຕົວຢໍ່ າງ, CA ຍອມຮ ບເອົ າ) 

 

DCP ກວດກາຄ າຮື້ອງທຸກ 

 

  DCP ຍອມຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກ 

RA(s) ຊອກຫາວິທ ແກື້ໄຂຕ ື່ ການ

ຮື້ອງທຸກ

 

 

DCP ແຈໍ້ ງບອກວິ ທີ ແກໍ້ ໄຂໃຫໍ້ ແກໍ່  CA 

 

ການລົງທະບຽນວິ ທີ ແກໍ້ ໄຂຂອງCA ແລະ 
CA ແຈໍ້ ງການໄປໃຫໍ້  AE ຫ ື  ຕົວແທນຈາກ
ອາຊຽນໂດຍ  

 

AE  ຫ ື  ອົງການຕົວແທນໃນອາຊຽນແຈໍ້ ງ
ການໄປຫາ CA ວໍ່ າຈະພິຈາລະ ນາປະເດ ນ
ບ ນຫາທີໍ່ ໄດ໊ ແກໍ້ ໄຂຫ ື ບ  

Notification to the CA by the AE 
or the ASEAN-Based Representative 

ການຊື່ວຍເຫ  ອຈາກ HCP, ຖື້າ DCP/ 

RA ບ ື່ ສາມາດຊອກຫາວິທ ແກື້ໄຂພາຍ

ໃນກ ານົດໄລຍະເວລາທ ື່ ໄດື້ ຕົກລົງກັນໄວື້  

 

DCP ປະຕິເສດຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ 

CA ກວດສອບການປະຕິເສຂອງ 

DCP 
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ກ ານົດເວລາສ າລັບການແກື້ໄຂ 

ບັນຫາຂື້າມແດນ ທ ື່ ນ າເຂົື້ າມາ

ໃນ ASSIST  ຈະບ ື່ ເກ ນ 60 ມ ື້

ລັດຖະການ ຫ   3 ເດ ອນ

ປະຕິທິນ 
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ຖື້າບ ື່ ຄົບຖື້ວນ,  CA ສົື່ ງຄ າ

ຮື້ອງທຸກກັບຄ ນໃຫື້ທະນາຍ 

ຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່

ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ແລະຫ ັ ງ

ຈາກນັື້ ນໃຫື້ທະນາຍຄວາມ ຫ   

ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນ

ໃນອາຊຽນ 

ສົື່ ງຄ າຮື້ອງທຸກຄ ນໃໝື່    

 

DCP ປະຕິເສດການຮື້ອງທຸກ 

ແລະ CA ກວດສອບການປະຕິ 

ເສດຂອງ DCP   

ການຊື່ວຍເຫ  ອຈາກ HCP, ຖື້າ 

DCP/RA ບ ື່ ສາມາດຊອກຫາວິທ 

ແກື້ໄຂພາຍໃນກ ານົດເວລາທ ື່ ໄດື້

ຕົກລົງກັນໄວື້  

 

 

2.2. ສ າລັບຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ຍືູ່ ນໂດຍທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ູ່ ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ   

 

 

 
 

 

 

 

 

         10 ມ ື້ ລັດຖະການ 

  

  

 

 

 

 

   

“ 

10 ມ ື້ ລັດຖະການ 

  

 

 

 

 
   
   

   30 ມ ື້ ລັດຖະການ 

  

 

ເປ ນໄປໄດໍ້ ທີ ໍ່ ຈະຕ ໍ່ ເວລາເຖິງ 20 ມື ໍ້ ລ ດຖະການ 

ທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິ ສ ດກົດໝາຍທີໍ່ ຈົດທະບຽນໃນ
ອາຊຽນສົໍ່ ງແບບຟອມຮໍ້ ອງທຸກ 'ບ ໍ່ ລະບຸຊືໍ່ ' ແລະ 

ເອກະສານອືໍ່ ນໆທີໍ່ ຕໍ້ ອງການໄປໃຫໍ້ ກອງເລຂາອາຊຽນ
(CA) 

 CA  ກວດກາເອກະສານດັູ່ ງກູ່າວເພືູ່ ອຄວາມຄົບ

ຖູ້ວນ ແລະ ຖູ້າຄົບຖູ້ວນແລູ້ວ, CA ຈະສົູ່ ງລະຫັດລັບ

ຂອງກ ລະນ ໃຫູ້ທະນາຍ ຄວາມ/ບ ລິສັດກົດໝາຍທີໍ່

ຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ   

ກອບກ ານົດເວລາສ າລັບການແກື້

ໄຂ ບັນຫາຂື້າມຊາມແດນ ທ ື່ ໄດື້ນ າ

ເຂົື້ າມາ ພາຍໃຕື້  ASSIST ຈະບ ື່

ເກ ນ 60 ມ ື້ ລັດຖະການ ຫ   3 

ເດ ອນຕາມປະຕິທິນ 

CA ຈົດທະບຽນຂອງວິ ທີ ແກໍ້ ໄຂ ແລະ CA ແຈກຢາຍໃຫໍ້ ແກໍ່
ທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິ ສ ດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ  

 

DCP ແຈູ້ງໃຫູ້  CA ຮັບຊາບກ໋ຍວັບວິທ ແກູ້ ໄຂ   

  RA(s) ຊອກຫາວິທ ແກູ້ ໄຂຄ າຮູ້ອງທຸກ 

  DCP ກວດກາການຮູ້ອງທຸກ 

ທະນາຍຄວາມ/ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດ

ທະບຽນໃນ ອາຊຽນ  ຍ ູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ຄົບ

ຖູ້ວນ ແລະ ຖືກຕູ້ອງ  (ຕົວຢູ່າງ: CA 

ຍອມຮັບເອົາແລູ້ວ) 

ທະນາຍ ຄວາມ/ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ູ່ ຈົດທະບຽນໃນ

ອາຊຽນ ສົູ່ ງໃບສະໝັກເຖິງ CA ໂດຍຜູ່ ານເວັບໄຊທ໌

ຂອງ ASSIST   

  CA ກວດກາການຮູ້ອງທຸກ 

ທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນ

ໃນອາຊຽນ ແຈູ້ງໃຫູ້  CA ຊາບວູ່າ ຕົນເອງໄດູ້

ພິຈາລະນາວູ່າປະດັນບັນຫາໄດູ້ຮັບການແກູ້ ໄຂ/

ປັບປຸງແກູ້ ໄຂແລູ້ວ ຫ ື ບ  
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  DCP ຮັບເອົາການຮູ້ອງທຸກ 
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ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 3. 

ຄ າຖາມທ ູ່ ຖາມເລືູ້ ອຍໆ (FAQs) 
1.  ຄ າຖາມທົູ່ ວໄປກູ່ຽວກັບ ASSIST 

1.1 ມ ຄູ່າບ ລິການ ຫ ື  ຄູ່າທ ານຽມຫັຍງບ  ເພືູ່ ອນ າໃຊູ້  ASSIST? 

ບ ື່ , ສາມາດນ າໃຊື້ ASSIST ໄດື້ໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່າ. ບ ື່ ມ ຄື່າໃຊື້ຈື່າຍ, ບ ື່ ມ ຄື່າທ ານຽມ ແລະ ບ ື່ ມ ຄື່າລົງທະບຽນ ຫ   ຄື່າຍ ື່ ນເອກະ

ສານເຂົື້ າມາແຕື່ຢື່າງໃດ. 

 

1.2 ເປັນຫຍັງ ປະຈຸບັນນ ູ້  ASSIST ມ ພຽງແຕູ່ຮັບເອົາຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງກັບການຄູ້າດູ້ານສິນຄູ້າ ແລະ 

ດູ້ານການບ ລິການຂູ້າມຊາຍແດນອາຊຽນເທົູ່ ານັູ້ ນ? 

ເມ ື່ ອໃດຈະຂະຫຍາຍໄປສູື່ປະເດັນບັນຫາການລົງທ ນ? ASSIST ໄດື້ມ ແລື້ວສ າລັບປະເດັນບັນຫາຕື່າງໆທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບ

ການຄື້າດື້ານສິນຄື້າ ຕັື້ ງແຕື່ ເດ ອນສິງຫາ ປ  2016 ເປັນຕົື້ ນມາ ແລະ ສ າລັບປະເດັນຕື່ າງໆທ ື່ ເກ ດຂ ື້ ນກື່ ຽວກັບການຄື້າ

ດື້ານການບ ລິການຂື້າມຊາຍແດນອາຊຽນແມື່ນນັບແຕື່ ວັນທ  1 ເດ ອນພຶດສະພາ ປ  2019. ASSIST ອາດຈະຂະຫຍາຍ

ໄປສູື່ປະເດັນບັນຫາການລົງທ ນໃນປ  2020. 

 

1.3 ການເວົູ້ າວູ່ າ ASSIST ບ ູ່ ມ ຂ ູ້ ຜູກມັດ ໝາຍຄວາມວູ່າແນວໃດ ?  

ບ ື່ ມ ຂ ື້ ຜູກມັດ ໝາຍຄວາມວື່ າປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ອາດຈະຕັດສິນໃຈວື່າ ບ ື່ ຍອມຮັບຄ າຮື້ອງທຸກ ຫ   ສະເໜ  ວິທ ແກື້

ໄຂ ເມ ື່ ອຄ າຮື້ອງທຸກໄດື້ຍ ື່ ນເຂົື້ າມາ ໃນລະບົບ ASSIST. ເຖິງແມື່ ນວື່າ ASSIST ຈະບ ື່ ມ ຂ ື້ ຜູກມັດກ ຕາມ, ບັນດາ

ປະເທດສະມາຊິກອາ ຊຽນຈະຈັດການກັບການຮື້ອງທຸກບົນພ ື້ ນຖານຄວາມພະຍາຍາມທ ື່ ດ ທ ື່ ສຸດ. 

  

1.4 ເປັນຫຍັງ ASSIST ຈ ູ່ ງມ ລັກສະນະໃຫູ້ຄ າປ ກສາ ? 

ASSIST ບ ື່ ແມື່ນລະບົບຍຸຕິທ າທ ື່ ເປ ດເຜ ຍຕ ື່ ໜື້ າສານລະດັບປະເທດ ຫ   ລະດັບສາກົນ ແລະ ບ ື່ ໄດື້ ຮັບການຈັດການ 

ແລະ ຕັດສິນໂດຍຜູື້ ພິພາກສາອິດສະຫ ະ, ຜູື້ ຕັດສິນ, ຜູື້ ໄກື່ ເກື່ຍ, ຄະນະຜູື້ ຊື່ຽວຊານ ຫ   ອົງການພິພາກສາຂັື້ ນ 3. ເປັນ

ການເປ ດເຜ ຍຜື່ ານການປຶກສາຫາລ ທາງອອນໄລນ໌ໂດຍກົງ ຜື່ ານເວທ ຊອບແວຂອງ ASSIST ລະຫວື່າງວິສາຫະກິດຢູື່

ໃນອາຊຽນ (ບັນດາບ ລິສັດ ຫ   ສະ ມາຄົມການຄື້າ/ສະພາການຄື້າ) ແລະ ບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດອາຊຽນ 

 

1.5 ຂ ູ້ ມູນປະເພດໃດແດູ່ທ ູ່ ຈະຈັດລົງໃນໜູ້ າເວທ ສາທາລະນະໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ? 

ຕະຫ ອດເວລາຜື່ ານໄປ, ເວທ ສາທາລະນະຈະສະໜອງຂ ື້ ມູນທ ື່ ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃຫື້ແກື່ ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ

ອາຊຽນທ ື່     ພວມຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂດື້ານທຸລະກິດ ໃນເວລາດ າເນ ນທຸລະກິດໃນພາກພ ື້ ນ. ຂ ື້ ມູນດັື່ ງກື່າວຈະປະກອບມ 

ບົດເລ ື່ ອງຕື່າງໆກື່ຽວກັບຄວາມສ າເລັດ, ບັນດາກ ລະນ ສຶກສາ ແລະ ຄູື່ມ ຕື່ າງໆ ເພ ື່ ອຊື່ວຍໃຫື້ບັນດາທຸລະກິດເຂົື້ າໃຈເຖິງຂ ື້

ຕົກລົງຂອງອາຊຽນໄດື້ດ ຂ ື້ ນ. ເວທ ດັື່ ງກື່າວ ຍັງຈະຊຸກຍູື້ ໃຫື້ ບັນດາທຸລະກິດແລກປື່ ຽນປະ ສົບການ ແລະ ບົດຮຽນຕື່າງໆ

ຂອງຕົນທ ື່ ເປັນປະໂຫຍດຕ ື່ ການຊອກຫາວິ ທ ແກື້ ໄຂໃນອາຊຽນ. ຈະບ ື່ ຈັດໃຫື້ມ ຂ ື້ ມູນໃດທ ື່ ເປັນຄວາມລັບລົງໃນເວທ ດັື່ ງ

ກື່າວ. 

 

1.6 ຈະຮັກສາຄ າຮູ້ອງທຸກເປັນຄວາມລັບໄດູ້ບ ? ແມູ່ນໃຜສາມາດເຂົູ້ າເຖິງຂ ູ້ ມູນທ ູ່ ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ຫ ື  ລັດຖະບານອາ

ຊຽນ ສະໜອງໃຫູ້ ໃນຄ າຮູ້ອງທຸກ ຊ ູ່ ງເປັນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການແກູ້ໄຂທ ູ່ ໄດູ້ສະເໜ  ? 

ການຮັກສາຄວາມລັບມ ຄວາມສ າຄັນທ ື່ ສຸດ ແລະ ພຽງແຕື່ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງໂດຍກົງ 

ແລະ ຄະນະເລຂາອາຊຽນເທົື່ ານັື້ ນ ຈິື່ ງມ ສິດສາມາດເຂົື້ າເຖິງຄ າຮື້ອງທຸກຕົວຈິງ ແລະ ວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ໄດື້ສະ ເໜ ໃຫື້ . (ຈົື່ ງເບິື່ ງ

ຄ າປະຕິເສດຕ ື່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເວັບໄຊທ໌ ASSIST ໃນເລ ື່ ອງນ ື້ ). 

 

1.7 ສາມາດນ າໃຊູ້ຂ ູ້ ມູນທ ູ່ ໄດູ້ແລກປູ່ ຽນຜູ່ ານ ASSIST ໃນສານ ໃນເວລາຕ ູ່ ມາບ  ເພືູ່ ອຈຸດປະສົງໃນການ

ດ າເນ ນຄະດ ພາຍໃນປະເທດ ຫ ື  ເພືູ່ ອແກູ້ ໄຂຂ ູ້ ຂັດແຍູ່ ງລະຫວູ່າງປະເທດ (ເຊັູ່ ນ: WTO ແລະ/ຫ ື  ອາຊຽນ)? 

ບ ື່ . ຄ າປະຕິເສດຂອງ ASSIST ແມື່ນຊັດເຈນ (ຈົື່ ງເບິື່ ງ link ໃນ footer ຂອງໜື້ າເວັບທັງໝົດຂອງ ASSIST). ບ ື່

ສາມາດນ າໃຊື້ຂ ື້ ມູນ ຫ   ຄ າຖະແຫ ງໃດໆຂອງຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ຫ   ຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ຢູື່ ໃນຂັື້ ນຕອນຂອງ ASSIST 
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ເຂົື້ າໃນການດ າ ເນ ນຄະດ ໃນລະດັບປະເທດ ຫ   ລະດັບສາກົນ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ໃນຂະນະທ ື່ ບ ື່ ສາມາດບັງຄັບໃຊື້ໄດື້ໃນ

ສານ, ການແກື້ ໄຂທ ື່ ໄດື້ສະເໜ  ອາດຈະມ ຄຸນຄື່າສະເພາະ ໃນສະພາບການທ ື່ ຄື້າຍຄ ກັນຂອງການຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວ ສ າລັບ

ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ບ ລິຫານ (ເຊັື່ ນ: ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ພາສ ອາກອນ, ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ການຄື້າ, ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ອອກໃບອະນຸຍາດສິນຄື້ານ າເຂົື້ າ, ອົງ

ການປະເມ ນຄວາມສອດຄື່ອງ ແລະອ ື່ ນໆ) ຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທ ື່ ໄດື້ສະເໜ ວິທ ແກື້ ໄຂ.



 

 

2. ຂອບເຂດຂອງ ASSIST 

2.1 ວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນສາມາດຮູ້ອງທຸກກູ່ຽວກັບລັດຖະບານຂອງປະເທດຕົນເອງໄດູ້ບ ?  

ບ ື່ . ASSIST ແມື່ນສ າລັບປະເດັນບັນຫາການຄື້າຂື້ າມຊາຍແດນລະຫວື່ າງວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ໄດື້ ຂຶື້ ນທະບຽນຢື່າງ

ຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍຕ ື່ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃດໜຶື່ ງ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃດໜຶື່ ງ ໃນ 9 ປະເທດ

ສະມາຊິກອາຊຽນອ ື່ ນເທົື່ ານັື້ ນ. ບ ື່ ສາມາດຍ ື່ ນປະເດັນບັນຫາຕື່າງໆຂອງພາຍໃນປະເທດລື້ວນໆກື່ ຽວກັບລັດ ຖະບານປະ

ເທດຂອງວິສາຫະກິດທ ື່ ຮື້ອງທຸກ ຜື່ ານ ASSIST. ໃນກ ລະນ ຜູື້ ສະໜອງການບ ລິການທ ື່ ຂຶື້ ນກັບບ ລິ ສັດແມື່  ຊຶື່ ງມ ທ ື່ ຕັື້ ງ

ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ A, ແຕື່ວື່າ ສະໜອງການບ ລິການຂອງຕົນຢູື່ໃນປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ B, ຕັື້ ງໃຈຈະຍ ື່ ນ

ຄ າຮື້ອງທຸກຕ ື່ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ B, ຄວນແມື່ ນບ ລິສັດແມື່ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ A ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໃນ 

ASSIST. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ສະມາຄົມການຄື້າ, ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ທະນາຍຄວາມ 

ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ໄດື້ ຈົດທະບຽນຢູື່ໃນອາຊຽນໃນນາມຂອງຜູື້ ຮື້ອງທຸກຕົວຈິງ ກ ຍັງສາມາດຍ ື່ ນເອກະສານແບບບ ື່ ລະບຸ

ຊ ື່ ເຂົື້ າມາສ າລັບກ ລະນ ດັື່ ງກື່ າວ.  

 

2.2 ສາມາດໃຊູ້  ASSIST ເພືູ່ ອຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາກູ່ຽວກັບລັດຖະບານຂອງປະເທດໃດໜ ູ່ ງຢູູ່ນອກອາຊຽນ

ບ  (ເຊັູ່ ນ: ອົດສະຕາລ , ຈ ນ, EU, ຍ ູ່ ປຸູ່ນ, ເກົາຫ  , US ແລະອືູ່ ນໆ)? 

ບ ື່ . ASSIST ແມື່ນສ າລັບປະເດັນບັນຫາການຄື້າຂື້າມຊາຍແດນພາຍໃນອາຊຽນລະຫວື່າງວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ໄດື້ ຈົດ

ທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃດໜຶື່ ງ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃດໜຶື່ ງ ໃນ 9 

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອ ື່ ນໆເທົື່ ານັື້ ນ. 

 

2.3 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງກັບມາດຕະການທ ູ່ ມ ຢູູ່ແລູ້ວຕ ູ່ ສານຂອງປະເທດໃນການ

ດ າເນ ນຄະ ດ ພາຍໃນປະເທດ ຫ ື ວູ່ າ ມ ຈຸດປະສົງເພືູ່ ອສືບຕ ູ່ ການໄກູ່ເກູ່ຍ ຫ ື  ຖືກລັດຖະບານນ າຂ ູ້ ນພາຍໃນ 

WTO ຫ ື  ອາ ຊຽນພາຍໃຕູ້ ກົນໄກການແກູ້ໄຂຂ ູ້ ຂັດແຍູ້ ງທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງບ  ? 

ບ ື່ . ຖື້າມ ຄ າຮື້ອງທຸກໃດໜຶື່ ງທ ື່ ຍ ື່ ນເຂົື້ າມາພາຍໃຕື້ສະພາບການດັື່ ງກື່າວ, ມ ທື່າອື່ຽງວື່ າ ກອງເລຂາອາຊຽນ ຫ   ປະເທດ

ປາຍທາງຈະປະຕິເສດຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວ ຍື້ອນວື່າເປັນການຍ ື່ ນເຂົື້ າມາແບບບ ື່ ຖ ກຕື້ອງ. 

 

3. ກູ່ອນທ ູ່ ຈະຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາ  

3.1 ຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບການອະນຸຍາດ ຫ ື  ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອາຊຽນບູ່ ອນທ ູ່ ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ

ໄດູ້ ຈົດທະບຽນຖືກຕູ້ອງຕາມກົດໝາຍກູ່ອນໜູ້ າການຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາໃນ ASSIST ບ  ? 

ບ ື່ , ບ ື່ ໄດື້ . ASSIST ມ ໄວື້ ໃຫື້ ວິສາຫະກິດອາຊຽນນ າໃຊື້ໂດຍກົງ ແລະ ບ ື່ ຈ າເປັນຕື້ອງໄດື້ ຮັບການອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ

ປະເທດຂອງຕົນ. ດັື່ ງທ ື່ ກື່ າວໄປແລື້ວ, ໄດື້ ຊຸກຍູື້ ໃຫື້ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຊອກຫາຄວາມຄິດເຫັນຂອງລັດຖະບານປະເທດຂອງຕົນ 

ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທ ື່ ເປັນໄປໄດື້ກື່ອນທ ື່ ຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາໂດຍຜື່ ານ ASSIST. 

 

3.2 ຖູ້າວູ່ າ ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກບ ູ່ ເຂົູ້ າໃຈຕ ູ່ ຂ ູ້ ຕົກລົງອາຊຽນທ ູ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງຢູ່າງເຕັມສູ່ວນ ຫ ື  ຕູ້ອງການຄ າແນະນ າກູ່ອນທ ູ່

ຈະຍືູ່ ນ ຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາ, ມ ຊັບພະຍາກອນໃດແດູ່ ທ ູ່ ມ ໃຫູ້ ເພືູ່ ອຂ ຄ າປ ກສາ ແລະ ຂ ຄ າແນະນ າ ? 

ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ອາດຈະຊອກຫາຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ທ ື່ ເປັນໄປໄດື້ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດ ກື່ອນ

ທ ື່ ຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຜື່ ານ ASSIST. ພວກເຂົາຍັງອາດຈະຂ ຄ າແນະນ າ ແລະ ການຊື່ວຍເຫ  ອຈາກທ ື່ ປຶກສາອິດສະຫ ະ, 

ທະນາຍຄວາມ, ບ ລິສັດກົດໝາຍ, ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ສະມາຄົມການຄື້າ ຫ   ແມື່ນແຕື່

ສະຖາບັນການສຶກສາ. ຂ ແນະນ າທ ື່ ສຸດໃຫື້ມ ຄ າແນະນ າ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງໃຜກ ຕາມໃນພາກສື່ວນ

ກື່ຽວຂື້ອງດັື່ ງກື່ າວ ເມ ື່ ອຜູື້ ຮື້ອງທຸກເປັນວິສາ ຫະກິດທ ື່ ອາດຈະມ ຂ ື້ ຈ າກັດດື້ານຄວາມສາມາດທາງວິຊາການກື່ ຽວກັບ

ຄວາມເຂົື້ າໃຈຕ ື່ ປະເດັນບັນຫາອາຊຽນ ຫ   ມ ຄວາມຫຍຸື້ ງ ຍາກໃນການສ ື່ ສານເປັນພາສາອັງກິດ. 

 

3.3 ຖູ້າຄ າຮູ້ອງທຸກແມູ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ ອຍ, ຂະໜາດກາງ (MSME), ມ ວິທ ໃດທ ູ່ ດ ທ ູ່ ສຸດ ເພືູ່ ອຊອກຫາ

ການສະໜັບສະໜູນ ໃນເວລາຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າໃນ ASSIST ? 

ດື້ວຍການຊອກຫາຄ າແນະນ າ ແລະ ການຊື່ວຍເຫ  ອຈາກທ ື່ ປຶກສາອິດສະຫ ະ, ທະນາຍຄວາມ, ບ ລິສັດກົດໝາຍ, ສະພາການ

ຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ສະມາຄົມການຄື້າ ຫ   ແມື່ນແຕື່ສະຖາບັນການສຶກສາ. ຫ   ດື້ວຍການຊອກຫາຄວາມ

ຄິດເຫັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທ ື່ ເປັນໄປໄດື້ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດ ກື່ອນທ ື່ ຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ ໂດຍຜື່ ານ 

ASSIST. 
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3.4 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກສາມາດໝັູ້ ນໃຈໄດູ້ແນວໃດວູ່າ ປະເດັນບັນຫາທ ູ່ ສົູ່ ງຜົນກະທົບຕ ູ່ ກິດຈະກ າທຸລະກິດແມູ່ນຢູູ່ໃນ

ຂອບເຂດຂອງ ASSIST? 

ໄດື້ນ າສະເໜ ຂອບເຂດຂອງ ASSIST ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST. ຄ າຮື້ອງທຸກ ອາດຈະຖ ກປະຕິເສດ ຖື້າວື່າ ມັນຢູື່ໃນ

ໜຶື່ ງໃນປະເພດຕື່າງໆດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ື້ : ບ ື່ ຖ ກກວມເອົາ ຫ   ຖ ກກ ານົດໄວື້ ໃນຂ ື້ ຕົກລົງສັນຍາການຄື້າອາ ຊຽນໃດໆ; ຢູື່ນອກເໜ ອ

ຈາກການຄື້າພາຍໃນອາຊຽນ; ເປັນການຂັດແຍື້ ງກັນລະຫວື່ າງທຸລະກິດພຽງຢື່າງດຽວເທົື່ ານັື້ ນ; ບ ື່ ມ ຂ ື້ ມູນພຽງພ  ແລະ 

ເຊ ື່ ອຖ ໄດື້ເພ ື່ ອສະໜັບສະໜູນ; ມັນຂຶື້ ນກັບການທົບທວນດື້ານກົດໝາຍຂອງບ ລິຫານ ຫ   ຍຸຕິທ າ ແລະ/ຫ   ການດ າເນ ນ

ຄະດ ; ແລະ ມັນເປັນການແກື້ ໄຂປະເດັນບັນຫາດື້ານການລົງທ ນ ຊຶື່ ງປະຈຸບັນນ ື້ ຍັງບ ື່ ທັນມ ຢູື່ພາຍໃຕື້  ASSIST. 

 

ດັື່ ງນັື້ ນ, ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ຄວນທ າການຄົື້ ນຄື້ວາວິໄຈຢື່າງຮອບຄອບບົນພ ື້ ນຖານຂ ື້ ມູນທ ື່ ໄດື້ສະໜອງໃຫື້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ 

ASSIST ແລະ/ຫ   ດື້ວຍການຊອກຫາຄ າແນະນ າ ແລະ ຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອຈາກລັດຖະບານປະເທດຂອງຕົນ ຫ   ຈາກທ ື່

ປຶກສາອິດສະຫ ະ, ທະນາຍຄວາມ, ບ ລິສັດກົດໝາຍ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະພາການຄື້າ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ ແລະ ສະມາຄົມ

ການຄື້າ. 

 

3.5 ເປັນຫຍັງການສູ້າງກ ລະນ ຢູ່າງຮອບຄອບ ແລະ ໄດູ້ ຮັບການພິສູດເປັນຢູ່າງດ ແລູ້ວ ກູ່ອນທ ູ່ ຈະຍືູ່ ນຄ າ

ຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາໃນ ASSIST ຈ ູ່ ງສ າຄັນ ? 

ອັນນ ື້ ແມື່ນສິື່ ງທ ື່ ສ າຄັນທ ື່ ສຸດ ເພາະວື່າກ ລະນ ດັື່ ງກື່ າວຈະໄດື້ ຮັບການກວດສອບໂດຍເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ຜູື້ ກື່ ຽວຂື້ອງທ ື່ ມ ສວື່ນຮື່ວມ

ກັບ ASSIST. ຕື້ອງໄດື້ນ າສະເໜ ບັນດາມາດຕະການ ຫ   ການປະຕິບັດຕົວຈິງທ ື່ ເປັນສິື່ ງທື້າທາຍ ຫ   ບັນຫາທ ື່ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ

ພວມປະເຊ ນນັື້ ນຢື່າງຈະແຈື້ງ, ແລະ ຂ ແນະນ າໃຫື້ມ ເອກະສານສະໜັບສະໜູນ. ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຍັງອາດຈະພິຈາລະນາສະເໜ 

ວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ເປັນໄປໄດື້ເພ ື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ແກື່ ຂັື້ ນຕອນ. ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ນ າສະເໜ ຢື່າງຄົບຖື້ວນຈະມ ໂອກາດ

ສູງກື່ວາ ທ ື່ ຈະໄດື້ ຮັບການຍອມ ຮັບຈາກປະເທດປາຍທາງ, ໂດຍມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ ອຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂ. 

 

4. ການຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາ  

4.1 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກຕູ້ອງໄດູ້ ລົງທະບຽນລູ່ວງໜູ້ າບ  ເພືູ່ ອສະແດງໃຫູ້ ເຫັນວູ່າບ ລິສັດຂອງຕົນແມູ່ນວິສາຫະກິດ ຫ ື  

ສະມາ ຄົມການຄູ້າຢູູ່ໃນອາຊຽນ ຫ ື  ຈົດທະບຽນແບບອັດຕະໂນມັດເມືູ່ ອຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາ ?   

ບ ື່ ມ ຂັື້ ນຕອນການຈົດທະບຽນລື່ວງໜື້ າ. ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ຕື້ອງສະໜອງໝາຍເລກທະບຽນທຸລະກິດໃນປະເທດ ແລະ ມ ຫ ັ ກ

ຖານການຈົດທະບຽນ ຊຶື່ ງເປັນພາກບັງຄັບໃນແບບຟອມຄ າຮື້ອງທຸກໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST. ທະນາຍຄວາມ ຫ   

ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາໃນນາມຂອງລູກຄື້າຂອງຕົນ (ຄ າຮື້ອງທຸກແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ) ກື່ອນອ ື່ ນໝົດຕື້ອງ

ໄດື້ ຈົດທະບຽນກັບກອງເລຂາອາ ຊຽນ ແລະ ຍ ື່ ນແບບຟອມສະເພາະເພ ື່ ອໃຫື້ ໄດື້ເລກລະຫັດຂອງກ ລະນ ແບບເປັນຄວາມ

ລັບຈາກກອງເລຂາອາຊຽນເສຍກື່ອນ. 

 

4.2 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກຈ າເປັນຕູ້ອງຂຽນແບບຟອມຄ າຮູ້ອງທຸກທາງອອນໄລນ໌ ແລະ ລົງທະບຽນທຸກຄັູ້ ງທ ູ່ ຢາກຍືູ່ ນຄ າ

ຮູ້ອງ ທຸກບ  ຫ ື  ສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກຫ າຍຄັູ້ ງດູ້ວຍແບບຟອມດຽວ ? 

ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຕື້ອງຂຽນແບບຟອມຄ າຮື້ອງທຸກຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌ໃນແຕື່ລະຄັື້ ງທ ື່ ວິສາຫະກິດ (ຫ   ນິຕິບຸກຄົນທ ື່ ເປັນຕົວ

ແທນຂອງຕົນ ໃນຄ າຮື້ອງທຸກແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ) ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຄ ນໃໝື່ ເຂົື້ າມາພື້ ອມດື້ວຍທຸກຂົງເຂດທ ື່ ເປັນພາກບັງຄັບ.   

 

4.3 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກຈ າເປັນຕູ້ອງລົງທະບຽນເປັນວິສາຫະກິດອາຊຽນໃນການລົງທະບຽນບາງອັນຢູູ່ ຂັູ້ ນສູນກາງບ  ?    

ບ ື່ , ບ ື່ ມ ການລົງທະບຽນຢູື່ ຂັື້ ນສູນກາງ. ພຽງແຕື່ທະນາຍຄວາມ ຫ  ົ  ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໃນນາມລູກຄື້າ

ຂອງຕົນເທົື່ ານັື້ ນ (ຄ າຮື້ອງທຸກແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ) ກື່ອນອ ື່ ນໝົດຕື້ອງໄດື້ ລົງທະບຽນກັບກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຍ ື່ ນ

ແບບຟອມສະເພາະ ເພ ື່ ອໃຫື້ ໄດື້ ເລກລະຫັດກ ລະນ ທ ື່ ເປັນຄວາມລັບຈາກກອງເລຂາອາຊຽນ.  

 

4.4 ການເປັນວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນ ໝາຍຄວາມວູ່າແນວໃດ (ເຊັູ່ ນ: ບ ລິສັດ ຫ ື  ສະມາຄົມການຄູ້າ) ທ ູ່ ຈົດ

ທະ ບຽນຢູ່າງຖືກຕູ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໜ ູ່ ງ ໃນ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ? 

ອັນນ ື້ ໝາຍຄວາມວື່ າ ວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນໄດື້ປະຕິບັດພັນທະຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດທ ື່ ຕົນດ າເນ ນງານ ແລະ 

ໄດື້ ຈົດທະ ບຽນເປັນສະມາຄົມທຸລະກິດ ຫ   ສະມາຄົມການຄື້າ/ສະພາການຄື້າ/ສະພາທຸລະກິດ/ສະຫະພັນທຸ ລະກິດ. ອັນນ ື້

ຈະສອດຄື່ອງກັບກົດໝາຍທ ື່ ມ ຢູື່ ໃນປະເທດອາຊຽນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ. ເງ ື່ ອນໄຂທ ື່ ຄື້າຍຄ ກັນນ ື້  ໃຊື້ກັບທະນາຍຄວາມ ຫ   



 

 

ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງ ທຸກເຂົື້ າມາໃນນາມລູກຄື້າຂອງຕົນ. ພວກເຂົາຈະຕື້ອງສະແດງການລົງທະບຽນກັບໜຶື່ ງ

ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ມ ໃບອະນຸຍາດວິຊາຊ ບເພ ື່ ອປະຕິບັດຕົວຈິງດື້ານກົດໝາຍ ໃນຂອບເຂດອາຊຽນທ ື່

ກື່ ຽວຂື້ອງ 

 

 

 

 

 

4.5 ຖູ້າວູ່ າ ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກແມູ່ນຫູ້ອງການຂອງອາຊຽນທ ູ່ ຈົດທະບຽນຢູ່າງຖືກຕູ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ເຊັູ່ ນ: ສາຂາ, 

ບ ລິສັດລູກ, ຫູ້ອງການຜູູ້ຕາງໜູ້ າ, ໂຮງງານ, ສູນແຈກຈູ່າຍສິນຄູ້າ ແລະອືູ່ ນໆ) ຂອງບ ລິສັດຫ າຍປະເທດ

ຈາກປະເທດທ ູ່  ຢູູ່ນອກອາຊຽນ, ສ ານັກງານໃຫຍູ່ຂອງຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ຊ ູ່ ງ “ມ ສ ານັກງານໃຫຍູ່ ” ຕັູ້ ງຢູູ່ນອກປະ

ເທດອາຊຽນ ສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກດັູ່ ງກູ່າວເຂົູ້ າມາ ບ  ? 

ບ ື່ . ຕື້ອງແມື່ນວິສາຫະກິດທ ື່ ດ າເນ ນງານຢູື່ໃນໜຶື່ ງຂອງປະເທດອາຊຽນເປັນຜູື້ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, 

'ສ ານັກງານໃຫຍື່ ' ສາມາດໃຫື້ຄ າແນະນ າ ຫ   ໃຫື້ການສະໜັບສະໜູນດື້ານວິຊາການແກື່ ວິສາຫະກິດອາຊຽນເມ ື່ ອວິສາຫະກິດ

ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາ. 

 

4.6 ທ ູ່ ປ ກສາ, ທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ຜູູ້ ໃຫູ້ຄ າປ ກສາສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາ ໃນນາມຂອງວິສາຫະກິດ

ອາຊຽນໄດູ້ບ ? ຖູ້ າໄດູ້ , ຄວນສະໜອງເລກທະບຽນທຸລະກິດໃດ ແລະ ຫ ັ ກຖານການຈົດທະບຽນໃດແດູ່ ? 

ໄດື້ , ທ ື່ ປຶກສາ, ທະນາຍຄວາມ ຫ   ຜູື້ ໃຫື້ຄ າປຶກສາ ອາດຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາ ໃນນາມຂອງວິສາຫະກິດອາ ຊຽນ, ແຕື່ໃນ

ກ ລະນ ນ ື້ , ເລກລະຫັດການຈົດທະບຽນ ແລະ ຫ ັ ກຖານການຈົດທະບຽນຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕື້ອງແມື່ນຂອງວິສາຫະ

ກິດອາຊຽນ (AE) ທ ື່ ຈະເປັນຕົວແທນໃຫື້ , ເພາະວື່າ ເປັນຄ າຮື້ອງທຸກຂອງ AE ນັື້ ນທ ື່ ຈະຍ ື່ ນເຂົື້ າມາ. ແນື່ ນອນວື່ າ, ຜູື້

ຮື້ອງທຸກຈະໄດື້ ຮັບຄ າແນະນ າ ແລະ ຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອໃນການຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາຂອງບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນທ ື່ ບ ື່ ໄດື້

ເຮັດວຽກໃຫື້ວິສາຫະກິດອາຊຽນນັື້ ນ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ຖື້າຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນເຂົື້ າມາເປັນຄ າຮື້ອງທຸກແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່ , 

ເລກທະບຽນທຸລະກິດ (ສ າລັບສະມາຄົມການຄື້າ, ສະພາການຄື້າ, ສະ ພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, ແລະອ ື່ ນໆ) ແລະ 

ຫ ັ ກຖານຢັື້ ງຢ ນການຈົດທະບຽນທ ື່ ຖ ກຕື້ອງຕາມທາງກົດ   ໝາຍ (ສ າລັບທະນາຍຄວາມ ແລະ ບ ລິສັດກົດໝາຍ) ຕື້ອງ

ແມື່ ນນິຕິບຸກຄົນທ ື່ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງເຂົື້ າມາທຸກໃນນາມຂອງວິສາຫະກິດອາ ຊຽນ ແລະ ບ ື່ ແມື່ນຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນເອງ. 

 

4.7 ບຸກຄົນສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາໃນ ASSIST ໄດູ້ບ  ? 

ບ ື່ . ໃນເວລານ ື້ , ສາມາດໃຊື້ ASSIST ໄດື້ພຽງແຕື່ສ າລັບທຸລະກິດທ ື່ ຈົດທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍ (ຕົວຢື່າງ: 

ນິຕິບຸກ ຄົນ). ບ ື່ ແມື່ນສ າລັບບຸກຄົນ (ຕົວຢື່າງ: ຄົນສາມັນທົື່ ວໄປ). ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ທະນາຍຄວາມແຕື່ລະຄົນ

ສາມາດຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່ ໃນນາມລູກຄື້າຄົນໜຶື່ ງຂອງຕົນ (ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະກິດຢູື່ ໃນອາຊຽນ), ຕາບໃດ

ທ ື່ ຜູື້ ກື່ ຽວມ ຄຸນສົມບັດສອດຄື່ອງກັບທຸກຂ ື້ ກ ານົດອ ື່ ນໆ. 

 

4.8 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກແບບບ ູ່ ລະບຸຊືູ່ ເຂົູ້ າມາໂດຍບ ູ່ ໃຊູ້ ຊືູ່ ບ ລິສັດຂອງຕົນໄດູ້ບ ? ຖູ້າໄດູ້ , ມ ວິທ ທາງ

ທ ູ່ ເປັນທາງເລືອກໃດແດູ່ເພືູ່ ອເຮັດແນວນັູ້ ນ ? 

ໄດື້ , ອາດຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່  ໃນເມ ື່ ອຜູື້ ຮື້ອງທຸກຢາກເຮັດແນວນັື້ ນ, ບ ື່ ວື່ າຈະດື້ວຍເຫດຜົນໃດກ ື່ ຕາມ, ຈະບ ື່

ເປ ດ ເຜ ຍຕົວຕົນຕ ື່ ບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນຕົື້ ນທາງ ແລະ/ຫ   ປາຍທາງ. ເພ ື່ ອເຮັດແນວນັື້ ນ, ຜູື້ ຮື້ອງທຸກອາດຈະນ າໃຊື້

ສະມາຄົມການຄື້າ ຫ   ອົງການຕົວແທນທ ື່ ຄື້າຍຄ ກັນ (ເຊັື່ ນ: ສະພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, ສະຫະພັນທຸລະກິດ, 

ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍ) ເພ ື່ ອຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກໃນນາມຂອງຕົນ. ສະມາຄົມການຢູື່ ໃນອາຊຽນ ຫ   ອົງການຕົວ

ແທນ ບ ື່ ຈ າເປັນຕື້ອງລະບຸຊ ື່ ຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນສະເພາະທ ື່ ຕົນເປັນຕົວແທນໃຫື້  ເພ ື່ ອຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາ ແລະ 

ພຽງແຕື່ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາ ໂດຍນ າໃຊື້ເລກທະ ບຽນທຸລະກິດຂອງຕົນເທົື່ ານັື້ ນ (ເຊັື່ ນ: ເລກທະບຽນທຸລະກິດໃນຂອບ

ເຂດສິດອ ານາດຂອງອາຊຽນທ ື່ ມ ການຈົດທະບຽນຈັດຕັື້ ງ ຫ  ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ສ າລັບທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດ

ໝາຍ). ທະນາຍຄວາມ ແລະ ບ ລິສັດກົດໝາຍ ຍັງຈ າເປັນຕື້ອງຈົດທະບຽນລື່ວງໜື້ າກັບກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຍ ື່ ນ

ແບບຟອມສະເພາະ ເພ ື່ ອຮັບເອົາເລກລະຫັດກ ລະນ ທ ື່ ເປັນຄວາມລັບ ເພ ື່ ອນ າໃຊື້ໃນເວລາຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກແບບບ ື່ ລະບຸຊ ື່ . 

ວິທ ການນ ື້ ຍັງມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ ອໃຫື້ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຫ າຍຄົນທ ື່ ມ ບັນຫາດື້ານການຄື້າແບບດຽວກັນ, ເພ ື່ ອຫ  ກລຽງການຮື້ອງທຸກ

ຫ າຍຂ ື້ . ຕື້ອງຕັື້ ງຂ ື້ ສັງເກດວື່າ ອາດຈະມ ຄື່າທ ານຽມ ໃນເວລາທ ື່ ອົງການຕົວແທນສະໜອງການບ ລິການແບບນ ື້ ແກື່ ບັນ

ດາວິສາຫະກິດອາຊຽນທ ື່ ຂ ຮື້ອງບ ື່ ໃຫື້ລະບຸຊ ື່ . 
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4.9 ເປັນຫຍັງ/ໃນເວລາໃດ ທ ູ່ ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ຫ ື  ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກຫ າຍຄົນ ຄວນພິຈາລະນາຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາ ຜູ່ ານ

ສະມາຄົມການຄູ້າອາຊຽນ, ສະພາທຸລະກິດ ຫ ື  ສະຫະພັນທຸລະກິດອາຊຽນທ ູ່ ຈົດທະບຽນຢູ່າງຖືກຕູ້ອງຕາມກົດໝ

າຍ ? 

ອາດຈະນ າໃຊື້ຮູບແບບນ ື້  ຖື້າວື່າມ ຫ າຍບ ລິສັດມ ບັນຫາ ຫ   ປະເດັນບັນຫາດື້ານການຄື້າແບບດຽວກັນ ແລະ ພວກເຂົາຕັດສິນ

ໃຈວື່າຈະນ າໃຊື້ສະມາຄົມທຸລະກິດທ ື່ ເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ (ເຊັື່ ນ: ສະມາຄົມການຄື້າ, ສະ ພາການຄື້າ, ສະພາທຸລະກິດ, 

ສະຫະພັນທຸລະກິດ ແລະອ ື່ ນໆ) ເພ ື່ ອຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາໃນນາມຂອງພວກເຂົາເພ ື່ ອຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂບັນຫາທັງໝົດ

ຂອງພວກເຂົາ. ສະຖານະການໜຶື່ ງອ ກ, ອາດຈະແມື່ ນບື່ ອນທ ື່ ວິສາຫະກິດບ ື່ ຢາກເປ ດເຜ ຍຕົວຕົນຂອງຕົນ ເນ ື່ ອງຈາກຄວາມ

ລະອຽດອື່ອນທ ື່ ອາດຈະເກ ດຂ ື້ ນຂອງບັນ ຫາ ແລະ ຢາກໃຫື້ສະມາຄົມທຸລະກິດຂອງຕົນຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາໃນນາມຂອງຕົນ

, ສະນັື້ ນຈິື່ ງຮັກສາໄວື້ ໂດຍບ ື່ ເປ ດເຜ ຍຊ ື່ . ໃນກ ລະ ນ ສຸດທື້າຍນ ື້ , ອາດຈະນ າໃຊື້ພຽງແຕື່ທະນາຍຄວາມ ຫ   ບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ໄດື້

ຈົດທະບຽນ ແລະ ມ ໃບອະນຸຍາດຢູື່ ໃນອາຊຽນເທົື່ ານັື້ ນ, ໂດຍອ ງໃສື່ວື່ າ ພວກເຂົາມ ເງ ື່ ອນໄຂຄົບຕາມຂ ື້ ກ ານົດໃນການຈົດ

ທະບຽນກັບກອງເລຂາອາຊຽນ. 

  

 

4.10 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກສາມາດອັບໂຫ ດເອກະສານໃດໜ ູ່ ງບ   (ເຊັູ່ ນ: ກົດໝາຍຕູ່າງໆ, ການຕິດຕ ູ່ ພົວພັນກັບເຈົູ້ າໜູ້ າທ ູ່ , 

ໃບອະ ນຸຍາດຕູ່າງໆ, ຮູບຖູ່າຍທ ູ່ ເປັນຫ ັ ກຖານ, ບົດບັນທ ກດູ້ານກົດໝາຍ ແລະອືູ່ ນໆ) ໃນເວລາຍືູ່ ນຄ າ

ຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາ ? 

ໄດື້ . ໃນທຸກຮູບແບບ, ຕາບໃດທ ື່ ມັນຢູື່ ໃນຂອບເຂດຈ າກັດຂອງ Mb ສ າລັບເອກະສານຄັດຕິດທ ື່ ໄດື້ລະບຸໃນແບບຟອມ

ຄ າຮື້ອງທຸກທາງອອນໄລນ໌ຂອງ ASSIST. ໃນກ ລະນ ພິເສດ, ອາດຈະຮື້ອງຂ ໃຫື້ຜູື້ ຮື້ອງທຸກສະໜອງຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມແກື່

ຜູື້ ດູແລລະບົບກາງໂດຍທາງອ ເມວ.   

 

4.11 ສາມາດບັນທ ກ (save) ຮູ່າງຄ າຮູ້ອງທຸກໄວູ້ ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ໄດູ້ບ  (ເຊັູ່ ນ: ແບບຟອມຄ າຮູ້ອງທຸກ

ທາງອອນໄລນ໌) ເພືູ່ ອເຮັດສ າເລັດຕາມພາຍຫ ັ ງ ? 

ບ ື່ . ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ຄວນເຮັດວຽກແບບອອບໄລນ໌ ເພ ື່ ອກະກຽມຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະຫ ັ ງຈາກນັື້ ນ ຈິື່ ງຄັດລອກ (copy) ແລະ ໃສື່

ຂ ື້ ມູນ (paste) ໃນແບບຟອມຄ າຮື້ອງທຸກທາງອອນໄລນ໌ ໃນເວລາທ ື່ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງ ທຸກເຂົື້ າມາ. 

 

4.12 ສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກແບບຄັູ້ ງດຽວຕ ູ່ ຫ າຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດູ້ບ  ຖູ້ າວູ່າມ ບັນຫາການຄູ້າ

ແບບດຽວກັນຢູູ່ໃນຫ າຍປະເທດ ? 

ບ ື່ . ຄ າຮື້ອງແຕື່ລະສະບັບສາມາດໃຊື້ໄດື້ຕ ື່  1 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຄັື້ ງດຽວເທົື່ ານັື້ ນ. ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຈະຕື້ອງຍ ື່ ນ ຄ າ

ຮື້ອງທຸກຫ າຍຄັື້ ງ ຖື້າວື່ າປະສົບບັນຫາດຽວກັນໃນຫ າຍປະເທດ.   

 

4.13 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກຈ າເປັນຕູ້ອງສົູ່ ງສ າເນົາຄ າຮູ້ອງທຸກຂອງຕົນຕ ູ່ ຜູູ້ ມ ສູ່ວນກູ່ຽວຂູ້ອງອືູ່ ນໆພາຍໃຕູ້  ASSIST ບ ? 

ບ ື່ . ທຸກການສ ື່ ສານແມື່ ນເຮັດຜື່ ານທາງອອນໄລນ໌ ໂດຍຜື່ ານເວທ ຂອງ ASSIST. 

 

4.14 ສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກໃນພາສາອືູ່ ນນອກຈາກພາສາອັງກິດ ໄດູ້ບ ? ຖູ້າບ ູ່ ໄດູ້ , ຢູ່າງໜູ້ ອຍກ ູ່ ສາມາດສະໜອງ

ຂ ູ້ ມູນຄວາມຈິງ ແລະ ກົດ  ໝາຍທ ູ່ ສະໜັບສະໜູນ (ຕົວຢູ່າງ: ຫ ັ ກຖານການລົງທະບຽນຂອງບ ລິສັດ ຫ ື  ສ າ

ເນົາກົດໝາຍຂອງປະເທດ) ເປັນພາສາຂອງຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ຫ ື  ຂອງປະເທດທ ູ່ ມ ບັນຫາການຄູ້າເກ ດຂືູ້ ນ ໄດູ້ບ  ? 

ພາສາອັງກິດເປັນພາສາຂອງການສ ື່ ສານຢື່າງເປັນທາງການພາຍໃນລະບົບ ແລະ ຕື້ອງຂຽນຄ າຮື້ອງທຸກເປັນພາສາ

ອັງກິດ. ເອກະສານສະໜັບສະໜູນທ ື່ ໄດື້ ອັບໂຫ ດໂດຍຜູື້ ຮື້ອງທຸກ (ເຊັື່ ນ: ບົດສະຫ ຸ ບຫຍ ື້ ທາງກົດໝາຍ, ບົດລາຍງານດື້ານ

ວິຊາການ ແລະອ ື່ ນໆ) ຕື້ອງຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ທຸກເອກະສານທາງການ ເຊັື່ ນ: ຫ ັ ກຖານຢັື້ ງຢ ນ

ການຈົດທະບຽນ, ກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ໃບຢັື້ ງຢ ນ, ໃບອະນຸຍາດ ຫ   ຄື້າຍຄ ກັນ ຊຶື່ ງຂຽນເປັນພາສາທາງການຂອງປະ

ເທດ ອາດຈະໄດື້ ອັບໂຫ ດເຂົື້ າໃນລະບົບເພ ື່ ອສະໜັບສະໜູນຄ າຮື້ອງທຸກ, ແຕື່ຄວນຈະມ ການແປເປັນພາສາອັງກິດ. ຍັງ

ຈະໄດື້ ຮັບສະເໜ ວິທ ແກື້ ໄຂບັນຫາຈາກປະເທດປາຍທາງເປັນພາສາອັງກິດອ ກດື້ວຍ. 

 

5. ເມືູ່ ອໄດູ້ ຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາແລູ້ວ  

5.1 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ຄວນເຮັດແນວໃດ ຖູ້າວູ່ າ ເຮັດເສຍ ຫ ື  ລືມເລກລະຫັດຕິດຕາມ ແລະ ອ ເມວທ ູ່ ໃຊູ້ເພືູ່ ອຮູ້ອງທຸກ? 

 ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ຄວນຕິດຕ ື່ ບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ ດັື່ ງທ ື່ ສະແດງຢູື່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST. 

 

5.2 ມ ຫຍັງເກ ດຂືູ້ ນກັບຄ າຮູ້ອງທຸກ ຖູ້າວູ່ າ ຜູູ້ ດູແລລະບົບກາງ (CA) ຫ ື  ບູ່ ອນຕິດຕ ູ່ ພົວພັນປາຍທາງ (DCP) 



 

 

ປະຕິ ເສດ ? 

ເມ ື່ ອຄ າຮື້ອງທຸກຖ ກປະຕິເສດ, ນັື້ ນແມື່ນໄດື້ສະຫ ຸ ບດື້ານວິຊາການໃນການດ າເນ ນການສະເພາະນັື້ ນແລື້ວ ແລະ ຈະໄດື້

ຢຸດຕິຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ອາດຈະຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກເຂົື້ າມາໃໝື່  ພາຍໃຕື້  ASSIST, 

ດື້ວຍການສະໜອງຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມ ຫ   ຂ ື້ ມູນໃໝື່  ເພ ື່ ອຢັື້ ງຢ ນຄ າຮື້ອງທຸກຂອງຕົນ, ຫ   ຊອກຫາທາງເລ ອກອ ື່ ນ ເພ ື່ ອ

ຊອກຫາວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ເໝາະສົມ, ລວມທັງການສົື່ ງຕ ື່ ເຖິງກົນໄກການແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື່ ງອ ື່ ນໆ (ເບິື່ ງຂ ື້ ມູນທ ື່ ຢູື່ຂື້ າງລຸື່ມໃນ

ພາກ "ເມ ື່ ອໄດື້ສະໜອງວິທ ແກື້ ໄຂໃຫື້ແລື້ວ”). 

 

5.3 ຜູູ້ ດູແລລະບົບກາງ ຫ ື  ບູ່ ອນຕິດຕ ູ່ ພົວພັນປາຍທາງ ສາມາດຂ ຂ ູ້ ມູນເພ ູ່ ມເຕ ມຈາກຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ (ວິສາຫະ

ກິດຂອງອາຊຽນ) ໄດູ້ບ ? 

ແມື່ນແລື້ວ, ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດື້ . ຜູື້ ດູແລລະບົບກາງສາມາດສົື່ ງຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວກັບຄ ນຫາວິສາຫະກິດ 

ດື້ວຍການນ າໃຊື້ປຸື່ມ 'Incomplete - ບ ື່ ຄົບຖື້ວນ' ໃນລະບົບ ASSIST ແລະ ຂ ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມ. ບື່ ອນຕິດຕ ື່  ພົວ

ພັນປາຍທາງສາມາດຂ ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມຈາກວິສາຫະກິດອາຊຽນໂດຍຜື່ ານຜູື້ ດູແລລະບົບກາງເທົື່ ານັື້ ນ ແລະ ອັນນ ື້

ຕື້ອງເຮັດແບບ 'ອອບໄລນ໌' (ເຊັື່ ນ: ທາງອ ເມວ ຫ   ການສ ື່ ສານທາງໂທລະສັບ). ບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນປາຍທາງບ ື່ ມ ການ

ພົວພັນໂດຍກົງກັບວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນ. 

 

 

 

 

5.4 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກສາມາດສະໜອງຂ ູ້ ມູນເພ ູ່ ມເຕ ມໄດູ້  ດູ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈບ ? ຖູ້າໄດູ້ , ມ ຂັູ້ ນຕອນຫັຍງແດູ່ 

ເພືູ່ ອເຮັດແນວນັູ້ ນ? 

ບ ື່ . ຜູື້ ຮື້ອງທຸກບ ື່ ສາມາດໃຫື້ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມໄດື້  ເມ ື່ ອຜູື້ ດູແລລະບົບກາງ ຫ   ປະເທດປາຍທາງຍອມຮັບ ຫ   ປະຕິ ເສດ

ຄ າຮື້ອງທຸກແລື້ວ. ເພ ື່ ອເຮັດແນວນັື້ ນ, ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຈະຕື້ອງຖອນຄ າຮື້ອງທຸກອອກໄປ ແລະ ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງເຂົື້ າມາໃໝື່  

ໂດຍມ ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມ. 

 

5.5 ສາມາດຖອນຄ າຮູ້ອງທຸກອອກໄປໄດູ້ບ  ເມືູ່ ອຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາແລູ້ວ? ຖູ້າໄດູ້ , ມ ຂັູ້ ນຕອນ

ຫັຍງແດູ່ ເພືູ່ ອເຮັດແນວນັູ້ ນ?  

ແມື່ນແລື້ວ, ສາມາດເຮັດໄດື້ . ຜູື້ ຮື້ອງທຸກພຽງແຕື່ສາມາດຖອນຄ າຮື້ອງທຸກຄ ນອອກໄປໄດື້ທຸກເວລາໃນລະຫວື່ າງການ

ດ າເນ ນການ. ເພ ື່ ອເຮັດແນວນັື້ ນ, ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຈະຕື້ອງ log ເຂົື້ າໄປໃນ dashboard ຂອງ ASSIST, ເປ ດຄ າຮື້ອງທຸກ 

ແລະ ກົດທ ື່ ປຸື່ມ         'Withdraw-ຖອນ'. ຜູື້ ມ ສື່ວນກຽວຂື້ອງທັງໝົດພາຍໃຕື້  ASSIST ຈະໄດື້ ຮັບການແຈື້ງເຕ ອນ

ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະບົບ ASSIST ກື່ຽວກັບການຖອນຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວ.  

 

5.6 ວິສາຫະກິດຂອງອາຊຽນສືູ່ ສານໂດຍກົງກັບບູ່ ອນຕິດຕ ູ່ ພົວພັນປາຍທາງ ຫ ື   ເຈົູ້ າໜູ້ າທ ູ່ ຜູູ້ ຮັບຜິດຊອບບ  ? 

ບ ື່ . ບ ື່ ມ ການສ ື່ ສານໂດຍກົງ ບ ື່ ວື່ າໃນຂັື້ ນໃດຂອງຂັື້ ນຕອນກ ຕາມ.  

 

5.7 ບູ່ ອນຕິດຕ ູ່ ພົວພັນປາຍທາງສາມາດຂ ຕ ູ່ ເວລາເພ ູ່ ມສູງສຸດ 20 ມືູ້  ໄດູ້ ຈັກເທືູ່ ອ ? 

ໄດື້ພຽງຄັື້ ງດຽວເທົື່ ານັື້ ນ ໂດຍກົດປຸື່ມທາງອອນໄລນ໌. 

 

5.8 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ຄວນເຮັດແນວໃດ ຖູ້າວູ່າ ບ ູ່ ໄດູ້ ຮັບຂູ່າວຈາກ ASSIST ດູ້ວຍຄ າຕອບພາຍໃນ 30 ຫາ 50 ມືູ້

ເຮັດວຽກ (ເຊັູ່ ນ: 6-10 ອາທິດຕາມມືູ້ ປະຕິທິນ) ຈາກວັນທ  ທ ູ່ ບູ່ ອນຕິດຕ ູ່ ພົວພັນປາຍທາງໄດູ້ ຮັບເອົາຄ າ

ຮູ້ອງທຸກແລູ້ວ ? 

ໃນກ ລະນ ນ ື້ , ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ອາດຈະຕິດຕ ື່ ພົວພັນຫາຜູື້ ດູແລລະບົບກາງຂອງ ASSIST ຜື່ ານທາງອ ເມວ (ເບິື່ ງເວັບໄຊທ໌ 

ASSIST ສ າລັບລາຍລະອຽດການຕິດຕ ື່ ພົວພັນຂອງບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນຂອງ ASSIST ໃນກອງເລຂາອາ ຊຽນ) ເພ ື່ ອ

ສອບຖາມກື່ຽວກັບສະຖານະການຂອງການດ າເນ ນການ, ຫ   ຕິດຕ ື່ ພົວພັນກັບບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນຕົື້ ນທາງໃນປະເທດ

ຂອງຕົນ ເພ ື່ ອຕິດຕາມໃນນາມຂອງຕົນກັບບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນປາຍທາງວື່າ ເປັນຫຍັງຈຶື່ ງມ ຄວາມຊັກຊື້າ. 

 

6. ການສະໜອງວິທ ແກູ້ ໄຂຕູ່າງໆ   

6.1 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດູ້ແດູ່ ຖູ້າວູ່ າ ຄ າຮູ້ອງທຸກຂອງຕົນບ ູ່ ໄດູ້ ຮັບການແກູ້ໄຂ? 
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ໃນກ ລະນ ນ ື້ , ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ອາດຈະຕິດຕ ື່ ພົວພັນກັບຜູື້ ດູແລລະບົບກາງຂອງ ASSIST ຜື່ ານທາງອ ເມວເພ ື່ ອສອບຖາມກື່ຽວ

ກັບສະພາບການດ າເນ ນການ, ແລະ ຕິດຕ ື່ ພົວພັນກັບບື່ ອນຕິດຕ ື່ ພົວພັນໃນປະເທດຂອງຕົນ ເພ ື່ ອອ າ ນວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫື້ແກື່ ຂັື້ ນຕອນ. ຜູື້ ຮື້ອງທຸກສາມາດຊອກຫາທາງເລ ອກອ ື່ ນ ລວມທັງກົນໄກການແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື່ ງ (ຕົວຢື່າງ: ຂັື້ ນຕອນຂອງ

ກົນໄກການແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື້ ງຂັື້ ນສູງຂອງອາຊຽນ (ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism), ໂດຍ

ຜື່ ານລັດຖະບານປະ ເທດຂອງຕົນ, ຫ   ການດ າເນ ນຄະດ ຂອງປະເທດໃນປະເທດປາຍທາງ, ຫ   ການໄກື່ ເກື່ຍ, ຫ   ຂັື້ ນຕອນຂອງ

ກົນໄກການແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື້ ງຂອງ WTO, ໂດຍຜື່ ານລັດຖະບານປະເທດຂອງຕົນ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງ WTO ຕ ື່

ປະເທດປາຍທາງ). 

 

6.2 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດູ້ແດູ່ ຖູ້າວູ່ າ ບ ູ່ ພ ໃຈຕ ູ່ ວິທ ແກູ້ ໄຂຕ ູ່ ຄ າຮູ້ອງທຸກ? 

ໃນກ ລະນ ນ ື້ , ຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ອາດຈະພິຈາລະນາຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກສະບັບໃໝື່ ຂຶື້ ນມາ ພາຍໃຕື້  ASSIST ດື້ວຍຂ ື້ ມູນຄວາມຈິງໃໝື່  ຫ   

ຂ ື້ ມູນຄວາມຈິງເພ ື່ ມເຕ ມ, ຫ   ຊອກຫາທາງເລ ອກອ ື່ ນ, ລວມທັງການຊອກຫາຄວາມຊື່ວຍເຫ  ອຈາກກົນໄກການແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດ

ແຍື່ ງດັື່ ງທ ື່ ໄດື້ກື່ າວໃນຂ ື້  6.1 ຂື້ າງເທິງ.  

 

6.3 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ສາມາດຂ ອຸທອນຕ ູ່ ການດ າເນ ນການ ທ ູ່ ບ ູ່ ໄດູ້ ຮັບການແກູ້ໄຂ ຫ ື  ວິທ ການທ ູ່ ບ ູ່ ເປັນໜູ້ າເພິູ່ ງພ ໃຈໄດູ້

ບ ? ບ ື່ . ASSIST ແມື່ນກົນໄກ “ແບບບ ື່ ຜູກມັດ” ແລະ ແບບສະໝັກໃຈ. ມັນບ ື່ ແມື່ນສື່ວນໜຶື່ ງຂອງການດ າເນ ນຄະ ດ ທາງ

ກົດໝາຍທ ື່ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກສາມາດອຸທອນຄ າຕັດສິນຂອງລັດຖະບານໄດື້ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ ສາມາດຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກເຂົູ້ າມາໃໝູ່ ໄດູ້ອ ກບ  ຖູ້ າວູ່ າບ ູ່ ໄດູ້ ຮັບຄ າຕອບ ຫ ື  ໄດູ້ ຮັບວິທ ແກູ້ ໄຂທ ູ່ ພິຈາລະ 

ນາແລູ້ວເຫັນວູ່າບ ູ່ ເປັນໜູ້ າພ ໃຈ ? 

ໄດື້ , ໃນດື້ານເຕັກນິກແລື້ວ ສາມາດເຮັດໄດື້ , ແຕື່ອາດຈະບ ື່ ມ ຜົນດ  ແລະ ເສຍເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. ເຖິງຢື່າງ ໃດກ ື່ ຕາມ, 

ຖື້າຜູື້ ຮື້ອງ ທຸກຕັດສິນໃຈຈະເຮັດແນວນັື້ ນ, ຂ ແນະນ າທ ື່ ສຸດໃຫື້ພິຈາລະນາປັບປຸງແກື້ ໄຂຄ າຮື້ອງທຸກ, ສະ ໜອງຫ ັ ກຖານຄວາມຈິງ

ເພ ື່ ມເຕ ມ ຫ   ຂ ື້ ໂຕື້ແຍື້ ງທາງກົດໝາຍ ເພ ື່ ອໃຫື້ປະເທດປາຍທາງພິຈາລະນາ.

ຍັງສາມາດໃຊື້ໜື້ າ 'ຄ າຖາມທ ື່ ຖາມເລ ື້ ອຍໆ' ໄດື້ສ າລັບຜູື້ ໃຊື້ ຫ   ຜູື້ ມ ສື່ວນສ າຄັນ

ຂອງ ASSIST ພາຍໃຕື້ແຖບ ‘FAQ’ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ທ ື່ : 

https://assist.asean.org/read/faq/30/. 
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ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 4. 

ກ ລະນ ສ ກສາແບບສົມມຸດຕິຖານ 
 

ໄດື້ສື້າງຫ າຍກ ລະນ ສຶກສາຂຶື້ ນ ເພ ື່ ອທົດສອບການດ າເນ ນງານ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ASSIST. ສະຖານະການຈ າລອງເຫ ົື່ າ

ນ ື້ ເພ ື່ ມລາຍລະ ອຽດທ ື່ ແທື້ ຈິງໃນການສະແດງໃຫື້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດຂອງ ASSIST ທ ື່ ມ ຈຸດປະສົງ ແລະ ການພົວພັນຂອງວິສາຫະ

ກິດຜູື້ ຮື້ອງທຸກ, ຜູື້ ດູແລລະບົບແລະ ຈຸດຕິດຕ ື່ ແຫື່ງຊາດ. ຂ ື້ ມູນໃນການສຶກສາຫື້າກ ລະນ ນ ື້ ແມື່ ນເລ ື່ ອງເລົື່ າ ແລະ ບ ື່ ໄດື້ສະທື້ອນເຖິງ

ຖານະ ແລະ/ຫ   ຂ ື້ ກ ານົດໃດໆທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບປະ ເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃດໜຶື່ ງ. ບ ື່ ມ ການກ ານົດຕົວຕົນກັບບ ລິສັດຕົວຈິງ, ປະເທດ, 

ການຄື້າສິນຄື້າ, ການບ ລິການ ຫ   ການລົງທ ນແມື່ ນມ ຈຸດປະສົງ ຫ   ຄວນຈະຖ ກຕ ຄວາມໝາຍ. 

 

ຍັງໄດື້ສື້າງການສອນເພ ື່ ມແບບເທ ື່ ອລະກື້າວໂດຍອ ງໃສື່ກ ລະນ ສຶກສາດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ື້  ເພ ື່ ອໃຫື້ມ ຄວາມເຂົື້ າໃຈດ ຂຶື້ ນກື່ຽວກັບຂັື້ ນຕອນຂອງ 

ASSIST. ມ ການສອນເພ ື່ ມໃນພາກສຸດທື້າຍຂອງຊຸດເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ຍັງມ ຢູື່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ASSIST ທ ື່  https:// 

assist.asean.org/read/proces/20.  ອ ກດື້ວຍ. 

 

ສະຖານະການທ າອິດແມື່ນສ າລັບຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ບ ື່ ຢູື່ພາຍໃຕື້  ASSIST, ສະຖານະການທ  2 ແລະ 3 ແມື່ນກ ລະນ ການຄື້າທ ື່ ດ , ໃນ

ຂະນະທ ື່  2 ສະຖານະການສຸດທື້ າຍແມື່ນສົມມຸດຖານໃນກ ລະນ ການຄື້າການບ ລິການ.  

 

ສະຖານະການຕູ່າງໆ  
ກ ລະນ  1: 

ຄ າຮື້ອງທຸກຖ ກຍ ື່ ນໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ ແລະ ຖ ກຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST ປະຕິເສດ 

 

ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ: 

ຄ າຮື້ອງທຸກໄດື້ແກື້ ໄຂບັນຫາທ ື່ ຢູື່ນອກຂອບເຂດຂອງ ASSIST ແລະດັື່ ງນັື້ ນ ວິສາຫະກິດອາຊຽນບ ື່ ໄດື້ຍ ື່ ນຢື່າງຖ ກຕື້ອງ. 

 

ກ ລະນ  2: 

ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນໂດຍສະມາຄົມການຄື້າອາຊຽນໃນນາມຂອງສະມາຊິກ, ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໄດື້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູື້ ດູແລລະບົບ

ຂອງ ASSIST ວື່າຖ ກຍ ື່ ນໃຫື້ຢື່າງຖ ກຕື້ອງ, (ເຊັື່ ນ: ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຢູື່ ໃນຂອບເຂດຂອງ ASSIST), ແຕື່ຖ ກ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ

ປະຕິເສດ  

 

ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ: 

ຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວຖ ກຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງປະຕິເສດ ເພາະວື່ າຂ ື້ ຂັດແຍື້ ງດຽວກັນນ ື້ ໄດື້ຖ ກຟື້ອງຢູື່ທ ື່ ອົງການການຄື້າໂລກ (WTO) 

ແລື້ວ ໃນຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ປະເທດທ ື່ ລົງທະບຽນວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ບື່ ອນທ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງຕັື້ ງຢູື່ ) ດ າເນ ນຕ ື່ ປະເທດຂອງຈຸດຕິດຕ ື່

ປາຍທາງ. ອັນນ ື້ ເປັນຄ າຮື້ອງທຸກຢູື່ນອກຂອບເຂດຂອງ ASSIST ແລະ ພາຍໃນສິດທິຂອງຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງເພ ື່ ອປະຕິເສດ. ໃນ

ກ ລະນ ທ ື່ ສື່ຽງ, ການປະຕິເສດໂດຍຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງໄດື້ຖ ກກະຕຸື້ນຢື່າງພຽງພ  ແລະ ຢູື່ ໃນອະທິປະໄຕຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ

ອາຊຽນພາຍໃນລະບົບ ASSIST. 

 

ກ ລະນ  3: 

ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນໃນນາມລູກຄື້າຂອງຕົນ, ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໄດື້ ຮັບ

ການຍອມຮັບຈາກຜູື້ ດູແລລະບົບວື່ າ ເປັນການຍ ື່ ນຢື່າງຖ ກຕື້ອງ (ເຊັື່ ນ: ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຢູື່ ໃນຂອບເຂດຂອງ ASSIST), ຍັງໄດື້

ຍອມຮັບ ແລະ ໄດື້ສະເໜ ວິທ ແກື້ ໄຂໂດຍຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ແລະ ເປັນທ ື່ ຍອມຮັບຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນແລື້ວ. 

 

 

ເຫດຜົນຂອງການຍອມຮັບ: 
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ຈຸດຕິດຕ ື່ ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງຍອມຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່ າວເປັນບັນຫາ ຊຶື່ ງຍິນດ ທ ື່ ຈະພົວພັນກັບທະນາຍຄວາມອາຊຽນໂດຍ

ຜື່ ານ ASSIST, ພົວ ພັນກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງພາຍໃນປະເທດ (RAs) ແລະ ໃຫື້ ວິທ ແກື້ ໄຂຕ ື່ ທະນາຍຄວາມອາຊຽນໂດຍຜື່ ານ 

ASSIST. 

 

ໃນກ ລະນ ທ ື່ ມ ສື່ວນຮື່ວມ, ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງບ ື່ ໄດື້ມ ສື່ວນຮື່ວມຢື່າງຈິງຈັງ, ແຕື່ວື່ າທຸກຂັື້ ນຕອນທ ື່ ເປັນໄປໄດື້ໃນຂັື້ ນຕອນ ASSIST 

ລວມທັງການຮື້ອງຂ ເບ ື້ ອງຕົື້ ນຈາກຜູື້ ດູແລລະບົບ ເພ ື່ ອຂ ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມຈາກທະນາຍຄວາມອາຊຽນ ແມື່ນເປັນການຈ າລອງ ເພ ື່ ອ

ຈຸດປະສົງໃນການກວດກາການຄ ນດ າເນ ນການຢື່າງເຕັມທ ື່ ຂອງ ASSIST. 

 

ກ ລະນ  4: 

ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນໂດຍລັດວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ໂດຍຜູື້ ດູແລລະບົບຍອມຮັບວື່າມ ການຍ ື່ ນຢື່າງຖ ກຕື້ອງ (ເຊັື່ ນ: ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຢູື່ ໃນ

ຂອບເຂດຂອງ ASSIST), ຍັງໄດື້ຍອມຮັບ ແລະ ໄດື້ສະເໜ ວິທ ແກື້ ໄຂ ແລະ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ແລະ ເປັນທ ື່ ຍອມຮັບໂດຍວິສາຫະ

ກິດອາຊຽນ 

 

ເຫດຜົນຂອງການຍອມຮັບ: 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຍອມຮັບຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວເປັນປະເດັນທ ື່ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະແມື່ນເຕັມໃຈທ ື່ ຈະພົວພັນກັບວິ

ສາຫະກິດອາຊຽນ, ພົວພັນກັບອົງການທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງພາຍໃນປະເທດ (RAs) ແລະ ສະໜອງການແກື້ ໄຂໃຫື້  AE ຜື່ ານ ASSIST. 

ກ ລະນ ທ ື່ ເປັນເດ ມພັນແມື່ ນມ ໂຄງສື້າງເພ ື່ ອສະທື້ອນໃຫື້ເຫັນຮູບແບບ 1 (ຫ   ອັນທ ື່ ເອ ື້ ນວື່ າການສະໜອງຂື້າມຊາຍແດນ) ຂອງການຄື້າ

ການບ ລິການລະຫວື່ າງປະເທດ, ຊ ູ່ ງໄດື້ກ ານົດໄວື້ ໃນສັນຍາຂອບການບ ລິການອາຊຽນ (AFAS) ແລະ ສັນຍາທົື່ ວໄປກື່ຽວກັບການຄື້າ

ການບ ລິການ (GATS), ເປັນການສະໜອງການບ ລິການຈາກອານາເຂດຂອງປະເທດໜຶື່ ງເຂົື້ າໄປໃນອານາເຂດຂອງປະເທດອ ື່ ນ ຫ   

ເວົື້ າອ ກຢື່າງໜຶື່ ງໃນທຸກກ ລະນ ການຄື້າທ ື່ ການບ ລິການຂື້ າມຊາຍແດນ. 

 

ກ ລະນ  5: 

ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຍ ື່ ນໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ບ ລິສັດແມື່ຂອງບ ລິສັດຍື່ ອຍຂອງຕົນ), ທ ື່ ຍອມຮັບໂດຍຜູື້ ດູແລລະບົບວື່າມ ການຍ ື່ ນຢື່າງ

ຖ ກຕື້ອງ (ເຊັື່ ນ: ຄົບຖື້ວນ ແລະ ຢູື່ ໃນຂອບເຂດຂອງ ASSIST), ແຕື່ຖ ກ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງປະຕິເສດ. 

 

ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ: 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງໄດື້ປະຕິເສດຄ າຮື້ອງທຸກ ເພາະວື່າພົບວື່ າຂ ື້ ກື່ າວຫາຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນຂາດຄຸນລັກສະນະດັື່ ງທ ື່ ຈຸດຕິດຕ ື່

ປາຍທາງໄດື້ປະຕິບັດຕາມຄ າໝັື້ ນສັນຍາຂອງອາຊຽນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງແລື້ວ. ກ ລະນ ນ ື້ ແມື່ນຢູື່ພາຍໃຕື້ ຮູບແບບ 3 (ການມ ໜື້ າການຄື້າ) 

ຂອງການຄື້າການບ ລິການ, ຊຶື່ ງໄດື້ກ ານົດໄວື້ ໃນ GATS ແລະ AFAS, ເປັນການສະໜອງໃຫື້ແກື່ ຜູື້ ສະໜອງການບ ລິການຂອງປະເທດ

ໜຶື່ ງ, ຜື່ ານການມ ໜື້ າການຄື້າໃນອານາເຂດຂອງປະເທດອ ື່ ນ. 

 

ວິສາຫະກິດອາຊຽນແມື່ນກ ລະນ ນ ື້ ແມື່ນບ ລິສັດແມື່ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອ ື່ ນຂອງບ ລິສັດທ ື່ ເປັນສາຂາຍື່ ອຍຂອງຕົນທ ື່ ມ 

ສະມາຊິກອາຊຽນ ຫ   DCP ຕັື້ ງຢູື່  ແລະ ຕົວຈິງແລື້ວແມື່ນຜູື້ ທ ື່ ມ ບັນຫາ ຫ   ຮື້ອງທຸກ. 

 

ກ ລະນ  1: 

ຄ າຮູ້ອງທຸກຖືກປະຕິເສດໂດຍຜູູ້ ດູແລລະບົບ 
ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ 

ທື່ານ Very Upset ເປັນຜູື້ ອ ານວຍການບ ລິສັດທ ື່ ປຶກສາ Blue Sapphire (ວິສາຫະກິດອາຊຽນ) ແລະ ມ ລະດັບປະລິນຍາໂທດື້ານ

ເສດຖະກິດ. ລາວຖ ກສະເໜ ໃຫື້ ເຮັດວຽກໃນບ ລິສັດທ ື່ ປຶກສາໃນ AMS-Y (ປະເທດປາຍທາງ) ແລະ ຕັື້ ງໃຈຈະຍື້ າຍໄປຢູື່ພະນົມເປັນ ແລະ 

ດ າລົງຊ ວິດຢູື່ທ ື່ ນັື້ ນຢື່າງຖາວອນ.
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ລາຍລະອຽດຂອງການຮູ້ອງທຸກ 

ບ ລິສັດກ າປູເຈຍໄດື້ລະບຸວື່ າມັນຈະໃຊື້ເວລາປະມານໜຶື່ ງເດ ອນເພ ື່ ອໃຫື້ ໄດື້ ຮັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງທື່ານ Upset. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່

ຕາມ, ຂັື້ ນຕອນດັື່ ງກື່ າວຕື້ອງໃຊື້ເວລາດົນກວື່າ ແລະ ປະຈຸບັນເກ ອບ 3 ເດ ອນທ ື່ ລັດຖະບານຂອງ AMS-Y ໄດື້ອະນຸຍາດ. ອັນນ ື້ ມັນ

ເປັນການທ າລາຍໂອກາດຂອງທື່ານ Upset ໃນການໄດື້ວຽກ. ທື່ານ Upsets ປາດຖະໜາຢາກຮື້ອງທຸກຜື່ ານ ASSIST ຕ ື່

ລັດຖະບານກ າປູເຈຍ, ເຖິງແມື່ນວື່ າບ ລິສັດຂອງລາວຢູື່  AMS-X, ຍື້ອນວື່າມ ການຊັກຊື້າໃນການອອກໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງ

ລາວ. ພ ື້ ນຖານຄ າຮື້ອງທຸກຂອງທື່ານ Upset ແມື່ນວື່ າມ ຂ ື້ ຕົກລົງອາຊຽນວື່າດື້ວຍການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນທ າມະດາສາມັນຊຶື່ ງ

ອະນຸຍາດໃຫື້ມ ການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນທ ື່ ມ ຄວາມຊ ານິຊ ານານພາຍໃນອາຊຽນພື້ ອມທັງກອບສັນຍາອາຊຽນກື່ຽວກັບການ

ບ ລິການ (AFAS). 

 

ການທົບທວນຂອງຜູູ້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST   

ຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST (ເຊັື່ ນ: ເລຂາທິການໃຫຍື່ ອາຊຽນ) ກວດກາຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ ປະຕິເສດ. ປະກົດວື່ າກ ລະນ ນ ື້  ເປັນ

ບັນຫາສື່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນແທນທ ື່ ຈະແມື່ນບັນຫາຂອງບ ລິສັດ ແລະດັື່ ງນັື້ ນ, ບ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ໃນສັນຍາອາຊຽນວື່າດື້ວຍ

ການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນທ າມະດາສາມັນທ ື່ ໄດື້ລະບຸໄວື້ ໃນມາດຕາ 2.2 ວື່າ ມັນບ ື່ ໄດື້ນ າໃຊື້ມາດຕະການທ ື່ ມ ຜົນກະທົບຕ ື່ ບຸກຄົນ

ທ າມະດາທ ື່ ຊອກຫາການເຂົື້ າເຖິງຕະຫ າດການຈື້າງງານຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອ ື່ ນ, ແລະ ຈະບ ື່ ນ າໃຊື້ກັບມາດຕະການຕື່າງໆທ ື່

ກື່ ຽວຂື້ອງກັບການເປັນພົນລະເມ ອງ, ທ ື່ ຢູື່ອາໄສ ຫ   ການຈື້າງງານໂດຍຖາວອນ. 

 

ສາມາດນ າໃຊື້ ASSISTສ າລັບການຮື້ອງທຸກທ ື່ ເກ ດຂ ື້ ນໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ເຊັື່ ນ: ນິຕິບຸກຄົນທ ື່ ຈົດທະບຽນຖ ກຕື້ອງ, ບ ື່ ແມື່ນ

ບຸກຄົນທ າມະດາ) ແລະ ການນ າໃຊື້ນິຕິບຸກຄົນປອມ (ເຊັື່ ນ: ວິສາຫະກິດອາຊຽນ), ເພ ື່ ອແກື້ ໄຂປະເດັນບັນຫາທ ື່ ອື້າງອ ງເຖິງການ

ຕິດຕ ື່ ພົວພັນກັນລະຫວື່າງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ບຸກຄົນທ າມະດາສາມັນ, ບ ື່ ພຽງພ ທ ື່ ຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດການ

ຄຸື້ມຄອງຂອງ ASSIST ໃຫື້ແກື່ ມັນ. ໃນກ ລະນ ທ ື່ ສື່ຽງ, ທື່ານ Upset ຄວນພົວພັນໂດຍກົງກັບກະຊວງພາຍໃນຂອງ AMS-Y ແລະ/

ຫ   ກະຊວງແຮງງານ. ASSIST ບ ື່ ແມື່ນເຄ ື່ ອງມ ທ ື່ ມ ຢູື່ . 

 

ຜົນໄດູ້ ຮັບ 

ການປະຕິເສດເບິື່ ງຄ ວື່ າຖ ກຕື້ອງ ແລະ ມ ເຫດຜົນພຽງພ . ASSIST ຈະພິຈາລະນາຂັື້ ນຕອນນ ື້ ເປັນໜຶື່ ງໃນບື່ ອນທ ື່ ບ ື່ ມ ການ

ຮື້ອງທຸກ. 

 

ກ ລະນ  2: 

ການຮູ້ອງທຸກຍືູ່ ນໂດຍສະມາຄົມການຄູ້າອາຊຽນ - ອາຊຽນແລະຖືກປະຕິເສດໂດຍຈຸດຕິດຕ ູ່ ຈຸດ ໝ

າຍປາຍທາງ 

ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ 

ວິສາຫະກິດອາຊຽນແມື່ນບ ລິສັດທ ື່ ຈົດທະບຽນຢູື່  AMS-X. ສະມາຄົມການຄື້າຢາສູບອາຊຽນ, ສະມາຄົມການຄື້າທ ື່ ຕັື້ ງຢູື່ອາຊຽນ, ຍ ື່ ນ

ຄ າຮື້ອງ ທຸກໃນ ASSIST ໃນນາມຂອງວິສາຫະກິດອາຊຽນຕ ື່  AMS-Y (ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ) ກື່ ຽວກັບມາດຕະການທາງດື້ານການ

ເງິນ ແລະ ພາສ ຂອງ AMS-Y ທ ື່ ສົື່ ງຜົນກະທົບຕ ື່ ຢາສູບທ ື່ ສົື່ ງອອກຈາກ AMS- X ເຖິງ AMS-Y. 

 

ລາຍລະອຽດຂອງການຮູ້ອງທຸກ 

ມາດຕະການດັື່ ງກື່ າວປະກອບມ ການປະຕິບັດການປະເມ ນມູນຄື່າແຈື້ງພາສ ຂອງ AMS-Y, ອາກອນຊົມໃຊື້, ອາກອນສຸຂະພາບ, 

ລະບອບ VAT, ຂ ື້ ກ ານົດການອະນຸຍາດຂາຍຍື່ ອຍ ແລະ ການຄ ື້ າປະກັນການນ າເຂົື້ າທ ື່ ຖ ກບັງຄັບໃຫື້ຜູື້ ນ າເຂົື້ າຢາສູບ. ສະມາຄົມການ

ຄື້າຢາສູບອາຊຽນອື້າງວື່າ AMS-Y ຄຸື້ມຄອງບັນດາມາດຕະການດັື່ ງກື່າວດື້ວຍລັກສະນະບາງສື່ວນ ແລະ ບ ື່ ມ ເຫດຜົນ ແລະດື້ວຍເຫດ

ນ ື້  ຈິື່ ງເປັນການລະເມ ດຕ ື່ ມາດຕາ 57 ຂອງ ATIGA ຊຶື່ ງໄດື້ລວມເຂົື້ າໃນອາຊຽນ, mutatis mutandis, ຂ ື້ ຕົກລົງສັນຍາ WTO 

ກື່ຽວກັບການປະເມ ນມູນຄື່າແຈື້ງພາສ . ອ ງຕາມສະມາຄົມການຄື້າຢາສູບອາຊຽນ, AMS-Y ບ ື່ ໄດື້ນ າໃຊື້ມູນຄື່າການເຮັດທຸລະກ າ

ເປັນພ ື້ ນຖານຕົື້ ນຕ ສ າລັບການປະເມ ນມູນຄື່າແຈື້ງພາສ ຕາມທ ື່ ໄດື້ກ ານົດ ແລະ ບ ື່ ປະຕິບັດຕາມລ າດັບຂອງວິທ ການປະເມ ນມູນຄື່າ

ທ ື່ ໄດື້ກ ານົດໄວື້ ໃນມາດຕາ 57 ຂອງ ATIGA, ແທນທ ື່ ຈະໃຊື້ວິທ ການປະເມ ນມູນຄື່າກັບບ ື່ ມ ພ ື້ ນຖານໃນຂ ື້ ຕົກລົງສັນຍາ.
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ນອກນັື້ ນ, ສະມາຄົມການຄື້າຢາສູບອາຊຽນອື້າງວື່ າໂຄງການມ  2 ໃບອະນຸຍາດຂອງ AMS-Y ຊຶື່ ງຮຽກຮື້ອງໃຫື້ຜູື້ ຂາຍຍື່ ອຍຢາສູບ 

ແລະ/ຫ   ຜູື້ ຂາຍ ຍື່ ອຍຢາສູບຖ ໃບອະນຸຍາດແຍກຕື່າງຫາກ ເພ ື່ ອຂາຍຢາສູບພາຍໃນ ແລະ ນ າເຂົື້ າແມື່ນບ ື່ ສອດຄື່ອງກັບມາດຕາ 6 

ຂອງ ATIGA, ລວມເອົາມາດຕາ III ຂອງຂ ື້ ຕົກລົງທົື່ ວໄປກື່ຽວກັບພາສ  ແລະ ການຄື້າ (GATT) ປ  1994, ເພາະວື່ າມັນສະໜອງ

ການຮັກສາທ ື່ ເອ ື້ ອອ ານວຍໃຫື້ແກື່ຜະລິດຕະພັນທ ື່ ນ າເຂົື້ າໜື້ອຍກວື່ າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. 

 

ການທົບທວນຂອງຜູູ້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST 

ຄ າຮື້ອງທຸກນ ື້ ຖ ກຍ ື່ ນຂ ື້ ນຢື່າງຖ ກຕື້ອງ ແລະ ໄດື້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູື້ ດູແລລະບົບ ASSIST - ກອງເລຂາອາຊຽນ. 

 

ລາຍລະອຽດຂອງຄ າຮື້ອງທຸກແມື່ນສົື່ ງຕ ື່ ໂດຍຜູື້ ດູແລລະບົບເຖິງຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ(AMS-Y) ແລະ ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງ (AMS-X). 

 

ການທົບທວນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງ 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ (AMS-Y) ໄດື້ປະຕິເສດຄ າຮື້ອງທຸກ ເພາະວື່ າໄດື້ ໂຕື້ຖຽງວື່ າ ຄະດ ດັື່ ງກື່ າວແມື່ນຄ ກັນກັບວື່າ AMS-X ໄດື້ນ າໃຊື້

ຕ ື່  AMS-Y ພາຍໃຕື້ ກົນໄກການແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື້ ງຂອງ WTO. 

 

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃນວັນທ  29 ເດ ອນກັນຍາ 2008, AMS-X ໄດື້ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ມ ການສື້າງຕັື້ ງຄະນະເພ ື່ ອແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື່ ງທ ື່ ທື້ າ

ທາຍລະບອບປະເມ ນມູນຄື່າແຈື້ງພາສ ດຽວກັນຂອງ AMS-Y ຍື້ອນວື່າມັນນ າໃຊື້ກັບຢາສູບທ ື່ ນ າເຂົື້ າ. 

 

ໃນກອງປະຊຸມຂອງຕົນໃນວັນທ  17 ພະຈິກ 2008, ອົງການແກື້ ໄຂຂ ື້ ຂັດແຍື່ ງຂອງ WTO (DSB) ໄດື້ສື້າງຕັື້ ງຄະນະ, ຊຶື່ ງກະຈາຍ

ບົດລາຍງານຂອງຕົນຕ ື່ ບັນດາສະມາຊິກໃນວັນທ  15 ພະຈິກ 2010. 

 

22 ເດ ອນກຸມພາ ປ  2011, AMS-Y ໄດື້ແຈື້ງໃຫື້  DSB ຊາບກື່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນໃນການອຸທອນຕ ື່ ອົງການອຸທອນ. 

 

ໃນວັນທ  17 ມິຖຸນາ 2011, ບົດລາຍງານຂອງອົງການອຸທອນໄດື້ຖ ກເຜ ຍແຜື່ ຕ ື່ ບັນດາສະມາຊິກແລະໃນກອງປະຊຸມຂອງຕົນໃນ

ວັນທ  15 ກ ລະກົດ 2011, DSB ໄດື້ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການອຸທອນແລະບົດລາຍງານຂອງຄະນະກ າມະການດັື່ ງທ ື່

ຖ ກດັດແກື້ໂດຍບົດລາຍງານຂອງອົງການອຸທອນ. 

 

ໃນວັນທ  11 ເດ ອນສິງຫາປ  2011, AMS-Y ໄດື້ແຈື້ງໃຫື້  DSB ຊາບວື່າມັນມ ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດຄ າແນະນ າ 

ແລະກົດລະບຽບຂອງ DSB ສອດຄື່ອງກັບພັນທະຂອງ WTO ແລະມັນຕື້ອງການໄລຍະເວລາທ ື່ ເໝາະສົມເພ ື່ ອເຮັດແນວນັື້ ນ. 

 

ໃນວັນທ  23 ເດ ອນກັນຍາປ  2011, AMS-Y ແລະ AMS-X ໄດື້ແຈື້ງໃຫື້  DSB ຊາບວື່າພວກເຂົາໄດື້ຕົກລົງຊຶື່ ງກັນແລະກັນໃນ

ໄລຍະເວລາທ ື່   ເໝາະສົມສ າລັບ AMS-Y ເພ ື່ ອປະຕິບັດຕາມຂ ື້ ສະເໜ ແນະແລະກົດລະບຽບຂອງ DSB. 

 

ໃນກອງປະຊຸມ DSB ໃນວັນທ  28 ມັງກອນ 2013, AMS-Y ໄດື້ລາຍງານວື່າມັນໄດື້ສ າເລັດຂັື້ ນຕອນສຸດທື້າຍທ ື່ ຍັງຄື້າງຄາໃນ

ຂັື້ ນຕອນການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, AMS-X ບ ື່ ໄດື້ ຕົກລົງເຫັນດ ວື່ າ AMS-Y ໄດື້ປະຕິບັດຄ າແນະນ າແລະກົດ

ລະບຽບຂອງ DSB ຢື່າງເຕັມສື່ວນ. 

 

ໃນກອງປະຊຸມ DSB ໃນວັນທ  27 ເດ ອນກຸມພາປ  2013, AMS-X ໄດື້ສະແດງຄວາມກັງວົນວື່າມັນບ ື່ ໄດື້ແຈື້ງໃຫື້ຊາບກື່ ຽວກັບ

ຄວາມຄ ບໜື້ າໃດໆໃນການແກື້ ໄຂບັນຫາຄວາມບ ື່ ສອດຄື່ອງຂອງ WTO ທ ື່ ຍັງເຫ  ອແລະກື່ າວຕ ື່ ມວື່ າມັນຈະດ າເນ ນບາດກື້າວທ ື່ ເ

ໝາະສົມໃນໄວໆນ ື້ . 

 

ໃນກອງປະຊຸມ DSB ໃນວັນທ  18 ມິຖຸນາ 2014, AMS-Y ໄດື້ລາຍງານວື່າມັນບ ື່ ຈ າເປັນຕື້ອງມ ການກະທ າຫຍັງອ ກຕ ື່ ໄປເພ ື່ ອ

ປະຕິບັດຄ າແນະນ າ ແລະ ຄ າຕັດສິນຂອງ DSB. AMS-X ບ ື່ ເຫັນດ ແລະແມື່ນທັດສະນະທ ື່ ວື່ າ AMS-Y ບ ື່ ປະຕິບັດຕາມ   

 

ເຖິງວື່າບ ື່ ມ ຂ ື້ ຕົກລົງລະຫວື່ າງ AMS-X ແລະ AMS-Y ກື່ຽວກັບວື່າຂ ື້ ຂັດແຍື່ ງຂອງ WTO ໄດື້ຖ ກແກື້ ໄຂຢື່າງແທື້ ຈິງຫ  ບ ື່ ແລະວື່ າ AMS-



 73  

 

 

Y ໄດື້ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງ WTO ຫ  ບ ື່ , ຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ສະມາຄົມການຄື້າຢາສູບອາຊຽນເປັນໜຶື່ ງໃນນັື້ ນແມື່ ນຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຢື່າງຖ ກຕື້ອງພິຈາລະນາທ ື່ ໄດື້ກື່ າວມາແລື້ວໃນຂອບ WTO, ລວມທັງພັນທະຂອງອາຊຽນທ ື່ ສະມາຄົມການຄື້າຢາສູບອາຊຽນໄດື້ກື່ າວເຖິງ

ໃນຄ າຮື້ອງທຸກຂອງ ASSIST. ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງແມື່ນອະທິປະໄຕໃນການຕັດສິນໃຈວື່ າມັນມ ເຈດຕະນາທ ື່ ຈະເຂົື້ າຮື່ວມໃນຂະບວນ

ການ ASSIST ເພ ື່ ອສະເໜ ວິທ ແກື້ ໄຂໃຫື້ແກື່ສະມາຄົມການຄື້າທ ື່ ອ ງໃສື່ອາຊຽນ. 

 

ຜົນໄດູ້ ຮັບ 

ການປະຕິເສດເບິື່ ງຄ ວື່ າຖ ກຕື້ອງແລະມ ເຫດຜົນພຽງພ . ASSIST ຈະພິຈາລະນາຂັື້ ນຕອນນ ື້ ບື່ ອນທ ື່ ຄ າຮື້ອງທຸກຖ ກປະຕິເສດແລະບ ື່ ໄດື້ມ 

ການແກື້ ໄຂ. 

 

ກ ລະນ  3: 

ຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ຍືູ່ ນໂດຍທະນາຍຄວາມ ຫ ື  ບ ລິສັດກົດໝາຍຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ ແລະ ວິທ ແກູ້ ໄຂຕ ູ່

ຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ຖືກສະເໜ  ແລະເປັນທ ູ່ ຍອມຮັບ 
ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ 

ບ ລິສັດ ARISE & Partners (ວິສາຫະກິດອາຊຽນ) ແມື່ ນບ ລິສັດກົດໝາຍທ ື່ ຈົດທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງໃນ AMS-X. ໄດື້ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກ

ພາຍໃຕື້  ASSIST ໃນນາມລູກຄື້າຂອງຕົນ ຊຶື່ ງເປັນບ ລິສັດຈົດທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງໃນ AMS-X, ກື່ຽວກັບພາສ ໃໝື່  ທ ື່  AMS-Y ໄດື້ກ ານົດ

ໂດຍ (ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຫ   DCP) ກື່ຽວກັບນ ື້ າມັນປາມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານທ ື່ ບັນຈຸນ ື້ າມັນປາມ ພາຍໃຕື້ລະບຽບການດື້ານອາຫານ

ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພາກ 1000, ໝວດທ  100 ປ  2015. 

 

ລາຍລະອຽດຂອງການຮູ້ອງທຸກ 

ມາດຕະການທ ື່ ລັດຖະບານ AMS-Y ໄດື້ນ າສະເໜ ໃຫື້ ເກັບພາສ ອາຫານທ ື່ ມ ທາດນ ື້ າຕານ ແລະ ໄຂມັນອ ື່ ມຕົວ ຊຶື່ ງເປັນສື່ວນໜຶື່ ງຂອງຍຸດທະ

ສາດໃນການແກື້ ໄຂບັນຫາທ ື່ ເພ ື່ ມຂ ື້ ນຂອງພາວະອື້ວນໃນປະເທດສິງກະໂປ. 

 

ບ ລິສັດ ARISE & Partners ອື້າງວື່າມາດຕະການຂອງ AMS-Y ໄດື້ສະແດງອອກຢື່າງແນື່ ນອນກື່ ຽວກັບນ ື້ າມັນປາມ ແລະ ບ ື່ ພຽງແຕື່ສື່ວນ

ປະກອບໄຂມັນອ ື່ ມຕົວຂອງນ ື້ າມັນປາມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ ື່ ບັນຈຸນ ື້ າມັນປາມ, ເຮັດໃຫື້ມ ການຈ າແນກນ ື້ າມັນປາມ ແລະ ເຮັດໃຫື້ຜະລິດຕະ

ພັນເສ ື່ ອມເສ ຍທັງໝົດ ແທນທ ື່ ຈະພຽງແຕື່ ຂັດຂວາງການຊົມໃຊື້ຜະລິດຕະພັນຫ າຍເກ ນໄປມ ໄຂມັນອ ື່ ມຕົວ, ເອກະລາດຈາກພ ດຜັກຫ  ສັດ

ຂອງໄຂມັນ. 

 

ບ ລິສັດ ARISE & Partners ອື້າງໃນຄ າຮື້ອງທຸກຂອງ ASSIST, ວື່າມາດຕະການທ ື່ ຖ ກຮັບຮອງ ແລະ ນ າໃຊື້ໂດຍ AMS-Y ແມື່ນ

ກົງກັນຂື້າມກັບມາດຕາ 6 ຂອງ ATIGA (ກື່ຽວກັບການຮັກສາລະດັບຊາດກື່ຽວກັບການເກັບພາສ ພາຍໃນແລະລະບຽບການ), ເທົື່ າທ ື່ ມັນ

ຈ າແນກກັບນ ື້ າມັນປາມໂດຍລວມ. ແລະບ ື່ ຖ ກນ າໃຊື້ກັບຜະລິດຕະພັນທ ື່ ຄື້າຍຄ ກັບຜະລິດຕະພັນອ ື່ ນໆທ ື່ ຜະລິດຫ  ຂາຍໃນ AMS-Y (ເຊັື່ ນ: 

ຜະລິດຕະພັນອາຫານທ ື່ ມ ໄຂມັນອ ື່ ມຕົວທ ື່ ມາຈາກຖົື່ ວເຫ  ອງ, ດອກຕາເວັນ, ແກໍ່ ນໝາກອາງຸ ໍ່ ນ, ສາລ , ຖົື່ ວດິນ ຫ   ໄຂມັນສັດ). 

 

ການທົບທວນຂອງຜູູ້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST 

ຄ າຮື້ອງທຸກນ ື້  ຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍຊຶື່ ງຍ ື່ ນໂດຍທະນາຍຄວາມຈົດທະບຽນໃນອາຊຽນ, ແຕື່ວື່ າ ຜູື້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST ຂ ຮື້ອງຂ ື້ ມູນ

ເພ ື່ ມເຕ ມຈາກຜູື້ ຮື້ອງທຸກ ເພ ື່ ອປະເມ ນຂ ື້ ຮຽກຮື້ອງ ແລະ ຍອມຮັບຄ າຮື້ອງທຸກຢື່າງຖ ກຕື້ອງ. ໂດຍສະເພາະ, ຜູື້ ດູແລລະບົບຮື້ອງຂ ໃຫື້ຍ ື່ ນຄ າ

ຮື້ອງທຸກຄ ນໃໝື່  ໂດຍມ ຂ ື້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມກື່ ຽວກັບມາດຕະການ AMS-Y ທ ື່ ຖ ກກື່າວຫາວື່ າ ບ ື່ ສອດຄື່ອງກັບ ATIGA. 

 

ການຍືູ່ ນຄ າຮູ້ອງທຸກຄືນໃໝູ່  ພູ້ ອມດູ້ວຍຂ ູ້ ມູນເພ ູ່ ມເຕ ມ  

ARISE & Partners ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຄ ນໃໝື່  ແລະ ຄັດຕິດທັງສ າເນົາ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ຂອງລະບຽບກົດລະບຽບດື້ານອາຫານຂອງ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ AMS-Y ພາກ 1000, ໝວດທ  100 ປ 2015, ແລະ ຂ ື້ ມູນໂດຍຫຍ ື້ ດື້ ານກົດໝາຍທ ື່ ກື່ າວເຖິງການກື່ າວຫາຂອງຕົນ

, ພາກສື່ວນມາດຕະການຕື່າງໆຂອງ AMS-Y ທ ື່ ຖ ວື່ າເປັນການຈ າແນກ, ແລະ ການໂຕື້ຖຽງທ ື່ ວິສາຫະກິດອາຊຽນເຊ ື່ ອວື່ າຄວນໄດື້ ຮັບການ

ພິຈາລະນາ ເພ ື່ ອຈຸດປະສົງຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ ອາດຈະໄດື້ ຮັບການແກື້ ໄຂ. 

 

ການຍອມຮັບຂອງຜູູ້ ດູແລລະບົບ 

ບົນພ ື້ ນຖານການຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຄ ນໃໝື່  ແລະ ດຽວນ ື້ ເປັນຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຄົບຖື້ວນແລື້ວ, ຜູື້ ດູແລລະບົບຍອມຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກ

ດັື່ ງກື່າວແມື່ ນຢູື່ໃນຂອບເຂດຂອງ ASSIST ແລະ ເປັນການຍ ື່ ນທ ື່ ຖ ກຕື້ອງ. ASSIST ເລ ື່ ມຕົື້ ນດ າເນ ນການແລະ ໄດື້ ສົື່ ງຄ າຮື້ອງທຸກ 

ໄປຫາ AMS-Y (ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ) ແລະ ສ າເນົາສົື່ ງໃຫື້  AMS-X (ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງ) ເພ ື່ ອຮັບຊາບ. 
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ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງຕົກລົງເຫັນດ ຍອມຮັບເອົາ   

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ (ເຊັື່ ນ: ກະຊວງການຄື້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າຂອງ AMS-Y) ກວດກາຄ າຮື້ອງທຸກ, ຕິດຕ ື່ ພົວພັນຢື່າງບ ື່ ເປັນທາງ

ການກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງພາຍໃນປະເທດ ເຊັື່ ນ: ສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕ , ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງການເງິນ, 

ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ດື້ ານກະສິກ າ ແລະ ອາຫານສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ, ແລະ ຄະນະກ າມະການສົື່ ງເສ ມສຸຂະພາບຂອງ AMS-Y, ແລະ 

ຕອບຜູື້ ດູແລລະບົບວື່ າ ຕົນເອງຂ ຍອມຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ ເຂົື້ າຮື່ວມໃນຂັື້ ນຕອນຂອງ ASSIST. 

 

ວິທ ແກູ້ໄຂທ ູ່ ໄດູ້ມາ 

ພາຍຫ ັ ງການສົນທະນາພາຍໃນລະຫວື່າງຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ແລະ ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ, ອອກມາວື່ າແທື້ ຈິງແລື້ວ ມາດຕະການທ ື່  

AMS-Y ໄດື້ ຮັບຮອງ ໄດື້ ບັງຄັບໃຊື້ພາລະໜື້ າທ ື່ ທ ື່ ເພ ື່ ມຂ ື້ ນໃຫື້ກັບອາຫານທ ື່ ມ ລະດັບນ ື້ າຕານ ແລະ ໄຂມັນອ ື່ ມຕົວຫ າຍ, ຊຶື່ ງແນໃສື່

ການກ ດຂວາງການບ ລິໂພກຫ າຍເກ ນໄປ ສານທ ື່ ຖ ວື່ າເປັນອັນຕະລາຍພາຍໃຕື້ ຍຸດທະສາດຂອງປະເທດສິງກະໂປ ເພ ື່ ອແກື້ ໄຂບັນຫາ

ທ ື່ ເພ ື່ ມຂ ື້ ນຂອງພາວະອື້ວນໃນບັນດາພົນລະເມ ອງ. ນ ື້ ແມື່ນສອດຄື່ອງກັບການກະທ າທ ື່ ຄື້າຍຄ ກັນຂອງຫ າຍປະເທດໃນທົື່ ວໂລກ ແລະ 

ດື້ວຍແຜນປະຕິບັດງານທົື່ ວໂລກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພ ື່ ອການປື້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດທ ື່ ບ ື່ ຕິດຕ ື່  ປ  2013-2020 

ເຊັື່ ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພາວະອື້ວນ. 

 

ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, AMS-Y ຮັບຮູື້ວື່ າ ມາດຕະການດັື່ ງກື່ າວ ໄດື້ໝາຍຜະລິດຕະພັນບາງຢື່າງ (ຕົວຢື່າງ: ນື້ າມັນປາມ) ແລະ 

ເປັນສານທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ວາງເປົື້ າໝາຍ ‘ໃນລ ກສະນະເປ ນກາງ’ (ເຊັື່ ນ: ໄຂມັນອ ື່ ມຕົວ) ທ ື່ ລັດຖະບານຖ ວື່ າເປັນອັນຕະລາຍ (ຖື້າບ ລິໂພກຫ າຍ

ເກ ນໄປ) ຈາກທັດສະນະດື້ານນະໂຍບາຍດື້ານອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບ. ດັື່ ງນັື້ ນ, ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ, ໂດຍປະສານສົມທົບກັບເຈົື້ າໜື້ າ

ທ ື່ ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງຂອງ AMS-Y, ສະເໜ ໃຫື້ໂຈະມາດຕະການທ ື່ ມ ຢູື່ ໃນລະບຽບການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວໃນ ພາກທ ື່  

1000, ໝວດທ  100 ປ  2015, ໂດຍລ ຖື້ າການດັດແກື້ຂອງຕົນ ເພ ື່ ອລົບລື້າງການອື້າງອ ງທ ື່ ສະແດງອອກຕ ື່ ຜະລິດຕະພັນສະເພາະ 

ແລະ ນ າໃຊື້ກັບຜະລິດຕະພັນທ ື່ ບັນຈຸໄຂມັນອ ື່ ມຕົວ, ໂດຍບ ື່ ຄ ານຶງເຖິງຕົື້ ນກ າເນ ດຂອງຜັກ ຫ   ສັດ. ປະເທດສິງກະໂປຊ ື້ ແຈງວື່ າ ມາດ

ຕະການຂອງຕົນບ ື່ ເຄ ຍມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ ອໃຫື້ມ ຜົນກະທົບທ ື່ ມ ການຈ າແນກໃດໆ, ຖ ກຕື້ອງຕາມຫ ັ ກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃນຈຸດປະສົງ

ເພ ື່ ອປົກປື້ອງສຸຂະພາບຂອງຕົນ ແລະ ນ າໃຊື້ກັບຜະລິດຕະພັນທຸກຢື່າງທ ື່ ຄື້າຍຄ ກັບໄຂມັນອ ື່ ມຕົວ. 

 

ວິທ ແກູ້ ໄຂບັນຫາທ ູ່ ໄດູ້ນ າສະເໜ  ແລະ ເປັນທ ູ່ ຍອມຮັບ 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ໄດື້ສ ື່ ສານວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ສະເໜ ຕ ື່ ຜູື້ ດູແລລະບົບ ຊຶື່ ງເປັນການແຈື້ງໃຫື້ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ ແລະ ຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນທາງ

ໂດຍຜື່ ານ ASSIST. 

 

ດື້ວຍການທົບທວນວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ໄດື້ສະເໜ , ARISE & Partners ຕອບຜູື້ ດູແລລະບົບ ໂດຍຜື່ ານ ASSIST ແລະ ສະແດງຄວາມ

ເພິື່ ງພ ໃຈຂອງຕົນໃນວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ສະເໜ ໂດຍໄດື້ມ ການຍອມຮັບ. 

 

ASSIST ພິຈາລະນາຂັື້ ນຕອນນ ື້ ວື່ າ ເປັນໜຶື່ ງໃນການຮື້ອງທຸກທ ື່ ຖ ກຍອມຮັບ ແລະ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງໄດື້ສະໜອງວິທ ແກື້ ໄຂ  ແລະ 

ຜູື້ ຮື້ອງທຸກຍອມຮັບເອົາແລື້ວ. 

 

 

ກ ລະນ  4: 

ຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ຍືູ່ ນໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ ແລະ ວິທ ແກູ້ ໄຂຕ ູ່ ຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ໄດູ້ສະເໜ  ແລະ ເປັນທ ູ່ ຍອມຮັບ 
ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ 

ບ ລິສັດ Star 88 ຈ າກັດ ຊຶື່ ງເປັນວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ແມື່ ນບ ລິສັດຂົນສົື່ ງຈົດທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງໃນ AMS-X. ໃນຖານະເປັນເຈົື້ າ

ຂອງເຮ ອ, ບ ລິ ສ ດໄດື້ມ ຂ ື້ ຕົກລົງຜູກມັດ 2ປ  ນັບຕັື້ ງແຕື່ເດ ອນມັງກອນ ປ  2018 ກັບບ ລິສັດນ າເຂົື້ າ-ສົື່ ງອອກ ໃນ AMS-X. ຂອບ

ເຂດຂອງຂ ື້ ຕົກລົງແມື່ນການສົື່ ງເຫ ັ ກ ແລະ ອະລູມ ນຽມຈາກ AMS-X ເຖິ ງ AMS-Y ແລະ ນ າເຂົື້ າຢາງພາລາ ແລະ ຝື້າຍຈາກ 

AMS-Y ເຖິງ AMS-X ໂດຍນ າໃຊື້ເຮ ອຂອງບ ລິສັດ Star 88 Co., Ltd. ໄດື້ຕົກລົງທ ື່ ຈະດ າເນ ນທຸລະກ າກື່ ຽວກັບການສົື່ ງອອກ-ນ າ

ເຂົື້ າໃນການເດ ນທາງໄປ-ກັບຈາກ AMS-X ເຖິງ AMS-Y ໂດຍນ າໃຊື້ເຮ ອລ າດຽວກັນ. ຈຸດປະສົງແມື່ ນເພ ື່ ອປະຫຍັດຄື່າໃຊື້ຈື່າຍໃນ

ການນ າໃຊື້ນ ື້ າມັນເຊ ື້ ອໄຟ ແລະ ກ າລັງແຮງງານໂດຍມ ພາລະຂົນສົື່ ງສິນຄື້າຢື່າງເຕັມສື່ວນໃນການເດ ນທາງທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕື່າງປະເທດ, ດັື່ ງນັື້ ນຈຶື່ ງສາມາດໃຫື້ການບ ລິການທ ື່ ມ ປະ ສິດທິພາບດື້ານຄື່າໃຊື້ຈື່າຍ ແລະ ການແຂື່ງຂັນບົນພ ື້ ນຖານຂື້າມຊາຍແດນ

ໃຫື້ແກື່ ລູກຄື້າ ໃນທັງ AMS-X ແລະ AMS-Y. 
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ລາຍລະອຽດຂອງການຮູ້ອງທຸກ 

ໃນເດ ອນສິງຫາ ປ  2018, ບ ລິສັດ Star 88 ຈ າກັດໄດື້ ຮູື້ວື່ າ AMS-Y ໄດື້ອອກກົດໝາຍໃໝື່ວື່າດື້ວຍການຂົນສົື່ ງ, ເຊັື່ ນ: ກົດໝາຍຂອງ

ກະຊວງການຄື້າສະບັບເລກທ  13 ປ  2018, ກ ານົດວື່ າ ສິນຄື້າບາງຊະນິດສາມາດຂົນສົື່ ງ ເພ ື່ ອນ າເຂົື້ າ ຫ   ສົື່ ງອອກທາງທະເລໂດຍບ ລິສັດ

ຂົນສົື່ ງປະເທດໄດື້ . ສິນຄື້າ 4 ຊະນິດ (ເຊັື່ ນ: ເຫ ັ ກ, ອາລູມ ນຽມ, ຢາງພາລາ ແລະ ຝື້ າຍ) ແມື່ນໜຶື່ ງໃນບັນດາສິນຄື້າທ ື່ ມ ລາຍຊ ື່ ໃນກົດໝ

າຍວື່າດື້ວຍການຂົນສົື່ ງສະບັບໃໝື່ນ ື້ . ແນື່ ນອນວື່າ, ກົດໝາຍໃໝື່ນ ື້  ຈະເຮັດໃຫື້ທຸລະກິດຂອງບ ລິສັດ Star 88 ຈ າກັດມ ຂ ື້ ຈ າກັດ ແລະ 

ປື້ອງກັນບ ື່ ໃຫື້ບ ລິສັດໄດື້ສະໜອງການບ ລິການຂົນສົື່ ງທາງທະເລລະຫວື່າງ AMS-X ແລະ AMS-Y. ບ ລິສັດ Star 88 ຈ າກັດມ ຄວາມ

ວິຕົກກັງວົນຫ າຍແລະ ເຊ ື່ ອວື່ າການສື້າງນິຕິກ ານ ື້  ຂັດຕ ື່ ການຄື້າເສລ , ຈິດໃຈຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ແລະ ອາດເປັນ

ໄປໄດື້ຕ ື່ ຄວາມມຸື່ ງໝັື້ ນແລະ ພັນທະສະເພາະຂອງ AMS-Y ພາຍໃຕື້  ສັນຍາເສດຖະກິດອາຊຽນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ (ຕົວຢື່າງ: ກອບຂ ື້ ຕົກລົງ

ສັນຍາອາຊຽນກື່ຽວກັບການບ ລິການ, ຫ   AFAS). 

 

Star 88 Co., Ltd. ຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກພາຍໃຕື້  ASSIST ກື່ຽວຂື້ອງກັບການອອກກົດໝາຍການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າໃໝື່  ໂດຍ AMS-Y. 

AE ໄດື້ໂຕື້ຖຽງວື່າ ກົດໝາຍສະບັບໃໝື່ນ ື້  ເປັນມາດຕະການທ ື່ ແນື່ ນອນຂອງການປົກປື້ອງ ແລະ ບ ື່ ສອດຄື່ອງກັບຫ ັ ກການການຄື້າ

ເສລ  ແລະ ກົດໝາຍປະເພນ ກື່ ຽວກັບການບ ລິການທາງທະເລລະຫວື່ າງປະເທດ ຊຶື່ ງຈະສົື່ ງຜົນກະທົບຢື່າງໜັກຕ ື່ ບັນດາບ ລິສັດຂົນສົື່ ງ

ຂອງ AMS-X ທ ື່ ກ າລັງໃຫື້ບ ລິການຂົນສົື່ ງທາງທະເລຂື້າມຊາຍແດນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າທ ື່ ຖ ກກະທົບຈາກກົດໝາຍນ ື້ . ຍິື່ ງໄປ

ກວື່ານັື້ ນ, AE ອື້າງວື່ າມາດຕະການໃໝື່ນ ື້ ຂອງ AMS-Y ແມື່ ນການລະເມ ດຢື່າງຈະແຈື້ງຕ ື່ ຄວາມມຸື່ ງໝັື້ ນຂອງ AMS-Y ຕ ື່ ອົງການ

ການຄື້າໂລກ ແລະ  ເປັນສິື່ ງສ າຄັນທ ື່ ສຸດຕ ື່ ຈຸດປະສົງຂອງ ASSIST ແມື່ນການລະເມ ດຢື່າງຈະແຈື້ງຕ ື່ ຕາຕະລາງສັນຍາອາຊຽນ

ສະເພາະຂອງ AMS-Y ພາຍໃຕື້  AFAS, ບື່ ອນທ ື່  AMS-Y ໄດື້ໃຫື້ຄ າໝັື້ ນສັນຍາທ ື່ ຈະອະນຸຍາດໃຫື້ບ ລິສັດຂົນສົື່ ງຕື່າງປະເທດທ ື່ ສະ

ໜອງການບ ລິການຂົນສົື່ ງຂື້ າມຊາຍແດນພາຍໃນອາຊຽນດ າເນ ນການພາຍໃນເຂດນື່ ານນ ື້ າຂອງຕົນ ໂດຍບ ື່ ມ ຂ ື້ ຈ າກັດໃນການເຂົື້ າ

ເຖິງຕະຫ າດ ແລະ ການຮັກສາລະດັບຊາດ. 

 

ການທົບທວນຂອງຜູູ້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST 

ຜູື້ ດູແລລະບົບ ASSIST - ກອງເລຂາອາຊຽນ ໃນເບ ື້ ອງຕົື້ ນໄດື້ ທົບທວນ ແລະ ຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່ າວ ຢູື່ ໃນຂອບເຂດຂອງ 

ASSIST ແລະ ເປັນການຍ ື່ ນທ ື່ ຖ ກຕື້ອງ. 

 

ວິສາຫະກິດອາຊຽນໄດື້ສະໜອງຫ ັ ກຖານສະແດງວື່ າ ຕົນເອງແມື່ ນທຸລະກິດທ ື່ ຈົດທະບຽນຢູື່ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (ເຊັື່ ນ: 

AMS-X) ໂດຍໃຫື້ໝາຍເລກທະບຽນຂອງບ ລິສັດ ແລະ ສ າເນົາເອເລັກໂຕຣນິກຂອງບ ລິສັດ/ທຸລະກິດທ ື່ ລົງທະບຽນເປັນພາສາ

ທື້ອງຖິື່ ນ ແລະ ແປເປັນພາສາອັງກິດ (ບ ື່ ເປັນທາງການ). ວິສາຫະກິດອາຊຽນ ຍັງໄດື້ ຄັດຕິດສ າເນົາກົດໝາຍກະຊວງການຄື້າສະບັບ

ເລກທ  13 ປ  2018 ທ ື່ ຖ ກກື່ າວຫາວື່າລະເມ ດຕ ື່ ຕາຕະລາງສັນຍາອາຊຽນສະເພາະຂອງ AMS-Y ພາຍໃຕື້  AFAS. AE ຍັງໄດື້ ໃຫື້ຄ າ

ອະທິບາຍລະອຽດໃນຮູບແບບການຮື້ອງທຸກຂອງບັນຫາໃນສະພາບການຂອງກົດໝາຍໃໝື່  ແລະ ຂ ື້ ກື່ າວຫາຂອງຕົນ ຊຶື່ ງຜູື້ ດູແລ

ລະບົບຖ ວື່ າພຽງພ . 

 

ລາຍລະອຽດຂອງຄ າຮື້ອງທຸກຖ ກສົື່ ງໄປຫາ AMS-Y (ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງ ຫ   DCP) ແລະ ໄດື້ສ າເນົາສົື່ ງເຖິງ AMS-X (ຈຸດຕິດຕ ື່

ຕົື້ ນທາງ ຫ   HCP) ເພ ື່ ອຮື້ອງຂ ເອົາຂ ື້ ມູນ. 

 

ຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງຍອມຮັບການຮູ້ອງທຸກ 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຂອງ AMS-Y, (ເຊັື່ ນ: ກະຊວງການຄື້າຂອງ AMS-X) ກວດກາຄ າຮື້ອງທຸກ, ຕິດຕ ື່ ພົວພັນຢື່າງບ ື່ ເປັນທາງການ

ກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງພາຍໃນປະເທດ (RAs), ເຊັື່ ນ: ກົມການຄື້າສາກົນ, ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ ງ, ກະຊວງວຽກງານທະເລ 

ແລະ ການປະມົງ, ແລະກະຊວງການເງິນ, ແລະ ສ ື່ ສານກັບຜູື້ ດູແລລະບົບວື່າ ຕົນເອງປາດຖະໜາທ ື່ ຈະຍອມຮັບຄ າຮື້ອງທຸກ ແລະ 

ເຂົື້ າຮື່ວມໃນຂັື້ ນຕອນຂອງ ASSIST. 

 

ວິທ ແກູ້ໄຂທ ູ່ ໄດູ້ມາ 

ພາຍຫ ັ ງການສົນທະນາພາຍໃນລະຫວື່າງ DCP ແລະ RAs, AMS-Y ຕັດສິນໃຈເລ ື່ ອນການນ າໃຊື້ກົດລະບຽບໃໝື່ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ ຜູື້ ສົື່ ງ

ອອກ ແລະຜູື້ ນ າເຂົື້ າສິນຄື້າບາງຊະນິດ, ລວມທັງ ເຫ ັ ກ, ອາລູມ ນຽມ, ຝື້າຍ ແລະ ຢາງພາລາ, ໂດຍໃຊື້ເຮ ອພາຍໃນຂອງ AMS-Y ເທົື່ າ

ນັື້ ນ (ຕົວຢື່າງ: ເຮ ອທ ື່ ຂຶື້ ນກັບບ ລິສັດຂົນສົື່ ງທາງທະເລໃນ AMS-Y), ຍື້ອນວື່າ ຍັງມ ການວິພາກວິຈານ ແລະ ຄວາມບ ື່ ເຫັນດ ຈາກຜູື້

ສົື່ ງອອກພາຍໃນປະເທດວື່ າ ກົດລະບຽບໃໝື່  ນ ື້  ອາດຈະສົື່ ງຜົນກະທົບຕ ື່ ປະລິມານການສົື່ ງອອກ ແລະ ລາຍໄດື້ຂອງລັດ, ເພາະວື່າມັນ

ຈະເຮັດໃຫື້ນັກລົງທຶນຕື່ າງປະເທດບ ື່ ສົນໃຈ, ຍື້ອນວື່າຜູື້ ຊ ື້ ຫ າຍຄົນຕ ື່ ສິນຄື້າທ ື່ ຖ ກຈ າກັດໃນປະຈຸບັນກ າລັງລ ຖື້ າການເຮັດສ າເລັດຂ ື້

ຕົກລົງສັນຍາຂອງຕົນ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, AMS-Y ລະບຸວື່ າ ຕົນເອງບ ື່ ມ ຈຸດປະສົງທ ື່ ຈະເຮັດໃຫື້ເຫັນວື່ າເປັນມາດຕະການປົກປື້ອງ
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ຕ ື່ ເຮ ອຕື່ າງປະເທດ ແລະ ເປັນການລະເມ ດຫ ັ ກການການຄື້າເສລ . AMS-Y ຊ ື້ ໃຫື້ເຫັນວື່ າມາດຕະການຂອງຕົນແມື່ນມ ຈຸດປະສົງໃນ

ເບ ື້ ອງຕົື້ ນເພ ື່ ອຊຸກຍູື້ ອຸດສະຫະກ າຂົນສົື່ ງຂອງ AMS-Y ໃຫື້ເພ ື່ ມຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົື່ ງພາຍໃນປະເທດຫ າຍຂຶື້ ນ ຍື້ ອນວື່າ 

90% ຂອງການຂົນສົື່ ງທັງໝົດໃນເຂດນື່ ານນ ື້ າຂອງ AMS-Y ແມື່ນຈັດການໂດຍເຮ ອຕື່ າງປະເທດ. ດັື່ ງນັື້ ນ, ຕົວຢື່າງ, ໃນອຸດສະຫະ

ກ າຢາງພາລາຫ າຍກວື່ າ 90% ຂອງການຂົນສົື່ ງສົື່ ງອອກແມື່ນດ າເນ ນໂດຍເຮ ອຕື່ າງປະເທດ. ຄວາມສາມາດຂົນສົື່ ງພາຍໃນປະເທດ

ໄດື້ປະມານ 50 ລື້ານໂຕນໃນປ  2017, ໃນຂະນະທ ື່ ເຮ ອຕື່ າງປະເທດສົື່ ງອອກ 800 ລື້ານໂຕນໃນປ ດຽວກັນ, ຊຶື່ ງມ ຄວາມແຕກຕື່າງ

ກັນຢື່າງໃຫື່ຍຫ ວງ. 

 

AMS-Y ກື່າວຕ ື່ ມວື່ າ ເປົື້ າໝາຍສ າຄັນຂອງຂ ື້ ກ ານົດແມື່ນບ ລິສັດບ ລິການຂົນສົື່ ງສິນຄື້າພາຍໃນປະເທດ ເລ ື່ ມຕົື້ ນໄດື້ ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດຫ າຍກວື່ າເກົື່ າຈາກການເພ ື່ ມຂຶື້ ນຂອງການຄື້າທາງທະເລໃນເຂດນື່ ານນ ື້ າ AMS-Y. ປະຈຸບັນ, ຂ ື້ ຕົກລົງສັນຍາ ແລະ ບ 

ລິມາດການຄື້າສື່ວນໃຫຍື່ຖ ກຄອບງ າໂດຍບ ລິສັດບ ລິການຂົນສົື່ ງຂອງຕື່າງປະເທດ. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, AMS-Y ເຫັນດ ວື່ າ ຕົນ

ເອງຮຽກຮື້ອງໃຫື້ມ ຂັື້ ນຕອນແບບເທ ື່ ອລະນື້ ອຍ ແທນທ ື່ ຈະການຢຸດເຊົາຢື່າງກະທັນຫັນ, ດັື່ ງນັື້ ນ ຈິື່ ງມ ການຕັດສິນໃຈເລ ື່ ອນ

ເວລາຢື່າງບ ື່ ມ ກ ານົດ (ເຖິງວື່າຈະບ ື່ ຖອນຄ ນ) ຕ ື່ ການນ າໃຊື້ກົດໝາຍໃໝື່ . 

 

ວິທ ແກູ້ ໄຂບັນຫາທ ູ່ ໄດູ້ສະເໜ  ແລະ ໄດູ້ ຮັບຮອງເອົາ 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງໄດື້ສ ື່ ສານວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ສະເໜ ຕ ື່ ຜູື້ ດູແລລະບົບ, ຊຶື່ ງເປັນການແຈື້ງໃຫື້ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ ແລະຈຸດຕິດຕ ື່ ຕົື້ ນ

ທາງໄດື້ ຮັບຊາບ ໂດຍຜື່ ານ ASSIST. 

 

ໂດຍໄດື້ທົບທວນການແກື້ ໄຂທ ື່ ໄດື້ສະເໜ , ບ ລິສັດ Star 88 Co., Ltd ຕອບກັບຕ ື່ ຜູື້ ດູແລລະບົບໂດຍຜື່ ານ ASSIST ແລະ 

ສະແດງຄວາມເພິື່ ງພ ໃຈຕ ື່ ວິທ ແກື້ ໄຂທ ື່ ໄດື້ສະເໜ  ໂດຍໄດື້ຍອມຮັບເອົາ. 

 

ASSIST ພິຈາລະນາວື່າຂັື້ ນຕອນນ ື້ ເປັນໜຶື່ ງໃນການຮື້ອງທຸກທ ື່ ໄດື້ຍອມຮັບເອົາ ແລະ ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງໄດື້ສະໜອງວິທ ແກື້ ໄຂ

ບັນຫາ ແລະ ຜູື້ ຮື້ອງທຸກໄດື້ຍອມຮັບເອົາແລື້ວ. 

 

ກ ລະນ  5: 

ຄ າຮູ້ອງທຸກທ ູ່ ຍືູ່ ນໂດຍວິສາຫະກິດອາຊຽນ (ບ ລິສັດແມູ່ ຂອງບ ລິສັດຍູ່ ອຍຂອງຕົນ) ແລະ ຖືກຈຸດ

ຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງປະຕິເສດ  

ຜູູ້ ຮູ້ອງທຸກ 

AirTel Co., Ltd. ແມື່ນບ ລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມທ ື່ ຈົດທະບຽນຖ ກຕື້ອງໃນ AMS-X. ເປັນບ ລິສັດຍື່ ອຍຂອງບ ລິສັດ AirTel 

Holdings, Inc ທ ື່ ຕັື້ ງໃນ AMS-Y. 80% ຂອງຈ ານວນຮຸື້ນທັງໝົດທ ື່ ອອກໂດຍບ ລິສັດ AirTel Co., Ltd. ແມື່ນ ຜູື້ ຖ ຫຸື້ນໃນ 

AMS-X ເປັນເຈົື້ າຂອງ ແລະ ຕ າແໜື່ ງລະດັບບ ລິຫານຂັື້ ນສູງແມື່ ນຄອບງ າໂດຍຄົນສັນຊາດ AMS-Y. ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນ

ງານຂອງບ ລິສັດ AirTel Co., Ltd. ຖ ກຖອນຄ ນໂດຍອົງການສ ື່ ສານແຫື່ງຊາດ AMS-Y ໃນເດ ອນກັນຍາ ປ  2018 ດື້ວຍຂ ື້

ໂຕື້ຖຽງວື່າ ໃບອະນຸຍາດດື້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມທ ື່ ບ ລິສັດ AirTel Co., Ltd. ບ ື່ ມ ຜົນບັງຄັບໃຊື້ອ ກຕ ື່ ໄປ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃນ

ເດ ອນສິງຫາ ປ  2018, AMS-Y ໄດື້ ປັບປຸງກົດໝາຍວື່ າດື້ວຍທຸລະກິດດື້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມເລກທ  1500, ຊ ໍ່ ງຜູື້ ປະກອບ

ການຕື່າງປະເທດບ ື່ ໄດື້ ຮັບອະນຸຍາດສະໝັກຂ ອະນຸຍາດປະເພດ B ແລະ C ອ ກຕ ື່ ໄປ. 

 

ໃບອະນຸຍາດໂທລະຄົມມະນາຄົມປະເພດ B ແມື່ນ ສ າລັບຜູື້ ປະຕິບັດງານທ ື່ ມ  ຫ   ບ ື່ ມ ເຄ ອຂື່າຍຂອງຕົນເອງ, ແຕື່ໃຫື້ບ ລິການທ ື່

ແນໃສື່ພາກສື່ວນໜຶື່ ງ ຫ   ຫ າຍພາກສື່ວນຂອງປະຊາຊົນ. ໃບອະນຸຍາດໂທລະຄົມມະນາຄົມປະເພດ C ແມື່ ນສ າລັບຜູື້ ປະຕິບັດ

ການທ ື່ ມ ເຄ ອຂື່າຍທ ື່ ໃຫື້ບ ລິການແກື່ປະຊາຊົນທົື່ ວໄປ, ຫ   ການບ ລິການທ ື່ ພາໃຫື້ເກ ດຜົນກະທົບທ ື່ ສ າຄັນຕ ື່ ການແຂື່ງຂັນທ ື່ ຍຸດຕິ

ທ າ, ຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ຫ  ຕື້ອງການການປົກປື້ອງຜູື້ ບ ລິໂພກເປັນພິເສດ. ຜູື້ ທ ື່ ສະໝັກຂ ອະນຸຍາດປະເພດ B ແລະ 

Type C ຕື້ອງແມື່ ນບ ລິສັດທ ື່ ພົນລະເມ ອງ AMS-Y ຖ ຮຸື້ນຢື່າງໜື້ອຍ 51% ແລະຢື່າງໜື້ອຍສາມໄຕມາດຂອງຜູື້ ບ ລິຫານ

ລະດັບສູງຂອງຜູື້ ສະໝັກ ແລະຜູື້ ທ ື່ ໄດື້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫື້ ເຊັນສັນຍາຜູກມັດໃດໜຶື່ ງ, ເປັນຕົວແທນຂອງ ບ ລິສັດຜູື້ ສະໝັກ, ຕື້ອງ

ແມື່ນຄົນ AMS-Y.  AirTel Co., Ltd. ຮູື້ສຶກວື່າໄດື້ ຮັບການປະຕິບັດຢື່າງບ ື່ ຍຸດຕິທ າຍື້ ອນວື່າ ຕົນເອງພຽງແຕື່ປະຕິບັດຕາມ

ຂັື້ ນຕອນຂອງລັດຖະບານໃນເວລາທ ື່ ໄດື້ສະໝັກຂ ອະນຸຍາດ ແລະ ບ ື່ ໄດື້ ຮັບການແຈື້ງເຕ ອນໃດໆຈາກ AMS-Y ກື່ຽວກັບການ

ພັດທະນາໃໝື່ນ ື້ . ຕົນເອງຍັງໄດື້ປະຕິບັດຕາມຂ ື້ ກ ານົດຂອງບ ລິສັດຕື່ າງປະເທດທ ື່ ມ ຫຸື້ນສື່ວນຕື່າງປະເທດເປັນສື່ວນໃຫຍື່ , ຊຶື່ ງ

ວມໄດື້ ຮັບໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກິດຕື່າງປະເທດຈາກກະຊວງການຄື້າ.  
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ການຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງບ ລິສັດ AirTel ຈ າກັດ ແລະ ການປັບປຸງລະບຽບການກື່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກິດໄດື້ເຮັດ

ໃຫື້ຮຸື້ນຂອງບ ລິສັດແມື່ຂອງ AirTel Co., Ltd., AirTel Holdings, Inc. ຫ ຸ ດລົງ 5,67% ໃນ AMS-X ຍື້ອນວື່າ AMS-Y 

ເປັນຕະຫ າດໂທລະສັບມ ຖ ໃຫຍື່ທ ື່ ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກ. AirTel Co., Ltd. ເຊ ື່ ອວື່ າການຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນ ເປັນ

ການຈ າແນກຕ ື່ ນັກລົງທ ນຕື່ າງປະເທດໃນຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເປັນການລະເມ ດຕ ື່ ບັນດາຄ າໝັື້ ນສັນຍາ 

ແລະ ພັນທະສະເພາະຂອງ AMS-Y ພາຍໃຕື້ກອບຂ ື້ ຕົກລົງສັນຍາດື້ານການບ ລິການ ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງຂອງອາຊຽນ (AFAS).       

 

ລາຍລະອຽດຂອງການຮູ້ອງທຸກ 

AirTel Co., Ltd. ຕັດສິນໃຈຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຂອງຕົນຜື່ ານ ASSIST. ເຖິງຢື່າງໃດກ ື່ ຕາມ, ພາຍໃຕື້  ASSIST, ວິສາຫະກິດ

ອາຊຽນທ ື່ ລົງທະບຽນຢື່າງຖ ກກົດໝາຍ ໃນ AMS-Y ບ ື່ ສາມາດຍ ື່ ນຄ າຮື້ອງທຸກຕ ື່  AMS-Y ສ າລັບມາດຕະການທ ື່ ຖ ກຮັບຮອງ

ຫ  ຮັກສາໄວື້ ໂດຍກົດໝາຍສະບັບສຸດທື້າຍ. ກື່ ຽວກັບການຄື້າດື້ ານການບ ລິການ, ຫ ັ ກການນ ື້ ຈະປະຕິເສດຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຖ ກຍ ື່ ນ

ພາຍໃຕື້ ຮູບແບບ 3 ກື່ ຽວກັບການມ ໜື້ າທ ື່ ການຄື້າ, ຊຶື່ ງວິສາຫະກິດອາຊຽນໄດື້ ລົງທະບຽນຢື່າງຖ ກກົດໝາຍ ແລະ 'ມ ການ

ຄື້າຂາຍ' ໃນ AMS-Y ຈ າເປັນຕື້ອງໄດື້ນ າເອົາຄ າຮື້ອງທຸກຕ ື່ ມາດຕະການຂອງ AMS-Y. ດັື່ ງນັື້ ນ, AirTel Co., Ltd. ໄດື້ຕັດສິນ

ໃຈຮຽກຮື້ອງໃຫື້ບ ລິສັດແມື່ຂອງຕົນ, AirTel Holdings, Inc, ຊຶື່ ງຂຶື້ ນກັບແລະ ລົງທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍໃນ 

AMS-X, ເພ ື່ ອນ າເອົາກ ລະນ ນ ື້ ພາຍໃຕື້  ASSIST ຕ ື່  AMS-Y. 

 

ດັື່ ງນັື້ ນ, ບ ລິສັດ AirTel Holdings, Inc, ວິສາຫະກິດອາຊຽນ, ຊຶື່ ງເປັນບ ລິສັດທ ື່ ຈົດທະບຽນຖ ກຕື້ອງໃນ AMS-X, ຍ ື່ ນຄ າ

ຮື້ອງທຸກພາຍໃຕື້  ASSIST ກື່ຽວຂື້ອງກັບການຍົກເລ ກໃບອະນຸຍາດຂອງບ ລິສັດຍື່ ອຍຂອງ AirTel Co., Ltd., ຊຶື່ ງໄດື້

ລົງທະບຽນຢູື່  AMS -Y. ບ ລິສັດ AirTel Holdings, Inc ໃຫື້ເຫດຜົນວື່າ ການຍົກເລ ກໃບອະນຸຍາດຂອງບ ລິສັດ AirTel 

ຈ າກັດ ແລະ ການປັບປຸງກົດໝາຍວື່າດື້ວຍທຸລະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມແມື່ນການກະທ າທ ື່ ຜິດກົດໝາຍໃນຂະແໜງການ

ສ ື່ ສານໂດຍ AMS-Y ແລະດັື່ ງນັື້ ນ, ການຈ າແນກຕ ື່ ນັກລົງທ ນຕື່ າງປະເທດ ແລະ ຈະແຈື້ງແລື້ວວື່ າເປັນການລະເມ ດຕາຕະລາງ

ຄ າໝັື້ ນສັນຍາອາຊຽນສະເພາະຂອງ AMS-Y ພາຍໃຕື້  AFAS ບື່ ອນທ ື່  AMS-Y ໄດື້ ສັນຍາວື່ າຈະອະນຸຍາດໃຫື້ມ ການຄື້າຂອງ

ບ ລິສັດຕື່າງປະເທດ (ເຊັື່ ນ: ການໃຫື້ບ ລິການດື້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບ 3), ເວົື້ າອ ກຢື່າງໜຶື່ ງແມື່ນສິດທາງກົດໝາຍສ າລັບ

ຜູື້ ປະກອບການຕື່ າງປະເທດ, ໄດື້ ລົງທະບຽນຢື່າງຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອ ື່ ນເພ ື່ ອໃຫື້ບ ລິການຜື່ ານ

ການສື້າງຕັື້ ງການຄື້າ, ໂດຍບ ື່ ມ ຂ ື້ ຈ າກັດໃນການເຂົື້ າເຖິງຕະຫ າດ ແລະ ການຮັກສາລະດັບຊາດ. 

 

ການທົບທວນຂອງຜູູ້ ດູແລລະບົບຂອງ ASSIST 

ຜູື້ ດູແລລະບົບ ASSIST - ກອງເລຂາອາຊຽນໃນເບ ື້ ອງຕົື້ ນທົບທວນ ແລະ ຮັບເອົາຄ າຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວຕົກຢູື່ໃນຂອບເຂດຂອງ 

ASSIST ແລະ ໄດື້ຍ ື່ ນຢື່າງຖ ກຕື້ອງ. 

 

ວິສາຫະກິດອາຊຽນໄດື້ສະໜອງຫ ັ ກຖານສະແດງວື່ າມັນແມື່ນທຸລະກິດທ ື່ ຈົດທະບຽນຖ ກຕື້ອງໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໂດຍ

ໃຫື້    ໝາຍເລກທະບຽນຂອງບ ລິສັດ ແລະ ສ າເນົາເອເລັກໂຕຣນິກຂອງການລົງທະບຽນບ ລິສັດ/ທຸລະກິດຂອງຕົນເປັນທັງການ 

ເປັນພາສາທື້ອງຖິື່ ນ ແລະ ແປເປັນພາສາອັງກິດ (ບ ື່ ເປັນທາງການ). ວິສາຫະກິດອາຊຽນກ ື່ ໄດື້ ຄັດຕິດສ າເນົາຕາຕະລາງສະເພາະ

ຂອງຄ າໝັື້ ນສັນຍາການບ ລິການອາຊຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງ ບ ລິການດື້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ພື້ ອມທັງ ກົດໝາຍວື່າ

ດື້ວຍທຸລະກິດດື້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ AMS-Y 2010 ເລກທ  1500 ແລະ ສະບັບປັບປຸງ (ປ  2018). 

 

ລາຍລະອຽດຂອງຄ າຮື້ອງທຸກຖ ກສົື່ ງໄປຫາ AMS-Y (ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຫ   DCP) ແລະ ໄດື້ ສົື່ ງສ າເນົາເຖິງ AMS-X (ຈຸດຕິດຕ ື່

ຕົື້ ນທາງຫ   HCP) ເພ ື່ ອຂ ຂ ື້ ມູນ. 

 

ການທົບທວນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຈຸດຕິດຕ ູ່ ປາຍທາງ 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຂອງ AMS-Y, (ເຊັື່ ນ: ກະຊວງການຄື້າຂອງ AMS-X) ກວດກາຄ າຮື້ອງທຸກ, ພົວພັນຢື່າງບ ື່ ເປັນທາງການກັບ

ເຈົື້ າໜື້ າທ ື່ ທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງພາຍໃນປະເທດ (RAs), ຄ ກະຊວງໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອົງການສ ື່ ສານແຫື່ງຊາດ, ແລະກະຊວງການຄື້າ, ແລະ

ສ ື່ ສານກັບ CA ທ ື່ ຕົນຕື້ອງ ການປະຕິເສດຄ າຮື້ອງທຸກ. 

 

ຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງພົບເຫັນພ ື້ ນຖານທ ື່ ພຽງພ ທ ື່  AMS-Y ໄດື້ປະຕິບັດຕາມຄ າໝັື້ ນສັນຍາຂອງອາຊຽນທ ື່ ກື່ ຽວຂື້ອງ ແລະ ເຫັນວື່າຄ າ

ຮື້ອງທຸກດັື່ ງກື່າວຂາດຄຸນສົມບັດ. ໄດື້ ໂຕື້ຖຽງວື່າ, ເຖິງແມື່ ນວື່າພາຍໃຕື້ແຜນການຂອງ AFAS ຂອງຄ າໝັື້ ນສັນຍາສະເພາະ, AMS-

Y ບ ື່ ມ ຂ ື້ ຈ າກັດຕ ື່ ຄວາມເປັນເຈົື້ າຂອງຂອງຕື່າງປະເທດ, ແຕື່ມັນໄດື້ຖ ກລະບຸໄວື້ ໃນຄ າໝັື້ ນສັນຍາຕາມແນວຂວາງວື່າ, ເປັນຂ ື້ ຈ າກັດ

ໃນການເຂົື້ າເຖິງຕະຫ າດ, ການເປັນຕົວແທນການຄື້າຂອງຜູື້ ໃຫື້ບ ລິການຕື່າງປະເທດ. ອາດຈະຢູື່ໃນຮູບແບບຂອງບ ລິສັດຮື່ວມທຸລະ
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ກິດ ແລະ/ຫ   ຫື້ອງການຜູື້ ຕາງໜື້ າຊຶື່ ງຄວນຈະຕອບສະໜອງກັບຂ ື້ ກ ານົດດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ື້ : (ii) ຢື່າງໜື້ອຍ 3 ໄຕມາດຂອງການບ ລິຫານ

ລະດັບອາວຸໂສຂອງບ ລິສັດ ແລະ ຜູື້ ທ ື່ ໄດື້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫື້ ເຊັນສັນຍາຜູກມັດຕື່າງໆໃນຖານະທ ື່ ເປັນຕົວແທນຂອງບ ລິສັດຕື້ອງເປັນ

ຄົນສັນຊາດ AMS-Y. ດັື່ ງນັື້ ນ, ການປັບປຸງກົດໝາຍວື່າດື້ວຍທຸລະກິດດື້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມສະບັບເລກທ  1500 ປ  2018 ບ ື່ ໄດື້

ລະເມ ດກົດໝາຍຕາຕະລາງບ ລິການຂອງ AMS-Y. 

 

ເພ ື່ ອຕອບສະໜອງຄ າຮຽກຮື້ອງຂອງ AE ທ ື່ ບ ື່ ໄດື້ ຮັບແຈື້ງການໃດໆຈາກ AMS-Y ກື່ຽວກັບການປັບປຸງໃໝື່ , AMS-Y ໄດື້ຕອບວື່າ 

ລັດຖະ ບານ AMS-Y ໄດື້ປະກາດໃຊື້ການປັບປຸງກົດໝາຍຜື່ ານເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໜັງສ ພິມພາຍໃນປະເທດ 

ຫ ັ ງຈາກໄດື້ ຮັບຮອງເອົາສະບັບປັບປຸງໃນວັນທ  1 ເດ ອນກັນຍາ ປ  2018. 

 

ຜົນໄດູ້ ຮັບ 

ເຫດຜົນສ າລັບການປະຕິເສດຂອງຈຸດຕິດຕ ື່ ປາຍທາງຖ ກສົື່ ງໄປຫາຜູື້ ດູແລລະບົບ ແລະ ໄດື້ ຮັບການທົບທວນຄ ນດື້ານພາສາ ແລະ 

ຄວາມພຽງພ ຂອງຂ ື້ ມູນ. ຜູື້ ດູແລລະບົບ ຍອມຮັບເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຍື້ ອນວື່າມັນເບິື່ ງຄ ວື່ າຖ ກຕື້ອງ ແລະ ມ ເຫດຜົນ

ພຽງພ . ຜູື້ ດູແລລະບົບ: (i) ແຈື້ງໃຫື້ ວິສາຫະກິດອາຊຽນຕັດສິນໃຈ; (ii) ແຈື້ງໃຫື້ ວິສາຫະກິດອາຊຽນຊາບວື່ າ ການດ າເນ ນການຂອງ 

ASSIST ໄດື້ ສິື້ ນສຸດລົງແລື້ວ; ແລະ (iii) ແຈື້ງໃຫື້ ວິສາຫະກິດອາຊຽນໃຫື້ມ ທາງເລ ອກຂອງຕົນ (ເຊັື່ ນ: ການກະທ າທາງກົດໝາຍ, 

ການໄກື່ ເກື່ຍ, ການຖອດຖອນຈາກການບ ລິການ, ແລະອ ື່ ນໆ) ແລະ ໃຫື້ຄ າແນະນ າແກື່ ຜູື້ ດູແລລະບົບວື່າ ມ ຈຸດປະສົງດ າເນ ນການໃດ

ໜຶື່ ງຂອງກິດຈະກ າດັື່ ງກື່ າວ. 

 

ASSIST ຈະພິຈາລະນາຂັື້ ນຕອນນ ື້ ວື່ າ ເປັນໜຶື່ ງໃນຄ າຮື້ອງທຸກທ ື່ ຖ ກປະຕິເສດ ແລະ ບ ື່ ມ ທາງແກື້ ໄຂ ຫ  ບ . 
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