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คู่มือผูใ้ ช้ระบบ ASSIST สำหรับภำคธุรกิจ
เกี่ยวกับคู่มือนี ้
คู่มือนี้ ได้จดั ทำเพื่อให้คำแนะนำและขั้นตอนสำหรับกลไกหลักที่เกี่ยวข้องกับมติ อำเซี ยนเพื่อกำรลงทุน กำรบริ กำรและ
กำรค้ำ (ระบบ ASSIST) ซึ่ งเป็ นกลไกที่ไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย จัดทำในรู ปแบบออนไลน์ และเป็ นไปในลักษณะปรึ กษำแต่ไ ม่
ผูกพัน ทั้งนี้ ระบบ ASSIST มุ่งหมำยที่จะแก้ไขปั ญหำเชิ งปฏิบตั ิกำรที่เกิดขึ้นกับผูป้ ระกอบกำรอำเซี ยนด้ำนกำรข้ำมเขต
แดนซึ่ งเกี่ ยวข้องกับของกำรดำเนิ นกำรตำมควำมตกลงทำงเศรษฐกิ จอำเซี ยนและภำยในขอบข่ำยประชำคมเศรษฐกิ จ
อำเซียน
ส่ วนที่ 1 ของคู่มือนี้ประกอบด้วยภำพรวมทัว่ ไปของระบบ ASSIST ซึ่ งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต กลไกหลัก
ช่องทำงกำรติดต่อ ฯลฯ ส่ วนที่ 2 อธิ บำยถึงขั้นตอนตั้งแต่กำรส่ งข้อร้ องเรี ยนจำกกำรใช้แบบฟอร์ มข้อร้องเรี ยน
ออนไลน์ท้ งั ที่ เปิ ดเผยตัวตนและไม่เปิ ดเผยตัวตนไปจนถึ งกำรให้ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปั ญหำผ่ำนระบบ
ASSIST นอกจำกนี้ ส่ ว นที่ 2 ยัง ได้ จั ด ท ำแผนผัง ขั้น ตอนของระบบ ASSIST ในรู ปแบบอย่ ำ งง่ ำ ยเพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำอีกด้วย
ตำรำงอ้ำงอิง แผนผังของกลไกระบบ ASSIST คำถำมที่พบบ่อย และกรณี ศึกษำเพื่อทำควำมเข้ำใจขั้นตอนระบบ
ASSIST ที่ดีข้ ไึ ด้แสดงอยูใ่ นภำคผนวกตอนท้ำยของคู่มือนี้

ระบบ ASSIST สำมำรถเข้ำถึงได้โดยตรงจำกเว็บไซต์ (http://assist.asean.org) หรื อเว็บไซต์ของคลังข้อมูลกำรค้ำของอำเซียน (http://atr.asean.org).
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ส่ วนที่ 1 :
ภำพรวมทัว่ ไปของระบบ
ในส่ วนนี้จะเป็ นกำรให้ภำพรวมว่ำระบบ ASSIST และโครงสร้ำงของระบบเป็ นอย่ำงไร (เช่น กำรก่อตั้ง ขอบเขต คุณลักษณะสำคัญ กลไกหลัก ประเภทของ
ข้อร้องเรี ยน ช่องทำงกำรติดต่อ และพื้นที่สำธำรณะ)

ระบบ ASSIST คืออะไร
ระบบ ASSIST ถูกกำหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่สำคัญในกำรยอมรับ อำนวยควำมสะดวกและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบ
ธุรกิจในอำเซียนและภำคเอกชนที่จะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐบำลของประเทศสมำชิกอำเซียนและแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรค้ำที่มีอยู่
ระบบ ASSIST ถูกนำมำใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับกำรค้ำข้ำมเขตแดนภำยในอำเซียนระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรซึ่งจดทะเบียนตำมกฎหมำยในรัฐใดรัฐหนึ่งของสมำชิกอำเซี ยนกับ
รัฐบำลอีกหนึ่งในเก้ำของประเทศสมำชิกอำเซียนเท่ำนั้น ดังนั้น กำรยื่นข้อร้องเรี ยนรัฐบำลนอกกลุ่มอำเซียนภำยใต้ระบบ ASSIST จึงไม่สำมำรถกระทำได้ ระบบ ASSIST
อำจจะสำมำรถนำมำใช้เพื่อแก้ปัญหำระหว่ำงบริ ษทั ด้วยกันเองก็ได้
ระบบ ASSIST เป็ นกำรทำงำนในอินเตอร์เน็ตและเป็ นมิตรกับผูป้ ระกอบกำรในกำรรับ กำรดำเนินกำรและกำรตอบกลับข้อร้องเรี ยนที่ยื่นโดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียน องค์กร
ผูแ้ ทนหรื อทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่แต่งตั้งขึ้น
ข้อร้องเรี ยนภำยใต้ขอบแขตของระบบ ASSIST นั้นถูกจำกัดเฉพำะปัญหำเชิงปฏิบตั ิกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำข้ำมเขตแดนของอำเซี ยนที่ผปู ้ ระกอบกำร
อำเซียนต้องเผชิญเพื่อดำเนิ นกำรตำมควำมตกลงเศรษฐกิจอำเซียนและเป็ นไปตำมขอบข่ำยประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ระบบ ASSIST คือ รู ปแบบกำรติดต่อที่ให้คำปรึ กษำหำรื อแต่ไม่ผูกพันเพื่อหำข้อตกลงที่รวดเร็วและมีประสิ ทธิภำพแก่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนที่กำลังประสบปั ญหำทำง
กำรค้ำเมื่อทำธุรกิจข้ำมเขตแดนภำยในภูมิภำคอำเซียน คำว่ำ ‘ไม่ผูกพัน’ หมำยควำมว่ำ ประเทศสมำชิกอำเซียนอำจจะตัดสิ นใจที่จะไม่รับข้อร้องเรี ยนเพื่อพิจำรณำหรื ออำจจะ
ไม่เสนอแนวทำงแก้ไขเมื่อได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนเข้ำมำในระบบ ASSIST แม้ว่ำระบบ ASSIST จะกลไกแบบไม่ผูกพัน แต่ประเทศสมำชิกอำเซียนจะต้องพยำยำมอย่ำง
เต็มที่ที่สุดที่จะมีส่วนร่ วมในกำรร้องเรี ยนนั้นๆ
ระบบ ASSIST เป็ นกลไกที่มีลกั ษณะเป็ นกำรปรึ กษำหำรื อ หมำยควำมว่ำ ระบบ ASSIST ไม่ใช่ระบบของศำลที่ตอ้ งกระทำก่อนกำรพิจำรณำของศำลในประเทศหรื อ
ระหว่ำงประเทศ และไม่ได้ดำเนินกำรและตัดสิ นโดยผูพ้ ิพำกษำ อนุญำโตตุลำกำร ผูไ้ กล่เกลี่ย คณะผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อองค์กรตัดสิ นภำยนอกที่เป็ นเอกเทศแต่อย่ำงใด ระบบ
ASSIST เป็ นเพียงพื้นที่กำรปรึ กษำหำรื อโดยตรงผ่ำนระบบ ASSIST ระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (บริ ษทั หรื อองค์กรผูแ้ ทน เช่น สมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ
หรื อสมำพันธ์ทำงธุรกิจ หรื อทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่แต่งตั้งขึ้น) และรัฐบำลอำเซียน
ระบบ ASSIST เป็ นบริ กำรที่ไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย ดำเนินกำรผ่ำนระบบออนไลน์ซ่ ึ งบริ หำรจัดกำรโดยเลขำธิกำรอำเซียน ทั้งนี้ ระบบ ASSIST จะไม่มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำย ไม่คิด
ค่ำธรรมเนียม ไม่มีกำรจดทะเบียน หรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นข้อร้องเรี ยนแต่อย่ำงใด อีกทั้งเป็ นพอร์ทลั เว็บที่เข้ำถึงได้ง่ำย เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ พร้อมด้วยรู ปแบบอัตโนมัติข้นั สูงโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีกำรแจ้งเตือนและกำรติดต่อระหว่ำงกัน (ผ่ำนช่องทำงอีเมลล์) ซึ่งเป็ นไปตำมแต่ละขั้นตอนและกรอบเวลำที่กำหนด ระบบดังกล่ำวมุ่งหมำยให้ข้นั ตอน
เป็ นไปด้วยควำมรำบรื่ น รวดเร็ว ง่ำยต่อกำรดำเนินกำรและใช้ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
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กำรรักษำควำมลับเป็ นสิ่ งที่สำคัญที่สุดและเฉพำะผูร้ ้อง ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเลขำธิกำรอำเซียนเท่ำนั้นที่จะมีสิทธิเข้ำถึงข้อร้องเรี ยนและแนว
ทำงแก้ไขปัญหำที่เสนอแนะไป (โปรดดูขอ้ สงวนควำมรับผิดในเว็บไซต์ของระบบ ASSIST)
ข้อมูลใดๆ ที่ได้มีกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงกันในระบบ ASSIST จะถูกนำไปใช้ในกำรพิจำรณำคดีของศำลในประเทศและกำรระงับข้อพิพำทระหว่ำงประเทศ (เช่น องค์กำร
กำรค้ำโลก และ/หรื อ อำเซียน) ในภำยหลังไม่ได้ ทั้งนี้ ข้อสงวนสิ ทธิ์ของระบบ ASSIST ได้เขียนเอำไว้อย่ำงชัดเจนว่ำข้อมูลหรื อคำแถลงใดๆ ที่กระทำโดยผูร้ ้องหรื อโดย
ประเทศสมำชิกอำเซียนภำยในขั้นตอนของระบบ ASSIST จะถูกนำไปใช้ในกำรพิจำรณำคดีของศำลในประเทศและระหว่ำงประเทศไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะใช้บงั คับ
ในศำลไม่ได้ แต่ขอ้ เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำอำจจะมีคุณค่ำเป็ นกำรเฉพำะภำยใต้บริ บทเดียวกันของข้อร้องเรี ยนก่อนที่จะได้มีข้ นึ กับหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ (เช่น
เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร เจ้ำหน้ำที่กำรค้ำ หน่วยงำนทีอ่ อกใบอนุญำตกำรนำเข้ำ หน่วยงำนตรวจสอบและรับรอง ฯลฯ) ของประเทศสมำชิกอำเซียนที่ได้เสนอแนะแนวทำงแก้ไข
ปัญหำเอำไว้

A. ระบบ ASSIST จัดตั้งขึ้นทำไมและอย่ำงไร
ตำมอำณัติแห่งผูน้ ำอำเซียน กลไกในระบบ ASSIST ถูกจัดตั้งเพื่อดำเนินกำรให้คำปรึ กษำในระดับอำเซียนเพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหำทำงกำรค้ำและกำรลงทุน (Trade
and Investment Issues: ACT) ซึ่งเป็ นไปตำมอำณัติภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำสิ นค้ำสำหรับเขตกำรค้ำเสรี อำเซียน (ASEAN Trade in Goods
Agreement: ATIGA) อีกทั้ง ยังเป็ นกำรจัดตั้งอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรตำมระบบ SOLVIT ของสหภำพยุโรป
ประเด็นทำงกำรค้ำและกำรลงทุน (Trade and Investment Issues: ACT) เป็ นกลไกให้คำปรึ กษำที่ทดลองใช้ครั้งแรกในช่วงยุค 2000s เป็ นไปตำมมำตรำ 88
แห่ง ATIGA ว่ำด้วยประเด็นปัญหำทำงกำรค้ำและกำรลงทุน (กำรปรึ กษำหำรื อเพื่อยุติประเด็นกำรค้ำและกำรลงทุนแห่งอำเซียน) และ ปฏิญญำว่ำด้วยควำมร่ วมมืออำเซียนฉบับ
ที่ 2 (หรื อที่เรี ยกกันว่ำ Bali Concord II)
เจ้ำหน้ำที่ทำงเศรษฐกิจระดับสูงของอำเซียนได้รับรองข้อเสนอโครงกำรกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคอำเซียนจำกสหภำพยุโรป (ARISE) ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิด
เรื่ องระบบ ASSIST และแนะนำโครงกำร ARISE เพื่อจัดตั้งกลไกเชิงสถำบันที่จำเป็ นโดยมีรำยละเอียดขั้นตอนต่ำงๆ และคำชี้แนะระบบ ASSIST ตลอดจนเว็บไซต์ที่
อนุญำตให้กลไกหลักของระบบ ASSIST เข้ำถึงได้
ระบบ ASSIST ได้มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของกำรเป็ นกลไกร่ วมปรึ กษำหำรื อแต่ไม่ผูกพันประเด็นปัญหำทำงกำรค้ำ และกำรลงทุน ในขณะเดียวกันก็ได้มีกำร
ปรับปรุ งโครงสร้ำงให้ทนั สมัยและช่วยให้กลไกสำมำรถปฏิบตั ิกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลมำกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุน้ ี ระบบ ASSIST จึงเป็ นกลไกที่แสวงหำข้อยุติที่
รวดเร็วและมีประสิ ทธิภำพแก่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนที่ประสบกับปัญหำเชิงปฏิบตั ิกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำข้ำมเขตแดนของอำเซียน เพื่อดำเนินกำรตำมควำม
ตกลงอำเซียนมำตรำ 1(1) แห่งพิธีสำรว่ำด้วยกลไกระงับข้อพิพำทด้ำนเศรษฐกิจของอำเซียนซึ่ งมีข้ นึ เมื่อปี ค.ศ. 2016 คู่ขนำนไปกับกำรประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิจอำเซียน
(AEM) ครั้งที่ 48 ในเดือนสิ งหำคม ค.ศ. 2016 ซึ่งถือว่ำเป็ นหนึ่งในผลงำนชิ้นสำคัญภำยใต้กำรนำของประเทศลำวซึ่งเป็ นเจ้ำภำพในปี นั้น ควำมมุ่งหมำยและเป้ำหมำยสูงสุด
ของระบบ ASSIST คือกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมลำยลักษณ์อกั ษรและเจตนำรมณ์ของควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรค้ำในสิ นค้ำ เช่นเดียวกับพิธีสำรและควำมตกลงอำเซียน
เกี่ยวกับกำรคมนำคม กำรเงินและกำรลงทุน และกำรบริ กำร ระบบ ASSIST ในช่วงแรกมีขอบเขตเฉพำะประเด็นกำรค้ำในสิ นค้ำภำยในอำเซียนเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบตั ิอย่ำงค่อย
เป็ นค่อยไป แต่ต่อมำก็ได้ขยำยไปยังกำรบริ กำรและมำตรกำรกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำด้วย
ควำมมุ่งหมำยนี้ก็เพื่อจัดให้มีแนวทำงที่เรี ยบง่ำยแก่ภำคเอกชนในอำเซียนเพื่อแก้ไขปั ญหำมำตรกำรที่มิใช่ภำษี อุปสรรคที่มิใช่ภำษี กำรรบกวนทำงกำรค้ำ หรื อปัญหำทำงกำรค้ำที่
อำจจะยับยั้งกำรค้ำและกำรลงทุนในระดับภูมิภำคโดยยกประเด็นหรื อข้อกังวลที่กลไกกำรรวมกลุ่มอำจจะไม่ปรำกฎว่ำจะดำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่หรื อเพื่อให้เป็ นไปตำม
เจตนำรมณ์ของควำมตกลงระดับภูมิภำคในระดับประเทศได้
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B. ขอบเขตของระบบ ASSIST คืออะไร
ระบบ ASSIST พิจำรณำแต่เฉพำะข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวกับกำรค้ำข้ำมเขตแดนภำยในอำเซียนว่ำด้วยกำรค้ำในสิ นค้ำ กำรค้ำในบริ กำรและประเด็นกำรลงทุนที่เกี่ยวกับกำรค้ำภำยใน
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

ประเด็นที่ระบบ ASSIST ครอบคลุม
ประเด็นหรื อปัญหำข้ำมเขตแดนที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรควำมตกลงทำงเศรษฐกิจอำเซียนเพียงหนึ่ งหรื อมำกกว่ำ ซึ่งหมำยควำมว่ำควำมตกลงที่เห็นชอบโดยประเทศสมำชิก
อำเซียนโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะเข้ำใจอย่ำงแท้จริ งในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนว่ำด้วยกำรค้ำในสิ นค้ำ กำรค้ำในบริ กำรและประเด็นกำรลงทุนที่เกี่ยวกับกำรค้ำ

ประเด็นที่ระบบ ASSIST ไม่ ได้ ครอบคลุม:
โดยปกติแล้ว เรื่ องอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือไปจำกขอบเขตข้ำงต้น คือเรื่ องที่ไม่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเรื่ องต่อไปนี้: ข้อพิพำทระหว่ำง
ลูกจ้ำง/นำยจ้ำง หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบตั ิ
ประเด็นที่กำลังหรื ออยูใ่ นกำรพิจำรณำของศำล/กำรอนุญำโตตุลำกำรในประเทศที่มีเขตอำนำจ
ข้อร้องเรี ยนต่อปักเจกบุคคลหรื อบริ ษทั ต่ำงๆ
ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ กำรบริ กำร หรื อกำรลงทุนระหว่ำงอำเซียน
ประเด็นกำรย้ำยถิ่น
วีซ่ำและสิ ทธิในกำรพำนักอยู่ และ
กำรเคลื่อนย้ำยของทุนและกำรกำรชำระข้ำมเขตแดน

ข้ อ มู ล สำคั ญ เพิ่ ม เติ ม
ระบบ ASSIST เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรค้ำข้ำมเขตแดนระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (เช่น บริ ษทั ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดำ) ที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยของ 1 ในประเทศสมำชิก
อำเซียนซึ่งพิพำทกับรัฐบำลของ 1 ใน 9 ประเทศสมำชิกอำเซียนเท่ำนั้น ในทำงกลับกัน สำหรับประเด็นในประเทศโดยแท้น้ นั ประเทศต้นทำงของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนจะไม่
สำมำรถยื่นข้อร้องเรี ยนในระบบ ASSIST ได้
ในกรณีที่ผใู ้ ห้บริ กำรเป็ นส่วนหนึ่งของสำนักงำนใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน X และให้บริ กำรอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน Y ประสงค์ที่จะยื่นข้อร้องเรี ยนต่อ
ประเทศสมำชิกอำเซียน Y เช่นนั้น สำนักงำนใหญ่ซ่ ึงตั้งอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน X ควรที่จะเป็ นผูย้ ื่นข้อร้องเรี ยนเข้ำมำในระบบ ASSIST ทั้งนี้ ข้อร้องเรี ยนนั้นสำมำรถยื่น
แบบนิรนำมผ่ำนสมำคมกำรค้ำอำเซียน หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนที่เป็ นตัวแทนของผูร้ ้องก็ได้

C. คุณลักษณะสำคัญของระบบ ASSIST คืออะไร
ควำมเชื่อมโยงกับระบบคลังข้อมูลกำรค้ำของอำเซียน (ASEAN Trade Repository : ATR) เพื่อให้สอดคล้องกับควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำสิ นค้ำสำหรับเขตกำรค้ำ
เสรี อำเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ระบบคลังข้อมูลกำรค้ำของอำเซียนจึงมุ่งหมำยที่จะสร้ำงควำมโปร่ งใสทั้งในกฎหมำยและ
ขั้นตอนทำงกำรค้ำและกำรศุลกำกรสำหรับประเทศสมำชิกอำเซียนทั้งหมด

ระบบคลังข้อมูลกำรค้ำของอำเซียนเป็ นตัวประสำนทำงอิเล็กทรอนิคส์ที่สำธำรณะชนทัว่ ไป

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลคลังข้อมูลทำงกำรค้ำระดับประเทศของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียนได้โดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย
เรี ยบง่ำยและเป็ นพอร์ทลั เว็บที่เข้ำถึงได้ง่ำย เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ และไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย โดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำจำกกำรส่งออกสิ นค้ำหรื อบริ กำร
หรื อเมื่อลงทุนในประเทศอำเซียน
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เป็ นระบบติดตำมและมีหน้ำจอแสดงผลผ่ำนสัญญำณไฟที่อนุญำตให้กลไกหลักดำเนินกำรตำมขั้นตอนออนไลน์
ช่วยให้ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยนแบบนิรนำมผ่ำนสมำคมกำรค้ำของอำเซียน หรื อองค์กรผูแ้ ทนทำงกำรค้ำ เช่น หอกำรค้ำ สภำธุรกิจกำรค้ำ สมำพันธ์ธุรกิจ หรื อ
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน เมื่อผูร้ ้องประสงค์ที่จะร้องเรี ยนแบบนิ รนำม
มีกำรสำธิตออนไลน์และเว็บไซต์ระบบ ASSIST ก็จะจัดทำเป็ นภำษำประจำชำติท้งั หมดในอำเซียนในเร็วๆ นี้ (เฉพำะข้อร้องเรี ยนอำจจะต้องยื่นเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น)
เป็ นพื้นที่สำธำรณะที่ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเภทและจำนวนของคำร้อง กรณีศึกษำของประเด็นที่ยตุ ิ และควำมเห็นของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนจะได้ตีพิมพ์และเผยแพร่

D. กลไกหลักในระบบ ASSIST คือใคร

1. ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (AE)

นิยำมของผู้ประกอบกำรอำเซียน และผู้ประกอบกำรอำเซียนจะต้ องมีคุณสมบัติอะไรบ้ ำง
บริ ษทั ที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในประเทศหนึ่งในสิ บของประเทศสมำชิกอำเซียน

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
ระบบ ASSIST สำมำรถใช้ได้กบั ธุรกิจในอำเซียนเท่ำนั้น ปักเจกบุคคลไม่สำมำรถยื่นข้อร้องเรี ยนในระบบ ASSIST ได้ อย่ำงไรก็ตำม ทนำยควำมที่เป็ นบุคคลธรรมดำอำจจะ
ยื่นข้อร้องเรี ยนแบบนิรนำมซึ่งกระทำในนำมของลูกควำม โดยลูกควำมนั้นต้องเป็ นผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำย

ใครเป็ นตัวแทนผู้ประกอบกำรอำเซียนได้ บ้ำง
องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียน (เช่น สมำคมอำเซียน หอกำรค้ำ สภำธุรกิจกำรค้ำ สมำพันธ์ธุรกิจ หรื อทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน) ที่หยิบยกประเด็น
สอบถำม หรื อร้องเรี ยนในระบบ ASSIST ในนำมของสมำชิกหรื อกลุ่มของสมำชิกที่มีปัญหำทำงกำรค้ำในเรื่ องเดียวกัน
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่ได้รับอนุญำตให้ว่ำควำมในหนึ่งในสิ บประเทศสมำชิกอำเซียนอำจจะเป็ นตัวแทนแลกระทำในนำมของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนเพื่อยื่น
ข้อร้องเรี ยนในระบบ ASSIST ก็ได้

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
สำหรับผูป้ ระกอบกำรอำเซียน

(หรื อองค์กรผูแ้ ทน)

ที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยนั้นให้ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยของประเทศที่ดำเนินธุรกิจแล้วอย่ำง

ครบถ้วน และจดทะเบียนเป็ นธุรกิจ หรื อสมำคมกำรค้ำ/ หอกำรค้ำ/ สภำธุรกิจ/ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ และได้รับใบอนุญำตกำรจดทะเบียนนั้นๆ และในกรณี ของทนำยควำมที่กระทำ
ในนำมของลูกควำมภำยในระบบ ASSIST ให้ท้งั นี้ เกณฑ์ในลักษณะเดียวกันจะต้องใช้บงั คับกับทนำยควำมและสำนักงำนกฎหมำยที่ยื่นในนำมของลูกควำม จะต้องแสดง
ใบอนุญำตทำงวิชำชีพที่ออกให้ตำมกฎหมำยของประเทศสมำชิกอำเซียนต่ำงๆ
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2. ผูป้ ระสำนงำนกลำง (CA)
เลขำธิกำรอำเซียน คือ ผูป้ ระสำนงำนกลำงของระบบ ASSIST และบริ หำรจัดกำรขั้นตอนออนไลน์และรักษำระบบกำรทำงำนภำยใต้อำนำจหน้ำทีน่ ้ นั
กำรติดต่อทั้งหมดกับกลไกหลักอื่นๆ จะต้องติดต่อผ่ำนผูป้ ระสำนงำนกลำง
ภำยหลังกำรตรวจสอบแล้ว ผูป้ ระสำนงำนกลำงจะส่งต่อข้อร้องเรี ยนไปยังหน่วยงำนประสำนระบบ ASSIST ในประเทศสมำชิกที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงำนประสำนใน
ประเทศต้นทำงและหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง)
ผูป้ ระสำนงำนกลำงจะตรวจสอบควำมคืบหน้ำและติดต่อกับไปยังผูร้ ้อง (เช่น ผูป้ ระกอบกำรอำเซี ยน องค์กรผูแ้ ทนหรื อทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่ถูกตั้งขึ้น) และ
หำกเป็ นไปได้ ผูป้ ระสำนงำนกลำงก็จะส่งต่อข้อแสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำไปยังผูร้ ้องด้วย

3. หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง (HCP)
องค์กรในระดับประเทศ (เช่น หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศ) ในรัฐสมำชิกของอำเซียนของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่ได้ร้องเรี ยน (หรื อที่ที่บริ ษทั สำนักงำนใหญ่ต้งั อยูใ่ น
กรณีกำรค้ำและกำรบริ กำรนั้นๆ)
ในกรณีที่จำเป็ น กระทรวง หน่วยงำน หรื อองค์กรของรัฐอำจแทรกแซงเพื่อเข้ำมำเจรจำกับผูป้ ระสำนงำนกลำง และ/หรื อ หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง

4. หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (DCP)
องค์กรในระดับประเทศ (เช่น หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศ) ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ประเด็นถูกหยิบยกและของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนกำลังประสบกับปัญหำ
ทำงกำรค้ำ (เช่น ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ถูกยื่นข้อร้องเรี ยน)
กระทรวง หน่วยงำน หรื อองค์กรของรัฐจะตัดสิ นใจว่ำจะเข้ำร่ วมกับระบบ ASSIST เพื่อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้กบั ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนหรื อไม่ จะเข้ำร่ วมกับ
หน่วยงำนในประเทศที่มีอำนำจหรื อไม่ และจะดำเนินกำรติดต่อสื่ อสำรกับผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST หรื อไม่

5. หน่วยงำนรับผิดชอบ (RAs)
หน่วยงำน หรื อผูแ้ ทนรัฐบำลต่ำงๆ ที่มีภำรกิจในกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ หน่วยงำนรับผิดชอบเหล่ำนี้เป็ นหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ได้มีกำร
หยิบยกประเด็นปัญหำ และที่ที่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนกำลังประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำ
ทั้งนี้ กระทรวง หน่วยงำน หรื อองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงพร้อมด้วยกำรแสวงหำทำงออกให้กบั ปัญหำในกรณีที่ยอมรับข้อ
ร้องเรี ยนจะนำเสนอแนวทำงที่เป็ นไปได้แก่ผรู ้ ้อง (เช่น ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน องค์กรผูแ้ ทนหรื อทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่ถูกตั้งขึ้น) ผ่ำนหน่วยงำนประสำนใน
ประเทศปลำยทำง และผูป้ ระสำนงำนกลำง
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E. ยื่นข้ อร้ องเรี ยนได้ อย่ ำงไร
ข้ อร้ องเรียนมี 2 ประเภทที่สำมำรถยื่นเข้ ำระบบ ASSIST ได้ แก่:
1. ข้ อร้ องเรียนแบบเปิ ดเผยตัวตน
ข้อร้องเรี ยนแบบไม่เปิ ดเผยตัวตนสำมำรถยื่นได้โดยตรงโดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียนในชื่อของตนตำมที่ได้กำหนดเอำไว้ในส่วน D.1. ของคู่มือนี้
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนจะต้องแสดงหมำยเลขจดทะเบียนทำงธุรกิจและหลักฐำนกำรจดทะเบียน ซึ่ งกำหนดไว้แล้วอยูใ่ นแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของระบบ ASSIST
2. ข้ อร้ องเรียนแบบไม่ เปิ ดเผยตัวตน
หำกผูป้ ระกอบกำรอำเซียนประสงค์จะยืนข้อร้องเรี ยนแบบนิรนำมเพรำะเหตุจำกกำรที่ตอ้ งประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำข้ำมเขตแดนภำยในอำเซียน ซึ่งสำมำรถยื่นโดยองค์กร
ผูแ้ ทนในอำเซียนหรื อตำมแต่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนจะเลือกก็ได้ ได้แก่ สมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ หรื อทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จด
ทะเบียนในอำเซียน

สมำคมกำรค้ ำและองค์ กรผู้แทนในอำเซียน
a. องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียน เช่น สมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ หรื อสมำพันธ์ทำงธุรกิจอำจจะยื่นข้อร้องเรี ยนแบบ นิรนำมแทนสมำชิกหรื อ

กลุ่มสมำชิกของตนที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำแบบเดียวกันก็ได้ แนวทำงนี้มุ่งหมำยที่จะใช้กบั ผูร้ ้องหลำยรำยที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำ
แบบเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อร้องเรี ยนหลำยฉบับอีกด้วยด้วยเช่นกัน

อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยเมื่อองค์กรผูแ้ ทนได้

ให้บริ กำรกับผูป้ ระกอบกำรอำเซียนในกรณี ยื่นแบบนิรนำม
b. ในกำรนี้ องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนจะยื่นข้อร้องเรี ยนในนำมของตนเองซึ่งจำเป็ นจะต้องระบุหมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจในเขตอำนำจของประเทศ

อำเซียนนั้นๆ ที่ได้มีกำรดำเนินธุรกิจ
c. องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนจะยื่นข้อร้องเรี ยนเพื่อพิพำทกับประเทศสมำชิกอำเซียนที่ตนจดทะเบียน

ตรำบเท่ำที่ปัญหำทำงกำรค้ำนั้นเป็ นเรื่ อง

เกี่ยวกับประเด็นข้ำมเขตแดนและอยูใ่ นอำเซียน (เช่น สมำคมระดบภูมิภำคและไม่ใช่ระดับในประเทศเท่ำนั้น) หรื อ สมำชิกปักเจกบุคคลที่จด
ทะเบียนตำมกฎหมำยในประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ มำกกว่ำองค์กรผูแ้ ทนในอำเซี ยนที่จะทะเบียนในหนึ่งประเทศ

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
a. ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนอำจจะยื่นข้อร้องเรี ยนแบบนิรนำมแทนลูกควำมของตนก็ได้ (เช่น ผูป้ ระกอบกำร

อำเซียนที่มีปัญหำทำงกำรค้ำ)

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยจะต้องได้รับอนุญำตให้ว่ำควำมในประเทศสมำชิกอำเซี ยนที่ลูกควำมมีถิ่น

พำนักหรื อในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ ร้องเรี ยนพิพำทถึง
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b. กฎพิเศษใช้บงั คับกับข้อร้องเรี ยนที่ยื่นโดยทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนของอำเซียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ก่อนที่จะมีกำรยื่นข้อ

ร้องเรี ยนเข้ำมำในระบบ ASSIST ในนำมของลูกควำมซึ่งต้องเป็ นผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน โดย
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยของอำเซียนจะต้องติดต่อเลขำธิกำรอำเซียนและให้ขอ้ มูลที่กำหนดเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนทำงวิชำชีพและ
ลูกควำมที่ไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยตัวตน

ในกำรทำเช่นว่ำนั้น

โปรดดำวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็ นจำกเว็บไซต์ระบบ

ASSIST

(http://assist.asean. org/complaint/?m=42&type=law) และส่ งแบบฟอร์มนั้นมำยังเลขำธิกำรอำเซียนตำมที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ในแบบฟอร์ม
c. เมื่อเลขำธิกำรอำเซียนได้ให้รหัสลับสำหรับเรื่ องร้องเรี ยน (Confidential Case Code: CCC) ทำงอีเมลล์แก่ทนำยควำมหรื อสำนักงำน

กฎหมำยแล้ว ข้อร้องเรี ยนนั้นถือว่ำได้มีกำรยื่นแล้วในระบบ ASSIST โดยผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์
ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
สำหรับผูป้ ระกอบกำรอำเซียนและองค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนนั้น

หลักฐำนกำรจดทะเบียนในรัฐสมำชิกของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนและองค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนที่จะใช้ยื่นข้อ

ร้องเรี ยนซึ่งจะต้องแนบมำในรู ปของสำเนำอิเล็กทรอนิคส์ ส่วนทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนของอำเซียนนั้น จะต้องยื่นใบอนุญำตทำงวิชำชีพของสำนักงำนฎ
หมำยหรื อทนำยควำมเป็ นหลักฐำนกำรจดทะเบียน ทั้งนี้ ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยต้องแนบหลักฐำนกำรจดทะเบียนธุรกิจของลูกควำมของตนซึ่งก็คือผูป้ ระกอบกำร
อำเซียนให้แก่เลขำธิกำรอำเซียนก่อนที่ยื่นข้อร้องเรี ยนผ่ำนระบบ ASSIST ก็ได้

F. ช่ องทำงกำรติดต่ อระบบ ASSIST ทำงำนอย่ ำงไร
ระบบ ASSIST ปฏิบตั ิกำรโดยดูแลช่องทำงกำรติดต่อผ่ำนผูป้ ระสำนงำนกลำงในนำมของผูร้ ้อง (เช่น ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียน หรื อทนำยควำมหรื อ
สำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน)

กับเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลของสำนักงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นหน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศรับผิดชอบระบบ

ASSIST

ภำยในประเทศสมำชิกอำเซียน
ระบบ ASSIST ได้รับกำรจัดกำรผ่ำนพอร์ทลั เว็บด้วยกำรติดต่อทำงอีเมลล์ ตำมควำมรับผิดชอบและขั้นตอนที่กำหนด และ
ผูใ้ ช้สำมำรถเข้ำถึงผ่ำนกำรควบคุมกำรเข้ำสู่ระบบหลังเว็บ ASSIST เพื่อตรวจสอบควำมคืบหน้ำและกำรปฏิบตั ิตำมกรอบระยะเวลำที่ตกลงกันไว้

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
ในบำงกรณี กำรแจ้งเตือนอัตโนมัติอำจจะปรำกฏขึ้นในเว็บเพจของระบบ ASSIST เมื่อผูร้ ้องกระทำกำรบำงอย่ำง เช่น กำรยื่นข้อร้องเรี ยนซึ่งกำหนดให้ผรู ้ ้องต้องคลิกไปที่ลิงค์ที่
กำหนดไว้เพื่อดำเนินกำรขั้นตอนในระบบ ASSIST ต่อไป
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แผนภำพ 1.
โครงสร้ ำงกำรติดต่ อ/ ลำดับชั้ นของระบบ ASSIST
ผู้ประกอบกำรอำเซียนธุรกิจ

ผูป้ ระสำนงำนกลำงของระบบ
ASSIST (เลขำธิ กำร
อำเซี ยน)

ธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศสมำชิกอำเซียนและมีปัญหำทำงกำรค้ำข้ำมเขตแดน
องค์กรผู้แทนในอำเซียน
สมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ หรื อสมำพันธ์ทำงธุรกิจอำจจะยื่นข้อร้องเรี ยนแบบนิรนำมแทน
สมำชิกหรื อกลุ่มสมำชิกของตนที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำแบบเดียวกันก็ได้

ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน องค์กร
ผูแ้ ทนในอำเซียน หรื อ ทนำยควำม
หรื อสำนักงำนกฎหมำยที่
จดทะเบียนในอำเซียน

ประเทศปลำยทำง

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่ได้รับอนุญำตให้ว่ำควำมในประเทศสมำชิกอำเซียนที่
ลูกควำมที่มีถิ่นพำนักหรื อในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ ร้องเรี ยนแบบนิรนำมพิพำทถึงซึง
กระทำแทนลูกควำมที่มีปัญหำทำงกำรค้ำ

ออฟไลน์

หน่วยงำนรัฐบำลแต่งตั้งหน่วยงำน
ประสำนภำยในประเทศสมำชิกที่ถูก
พิพำทผ่ำนข้อร้องเรี ยนและหำแนวทำง
ยุติ

ประเทศต้ นทำง

หน่ วยงำนรับผิดชอบ

หน่วยงำนรัฐบำลในประเทศปลำยทำงที่ได้รับ
ภำรกิจในกำรวิเครำะห์และแสวงหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกำรค้ำข้ำมเขตแดน

หน่วยงำนประสำนภำยในประเทศสมำชิกของผูร้ ้อง (ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียน หรื อ ทนำยควำมหรื อสำนักงำน
กฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน) ที่ยื่นข้อร้องเรี ยนปัญหำกำรค้ำข้ำมเขตแดน

ผู้ประสำนงำนกลำง (CA)
เลขำธิกำรอำเซียน คือ ผูป้ ระสำนงำนกลำงของระบบ ASSIST และบริ หำรจัดกำรขั้นตอนออนไลน์ภำยใต้อำนำจหน้ำที่น้ นั กำรติดต่อทั้งหมดกับกลไกหลักอื่นๆ จะต้องติดต่อและตรวจสอบผ่ำนผู ้
ประสำนงำนกลำง
ประเทศต้นทำง/หน่ วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง (HCP)
องค์กรในระดับประเทศ (หรื อที่เรี ยกว่ำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศรับผิดชอบระบบ ASSIST) ในรัฐสมำชิกของอำเซียนของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่ได้ร้องเรี ยน (หรื อที่ที่บริ ษทั สำนักงำน
ใหญ่ต้งั อยูใ่ นกรณีกำรค้ำและกำรบริ กำรนั้นๆ) ในกรณีที่จำเป็ น กระทรวง หน่วยงำน หรื อองค์กรของรัฐอำจแทรกแซงเพื่อเข้ำมำเจรจำกับผูป้ ระสำนงำนกลำง และ/หรื อ หน่วยงำนประสำนในประเทศ
ปลำยทำง
ประเทศปลำยทำง/หน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (DCP)
องค์กรในระดับประเทศ (หรื อที่เรี ยกว่ำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศรับผิดชอบระบบ ASSIST) ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ประเด็นถูกหยิบยกและของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนกำลังประสบ
กับปัญหำทำงกำรค้ำ กระทรวง หน่วยงำน หรื อองค์กรของรัฐจะตัดสินใจว่ำจะเข้ำร่ วมกับระบบ ASSIST เพือ่ เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้กบั ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนหรื อไม่ จะเข้ำร่ วมกับหน่วยงำน
ในประเทศที่มีอำนำจหรื อไม่ และจะดำเนินกำรติดต่อสื่ อสำรกับผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST หรื อไม่
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หน่ วยงำนรับผิดชอบ (RA)
หน่วยงำน หรื อผูแ้ ทนรัฐบำลต่ำงๆ ที่มีภำรกิจในกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ยื่นร้องเรี ยนโดยผูร้ ้อง (เช่น ผูป้ ระกอบกำร สมำคม หรื อ ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จด
ทะเบียนในอำเซียน) หน่วยงำนรับผิดชอบเหล่ำนี้เป็ นหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ได้มีกำรหยิบยกประเด็นปัญหำ และที่ที่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนกำลัง
ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำ ในกรณีที่หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงยอมรับพิจำรณำข้อร้องเรี ยน หน่วยงำนรับผิดชอบจะนำเสนอแนวทำงที่เป็ นไปได้แก่ผรู ้ ้องซึ่ง
ส่งผ่ำนมำยังหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง และผูป้ ระสำนงำนกลำง ในท้ำยที่สุดคือผูป้ ระกอบกำรอำเซียน องค์กรผูแ้ ทน หรื อ ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยของผู ้
ร้อง

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
พึงทรำบด้วยว่ำภำษำอังกฤษเป็ นภำษำทำงกำรที่ใช้ในระบบ และข้อร้องเรี ยนจะต้องกระทำเป็ นภำษำอังกฤษ เอกสำรสนับสนุนทั้งหมดที่อพั โหลดโดยผูร้ ้อง (เช่น เอกสำรสรุ ปเชิง
กฎหมำย รำยงำนเชิงเทคนิค และเอกสำรในลักษณะเดียวกัน) จะต้องกระทำเป็ นภำษำอังกฤษ อย่ำงไรก็ตำม เอกสำรทำงรำชกำร เช่น หลักฐำนกำรจดทะเบียน กฎหมำยในประเทศ
หนังสื อรับรอง ใบอนุญำตหรื อเอกสำรในลักษณะเดียวกันซึ่งกระทำเป็ นภำษำประจำชำติอำจจะอัพโหลดไว้ในระบบเพื่อสนับสนุนข้อร้องเรี ยน โดยจะต้องมีฉบับแปล (อย่ำงไม่
เป็ นทำงกำร) แนบมำด้วยก็ได้ ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำจำกประเทศปลำยทำงจะต้องกระทำเป็ นภำษำอังกฤษด้วยเช่นกัน

G. พื้นที่สำธำรณะของเว็บไซต์ ระบบ ASSIST
เนื่องจำกประสบกำรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำจำกข้อร้องเรี ยนทำงกำรค้ำของประเทศสมำชิกอำเซียนที่มำกขึ้นผ่ำน
ระบบ ASSIST ทำให้พอร์ทลั เว็บในระบบ ASSIST ได้จดั ทำส่วนที่เป็ นพื้นที่สำธำรณะขึ้น เมื่อเวลำผ่ำนไป
พื้นที่สำธำรณะจะได้จดั เก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่กำลังมองหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ทำงธุรกิจในภูมิภำคนี้

ข้อมูลจะรวมทั้งเรื่ องที่ประสบควำมสำเร็จ

ผูป้ ระกอบกำรเข้ำใจควำมตกลงอำเซียนได้ดียงิ่ ขึ้น

กรณีศึกษำและแนวทำงชี้แนะเพื่อช่วยให้

พื้นที่ดงั กล่ำวจะสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบกำรแบ่งปัน

ประสบกำรณ์ของตนและบทเรี ยนที่เป็ นประโยชน์ในกำรแสวงหำทำงออกในอำเซียน ไม่มีขอ้ มูลใดที่เสนอผ่ำน
พื้นที่น้ ีเป็ นควำมลับ

พื้นที่สำธำรณะจะประกอบไปด้ วยข้ อมูลดังต่ อไปนี้:
ข้อมูล/สถิติของประเภทและจำนวนที่ถูกร้องเรี ยน
คำชี้แนะเชิงปฏิบตั ิกำร
ประเด็นที่ประสบสำเร็จในกำรแก้ไข
คำชี้แนะเพื่อช่วยให้ผปู ้ ระกอบกำรสำมำรถเข้ำใจควำมตกลงอำเซียนได้ดียิ่งขึ้น
ควำมเห็นของผูใ้ ช้/ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน และ
คำแนะนำเพิ่มเติมในกำรใช้ระบบ ASSIST

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
กำรรักษำควำมลับในพื้นที่สำธำรณะจะได้รับกำรปกป้องอย่ำงเคร่ งครัด ข้อมูลใดๆ ที่บ่งชี้ผรู ้ ้องหรื อองค์กรผูแ้ ทนอื่นๆ ตลอดจนในประเด็นที่ประเทศสมำชิกอำเซียนแสดงควำม
กังวลจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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ส่ วนที่ 2:
ขั้นตอนกำรยื่นข้อร้องเรี ยน
ในส่ วนนี้ ของคู่มือจะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรรับข้อร้องเรี ยน ทั้งนี้ ตัวอย่ำงจำกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำซึ่ งอยูใ่ นภำคผนวก 4 จะช่วยทำให้เข้ำใจขั้นตอนได้มำก
ยิ่งขึ้นว่ำหน่วยงำนไหนในระบบ ASSIST ที่รับผิดชอบเรื่ องข้อร้องเรี ยน

ยื่นข้ อร้ องเรียนอย่ ำงไร
A. กำรใช้แบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนออนไลน์

1. สำหรับผู้ประกอบกำรอำเซียน
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดอำจจะยื่นข้อร้องเรี ยนโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์
ระบบ ASSIST http://assist.asean.org หรื อเลือกไปที่สัญลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบกำร’ ตรงแท็บ ‘ยื่นข้อ
ร้องเรี ยน’ ก็ได้
2. สำหรับสมำคมกำรค้ ำและองค์ กรผู้แทนอื่นๆ ในอำเซียน
สำหรับสมำคมกำรค้ำและองค์กรผูแ้ ทนอื่นๆ ในอำเซียนที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนด เช่น หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ หรื อสมำพันธ์ทำงธุรกิจสำมำรถยื่นข้อร้องเรี นโดยใช้
แบบฟอร์มออนไลน์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST โดยเลือกไปที่ ‘สมำคมกำรค้ำอำเซียน’ ตรงแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรี ยน’ ในกรณีน้ ี ข้อร้องเรี ยนต้องยื่นโดยใช้ชื่อขององค์กร
ผูแ้ ทน เนื่องจำกสมำชิกในนำมของข้อร้องเรี ยนต้องถูกระงับกำรเปิ ดเผยตัวตน กำรยื่นข้อร้องเรี ยนจะต้องใช้หมำยเลขจดทะเบียนขององค์กรผูแ้ ทนและจะไม่ปรำกฎข้อมูล
ของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนอยูใ่ นข้อร้องเรี ยนให้หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำงและ/หรื อหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงได้ทรำบเลย
3. สำหรับทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
สำหรับทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดสำมำรถยื่นข้อร้องเรี ยนโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเว็บไซต์ระบบ
ASSIST โดยเลือกไปที่ ‘ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยในอำเซียน’ ตรงแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรี ยน’ ในกรณี น้ ี กำรยื่นข้อร้องเรี ยนจะต้องใช้ใบอนุญำตวิชำชีพของนำยควำม
และจะไม่ปรำกฎข้อมูลของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนอยูใ่ นข้อร้องเรี ยนให้หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำงและ/หรื อหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงได้ทรำบเลย
อย่ำงไรก็ตำม กฎพิเศษใช้บงั คับกับข้อร้องเรี ยนที่ยื่นโดยทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนของอำเซียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ก่อนที่จะมีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนเข้ำมำ
ในระบบ ASSIST ในนำมของลูกควำมซึ่งต้องเป็ นผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน โดยทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยของอำเซียน
จะต้องติดต่อเลขำธิกำรอำเซียนและให้ขอ้ มูลที่กำหนดเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนทำงวิชำชีพและลูกควำมที่ไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยตัวตน ในกำรทำเช่นว่ำนั้น โปรดดำวน์โหลด
แบบฟอร์มที่จำเป็ นจำกเว็บไซต์ระบบ ASSIST (http://assist.asean. org/complaint/?m=42&type=law) และส่งแบบฟอร์มนั้นมำยังเลขำธิกำร
อำเซียนตำมที่ได้กำหนดไว้แล้วในแบบฟอร์ม c. เมื่อเลขำธิกำรอำเซียนได้ให้รหัสลับสำหรับเรื่ องร้องเรี ยน (Confidential Case Code: CCC) ทำงอีเมลล์แก่
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยแล้ว ข้อร้องเรี ยนนั้นถือว่ำได้มีกำรยื่นแล้วในระบบ ASSIST โดยผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้ รหัสลับสำหรับเรื่ องร้องเรี ยน
(Confidential Case Code: CCC) เป็ นสิ่ งที่ใช้แทนรำยละเอียดกำรติดต่อของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนซึ่งช่วยให้หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมัน่ ใจได้
ว่ำข้อร้องเรี ยนแบบนิรนำมจะได้ยื่นในนำมของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนและมีกำรตรวจสอบโดยเลขำธิกำรอำเซียน รหัสเรื่ องร้องเรี ยนที่เป็ นควำมลับดังกล่ำวจะถูกใส่ไว้ในข้อ
ร้องเรี ยนในเว็บไซต์ระบบ ASSIST ตรงหัวข้อ ‘รำยละเอียดข้อร้องเรี ยน’ ของแบบฟอร์มโดยสำนักงำนกฎหมำยหรื อทนำยควำม
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โปรดใส่ ข้อมูลสำคัญลงไปในแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรียนออนไลน์ !
แบบฟอร์มออนไลน์จะให้ใส่ขอ้ มูลที่กำหนด รวมทั้งชื่อและรำยละเอียดของธุรกิจ (ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของผูร้ ้อง เช่น ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน สมำคมกำรค้ำและองค์กรผูแ้ ทนอื่นๆ
ในอำเซียน หรื อทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน) รำยละเอียดกำรติดต่อ และรำยละเอียดของข้อร้องเรี ยน ในส่วนของ ‘รำยละเอียด’ ในหัวข้อ
‘รำยละเอียดของข้อร้องเรี ยน’ จะต้องกรอกข้อมูลอย่ำงเหมำะสม (เช่น ควรจะต้องอธิบำยรำยละเอียดของปัญหำที่ประสบ) เพื่อที่ว่ำผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST จะ
สำมำรถระบุปัญหำได้อย่ำงชัดเจนในบริ บทเฉพำะของควำมตกลงอำเซียนต่ำงๆ อีกทั้ง ตำรำงอ้ำงอิงว่ำด้วยรำยกำรประเภทสิ นค้ำย่อยและรำยกำรภำคหลัก และภำคย่อยของกำร
บริ กำรก็ได้กำหนดเอำไว้ให้แล้วอยูใ่ นภำคผนวกที่ 1 ของคู่มือนี้ เพื่อที่จะได้ให้คำชี้แนะในกำรกรอก ‘ประเภทของปัญหำที่พบ’ และ ‘รำยละเอียดภำคบริ กำร’ ในหัวข้อ
‘รำยละเอียดของข้อร้องเรี ยน’ ของแบบฟอร์มร้องเรี ยน
เอกสำรสนับสนุนอย่ำงกำรจดทะเบียนธุรกิจของผูป้ ระกอบกำรอำเซียน หรื อสมำคมกำรค้ำอำเซี ยน (หรื อองค์กรผูแ้ ทนอื่นๆ ในอำเซียน) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพของ
ทนำยควำมเพื่อยื่นพร้อมกับข้อร้องเรี ยนจะยื่นโดยทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน กฎหมำยหรื อมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง รำยกำรของควำมมุ่งหมำยภำยใต้
กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำร” หรื อ AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) (สำหรับกำรค้ำในบริ กำรที่ขอ้ ร้องเรี ยนนั้นเกี่ยวข้อง)
และข้อโต้แย้งทำงกฎหมำย หลักฐำนข้อเท็จจริ ง และวิธีกำรเยียวยำที่เป็ นไปได้ซ่ ึงได้กระทำไปแล้วในประเทศก็ควรจะใส่เข้ำไปในข้อร้องเรี ยนด้วย เพื่อที่จะช่วยให้ผปู ้ ระสำนงำน
กลำงตัดสิ นใจว่ำจะรับข้อร้องเรี ยนไว้พิจำรณำหรื อไม่

ผูร้ ้องอำจจะเสนอข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เป็ นไปได้มำด้วยก็ได้เพื่อช่วยให้ข้นั ตอนและกำรระบุแนวทำง

แก้ปัญหำได้คลี่คลำยเร็วขึ้น ข้อร้องเรี ยนที่มีขอ้ มูลและเอกสำรที่ครบถ้วนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหำทำงออกจะมีโอกำสที่จะได้รับกำรพิจำรณำโดยประเทศปลำยทำงสูงกว่ำ
ข้อมูลข้ำงต้นนี้อำจจะส่งมำเป็ นเอกสำรแนบของแบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนในรู ปของเอกสำรอิเล็กทรอนิคส์ก็ได้
โดยช่องว่ำงที่แสดงเครื่ องหมำย (*)นั้นจำเป็ นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์ หำกผูร้ ้องไม่แน่ใจว่ำจะกรอกอะไรในช่องดังกล่ำว สัญลักษณ์ปมุ่

จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้ำไปเพื่ออ่ำน

รำยละเอียดคำแนะนำว่ำต้องกรอกอะไรในแต่ละช่องของ ‘รำยละเอียดข้อร้องเรี ยน’
ผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST อำจจะเรี ยกให้ส่งข้อร้องเรี ยนใหม่หำกพบว่ำข้อมูลที่สำคัญนั้นไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถูกต้อง (สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหัวข้อ C.2.
ของส่วนที่ 3 ‘บทบำทและควำมรับผิดชอบของผูป้ ระสำนงำนกลำง’ ของคู่มือนี้ )

B. ขั้นตอนในกำรยื่นข้ อร้ องเรียน

1. สำหรับผู้ประกอบกำรอำเซียน หรื อองค์ กรผู้แทนในอำเซียน

กำรยื่นข้ อร้ องเรียน
สำหรับผูป้ ระกอบกำรอำเซียน หรื อสมำคมกำรค้ำและองค์กรผูแ้ ทนอื่นๆ ในอำเซียนที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดจะต้อง
เตรี ยมและยื่นข้อร้องเรี ยน (ซึ่งอยูภ่ ำยใต้ขอบเขตของระบบ ASSIST) โดยใช้แบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนออนไลน์จำก
เว็บไซต์ ระบบ ASSIST: http://assist.asean.org ในสัญลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน’ หรื อ ‘สมำคม
กำรค้ำ’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรี ยน’ องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนหรื อกลุ่มสมำชิกหำกผูป้ ระกอบกำรอำเซียนประสงค์ที่จะไม่
เปิ ดเผยตัวตน รำยละเอียดที่ตอ้ งใส่จะถูกตรวจสอบโดยระบบเพื่อรับรองว่ำข้อมูลที่สำคัญจะอยูค่ รบสมบูรณ์
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ข้ อมูลสำคัญเพิม่ เติม
ในกำรที่จะทำรู ปคดีไปโดยตลอด ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้/ เป็ นที่โต้เถียงได้ก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรี ยนนั้น ผูร้ ้องอำจจะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนับสนุนที่เป็ นไปได้จำกรัฐบำล
ต้นทำงก่อนที่จะได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนผ่ำนระบบ ASSIST อีกทั้งยังสำมำรถขอคำชี้แนะและควำมช่วยเหลือจำกที่ปรึ กษำ ทนำยควำม สำนักงำนกฎหมำย หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ
สมำพันธ์ทำงธุรกิจ และสมำคมกำรค้ำ

กำรรับทรำบข้ อร้ องเรียน
เมื่อยื่นข้อร้องเรี ยนแล้ว ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนหรื อองค์กรผูแ้ ทนอำเซียนจะได้รับกำรตอบรับอัตโนมัติของเว็บไซต์ซ่ ึงปรำกฏตำมข้ำงล่ำงนี้

ผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST จะได้รับทรำบถึงกำรส่งข้อร้องเรี ยนใหม่ และจะมีกำรส่ งข้อควำมดังตัวอย่ำงที่ปรำกฎด้ำนล่ำงนี้ไปยังที่อยูข่ องผูร้ ้องตำมอีเมลล์ที่ได้ให้ไว้
ในแบบฟอร์มข้อร้องเรี ยน
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อีเมลล์ถึงผูป้ ระกอบกำรอำเซียนหรื อองค์กรผูแ้ ทนอำเซียนจะประกอบด้วยรำยละเอียดพื้นฐำนของกำรส่งข้อร้องเรี ยนและหมำยเลขข้อร้องเรี ยนหรื อรหัสติดตำมข้อร้องเรี ยน
(รหัสติดตำม) ซึ่งระบบ ASSIST จะกำหนดไว้ให้กบั ข้อร้องเรี ยนโดยอัตโนมัติเพื่อที่ผรู ้ ้องจะสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของข้อร้องเรี ยน (รำยละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับกำร
ติดตำมข้อร้องเรี ยนจะอยูใ่ นหัวข้อ E ‘ผูร้ ้องอำจจะตรวจสอบควำมคืบหน้ำของข้อร้องเรี ยน’ ของส่วนที่ 2 นี้) ทั้งนี้ ผูร้ ้อง/เจ้ำของที่อยูต่ ำมอีเมลล์จะต้องตอบกลับโดยยืนยันกำรส่ง
ข้อร้องเรี ยนโดยเพียงแค่คลิกไปที่ลิงค์ที่กำหนดไว้ในอีเมลล์ เมื่อผูร้ ้องคลิกตำมลิงค์ดงั กล่ำว จะปรำกฏเพจต่อไปนี้ข้ นึ มำอัตโนมัติบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์
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กำรยืนยันควำมถูกต้ องโดยผู้ประสำนงำนกลำง
ผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST จะทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเพื่อตัดสิ นควำมสมบูรณ์ (เช่น ข้อร้องเรี ยนอยู่ในขอบเขตของระบบ ASSIST หรื อไม่) และผลของกำร
ตรวจสอบดังกล่ำวจะใช้เวลำภำยใน 10 วันทำกำร หลังจำกนั้น จึงมีมติว่ำ:
รับข้อร้องเรี ยนและส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศ (เช่น หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง และหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง)
อำจจะเรี ยกให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม (ไม่สมบูรณ์ ) หรื อขอให้ผูร้ ้องทบทวนข้อร้องเรี ยนใหม่ (โปรดดูคำอธิบำยกำรดำเนินกำรของผูป้ ระสำนงำนกลำงในหัวข้อ C.2. ของส่วนที่
3 ของคู่มือนี้) หรื อ
ไม่รับข้อร้องเรี ยนเพรำะต้องห้ำม พร้อมด้วยเหตุผลของกำรปฏิเสธกำรพิจำรณำ

มติของหน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงที่จะยอมรั บหรื อปฏิเสธ
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (ภำยในประเทศสมำชิกอำเซียนที่พิพำทซึ่งจะต้องแสวงหำทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำ) จะทบทวนรำยละเอียดของข้อร้องเรี ยนภำยใน
10 วันทำกำรและมีมติว่ำ:
จำกรำยละเอียดของข้อมูลที่ได้รับ ข้อร้องเรี ยนมีมูล จึงรับไว้พิจำรณำ
อีเมลล์แจ้งกำรรับไว้พิจำรณำจะส่งมำยังผูป้ ระสำนงำนกลำงและหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง
รำยละเอียดจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงำนรับผิดชอบเพื่อที่จะเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ หรื อ
ข้อร้องเรี ยนไม่มีมูล หรื อภำยหลังปรึ กษำหำรื อกับหน่วยงำนในประเทศที่เกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมีมติว่ำกลไก ASSIST ไม่ใช่ช่องทำงที่
เหมำะสม จึงไม่รับไว้พิจำรณำ ทั้งนี้ อีเมลล์จะส่งมำยังผูป้ ระสำนงำนกลำงและหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำงให้รับทรำบ พร้อมด้วยเหตุผลของกำรปฏิเสธกำร
พิจำรณำของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง

35

ASSIST TOOLKIT

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
หำกหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงยอมรับข้อร้องเรี ยนเพื่อพิจำรณำและส่งต่อไปยังหน่วยงำนรับผิดชอบเพื่อให้ตอบกลับ หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงก็พึงที่
จะติดตำมควำมคืบหน้ำและได้รับคำตอบจำกหน่วยงำนรับผิดชอบภำยในกรอบระยะเวลำที่ตกลงกันไว้ในระบบ ASSIST

กรอบระยะเวลำที่ต้งั ในแต่ละขั้นตอนของระบบ

ASSIST ปรำกฎอยูใ่ นหัวข้อ D ‘กรอบระยะเวลำของกำรยื่นข้อร้องเรี ยน’ ของส่วนที่ 2 ในคู่มือนี้

ผู้ประสำนงำนกลำงตอบกลับพร้ อมมติกำรตัดสิ น
กำรตอบกลับ เช่น ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปั ญหำจะถูกส่งโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมำยังผูป้ ระสำนงำนกลำงภำยใน 30-50 วันทำกำร และ:
กำรตอบกลับหรื อข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำจะถูกตรวจสอบโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงในแง่ของกำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมซึ่งต้องประสบและได้บรรยำยเอำไว้อยูใ่ น
ข้อร้องเรี ยน
ในขั้นนี้จะช่วยให้ผปู ้ ระสำนงำนกลำงมีโอกำสที่จะหำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อควำมชัดเจน (หำกจำเป็ น) ก่อนที่จะลงบันทึกรำยละเอียด กำรตอบกลับหรื อข้อเสนอแนะแนว
ทำงแก้ไขปัญหำและแจ้งมติกำรตัดสิ นนั้นให้ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้ ้อง) หรื อ องค์กรผูแ้ ทนอำเซียนได้รับทรำบ
ผูป้ ระสำนงำนกลำงจะถ่ำยทอดกำรตอบกลับของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมำยังผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้ ้อง) หรื อองค์กรผูแ้ ทนอำเซียนได้รับทรำบมติ
กำรตัดสิ นนั้น

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำทั้งหมดจะต้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับเจตจำนงค์ของอำเซียน ตลอดจนกฎและระเบียบของประเทศสมำชิกอำเซียนที่มีอยูแ่ ละใช้บงั คับ

ผู้ร้องตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกลับมำ
ภำยหลังที่ส่งข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำโดยประเทศสมำชิกอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST แล้ว ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้ ้อง) หรื อองค์กรผูแ้ ทนอำเซียนจะรับแจ้งทำง
อีเมลล์และขอให้ตอบกลับแบบสอบถำมควำมพึงพอใจโดยคลิกไปที่ พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ โดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้ ้อง) หรื อองค์กรผูแ้ ทนอำเซียนจะถูกพำไปยัง
เว็บไซต์ระบบ ASSIST เพื่อตอบแบบสอบถำมดังกล่ำว ตลอดจนให้ควำมเห็น โดยเฉพำะในกรณีที่ไม่พึงพอใจ
หำกผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้ ้อง) หรื อองค์กรผูแ้ ทนอำเซียนซึ่งยื่นข้อร้องเรี ยนไม่พึงพอใจกับผลลัพธ์ ก็สำมำรถที่จะส่งข้อร้องเรี ยนไปยังองค์กรระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโส
เพื่อติดตำมกำรดำเนิ นงำนตำมพันธกรณีควำมตกลงของอำเซียน หรื อประเทศสมำชิกอำเซียนหรื อกลไกระงับข้อพิพำทของอำเซียนผ่ำนหน่วยงำนกำรจดทะเบียนธุรกิจของ
ประเทศสมำชิกอำเซียนก็ได้
ผูร้ ้องอำจจะตัดสิ นใจที่จะระงับข้อพิพำททำงศำลหรื อกลไกระงับข้อพิพำทอื่นๆ ในประเทศ (เช่น กำรไกล่เกลี่ย กำรประณีประนอม หรื อกำรอนุญำโตตุลำกำร) ภำยในเขต
อำนำจของประเทศสมำชิกอำเซียนก็ได้
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ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
เมื่อได้มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำแล้ว พึงระลึกว่ำระบบ ASSIST ถูกก่อตั้งเพื่อให้เป็ นกลไกที่ปรึ กษำหำรื อแต่ไม่ผูกพันระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน และคำแนะนำ
นั้นมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหำเป็ นกำรเฉพำะบนพื้นฐำนที่ไม่ได้ไปตัดสิ นว่ำใครถูกหรื อใครผิด หรื อไปตัดสิ นควำมสอดคล้องกันของกฎหมำยอำเซียนของรัฐสมำชิก ตลอดจน
กฎหมำย กฎระเบียบ ขั้นตอน และ/หรื อแนวปฏิบตั ิที่พิพำทผ่ำนระบบ ASSIST
นอกจำกนี้ ข้อมูลที่ให้ผ่ำนผูร้ ้องจะต้องถูกนำมำใช้ในระบบ ASSIST และโดยกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำข้อร้องเรี ยนในระบบ ASSIST เท่ำนั้น ขั้นตอนที่เหมำะสมจะ
ได้ดำเนินกำรอย่ำงระมัดระวังโดยพิจำรณำถึงควำมลับทำงกำรค้ำและข้อมูลส่วนบุคคลตลอดเวลำ โดยเฉพำะเมื่อต้องส่งต่อข้อมูลระหว่ำงเครื อข่ำย
ผูร้ ้องอำจจะเลือกที่จะถอนข้อร้องเรี ยน ณ ขั้นตอนใดก็ได้จนกว่ำจะได้มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำโดยระบบ ASSIST
2. สำหรั บทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน

กำรดำวน์ โหลดแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยนแบบนิรนำม
หำกทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนจะยื่นข้อร้องเรี ยนในนำมของลูกควำม ก่อนที่จะยื่นนั้น ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยจะต้องดำวน์โหลด
แบบฟอร์มที่จำเป็ นจำกเว็บไซต์ระบบ

ASSIST

ในหัวข้อ

‘ยื่นข้อร้องเรี ยน:

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยในอำเซียน’

หรื อตำมลิงค์ที่กำหนดไว้ขำ้ งล่ำงนี้

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

ยื่นแบบฟอร์ มนิรนำมและเอกสำรอื่นๆ ที่กำหนดให้ กับเลขำธิกำรอำเซียน/ ผู้ประสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST
เมื่อทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยจะยื่นแบบฟอร์ม ให้ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยจะต้องส่งทำงอีเมลล์ไปยังเลขำธิกำรอำเซียนที่ assist@asean.org พร้อม
ด้วย (1) กำรจดทะเบียน/ เอกสำรใบอนุญำตวิชำชีพทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำย (หำกต้นฉบับไม่ใช่ภำษำอังกฤษ ให้แนบฉบับแปลแบบไม่เป็ นทำงกำรมำด้วย) และ (2)
เอกสำรจดทะเบียนบริ ษทั / ธุรกิจของลูกควำม (ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน) ที่ซ่ ึงข้อร้องเรี ยนได้ยื่นแบบนิรนำมให้
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เลขำธิกำรอำเซียนตอบกลับ
เลขำธิกำรอำเซียนจะตอบกลับมำยังทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนว่ำเอกสำรดังกล่ำวที่ส่งมำนั้นครบตำมข้อกำหนดและสมบูรณ์หรื อไม่
หำกเอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เลขำธิกำรอำเซียนออกรหัสลับสำหรับเรื่ องร้องเรี ยน(Confidential Case Code: CCC) ทำงอีเมมล์ให้แก่ทนำยควำมหรื อ
สำนักงำนกฎหมำยเพื่อที่ว่ำกำรยื่นข้อร้องเรี ยนเป็ นอันเสร็จสิ้ น
หำกเอกสำรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เลขำธิกำรอำเซียนเรี ยกให้ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยส่งเอกสำรที่ยงั คงขำดอยูม่ ำให้ครบถ้วน

ยื่นข้ อร้ องเรียน
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนจัดเตรี ยมและยื่นข้อร้องเรี ยนโดยใช้แบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนออนไลน์จำกเว็บไซต์

ระบบ

ASSIST:

http://assist.asean.org ในสัญลักษณ์ ‘ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยในอำเซียน’ หรื อ ‘สมำคมกำรค้ำ’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรี ยน’ รำยละเอียดที่ตอ้ งใส่จะถูก
ตรวจสอบโดยระบบเพื่อรับรองว่ำข้อมูลที่สำคัญจะอยูค่ รบสมบูรณ์

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
รหัสลับสำหรับเรื่ องร้องเรี ยน(Confidential Case Code: CCC) ที่ออกโดยเลขำธิกำรอำเซียนจะต้องใส่ลงไปในข้อร้องเรี ยนในหัวข้อ ‘รำยละเอียดข้อร้องเรี ยน’ ของ
แบบฟอร์ม

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนจึงดำเนินกำรระบบ ASSIST ต่ อไปโดยทำตำมขั้นตอนเดิมในกำรจัดกำรข้ อ
ร้ องเรี ยนให้ กับผู้ประกอบกำรอำเซียนและองค์ กรผู้แทนอำเซียนตำมที่ได้ แจกแจงข้ ำงต้ น

C. แผนผังขั้นตอนระบบ ASSIST
แผนผังข้ำงล่ำงทั้งสองแผนผังนี้จะอธิบำยขั้นตอนพื้นฐำนในกำรจัดกำรข้อร้องเรี ยนซึ่งยื่นโดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียนและองค์กรผูแ้ ทนอำเซียน

ในขณะที่แผนผังอันที่สองจะ

อธิบำยขั้นตอนในกำรจัดกำรข้อร้องเรี ยนซึ่งยื่นโดยทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
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แผนภำพ 2.
ข้ อร้ องเรียนที่ยื่นโดยผู้ประกอบกำรอำเซียนหรื อองค์ กรผู้แทนในอำเซียน

แผนภำพ 3.
ข้ อร้ องเรียนที่ยื่นโดยทนำยควำมและสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
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D. กรอบระยะเวลำของกำรยื่นข้ อร้ องเรียน
ควำมคืบหน้ ำในกำรจัดกำรข้ อร้ องเรียนจะถูกตรวจสอบและตอบกลับภำยในกรอบระยะเวลำดังต่ อไปนี้:
10 วันทำกำร

10 วันทำกำร

ผู้ประสำนงำนกลำงมีมติที่จะรับเรียก
ให้ แก้ไข (ไม่ สมบูรณ์ ) รับหรื อปฏิเสธ
ข้ อร้ องเรียน.

หน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมี
มติที่จะไม่ รับไว้พิจำรณำ

30 วันทำกำร

หำกข้ อร้ องเรียนได้ รับกำรพิจำรณำ หน่ วยงำน
ประสำนในประเทศจะต้ องได้ รับคำตอบ/
ข้ อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขจำกหน่ วยงำน
รับผิดชอบและตอบกลับมำยังผู้ประสำนงำน
หลัก ซึ่งจะได้ ส่งต่ อไปยังผู้ร้องต่ อไป

20 วันทำกำร

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงอำจจะขอขยำยเวลำหำก
ไม่แล้วเสร็จภำยใน 30 วันทำกำรกับผูป้ ระสำนงำนกลำง

1. ขอขยำยระยะเวลำ
ในกรณีที่หน่วยงำนรับผิดชอบภำยในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ ร้องเรี ยนพิพำทถึงกำลังหำแนวทำงแก้ไขปัญหำทำงกำรค้ำที่ผรู ้ ้องประสบอยู่

และไม่สำมำรถที่จะทำให้

แล้วเสร็จได้ภำยใน 30 ทำกำรซึ่งกำหนดโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงของระบบ ASSIST อันเนื่องมำจำกควำมซับซ้อนของเรื่ อง และเรี ยกให้มีกำรปรึ กษำหำรื อกับหน่วยงำน
ในประเทศเพิ่มเติม ให้หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงอำจจะขอขยำยระยะเวลำก็ได้
ผูป้ ระสำนงำนกลำงอำจจะขยำยระยะเวลำออกไปสูงสุด 20 วันทำกำรเมื่อหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงได้ร้องขอขยำยเวลำก็ได้
กรอบเวลำที่ขยำยจะต้องไม่เป็ นกำรขยำยระยะเวลำรวมที่หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงจะต้องนำส่งข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำมำกกว่ำ 50 วันทำกำร
นับจำกวันที่ขอ้ ร้องเรี ยนถูกรับไว้พิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง
กำรขยำยระเวลำจะต้องมีกำรจัดทำบันทึกภำยในระบบและผูป้ ระสำนงำนกลำงจะต้องแจ้งหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงถึงกรอบระยะเวลำที่ขยำยไปเพื่อให้
นำส่งข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ในกำรขยำยกรอบระยะเวลำ ระบบ ASSIST ทั้งระบบไม่ควรจะใช้เวลำเกิน 60 วันนับจำกวันที่ขอ้ ร้องเรี ยนถูกพิจำรณำโดยผูป้ ระสำนงำนกลำง

2. กำรติดตำมควำมล่ำช้ ำ
เมื่อเกิดกรณี ล่ำช้ำโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงหรื อหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง กำรแจ้งเตือนให้ต้องดำเนิ นกำรภำยในระยะเวลำ
ซึ่ งเป็ นสัญญำณไฟสี เหลือหรื อสี แดง

จะปรำกฎขึ้นและแสดงต่อหน้ำจอแสดงผลของผูป้ ระสำนงำนกลำงหรื อหน่ วยงำนประสำนใน

ประเทศปลำยทำง รวมทั้งกำรแสดงผลของผูร้ ้องเกี่ยวกับสถำนะของข้อร้องเรี ยนเมื่อเข้ำสู่ ระบบในเว็บไซต์
กำรแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำนอีเมล์ของระบบจะส่งไปยังผูป้ ระสำนงำนกลำงและหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง และสำเนำไปให้หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำงด้วย หำกไม่
มีกำรดำเนิ นกำรใดๆ จำกผูป้ ระสำนงำนกลำง และ/หรื อหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงภำยในกรอบเวลำที่กำหนด
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เมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน หำกผูป้ ระสำนงำนกลำงไม่ได้แจ้งกับผูร้ ้องภำยใน 10 วันทำกำรภำยหลังที่ได้มีกำรยื่นแล้ว ผูป้ ระสำนงำนกลำงจะได้รับกำรแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำน
อีเมลล์จำกระบบ ASSIST ภำยใน 7 วันปฏิทินภำยหลังที่ได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยน ผูป้ ระสำนงำนกลำงจะต้องมีมติว่ำจะรับ เรี ยกให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) หรื อปฏิเสธไม่รับ
พิจำรณำข้อร้องเรี ยนภำยใน 10 วันทำกำร
หำกผูป้ ระสำนงำนกลำงยังไม่ตอบกลับมำยังผูร้ ้อง ผูป้ ระสำนงำนกลำงก็จะได้รับกำรแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำนอีเมลล์จำกระบบ ASSIST ภำยใน 14 วันปฏิทินภำยหลังที่ได้
มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยน โดยแจ้งให้ผปู ้ ระสำนงำนกลำงให้ดำเนินกำรตำมที่กำหนดเพื่อให้ไปสู่ข้นั ตอนต่อไปของระบบ ASSIST ได้

ตัวอย่ำงของกำรแจ้งเตือนทำงอีเมลล์ที่ส่งไปยังผูป้ ระสำนงำนกลำงกรณี ล่ำช้ำ

หำกข้อร้องเรี ยนได้รับกำรพิจำรณำโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงและส่งต่อไปยังหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง แต่หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงไม่ติดต่อกลับ
ภำยใน 10 วันทำกำร หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงจะได้รับกำรแจ้งเตือนอัตโนมัตผ้ ่ำนอีเมลล์จำกระบบ ASSIST ภำยใน 7 วันปฏิทินภำยหลังที่ได้มีกำรรับข้อ
ร้องเรี ยนไว้พิจำรณำโดยผูป้ ระสำนงำนกลำง หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงจะจะต้องมีมติว่ำจะรับหรื อปฏิเสธไม่รับพิจำรณำข้อร้องเรี ยนภำยใน 10 วันทำกำร
หำกหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงยังไม่ตอบกลับมำยังผูร้ ้อง

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงก็จะได้รับกำรแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำนอีเมลล์จำกระบบ

ASSIST ภำยใน 14 วันปฏิทินภำยหลังที่ได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยน โดยแจ้งให้ หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงให้ดำเนินกำรตำมที่กำหนดเพื่อให้ไปสู่ข้นั ตอนต่อไป
ของระบบ ASSIST ได้

ตัวอย่ำงของกำรแจ้งเตือนทำงอีเมลล์ที่ส่งไปยังหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงกรณี ล่ำช้ำ
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ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม
กรอบระยะเวลำแก้ไขปัญหำกำรค้ำข้ำมเขตแดนภำยใต้ระบบ ASSIST จะต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันทำกำร (เว้นแต่จะขอขยำยระยะเวลำสูงสุดไม่เกิน 20 วันทำกำร) นับจำก
วันที่ขอ้ ร้องเรี ยนได้รับกำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (ประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ ร้องเรี ยนพิพำทถึง)

ภำคผนวก 2 ‘แผนผังกลไกระบบ ASSIST และกรอบระยะเวลำ’ ของคู่มือนี้จดั ทำรำยละเอียดแต่ง่ำยต่อกำรดำเนินตำมขั้นตอนในระบบ
ASSIST

E. ผู้ร้องอำจจะตรวจสอบควำมคืบหน้ ำของข้ อร้ องเรียน
ในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของข้อร้องเรี ยน เลือกแท็บ ‘ติดตำมข้อร้องเรี ยน’ ในเว็บไซต์ http://assist.asean.org และในเพจข้ำงล่ำงนี้ ก็จะปรำกฎขึ้น ผูร้ ้องอำจจะเข้ำ
สู่ระบบโดยใช้อีเมลล์ของตนเองและรหัสติดตำมซึ่งได้รับเมื่อตอนยืนยันข้อควำมส่งข้อร้องเรี ยน

กำรใช้รหัสติดตำม ระบบจะแสดงแก่ผรู ้ ้องเกี่ยวกับรำยละเอียดของข้อร้องเรี ยนและขั้นตอนที่ดำเนินกำรอยูโ่ ดยระบบ ASSIST ในหน้ำจอแสดงผลของผูร้ ้องในระบบ ASSIST
ในตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้จะแสดงหน้ำจอแสดงผลของผูร้ ้องในระบบ ASSIST ซึ่งใช้ขอ้ มูลที่แต่งขึ้นสำหรับกำรสำธิตเท่ำนั้น ข้อร้องเรี ยนนี้จะพิพำทเกี่ยวกับปัญหำกำรค้ำกับประเทศ
สมำชิกอำเซียน Y โดยมีทนำยควำมที่จดทะเบียนในอำเซียนเป็ นผูแ้ ทนและลูกควำมของผูร้ ้องซึ่งจดทะเบียนธุรกิจอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน X (เช่น ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน)
ซึ่งประสงค์ที่จะปกปิ ดตัวตน
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ระบบ ASSIST ได้รับและรับทรำบข้อร้องเรี ยนโดยทำงข้อควำมอีเมลล์
ผูป้ ระสำนงำนกลำงจะทำกำรตรวจสอบเบื้องต้น หำกข้อร้องเรี ยนพบว่ำไม่สมบูรณ์ (พร้อมด้วยเหตุผลประกอบในอีเมลล์ให้กบั ผูร้ ้อง) และผูป้ ระสำนงำนกลำงจะเรี ยกให้
ทนำยควำมที่จดทะเบียนในอำเซียนเพื่อปรับแก้ขอ้ ร้องเรี ยนและจัดหำข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อร้องเรี ยนได้รับกำรปรับแก้และส่งใหม่อีกครั้งโดยทนำยควำมในวันเดียวกัน และ
สถำนะของข้อร้องเรี ยนยังคงอยู่ (ตำมประวัติของข้อร้องเรี ยน) กับผูป้ ระสำนงำนเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และกำรยอมรับพิจำรณำ

ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงผลของผูร้ ้องในระบบ ASSIST ของผูร้ ้องเพื่อตรวจดูสถำนะข้อร้องเรี ยนของตน
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ภำคผนวก 1.
ตำรำงอ้ ำงอิง
1.1. รำยกำรประเภทสิ นค้ ำย่ อย

1

2.4.1. ประเภทสินค้ำย่อย
I.

สินค้ ำ

1.

มำตรกำรที่เกี่ยวกับภำษี

2.

กฎว่ำด้วยถิ่นกำเนิดของสินค้ ำ

3.

มำตรกำรที่ไม่ใช่ ภำษี

3.1

มำตรกำรสุ ขอนำมัยและสุ ขอนำมัยพืช

3.2

3.3

3.1.1

ข้อห้ำมและข้อจำกัดของกำรนำเข้ำสำหรับสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช

3.1.2

ขีดจำกัดสำหรับปริ มำณสำรตกค้ำงสูงสุด หรื อข้อจำกัดกำรใช้สำรเคมี

3.1.3

ข้อกำหนดในกำรติดฉลำก กำรทำเครื่ องหมำย และบรรจุภณ
ั ฑ์

3.1.4

ข้อกำหนดทำงสุขลักษณะ

3.1.5

กำรดูแลและกำรกำจัดพืชและศัตรู และโรคที่ติดมำกับผลิตภัณฑ์ (เช่น กำรดูแลหลังกำรเก็บเกี่ยว)

3.1.6

ข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรผลิตหรื อกระบวนภำยหลังกำรผลิต

3.1.7

กำรตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช

3.1.8

มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืชที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.2.1

ข้อห้ำมและข้อจำกัดของกำรนำเข้ำสำหรับอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.2.2

ขีดจำกัดสำหรับปริ มำณสำรพิษหรื อกำรใช้สำรเคมีอย่ำงจำกัด

3.2.3

ข้อกำหนดในกำรติดฉลำก กำรทำเครื่ องหมำย และบรรจุภณ
ั ฑ์

3.2.4

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรผลิตหรื อภำยหลังกำรผลิต

3.2.5

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

3.2.6

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภำพผลิตภัณฑ์หรื อกำรใช้งำน

3.2.7

กำรตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวกับอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.2.8

มำตรกำรอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

กำรตรวจสอบกำรจัดส่ งล่วงหน้ ำและระเบียบพิธีอื่นๆ

3.3.1

กำรตรวจสอบกำรจัดส่งล่วงหน้ำ

3.3.2

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรส่งตรง

3.3.3

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรผ่ำนไปยังด่ำนศุลกำกรเฉพำะ

3.3.4

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรนำเข้ำและกำรตรวจตรำ และมำตรกำรอื่นๆ เกี่ยวกับใบอนุญำตที่ให้นำเข้ำได้ในทุกกรณี

3.3.5

ระเบียบพิธีอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

1 กำรแบ่งกลุ่มนี้มำจำกกำรแบ่งกลุ่มที่เสนอและได้รับกำรรับรองให้ใช้ในคลังข้อมูลทำงกำรค้ำของอำเซียนที่เกี่ยวกับพันธกรณีที่ตอ้ งแจ้งเตือนภำยใต้มำตรำ 13 ATIGA
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3.4

3.5

มำตรกำรเงื่อนไขเพื่อกำรปกป้องทำงกำรค้ ำ

3.4.1

มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด

3.4.2

มำตรกำรตอบโต้กำรอุดหนุน

3.4.3

มำตรกำรป้องกัน

ใบอนุญำตนำเข้ ำเพื่อใช้ ในกำรจำกัดกำรนำเข้ำ ปริมำณโควตำ ข้อห้ ำม และมำตกำรควบคุมปริมำณนอกเหนือไปจำกมำตรกำรสุ ขอนำมัยและสุ ขอนำมัยพืชหรื ออุปสรรคทำง
เทคนิคต่อกำรค้ ำ

3.6

3.7

3.8

3.9

3.5.1

กระบวนกำรขอนำเข้ำเพื่อใช้ในกำรจำกัดกำรนำเข้ำนอกเหนือไปจำกกำรอนุญำตทำงมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพื ช อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.5.2

ปริ มำณโควตำ

3.5.3

ข้อห้ำมนอกเหนือไปจำกมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.5.4

ข้อตกลงจำกัดกำรส่งออก

3.5.5

กำรกำหนดโควตำภำษี

3.5.6

มำตรกำรควบคุมคุณภำพที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

มำตรกำรควบคุมรำคำรวมทั้งกำรขึ้นภำษีและค่ำระวำง

3.6.1

มำตรกำรปกครองที่กระทบรำคำศุลกำกร

3.6.2

กำรควบคุมกำรกำหนดรำคำสินค้ำส่งออกโดยสมัครใจ

3.6.3

ค่ำระวำงแปรผัน

3.6.4

ค่ำระวำงพิเศษศุลกำกร

3.6.5

กำรเรี ยกเก็บภำษีเพิ่มเติมเป็ นฤดูกำล

3.6.6

กำรขึ้นภำษีเพิ่มและค่ำระวำงที่เรี ยกเก็บจำกกำรบริ กำรที่กำหนดโดยรัฐบำล

3.6.7

ภำษีภำยในและค่ำระวำงต่ำงๆ ที่เก็บจำกกำรนำเข้ำ

3.6.8

กำรประเมินรำคำทำงศุลกำกร

3.6.9

มำตรกำรควบคุมรำคำที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

มำตรกำรทำงกำรเงิน

3.7.1

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระเงินในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

3.7.2

อัตรำแลกเปลี่ยนหลำยอัตรำ

3.7.3

กฎระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสรรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศทีเ่ ป็ นทำงกำร

3.7.4

กฎระเบียบว่ำด้วยเงือ่ นไขกำรชำระกำรนำเข้ำ

3.7.5

มำตรกำรทำงกำรเงินที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

มำตรกำรที่กระทบกับกำรแข่งขัน

3.8.1

รัฐวิสำหกิจทำงกำรค้ำเพื่อกำรนำเข้ำหรื อช่องทำงเลือกกำรนำเข้ำอื่นๆ

3.8.2

กำรใช้เชิงบังคับของบริ กำรในประเทศ

3.8.3

มำตรกำรที่กระทบกับกำรแข่งขันที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

มำตรกำรกำรลงทุนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำ

3.9.1

มำตรกำรกำรบังคับใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ

3.9.2

มำตรกำรเพื่อควำมสมดุลทำงกำรค้ำ

3.9.3

มำตรกำรกำรลงทุนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

3.10 ข้อจำกัดกำรจัดจำหน่ ำย
3.10.1 ข้อจำกัดทำงภูมิศำสตร์
3.10.2 ข้อจำกัดกำรขำยต่อ
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3.11 ข้อจำกัดเกี่ยวกับบริกำรหลังกำรขำย
3.12 กำรอุดหนุนต่ำงๆ (ไม่รวมถึงกำรอุดหนุนกำรส่ งออก)
3.13 ข้อจำกัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของรัฐบำล
3.14 ทรัพย์สินทำงปัญญำ
3.15 มำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่ งออก
3.15.1 ใบอนุญำตกำรส่งสินค้ำออก ปริ มำณโควตำ ข้อห้ำม และข้อจำกัดเชิงปริ มำณอื่นๆ
3.15.2 รัฐวิสำหกิจทำงกำรค้ำเพื่อกำรนำเข้ำหรื อช่องทำงเลือกกำรนำเข้ำอื่นๆ
3.15.3 มำตรกำรควบคุมรำคำกำรส่งออก
3.15.4 มำตรกำรที่เกี่ยวกับกำรส่งสินค้ำกลับคืนไปยังต่ำงประเทศ
3.15.5 ภำษีส่งออกและค่ำระวำงต่ำงๆ
3.15.6 มำตรกำรกำรส่งออกเชิงเทคนิค
3.15.7 กำรอุดหนุนกำรส่งออก
3.15.8 สินเชื่อเพื่อกำรส่งออก
3.15.9 มำตรกำรส่งออกที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

1.2. รำยกำรภำคหลัก และภำคย่ อยของกำรบริกำร

2

1.

บริกำรทำงธุรกิจ
1.1 บริกำรทำงวิชำชีพ

1.1.1

บริ กำรทำงกฎหมำย

1.1.2

กำรบัญชี กำรตรวจสอบบัญชี และกำรลงบัญชี

1.1.3

บริ กำรทำงภำษี

1.1.4

บริ กำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรม

1.1.5

บริ กำรทำงวิศวกรรม

1.1.6

บริ กำรทำงวิศวกรรมแบบครบวงจร

1.1.7

บริ กำรออกแบบวำงแผนผังเมืองและภูมิทศั น์

1.1.8

บริ กำรทำงกำรแพทย์และทันตกรรม

1.1.9

บริ กำรทำงสัตวแพทย์

1.1.10 บริ กำรเกี่ยวกับกำรผดุงครรภ์ พยำบำล กำยภำพบำบัดและบุคคลำกรทำงกำรแพทย์
1.1.11 บริ กำรวิชำชีพอื่นๆ
1.2 บริกำรทำงคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง
1.2.1

บริ กำรให้คำปรึ กษำที่เกี่ยวกับกำรติดตั้งฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

1.2.2

บริ กำรติดตั้งซอฟท์แวร์

1.2.3

บริ กำรประมวลผลข้อมูล

1.2.4

บริ กำรฐำนข้อมูล

1.2.5

บริ กำรทำงคอมพิวเตอร์อื่นๆ และทีเ่ กี่ยวข้อง

2 รำยกำรของภำคบริ กำร และภำคบริ กำรย่อยนี้ปรับปรุ งมำจำกเอกสำรขององค์กำรกำรค้ำโลก เลขที่ #MTN/GNS/W/120, Services Sector Classification List
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1.3 บริกำรกำรวิจัยและกำรพัฒนำ
1.3.1

บริ กำรกำรวิจยั และกำรพัฒนำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

1.3.2

บริ กำรกำรวิจยั และกำรพัฒนำเกี่ยวกับสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

1.3.3

บริ กำรกำรวิจยั และกำรพัฒนำเกี่ยวกับสหวิทยำกำร

1.4 บริกำรอสั งหำริมทรัพย์
1.4.1

บริ กำรอสังหำริ มทรัพย์เกี่ยวกับกำรเป็ นเจ้ำของหรื อกำรเช่ำสินทรัพย์

1.4.2

บริ กำรอสังหำริ มทรัพย์บนฐำนของค่ำธรรมเนียมหรื อสัญญำ

1.5 บริกำรเช่ ำ/ให้ เช่ ำโดยปรำศจำกผู้ประกอบกำร
1.5.1

ที่เกี่ยวกับเรื อ

1.5.2

ที่เกี่ยวกับเครื่ องบิน

1.5.3

ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เพือ่ กำรคมนำคมอื่นๆ

1.5.4

ที่เกี่ยวกับเครื่ องมือและเครื่ องยนต์อื่นๆ

1.5.5

บริ กำรเช่ำ/ ให้เช่ำอื่นๆ โดยปรำศจำกผูป้ ระกอบกำร

1.6 บริกำรธุรกิจอื่นๆ
1.6.1

บริ กำรโฆษณำ

1.6.2

บริ กำรวิจยั กำรตลำดและกำรทำโพลสำรวจสำธำรณะ

1.6.3

บริ กำรกำรให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร

1.6.4

บริ กำรทีเ่ กี่ยวกับกำรให้คำปรึ กษำด้ำนกำรผลิต

1.6.5

บริ กำรกำรทดสอบและกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค

1.6.6

บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร กำรล่ำสัตว์ และป่ ำไม้

1.6.7

บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง

1.6.8

บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำเหมือง

1.6.9

บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต

1.6.10 บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดจำหน่ำยพลังงำน
1.6.11 บริ กำรกำรจัดจ้ำงหรื อจัดหำบุคลำกร
1.6.12 บริ กำรกำรสอบสวนและกำรรักษำควำมปลอดภัย
1.6.13 บริ กำรกำรให้คำปรึ กษำที่เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์และเทคนิค
1.6.14 บริ กำรดูแลและซ่อมบำรุ งอุปกรณ์
1.6.15 บริ กำรทำควำมสะอำดอำคำร
1.6.16 บริ กำรถ่ำยภำพ
1.6.17 บริ กำรผลิตบรรจุภณั ฑ์
1.6.18 บริ กำรพิมพ์และตีพิมพ์
1.6.19 บริ กำรจัดประชุม
1.6.20 บริ กำรธุรกิจอื่นๆ

2. บริกำรด้ำนกำรติดต่ อสื่ อสำร
2.1 บริกำรไปรษณีย์
2.2 บริกำรขนส่ ง
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2.3 บริกำรโทรคมนำคม
2.3.1

บริ กำรสื่อสำรทำงเสียงผ่ำนโทรศัพท์

2.3.2

บริ กำรกำรส่งสัญญำณข้อมูลแบบสลับสวิชช์กลุ่มข้อมูล

2.3.3

บริ กำรกำรส่งสัญญำณข้อมูลแบบสลับวงจร

2.3.4

บริ กำรโทรเลข

2.3.5

บริ กำรธนำณัติ

2.3.6

บริ กำรทำงแฟกซ์

2.3.7

บริ กำรวงจรเช่ำส่วนบุคคล

2.3.8

บริ กำรจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์

2.3.9

บริ กำรรับฝำกข้อควำมเสียง

2.3.10

บริ กำรให้ขอ้ มูลออนไลน์และกำรกูข้ อ้ มูล

2.3.11

บริ กำรส่งข้อมูลเอกสำรทำงธุรกิจระหว่ำงบริ ษทั

2.3.12

บริ กำรโทรคมนำคมที่มีสมรรถนะสูง/มูลค่ำเสริ ม รวมทั้งกำรเก็บและกำรส่งต่อ กำรเก็บและกำรกูค้ ืน

2.3.13

บริ กำรกำรแปลงรหัสและโปรโตคอล

2.3.14

บริ กำรให้ขอ้ มูลออนไลน์ และ/หรื อกำรประมวลผลข้อมูล (รวมทั้งกำรประมวลผลธุรกรรม)

2.3.15

บริ กำรโทรคมนำคมอื่นๆ

2.4 บริกำรโสตทัศน์
2.4.1

บริ กำรกำรผลิตและกำรจัดจำหน่ำยภำพเคลือ่ นไหวและวิดีโอเทป

2.4.2

บริ กำรกำรฉำยภำพเคลื่อนไหว

2.4.3

บริ กำรวิทยุและโทรทัศน์

2.4.4

บริ กำรกำรถ่ำยทอดทำงวิทยุและโทรทัศน์

2.4.5

บริ กำรกำรบันทึกเสียง

2.4.6

บริ กำรโสตทัศน์อื่นๆ

2.5 บริกำรกำรติดต่อสื่ อสำรอื่นๆ

3. บริกำรกำรก่ อสร้ ำงและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ อง
3.1 งำนก่อสร้ ำงตึกทั่วไป
3.2 งานก่อสร้างโยธาทัวไป
่
3.3 งำนติดตั้งและประกอบ
3.4 กำรสร้ ำงตึกให้ แล้วเสร็จและกำรเก็บควำมเรียบร้ อยของงำน
3.5 บริกำรกำรก่อสร้ ำงและวิศวกรรอื่นๆ
4. บริกำรจัดจำหน่ ำย
4.1 บริกำรนำยหน้ ำมีค่ำตอบแทน
4.2 บริกำรค้ำส่ ง
4.3 บริกำรค้ำปลีก
4.4 แฟรนไซน์
4.5 บริกำรจัดจำหน่ ำยอื่นๆ
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5. บริกำรด้ำนกำรศึกษำ
5.1 บริกำรกำรศึกษำระดับปฐมศึกษำ
5.2 บริกำรกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
5.3 บริกำรกำรศึกษำชั้นสู ง
5.4 บริกำรกำรศึกษำผู้ใหญ่
5.5 บริกำรกำรศึกษำอื่นๆ

6. บริกำรด้ำนสิ่งแวดล้ อม
6.1 บริกำรจัดกำรสิ่ งปฏิกูล
6.2 บริกำรกำจัดของเสีย
6.3 บริกำรสุ ขอนำมัยและบริกำรที่มีลักษณะคล้ำยกัน
6.4 บริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

7. บริกำรทำงกำรเงิน
7.1 บริกำรกำรประกันภัยทั้งหมดและที่เกี่ยวกับกำรประกันภัย
7.1.1

บริ กำรประกันชีวิต อุบตั ิเหตุ สุขภำพ

7.1.2

บริ กำรประกันภยที่ไม่ใช่กำรประกันชีวิต

7.1.3

กำรประกันภัยต่อและกำรประกันภัยต่อช่วง

7.1.4

บริการเสริมไปจนถึงการประกันภัย (รวมทัง้ บริการนายหน้าและตัวแทน)

7.2 บริกำรธนำคำรและกำรเงินอื่นๆ
7.2.1

บริ กำรรับฝำกเงินและกำรชำระคืนจำกสำธำรณะ

7.2.2

บริ กำรกำรให้ยืมทุกประเภท รวมทั้ง สินเชื่อผูบ้ ริ โภค สินเชื่อเพื่อกำรจำนอง สินเชื่อระยะสั้นกำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกรรมทำงพำณิชย์

7.2.3

สัญญำเช่ำกำรเงิน

7.2.4

บริ กำรกำรชำระและธุรกรรมทำงกำรเงินทุกประเภท

7.2.5

กำรค้ำประกันและกำรผูกพันหนี้

7.2.6

กำรซื้อขำยเพือ่ บัญชีของตน หรื อบัญชีลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรซื้อขำยกันเองในตลำดหรื อเป็ นกำรซื้อขำยกันเองอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร หรื อโดยทำง
อื่น:

7.2.7

กำรมีส่วนในกำรออกหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้ง ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรบรรจุเป็ นตัวแทน (ไม่ว่ำจะมหำชนหรื อเอกชน) และจัดหำ
บริ กำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรออกหลักทรัพย์น้ นั ๆ

7.2.8

นำยหน้ำค้ำเงิน

7.2.9

กำรบริ หำรจัดกำรสินทรัพย์ เช่น กำรบริ หำรจัดกำรเงินสดหรื อพอร์ตลงทุน รู ปแบบกำรจัดกำรกำรลงทุนทั้งหมด กำรบริ หำรจัดกำรกองทุนบำนำญ
บริ กำรรับฝำกทรัพย์สินและทรัสต์

7.2.10

บริ กำรชำระหนี้และสะสำงทรัพย์สิน รวมทั้ง อนุพนั ธ์และตรำสำรเปลี่ยนมืออื่นๆ

7.2.11

บริ กำรที่ปรึ กษำและบริ กำรเสริ มทำงกำรเงิน

7.2.12

กำรจัดหำและกำรโอนข้อมูลทำงกำรเงิน กำรประมวลผลข้อมูลทำงกำรเงินและซอฟท์แวร์ทีเกี่ยวข้องโดยผูจ้ ดั หำบริ กำรทำงกำรเงินอื่นๆ

7.3 บริกำรทำงกำรเงินอื่นๆ
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8. บริกำรทำงสุ ขภำพและทำงสังคม
8.1 บริกำรกำรรักษำในโรงพยำบำล
8.2 บริกำรสุ ขภำพของมนุษย์อื่นๆ
8.3 บริกำรทำงสั งคม
8.4 บริกำรทำงสุ ขภำพและทำงสั งคมอื่นๆ

9.

บริกำรธุรกิจท่ องเที่ยวและกำรท่ องเที่ยวที่เกี่ยวข้ อง

9.1

โรงแรมและภัตตำคำร (รวมทั้งกำรจัดเลีย้ ง)

9.2

บริกำรเอเจนท์ท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว

9.3
9.4

บริกำรนำเที่ยว
บริกำรธุรกิจท่องเที่ยวและกำรท่องเทีย่ วอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. บริกำรสันทนำกำร วัฒนธรรมและกำรกีฬำ
10.1 บริกำรที่ให้ ควำมบันเทิง
10.2 บริกำรกำรนำเสนอข่ำว
10.3 ห้ องสมุด หอจดหมำยเหตุ พิพิธภัณฑ์และบริกำรเชิงวัฒนธรรมอื่นๆ
10.4 บริกำรกีฬำและกำรสันทนำกำรอื่นๆ
10.5 บริกำรสั นทนำกำร วัฒนธรรมและกำรกีฬำอื่นๆ

11. บริกำรคมนำคม
11.1 บริกำรคมนำคมทำงน้ำ
11.1.1 กำรคมนำคมสำหรับผูโ้ ดยสำร
11.1.2 กำรคมนำคมสำหรับขนส่งสินค้ำ
11.1.3 กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนักงำน
11.1.4 กำรดูแลและซ่อมบำรุ งยำนพำหนะทำงน้ ำ
11.1.5 บริ กำรกำรเข็นและกำรลำกยำนพำหนะทำงน้ ำ
11.1.6 บริ กำรสนับสนุนของยำนพำหนะทำงน้ ำ
11.2 บริกำรคมนำคมทำงน้ำในแผ่นดิน
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6

กำรคมนำคมสำหรับผูโ้ ดยสำร
กำรคมนำคมสำหรับขนส่งสินค้ำ
กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนักงำน
กำรดูแลและซ่อมบำรุ งยำนพำหนะทำงน้ ำในแผ่นดิน
บริ กำรกำรเข็นและกำรลำกยำนพำหนะทำงน้ ำในแผ่นดิน
บริ กำรสนับสนุนของยำนพำหนะทำงน้ ำในแผ่นดิน

11.3 บริกำรคมนำคมทำงอำกำศ
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5

กำรคมนำคมสำหรับผูโ้ ดยสำร
กำรคมนำคมสำหรับขนส่งสินค้ำ
กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนักงำน
กำรดูแลและซ่อมบำรุ งยำนพำหนะทำงอำกำศ
บริ กำรสนับสนุนของยำนพำหนะทำงอำกำศ
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11.4 บริกำรคมนำคมทำงอวกำศ
11.5 บริกำรคมนำคมทำงรำง
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4
11.5.5

กำรคมนำคมสำหรับผูโ้ ดยสำร
กำรคมนำคมสำหรับขนส่งสินค้ำ
บริ กำรกำรเข็นและกำรลำกยำนพำหนะ
กำรดูแลและซ่อมบำรุ งยำนพำหนะทำงรำง
บริ กำรสนับสนุนของยำนพำหนะทำงรรำง

11.6 บริกำรคมนำคมทำงบก
11.6.1
11.6.2
11.6.3
11.6.4
11.6.5

กำรคมนำคมสำหรับผูโ้ ดยสำร
กำรคมนำคมสำหรับขนส่งสินค้ำ
กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนักงำน
กำรดูแลและซ่อมบำรุ งยำนพำหนะทำงบก
บริ กำรสนับสนุนของยำนพำหนะทำงบก

11.7 กำรคมนำ
11.7.1
11.7.2

คมทำงสำยส่ ง
กำรขนส่งเชื้อเพลิง
กำรคมนำคมสิ นค้ำอื่นๆ

11.8 บริกำรเสริ
11.8.1
11.8.2

มไปจนถึงกำรคมนำคมทุกรูปแบบ
บริ กำรยกขนสินค้ำ
บริ กำรเก็บดูแลรักษำและโกดังสินค้ำ

11.8.3
11.8.3

บริ กำรตัวแทนขนส่งสินค้ำ
บริ กำรเสริ มไปจนถึงกำรคมนำคมทุกรู ปแบบอื่นๆ

11.9 บริกำรคมนำคมอื่นๆ

52

ASSIST TOOLKIT

ภำคผนวก 2.
แผนผังกลไกระบบ ASSIST และกรอบระยะเวลำ
แผนผังต่อไปนี้แสดงสรุ ปขั้นตอนระบบ ASSIST โดยมีคำย่อต่อไปนี้ :
AE : ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน
CA : ผูป้ ระสำนงำนกลำง
DCP : หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง
HCP : หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง
RAs : หน่วยงำนรับผิดชอบ

2.1. ข้อร้องเรี ยนที่ยื่นโดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียนหรื อองค์กรผูแ้ ทนในอำเซียน
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2.2. ข้ อร้ องเรียนที่ยื่นโดยทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
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ภาคผนวก 3.

คาถามทีพ
่ บบ่อย

1.

คาถามทัวไปเกี
่
่ยวกับระบบ ASSIST
1.1

มีการคิ ดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนี ยมสาหรับการใช้บริการระบบ ASSIST หรือไม่?
ระบบ ASSIST ไม่มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำย ไม่คิดค่ำธรรมเนียม ไม่มีกำรลงทะเบียน หรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นข้อร้องเรี ยนแต่อย่ำงใด

1.2

ทาไมระบบ ASSIST ถึงมีขึ้นมาใช้กบั เฉพาะกรณี ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการค้าสิ นค้าและบริการข้ามพรมแดน
ระหว่างอาเซียนเท่านัน้ ?
เมื่อใดที่ระบบนี้จะขยำยไปถึงกรณีกำรลงทุน? ระบบ ASSIST มีข้ นึ สำหรับข้อพิพำทที่เกี่ยวกับกำรค้ำสิ นค้ำตั้งแต่เดือนสิ งหำคม ค.ศ. 2016 และได้เพิ่มข้อ
พิพำทที่เกี่ยวกับกำรค้ำบริ กำรข้ำมพรมแดนระหว่ำงอำเซียนเมื่อ 1 พฤษภำคม ค.ศ. 2019 และระบบ ASSIST น่ำจะได้ขยำยไปยังข้อพิพำทที่เกี่ยวกับกำรลงทุน
ต่อไปในปี ค.ศ. 2020

1.3

คากล่าวที่ว่า “ระบบ ASSIST เป็ นระบบที่ไม่ผกู พัน” หมายความว่าอย่างไร?
ไม่ผูกพัน หมำยควำมว่ำ ประเทศสมำชิกอำเซียนอำจจะไม่ยอรับข้อร้องเรี ยนหรื อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำเมื่อได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนในระบบ ASSIST ก็ได้
แม้ว่ำระบบ ASSIST จะไม่ผูกพัน แต่ประเทศสมำชิกอำเซียนจะต้องพยำยำมอย่ำงเต็มที่ที่สุดที่จะมีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขข้อร้องเรี ยนนั้นๆ

1.4

ทาไมระบบ ASSIST ถึงมีคณ
ุ ลักษณะเชิ งปรึกษาหารือ?
ระบบ ASSIST ไม่ใช่ระบบของศำลที่ตอ้ งไต่สวนต่อหน้ำศำลในประเทศหรื อระหว่ำงประเทศ และไม่ได้ดำเนินกำรและตัดสิ นโดยผูพ้ ิพำกษำ อนุญำโตตุลำกำร ผู ้
ไกล่เกลี่ย คณะผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อองค์กรตัดสิ นภำยนอกที่เป็ นเอกเทศแต่อย่ำงใด ระบบ ASSIST เป็ นเพียงพื้นที่กำรปรึ กษำหำรื อโดยตรง ระหว่ำงผูป้ ระกอบกำร
อำเซียน (บริ ษทั หรื อสมำคมกำรค้ำ/ หอกำรค้ำ) และรัฐบำลอำเซียน

1.5

ข้อมูลอะไรบ้างที่จะปรากฎอยู่ในเพจของเว็บไซต์ระบบ ASSIST?
เมื่อเวลำผ่ำนไป ข้อมูลจำกระบบจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่กำลังมองหำแนวทำงแก้ไขปัญหำทำงธุรกิจในภูมิภำคนี้

ข้อมูลจะรวมทั้งเรื่ องที่

ประสบควำมสำเร็จ กรณีศึกษำและแนวทำงชี้แนะเพื่อช่วยให้ผปู ้ ระกอบกำรเข้ำใจควำมตกลงอำเซียนได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่ดงั กล่ำวจะสนับสนุนให้ผูป้ ระกอบกำร
แบ่งปันประสบกำรณ์ของตนและบทเรี ยนที่เป็ นประโยชน์ในกำรแสวงหำทำงออกในอำเซียน ไม่มีขอ้ มูลลับใดๆ ที่จะนำมำเผยแพร่ บนพื้นที่น้ ี
1.6

ผู้ร้องเรียนจะเป็ นความลับหรือไม่ ใครสามารถดูข้อมูลร้องเรียนของผู้ร้องเรียนบ้าง หรือว่ารัฐบาลประเทศ
อาเซียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวสามารถดูได้?
กำรรักษำควำมลับเป็ นสิ่ งที่สำคัญที่สุดและเฉพำะผูร้ ้องเรี ยน ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเลขำธิกำรอำเซียนเท่ำนั้นที่จะมีสิทธิเข้ำถึงข้อร้องเรี ยน
และแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เสนอแนะไป (โปรดดูขอ้ สงวนควำมรับผิดในเว็บไซต์ของระบบ ASSIST)

1.7

ข้อมูลสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันในระบบ ASSIST ภายหลังเพื่อใช้ในศาลในการพิจารณาคดีในประเทศหรือ
การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ (เช่น องค์การการค้าโลก และ/หรือ อาเซียน) ได้หรือไม่?
ไม่ได้ ทั้งนี้ ข้อสงวนสิ ทธิ์ของระบบ ASSIST (โปรดดูลิงค์ในเชิงอรรถของเว็บเพจของระบบ ASSIST ทั้งหมด) ซึ่งเขียนเอำไว้อย่ำงชัดเจนว่ำข้อมูลหรื อคำ
แถลงใดๆ ที่กระทำโดยผูร้ ้องเรี ยนหรื อโดยประเทศสมำชิกอำเซียนภำยในขั้นตอนของระบบ ASSIST จะถูกนำไปใช้ในกำรพิจำรณำคดีของศำลในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะใช้บงั คับในศำลไม่ได้ แต่ขอ้ เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำอำจเป็ นประโยชน์ต่อบริ บทอื่นๆ ที่คล้ำยๆ กันซึ่งเกิดขึ้น
ก่อนที่หน่วยงำนจะมีแนวทำงแก้ไขเอำไว้ (เช่น เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร เจ้ำหน้ำที่กำรค้ำ หน่วยงำนที่ออกใบอนุญำตกำรนำเข้ำ หน่วยงำนตรวจสอบและรับรอง ฯลฯ)
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2.

ขอบเขตของระบบ ASSIST
2.1

ผู้ประกอบการอาเซียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนที่พิพาทกับรัฐบาลในประเทศของตนเองได้หรือไม่?
ไม่ได้ ระบบ ASSIST เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรค้ำข้ำมพรมแดนระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยของหนึ่งใน
ประเทศสมำชิกอำเซียนซึ่งพิพำทกับรัฐบำลของ 1 ใน 9 ประเทศสมำชิกอำเซียนเท่ำนั้น ในทำงกลับกัน สำหรับประเด็นในประเทศนั้น
ประเทศต้นทำงของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนจะไม่สำมำรถยื่นข้อร้องเรี ยนในระบบ ASSIST ได้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ กำรเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สำนักงำนใหญ่ซ่ ึงตั้งอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน A และให้บริ กำรอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน B ประสงค์ที่จะยื่นข้อร้องเรี ยนต่อประเทศ
สมำชิกอำเซียน B เช่นนั้น สำนักงำนใหญ่ซ่ ึงตั้งอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียน A ควรที่จะเป็ นผูย้ ื่นข้อร้องเรี ยนเข้ำมำในระบบ ASSIST ทั้งนี้
ข้อร้องเรี ยนนั้นสำมำรถยื่นแบบไม่ระบุตวั ตนผ่ำนสมำคมกำรค้ำอำเซียน หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ ทนำยควำมหรื อสำนักงำน
กฎหมำยทีจ่ ดทะเบียนที่เป็ นตัวแทนของผูร้ ้องเรี ยนก็ได้

2.2

ระบบ ASSIST สามารถนามาใช้เพื่อยื่นข้อร้องเรียนที่พิพาทกับรัฐบาลในประเทศนอกกลุ่มอาเซียน (เช่น
ออสเตรเลีย จีน สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ เกาหลี สหรัฐอเมริกา ฯลฯ) ได้หรือไม่?
ไม่ได้ ระบบ ASSIST เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรค้ำข้ำมพรมแดนระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยของหนึ่งในประเทศสมำชิกอำเซียนกับ
รัฐบำลของ 1 ใน 9 ประเทศสมำชิกอำเซียนเท่ำนั้น

2.3

ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับมาตรการที่ได้มีการพิ จารณาอยู่แล้วในชัน้ ศาลในประเทศ หรือ
ได้กาลังพิจารณาผ่านการอนุญาโตตุลาการ หรือได้ดาเนิ นการโดยรัฐบาลผ่านกลไกองค์การการค้าโลกหรือ
อาเซียนภายใต้กลไกระงับข้อพิพาทตามลาดับได้หรือไม่?
ไม่ได้ หำกข้อร้องเรี ยนไม่ได้ยื่นภำยใต้พฤติกำรณ์ขำ้ งต้น เลขำธิกำรอำเซียนหรื อประเทศปลำยทำงอำจจะปฏิเสธข้อร้องเรี ยนว่ำเป็ นกำรยื่นที่ไม่สมบูรณ์ก็ เป็ นได้

3.

ก่อนยื่นข้อร้องเรียน
3.1

จาเป็ นหรือไม่ที่จะต้องได้รบั อนุญาตหรือการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศที่ผ้รู ้องเรียนได้จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรียนในระบบ ASSIST?
ไม่จำเป็ น ระบบ ASSIST เป็ นกำรติดต่อโดยตรงซึ่งใช้โดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียน และไม่จำเป็ นต้องขออนุญำตจำกรัฐบำลต้นทำง แต่อย่ำงไรก็ตำม ผูร้ ้องเรี ยนก็
ควรที่จะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนับสนุนที่เป็ นไปได้จำกรัฐบำลต้นทำงก่อนที่จะได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนผ่ำนระบบ ASSIST

3.2

หากผู้ร้องเรียนไม่ได้เข้าใจอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับความตกลงอาเซียนที่เกี่ยวข้องหรือต้องการได้รบั คาแนะนา
ก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรียน จะมีหนทางอะไรบ้างที่จะให้คาแนะนาและให้คาชี้แนะนี้ ได้?
ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนับสนุนที่เป็ นไปได้จำกรัฐบำลต้นทำงก่อนที่จะได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนผ่ำนระบบ ASSIST อีกทั้งยังสำมำรถขอคำ
ชี้แนะและควำมช่วยเหลือจำกที่ปรึ กษำ ทนำยควำม สำนักงำนกฎหมำย หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ สมำคมกำรค้ำ หรื อแม้กระทัง่ นักวิชำกำรที่เป็ น
เอกเทศก็ได้

ผูร้ ้องเรี ยนสมควรอย่ำงยิ่งที่จะได้รับคำชี้แนะและกำรสนับสนุนจำกกลุ่มข้ำงต้นเมื่อผูร้ ้องเรี ยนเป็ นผูป้ ระกอบกำรที่มีขอ้ จำกัดเชิงเทคนิคในแง่ที่

เกี่ยวกับควำมเข้ำใจประเด็นของอำเซียนหรื อควำมยำกลำบำกในกำรติดต่อสื่ อสำรเป็ นภำษำอังกฤษ
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3.3

หากผู้ร้องเรียนเป็ นผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง แนวทางที่ดีที่สุดสาหรับกลุ่มนี้ ในการ
ยื่นข้อร้องเรียนในระบบ ASSIST คืออะไร?
ผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถได้รับคำชี้แนะและกำรสนับสนุนจำกที่ปรึ กษำ ทนำยควำม สำนักงำนกฎหมำย หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ สมำคมกำรค้ำ หรื อ
แม้กระทัง่ นักวิชำกำรที่เป็ นเอกเทศ

หรื อจะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนับสนุนที่เป็ นไปได้จำกรัฐบำลต้นทำงก่อนที่จะได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนผ่ำนระบบ

ASSIST ก็ได้
3.4

ผู้ร้องเรียนจะมันใจได้
่
อย่างไรว่าประเด็นที่กระทบกับกิ จกรรมทางธุรกิ จของตนจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
ระบบ ASSIST?
ของเขตของระบบ ASSIST ได้มีกำรนำเสนอไว้แล้วในเว็บไซต์ ข้อร้องเรี ยนอำจจะถูกปฏิเสธหำกเข้ำเกณฑ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้: ประเด็นนั้นไม่ได้
ครอบคลุมหรื อตรำเป็ นกฎระเบียบโดยควำมตกลงทำงกำรค้ำของอำเซียน ประเด็นนั้นอยู่นอกเหนื อกำรค้ำระหว่ำงอำเซียน ประเด็นนั้นเป็ นข้อพิพำทระหว่ำงธุรกิจ
ด้วยกันเท่ำนั้น ประเด็นนั้นไม่มีขอ้ มูลสนับสนุนที่เพียงพอและน่ำเชื่อถือ ประเด็นนั้นตกอยูภ่ ำยใต้กำรทบทวน และ/หรื อ กำรพิจำรณำคดีของศำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ทำง
กฎหมำย และ ประเด็นนั้นเป็ นกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรลงทุนซึ่งของเขตของระบบ ASSIST ยังไปไม่ถึง
ดังนั้น ผูร้ ้องเรี ยนควรจะต้องทำกำรศึกษำให้ถี่ถว้ นเสี ยก่อนเกี่ยวกับข้อมูลที่เว็บไซต์ของระบบ ASSIST ได้ให้เอำไว้ และ/หรื อ แสวงหำคำชี้แนะและกำร
สนับสนุนจำกรัฐบำลต้นทำง หรื อจำกที่ปรึ กษำ ทนำยควำม สำนักงำนกฎหมำย หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ และสมำคมกำรค้ำที่เป็ นเอกเทศเสี ยก่อน

3.5

ก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรียนในระบบ

ASSIST

ทาไมการทารูปคดีที่ตรวจสอบได้/

เป็ นที่โต้เถียงได้ถึงมี

ความสาคัญ?
ประเด็นนี้นบั ว่ำมีควำมสำคัญเพรำะรู ปคดีจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบ ASSIST มำตรกำรหรื อแนวปฏิบตั ิจะถูกทบทวน หรื อปัญหำที่ผู ้
ร้องเรี ยนต้องเผชิญจะถูกนำเสนออย่ำงชัดแจ้ง

ดังนั้นผูร้ ้องเรี ยนจึงสมควรที่จะต้องมีเอกสำรที่สนับสนุนไว้เป็ นอย่ำงดี

ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะพิจำรณำเสนอแนว

ทำงแก้ไขปัญหำที่เป็ นไปได้เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรขั้นตอน ข้อร้องเรี ยนที่มีขอ้ มูลและเอกสำรที่ครบถ้วนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหำทำงออก
จะมีโอกำสที่จะได้รับกำรพิจำรณำโดยประเทศปลำยทำงสูงกว่ำ

4.

การยื่นข้อร้องเรียน
4.1

ผู้ร้องเรียนจาเป็ นต้องจดทะเบียนมาก่อนหรือไม่เพื่อแสดงว่าบริษทั ของตนเป็ นผู้ประกอบการในอาเซียนหรือ
สมาคมการค้า หรือเป็ นการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อยื่นข้อร้องเรียน?
ไม่มีกระบวนกำรจดทะเบียนก่อน ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องให้หมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจและหลักฐำนกำรจดทะเบียนซึ่งกำหนดไว้แล้วอยูใ่ น
แบบฟอร์มในเว็บไซต์ของระบบ ASSIST ทนำยควำมและสำนักงำนกฎหมำยทีย่ ื่นข้อร้องเรี ยนในนำมของลูกควำม (กรณี ร้องเรี ยนแบบไม่
ระบุตวั ตน) จะต้องจดทะเบียนกับเลขำธิกำรอำเซียนและยื่นแบบฟอร์มเพื่อให้ได้รับรหัสเรื่ องร้องเรี ยนที่เป็ นควำมลับจำกเลขำธิกำรอำเซียน

4.2

ผู้ร้องเรียนจาเป็ นต้องยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนออนไลน์และลงทะเบียนในแต่ละครัง้ ที่ตนประสงค์จะยื่นข้อ
ร้องเรียน หรือผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนหลายคราวด้วยแบบฟอร์มเดียวได้หรือไม่?
ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ในแต่ละครั้งที่ผปู ้ ระกอบกำร (หรื อองค์กรผูแ้ ทนที่เป็ นตัวแทนกรณีร้องเรี ยนแบบไม่ระบุตวั ตน) ยื่นข้อร้องเรี ยนใหม่
โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็ นต้องกรอกให้สมบูรณ์

4.3

ผู้ร้องเรียนจาเป็ นต้องลงทะเบียนเป็ นผู้ประกอบการอาเซียนที่หน่ วยงานจดทะเบียนกลางหรือไม่?
ไม่จำเป็ น เพรำะไม่มหี น่วยงำนจดทะเบียนกลำง เฉพำะทนำยควำมและสำนักงำนกฎหมำยที่ยื่นข้อร้องเรี ยนในนำมของลูกควำม (กรณี
ร้องเรี ยนแบบไม่ระบุตวั ตน) จะต้องจดทะเบียนกับเลขำธิกำรอำเซียนและยื่นแบบฟอร์มเพื่อให้ได้รับรหัสเรื่ องร้องเรี ยนที่เป็ นควำมลับจำก
เลขำธิกำรอำเซียน
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4.4

คากล่าวที่ว่า “การเป็ นผู้ประกอบการอาเซียน (เช่น บริษทั หรือสมาคมการค้า) ที่จดทะเบียนตามกฎหมายของ
1 ในประเทศสมาชิ กอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ” หมายความว่าอย่างไร?
หมำยควำมว่ำ ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนได้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยของประเทศที่ดำเนินธุรกิจแล้วอย่ำงครบถ้วน และจดทะเบียนเป็ นธุรกิจ หรื อสมำคมกำรค้ำ/
หอกำรค้ำ/ สภำธุรกิจ/ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปตำมกฎหมำยของประเทศในอำเซียนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์ในลักษณะเดียวกันจะต้องใช้บงั คับกับทนำยควำมและ
สำนักงำนกฎหมำยที่ยื่นในนำมของลูกควำม

โดยจะต้องแสดงกำรจดทะเบียนกับประเทศสมำชิกอำเซียนและใบอนุญำตทำงวิชำชีพในเขตอำนำจของประเทศ

อำเซียนที่เกี่ยวข้อง
4.5

หากผู้ร้องเรียนเป็ นสานักงานที่จดทะเบียนในอาเซียน (เช่น สานักงานสาขาย่อย สานักงานสาขา สานักงาน
ตัวแทน โรงงาน ศูนย์ตวั แทนจัดจาหน่ าย ฯลฯ) หรือเป็ นบรรษัทข้ามพรมแดนจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
สามารถที่จะยื่นข้อร้องเรียนโดยที่สานักงานใหญ่นัน้ ตัง้ อยู่ในประเทศนอกกลุ่มอาเซียนได้หรือไม่?
ไม่ได้ ข้อร้องเรี ยนจะต้องยื่นโดยผูป้ ระกอบกำรที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในหนึ่ งในประเทศอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม สำนักงำนใหญ่สำมำรถให้คำแนะนำหรื อกำรสนับสนุนเชิง
เทคนิ คให้กบั ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนภำยหลังที่ได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนไปแล้วก็ได้

4.6

ข้อร้องเรียนสามารถยื่นโดยที่ปรึกษา ทนายความหรือผู้ให้คาแนะนาอันเป็ นผู้แทนของผู้ประกอบการอาเซียน
ได้หรือไม่? หากกระทาได้ หมายเลขจดทะเบียนทางธุรกิ จและหลักฐานการจดทะเบียนอะไรบ้างที่จาเป็ นต้อง
ใช้?
กระทำได้ ข้อร้องเรี ยนอำจยื่นโดยที่ปรึ กษำ ทนำยควำมหรื อผูใ้ ห้คำแนะนำอันเป็ นผูแ้ ทนของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนได้ แต่ในกรณี น้ ีจะต้องนำส่งหมำยเลขจด
ทะเบียนธุรกิจและหลักฐำนกำรจดทะเบียนที่ตนเองเป็ นตัวแทนของผูป้ ระกอบกำรอำเซียน เพรำะว่ำข้อร้องเรี ยนดังกล่ำวเป็ นกำรยื่นของผูป้ ระกอบกำรอำเซียน ผู ้
ร้องเรี ยนอำจจะได้รับคำแนะนำและควำมช่วยเหลือในกำรยื่นข้อร้องเรี ยนโดย ปักเจกบุคคลหรื อองค์กรผูแ้ ทนต่ำงๆ ที่ไม่ได้ทำงำนให้กบั ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนก็
ได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกข้อร้องเรี ยนเป็ นกำรยื่นแบบไม่ระบุตวั ตน หมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจ (ของสมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ ทำงธุรกิจ ฯลฯ) และ
หลักฐำนกำรจดทะเบียน (ของทนำยควำมและสำนักงำนกฎหมำย) จะต้องเป็ นขององค์กรผูแ้ ทนที่ยื่นข้อร้องเรี ยนในนำมของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนและไม่ใช่เป็ น
ของผูป้ ระกอบอำรอำเซียนเอง

4.7

ปักเจกบุคคลสามารถยื่นข้อร้องเรียนไปยังระบบ ASSIST ได้หรือไม่?
ไม่ได้ ณ ขณะนี้ ระบบ ASSIST สำมำรถใช้ได้กบั ธุรกิจที่จดทะเบียนตำมกฎหมำย (เช่น องค์กรผูแ้ ทนทำงกฎหมำย) เท่ำนั้น ไม่ใช่เพื่อปักเจกบุคคล (เช่น บุคคล
ธรรมดำ) อย่ำงไรก็ตำม ทนำยควำมที่เป็ นบุคคลธรรมดำอำจจะยื่นข้อร้องเรี ยนแบบไม่ระบุตวั ตนซึ่ งกระทำในนำมของลูกควำม (เช่น ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน) ตรำบ
เท่ำที่ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดทั้งหมดแล้วก็ได้

4.8

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนแบบไม่ระบุตวั ตนโดยไม่ต้องใช้ชื่อของบริษทั ได้หรือไม่? หากกระทาได้ แนวทาง
นัน้ ต้องทาอย่างไร?
กระทำได้

ข้อร้องเรี ยนแบบไม่ระบุตวั ตนจะยื่นเมื่อผูร้ ้องเรี ยนประสงค์ที่จะไม่เปิ ดเผยอัตลักษณ์ของตนแก่หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง

และหรื อ

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตำม กำรจะยื่นข้อร้องเรี ยนแบบไม่ระบุตวั ตนนั้น ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะใช้สมำคมกำรค้ำหรื อองค์กร
ผูแ้ ทนในลักษณะเดียวกัน (เช่น หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ ทนำยควำม หรื อสำนักงำนกฎหมำย) เพื่อยื่นข้อร้องเรี ยนในนำมของตน สมำคมกำรค้ำหรื อ
องค์กรผูแ้ ทนไม่จำเป็ นจะต้องระบุชื่อของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่ตนได้กระทำกำรในนำมให้ และจะต้องยื่นข้อร้องเรี ยนโดยใช้หมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจ (เช่น
หมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจในเขตอำนำจของประเทศอำเซียนนั้นๆ ที่ได้มีกำรดำเนินธุรกิจหรื อใช้ใบอนุญำตของทนำยควำมและสำนักงำนกฎหมำย) ทนำยควำม
และสำนักงำนกฎหมำยจะต้องจดทะเบียนก่อนกับเลขำธิกำรอำเซียนและยื่นแบบฟอร์มเพื่อให้ได้รับรหัสเรื่ องร้องเรี ยนที่เป็ นควำมลับเพื่อใช้ในกำรยื่นข้อร้องเรี ยน
แบบไม่ระบุตวั ตน

แนวทำงนี้มุ่งหมำยที่จะใช้กบั ผูร้ ้องเรี ยนหลำยรำยที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำแบบเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อร้องเรี ยนหลำยฉบับอีกด้วย

อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยเมื่อ องค์กรผูแ้ ทนได้ให้บริ กำรกับผูป้ ระกอบกำรอำเซียนในกรณียื่นแบบไม่ระบุตวั ตน

58

ASSIST TOOLKIT

4.9

ทาไมและเมื่อใดที่ผ้รู ้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนหลายรายควรที่จะยื่นข้อร้องเรียนผ่านสมาคมการค้าอาเซียน
หรือหอการค้า หรือสภาธุรกิ จ หรือสมาพันธ์ทางธุรกิ จที่จดทะเบียนตามกฎหมาย?
รู ปแบบนี้อำจจะใช้หำกจำนวนบริ ษทั ทั้งหลำยมีปัญหำหรื อประเด็นทำงกำรค้ำแบบเดียวกัน และตัดสิ นใจที่จะใช้สมำคมธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทน (เช่น สมำคมกำรค้ำ
หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ สมำพันธ์ทำงธุรกิจ ฯลฯ) ในกำรยื่นข้อร้องเรี ยนเพื่อแสวงหำทำงออกให้กบั กลุ่มบริ ษทั เหล่ำนี้ อีกกรณีหนึ่งอำจจะเป็ นกรณีที่ผปู ้ ระกอบกำรไม่
ประสงค์ที่จะเปิ ดเผยควำมลับอันเนื่องมำจำกควำมละเอียดอ่อนของเรื่ อง และประสงค์ที่จะให้สมำคมธุรกิจเป็ นผูย้ ื่นให้แทนเพื่อรักษำควำมลับ โดยในกรณีหลัง
ทนำยควำมและสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนและได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยในอำเซียนก็สำมำรถที่ให้ยื่นแทนก็ได้

แต่จะต้องเข้ำเงื่อนไขกำรจดทะเบียนกับ

เลขำธิกำรอำเซียนเสี ยก่อน
4.10

ผู้ร้องเรียนสามารถอัพโหลดเอกสาร (เช่น กฎหมายหมาย การโต้ตอบกับหน่ วยงาน ใบอนุญาต หลักฐานทาง
ภาพถ่าย เอกสารบันทึกทางกฎหมาย ฯลฯ) เมื่อต้องยื่นข้อร้องเรียนได้หรือไม่?
กระทำได้ ในรู ปแบบใดๆ ก็ได้ ตรำบเท่ำที่เอกสำรที่อพั โหลดนั้นไม่เกินควำมจุที่กำหนดซึ่งได้ระบุเอำไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนออนไลน์ของระบบ ASSIST
ในกรณียกเว้น ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะร้องขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผปู ้ ระสำนงำนกลำงทำงอีเมลล์ก็ได้

4.11

ร่างข้อร้องเรียนสามารถถูกบันทึกไว้ในระบบ ASSIST (เช่น แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์) เพื่อดาเนิ นต่อให้
แล้วเสร็จในภายหลังได้หรือไม่?
ไม่ได้ ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องทำในระบบออฟไลน์เพื่อจัดเตรี ยมข้อร้องเรี ยน แล้วจึงสำเนำและวำงข้อมูลลงในแบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนออนไลน์ ณ เวลำที่ยื่นข้อร้องเรี ยน

4.12

ข้อร้องเรียนเดียวสามารถที่จะร้องเรียนประเทศสมาชิ กอาเซียนหลายรายหากว่าเป็ นประเด็นปัญหาการค้า
แบบเดียวกันซึ่งประสบอยู่ในหลายๆ ประเทศได้หรือไม่?
ไม่ได้ แต่ละข้อร้องเรี ยนจะเป็ นกำรร้องเรี ยนต่อประเทศสมำชิกอำเซียนต่อรำยเท่ำนั้น ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องยื่นข้อร้องเรี ยนหลำยครำวหำกว่ำประสบกับปัญหำแบบ
เดียวกันมำกกว่ำหนึ่งประเทศ

4.13

ผู้ร้องเรียนจาเป็ นต้องส่งสาเนาข้อร้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระบบ ASSIST หรือไม่?
ไม่จำเป็ น กำรสื่ อสำรทั้งหมดกระทำผ่ำนระบบออนไลน์ของ ASSIST

4.14

ข้อร้องเรียนที่ถกู ยื่นสามารถทาเป็ นภาษาอื่นๆ

นอกเหนื อจากภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

เช่นนัน้ ข้อมูลสนับสนุนเชิ งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

(เช่น

หากกระทาไม่ได้

หลักฐานการจดทะเบียนบริษทั หรือสาเนา

กฎหมายในประเทศ) สามารถนาส่งเป็ นภาษาของผู้ร้องเรียนหรือประเทศที่กาลังประสบกับปัญหาทางการค้า
ได้หรือไม่?
ภำษำอังกฤษเป็ นภำษำสื่ อสำรทำงรำชกำรภำยในระบบ และข้อร้องเรี ยนจะต้องกระทำเป็ นภำษำอังกฤษ เอกสำรสนับสนุนทั้งหมดที่อพั โหลดโดยผูร้ ้องเรี ยน (เช่น
เอกสำรสรุ ปเชิงกฎหมำย รำยงำนเชิงเทคนิค และเอกสำรในลักษณะเดียวกัน) จะต้องกระทำเป็ นภำษำอังกฤษ อย่ำงไรก็ตำม เอกสำรทำงรำชกำร เช่น หลักฐำนกำร
จดทะเบียน กฎหมำยในประเทศ หนังสื อรับรอง ใบอนุญำตหรื อเอกสำรในลักษณะเดียวกันซึ่งกระทำเป็ นภำษำประจำชำติอำจจะอัพโหลดไว้ในระบบเพื่อ
สนับสนุนข้อร้องเรี ยน โดยจะต้องมีฉบับแปลแนบมำด้วยก็ได้ ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำจำกประเทศปลำยทำงจะต้องกระทำเป็ นภำษำอังกฤษด้วยเช่นกัน

5.

เมื่อยื่นข้อร้องเรียนแล้ว
5.1

ผู้ร้องเรียนควรทาอย่างไรหากว่าผู้ร้องเรียนทารหัสติ ดตามข้อร้องเรียน และ/หรือ อีเมมล์ที่ใช้ยื่นข้อร้องเรียน
สูญหายหรือลืม?
ผูร้ ้องเรี ยนควรติดต่อหน่วยงำนประสำนของเลขำธิกำรอำเซียนตำมที่ปรำกฎอยูใ่ นเว็บไซต์ในระบบ ASSIST
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5.2

จะเกิ ดอะไรขึ้นกับข้อร้องเรียนหากถูกปฏิ เสธโดยผู้ประสานงานกลางหรือหน่ วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง?
เมื่อข้อร้องเรี ยนถูกปฏิเสธ กระบวนขั้นตอนนั้นถือว่ำเสร็จสิ้นและข้อร้องเรี ยนเป็ นอันตกไป อย่ำงไรก็ตำม ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะยื่นข้อร้องเรี ยนในระบบ ASSIST
ใหม่ โดยเพิ่มหรื อจัดหำข้อมูลใหม่เพื่อให้ขอ้ ร้องเรี ยนนั้นมีควำมสมบูรณ์ หรื อจะแสวงหำแนวทำงอื่นเพื่อให้ได้ทำงออกที่เหมำะสม รวมทั้งส่งต่อเรื่ องไปยังกลไก
กำรระงับข้อพิพำทอื่นๆ (โปรดดูขอ้ มูลที่กำหนดไว้ขำ้ งล่ำงนี้ในหัวข้อ “เมื่อได้ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ”)

5.3

ผู้ประสานงานกลางหรือหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางสามารถเรียกให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติ มจากผู้
ร้องเรียน (ผู้ประกอบการอาเซียน) ได้หรือไม่?
สำมำรถกระทำได้ ผูป้ ระสำนงำนกลำงสำมำรถส่งข้อร้องเรี ยนกลับมำยังผูป้ ระกอบกำรโดยกดปุ่ ม ‘ไม่สมบูรณ์’ ในระบบ ASSIST และเรี ยกให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงสำมำรถที่จะเรี ยกให้ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนส่งข้อมูลเพิ่มเติมผ่ำนผูป้ ระสำนงำนกลำงและจะต้องกระทำในรู ปของออฟไลน์
(เช่น ผ่ำนอีเมลล์หรื อโทรศัพท์) หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงจะไม่สำมำรถติดต่อโดยตรงกับผูป้ ระกอบกำรอำเซียนได้

5.4

ผู้ร้องเรียนสามารถที่จะสมัครใจส่งข้อมูลเพิ่ มเติ มภายหลังที่ได้ยื่นข้อร้องเรียนไปแล้วได้หรือไม่? หากกระทา
ได้ จะต้องดาเนิ นการอย่างไร?
ไม่ได้ ผูร้ ้องเรี ยนไม่สำมำรถส่งข้อมูลเพิ่มเติมภำยหลังที่ได้มีกำรพิจำรณำข้อร้องเรี ยนหรื อถูกปฏิเสธโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงหรื อประเทศปลำยทำงได้ ในกำรนี้ ผู ้
ร้องเรี ยนอำจจะเพิกถอนเรื่ องร้องเรี ยนและยื่นเรื่ องร้องเรี ยนใหม่พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมแทน

5.5

ข้อร้องเรียนสามารถเพิกถอนเมื่อยื่นไปแล้วได้หรือไม่? หากกระทาได้ จะต้องดาเนิ นการอย่างไร?
สำมำรถกระทำได้ ผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถเพิกถอนข้อร้องเรี ยนในระหว่ำงกำรดำเนินกำร ในกำรนี้ ผูร้ ้องเรี ยนจะต้องเข้ำไปในตัวแสดงผลของระบบ ASSIST เปิ ดเข้ำ
ไปที่ขอ้ ร้องเรี ยนแล้วคลิกไปที่ปุ่ม ‘เพิกถอน’ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน ของระบบ ASSIST จะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติเมื่อมีกำรเพิกถอนในของระบบ ASSIST

5.6

ผู้ประกอบการอาเซียนติ ดต่อโดยตรงกับหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางหรือหน่ วยงานรับผิดชอบ?
ไม่ได้ กำรติดต่อโดยตรงไม่ว่ำจะเป็ นขั้นตอนใดๆ จะไม่สำมำรถกระทำได้

5.7

หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปไม่เกิ น 20 วันได้บ่อยแค่ไหน?
ทำได้เพียงครั้งเดียวในระบบออนไลน์

5.8

ผู้ร้องเรียนควรทาอย่างไรหากไม่ได้รบั การติ ดต่อจากระบบ ASSIST ภายใน 30-50 วันทาการ (เช่น 6-10 สัปดาห์
ปฏิ ทิน) นับจากวันที่หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางรับข้อร้องเรียนไว้พิจารณา?
ในกรณี น้ ี ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะติดต่อผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST ผ่ำนอีเมลล์ (โปรดดูเว็บไซต์ของระบบ ASSIST สำหรับรำยละเอียดกำรติดต่อของ
หน่วยงำนประสำนระบบ ASSIST ของเลขำธิกำรอำเซียน) เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับสถำนะของข้อร้องเรี ยน หรื อติดต่อหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำงของตน
เพื่อติดตำมและสอบถำมถึงเหตุล่ำช้ำแทนตนกับหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงก็ได้
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6.

การให้แนวทางแก้ไขปัญหา
6.1

ผู้ร้องเรียนสามารถทาอะไรได้บ้างหากไม่ได้รบั แนวทางแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน?
ในกรณี น้ ี ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะติดต่อผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST ผ่ำนอีเมลล์เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับสถำนะของข้อร้องเรี ยน และติดต่อหน่วยงำนประสำน
ในประเทศต้นทำงของตนเพื่ออำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนต่ำงๆ ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะแสวงหำทำงเลือกอื่นๆ รวมทั้งกลไกกำรระงับข้อพิพำท (เช่น กลไกระงับข้อ
พิพำทของอำเซียนผ่ำนหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง หรื อกำรพิจำรณำคดีในประเทศปลำยทำง หรื อกำรอนุญำโตตุลำกำร หรื อแม้กระทัง่ กลไกระงับข้อ
พิพำทขององค์กำรกำรค้ำโลกผ่ำนหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำงในฐำนะที่เป็ นสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลกที่ขดั แย้งกับประเทศปลำยทำง)

6.2

ผู้ร้องเรียนสามารถทาอะไรได้บ้างหากไม่พอใจกับแนวทางแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน?
ในกรณี น้ ี ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะพิจำรณำยื่นข้อร้องเรี ยนใหม่ภำยใต้ระบบ ASSIST พร้อมด้วยข้อมูลใหม่หรื อข้อมูลเพิ่มเติม หรื อแสวงหำทำงเลือกอื่นๆ รวมทั้งกลไก
กำรระงับข้อพิพำทตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วในหัวข้อ 6.1

6.3

ผู้ร้องเรียนสามารถอุทธรณ์ในประเด็นที่ไม่ได้รบั แนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่พอใจกับแนวทางแก้ไขปัญหา
จากข้อร้องเรียนได้หรือไม่?
ไม่ได้ ระบบ ASSIST เป็ นกลไกที่ไม่ผูกพันแบบสมัครใจ ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่ผรู ้ ้องเรี ยนจะสำมำรถอุทธรณ์
มติของรัฐบำลได้

6.4

ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเดิ มอีกครัง้ ได้หรือไม่หากไม่ได้รบั แนวทางแก้ไขปัญหาไม่พอใจกับแนว
ทางแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน?
ในเชิงเทคนิคสำมำรถกระทำได้ แต่ไม่น่ำจะเกิดผล อีกทั้งยังเป็ นกำรเสี ยเวลำและทรัพยำกร อย่ำงไรก็ตำม หำกผูร้ ้องเรี ยนประสงค์ที่จะกระทำ ผูร้ ้องเรี ยนควรที่จะ
พิจำรณำถึงกำรเรี ยบเรี ยงข้อร้องเรี ยน จัดหำหลักฐำนข้อเท็จจริ งเพิ่มขึ้น หรื อข้อโต้แย้งทำงกฎหมำยเพื่อกำรพิจำรณำของประเทศปลำยทำง

ผู้ใช้ หรื อกลไกหลักในระบบ ASSIST สามารถเข้ าถึงเพจ ‘คาถามทีพ่ บบ่อย’ ซึง่ ปรากฎ
อยู่ในแท็บ‘FAQ’ ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST ที่:
https://assist.asean.org/read/faq/30/.
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ภำคผนวก 4.
กรณี ศึกษำ
กรณีศึกษำต่ำงๆ ถูกพัฒนำเพื่อทดสอบกำรปฏิบตั ิกำรและกำรทำงำนของระบบ ASSIST สถำนกำรณ์จำลองเหล่ำนี้มีกำรเพิ่มรำยละเอียดให้ดูสมจริ งเพื่ออธิบำยขอบเขตที่มุ่ง
หมำยของระบบ ASSIST และกำรติดต่อกับผูร้ ้องที่เป็ นผูป้ ระกอบกำร ผูป้ ระสำนงำนกลำง และหน่วยงำนประสำนในประเทศ ข้อมูลในกรณีศึกษำทั้ง 5 กรณีน้ ีเป็ นเพียงเรื่ องที่
แต่งขึ้นและไม่ได้สะท้อนต่อท่ำที และ/หรื อกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับประเทศสมำชิกอำเซียน ไม่มีมุ่งหมำยหรื ออ้ำงถึงเพื่อให้ระบุบริ ษทั ประเทศ กำรค้ำสิ นค้ำ บริ กำรหรื อกำร
ลงทุนแต่อย่ำงใด ใดๆ

ได้มีกำรพัฒนำกำรสำธิ ตในแต่ละขั้นตอนโดยอำศัยกรณี ศึกษำเพื่อสร้ ำงควำมเข้ำใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนในระบบ ASSIST ทั้งนี้ กำร
สำธิตดังกล่ำวจะแสดงอยูใ่ นส่ วนสุ ดท้ำยของคู่มือนี้และในเว็บไซต์ระบบ ASSIST ที่

https:// assist.asean.org/read/proces/20.

กรณีศึกษำที่ 1 เป็ นกรณีที่ขอ้ ร้องเรี ยนไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ ASSIST ส่วนกรณีศึกษำที่ 2 และ 3 นั้น เป็ นกำรจำลองกำรค้ำในสิ นค้ำ และอีก 2 กรณีหลังจะเป็ นกำรจำลอง
กำรค้ำในบริ กำร

สถำนกำรณ์จำลอง
กรณีศึกษำที่ 1:
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยนและถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST

เหตุแห่ งกำรปฏิเสธ:
ข้อร้องเรี ยนไม่อยูใ่ นขอบเขตของระบบ ASSIST จึงเป็ นกำรยื่นที่ไม่ถูกต้องของผูป้ ระกอบกำรอำเซียน

กรณีศึกษำที่ 2:
สมำคมกำรค้ำในอำเซียนกระทำในนำมของสมำชิกที่เป็ นผูป้ ระกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยน และได้รับกำรพิจำรณำโดย ผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST (เช่น ข้อ
ร้องเรี ยนสมบูรณ์และอยูใ่ นขอบเขตของระบบ ASSIST) แต่ถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง

เหตุแห่ งกำรปฏิเสธ:
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงปฎิเสธไม่รับพิจำรณำข้อร้องเรี ยนเนื่องจำกได้มีกำรพิจำรณำข้อร้องเรี ยนนี้ผ่ำนกลไกองค์กำรกำรค้ำโลกแล้วโดยประเทศที่รับจดทะเบียน
ให้กบั ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (ที่ซ่ ึงหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำงนั้นตั้งอยู)่ ซึ่งพิพำทกับหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง ทำให้ขอ้ ร้องเรี ยนนี้จึงไม่อยูใ่ นขอบเขต
ของระบบ ASSIST

และเป็ นสิ ทธิของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงที่จะปฎิเสธ ในกรณีน้ ี กำรปฎิเสธของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงนั้นมีมูลเหตุ

เพียงพอและอยูใ่ นอำนำจอธิปไตยที่จะกระทำได้ภำยในระบบ ASSIST

กรณีศึกษำที่ 3:
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนกระทำในนำมของลูกควำมที่เป็ นผูป้ ระกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยน และได้รับกำรพิจำรณำโดยโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงว่ำเป็ น
กำรยื่นที่ถูกต้อง (เช่น ข้อร้องเรี ยนสมบูรณ์และอยูใ่ นขอบเขตของระบบ ASSIST) ตลอดจนหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับข้อร้องเรี ยนไว้พิจำรณำ และจึงได้
เสนอแนะแนวทำงแก้ไขจนเป้นที่พอใจแก่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียน
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เหตุแห่ งกำรรับพิจำรณำ:
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับพิจำรณำข้อร้องเรี ยน โดยประสงค์ที่จะมีส่วนร่ วมระงับข้อพิพำทร่ วมกับทนำยควำมอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST จึงได้ติดต่อกับ
หน่วยงำนรับผิดชอบและได้ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำแก่ทนำยควำมอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST
ในกรณี น้ ี ประเทศต้นทำงไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วม แต่ข้นั ตอนอื่นๆ ทั้งหมดในระบบ ASSIST รวมทั้งกำรร้องขอเบื้องต้นโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจำก
ทนำยควำมอำเซียนนั้นเป็ นกำรจำลองขึ้นเพื่อเป็ นกำรสำธิตกำรตรวจสอบระบบ ASSIST แบบเต็มรู ป

กรณีศึกษำที่ 4:
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยน

และได้รับกำรพิจำรณำโดยโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงว่ำเป็ นกำรยื่นที่ถูกต้อง

(เช่น

ข้อร้องเรี ยนสมบูรณ์และอยูใ่ นขอบเขตของระบบ

ASSIST) ตลอดจนหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับข้อร้องเรี ยนไว้พิจำรณำ และจึงได้เสนอแนะแนวทำงแก้ไขจนเป้นที่พอใจแก่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียน

เหตุแห่ งกำรรับพิจำรณำ:
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับพิจำรณำข้อร้องเรี ยน โดยประสงค์ที่จะมีส่วนร่ วมระงับข้อพิพำทร่ วมกับผูป้ ระกอบกำรอำเซียน จึงได้ติดต่อกับหน่วยงำนรับผิดชอบ
และได้ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำผูป้ ระกอบกำรอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST กรณี น้ ีเป็ นกรณีจำลองซึ่งถูกสร้ำงขึ้นเพื่อสะท้อนรู ปแบบที่ 1 (หรื อที่เรี ยกว่ำ อุปทำน
ข้ำมเขตแดน) ของกำรค้ำระหว่ำงประเทศด้ำนบริ กำรซึ่งได้นิยำมเอำไว้ในกรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำร”หรื อ AFAS และควำมตกลงทัว่ ไปว่ำด้วยกำรค้ำในสำขำ
บริ กำร (GATS) ซึ่งใช้บงั คับโดยอนุโลมในกำรจัดหำอุปทำนจำกประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ในกล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ กรณีเชิงพำณิชย์ท้งั หมดที่มีกำรเคลื่อนย้ำยเขตแดน
ด้ำนบริ กำร

กรณีศึกษำที่ 5:
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยน (บริ ษทั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั สำขำ) และได้รับกำรพิจำรณำโดยผูป้ ระสำนงำนกลำง (เช่น ข้อร้องเรี ยนสมบูรณ์และอยูใ่ นขอบเขตของ
ระบบ ASSIST) แต่ถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำในภำยหลังโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง

เหตุแห่ งกำรปฏิเสธ:
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงพบว่ำข้อกล่ำวหำของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนไม่มีมูลเนื่องจำกหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงได้ปฏิบตั ิตำมควำมมุ่งหมำยอำเซียน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีน้ ี เป็ นกรณีจำลองซึ่งถูกสร้ำงขึ้นเพื่อสะท้อนรู ปแบบที่ 3 (สถำนประกอบกำรเชิงพำณิชย์) ของกำรค้ำในบริ กำร ซึ่งได้นิยำมเอำไว้ในกรอบควำมตกลงอำเซียน
ด้ำนกำรบริ กำร” หรื อ AFAS และควำมตกลงทัว่ ไปว่ำด้วยกำรค้ำในสำขำบริ กำร (GATS) ซึ่งใช้บงั คับโดยอนุโลมในกำรจัดหำอุปทำนด้ำนบริ กำรจำกประเทศหนึ่งผ่ำนสถำน
ประกอบกำรเชิงพำณิชย์ในอีกประเทศหนึ่ง
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนซึ่งเป็ นบริ ษทั สำนักงำนใหญ่ในประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น

และมีสำนักงำนสำขำซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ ร้องเรี ยนพิพำทไปถึง

หรื อ

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงนั้นตั้งอยูซ่ ่ ึงที่จริ งแล้วสำนักงำนสำขำเป็ นหนึ่งในปัญหำหรื อข้อร้องเรี ยน

กรณีศึกษำที่ 1:
ข้ อร้ องเรียนถูกปฏิเสธไม่ รับพิจำรณำโดยผู้ประสำนงำนกลำง
ผู้ร้อง
นำย Upset เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั Blue Sapphire Consulting Group (ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน) โดยมีปริ ญญำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และได้รับข้อเสนอให้
ทำงำนในบริ ษทั ให้คำปรึ กษำในรัฐ Y (ประเทศปลำยทำง) และประสงค์ที่จะพำนักและอยูท่ ี่พนมเปญถำวร
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รำยละเอียดข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั กัมพูชำระบุว่ำจะใช้เวลำประมำณ 1 เดือนในกำรทำใบอนุญำตกำรทำงำนของนำย Upset อย่ำงไรก็ตำม ขั้นตอนใช้เวลำนำนและเป็ นเวลำเกือบจะสำมเดือนแล้วที่
ใบอนุญำตให้ทำงำนถูกกักอยูท่ ี่รัฐ Y ซึ่งอำจจะเสี่ ยงทำให้นำย Upset ขำดโอกำสที่ได้ทำงำน ด้วยเหตุน้ ี นำย Upset จึงประสงค์ที่จะร้องเรี ยนรัฐ Y ผ่ำนบริ ษทั ของนำย
Upset ในรัฐ X ที่ล่ำช้ำในกำรออกใบอนุญำตกำรทำงำน โดยมูลฐำนของกำรร้องเรี ยนของนำย Upset เป็ นไปตำมควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำซึ่ง
ยอมให้บุคคลที่มีทกั ษะสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรี ภำยในอำเซียน อีกทั้งยังมีควำมร่ วมมือด้ำนกำรค้ำบริ กำรของอำเซียนด้วย

ตรวจสอบโดยผู้ประสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST
ผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST (เช่น เลขำธิกำรอำเซียน) ได้ตรวจสอบข้อร้องเรี ยนและมีมติไม่รับไว้พิจำรณำเนื่องจำกเห็นว่ำกรณีน้ ีเป็ นเรื่ องปักเจกบุคคลมำกกว่ำจะเป็ น
ของบริ ษทั และไม่ครอบคลุมตำมควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำซึ่งกำหนดเอำไว้ตำมมำตรำ 2.2 โดยไม่อำจปรับใช้กบั มำตรกำรที่ส่งผลกระทบต่อ
บุคคลธรรมดำที่ประสงค์จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น และไม่อำจที่จะปรับใช้กบั มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับสัญชำติ ถิ่นพำนักหรื อกำรจ้ำงงำนถำวรด้วย
เช่นกัน ยอมให้บุคคลที่มีทกั ษะสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรี ภำยในอำเซียน
ระบบ ASSIST จะอนุญำตให้ขอ้ ร้องเรี ยนที่ยื่นโดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (เช่น องคภำวะทำงกฎหมำยที่จดทะเบียนถูกต้อง และไม่ใช่บุคคลธรรมดำ) เท่ำนั้น และกำรใช้ช่องทำง
นี้โดยผ่ำนองคภำวะทำงกฎหมำย (ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน) เพื่อที่จะแก้ไขปัญหำซึ่งอ้ำงอิงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนและบุคคลธรรมดำนั้นไม่เพียงพอที่จะขยำย
เกณฑ์ของระบบ ASSIST ได้ ในกรณีน้ ี นำย Upset ควรจะติดต่อโดยตรงไปที่กระทรวงมหำดไทย และ/หรื อ กระทรวงแรงงำนของรัฐ Y ระบบ ASSIST จึงไม่ใช่กลไกที่
เหมำะสมกับกรณี น้ ี

มติ
กำรปฏิเสธไม่รับพิจำรณำจะปรำกฏโดยให้เหตุผลที่ถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนี้ ระบบ ASSIST จะถือว่ำข้อร้องเรี ยนนี้ไม่เคยยื่นมำก่อน

กรณีศึกษำที่ 2:
สมำคมกำรค้ ำในอำเซียนยื่นข้ อร้ องเรี ยน แต่ ถูกปฏิเสธไม่ รับพิจำรณำโดยหน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง

ผู้ร้อง
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอยูใ่ นรัฐ X โดยมีสมำคมกำรค้ำที่จดทะเบียนในอำเซี ยนชื่อว่ำ ASEAN Tobacco Trade Association ได้ยื่นข้อร้องเรี ยน
ในนำมของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST ซึ่งพิพำทกับรัฐ Y (ประเทศปลำยทำง) เกี่ยวกับมำตรกำรทำงกำรเงินและศุลกำกรต่ำงๆ ที่กระทบต่อบุหรี่ ที่นำเข้ำมำจำกรัฐ
X มำยังรัฐ Y

รำยละเอียดข้ อร้ องเรียน
มำตรกำรดังกล่ำว รวมทั้งแนวปฏิบตั ิกำประเมินรำคำศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิต ภำษีทำงสุขภำพ ระเบียบภำษีมูลค่ำเพิ่ม ข้อกำหนดในกำรอนุญำตให้คำ้ ปลีก และกำรค้ำประกันกำร
นำเข้ำซึ่งเรี ยกเก็บจำกผูน้ ำเข้ำบุหรี่ ASEAN Tobacco Trade Association อ้ำงว่ำประเทศปลำยทำงดำเนินกำรมำตรกำรเหล่ำนี้บำงส่วนและไม่เหมำะสมอันขัดต่อ
มำตรำ 57 แห่งควำมตกลงกำรค้ำสิ นค้ำของอำเซียน ซึ่งประกอบอยูใ่ นควำมตกลงอำเซียน ประกอบกับควำมตกลง WTO ว่ำด้วยกำรประเมินรำคำศุลกำกรโดยอนุโลม ตำมข้อ
ร้องเรี ยนของ ASEAN Tobacco Trade Association รัฐ Y ไม่ได้ใช้รำคำซื้อขำยของที่นำเข้ำเป็ นฐำนหลักของกำรประเมินรำคำศุลกำกรและไม่จำต้องใช้วิธีกำร
ประเมินรำคำตำมมำตรำ 57 แห่งควำมตกลงกำรค้ำสิ นค้ำของอำเซียนดังกล่ำว แต่ใช้วิธีกำรประเมินรำคำที่ไม่ได้อยูใ่ นฐำนใดของควำมตกลง
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นอกจำกนี้ ASEAN Tobacco Trade Association อ้ำงว่ำกรอบกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิสองฝ่ ำยของรัฐ Y กำหนดให้ผูค้ ำ้ ปลีกยำสูบ และ/หรื อบุหรี่ ตอ้ งถือใบอนุญำต
ฝ่ ำยเดียวที่จะขำยบุหรี่ ในประเทศและที่นำเข้ำเท่ำนั้นเป็ นกำรไม่สอดคล้องกับมำตรำ 6 แห่งควำมตกลงกำรค้ำสิ นค้ำของอำเซียน ปี ค.ศ. 1994 เพรำะว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ติ ่อสิ นค้ำที่
นำเข้ำด้อยกว่ำสิ นค้ำชนิดเดียวกันในประเทศ

ตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST
ข้อร้องเรี ยนนี้ ได้รับกำรพิจำรณำโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST – เลขำธิกำรอำเซียน)
ผูป้ ระสำนงำนกลำงส่งต่อรำยละเอียดข้อร้องเรี ยนไปยังหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (รัฐ Y) และหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง (รัฐ X)

ตรวจสอบและมีมติโดยหน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (รัฐ Y) ปฎิเสธไม่รับข้อร้องเรี ยนไว้พิจำรณำ โดยโต้แย้งว่ำกรณีของผูร้ ้องนั้นเป็ นกรณีเดียวกับรัฐ X ได้ยื่นข้อพำทกับรัฐ Y ในกลไกระงับ
ข้อพิพำทของ WTO
ในควำมเป็ นจริ งแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยำยน ค.ศ. 2008 รัฐ X ได้ร้องขอให้มีคณะกรรมกำรระงับข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำศุลกำกรของรัฐ Y ที่มีต่อบุหรี่ ที่นำเข้ำ
ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2008 องค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO ได้ต้งั คณะกรรมกำรขึ้นและได้รับเวียนแจ้งรำยงำนไปยังสมำชิกเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกำยน
ต่อมำเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2011 รัฐ Y ได้แจ้งต่อองค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO ว่ำประสงค์ที่จะอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมกำรอุทธรณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำร
ตีควำมข้อกฎหมำยที่ครอบคลุมรำยงำนเกี่ยวกับมติของคณะกรรมกำร
วันที่ 17 มิถุนำยน 2011 รำยงำนของคณะกรรมกำรอุทธรณ์ได้เวียนแจ้งแก่สมำชิก และในกำรประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎคม 2011 องค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO
มีควำมเห็นยืนตำมรำยงำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์ และคณะกรรมกำรชั้นต้น ซึ่งถูกปรับแก้โดยคณะกรรมกำรอุทธรณ์
วันที่ 11 สิ งหำคม 2011 รัฐ Y แจ้งแก่องค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO ว่ำประสงค์ที่จะดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะและข้อกำหนดขององค์กรระงับข้อพิพำทของ
WTO ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีของ WTO แต่ตอ้ งใช้เวลำพอสมควรที่จะดำเนินกำรดังกล่ำว
วันที่ 23 กันยำยน 2011 ทั้งรัฐ X และรัฐ Y ต่ำงแจ้งแก่องค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO ว่ำทั้งสองได้ตกลงกรอบระยะเวลำกำรดำเนินกำรของรัฐ Y ตำมข้อเสนอแนะ
และข้อกำหนดขององค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO
และในกำรประชุมขององค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO วันที่ 28 มกรำคม 2013 รัฐ Y รำยงำนว่ำตนได้บรรลุในขั้นตอนสุดท้ำยของกระบวนกำรกำรดำเนินกำรแล้ว
อย่ำงไรก็ตำม รัฐ X ไม่ได้ยินยอมว่ำรัฐ Y ได้ดำเนินกำรตำมกฎและข้อเสนอแนะขององค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO อย่างเต็มที่
ในกำรประชุมขององค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2013 รัฐ X แสดงควำมกังวลว่ำตนไม่ได้รับแจ้งควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำที่ไม่
สอดคล้องกับ WTO ที่เหลืออยู่ และเสริ มว่ำตนจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมต่อไป
ในกำรประชุมขององค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO วันที่ 18 มิถุนำยน 2014 รัฐ Y รำยงำนว่ำตนไม่จำต้องดำเนินกำรแต่อย่ำงใดเพิ่มเติมตำมข้อเสนอแนะและ
ข้อกำหนดขององค์กรระงับข้อพิพำทของ WTO ซึ่งรัฐ X ไม่ยอมรับและเห็นว่ำรัฐ Y ละเลยที่จะปฏิบตั ิตำม
แม้ว่ำจะไม่มีควำมตกลงระหว่ำงรัฐ X และรัฐ Y ว่ำข้อพิพำทในกลไกของ WTO จะระงับไปหรื อไม่ แต่ขอ้ ร้องเรี ยนที่ยื่นโดย ASEAN Tobacco Trade Association
เป็ นสิ่ งที่หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงเห็นว่ำประเด็นนี้ได้รับกำรแก้ไขปัญหำไปแล้วภำยในกลไกของ

WTO

รวมทั้งในแง่ของพันธกรณีอำเซียนที่

ASEAN

Tobacco Trade Association ได้อำ้ งเอำไว้ในข้อร้องเรี ยนของระบบ ASSIST ดังนั้นหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมีอำนำจอธิปไตยที่จะเข้ำร่ วมหรื อไม่เข้ำร่ วม
ในระบบ ASSISTเพื่อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำให้กบั ผูร้ ้องซึ่งเป็ นสมำคมกำรค้ำจดทะเบียนในอำเซียน
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มติ
กำรปฏิเสธไม่รับพิจำรณำได้ให้เหตุผลที่ถูกต้องและเพียงพอ ระบบ ASSIST จะถือว่ำขั้นตอนนี้เป็ นหนึ่งในกรณีที่ขอ้ ร้องเรี ยนถูกปฏิเสธไม่รับไว้พิจำรณำและไม่ได้มีกำร
เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ

กรณีศึกษำที่ 3:
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนยื่นข้ อร้ องเรี ยน และได้ มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ ไขปัญหำจนเป็ นที่พอใจ

ผู้ร้อง
บริ ษทั ARISE & Partners (ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน) เป็ นสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในรัฐ X ได้ยื่นข้อร้องเรี ยนในนำมของลูกควำมซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จด
ทะเบียนในรัฐ X เกี่ยวกับภำษีสรรพสำมิตใหม่ที่เรี ยกเก็บจำกรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) จำกน้ ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์ทำงอำหำรที่มีน้ ำมันปำล์มเป็ น
ส่วนประกอบภำยใต้หมวด 1000 มำตรำ 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ค.ศ. 2015

รำยละเอียดข้ อร้ องเรียน
มำตรกำรนี้ได้รับกำรรับรองโดยรัฐ Y

ที่ริเริ่ มคิดภำษีจำกอำหำรที่มีระดับน้ ำตำลและไขมันที่อิ่มตัวสูง อันเป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำโรคอ้วนในประเทศ

สิ งคโปร์
บริ ษทั ARISE & Partners อ้ำงว่ำมำตรกำรของรัฐ Y นั้นมุ่งเป้ำไปที่น้ ำมันปำล์มโดยชัดแจ้ง และไม่ใช่แค่ส่วนประกอบของน้ ำมันปำล์มที่มีไขมันอิ่มตัวสูงปำล์มและ
ผลิตภัณฑ์ทำงอำหำรที่มีน้ ำมันปำล์มเป็ นส่วนประกอบ ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิกบั น้ ำมันปำล์มและเป็ นกำรแบ่งแยกสิ นค้ำโดยรวมแทนที่จะรณรงค์ให้ลด/ละ/เลิกกำร
บริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันอิ่มตัวสูง หรื อไขมันที่ได้จำกพืชหรื อสัตว์
บริ ษทั ARISE & Partners อ้ำงว่ำในข้อร้องเรี ยนของระบบ ASSIST ว่ำมำตรกำรนี้ที่ประเทศปลำยทำงหันมำประกำศใช้ขดั กับมำตรำ 6 แห่งควำมตกลงกำรค้ำสิ นค้ำของ
อำเซียน (ว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิเยี่ยงคนในชำติเมื่อเกี่ยวเนื่องกับภำษีและข้อบังคับภำยใน) เพรำะเลือกปฏิบตั ิกบั น้ ำมันปำล์มทั้งหมด แต่ไม่บงั คับกับผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
อื่นๆ ซึ่งผลิตและขำยในรัฐ Y เอง (ผลิตภัณฑ์ทำงอำหำรที่มีไขมันอิ่มตัวสูงจำกถัว่ เหลือง น้ ำมันทำนตะวัน น้ ำมันเรพซีด น้ ำมันข้ำวโพด น้ ำมันจำกถัว่ หรื อไขมันจำกสัตว์)

ตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยนที่ถูกต้อง แต่ผปู ้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST เรี ยกให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกำรประเมิน
และรับพิจำรณำข้อร้องเรี ยน ในกำรนี้ ผูป้ ระสำนงำนกลำงได้ขอให้ส่งข้อร้องเรี ยนกลับมำใหม่อีกครั้งโดยแนบข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรของรัฐ Y ที่ถูกกล่ำวหำว่ำไม่สอดคล้องกับ
ควำมตกลงกำรค้ำสิ นค้ำของอำเซียน

ส่ งข้ อร้ องเรียนใหม่ พร้ อมด้ วยข้ อมูลเพิ่มเติม
บริ ษทั ARISE & Partners ได้ยื่นข้อร้องเรี ยนและภำคผนวกทั้งหมวด 1000 มำตรำ 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ค.ศ. 2015 เอกสำรสรุ ปเชิงกฎหมำย
ที่แจกแจงข้อกล่ำวหำ ส่วนหนึ่งของมำตรกำรของรัฐ Y ที่เห็นว่ำเป็ นกำรเลือกปฎิบตั ิ และข้อโต้แย้งของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่ตอ้ งกำรให้พิจำรณำเพื่อให้ยอมรับข้อร้องเรี ยนและ
เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ (เป็ นภำษำอังกฤษ)

67

ASSIST TOOLKIT

มีมติรับไว้ พิจำรณำโดยผู้ประสำนงำนกลำง
จำกกำรยื่นข้อร้องเรี ยนใหม่ที่สมบูรณ์ ทำให้ผปู ้ ระสำนงำนกลำงรับพิจำรณำข้อร้องเรี ยนเพรำะอยู่ในขอบเขตของระบบ ASSIST และเป็ นกำรยื่นที่เหมำะสม ระบบ ASSIST
จะเริ่ มเข้ำสู่กระบวนกำรและจะส่งต่อไปยังรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) และสำเนำไปยังรัฐ X (หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง) เพื่อทรำบ

ตรวจสอบและมีมติรับไว้ พิจำรณำโดยหน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (กระทรวงกำรค้ำและอุตสำหกรรมของรัฐ Y) ตรวจสอบข้อร้องเรี ยน และได้ประสำนอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกับหน่วยงำนรับผิดชอบใน
ประเทศ ได้แก่ สำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรคลัง องค์กำรอำหำรเกษตรและโรคเกี่ยวกับสัตว์ และคณะกรรมกำรส่งเสริ มสุขภำพของรัฐ Y และได้ตอบ
กลับมำยังผูป้ ระสำนงำนกลำงว่ำมีมติรับข้อร้องเรี ยนภำยใต้ระบบ ASSIST ไว้พิจำรณำ

กำรแสวงหำมติ
ในกำรหำรื อระหว่ำงหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงและหน่วยงำนรับผิดชอบ ปรำกฏว่ำมำตรกำรที่รัฐ Y นำมำใช้น้ นั ได้กำหนดให้เพิ่มภำษีสรรพสำมิตในอำหำรที่มี
ระดับน้ ำตำลและไขมันที่อิ่มตัวสูง เพื่อที่จะลดกำรบริ โภคสำรที่เป็ นอันตรำยมำกจนเกินไปภำยใต้ยทุ ธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำโรคอ้วนในหมู่พลเรื อนของรัฐ Y มำตรกำรดังกล่ำว
สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรในลักษณะเดียวกันกับประเทศอื่นๆ

ทัว่ โลกและแผนปฏิบตั ิกำรขององค์กำรอนำมัยโลกว่ำด้วยกำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อปี

2013-

2020 เช่น โรคเบำหวำนและโรคอ้วน
อย่ำงไรก็ตำม รัฐ Y ตระหนักว่ำมำตรกำรนี้มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์บำงอย่ำงเป็ นกำรเฉพำะ (เช่น ในหมู่น้ ำมันปำล์ม) และไม่ได้พุ่งเป้ำไปที่สำรต่ำงๆ (เช่น ไขมันที่อิ่มตัวสูง) ซึ่งรัฐบำล
เห็นว่ำจะเป็ นอันตรำย (หำกบริ โภคมำกจนเกินไป) เมื่อมองจำกมุมมองนโยบำยทำงสุ ขภำพและโภชนำกำร ด้วยเหตุน้ ี หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงโดยกำรประสำนกับ
หน่วยงำนรับผิดชอบของรัฐ Y จึงได้เสนอให้มีชะลอกำรใช้มำตรกำรภำยใต้หมวด 1000 มำตรำ 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสำธำรณสุ ข ค.ศ. 2015 โดยทันที เพื่อให้ลบรำยกำร
ผลิตภัณฑ์และกำรใช้คงเหลือแต่เฉพำะผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเท่ำนั้น โดยไม่พิจำรณำว่ำจะมำจำกพืชหรื อสัตว์ รัฐ Y ขอเน้นย้ำว่ำมำตรกำรนี้ ไม่ได้มุ่งหวังทั้งในทำงกฎหมำยและ
ในทำงข้อเท็จจริ งที่จะก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบตั ิ แต่เป็ นเพรำะเหตุผลทำงวิทยำศำสตร์และควำมมุ่งหมำยที่จะรักษำสุ ขภำพ จึงได้บงั คับใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและในลักษณะเดียวกัน
ที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำและเป็ นที่พอใจ
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงติดต่อผูป้ ระสำนงำนกลำงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ

และได้แจ้งต่อหน่วยงำนรับผิดชอบและหน่วยงำนประสำนใน

ประเทศต้นทำงผ่ำนระบบ ASSIST
หลังจำกที่ได้มีกำรทบทวนข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ บริ ษทั ARISE & Partners ได้ตอบกลับมำยังผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST ถึงควำมพอใจกับกำร
แก้ไขปัญหำ แล้วจึงได้ยอมรับกับข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
ระบบ ASSIST จะถือว่ำขั้นตอนนี้ เป็ นหนึ่งในกรณีที่ขอ้ ร้องเรี ยนได้มีกำรรับไว้พิจำรณำและได้มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง
อันเป็ นที่ยอมรับของผูร้ ้องแล้ว

กรณีศึกษำที่ 4:
ผู้ประกอบกำรอำเซียนยื่นข้ อร้ องเรี ยน และได้ มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ ไขปัญหำจนเป็ นที่พอใจ

ผู้ร้อง
บริ ษทั Star 88 Co., Ltd., ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกำรอำเซียน ให้เป็ นบริ กำรรับขนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในรัฐ X และในฐำนะผูร้ ับขน บริ ษทั ได้ผูกพันตำมสัญญำเป็ น
ระยะเวลำ 2 ปี ตั้งแต่มกรำคม ค.ศ. 2018 กับบริ ษทั นำเข้ำ-ส่งออกในรัฐ X โดยขอบเขตของสัญญำคือกำรส่งออกแร่ เหล็กและอลูมิเนี ยมจำก รัฐ X ไปยังรัฐ Y และนำเข้ำยำงและ
ฝ้ำยจำก รัฐ Y มำยัง รัฐ X โดยใช้เรื อบรรทุกของบริ ษทั Star 88 Co., Ltd. บริ ษทั ตกลงที่จะนำเข้ำ-ส่งออกในลักษณะแบบไปกลับด้วยเรื อบรรทุกลำเดียวกันเพื่อลดต้นทุนทำง
เชื้อเพลิงและกำลังคนโดยมีกำรขนส่งเต็มตูท้ ้งั เที่ยวขำเข้ำและขำออกเพื่อให้สำมำรถที่จะลดต้นทุนและให้บริ กำรข้ำมเขตแดนเชิงแข่งขันกับลูกค้ำทั้งในรัฐ X และ รัฐ Y ได้
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รำยละเอียดข้ อร้ องเรียน
เมื่อเดือนสิ งหำคม ค.ศ. 2018 บริ ษทั Star 88 Co., Ltd. ได้รับทรำบว่ำ รัฐ Y ได้ออกกฎหมำยขนส่งใหม่ ชื่อว่ำ กระทรวงกำรค้ำ ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2018 ซึ่งกำหนดว่ำ
สิ นค้ำบำงประกำรสำมำรถขนส่งเพื่อกำรนำเข้ำหรื อส่งออกโดยบริ ษทั รับขนพำณิชย์นำวีในประเทศปลำยทำงเท่ำนั้น สิ นค้ำบำงประกำร (เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ยำง และฝ้ำย) เป็ น
สิ นค้ำที่ถูกจัดอยูใ่ นรำยกำรภำยใต้กฎหมำยขนส่งใหม่น้ ี ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั Star 88 Co., Ltd. ประสบกับภำวะขำดทุนและเป็ นกำรสกัดกั้นบริ กำรขนส่งพำณิชย์
นำวีระหว่ำงรัฐ X และ รัฐ Y บริ ษทั Star 88 Co., Ltd. มีควำมกังวลและเชื่อว่ำกำรปรับปรุ งกฎหมำยดังกล่ำวเป็ นปฏิปักษ์ต่อกำรค้ำเสรี ต่อเจตนำรมณ์ของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน และอำจจะขัดต่อควำมมุ่งหมำยและพันธกรณีบำงประกำรของรัฐ Y ภำยใต้ควำมตกลงทำงเศรษฐกิจอำเซียนที่เกี่ยวข้อง (กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำร
บริ กำร” หรื อ AFAS)
บริ ษทั Star 88 Co., Ltd. จึงได้ยื่นข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวกับกำรออกกฎหมำยรับขนใหม่ของรัฐ Y โดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียนโต้แย้งว่ำกฎหมำยใหม่น้ ีเป็ นมำตรกำรที่ชดั เจนใน
กำรกีดกันทำงกำรค้ำและไม่สอดคล้องกับหลักกำรทำงกำรค้ำเสรี และกฎหมำยจำรี ตที่เกี่ยวกับบริ กำรขนส่งทำงเรื อระหว่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อบริ ษทั ขนส่งใน
รัฐ X ที่ให้บริ กำรขนส่งทำงเรื อข้ำมประเทศในสิ นค้ำที่ข้ นึ บัญชีภำยใต้กฎหมำยนี้ นอกจำกนี้ ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนโต้แย้งว่ำมำตรกำรใหม่รัฐ Y ถือว่ำเป็ นกำรละเมิดอย่ำงชัดแจ้ง
ที่จะดำเนินกำรตำมควำมมุ่งหมำยแห่งองค์กำรกำรค้ำโลก

ตลอดจนตำรำงข้อผูกพันกำรค้ำบริ กำรภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำรอันเป็ นพัน ธกรณีที่สำคัญที่สุด

ตำมควำมมุ่งหมำยของระบบ ASSIST ที่รัฐ Y ประสงค์ที่จะผูกพันโดยยอมให้บริ ษทั รับขนต่ำงประเทศที่ให้บริ กำรขนส่งข้ำมประเทศภำยในอำเซียนประกอบธุรกิจในน่ำนน้ ำ
ของรัฐ Y ให้ปรำศจำกข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงตลำดและได้รับกำรปฏิบตั ิเยี่ยงคนในชำติ

ตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST
ผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST – เลขำธิกำรอำเซียนได้ตรวจสอบเบื้องต้นและรับข้อร้องเรี ยนไว้พิจำรณำเพรำะอยูภ่ ำยใต้ขอบเขตของระบบ ASSIST ซึ่งได้ยื่นอย่ำง
ถูกต้อง
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนได้ยื่นหลักฐำนซึ่งหลักฐำนจดทะเบียนทำงธุ รกิจในประเทศสมำชิกอำเซียน (เช่น ในรัฐ X) โดยมีหมำยเลขจดทะเบียนและสำเนำอิเล็กทรอนิคส์กำรจด
ทะเบียนบริ ษทั / ธุรกิจทั้งภำษำท้องถิ่นและภำษำอังกฤษ (ฉบับไม่เป็ นทำงกำร) ผูป้ ระกอบกำรยังได้แนบสำเนำกระทรวงกำรค้ำ ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2018 ซึ่งกล่ำวหำว่ำเป็ นกำร
ละเมิดกับตำรำงข้อผูกพันกำรค้ำบริ กำรภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำรที่รัฐ Y ประสงค์ที่จะผูกพัน นอกจำกนี้ ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนยังได้ยื่นรำยละเอียดปัญหำ
ในแบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนในบริ บทของกฎหมำยใหม่และข้อกล่ำวหำที่ผปู ้ ระสำนงำนกลำงเห็นว่ำเหมำะสมเพียงพอ
รำยละเอียดของข้อร้องเรี ยนจะถูกส่งต่อไปยังรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) และได้สำเนำไปยังรัฐ X (หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง) เพื่อทรำบ

หน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมีมติรับข้ อร้ องเรียนไว้ พิจำรณำ
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงของรัฐ Y (เช่น กระทรวงกำรค้ำของรัฐ X) ตรวจสอบข้อร้องเรี ยน และได้ประสำนอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกับหน่วยงำนรับผิดชอบใน
ประเทศ ได้แก่ กองอำนวยกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงคมนำคม กระทรวงกิจกำรทำงทะเลและกำรประมง และกระทรวงกำรคลัง และได้ตอบกลับมำยังผูป้ ระสำนงำน
กลำงว่ำมีมติรับข้อร้องเรี ยนภำยใต้ระบบ ASSIST ไว้พิจำรณำ

กำรแสวงหำมติ
ในกำรหำรื อระหว่ำงหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงและหน่วยงำนรับผิดชอบ รัฐ Y มีมติที่จะเลื่อนกำรบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ผูส้ ่งออกและผูน้ ำเข้ำของ
สิ นค้ำบำงรำยกำร รวมทั้งแร่ เหล็ก อลูมิเนียม ฝ้ำยและยำงซึ่งรับขนโดยเรื อบรรทุกของรัฐ Y (เช่น เรื อบรรทุกเป็ นของบริ ษทั ขนส่งทำงเรื อซึ่งตั้งอยูใ่ นรัฐ Y) นี้ออกไปก่อน
เนื่องจำกมีขอ้ วิจำรณ์และควำมไม่ยินยอมของผูส้ ่ งออกท้องถิ่นซึ่งกฎระเบียบใหม่น้ ี จะสร้ำงผลกระทบให้กบั ปริ มำณกำรส่งออกและรำยได้ของรัฐ และจะเป็ นกำรขัดขวำงหรื อไม่
เป็ นมิตรกับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ เนื่องจำกผูซ้ ้ือจำนวนมำกในสิ นค้ำที่ถูกจำกัดนี้อยู่ในสถำนะรอกำรบรรลุในข้อตกลงของสัญญำของตน อย่ำงไรก็ตำม รัฐ Y ระบุว่ำตนไม่ได้มี
เจตนำให้กฎระเบียบดังกล่ำวถูกมองว่ำเป็ นมำตรกำรที่กีดกันทำงกำรค้ำกับเรื อบรรทุกของต่ำงประเทศ และเป็ นกำรขัดต่อหลักกำรทำงกำรค้ำแต่อย่ำงใด รัฐ Y ขอเน้นย้ำว่ำ
มำตรกำรนี้มุ่งหมำยที่จะให้อุตสำหกรรมขนส่งของรัฐ Y มีศกั ยภำพในกำรขนส่งในประเทศมำกยิ่งขึ้น เพรำะมำกกว่ำ 90% ของกำรขนส่งทั้งหมดในน่ำนน้ ำของรัฐ Y นั้นเป็ น
กำรประกอบกิจกำรโดยเรื อต่ำงประเทศ ดังอย่ำงกรณีของอุตสำหกรรมยำงมำกกว่ำ 90% ของกำรขนส่งเพื่อกำรส่งออกดำเนินกำรโดยเรื อต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ศักยภำพกำรขนส่ง
ในประเทศเมื่อปี ค.ศ. 2017 ประเมินเอำไว้อยู่ที่ 50 ล้ำนตัน ในขณะที่เรื อต่ำงประเทศขนส่งอยูท่ ี่ 800 ล้ำนตันในปี เดียวกัน ซึ่งมีปริ มำณที่ห่ำงกันอย่ำงมำก
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รัฐ Y เสริ มว่ำเป้ำหมำยสำคัญของกฎระเบียบนี้คือบริ ษทั ที่ให้บริ กำรรับขนในประเทศเริ่ มที่จะได้ประโยชน์อย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรเพิ่มจำนวนกำรค้ำในน่ำนน้ ำของรัฐ Y โดยใน
ปัจจุบนั สัญญำและปริ มำณกำรค้ำทำงทะเลส่วนมำกถูกครอบงำโดยบริ ษทั รับขนต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม รัฐ Y เห็นพ้องว่ำมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยควรที่จะค่อยเป็ นค่อยไป
มำกกว่ำที่จะให้ยำแรงที่มีผลทันทีกบั บริ ษทั รับขนต่ำงประเทศ ดังนั้น มติในกำรบังคับใช้กฎหมำยนี้จึงเลื่อนออกไปก่อนอย่ำงไม่มีกำหนด (แต่ไม่ใช่เพื่อกำรเพิกถอน)

เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำและเป็ นที่พอใจ
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงติดต่อผูป้ ระสำนงำนกลำงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ได้มีกำรชะลอบังคับใช้ออกไปก่อน

และได้แจ้งต่อหน่วยงำน

รับผิดชอบและหน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำงผ่ำนระบบ ASSIST
หลังจำกที่ได้มีกำรทบทวนข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ บริ ษทั Star 88 Co., Ltd. ได้ตอบกลับมำยังผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST ถึงควำมพอใจกับกำร
แก้ไขปัญหำ แล้วจึงได้ยอมรับกับข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
ระบบ ASSIST จะถือว่ำขั้นตอนนี้ เป็ นหนึ่งในกรณีที่ขอ้ ร้องเรี ยนได้มีกำรรับไว้พิจำรณำและได้มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง
อันเป็ นที่ยอมรับของผูร้ ้องแล้ว

กรณีศึกษำที่ 5:
ผู้ประกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้ องเรียน (บริษัทสำนักงำนใหญ่ของบริษัทสำขำ) แต่ ถูกปฏิเสธไม่ รับพิจำรณำโดยหน่ วยงำนประสำนในประเทศ
ปลำยทำง

ผู้ร้อง
บริ ษทั AirTel Co., Ltd. เป็ นบริ ษทั โทรคมนำคมที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในรัฐ X และเป็ นบริ ษทั สำขำบริ ษทั AirTel Holdings, Inc. ซึ่งตั้งอยูใ่ นรัฐ Y หุ้นจำนวน
80% ของบริ ษทั AirTel Co., Ltd. ทั้งหมดถือครองโดยผูถ้ ือหุ้นในรัฐ X แต่ตำแหน่งบริ หำรระดับสูงของบริ ษทั ควบคุมโดยพลเรื อนในรัฐ Y ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั AirTel Co., Ltd. ถูกเพิกถอนโดยหน่วยงำนโทรคมนำคมแห่งชำติของรัฐ Y เมื่อเดือนกันยำยน ค.ศ. 2018 ด้วยเหตุที่ว่ำใบอนุญำตโทรคมนำคมซึ่งถือครองโดย
บริ ษทั AirTel Co., Ltd. ไม่ชอบด้วยกฎหมำยอีกต่อไป ในควำมเป็ นจริ ง เมื่อเดือนสิ งหำคม ค.ศ. 2018 รัฐ Y ได้ มีกำรปรับแก้พระรำชบัญญัติธุรกิจโทรคมนำคม ฉบับที่
1500 ซึ่งทำให้ผปู ้ ระกอบกำรต่ำงชำติไม่สำมำรถขอใบอนุญำตประเภท B และ C ได้อีกต่อไป
ใบอนุญำตประเภท B นั้นสำหรับผูป้ ระกอบกำรที่มีหรื อไม่เครื อข่ำยของตนเอง แต่จดั หำบริ กำรทีเ่ จำะกลุ่มตลำดหรื อกลุ่มสำธำรณะต่ำงๆ ในขณะที่ ใบอนุญำตประเภท C นั้น
สำหรับผูป้ ระกอบที่มีเครื อข่ำยซึ่งให้บริ กำรแก่สำธำรณะเป็ นกำรทัว่ ไป หรื อบริ กำรที่ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ำงเกี่ยวกับกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม ประโยชน์สำธำรณะ หรื อกำหนดให้
มีควำมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นกำรพิเศษ ผูท้ ี่จะขอใบอนุญำตประเภท B และ C ได้จะต้องเป็ นบริ ษทั ที่มีพลเรื อนในรัฐ Y ถือหุ้นอย่ำงน้อย 51% และมีสัดส่วนตำแหน่งอยูใ่ นระดับ
กำรบริ หำรอย่ำงน้อย 3 ใน 4 ตลอดจนบุคคลที่มีอำนำจในกำรลงนำมเพื่อผูกพันเป็ นผูแ้ ทนของบริ ษทั จะต้องเป็ นพลเรื อนในรัฐ Y เท่ำนั้น บริ ษทั AirTel Co., Ltd. เห็นว่ำ
ตนได้รับกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมเพรำะได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่รัฐบำลกำหนดเมื่อครั้งที่บริ ษทั ได้ยื่นขอใบอนุญำต

และรัฐ

Y

ก็ไม่ได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรปรับแก้

พระรำชบัญญัติน้ ี นอกจำกนี้ บริ ษทั ก็ยงั ได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดสำหรับบริ ษทั ต่ำงชำติ พร้อมด้วยผูถ้ ือหุ้นต่ำงชำติซ่ ึงได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวจำกกระทรวง
พำณิชย์
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กำรเพิกถอนใบอนุญำตของบริ ษทั AirTel Co., Ltd., และกำรปรับแก้กฎระเบียบกำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจทำให้หุ้นของบริ ษทั สำนักงำนใหญ่บริ ษทั AirTel Co.,
Ltd., ร่ วงลงมำ 5.67% ในรัฐ X เพรำะรัฐ Y เป็ นตลำดโครงข่ำยที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก บริ ษทั AirTel Co., Ltd., เชื่อว่ำกำรเพิกถอนใบอนุญำตนี้เป็ นกำร
เลือกปฏิบตั ิกบั นักลงทุนชำวต่ำงชำติในภำคโทรคมนำคม และเป็ นกำรละเมิดต่อควำมมุ่งหมำยและพันธกรณีที่รัฐ Y มีภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงชัดแจ้ง

รำยละเอียดข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั AirTel Co., Ltd., ตกลงที่จะยื่นข้อร้องเรี ยนผ่ำนระบบ ASSIST อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้ระบบ ASSIST นั้น ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยของรัฐ Y ไม่
สำมำรถยื่นข้อร้องเรี ยนพิพำทกับรัฐ Y เพื่อให้รับเอำหรื อดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรค้ำในบริ กำร ภำยใต้รูปแบบที่ 3 ว่ำด้วยสถำนประกอบกำรเชิงพำณิ ชย์ ได้มีกำร
กำหนดหลักกำรต้องห้ำมข้อร้องเรี ยนใดๆ ซึ่งได้ยื่นโดยผูป้ ระกอบอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยและมีสถำนประกอบกำรเชิงพำณิชย์อยู่ในรัฐ Y แต่ประสงค์จะร้องเรี ยนในประเด็นที่
เกี่ยวกับมำตรกำรของรัฐ Y ดังนั้น บริ ษทั AirTel Co., Ltd., จึงตัดสิ นใจที่จะให้บริ ษทั สำนักงำนใหญ่ นั่นก็คือ บริ ษทั AirTel Holdings, Inc., ซึ่งตั้งอยูแ่ ละจดทะเบียนตำม
กฎหมำยในรัฐ X เป็ นผูร้ ้องพิพำทกับรัฐ Y ในระบบ ASSIST แทน
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั AirTel Holdings, Inc., ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกำรอำเซียน จดทะเบียนตำมกฎหมำยของรัฐ X จึงได้ยื่นข้อร้องเรี ยนภำยใต้ระบบ ASSIST อันเกี่ยวกับกำร
เพิกถอนใบอนุญำตของบริ ษทั สำขำ นัน่ คือ บริ ษทั AirTel Co., Ltd., ซึ่งจดทะเบียนตำมกฎหมำยของรัฐ Y บริ ษทั AirTel Holdings, Inc., โต้แย้งว่ำกำรเพิกถอน
ใบอนุญำตบริ ษทั สำขำและกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติธุรกิจโทรคมนำคมของรัฐ Y จึงเป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิต่อนักลงทุนชำวต่ำงชำติและเป็ นกำรขัดโดยชัดแจ้งในตำรำงข้อผูกพัน
กำรค้ำบริ กำรของรัฐ Y ภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำรที่รัฐ Y ประสงค์ที่จะผูกพันโดยยอมให้มีสถำนประกอบกำรของบริ ษทั ต่ำงชำติ (เช่น รู ปแบบที่ 3 กำรจัดหำ
บริ กำรโทรคมนำคม) กล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ กำรมีสิทธิทำงกฎหมำยของผูป้ ระกอบกำรต่ำงชำติ ซึ่งจดทะเบียนตำมกฎหมำยของประเทศสมำชิกอำเซี ยนอื่นเพื่อให้บริ กำรผ่ำนสถำน
ประกอบกำรเชิงพำณิชย์ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็ นกำรสร้ำงข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงตลำดและได้รับกำรปฏิบตั ิเยี่ยงคนในชำติ

ตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST
ผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST – เลขำธิกำรอำเซียนได้ตรวจสอบเบื้องต้นและรับข้อร้องเรี ยนไว้พิจำรณำเพรำะอยูภ่ ำยใต้ขอบเขตของระบบ ASSIST ซึ่งได้ยื่นอย่ำง
ถูกต้อง
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนได้ยื่นหลักฐำนซึ่งหลักฐำนจดทะเบียนทำงธุรกิจในประเทศสมำชิกอำเซียน

โดยมีหมำยเลขจดทะเบียนและสำเนำอิเล็กทรอนิคส์กำรจดทะเบียนบริ ษทั /

ธุรกิจทั้งภำษำท้องถิน่ และภำษำอังกฤษ (ฉบับไม่เป็ นทำงกำร) ผูป้ ระกอบกำรยังได้แนบสำเนำตำรำงข้อผูกพันกำรค้ำบริ กำรของรัฐ Y โดยเฉพำะในภำคบริ กำรโทรคมนำคม
ตลอดจนพระรำชบัญญัติธุรกิจโทรคมนำคม ฉบับที่1500 รวมทั้งฉบับแก้ไข (2018)
รำยละเอียดของข้อร้องเรี ยนจะถูกส่งต่อไปยังรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) และได้สำเนำไปยังรัฐ X (หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง) เพื่อทรำบ

ตรวจสอบและมีมติโดยหน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงของรัฐ Y (เช่น กระทรวงกำรค้ำของรัฐ X) ตรวจสอบข้อร้องเรี ยน และได้ประสำนอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกับหน่วยงำนรับผิดชอบใน
ประเทศ ได้แก่ กระทรวงโทรคมนำคม กรมกำรสื่ อสำรแห่งชำติ และกระทรวงพำณิชย์ และได้ตอบกลับมำยังผูป้ ระสำนงำนกลำงว่ำมีมติไม่รับข้อร้องเรี ยนภำยใต้ระบบ ASSIST
ไว้พิจำรณำ
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หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมีมูลฐำนที่เพียงพอว่ำรัฐ Y ได้ปฏิบตั ติ ำมควำมมุ่งหมำยอำเซียนที่เกี่ยวข้องแล้ว และ ข้อร้องเรี ยนนั้นไม่มีมูล โดยโต้แย้งว่ำแม้ว่ำจะมีตำรำง
ข้อผูกพันกำรค้ำบริ กำรภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำร แต่ รัฐ Y ก็ไม่เคยสร้ำงข้อจำกัดใดๆ ให้กบั ควำมเป็ นเจ้ำของของต่ำงชำติแต่อย่ำงใด ดังที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ
ผูกพันทัว่ ไปว่ำเนื่องจำกข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงของตลำด สถำนประกอบกำรเชิงพำณิชย์ของผูใ้ ห้บริ กำรชำวต่ำงชำติอำจจะทำในรู ปของกิจกำรร่ วมค้ำ และ/หรื อสำนักงำนตัวแทนก็
ได้ แต่จะต้องเข้ำเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (i) คู่คำ้ ต่ำงชำติจะต้องไม่ถือหุ้นของบริ ษทั เกินกว่ำ 49% และ (ii) มีสัดส่วนตำแหน่งอยูใ่ นระดับกำรบริ หำรอย่ำงน้อย 3 ใน 4 ตลอดจน
บุคคลที่มีอำนำจในกำรลงนำมเพื่อผูกพันเป็ นผูแ้ ทนของบริ ษทั จะต้องเป็ นพลเรื อนในรัฐ Y เท่ำนั้น ดังนั้น กำรปรับแก้พระรำชบัญญัติใบอนุญำตธุรกิจโทรคมนำคม ฉบับที่
1500 จึงไม่เป็ นกำรขัดต่อตำรำงข้อผูกพันกำรค้ำบริ กำรของรัฐ Y
ในประเด็นที่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนอ้ำงว่ำไม่ได้รับกำรแจ้งจำกรัฐ Y เกี่ยวกับกำรแก้ไขกฎหมำยนั้น รัฐ Y ขอเรี ยนให้ทรำบว่ำรัฐบำลของรัฐ Y ได้ประกำศกำรแก้ไขกฎหมำยผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ทำงกำรของรัฐบำลและหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นภำยหลังที่ได้มีกำรอนุมตั ิแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยำยน ค.ศ. 2018 แล้ว

มติ
เหตุผลของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงที่ปฏิเสธไม่รับพิจำรณำจะถูกส่งไปยังผูป้ ระสำนงำนกลำง และผูป้ ระสำนงำนกลำงจะทบทวนทั้งในส่วนของภำษำและควำม
เพียงพอของข้อมูล จำกนั้นผูป้ ระสำนงำนกลำงจึงได้อนุมตั ิเหตุแห่งกำรปฏิเสธเพรำะได้ให้เหตุผลที่ถูกต้องและเพียงพอ ผูป้ ระสำนงำนกลำงจะ (i) แจ้งผูป้ ระกอบกำรอำเซียนถึง
มติดงั กล่ำว (ii) แจ้งผูป้ ระกอบกำรอำเซียนว่ำกระบวนกำร ASSIST ได้สิ้นสุดลงแล้ว และ (iii) แจ้งผูป้ ระกอบกำรอำเซียนถึงทำงเลือกต่ำง (เช่น กำรฟ้องร้องคดี กำร
อนุญำโตตุลำกำร กำรยุติกำรให้บริ กำร ฯลฯ) และแจ้งแก่ผปู ้ ระสำนงำนกลำงว่ำผูป้ ระกอบกำรอำเซียนว่ำประสงค์ที่จะดำเนินกำรตำมทำงเลือกข้ำงต้นหรื อไม่
ระบบ ASSIST จะถือว่ำขั้นตอนนี้ เป็ นหนึ่งในกรณีที่ขอ้ ร้องเรี ยนถูกปฏิเสธไม่รับไว้พิจำรณำและไม่ได้มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ
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