
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo credit: Nathan Associates - PSDA Project, Myanmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo credit: Nathan Associates - PSDA Project, Myanmar Photo credit: Reicelene Joy N. Ignacio for BusinessWorld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo credit: Nathália Rosa on Unsplash 

คู่มือผู้ใช้ระบบ ASSIST ส ำหรับภำคธุรกจิ 



 

 

ASSIST TOOLKIT  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

16 

 



 17  

 

 

ASSIST TOOLKIT  

 
 

 

 

 
 

คู่มือผูใ้ชร้ะบบ ASSIST ส ำหรับภำคธุรกิจ 
 

 

 

เกี่ยวกับคู่มือนี ้

 
คู่มือน้ีได้จดัท ำเพื่อให้ค  ำแนะน ำและขั้นตอนส ำหรับกลไกหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับมติอำเซียนเพื่อกำรลงทุน กำรบริกำรและ

กำรคำ้ (ระบบ ASSIST) ซ่ึงเป็นกลไกท่ีไม่เสียค่ำใช้จ่ำย จดัท ำในรูปแบบออนไลน์ และเป็นไปในลักษณะปรึกษำแต่ไม่

ผูกพนั ทั้งน้ี ระบบ ASSIST มุ่งหมำยท่ีจะแก้ไขปัญหำเชิงปฏิบติักำรท่ีเกิดขึ้นกบัผูป้ระกอบกำรอำเซียนด้ำนกำรขำ้มเขต

แดนซ่ึงเก่ียวข้องกับของกำรด ำเนินกำรตำมควำมตกลงทำงเศรษฐกิจอำเซียนและภำยในขอบข่ำยประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน  

 

ส่วนท่ี 1 ของคู่มือน้ีประกอบดว้ยภำพรวมทัว่ไปของระบบ ASSIST ซ่ึงมีรำยละเอียดเก่ียวกบัขอบเขต กลไกหลกั 

ช่องทำงกำรติดต่อ ฯลฯ ส่วนท่ี 2 อธิบำยถึงขั้นตอนตั้งแต่กำรส่งขอ้ร้องเรียนจำกกำรใช้แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

ออนไลน์ทั้งท่ีเปิดเผยตัวตนและไม่เปิดเผยตัวตนไปจนถึงกำรให้ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำผ่ำนระบบ 

ASSIST นอกจำกน้ี ส่วนท่ี  2 ยังได้จัดท ำแผนผังขั้นตอนของระบบ ASSIST ในรูปแบบอย่ำงง่ำยเพื่อ

ประกอบกำรพิจำรณำอีกดว้ย  

 
ตำรำงอำ้งอิง แผนผงัของกลไกระบบ ASSIST ค ำถำมท่ีพบบ่อย และกรณีศึกษำเพ่ือท ำควำมเขำ้ใจขั้นตอนระบบ 

ASSIST ท่ีดีขึ้ไดแ้สดงอยูใ่นภำคผนวกตอนทำ้ยของคู่มือน้ี  

 

 

ระบบ ASSIST สำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยตรงจำกเวบ็ไซต์ (http://assist.asean.org) หรือเวบ็ไซตข์องคลงัขอ้มูลกำรคำ้ของอำเซียน (http://atr.asean.org). 
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ส่วนท่ี 1 :  
ภำพรวมทัว่ไปของระบบ  

ในส่วนน้ีจะเป็นกำรให้ภำพรวมว่ำระบบ ASSIST และโครงสร้ำงของระบบเป็นอยำ่งไร (เช่น กำรก่อตั้ง ขอบเขต คุณลกัษณะส ำคญั กลไกหลกั ประเภทของ

ขอ้ร้องเรียน ช่องทำงกำรตดิต่อ และพื้นท่ีสำธำรณะ)  

 

 
ระบบ ASSIST คืออะไร 

ระบบ ASSIST ถูกก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ส ำคญัในกำรยอมรับ อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมผูป้ระกอบ

ธุรกิจในอำเซียนและภำคเอกชนที่จะมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัรัฐบำลของประเทศสมำชิกอำเซียนและแกไ้ขปัญหำ

ทำงกำรคำ้ที่มีอยู ่
 

ระบบ ASSIST ถูกน ำมำใชใ้นกรณีที่เก่ียวกบักำรคำ้ขำ้มเขตแดนภำยในอำเซียนระหว่ำงผูป้ระกอบกำรซ่ึงจดทะเบียนตำมกฎหมำยในรัฐใดรัฐหน่ึงของสมำชิกอำเซียนกบั

รัฐบำลอีกหน่ึงในเกำ้ของประเทศสมำชิกอำเซียนเท่ำนั้น ดงันั้น กำรยื่นขอ้ร้องเรียนรัฐบำลนอกกลุ่มอำเซียนภำยใตร้ะบบ ASSIST จึงไม่สำมำรถกระท ำได ้ระบบ ASSIST 

อำจจะสำมำรถน ำมำใชเ้พื่อแกปั้ญหำระหว่ำงบริษทัดว้ยกนัเองก็ได้ 
 

ระบบ ASSIST เป็นกำรท ำงำนในอินเตอร์เน็ตและเป็นมิตรกบัผูป้ระกอบกำรในกำรรับ กำรด ำเนินกำรและกำรตอบกลบัขอ้ร้องเรียนที่ยื่นโดยผูป้ระกอบกำรอำเซียน องคก์ร

ผูแ้ทนหรือทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่แต่งตั้งข้ึน 

 

ขอ้ร้องเรียนภำยใตข้อบแขตของระบบ ASSIST นั้นถูกจ ำกดัเฉพำะปัญหำเชิงปฏิบตัิกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจกำรคำ้ขำ้มเขตแดนของอำเซียนที่ผูป้ระกอบกำร

อำเซียนตอ้งเผชิญเพื่อด ำเนินกำรตำมควำมตกลงเศรษฐกิจอำเซียนและเป็นไปตำมขอบข่ำยประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 

ระบบ ASSIST คือ รูปแบบกำรติดต่อที่ให้ค ำปรึกษำหำรือแต่ไม่ผูกพนัเพื่อหำขอ้ตกลงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพแก่ผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ก ำลงัประสบปัญหำทำง

กำรคำ้เมื่อท ำธุรกิจขำ้มเขตแดนภำยในภูมิภำคอำเซียน ค ำว่ำ ‘ไม่ผูกพนั’ หมำยควำมว่ำ ประเทศสมำชิกอำเซียนอำจจะตดัสินใจที่จะไม่รับขอ้ร้องเรียนเพื่อพิจำรณำหรืออำจจะ

ไม่เสนอแนวทำงแกไ้ขเมื่อไดม้ีกำรยื่นขอ้ร้องเรียนเขำ้มำในระบบ ASSIST แมว้่ำระบบ ASSIST จะกลไกแบบไม่ผูกพนั แต่ประเทศสมำชิกอำเซียนจะตอ้งพยำยำมอยำ่ง

เต็มที่ที่สุดที่จะมีส่วนร่วมในกำรร้องเรียนนั้นๆ 

 

ระบบ ASSIST เป็นกลไกที่มีลกัษณะเป็นกำรปรึกษำหำรือ หมำยควำมว่ำ ระบบ ASSIST ไม่ใช่ระบบของศำลที่ตอ้งกระท ำก่อนกำรพิจำรณำของศำลในประเทศหรือ

ระหว่ำงประเทศ และไม่ไดด้  ำเนินกำรและตดัสินโดยผูพ้ิพำกษำ อนุญำโตตุลำกำร ผูไ้กล่เกลี่ย คณะผูเ้ช่ียวชำญ หรือองค์กรตดัสินภำยนอกที่เป็นเอกเทศแต่อยำ่งใด ระบบ 

ASSIST เป็นเพียงพื้นที่กำรปรึกษำหำรือโดยตรงผ่ำนระบบ ASSIST ระหว่ำงผูป้ระกอบกำรอำเซียน (บริษทัหรือองคก์รผูแ้ทน เช่น สมำคมกำรคำ้ หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ

หรือสมำพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่แต่งตั้งข้ึน) และรัฐบำลอำเซียน 

 

ระบบ ASSIST เป็นบริกำรที่ไม่เสียค่ำใชจ้่ำย ด ำเนินกำรผ่ำนระบบออนไลน์ซ่ึงบริหำรจดักำรโดยเลขำธิกำรอำเซียน ทั้งน้ี ระบบ ASSIST จะไม่มีกำรคิดค่ำใชจ้่ำย ไม่คิด

ค่ำธรรมเนียม ไม่มีกำรจดทะเบียน หรือค่ำใชจ้่ำยในกำรยื่นขอ้ร้องเรียนแต่อยำ่งใด อีกทั้งเป็นพอร์ทลัเวบ็ที่เขำ้ถึงไดง้่ำย เป็นมิตรกบัผูใ้ช ้พร้อมดว้ยรูปแบบอตัโนมตัิขั้นสูงโดย

ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีกำรแจง้เตือนและกำรติดต่อระหว่ำงกนั (ผ่ำนช่องทำงอีเมลล)์ ซ่ึงเป็นไปตำมแต่ละขั้นตอนและกรอบเวลำที่ก ำหนด ระบบดงักล่ำวมุ่งหมำยให้ขั้นตอน

เป็นไปดว้ยควำมรำบร่ืน รวดเร็ว ง่ำยต่อกำรด ำเนินกำรและใชไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
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กำรรักษำควำมลบัเป็นส่ิงที่ส ำคญัที่สุดและเฉพำะผูร้้อง ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เก่ียวขอ้งโดยตรง และเลขำธิกำรอำเซียนเท่ำนั้นที่จะมีสิทธิเขำ้ถึงขอ้ร้องเรียนและแนว

ทำงแกไ้ขปัญหำที่เสนอแนะไป (โปรดดูขอ้สงวนควำมรับผิดในเวบ็ไซตข์องระบบ ASSIST) 

 

ขอ้มูลใดๆ ที่ไดม้ีกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงกนัในระบบ ASSIST จะถูกน ำไปใชใ้นกำรพิจำรณำคดีของศำลในประเทศและกำรระงบัขอ้พิพำทระหว่ำงประเทศ (เช่น องคก์ำร

กำรคำ้โลก และ/หรือ อำเซียน) ในภำยหลงัไม่ได ้ทั้งน้ี ขอ้สงวนสิทธ์ิของระบบ ASSIST ไดเ้ขียนเอำไวอ้ยำ่งชดัเจนว่ำขอ้มูลหรือค ำแถลงใดๆ ที่กระท ำโดยผูร้้องหรือโดย

ประเทศสมำชิกอำเซียนภำยในขั้นตอนของระบบ ASSIST จะถูกน ำไปใชใ้นกำรพิจำรณำคดีของศำลในประเทศและระหว่ำงประเทศไม่ได ้อยำ่งไรก็ตำม แมว้่ำจะใชบ้งัคบั

ในศำลไม่ได ้ แต่ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำอำจจะมีคุณค่ำเป็นกำรเฉพำะภำยใตบ้ริบทเดียวกนัของขอ้ร้องเรียนก่อนที่จะไดมี้ข้ึนกบัหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหนำ้ที่ (เช่น 

เจำ้หนำ้ที่ศุลกำกร เจำ้หนำ้ที่กำรคำ้ หน่วยงำนทีอ่อกใบอนุญำตกำรน ำเขำ้ หน่วยงำนตรวจสอบและรับรอง ฯลฯ) ของประเทศสมำชิกอำเซียนที่ไดเ้สนอแนะแนวทำงแกไ้ข

ปัญหำเอำไว ้

 
 
 

A. ระบบ ASSIST จดัตั้งข้ึนท ำไมและอย่ำงไร 
 

ตำมอำณัติแห่งผูน้ ำอำเซียน กลไกในระบบ ASSIST ถูกจดัตั้งเพื่อด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำในระดบัอำเซียนเพื่อช่วยแกไ้ขประเด็นปัญหำทำงกำรคำ้และกำรลงทุน (Trade 

and Investment Issues: ACT) ซ่ึงเป็นไปตำมอำณัติภำยใตค้วำมตกลงว่ำดว้ยกำรคำ้สินคำ้ส ำหรับเขตกำรคำ้เสรีอำเซียน (ASEAN Trade in Goods 

Agreement: ATIGA) อีกทั้ง ยงัเป็นกำรจดัตั้งอยำ่งไม่เป็นทำงกำรตำมระบบ SOLVIT ของสหภำพยโุรป 

 
ประเด็นทำงกำรคำ้และกำรลงทุน (Trade and Investment Issues: ACT) เป็นกลไกให้ค ำปรึกษำที่ทดลองใชค้ร้ังแรกในช่วงยคุ 2000s เป็นไปตำมมำตรำ 88 

แห่ง ATIGA ว่ำดว้ยประเด็นปัญหำทำงกำรคำ้และกำรลงทุน (กำรปรึกษำหำรือเพื่อยตุิประเด็นกำรคำ้และกำรลงทุนแห่งอำเซียน) และ ปฏิญญำว่ำดว้ยควำมร่วมมืออำเซียนฉบบั

ที่ 2  (หรือที่เรียกกนัว่ำ Bali Concord II)  

 
เจำ้หนำ้ที่ทำงเศรษฐกิจระดบัสูงของอำเซียนไดร้ับรองขอ้เสนอโครงกำรกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระดบัภูมิภำคอำเซียนจำกสหภำพยโุรป (ARISE) ในส่วนที่เก่ียวกบัแนวคิด

เร่ืองระบบ ASSIST และแนะน ำโครงกำร ARISE เพื่อจดัตั้งกลไกเชิงสถำบนัที่จ  ำเป็นโดยมีรำยละเอียดขั้นตอนต่ำงๆ และค ำช้ีแนะระบบ ASSIST ตลอดจนเวบ็ไซตท์ี่

อนุญำตให้กลไกหลกัของระบบ ASSIST เขำ้ถึงได ้ 

 
ระบบ ASSIST ไดมุ้่งเนน้แสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะของกำรเป็นกลไกร่วมปรึกษำหำรือแต่ไม่ผูกพนัประเด็นปัญหำทำงกำรคำ้และกำรลงทุน ในขณะเดียวกนัก็ไดม้ีกำร

ปรับปรุงโครงสร้ำงให้ทนัสมยัและช่วยให้กลไกสำมำรถปฏบิตัิกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกย่ิงข้ึน ดว้ยเหตุน้ี ระบบ ASSIST จึงเป็นกลไกที่แสวงหำขอ้ยตุิที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภำพแก่ผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ประสบกบัปัญหำเชิงปฏบิตัิกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจกำรคำ้ขำ้มเขตแดนของอำเซียน เพื่อด ำเนินกำรตำมควำม

ตกลงอำเซียนมำตรำ 1(1) แห่งพิธีสำรว่ำดว้ยกลไกระงบัขอ้พิพำทดำ้นเศรษฐกิจของอำเซียนซ่ึงมีข้ึนเม่ือปีค.ศ. 2016 คู่ขนำนไปกบักำรประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอำเซียน 

(AEM) คร้ังที ่48 ในเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2016 ซ่ึงถือว่ำเป็นหน่ึงในผลงำนช้ินส ำคญัภำยใตก้ำรน ำของประเทศลำวซ่ึงเป็นเจำ้ภำพในปีนั้น ควำมมุ่งหมำยและเป้ำหมำยสูงสุด

ของระบบ ASSIST คือกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมลำยลกัษณ์อกัษรและเจตนำรมณ์ของควำมตกลงอำเซียนว่ำดว้ยกำรคำ้ในสินคำ้ เช่นเดียวกบัพิธีสำรและควำมตกลงอำเซียน

เก่ียวกบักำรคมนำคม กำรเงินและกำรลงทุน และกำรบริกำร ระบบ ASSIST ในช่วงแรกมีขอบเขตเฉพำะประเด็นกำรคำ้ในสินคำ้ภำยในอำเซียนเพื่อที่จะไดน้ ำไปปฏิบตัิอยำ่งค่อย

เป็นค่อยไป แต่ต่อมำก็ไดข้ยำยไปยงักำรบริกำรและมำตรกำรกำรลงทุนที่เก่ียวขอ้งกบักำรคำ้ดว้ย  

 
ควำมมุ่งหมำยน้ีก็เพื่อจดัให้มีแนวทำงที่เรียบง่ำยแก่ภำคเอกชนในอำเซียนเพื่อแกไ้ขปัญหำมำตรกำรที่มิใช่ภำษี อุปสรรคที่มิใช่ภำษี กำรรบกวนทำงกำรคำ้ หรือปัญหำทำงกำรคำ้ที่

อำจจะยบัย ั้งกำรคำ้และกำรลงทุนในระดบัภูมิภำคโดยยกประเด็นหรือขอ้กงัวลที่กลไกกำรรวมกลุ่มอำจจะไม่ปรำกฎว่ำจะด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งเต็มที่หรือเพื่อให้เป็นไปตำม

เจตนำรมณ์ของควำมตกลงระดบัภูมิภำคในระดบัประเทศได ้ 
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B. ขอบเขตของระบบ ASSIST คืออะไร 

 
ระบบ ASSIST พิจำรณำแต่เฉพำะขอ้ร้องเรียนที่เก่ียวกบักำรคำ้ขำ้มเขตแดนภำยในอำเซียนว่ำดว้ยกำรคำ้ในสินคำ้ กำรคำ้ในบริกำรและประเด็นกำรลงทุนที่เก่ียวกบักำรคำ้ภำยใน

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  

 
ประเด็นที่ระบบ ASSIST ครอบคลุม 

ประเด็นหรือปัญหำขำ้มเขตแดนที่เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรควำมตกลงทำงเศรษฐกิจอำเซียนเพียงหน่ึงหรือมำกกว่ำ ซ่ึงหมำยควำมว่ำควำมตกลงที่เห็นชอบโดยประเทศสมำชิก

อำเซียนโดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะเขำ้ใจอยำ่งแทจ้ริงในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนว่ำดว้ยกำรคำ้ในสินคำ้ กำรคำ้ในบริกำรและประเด็นกำรลงทุนที่เก่ียวกบักำรคำ้  

 
ประเด็นที่ระบบ ASSIST ไม่ได้ครอบคลุม: 

โดยปกติแลว้ เร่ืองอื่นๆ ที่อยูน่อกเหนือไปจำกขอบเขตขำ้งตน้ คือเร่ืองที่ไม่ครอบคลุม ซ่ึงรวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี: ขอ้พิพำทระหว่ำง

ลูกจำ้ง/นำยจำ้ง หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรเลือกปฏิบตัิ  

ประเด็นที่ก ำลงัหรืออยูใ่นกำรพิจำรณำของศำล/กำรอนุญำโตตุลำกำรในประเทศที่มีเขตอ ำนำจ  

ขอ้ร้องเรียนต่อปักเจกบุคคลหรือบริษทัต่ำงๆ 

ประเด็นที่ไม่เก่ียวขอ้งกบักำรคำ้ กำรบริกำร หรือกำรลงทุนระหว่ำงอำเซียน  

ประเด็นกำรยำ้ยถ่ิน 

วีซ่ำและสิทธิในกำรพ ำนกัอยู่ และ  

กำรเคลื่อนยำ้ยของทุนและกำรกำรช ำระขำ้มเขตแดน  
 
 
 

ข้อมูลส ำคัญเ พ่ิมเติม  

ระบบ ASSIST เก่ียวขอ้งกบัประเด็นกำรคำ้ขำ้มเขตแดนระหว่ำงผูป้ระกอบกำรอำเซียน (เช่น บริษทั ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดำ) ที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยของ 1 ในประเทศสมำชิก

อำเซียนซ่ึงพิพำทกบัรัฐบำลของ 1 ใน 9 ประเทศสมำชิกอำเซียนเท่ำนั้น ในทำงกลบักนั ส ำหรับประเด็นในประเทศโดยแทน้ั้น ประเทศตน้ทำงของผูป้ระกอบกำรอำเซียนจะไม่

สำมำรถย่ืนขอ้ร้องเรียนในระบบ ASSIST ได ้ 

 
ในกรณีที่ผูใ้ห้บริกำรเป็นส่วนหน่ึงของส ำนักงำนใหญ่ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน X และให้บริกำรอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน Y ประสงคท์ี่จะยื่นขอ้ร้องเรียนต่อ

ประเทศสมำชิกอำเซียน Y เช่นนั้น ส ำนกังำนใหญ่ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน X ควรที่จะเป็นผูย้ื่นขอ้ร้องเรียนเขำ้มำในระบบ ASSIST ทั้งน้ี ขอ้ร้องเรียนนั้นสำมำรถย่ืน

แบบนิรนำมผ่ำนสมำคมกำรคำ้อำเซียน หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนที่เป็นตวัแทนของผูร้้องก็ได ้  

 

 

C. คุณลักษณะส ำคัญของระบบ ASSIST คืออะไร 
 

ควำมเช่ือมโยงกบัระบบคลงัขอ้มูลกำรคำ้ของอำเซียน (ASEAN Trade Repository : ATR) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัควำมตกลงว่ำดว้ยกำรคำ้สินคำ้ส ำหรับเขตกำรคำ้

เสรีอำเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ระบบคลงัขอ้มูลกำรคำ้ของอำเซียนจึงมุ่งหมำยที่จะสร้ำงควำมโปร่งใสทั้งในกฎหมำยและ

ขั้นตอนทำงกำรคำ้และกำรศุลกำกรส ำหรับประเทศสมำชิกอำเซียนทั้งหมด ระบบคลงัขอ้มูลกำรคำ้ของอำเซียนเป็นตวัประสำนทำงอิเล็กทรอนิคส์ที่สำธำรณะชนทัว่ไป

สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลคลงัขอ้มูลทำงกำรคำ้ระดบัประเทศของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียนไดโ้ดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย  
 

เรียบง่ำยและเป็นพอร์ทลัเวบ็ที่เขำ้ถึงไดง้่ำย เป็นมิตรกบัผูใ้ช ้ และไม่เสียค่ำใชจ้่ำย โดยผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ประสบกบัปัญหำทำงกำรคำ้จำกกำรส่งออกสินคำ้หรือบริกำร 

หรือเมื่อลงทุนในประเทศอำเซียน  
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เป็นระบบติดตำมและมีหนำ้จอแสดงผลผ่ำนสัญญำณไฟที่อนุญำตให้กลไกหลกัด ำเนินกำรตำมขั้นตอนออนไลน์  

ช่วยให้ผูป้ระกอบกำรอำเซียนยื่นขอ้ร้องเรียนแบบนิรนำมผ่ำนสมำคมกำรคำ้ของอำเซียน หรือองคก์รผูแ้ทนทำงกำรคำ้ เช่น หอกำรคำ้ สภำธุรกิจกำรคำ้ สมำพนัธ์ธุรกิจ หรือ

ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน เมื่อผูร้้องประสงคท์ี่จะร้องเรียนแบบนิรนำม  

มีกำรสำธิตออนไลน์และเวบ็ไซตร์ะบบ ASSIST ก็จะจดัท ำเป็นภำษำประจ ำชำติทั้งหมดในอำเซียนในเร็วๆ น้ี (เฉพำะขอ้ร้องเรียนอำจจะตอ้งย่ืนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น)  

เป็นพื้นที่สำธำรณะที่ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทและจ ำนวนของค ำร้อง กรณีศึกษำของประเด็นที่ยตุิ และควำมเห็นของผูป้ระกอบกำรอำเซียนจะไดต้ีพิมพแ์ละเผยแพร่  

 
 
 

D. กลไกหลักในระบบ ASSIST คือใคร 

 

1. ผูป้ระกอบกำรอำเซียน (AE) 

 
นิยำมของผู้ประกอบกำรอำเซียน และผู้ประกอบกำรอำเซียนจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้ำง 

บริษทัที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในประเทศหน่ึงในสิบของประเทศสมำชิกอำเซียน  
 
 

ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม  

ระบบ ASSIST สำมำรถใชไ้ดก้บัธุรกิจในอำเซียนเท่ำนั้น ปักเจกบุคคลไม่สำมำรถย่ืนขอ้ร้องเรียนในระบบ ASSIST ได ้อยำ่งไรก็ตำม ทนำยควำมที่เป็นบุคคลธรรมดำอำจจะ

ยื่นขอ้ร้องเรียนแบบนิรนำมซ่ึงกระท ำในนำมของลูกควำม โดยลูกควำมนั้นตอ้งเป็นผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำย  

 

ใครเป็นตัวแทนผู้ประกอบกำรอำเซียนได้บ้ำง  
องคก์รผูแ้ทนในอำเซียน (เช่น สมำคมอำเซียน หอกำรคำ้ สภำธุรกิจกำรคำ้ สมำพนัธ์ธุรกิจ หรือทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน) ที่หยิบยกประเด็น 

สอบถำม หรือร้องเรียนในระบบ ASSIST ในนำมของสมำชิกหรือกลุ่มของสมำชิกที่มีปัญหำทำงกำรคำ้ในเร่ืองเดียวกนั  
 

ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่ไดร้ับอนุญำตให้ว่ำควำมในหน่ึงในสิบประเทศสมำชิกอำเซียนอำจจะเป็นตวัแทนแลกระท ำในนำมของผูป้ระกอบกำรอำเซียนเพื่อยื่น

ขอ้ร้องเรียนในระบบ ASSIST ก็ได ้ 

 
 

ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม  

ส ำหรับผูป้ระกอบกำรอำเซียน (หรือองค์กรผูแ้ทน) ที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยนั้นให้ผูป้ระกอบกำรอำเซียนตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยของประเทศที่ด  ำเนินธุรกิจแลว้อยำ่ง

ครบถว้น และจดทะเบียนเป็นธุรกิจ หรือสมำคมกำรคำ้/ หอกำรคำ้/ สภำธุรกิจ/ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ และไดรั้บใบอนุญำตกำรจดทะเบียนนั้นๆ และในกรณีของทนำยควำมที่กระท ำ

ในนำมของลูกควำมภำยในระบบ ASSIST ให้ทั้งน้ี เกณฑใ์นลกัษณะเดียวกนัจะตอ้งใชบ้งัคบักบัทนำยควำมและส ำนกังำนกฎหมำยที่ยื่นในนำมของลูกควำม จะตอ้งแสดง

ใบอนุญำตทำงวิชำชีพที่ออกให้ตำมกฎหมำยของประเทศสมำชิกอำเซียนต่ำงๆ 
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2. ผูป้ระสำนงำนกลำง (CA) 

เลขำธิกำรอำเซียน คือ ผูป้ระสำนงำนกลำงของระบบ ASSIST และบริหำรจดักำรขั้นตอนออนไลน์และรักษำระบบกำรท ำงำนภำยใตอ้ ำนำจหนำ้ทีน่ั้น 

 

กำรติดต่อทั้งหมดกบักลไกหลกัอ่ืนๆ จะตอ้งติดต่อผ่ำนผูป้ระสำนงำนกลำง 
 

ภำยหลงักำรตรวจสอบแลว้ ผูป้ระสำนงำนกลำงจะส่งต่อขอ้ร้องเรียนไปยงัหน่วยงำนประสำนระบบ ASSIST ในประเทศสมำชิกที่เก่ียวขอ้ง (หน่วยงำนประสำนใน

ประเทศตน้ทำงและหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง)  
 

 ผูป้ระสำนงำนกลำงจะตรวจสอบควำมคืบหนำ้และติดต่อกบัไปยงัผูร้้อง (เช่น ผูป้ระกอบกำรอำเซียน องค์กรผูแ้ทนหรือทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่ถูกตั้งข้ึน) และ

หำกเป็นไปได ้ผูป้ระสำนงำนกลำงก็จะส่งต่อขอ้แสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำไปยงัผูร้้องดว้ย  

 
 

3. หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง (HCP) 

องคก์รในระดบัประเทศ (เช่น หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศ) ในรัฐสมำชิกของอำเซียนของผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ไดร้้องเรียน (หรือที่ที่บริษทัส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูใ่น

กรณีกำรคำ้และกำรบริกำรนั้นๆ) 
 

ในกรณีที่จ  ำเป็น กระทรวง หน่วยงำน หรือองคก์รของรัฐอำจแทรกแซงเพื่อเขำ้มำเจรจำกบัผูป้ระสำนงำนกลำง และ/หรือ หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง  

 
 

4. หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (DCP) 

องคก์รในระดบัประเทศ (เช่น หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศ) ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ประเด็นถูกหยิบยกและของผูป้ระกอบกำรอำเซียนก ำลงัประสบกบัปัญหำ

ทำงกำรคำ้ (เช่น ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ถูกยื่นขอ้ร้องเรียน) 
 

กระทรวง หน่วยงำน หรือองคก์รของรัฐจะตดัสินใจว่ำจะเขำ้ร่วมกบัระบบ ASSIST เพื่อเสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำให้กบัผูป้ระกอบกำรอำเซียนหรือไม่ จะเขำ้ร่วมกบั

หน่วยงำนในประเทศที่มีอ ำนำจหรือไม่ และจะด ำเนินกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST หรือไม่  

 
 

5. หน่วยงำนรับผิดชอบ (RAs) 

หน่วยงำน หรือผูแ้ทนรัฐบำลต่ำงๆ ที่มีภำรกิจในกำรหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ หน่วยงำนรับผิดชอบเหล่ำน้ีเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหนำ้ที่ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ไดมี้กำร

หยิบยกประเด็นปัญหำ และที่ที่ผูป้ระกอบกำรอำเซียนก ำลงัประสบกบัปัญหำทำงกำรคำ้ 
 

ทั้งน้ี กระทรวง หน่วยงำน หรือองคก์รของรัฐที่ไดร้ับมอบหมำยจำกหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงพร้อมดว้ยกำรแสวงหำทำงออกให้กบัปัญหำในกรณีที่ยอมรับขอ้

ร้องเรียนจะน ำเสนอแนวทำงที่เป็นไปไดแ้ก่ผูร้้อง (เช่น ผูป้ระกอบกำรอำเซียน องค์กรผูแ้ทนหรือทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่ถูกตั้งข้ึน) ผ่ำนหน่วยงำนประสำนใน

ประเทศปลำยทำง และผูป้ระสำนงำนกลำง  
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E. ย่ืนข้อร้องเรียนได้อย่ำงไร 

 
ข้อร้องเรียนมี 2 ประเภทที่สำมำรถย่ืนเข้ำระบบ ASSIST ได้แก่: 

 
1. ข้อร้องเรียนแบบเปิดเผยตัวตน 

ขอ้ร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตวัตนสำมำรถย่ืนไดโ้ดยตรงโดยผูป้ระกอบกำรอำเซียนในช่ือของตนตำมที่ไดก้ ำหนดเอำไวใ้นส่วน  D.1. ของคู่มือน้ี  

 
ผูป้ระกอบกำรอำเซียนจะตอ้งแสดงหมำยเลขจดทะเบียนทำงธุรกิจและหลกัฐำนกำรจดทะเบียน ซ่ึงก ำหนดไวแ้ลว้อยูใ่นแบบฟอร์มในเวบ็ไซตข์องระบบ ASSIST  

 
2. ข้อร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตน 

หำกผูป้ระกอบกำรอำเซียนประสงคจ์ะยืนขอ้ร้องเรียนแบบนิรนำมเพรำะเหตุจำกกำรที่ตอ้งประสบกบัปัญหำทำงกำรคำ้ขำ้มเขตแดนภำยในอำเซียน ซ่ึงสำมำรถย่ืนโดยองคก์ร

ผูแ้ทนในอำเซียนหรือตำมแต่ผูป้ระกอบกำรอำเซียนจะเลือกก็ได ้ไดแ้ก่ สมำคมกำรคำ้ หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จด

ทะเบียนในอำเซียน  

 
 

สมำคมกำรค้ำและองค์กรผู้แทนในอำเซียน  

a. องคก์รผูแ้ทนในอำเซียน เช่น สมำคมกำรคำ้ หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ หรือสมำพนัธ์ทำงธุรกิจอำจจะยื่นขอ้ร้องเรียนแบบ นิรนำมแทนสมำชิกหรือ

กลุ่มสมำชิกของตนท่ีประสบกบัปัญหำทำงกำรคำ้แบบเดียวกนัก็ได ้ แนวทำงน้ีมุ่งหมำยท่ีจะใชก้บัผูร้้องหลำยรำยท่ีประสบกบัปัญหำทำงกำรคำ้

แบบเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ร้องเรียนหลำยฉบบัอีกดว้ยดว้ยเช่นกนั  อยำ่งไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวมีค่ำใชจ้่ำยเมื่อองคก์รผูแ้ทนได้

ให้บริกำรกบัผูป้ระกอบกำรอำเซียนในกรณียื่นแบบนิรนำม  

 
b. ในกำรน้ี องคก์รผูแ้ทนในอำเซียนจะยื่นขอ้ร้องเรียนในนำมของตนเองซ่ึงจ ำเป็นจะตอ้งระบุหมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจในเขตอ ำนำจของประเทศ

อำเซียนนั้นๆ ท่ีไดม้ีกำรด ำเนินธุรกิจ  

 
c. องคก์รผูแ้ทนในอำเซียนจะยื่นขอ้ร้องเรียนเพื่อพิพำทกบัประเทศสมำชิกอำเซียนท่ีตนจดทะเบียน ตรำบเท่ำท่ีปัญหำทำงกำรคำ้นั้นเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัประเด็นขำ้มเขตแดนและอยูใ่นอำเซียน (เช่น สมำคมระดบภูมิภำคและไม่ใช่ระดบัในประเทศเท่ำนั้น) หรือ สมำชิกปักเจกบุคคลท่ีจด

ทะเบียนตำมกฎหมำยในประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ มำกกว่ำองคก์รผูแ้ทนในอำเซียนท่ีจะทะเบียนในหน่ึงประเทศ  

 
 

ทนำยควำมหรือส ำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน 

a. ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนอำจจะยื่นขอ้ร้องเรียนแบบนิรนำมแทนลูกควำมของตนก็ได้ (เช่น ผูป้ระกอบกำร

อำเซียนท่ีมีปัญหำทำงกำรคำ้) ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยจะตอ้งไดรั้บอนุญำตให้ว่ำควำมในประเทศสมำชิกอำเซียนท่ีลูกควำมมีถ่ิน

พ ำนกัหรือในประเทศสมำชิกอำเซียนท่ีขอ้ร้องเรียนพิพำทถึง  
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b. กฎพิเศษใชบ้งัคบักบัขอ้ร้องเรียนท่ียื่นโดยทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนของอำเซียน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ก่อนท่ีจะมีกำรยื่นขอ้

ร้องเรียนเขำ้มำในระบบ ASSIST ในนำมของลูกควำมซ่ึงตอ้งเป็นผูป้ระกอบกำรอำเซียนท่ีจดทะเบียนอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน โดย

ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยของอำเซียนจะตอ้งตดิต่อเลขำธิกำรอำเซียนและให้ขอ้มูลท่ีก ำหนดเก่ียวกบักำรจดทะเบียนทำงวิชำชีพและ

ลูกควำมที่ไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยตวัตน ในกำรท ำเช่นว่ำนั้น โปรดดำวน์โหลดแบบฟอร์มท่ีจ ำเป็นจำกเวบ็ไซตร์ะบบ ASSIST 

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

ในแบบฟอร์ม 

 
c. เมื่อเลขำธิกำรอำเซียนไดใ้ห้รหสัลบัส ำหรับเร่ืองร้องเรียน (Confidential Case Code: CCC) ทำงอีเมลลแ์ก่ทนำยควำมหรือส ำนกังำน

กฎหมำยแลว้ ขอ้ร้องเรียนนั้นถือว่ำไดม้ีกำรยื่นแลว้ในระบบ ASSIST โดยผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์  

 
 

ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม  

ส ำหรับผูป้ระกอบกำรอำเซียนและองคก์รผูแ้ทนในอำเซียนนั้น หลกัฐำนกำรจดทะเบียนในรัฐสมำชิกของผูป้ระกอบกำรอำเซียนและองค์กรผูแ้ทนในอำเซียนที่จะใชย้ื่นขอ้

ร้องเรียนซ่ึงจะตอ้งแนบมำในรูปของส ำเนำอิเล็กทรอนิคส์ ส่วนทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนของอำเซียนนั้น จะตอ้งยื่นใบอนุญำตทำงวิชำชีพของส ำนกังำนฎ

หมำยหรือทนำยควำมเป็นหลกัฐำนกำรจดทะเบียน ทั้งน้ี ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยตอ้งแนบหลกัฐำนกำรจดทะเบียนธุรกิจของลูกควำมของตนซ่ึงก็คือผูป้ระกอบกำร

อำเซียนให้แก่เลขำธิกำรอำเซียนก่อนที่ย่ืนขอ้ร้องเรียนผ่ำนระบบ ASSIST ก็ได ้ 

 

F. ช่องทำงกำรติดต่อระบบ ASSIST ท ำงำนอย่ำงไร 

 
ระบบ ASSIST ปฏิบตัิกำรโดยดูแลช่องทำงกำรติดต่อผำ่นผูป้ระสำนงำนกลำงในนำมของผูร้้อง (เช่น ผูป้ระกอบกำรอำเซียน องค์กรผูแ้ทนในอำเซียน หรือทนำยควำมหรือ

ส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน) กบัเจำ้หนำ้ที่รัฐบำลของส ำนกังำนที่ไดรั้บกำรแตง่ตั้งให้เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศรับผิดชอบระบบ ASSIST 

ภำยในประเทศสมำชิกอำเซียน  
 

ระบบ ASSIST ไดร้ับกำรจดักำรผ่ำนพอร์ทลัเวบ็ดว้ยกำรติดต่อทำงอีเมลล์ ตำมควำมรับผิดชอบและขั้นตอนที่ก ำหนด และ 
 

ผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถึงผ่ำนกำรควบคุมกำรเขำ้สู่ระบบหลงัเวบ็ ASSIST เพื่อตรวจสอบควำมคืบหนำ้และกำรปฏิบตัิตำมกรอบระยะเวลำที่ตกลงกนัไว้ 

 
 

ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม  

ในบำงกรณี กำรแจง้เตือนอตัโนมตัิอำจจะปรำกฏข้ึนในเวบ็เพจของระบบ ASSIST เมื่อผูร้้องกระท ำกำรบำงอยำ่ง เช่น กำรยื่นขอ้ร้องเรียนซ่ึงก ำหนดให้ผูร้้องตอ้งคลิกไปที่ลิงคท์ี่

ก ำหนดไวเ้พื่อด ำเนินกำรขั้นตอนในระบบ ASSIST ต่อไป  
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แผนภำพ 1.  

โครงสร้ำงกำรติดต่อ/ ล ำดับช้ันของระบบ ASSIST  

 

 
ผูป้ระสำนงำนกลำงของระบบ 
ASSIST (เลขำธิกำร
อำเซียน) 

 

 

 

 

 

 
 

ผูป้ระกอบกำรอำเซียน องคก์ร 
ผูแ้ทนในอำเซียน หรือ ทนำยควำม 

หรือส ำนกังำนกฎหมำยท่ี 
จดทะเบียนในอำเซียน

 
ผู้ประกอบกำรอำเซียนธุรกิจ 

ธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศสมำชิกอำเซียนและมีปัญหำทำงกำรคำ้ขำ้มเขตแดน  
 

องค์กรผู้แทนในอำเซียน  

สมำคมกำรคำ้ หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ หรือสมำพนัธ์ทำงธุรกิจอำจจะย่ืนขอ้ร้องเรียนแบบนิรนำมแทน
สมำชิกหรือกลุ่มสมำชิกของตนที่ประสบกบัปัญหำทำงกำรคำ้แบบเดียวกนัก็ได ้ 

 
ทนำยควำมหรือส ำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน  

ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่ไดร้ับอนุญำตให้ว่ำควำมในประเทศสมำชิกอำเซียนที่
ลูกควำมที่มีถิ่นพ  ำนกัหรือในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ร้องเรียนแบบนิรนำมพิพำทถึงซึง
กระท ำแทนลูกควำมที่มีปัญหำทำงกำรคำ้  

 
 

 

 

ประเทศปลำยทำง

        

  ออฟไลน์ 
      

 หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

หน่วยงำนรัฐบำลแต่งตั้งหน่วยงำน
ประสำนภำยในประเทศสมำชิกที่ถูก
พิพำทผ่ำนขอ้ร้องเรียนและหำแนวทำง
ยตุิ

 

 

หน่วยงำนรัฐบำลในประเทศปลำยทำงที่ไดร้ับ
ภำรกิจในกำรวิเครำะห์และแสวงหำแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำกำรคำ้ขำ้มเขตแดน  

 

   ประเทศต้นทำง 
 

หน่วยงำนประสำนภำยในประเทศสมำชิกของผูร้้อง (ผูป้ระกอบกำรอำเซียน องคก์รผูแ้ทนในอำเซียน หรือ ทนำยควำมหรือส ำนกังำน
กฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน) ที่ยื่นขอ้ร้องเรียนปัญหำกำรคำ้ขำ้มเขตแดน  

 
 

 

 

ผู้ประสำนงำนกลำง (CA) 

เลขำธิกำรอำเซียน คือ ผูป้ระสำนงำนกลำงของระบบ ASSIST และบริหำรจดักำรขั้นตอนออนไลน์ภำยใตอ้  ำนำจหนำ้ที่นั้น กำรติดต่อทั้งหมดกบักลไกหลกัอื่นๆ จะตอ้งติดต่อและตรวจสอบผ่ำนผู ้

ประสำนงำนกลำง  

 
ประเทศต้นทำง/หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง (HCP) 

องคก์รในระดบัประเทศ (หรือที่เรียกว่ำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศรับผิดชอบระบบ ASSIST) ในรัฐสมำชิกของอำเซียนของผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ไดร้้องเรียน (หรือที่ที่บริษทัส ำนกังำน

ใหญ่ตั้งอยูใ่นกรณีกำรคำ้และกำรบริกำรนั้นๆ) ในกรณีที่จ ำเป็น กระทรวง หน่วยงำน หรือองคก์รของรัฐอำจแทรกแซงเพื่อเขำ้มำเจรจำกบัผูป้ระสำนงำนกลำง และ/หรือ หน่วยงำนประสำนในประเทศ

ปลำยทำง  

 
ประเทศปลำยทำง/หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (DCP) 

องคก์รในระดบัประเทศ (หรือที่เรียกว่ำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศรับผิดชอบระบบ ASSIST) ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ประเด็นถูกหยิบยกและของผูป้ระกอบกำรอำเซียนก ำลงัประสบ

กบัปัญหำทำงกำรคำ้ กระทรวง หน่วยงำน หรือองคก์รของรัฐจะตดัสินใจว่ำจะเขำ้ร่วมกบัระบบ ASSIST เพือ่เสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำให้กบัผูป้ระกอบกำรอำเซียนหรือไม่ จะเขำ้ร่วมกบัหน่วยงำน

ในประเทศที่มีอ  ำนำจหรือไม่ และจะด ำเนินกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST หรือไม่ 
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หน่วยงำนรับผิดชอบ (RA) 

หน่วยงำน หรือผูแ้ทนรัฐบำลต่ำงๆ ที่มีภำรกิจในกำรหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำที่ยื่นร้องเรียนโดยผูร้้อง (เช่น ผูป้ระกอบกำร สมำคม  หรือ ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จด

ทะเบียนในอำเซียน) หน่วยงำนรับผิดชอบเหล่ำน้ีเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหนำ้ที่ในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ไดมี้กำรหยิบยกประเด็นปัญหำ และที่ที่ผูป้ระกอบกำรอำเซียนก ำลงั

ประสบกบัปัญหำทำงกำรคำ้ ในกรณีที่หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงยอมรับพิจำรณำขอ้ร้องเรียน หน่วยงำนรับผิดชอบจะน ำเสนอแนวทำงที่เป็นไปไดแ้ก่ผูร้้องซ่ึง

ส่งผ่ำนมำยงัหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง และผูป้ระสำนงำนกลำง ในทำ้ยที่สุดคือผูป้ระกอบกำรอำเซียน องค์กรผูแ้ทน หรือ ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยของผู ้

ร้อง  

 
 

ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม  

พึงทรำบดว้ยว่ำภำษำองักฤษเป็นภำษำทำงกำรที่ใชใ้นระบบ และขอ้ร้องเรียนจะตอ้งกระท ำเป็นภำษำองักฤษ เอกสำรสนบัสนุนทั้งหมดที่อพัโหลดโดยผูร้้อง (เช่น เอกสำรสรุปเชิง

กฎหมำย รำยงำนเชิงเทคนิค และเอกสำรในลกัษณะเดียวกนั) จะตอ้งกระท ำเป็นภำษำองักฤษ อยำ่งไรก็ตำม เอกสำรทำงรำชกำร เช่น หลกัฐำนกำรจดทะเบียน กฎหมำยในประเทศ 

หนงัสือรับรอง ใบอนุญำตหรือเอกสำรในลกัษณะเดียวกนัซ่ึงกระท ำเป็นภำษำประจ ำชำติอำจจะอพัโหลดไวใ้นระบบเพื่อสนบัสนุนขอ้ร้องเรียน โดยจะตอ้งมีฉบบัแปล (อยำ่งไม่

เป็นทำงกำร) แนบมำดว้ยก็ได ้ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำจำกประเทศปลำยทำงจะตอ้งกระท ำเป็นภำษำองักฤษดว้ยเช่นกนั  

 

G.  พ้ืนที่สำธำรณะของเว็บไซต์ระบบ ASSIST 

 
เน่ืองจำกประสบกำรณ์ในกำรแกไ้ขปัญหำจำกขอ้ร้องเรียนทำงกำรคำ้ของประเทศสมำชิกอำเซียนที่มำกข้ึนผ่ำน

ระบบ ASSIST ท ำให้พอร์ทลัเวบ็ในระบบ ASSIST ไดจ้ดัท ำส่วนที่เป็นพื้นที่สำธำรณะข้ึน เมื่อเวลำผ่ำนไป 

พื้นที่สำธำรณะจะไดจ้ดัเก็บขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ก ำลงัมองหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ

ทำงธุรกิจในภูมิภำคน้ี ขอ้มูลจะรวมทั้งเร่ืองที่ประสบควำมส ำเร็จ กรณีศึกษำและแนวทำงช้ีแนะเพื่อช่วยให้

ผูป้ระกอบกำรเขำ้ใจควำมตกลงอำเซียนไดดี้ย่ิงข้ึน พื้นที่ดงักล่ำวจะสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบกำรแบ่งปัน

ประสบกำรณ์ของตนและบทเรียนที่เป็นประโยชน์ในกำรแสวงหำทำงออกในอำเซียน ไม่มีขอ้มูลใดที่เสนอผ่ำน

พื้นที่น้ีเป็นควำมลบั 

 
พ้ืนท่ีสำธำรณะจะประกอบไปด้วยข้อมูลดงัต่อไปน้ี:  

ขอ้มูล/สถิติของประเภทและจ ำนวนที่ถูกร้องเรียน  

ค ำช้ีแนะเชิงปฏิบตัิกำร   

ประเด็นที่ประสบส ำเร็จในกำรแกไ้ข   

ค ำช้ีแนะเพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเขำ้ใจควำมตกลงอำเซียนไดดี้ย่ิงข้ึน   

ควำมเห็นของผูใ้ช/้ผูป้ระกอบกำรอำเซียน และ   

ค ำแนะน ำเพ่ิมเติมในกำรใชร้ะบบ ASSIST  

 
 

ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม  

กำรรักษำควำมลบัในพื้นที่สำธำรณะจะไดรั้บกำรปกป้องอยำ่งเคร่งครัด ขอ้มูลใดๆ ที่บ่งช้ีผูร้้องหรือองคก์รผูแ้ทนอ่ืนๆ ตลอดจนในประเด็นที่ประเทศสมำชิกอำเซียนแสดงควำม

กงัวลจะไม่ถูกน ำไปเผยแพร่ เวน้แต่จะไดร้ับอนุญำตจำกผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
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ส่วนท่ี  2:  
ขั้นตอนกำรยื่นขอ้ร้องเรียน  

ในส่วนน้ีของคู่มือจะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรรับขอ้ร้องเรียน ทั้งน้ี ตวัอย่ำงจำกตวัอยำ่งกรณีศึกษำซ่ึงอยูใ่นภำคผนวก 4 จะช่วยท ำให้เขำ้ใจขั้นตอนไดม้ำก

ยิ่งขึ้นว่ำหน่วยงำนไหนในระบบ ASSIST ท่ีรับผิดชอบเร่ืองขอ้ร้องเรียน 

 
 

ย่ืนข้อร้องเรียนอย่ำงไร 
 
 

A.  กำรใชแ้บบฟอร์มขอ้ร้องเรียนออนไลน์ 

 

1. ส ำหรับผู้ประกอบกำรอำเซียน 

ผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดอำจจะยื่นขอ้ร้องเรียนโดยใชแ้บบฟอร์มออนไลน์ในเวบ็ไซต์

ระบบ ASSIST http://assist.asean.org  หรือเลือกไปที่สัญลกัษณ์ ‘ผูป้ระกอบกำร’ ตรงแท็บ ‘ยื่นขอ้

ร้องเรียน’ ก็ได ้ 

 
2. ส ำหรับสมำคมกำรค้ำและองค์กรผู้แทนอ่ืนๆ ในอำเซียน   

ส ำหรับสมำคมกำรคำ้และองคก์รผูแ้ทนอื่นๆ ในอำเซียนที่มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนด เช่น หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ หรือสมำพนัธ์ทำงธุรกิจสำมำรถย่ืนขอ้ร้องเรีนโดยใช้

แบบฟอร์มออนไลน์ของเวบ็ไซตร์ะบบ ASSIST โดยเลือกไปที่ ‘สมำคมกำรคำ้อำเซียน’ ตรงแท็บ ‘ยื่นขอ้ร้องเรียน’ ในกรณีน้ี ขอ้ร้องเรียนตอ้งยื่นโดยใชช่ื้อขององค์กร

ผูแ้ทน เน่ืองจำกสมำชิกในนำมของขอ้ร้องเรียนตอ้งถูกระงบักำรเปิดเผยตวัตน กำรยื่นขอ้ร้องเรียนจะตอ้งใชห้มำยเลขจดทะเบียนขององคก์รผูแ้ทนและจะไม่ปรำกฎขอ้มูล

ของผูป้ระกอบกำรอำเซียนอยูใ่นขอ้ร้องเรียนให้หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำงและ/หรือหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงไดท้รำบเลย  

 
3. ส ำหรับทนำยควำมหรือส ำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน  

ส ำหรับทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนที่มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดสำมำรถย่ืนขอ้ร้องเรียนโดยใชแ้บบฟอร์มออนไลน์ของเวบ็ไซตร์ะบบ 

ASSIST โดยเลือกไปที่ ‘ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยในอำเซียน’ ตรงแท็บ ‘ยื่นขอ้ร้องเรียน’ ในกรณีน้ี กำรยื่นขอ้ร้องเรียนจะตอ้งใชใ้บอนุญำตวิชำชีพของนำยควำม

และจะไม่ปรำกฎขอ้มูลของผูป้ระกอบกำรอำเซียนอยูใ่นขอ้ร้องเรียนให้หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำงและ/หรือหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงไดท้รำบเลย 

อยำ่งไรก็ตำม  กฎพิเศษใชบ้งัคบักบัขอ้ร้องเรียนที่ยื่นโดยทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนของอำเซียน โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง ก่อนที่จะมีกำรย่ืนขอ้ร้องเรียนเขำ้มำ

ในระบบ ASSIST ในนำมของลูกควำมซ่ึงตอ้งเป็นผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน โดยทนำยควำมหรือส ำนักงำนกฎหมำยของอำเซียน

จะตอ้งติดต่อเลขำธิกำรอำเซียนและให้ขอ้มูลที่ก ำหนดเก่ียวกบักำรจดทะเบียนทำงวิชำชีพและลูกควำมที่ไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยตวัตน ในกำรท ำเช่นว่ำนั้น โปรดดำวน์โหลด

แบบฟอร์มที่จ  ำเป็นจำกเวบ็ไซตร์ะบบ ASSIST (http://assist.asean. org/complaint/?m=42&type=law) และส่งแบบฟอร์มนั้นมำยงัเลขำธิกำร

อำเซียนตำมที่ไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ในแบบฟอร์ม c. เมื่อเลขำธิกำรอำเซียนไดใ้ห้รหัสลบัส ำหรับเร่ืองร้องเรียน (Confidential Case Code: CCC) ทำงอีเมลลแ์ก่

ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยแลว้ ขอ้ร้องเรียนนั้นถือว่ำไดมี้กำรย่ืนแลว้ในระบบ ASSIST โดยผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์ ทั้งน้ี รหัสลบัส ำหรับเร่ืองร้องเรียน 

(Confidential Case Code: CCC) เป็นส่ิงที่ใชแ้ทนรำยละเอียดกำรติดต่อของผูป้ระกอบกำรอำเซียนซ่ึงช่วยให้หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมัน่ใจได้

ว่ำขอ้ร้องเรียนแบบนิรนำมจะไดย้ื่นในนำมของผูป้ระกอบกำรอำเซียนและมีกำรตรวจสอบโดยเลขำธิกำรอำเซียน รหัสเร่ืองร้องเรียนที่เป็นควำมลบัดงักล่ำวจะถูกใส่ไวใ้นขอ้

ร้องเรียนในเวบ็ไซตร์ะบบ ASSIST ตรงหัวขอ้ ‘รำยละเอียดขอ้ร้องเรียน’ ของแบบฟอร์มโดยส ำนกังำนกฎหมำยหรือทนำยควำม 
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โปรดใส่ข้อมูลส ำคัญลงไปในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนออนไลน์!  

แบบฟอร์มออนไลน์จะให้ใส่ขอ้มูลที่ก ำหนด รวมทั้งช่ือและรำยละเอียดของธุรกิจ (ข้ึนอยูก่บัประเภทของผูร้้อง เช่น ผูป้ระกอบกำรอำเซียน สมำคมกำรคำ้และองค์กรผูแ้ทนอื่นๆ 

ในอำเซียน หรือทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน) รำยละเอียดกำรติดต่อ และรำยละเอียดของขอ้ร้องเรียน ในส่วนของ ‘รำยละเอียด’ ในหัวขอ้ 

‘รำยละเอียดของขอ้ร้องเรียน’ จะตอ้งกรอกขอ้มูลอยำ่งเหมำะสม (เช่น ควรจะตอ้งอธิบำยรำยละเอียดของปัญหำที่ประสบ) เพื่อที่ว่ำผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST จะ

สำมำรถระบุปัญหำไดอ้ยำ่งชดัเจนในบริบทเฉพำะของควำมตกลงอำเซียนต่ำงๆ อีกทั้ง ตำรำงอำ้งอิงว่ำดว้ยรำยกำรประเภทสินคำ้ยอ่ยและรำยกำรภำคหลกั และภำคย่อยของกำร

บริกำรก็ไดก้ ำหนดเอำไวใ้ห้แลว้อยูใ่นภำคผนวกที่ 1 ของคู่มือน้ี เพื่อที่จะไดใ้ห้ค ำช้ีแนะในกำรกรอก ‘ประเภทของปัญหำที่พบ’ และ ‘รำยละเอียดภำคบริกำร’ ในหัวขอ้ 

‘รำยละเอียดของขอ้ร้องเรียน’ ของแบบฟอร์มร้องเรียน  

 
เอกสำรสนบัสนุนอยำ่งกำรจดทะเบียนธุรกิจของผูป้ระกอบกำรอำเซียน หรือสมำคมกำรคำ้อำเซียน (หรือองค์กรผูแ้ทนอื่นๆ ในอำเซียน) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพของ

ทนำยควำมเพื่อยื่นพร้อมกบัขอ้ร้องเรียนจะยื่นโดยทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน กฎหมำยหรือมำตรกำรที่เก่ียวขอ้ง รำยกำรของควำมมุ่งหมำยภำยใต้

กรอบควำมตกลงอำเซียนดำ้นกำรบริกำร” หรือ AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) (ส ำหรับกำรคำ้ในบริกำรที่ขอ้ร้องเรียนนั้นเก่ียวขอ้ง)

และขอ้โตแ้ยง้ทำงกฎหมำย หลกัฐำนขอ้เท็จจริง และวิธีกำรเยียวยำที่เป็นไปไดซ่ึ้งไดก้ระท ำไปแลว้ในประเทศก็ควรจะใส่เขำ้ไปในขอ้ร้องเรียนดว้ย เพื่อที่จะช่วยให้ผูป้ระสำนงำน

กลำงตดัสินใจว่ำจะรับขอ้ร้องเรียนไวพ้ิจำรณำหรือไม่ ผูร้้องอำจจะเสนอขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำที่เป็นไปไดม้ำดว้ยก็ไดเ้พื่อช่วยให้ขั้นตอนและกำรระบุแนวทำง

แกปั้ญหำไดค้ล่ีคลำยเร็วข้ึน ขอ้ร้องเรียนที่มีขอ้มูลและเอกสำรที่ครบถว้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหำทำงออกจะมีโอกำสที่จะไดร้ับกำรพิจำรณำโดยประเทศปลำยทำงสูงกว่ำ 

ขอ้มูลขำ้งตน้น้ีอำจจะส่งมำเป็นเอกสำรแนบของแบบฟอร์มขอ้ร้องเรียนในรูปของเอกสำรอิเล็กทรอนิคส์ก็ได ้  

 
โดยช่องว่ำงที่แสดงเคร่ืองหมำย (*)นั้นจ ำเป็นที่จะตอ้งกรอกให้สมบูรณ์ หำกผูร้้องไม่แน่ใจว่ำจะกรอกอะไรในช่องดงักล่ำว สัญลกัษณ์ปุ่ ม        จะมีไวใ้ห้โดยคลิกเขำ้ไปเพื่ออ่ำน

รำยละเอียดค ำแนะน ำว่ำตอ้งกรอกอะไรในแต่ละช่องของ ‘รำยละเอียดขอ้ร้องเรียน’  

 
ผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST อำจจะเรียกให้ส่งขอ้ร้องเรียนใหม่หำกพบว่ำขอ้มูลที่ส ำคญันั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกตอ้ง (ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหัวขอ้ C.2. 

ของส่วนที่ 3 ‘บทบำทและควำมรับผิดชอบของผูป้ระสำนงำนกลำง’ ของคู่มือน้ี) 

 

 

B.  ขั้นตอนในกำรย่ืนข้อร้องเรียน 

 
 

1. ส ำหรับผู้ประกอบกำรอำเซียน หรือองค์กรผู้แทนในอำเซียน  

 
 กำรย่ืนข้อร้องเรียน 

ส ำหรับผูป้ระกอบกำรอำเซียน หรือสมำคมกำรคำ้และองค์กรผูแ้ทนอื่นๆ ในอำเซียนที่มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดจะตอ้ง

เตรียมและยื่นขอ้ร้องเรียน (ซ่ึงอยูภ่ำยใตข้อบเขตของระบบ ASSIST) โดยใชแ้บบฟอร์มขอ้ร้องเรียนออนไลน์จำก

เวบ็ไซต ์ ระบบ ASSIST: http://assist.asean.org ในสัญลกัษณ์ ‘ผูป้ระกอบกำรอำเซียน’ หรือ ‘สมำคม

กำรคำ้’ บนแท็บ ‘ยื่นขอ้ร้องเรียน’ องค์กรผูแ้ทนในอำเซียนหรือกลุ่มสมำชิกหำกผูป้ระกอบกำรอำเซียนประสงคท์ี่จะไม่

เปิดเผยตวัตน รำยละเอียดที่ตอ้งใส่จะถูกตรวจสอบโดยระบบเพื่อรับรองว่ำขอ้มูลที่ส ำคญัจะอยูค่รบสมบูรณ์  
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ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม 

ในกำรที่จะท ำรูปคดีไปโดยตลอด ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบได/้ เป็นที่โตเ้ถียงไดก่้อนที่จะย่ืนขอ้ร้องเรียนนั้น ผูร้้องอำจจะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนบัสนุนที่เป็นไปไดจ้ำกรัฐบำล

ตน้ทำงก่อนที่จะไดมี้กำรย่ืนขอ้ร้องเรียนผ่ำนระบบ ASSIST อีกทั้งยงัสำมำรถขอค ำช้ีแนะและควำมช่วยเหลือจำกที่ปรึกษำ ทนำยควำม ส ำนกังำนกฎหมำย หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ 

สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ และสมำคมกำรคำ้  

 
 

กำรรับทรำบข้อร้องเรียน  

เมื่อยื่นขอ้ร้องเรียนแลว้ ผูป้ระกอบกำรอำเซียนหรือองคก์รผูแ้ทนอำเซียนจะไดร้ับกำรตอบรับอตัโนมตัิของเวบ็ไซตซ่ึ์งปรำกฏตำมขำ้งล่ำงน้ี  

 

 

 

 
ผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST จะไดร้ับทรำบถึงกำรส่งขอ้ร้องเรียนใหม่ และจะมีกำรส่งขอ้ควำมดงัตวัอยำ่งที่ปรำกฎดำ้นล่ำงน้ีไปยงัที่อยูข่องผูร้้องตำมอีเมลลท์ี่ไดใ้ห้ไว้

ในแบบฟอร์มขอ้ร้องเรียน  
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อีเมลล์ถึงผูป้ระกอบกำรอำเซียนหรือองคก์รผูแ้ทนอำเซียนจะประกอบดว้ยรำยละเอียดพื้นฐำนของกำรส่งขอ้ร้องเรียนและหมำยเลขขอ้ร้องเรียนหรือรหัสติดตำมขอ้ร้องเรียน 

(รหัสติดตำม) ซ่ึงระบบ ASSIST จะก ำหนดไวใ้ห้กบัขอ้ร้องเรียนโดยอตัโนมตัิเพื่อที่ผูร้้องจะสำมำรถติดตำมควำมคืบหนำ้ของขอ้ร้องเรียน (รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักำร

ติดตำมขอ้ร้องเรียนจะอยูใ่นหัวขอ้ E ‘ผูร้้องอำจจะตรวจสอบควำมคืบหนำ้ของขอ้ร้องเรียน’ ของส่วนที่ 2 น้ี) ทั้งน้ี ผูร้้อง/เจำ้ของที่อยูต่ำมอีเมลลจ์ะตอ้งตอบกลบัโดยยืนยนักำรส่ง

ขอ้ร้องเรียนโดยเพียงแค่คลิกไปที่ลิงคท์ี่ก ำหนดไวใ้นอีเมลล์ เมื่อผูร้้องคลิกตำมลิงคด์งักล่ำว จะปรำกฏเพจต่อไปน้ีข้ึนมำอตัโนมตัิบนหนำ้จอคอมพิวเตอร์  
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กำรยืนยันควำมถูกต้องโดยผู้ประสำนงำนกลำง  
ผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งเพื่อตดัสินควำมสมบูรณ์ (เช่น ขอ้ร้องเรียนอยู่ในขอบเขตของระบบ ASSIST หรือไม)่ และผลของกำร

ตรวจสอบดงักล่ำวจะใชเ้วลำภำยใน 10 วนัท ำกำร หลงัจำกนั้น จึงมีมติว่ำ:  
 

รับขอ้ร้องเรียนและส่งต่อไปยงัหน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศ (เช่น หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง และหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง)  
 

อำจจะเรียกให้ส่งขอ้มูลเพิ่มเติม (ไม่สมบูรณ์) หรือขอให้ผูร้้องทบทวนขอ้ร้องเรียนใหม่ (โปรดดูค ำอธิบำยกำรด ำเนินกำรของผูป้ระสำนงำนกลำงในหัวขอ้ C.2. ของส่วนที่ 

3 ของคู่มือน้ี) หรือ   
 

  ไม่รับขอ้ร้องเรียนเพรำะตอ้งห้ำม พร้อมดว้ยเหตุผลของกำรปฏิเสธกำรพิจำรณำ  

 
 

มติของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ  

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (ภำยในประเทศสมำชิกอำเซียนที่พิพำทซ่ึงจะตอ้งแสวงหำทำงออกในกำรแกไ้ขปัญหำ) จะทบทวนรำยละเอียดของขอ้ร้องเรียนภำยใน 

10 วนัท ำกำรและมีมติว่ำ:  
 

จำกรำยละเอียดของขอ้มูลที่ไดร้ับ ขอ้ร้องเรียนมีมูล จึงรับไว้พิจำรณำ   
 

อีเมลลแ์จง้กำรรับไวพ้ิจำรณำจะส่งมำยงัผูป้ระสำนงำนกลำงและหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง  
 

  รำยละเอียดจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยงำนรับผิดชอบเพื่อที่จะเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ หรือ  
 

ขอ้ร้องเรียนไม่มีมูล หรือภำยหลงัปรึกษำหำรือกบัหน่วยงำนในประเทศที่เก่ียวขอ้งแลว้ หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมีมติว่ำกลไก ASSIST ไม่ใช่ช่องทำงที่

เหมำะสม จึงไม่รับไว้พิจำรณำ ทั้งน้ี อีเมลล์จะส่งมำยงัผูป้ระสำนงำนกลำงและหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำงให้รับทรำบ พร้อมดว้ยเหตุผลของกำรปฏิเสธกำร

พิจำรณำของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง  
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ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม 

หำกหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงยอมรับขอ้ร้องเรียนเพื่อพิจำรณำและส่งต่อไปยงัหน่วยงำนรับผิดชอบเพื่อให้ตอบกลบั หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงก็พึงที่

จะติดตำมควำมคืบหนำ้และไดร้ับค ำตอบจำกหน่วยงำนรับผิดชอบภำยในกรอบระยะเวลำที่ตกลงกนัไวใ้นระบบ ASSIST กรอบระยะเวลำที่ตั้งในแต่ละขั้นตอนของระบบ 

ASSIST ปรำกฎอยูใ่นหัวขอ้ D ‘กรอบระยะเวลำของกำรยื่นขอ้ร้องเรียน’ ของส่วนที่ 2 ในคู่มือน้ี 

 

ผู้ประสำนงำนกลำงตอบกลับพร้อมมติกำรตัดสิน 

กำรตอบกลบั เช่น ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำจะถูกส่งโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมำยงัผูป้ระสำนงำนกลำงภำยใน 30-50 วนัท ำกำร และ:   
 

กำรตอบกลบัหรือขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำจะถูกตรวจสอบโดยผูป้ระสำนงำนกลำงในแง่ของกำรแกไ้ขปัญหำที่เหมำะสมซ่ึงตอ้งประสบและไดบ้รรยำยเอำไวอ้ยูใ่น

ขอ้ร้องเรียน   
 

ในขั้นน้ีจะช่วยให้ผูป้ระสำนงำนกลำงมีโอกำสที่จะหำขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อควำมชดัเจน (หำกจ ำเป็น) ก่อนที่จะลงบนัทึกรำยละเอียด กำรตอบกลบัหรือขอ้เสนอแนะแนว

ทำงแกไ้ขปัญหำและแจง้มติกำรตดัสินนั้นให้ผูป้ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้้อง) หรือ องคก์รผูแ้ทนอำเซียนไดร้ับทรำบ   
 

ผูป้ระสำนงำนกลำงจะถ่ำยทอดกำรตอบกลบัของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมำยงัผูป้ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้้อง) หรือองคก์รผูแ้ทนอำเซียนไดร้ับทรำบมติ

กำรตดัสินนั้น  

 
 

ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม 

ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำทั้งหมดจะตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัเจตจ ำนงคข์องอำเซียน ตลอดจนกฎและระเบียบของประเทศสมำชิกอำเซียนที่มีอยูแ่ละใชบ้งัคบั  

 

ผู้ร้องตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกลับมำ  

ภำยหลงัที่ส่งขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำโดยประเทศสมำชิกอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST แลว้ ผูป้ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้้อง) หรือองค์กรผูแ้ทนอำเซียนจะรับแจง้ทำง

อีเมลลแ์ละขอให้ตอบกลบัแบบสอบถำมควำมพึงพอใจโดยคลิกไปที่ พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ โดยผูป้ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้้อง) หรือองค์กรผูแ้ทนอำเซียนจะถูกพำไปยงั

เวบ็ไซตร์ะบบ ASSIST เพื่อตอบแบบสอบถำมดงักล่ำว ตลอดจนให้ควำมเห็น โดยเฉพำะในกรณีที่ไม่พึงพอใจ  
 

หำกผูป้ระกอบกำรอำเซียน (เช่น ผูร้้อง) หรือองค์กรผูแ้ทนอำเซียนซ่ึงยื่นขอ้ร้องเรียนไม่พึงพอใจกบัผลลพัธ์ ก็สำมำรถที่จะส่งขอ้ร้องเรียนไปยงัองค์กรระดบัเจำ้หนำ้ที่อำวุโส

เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกรณีควำมตกลงของอำเซียน หรือประเทศสมำชิกอำเซียนหรือกลไกระงบัขอ้พิพำทของอำเซียนผ่ำนหน่วยงำนกำรจดทะเบียนธุรกิจของ

ประเทศสมำชิกอำเซียนก็ได ้  
 

ผูร้้องอำจจะตดัสินใจที่จะระงบัขอ้พิพำททำงศำลหรือกลไกระงบัขอ้พิพำทอื่นๆ ในประเทศ (เช่น กำรไกล่เกลี่ย กำรประณีประนอม หรือกำรอนุญำโตตุลำกำร) ภำยในเขต

อ ำนำจของประเทศสมำชิกอำเซียนก็ได ้ 
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ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม 

เมื่อไดม้ีกำรเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำแลว้ พึงระลึกว่ำระบบ ASSIST ถูกก่อตั้งเพื่อให้เป็นกลไกที่ปรึกษำหำรือแต่ไม่ผูกพนัระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน และค ำแนะน ำ

นั้นมุ่งหวงัที่จะแกไ้ขปัญหำเป็นกำรเฉพำะบนพื้นฐำนที่ไม่ไดไ้ปตดัสินว่ำใครถูกหรือใครผิด หรือไปตดัสินควำมสอดคลอ้งกนัของกฎหมำยอำเซียนของรัฐสมำชิก ตลอดจน

กฎหมำย กฎระเบียบ ขั้นตอน และ/หรือแนวปฏิบตัิที่พิพำทผ่ำนระบบ ASSIST   

 
นอกจำกน้ี ขอ้มูลที่ให้ผ่ำนผูร้้องจะตอ้งถูกน ำมำใชใ้นระบบ ASSIST และโดยกลไกที่เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหำขอ้ร้องเรียนในระบบ ASSIST เท่ำนั้น ขั้นตอนที่เหมำะสมจะ

ไดด้ ำเนินกำรอยำ่งระมดัระวงัโดยพิจำรณำถึงควำมลบัทำงกำรคำ้และขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดเวลำ โดยเฉพำะเมื่อตอ้งส่งต่อขอ้มูลระหว่ำงเครือข่ำย   

 
ผูร้้องอำจจะเลือกที่จะถอนขอ้ร้องเรียน ณ ขั้นตอนใดก็ไดจ้นกว่ำจะไดมี้กำรเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำโดยระบบ ASSIST  

2. ส ำหรับทนำยควำมหรือส ำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน

กำรดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อร้องเรียนแบบนิรนำม 

หำกทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนจะยื่นขอ้ร้องเรียนในนำมของลูกควำม ก่อนที่จะย่ืนนั้น ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยจะตอ้งดำวน์โหลด

แบบฟอร์มที่จ  ำเป็นจำกเวบ็ไซตร์ะบบ ASSIST ในหัวขอ้ ‘ยื่นขอ้ร้องเรียน: ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยในอำเซียน’ หรือตำมลิงคท์ี่ก ำหนดไวข้ำ้งล่ำงน้ี 

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

 
ย่ืนแบบฟอร์มนิรนำมและเอกสำรอ่ืนๆ ที่ก ำหนดให้กับเลขำธิกำรอำเซียน/ ผู้ประสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST  

เมื่อทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยจะยื่นแบบฟอร์ม ให้ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยจะตอ้งส่งทำงอีเมลลไ์ปยงัเลขำธิกำรอำเซียนที่  assist@asean.org พร้อม

ดว้ย (1) กำรจดทะเบียน/ เอกสำรใบอนุญำตวิชำชีพทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำย (หำกตน้ฉบบัไม่ใช่ภำษำองักฤษ ให้แนบฉบบัแปลแบบไม่เป็นทำงกำรมำดว้ย) และ (2) 

เอกสำรจดทะเบียนบริษทั/ ธุรกิจของลูกควำม (ผูป้ระกอบกำรอำเซียน) ที่ซ่ึงขอ้ร้องเรียนไดย้ื่นแบบนิรนำมให้  

 

http://assist.asean.org/complaint/?m=42&type=law
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เลขำธิกำรอำเซียนตอบกลับ  
เลขำธิกำรอำเซียนจะตอบกลบัมำยงัทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนว่ำเอกสำรดงักล่ำวที่ส่งมำนั้นครบตำมขอ้ก ำหนดและสมบูรณ์หรือไม ่  

 

หำกเอกสำรครบถว้นสมบูรณ์ ให้เลขำธิกำรอำเซียนออกรหัสลบัส ำหรับเร่ืองร้องเรียน(Confidential Case Code: CCC) ทำงอีเมมลใ์ห้แก่ทนำยควำมหรือ

ส ำนกังำนกฎหมำยเพื่อที่ว่ำกำรย่ืนขอ้ร้องเรียนเป็นอนัเสร็จส้ิน   
 

หำกเอกสำรไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ให้เลขำธิกำรอำเซียนเรียกให้ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยส่งเอกสำรที่ยงัคงขำดอยูม่ำให้ครบถว้น  

 
 

ย่ืนข้อร้องเรียน  
ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนจดัเตรียมและยื่นขอ้ร้องเรียนโดยใชแ้บบฟอร์มขอ้ร้องเรียนออนไลน์จำกเวบ็ไซต์ ระบบ ASSIST: 

http://assist.asean.org ในสัญลกัษณ์ ‘ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยในอำเซียน’ หรือ ‘สมำคมกำรคำ้’ บนแท็บ ‘ยื่นขอ้ร้องเรียน’ รำยละเอียดที่ตอ้งใส่จะถูก

ตรวจสอบโดยระบบเพื่อรับรองว่ำขอ้มูลที่ส ำคญัจะอยูค่รบสมบูรณ์  

 
 

ข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติม 

รหัสลบัส ำหรับเร่ืองร้องเรียน(Confidential Case Code: CCC) ที่ออกโดยเลขำธิกำรอำเซียนจะตอ้งใส่ลงไปในขอ้ร้องเรียนในหัวขอ้ ‘รำยละเอียดขอ้ร้องเรียน’ ของ

แบบฟอร์ม  

 
 

 
 

 

C.  แผนผังขั้นตอนระบบ ASSIST 

 
แผนผงัขำ้งล่ำงทั้งสองแผนผงัน้ีจะอธิบำยขั้นตอนพื้นฐำนในกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนซ่ึงย่ืนโดยผูป้ระกอบกำรอำเซียนและองคก์รผูแ้ทนอำเซียน ในขณะที่แผนผงัอนัที่สองจะ

อธิบำยขั้นตอนในกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนซ่ึงย่ืนโดยทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน  

 

ทนำยควำมหรือส ำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนจึงด ำเนินกำรระบบ ASSIST ต่อไปโดยท ำตำมขั้นตอนเดิมในกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียนให้กับผู้ประกอบกำรอำเซียนและองค์กรผู้แทนอำเซียนตำมที่ได้ แจกแจงข้ำงต้น  
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แผนภำพ 2.  

ข้อร้องเรียนที่ย่ืนโดยผู้ประกอบกำรอำเซียนหรือองค์กรผู้แทนในอำเซียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพ 3.  

ข้อร้องเรียนที่ย่ืนโดยทนำยควำมและส ำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน   
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D.  กรอบระยะเวลำของกำรย่ืนข้อร้องเรียน 

 
ควำมคืบหน้ำในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบและตอบกลับภำยในกรอบระยะเวลำดังต่อไปน้ี:  

 

      10 วนัท ำกำร 10 วนัท ำกำร 
30 วนัท ำกำร 20 วนัท ำกำร 

 
 

ผู้ประสำนงำนกลำงมีมติที่จะรับเรียก

ให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) รับหรือปฏิเสธ

ข้อร้องเรียน. 

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมี

มติที่จะไม่รับไว้พิจำรณำ 

หำกข้อร้องเรียนได้รับกำรพิจำรณำ หน่วยงำน

ประสำนในประเทศจะต้องได้รับค ำตอบ/

ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขจำกหน่วยงำน

รับผิดชอบและตอบกลับมำยังผู้ประสำนงำน

หลัก ซ่ึงจะได้ส่งต่อไปยังผู้ร้องต่อไป

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงอำจจะขอขยำยเวลำหำก 

ไม่แลว้เสร็จภำยใน 30 วนัท ำกำรกบัผูป้ระสำนงำนกลำง 

 

1. ขอขยำยระยะเวลำ  
ในกรณีที่หน่วยงำนรับผิดชอบภำยในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ร้องเรียนพิพำทถึงก ำลงัหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำทำงกำรคำ้ที่ผูร้้องประสบอยู่  และไม่สำมำรถที่จะท ำให้

แลว้เสร็จไดภ้ำยใน 30 ท ำกำรซ่ึงก ำหนดโดยผูป้ระสำนงำนกลำงของระบบ ASSIST อนัเน่ืองมำจำกควำมซบัซ้อนของเร่ือง และเรียกให้มีกำรปรึกษำหำรือกบัหน่วยงำน

ในประเทศเพิ่มเติม ให้หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงอำจจะขอขยำยระยะเวลำก็ได ้ 

 

ผูป้ระสำนงำนกลำงอำจจะขยำยระยะเวลำออกไปสูงสุด 20 วนัท ำกำรเมื่อหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงไดร้้องขอขยำยเวลำก็ได้   
 

กรอบเวลำที่ขยำยจะตอ้งไม่เป็นกำรขยำยระยะเวลำรวมที่หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงจะตอ้งน ำส่งขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำมำกกว่ำ 50 วนัท ำกำร

นบัจำกวนัที่ขอ้ร้องเรียนถูกรับไวพ้ิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง  
 

กำรขยำยระเวลำจะตอ้งมีกำรจดัท ำบนัทึกภำยในระบบและผูป้ระสำนงำนกลำงจะตอ้งแจง้หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงถึงกรอบระยะเวลำที่ขยำยไปเพื่อให้

น ำส่งขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ   
 

ในกำรขยำยกรอบระยะเวลำ ระบบ ASSIST ทั้งระบบไม่ควรจะใช้เวลำเกิน 60 วนันบัจำกวนัที่ขอ้ร้องเรียนถูกพิจำรณำโดยผูป้ระสำนงำนกลำง  

 
 

2. กำรติดตำมควำมล่ำช้ำ   

 
เมื่อเกิดกรณีล่ำช้ำโดยผูป้ระสำนงำนกลำงหรือหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง กำรแจ้งเตือนให้ต้องด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ

ซ่ึงเป็นสัญญำณไฟสีเหลือหรือสีแดง จะปรำกฎข้ึนและแสดงต่อหน้ำจอแสดงผลของผูป้ระสำนงำนกลำงหรือหน่วยงำนประสำนใน

ประเทศปลำยทำง รวมทั้งกำรแสดงผลของผูร้้องเก่ียวกับสถำนะของข้อร้องเรียนเม่ือเขำ้สู่ระบบในเว็บไซต์   

 
กำรแจง้เตือนอตัโนมตัิผ่ำนอีเมล์ของระบบจะส่งไปยงัผูป้ระสำนงำนกลำงและหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง และส ำเนำไปให้หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำงดว้ย หำกไม่

มีกำรด ำเนินกำรใดๆ จำกผูป้ระสำนงำนกลำง และ/หรือหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด  
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เมื่อไดร้ับขอ้ร้องเรียน หำกผูป้ระสำนงำนกลำงไม่ไดแ้จง้กบัผูร้้องภำยใน 10 วนัท ำกำรภำยหลงัที่ไดม้ีกำรยื่นแลว้ ผูป้ระสำนงำนกลำงจะไดร้ับกำรแจง้เตือนอตัโนมตัิผ่ำน

อีเมลลจ์ำกระบบ ASSIST ภำยใน 7 วนัปฏิทินภำยหลงัที่ไดม้ีกำรยื่นขอ้ร้องเรียน ผูป้ระสำนงำนกลำงจะตอ้งมีมติว่ำจะรับ เรียกให้แกไ้ข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รับ

พิจำรณำขอ้ร้องเรียนภำยใน 10 วนัท ำกำร  
 

หำกผูป้ระสำนงำนกลำงยงัไม่ตอบกลบัมำยงัผูร้้อง ผูป้ระสำนงำนกลำงก็จะไดร้ับกำรแจง้เตือนอตัโนมตัิผ่ำนอีเมลลจ์ำกระบบ ASSIST ภำยใน 14 วนัปฏิทินภำยหลงัที่ได้

มีกำรยื่นขอ้ร้องเรียน โดยแจง้ให้ผูป้ระสำนงำนกลำงให้ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดเพื่อให้ไปสู่ขั้นตอนต่อไปของระบบ ASSIST ได ้ 

 
 

ตวัอยำ่งของกำรแจง้เตือนทำงอีเมลลท่ี์ส่งไปยงัผูป้ระสำนงำนกลำงกรณีล่ำชำ้  

 

 

หำกขอ้ร้องเรียนไดร้ับกำรพิจำรณำโดยผูป้ระสำนงำนกลำงและส่งต่อไปยงัหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง แต่หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงไม่ติดต่อกลบั

ภำยใน 10 วนัท ำกำร หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงจะไดร้ับกำรแจง้เตือนอตัโนมตัผ้่ำนอีเมลลจ์ำกระบบ ASSIST ภำยใน 7 วนัปฏิทินภำยหลงัที่ไดม้ีกำรรับขอ้

ร้องเรียนไวพ้ิจำรณำโดยผูป้ระสำนงำนกลำง หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงจะจะตอ้งมีมติว่ำจะรับหรือปฏิเสธไม่รับพิจำรณำขอ้ร้องเรียนภำยใน 10 วนัท ำกำร   
 

หำกหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงยงัไม่ตอบกลบัมำยงัผูร้้อง หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงก็จะไดร้ับกำรแจง้เตือนอตัโนมตัิผ่ำนอีเมลลจ์ำกระบบ 

ASSIST ภำยใน 14 วนัปฏิทินภำยหลงัที่ไดม้ีกำรยื่นขอ้ร้องเรียน โดยแจง้ให้ หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงให้ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดเพื่อให้ไปสู่ขั้นตอนต่อไป

ของระบบ ASSIST ได ้ 

 
 

ตวัอยำ่งของกำรแจง้เตือนทำงอีเมลลท่ี์ส่งไปยงัหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงกรณีล่ำชำ้  
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ขอ้มูลส ำคญัเพ่ิมเติม 

กรอบระยะเวลำแกไ้ขปัญหำกำรคำ้ขำ้มเขตแดนภำยใตร้ะบบ ASSIST จะตอ้งแลว้เสร็จไม่เกิน 30 วนัท ำกำร (เวน้แต่จะขอขยำยระยะเวลำสูงสุดไม่เกิน 20 วนัท ำกำร) นบัจำก

วนัที่ขอ้ร้องเรียนไดร้ับกำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (ประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ร้องเรียนพิพำทถึง) 

 

 

 
 

 

E.  ผู้ร้องอำจจะตรวจสอบควำมคืบหน้ำของข้อร้องเรียน 

 
ในกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของขอ้ร้องเรียน เลือกแท็บ ‘ติดตำมขอ้ร้องเรียน’ ในเวบ็ไซต ์http://assist.asean.org และในเพจขำ้งล่ำงน้ีก็จะปรำกฎข้ึน ผูร้้องอำจจะเขำ้

สู่ระบบโดยใชอ้ีเมลลข์องตนเองและรหัสติดตำมซ่ึงไดร้ับเมื่อตอนยืนยนัขอ้ควำมส่งขอ้ร้องเรียน  

 

 

 
กำรใชร้หัสติดตำม ระบบจะแสดงแก่ผูร้้องเก่ียวกบัรำยละเอียดของขอ้ร้องเรียนและขั้นตอนที่ด  ำเนินกำรอยูโ่ดยระบบ ASSIST ในหนำ้จอแสดงผลของผูร้้องในระบบ ASSIST   

 
ในตวัอยำ่งขำ้งล่ำงน้ีจะแสดงหนำ้จอแสดงผลของผูร้้องในระบบ ASSIST ซ่ึงใชข้อ้มูลที่แต่งข้ึนส ำหรับกำรสำธิตเท่ำนั้น ขอ้ร้องเรียนน้ีจะพิพำทเก่ียวกบัปัญหำกำรคำ้กบัประเทศ

สมำชิกอำเซียน Y โดยมีทนำยควำมที่จดทะเบียนในอำเซียนเป็นผูแ้ทนและลูกควำมของผูร้้องซ่ึงจดทะเบียนธุรกิจอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน X (เช่น ผูป้ระกอบกำรอำเซียน) 

ซ่ึงประสงคท์ี่จะปกปิดตวัตน  

 
ภำคผนวก 2 ‘แผนผงักลไกระบบ ASSIST และกรอบระยะเวลำ’ ของคู่มือน้ีจดัท ำรำยละเอียดแต่ง่ำยต่อกำรด ำเนินตำมขั้นตอนในระบบ 
ASSIST  
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ระบบ ASSIST ไดร้ับและรับทรำบขอ้ร้องเรียนโดยทำงขอ้ควำมอีเมลล์  
 

ผูป้ระสำนงำนกลำงจะท ำกำรตรวจสอบเบื้องตน้ หำกขอ้ร้องเรียนพบว่ำไม่สมบูรณ์ (พร้อมดว้ยเหตุผลประกอบในอีเมลล์ให้กบัผูร้้อง) และผูป้ระสำนงำนกลำงจะเรียกให้

ทนำยควำมที่จดทะเบียนในอำเซียนเพื่อปรับแกข้อ้ร้องเรียนและจดัหำขอ้มูลเพิ่มเติม   
 

ขอ้ร้องเรียนไดรั้บกำรปรับแกแ้ละส่งใหม่อีกคร้ังโดยทนำยควำมในวนัเดียวกนั และ  
 

  สถำนะของขอ้ร้องเรียนยงัคงอยู ่(ตำมประวตัิของขอ้ร้องเรียน) กบัผูป้ระสำนงำนเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งสมบูรณ์และกำรยอมรับพิจำรณำ  

 

ตวัอยำ่งหนำ้จอแสดงผลของผูร้้องในระบบ ASSIST ของผูร้้องเพื่อตรวจดูสถำนะขอ้ร้องเรียนของตน  
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ภำคผนวก 1.  

ตำรำงอ้ำงอิง 

 
1.1. รำยกำรประเภทสินค้ำย่อย1

 

 
2.4.1. ประเภทสินค้ำย่อย 

 

I. สินค้ำ 
 

1. มำตรกำรที่เกี่ยวกับภำษี  

2. กฎว่ำด้วยถ่ินก ำเนิดของสินค้ำ  

3. มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี  
 

3.1 มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช 

3.1.1 ขอ้ห้ำมและขอ้จ ำกดัของกำรน ำเขำ้ส ำหรับสุขอนำมยัและสุขอนำมยัพืช  

3.1.2 ขีดจ ำกดัส ำหรับปริมำณสำรตกคำ้งสูงสุด หรือขอ้จ ำกดักำรใชส้ำรเคมี  

3.1.3 ขอ้ก ำหนดในกำรติดฉลำก กำรท ำเคร่ืองหมำย และบรรจุภณัฑ ์ 

3.1.4 ขอ้ก ำหนดทำงสุขลกัษณะ  

3.1.5 กำรดูแลและกำรก ำจดัพืชและศตัรู และโรคที่ติดมำกบัผลิตภณัฑ ์(เช่น กำรดูแลหลงักำรเก็บเก่ียว)  

3.1.6 ขอ้ก ำหนดอื่นๆ เก่ียวกบักำรผลิตหรือกระบวนภำยหลงักำรผลิต  

3.1.7 กำรตรวจสอบรบัรองที่เก่ียวกบัสุขอนำมยัและสุขอนำมยัพืช  

3.1.8 มำตรกำรสุขอนำมยัและสุขอนำมยัพืชที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  
 

3.2 อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ 

3.2.1 ขอ้ห้ำมและขอ้จ ำกดัของกำรน ำเขำ้ส ำหรับอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรคำ้  

3.2.2 ขีดจ ำกดัส ำหรับปริมำณสำรพิษหรือกำรใชส้ำรเคมีอยำ่งจ ำกดั  

3.2.3 ขอ้ก ำหนดในกำรติดฉลำก กำรท ำเคร่ืองหมำย และบรรจุภณัฑ ์ 

3.2.4 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรผลิตหรือภำยหลงักำรผลิต  

3.2.5 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ 

3.2.6 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัคุณภำพผลิตภณัฑห์รือกำรใชง้ำน  

3.2.7 กำรตรวจสอบรบัรองที่เก่ียวกบัอปุสรรคทำงเทคนิคต่อกำรคำ้  

3.2.8 มำตรกำรอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรคำ้ที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  
 

3.3 กำรตรวจสอบกำรจัดส่งล่วงหน้ำและระเบียบพิธีอื่นๆ  

3.3.1 กำรตรวจสอบกำรจดัส่งลว่งหนำ้  

3.3.2 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัเงื่อนไขกำรส่งตรง  

3.3.3 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรผ่ำนไปยงัด่ำนศุลกำกรเฉพำะ  

3.3.4 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรตรวจสอบกำรน ำเขำ้และกำรตรวจตรำ และมำตรกำรอื่นๆ เก่ียวกบัใบอนุญำตที่ให้น ำเขำ้ไดใ้นทุกกรณี  

3.3.5 ระเบียบพิธีอื่นๆ ที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  
 

 

1 กำรแบ่งกลุ่มน้ีมำจำกกำรแบ่งกลุ่มที่เสนอและไดร้ับกำรรับรองให้ใชใ้นคลงัขอ้มูลทำงกำรคำ้ของอำเซียนที่เก่ียวกบัพนัธกรณีที่ตอ้งแจง้เตือนภำยใตม้ำตรำ 13 ATIGA 
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3.4 มำตรกำรเง่ือนไขเพื่อกำรปกป้องทำงกำรค้ำ  

3.4.1 มำตรกำรตอบโตก้ำรทุ่มตลำด  

3.4.2 มำตรกำรตอบโตก้ำรอุดหนุน   

3.4.3 มำตรกำรป้องกนั  
 

3.5 ใบอนุญำตน ำเข้ำเพื่อใช้ในกำรจ ำกัดกำรน ำเข้ำ ปริมำณโควตำ ข้อห้ำม และมำตกำรควบคุมปริมำณนอกเหนือไปจำกมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืชหรืออุปสรรคทำง

เทคนิคต่อกำรค้ำ  

3.5.1 กระบวนกำรขอน ำเขำ้เพื่อใชใ้นกำรจ ำกดักำรน ำเขำ้นอกเหนือไปจำกกำรอนุญำตทำงมำตรกำรสุขอนำมยัและสุขอนำมยัพืช อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรคำ้   

3.5.2 ปริมำณโควตำ  

3.5.3 ขอ้ห้ำมนอกเหนือไปจำกมำตรกำรสุขอนำมยัและสุขอนำมยัพืช อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรคำ้  

3.5.4 ขอ้ตกลงจ ำกดักำรส่งออก  

3.5.5 กำรก ำหนดโควตำภำษี  

3.5.6 มำตรกำรควบคุมคุณภำพที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  
 

3.6 มำตรกำรควบคุมรำคำรวมทั้งกำรขึ้นภำษีและค่ำระวำง  

3.6.1 มำตรกำรปกครองที่กระทบรำคำศุลกำกร  

3.6.2 กำรควบคุมกำรก ำหนดรำคำสินคำ้ส่งออกโดยสมคัรใจ  

3.6.3 ค่ำระวำงแปรผนั  

3.6.4 ค่ำระวำงพิเศษศุลกำกร  

3.6.5 กำรเรียกเกบ็ภำษีเพิ่มเติมเป็นฤดูกำล  

3.6.6 กำรขึ้นภำษีเพิ่มและค่ำระวำงที่เรียกเก็บจำกกำรบริกำรที่ก ำหนดโดยรัฐบำล  

3.6.7 ภำษีภำยในและค่ำระวำงต่ำงๆ ที่เก็บจำกกำรน ำเขำ้  

3.6.8 กำรประเมินรำคำทำงศุลกำกร  

3.6.9 มำตรกำรควบคุมรำคำที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  
 

3.7 มำตรกำรทำงกำรเงิน 

3.7.1 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรช ำระเงินในกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ  

3.7.2 อตัรำแลกเปลี่ยนหลำยอตัรำ  

3.7.3 กฎระเบียบว่ำดว้ยกำรจดัสรรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศทีเ่ป็นทำงกำร  

3.7.4 กฎระเบียบว่ำดว้ยเงือ่นไขกำรช ำระกำรน ำเขำ้  

3.7.5 มำตรกำรทำงกำรเงินที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  
 

3.8 มำตรกำรที่กระทบกับกำรแข่งขัน  

3.8.1 รัฐวิสำหกิจทำงกำรคำ้เพื่อกำรน ำเขำ้หรือช่องทำงเลอืกกำรน ำเขำ้อื่นๆ  

3.8.2 กำรใชเ้ชิงบงัคบัของบริกำรในประเทศ  

3.8.3 มำตรกำรที่กระทบกบักำรแข่งขนัที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

 

3.9 มำตรกำรกำรลงทุนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำ  

3.9.1 มำตรกำรกำรบงัคบัใชช้ิ้นส่วนและวตัถุดิบที่ผลิตในประเทศ  

3.9.2 มำตรกำรเพื่อควำมสมดุลทำงกำรคำ้  

3.9.3 มำตรกำรกำรลงทุนเก่ียวขอ้งกบักำรคำ้ที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  
 

3.10 ข้อจ ำกัดกำรจัดจ ำหน่ำย  

3.10.1 ขอ้จ ำกดัทำงภูมิศำสตร์   

3.10.2 ขอ้จ ำกดักำรขำยตอ่ 
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3.11 ข้อจ ำกัดเกี่ยวกับบริกำรหลังกำรขำย  
 

3.12 กำรอุดหนุนต่ำงๆ (ไม่รวมถึงกำรอุดหนุนกำรส่งออก)   
 

3.13 ข้อจ ำกัดกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของรัฐบำล  
 

3.14 ทรัพย์สินทำงปัญญำ  
 

3.15 มำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก  

3.15.1 ใบอนุญำตกำรส่งสินคำ้ออก ปริมำณโควตำ ขอ้ห้ำม และขอ้จ ำกดัเชิงปริมำณอื่นๆ  

3.15.2 รัฐวิสำหกิจทำงกำรคำ้เพื่อกำรน ำเขำ้หรือช่องทำงเลอืกกำรน ำเขำ้อื่นๆ  

3.15.3 มำตรกำรควบคุมรำคำกำรส่งออก  

3.15.4 มำตรกำรที่เก่ียวกบักำรส่งสินคำ้กลบัคืนไปยงัต่ำงประเทศ  

3.15.5 ภำษีส่งออกและค่ำระวำงต่ำงๆ  

3.15.6 มำตรกำรกำรส่งออกเชิงเทคนิค  

3.15.7 กำรอุดหนุนกำรส่งออก  

3.15.8 สินเช่ือเพื่อกำรส่งออก  

3.15.9 มำตรกำรส่งออกที่ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  

 

 
1.2. รำยกำรภำคหลัก และภำคย่อยของกำรบริกำร2

 

1. บริกำรทำงธุรกิจ 

1.1 บริกำรทำงวิชำชีพ 

1.1.1 บริกำรทำงกฎหมำย  

1.1.2 กำรบญัชี กำรตรวจสอบบญัชี และกำรลงบญัชี 

1.1.3 บริกำรทำงภำษี  

1.1.4 บริกำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรม  

1.1.5 บริกำรทำงวิศวกรรม  

1.1.6 บริกำรทำงวิศวกรรมแบบครบวงจร  

1.1.7 บริกำรออกแบบวำงแผนผงัเมืองและภูมิทศัน์  

1.1.8 บริกำรทำงกำรแพทยแ์ละทนัตกรรม  

1.1.9 บริกำรทำงสัตวแพทย ์ 

1.1.10 บริกำรเก่ียวกบักำรผดุงครรภ์ พยำบำล กำยภำพบ ำบดัและบุคคลำกรทำงกำรแพทย ์

1.1.11 บริกำรวิชำชีพอื่นๆ  
 

1.2 บริกำรทำงคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง  

1.2.1 บริกำรให้ค ำปรึกษำที่เก่ียวกบักำรติดตั้งฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  

1.2.2 บริกำรติดตั้งซอฟทแ์วร์  

1.2.3 บริกำรประมวลผลขอ้มูล  

1.2.4 บริกำรฐำนขอ้มูล  

1.2.5 บริกำรทำงคอมพิวเตอร์อื่นๆ และทีเ่ก่ียวขอ้ง  
 
 
 

 
2 รำยกำรของภำคบริกำร และภำคบริกำรยอ่ยน้ีปรบัปรุงมำจำกเอกสำรขององคก์ำรกำรคำ้โลก เลขที่ #MTN/GNS/W/120, Services Sector Classification List
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1.3 บริกำรกำรวิจัยและกำรพัฒนำ   

1.3.1 บริกำรกำรวิจยัและกำรพฒันำเก่ียวกบัวทิยำศำสตร์ธรรมชำติ  

1.3.2 บริกำรกำรวิจยัและกำรพฒันำเก่ียวกบัสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์  

1.3.3 บริกำรกำรวิจยัและกำรพฒันำเก่ียวกบัสหวทิยำกำร  
 

1.4 บริกำรอสังหำริมทรัพย์  

1.4.1 บริกำรอสงัหำริมทรัพยเ์ก่ียวกบักำรเป็นเจำ้ของหรือกำรเช่ำสินทรัพย ์ 

1.4.2 บริกำรอสงัหำริมทรัพยบ์นฐำนของค่ำธรรมเนียมหรือสัญญำ  
 

1.5 บริกำรเช่ำ/ให้เช่ำโดยปรำศจำกผู้ประกอบกำร  

1.5.1 ที่เก่ียวกบัเรือ  

1.5.2 ที่เก่ียวกบัเคร่ืองบิน  

1.5.3 ที่เก่ียวกบัอุปกรณ์เพือ่กำรคมนำคมอื่นๆ  

1.5.4 ที่เก่ียวกบัเคร่ืองมือและเคร่ืองยนตอ์ื่นๆ  

1.5.5 บริกำรเช่ำ/ ให้เช่ำอื่นๆ โดยปรำศจำกผูป้ระกอบกำร  
 

1.6 บริกำรธุรกิจอื่นๆ  

1.6.1 บริกำรโฆษณำ  

1.6.2 บริกำรวจิยักำรตลำดและกำรท ำโพลส ำรวจสำธำรณะ   

1.6.3 บริกำรกำรให้ค ำปรึกษำดำ้นกำรบริหำรจดักำร   

1.6.4 บริกำรทีเ่ก่ียวกบักำรใหค้ ำปรึกษำดำ้นกำรผลิต  

1.6.5 บริกำรกำรทดสอบและกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค   

1.6.6 บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเกษตร กำรล่ำสัตว ์และป่ำไม ้ 

1.6.7 บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรประมง  

1.6.8 บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำเหมือง   

1.6.9 บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรผลิต  

1.6.10 บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัจ ำหน่ำยพลงังำน  

1.6.11 บริกำรกำรจดัจำ้งหรือจดัหำบุคลำกร  

1.6.12 บริกำรกำรสอบสวนและกำรรักษำควำมปลอดภยั  

1.6.13 บริกำรกำรให้ค ำปรึกษำที่เก่ียวกบัวิทยำศำสตร์และเทคนิค  

1.6.14 บริกำรดูแลและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์  

1.6.15 บริกำรท ำควำมสะอำดอำคำร  

1.6.16 บริกำรถ่ำยภำพ  

1.6.17 บริกำรผลิตบรรจุภณัฑ ์ 

1.6.18 บริกำรพิมพแ์ละตีพิมพ ์  

1.6.19 บริกำรจดัประชุม  

1.6.20 บริกำรธุรกิจอื่นๆ   
 
 

2. บริกำรด้ำนกำรติดต่อส่ือสำร  
 

2.1 บริกำรไปรษณีย์ 

2.2 บริกำรขนส่ง  
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2.3 บริกำรโทรคมนำคม 

2.3.1 บริกำรส่ือสำรทำงเสียงผ่ำนโทรศพัท ์ 

2.3.2 บริกำรกำรส่งสัญญำณขอ้มูลแบบสลบัสวิชช์กลุ่มขอ้มูล  

2.3.3 บริกำรกำรส่งสัญญำณขอ้มูลแบบสลบัวงจร  

2.3.4 บริกำรโทรเลข   

2.3.5 บริกำรธนำณัติ  

2.3.6 บริกำรทำงแฟกซ์  

2.3.7 บริกำรวงจรเช่ำส่วนบุคคล  

2.3.8 บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์  

2.3.9 บริกำรรับฝำกขอ้ควำมเสียง  

2.3.10 บริกำรให้ขอ้มูลออนไลน์และกำรกูข้อ้มูล  

2.3.11 บริกำรส่งขอ้มูลเอกสำรทำงธุรกิจระหว่ำงบริษทั  

2.3.12 บริกำรโทรคมนำคมที่มีสมรรถนะสูง/มูลค่ำเสริม รวมทั้งกำรเก็บและกำรส่งต่อ กำรเก็บและกำรกูค้ืน  

2.3.13 บริกำรกำรแปลงรหัสและโปรโตคอล  

2.3.14 บริกำรให้ขอ้มูลออนไลน์ และ/หรือกำรประมวลผลขอ้มูล (รวมทั้งกำรประมวลผลธุรกรรม)  

2.3.15 บริกำรโทรคมนำคมอื่นๆ  
 

2.4 บริกำรโสตทัศน์  

2.4.1 บริกำรกำรผลิตและกำรจดัจ ำหน่ำยภำพเคลือ่นไหวและวิดีโอเทป   

2.4.2 บริกำรกำรฉำยภำพเคลื่อนไหว  

2.4.3 บริกำรวทิยแุละโทรทศัน์  

2.4.4 บริกำรกำรถ่ำยทอดทำงวิทยแุละโทรทศัน์  

2.4.5 บริกำรกำรบนัทึกเสียง  

2.4.6 บริกำรโสตทศัน์อื่นๆ  
 

2.5 บริกำรกำรติดต่อส่ือสำรอื่นๆ  
 
 

3. บริกำรกำรก่อสร้ำงและวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง  
 

3.1 งำนก่อสร้ำงตึกทั่วไป  

3.2 งานก่อสร้างโยธาทัว่ไป  

3.3 งำนติดต้ังและประกอบ  

3.4 กำรสร้ำงตึกให้แล้วเสร็จและกำรเก็บควำมเรียบร้อยของงำน  

3.5 บริกำรกำรก่อสร้ำงและวิศวกรรอื่นๆ  
 

4. บริกำรจัดจ ำหน่ำย  
 

4.1 บริกำรนำยหน้ำมีค่ำตอบแทน  

4.2 บริกำรค้ำส่ง  

4.3 บริกำรค้ำปลีก  

4.4 แฟรนไซน์  

4.5 บริกำรจัดจ ำหน่ำยอื่นๆ 
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5. บริกำรด้ำนกำรศึกษำ   
 

5.1 บริกำรกำรศึกษำระดับปฐมศึกษำ  

5.2 บริกำรกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ   

5.3 บริกำรกำรศึกษำช้ันสูง  

5.4 บริกำรกำรศึกษำผู้ใหญ่   

5.5 บริกำรกำรศึกษำอื่นๆ  
 
 

6. บริกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม  
 

6.1 บริกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล  

6.2 บริกำรก ำจัดของเสีย  

6.3 บริกำรสุขอนำมัยและบริกำรที่มีลักษณะคล้ำยกัน  

6.4 บริกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมอื่นๆ   
 
 

7. บริกำรทำงกำรเงิน  
 

7.1 บริกำรกำรประกันภัยทั้งหมดและที่เกี่ยวกับกำรประกันภัย  

7.1.1 บริกำรประกนัชีวิต อุบตัิเหตุ สุขภำพ  

7.1.2 บริกำรประกนัภยที่ไม่ใช่กำรประกนัชีวิต  

7.1.3 กำรประกนัภยัต่อและกำรประกนัภยัต่อช่วง  

7.1.4 บรกิารเสรมิไปจนถงึการประกนัภยั (รวมทัง้บรกิารนายหน้าและตวัแทน)  
 

7.2 บริกำรธนำคำรและกำรเงินอื่นๆ  

7.2.1 บริกำรรับฝำกเงินและกำรช ำระคืนจำกสำธำรณะ  

7.2.2 บริกำรกำรให้ยืมทุกประเภท รวมทั้ง สินเช่ือผูบ้ริโภค สินเช่ือเพื่อกำรจ ำนอง สินเช่ือระยะสั้นกำรให้สินเช่ือเพื่อธุรกรรมทำงพำณิชย ์ 

7.2.3 สัญญำเช่ำกำรเงิน  

7.2.4 บริกำรกำรช ำระและธุรกรรมทำงกำรเงินทุกประเภท  

7.2.5 กำรค ้ำประกนัและกำรผูกพนัหน้ี  

7.2.6 กำรซ้ือขำยเพือ่บญัชีของตน หรือบญัชีลูกคำ้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซ้ือขำยกนัเองในตลำดหรือเป็นกำรซ้ือขำยกนัเองอยำ่งไม่เป็นทำงกำร หรือโดยทำง

อื่น: 

7.2.7 กำรมีส่วนในกำรออกหลกัทรัพยท์ุกประเภท รวมทั้ง ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยหลกัทรัพย ์กำรบรรจุเป็นตวัแทน (ไม่ว่ำจะมหำชนหรือเอกชน) และจดัหำ

บริกำรทีเ่ก่ียวขอ้งกบักำรออกหลกัทรัพยน์ั้นๆ   

7.2.8 นำยหนำ้คำ้เงิน  

7.2.9 กำรบริหำรจดักำรสินทรัพย ์เช่น กำรบริหำรจดักำรเงินสดหรือพอร์ตลงทุน รูปแบบกำรจดักำรกำรลงทนุทั้งหมด กำรบริหำรจดักำรกองทุนบ ำนำญ 

บริกำรรับฝำกทรัพยสิ์นและทรัสต ์ 

7.2.10 บริกำรช ำระหน้ีและสะสำงทรัพยสิ์น รวมทั้ง อนุพนัธ์และตรำสำรเปลี่ยนมืออื่นๆ  

7.2.11 บริกำรที่ปรึกษำและบริกำรเสริมทำงกำรเงิน  

7.2.12 กำรจดัหำและกำรโอนขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรประมวลผลขอ้มูลทำงกำรเงินและซอฟทแ์วร์ทีเก่ียวขอ้งโดยผูจ้ดัหำบริกำรทำงกำรเงินอื่นๆ  

 

7.3 บริกำรทำงกำรเงินอื่นๆ  
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8. บริกำรทำงสุขภำพและทำงสังคม  
 

8.1 บริกำรกำรรักษำในโรงพยำบำล  

8.2 บริกำรสุขภำพของมนุษย์อื่นๆ  

8.3 บริกำรทำงสังคม  

8.4 บริกำรทำงสุขภำพและทำงสังคมอื่นๆ   
 

 

9. บริกำรธุรกิจท่องเที่ยวและกำรท่องเที่ยวที่เก่ียวข้อง  

 

9.1 โรงแรมและภัตตำคำร (รวมทั้งกำรจัดเลีย้ง)  

9.2 บริกำรเอเจนท์ท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว  

9.3 บริกำรน ำเที่ยว  

9.4 บริกำรธุรกิจท่องเที่ยวและกำรท่องเทีย่วอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

 

10. บริกำรสันทนำกำร วัฒนธรรมและกำรกีฬำ  

10.1 บริกำรที่ให้ควำมบันเทิง  

10.2 บริกำรกำรน ำเสนอข่ำว  

10.3 ห้องสมุด หอจดหมำยเหตุ พิพิธภัณฑ์และบริกำรเชิงวัฒนธรรมอื่นๆ   

10.4 บริกำรกีฬำและกำรสันทนำกำรอื่นๆ  

10.5 บริกำรสันทนำกำร วัฒนธรรมและกำรกีฬำอื่นๆ  
 

 

11. บริกำรคมนำคม  
 

11.1 บริกำรคมนำคมทำงน ้ำ  

11.1.1 กำรคมนำคมส ำหรับผูโ้ดยสำร  

11.1.2 กำรคมนำคมส ำหรับขนส่งสินคำ้  

11.1.3 กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนกังำน  

11.1.4 กำรดูแลและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะทำงน ้ำ  

11.1.5 บริกำรกำรเข็นและกำรลำกยำนพำหนะทำงน ้ำ  

11.1.6 บริกำรสนบัสนุนของยำนพำหนะทำงน ้ำ  
 

11.2 บริกำรคมนำคมทำงน ้ำในแผ่นดิน  

11.2.1 กำรคมนำคมส ำหรับผูโ้ดยสำร 

11.2.2 กำรคมนำคมส ำหรับขนส่งสินคำ้  

11.2.3 กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนกังำน  

11.2.4 กำรดูแลและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะทำงน ้ำในแผ่นดิน 

11.2.5 บริกำรกำรเข็นและกำรลำกยำนพำหนะทำงน ้ำในแผ่นดิน 

11.2.6 บริกำรสนบัสนุนของยำนพำหนะทำงน ้ำในแผ่นดิน 

 

11.3 บริกำรคมนำคมทำงอำกำศ  

11.3.1 กำรคมนำคมส ำหรับผูโ้ดยสำร  

11.3.2 กำรคมนำคมส ำหรับขนส่งสินคำ้  

11.3.3 กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนกังำน  

11.3.4 กำรดูแลและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะทำงอำกำศ  

11.3.5 บริกำรสนบัสนุนของยำนพำหนะทำงอำกำศ 
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11.4 บริกำรคมนำคมทำงอวกำศ  
 

11.5 บริกำรคมนำคมทำงรำง  

11.5.1 กำรคมนำคมส ำหรับผูโ้ดยสำร  

11.5.2 กำรคมนำคมส ำหรับขนส่งสินคำ้  

11.5.3 บริกำรกำรเข็นและกำรลำกยำนพำหนะ  

11.5.4 กำรดูแลและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะทำงรำง  

11.5.5 บริกำรสนบัสนุนของยำนพำหนะทำงรรำง 
 
 

11.6 บริกำรคมนำคมทำงบก  
 11.6.1 กำรคมนำคมส ำหรับผูโ้ดยสำร  

11.6.2 กำรคมนำคมส ำหรับขนส่งสินคำ้  

11.6.3 กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนกังำน 

11.6.4 กำรดูแลและซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะทำงบก  

11.6.5 บริกำรสนบัสนุนของยำนพำหนะทำงบก  

11.7 กำรคมนำ  คมทำงสำยส่ง 

 11.7.1 กำรขนส่งเช้ือเพลิง   
 11.7.2 กำรคมนำคมสินคำ้อื่นๆ  

11.8 บริกำรเสริ  มไปจนถึงกำรคมนำคมทุกรูปแบบ 

 11.8.1 บริกำรยกขนสินคำ้  

 11.8.2 บริกำรเก็บดูแลรกัษำและโกดงัสินคำ้  

 11.8.3 บริกำรตวัแทนขนส่งสินคำ้  

 11.8.3 บริกำรเสริมไปจนถึงกำรคมนำคมทุกรูปแบบอื่นๆ  

 
11.9 บริกำรคมนำคมอ่ืนๆ  
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ภำคผนวก 2.  
แผนผงักลไกระบบ ASSIST และกรอบระยะเวลำ 
แผนผงัต่อไปน้ีแสดงสรุปขั้นตอนระบบ ASSIST โดยมีค ำยอ่ต่อไปน้ี:  

AE :    ผูป้ระกอบกำรอำเซียน  

CA   :  ผูป้ระสำนงำนกลำง 

DCP : หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง 

HCP : หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง 

RAs :  หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 
 

2.1. ขอ้ร้องเรียนท่ียื่นโดยผูป้ระกอบกำรอำเซียนหรือองค์กรผูแ้ทนในอำเซียน 
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2.2. ข้อร้องเรียนที่ย่ืนโดยทนำยควำมหรือส ำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน  
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ภาคผนวก 3. 
ค าถามทีพ่บบ่อย 

 

1. ค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัระบบ ASSIST   
 

1.1 มีการคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการใช้บริการระบบ ASSIST หรือไม?่ 

ระบบ ASSIST ไม่มีกำรคิดค่ำใชจ้่ำย ไม่คิดค่ำธรรมเนียม ไม่มีกำรลงทะเบียน หรือค่ำใชจ้่ำยในกำรยื่นขอ้ร้องเรียนแต่อยำ่งใด  

 
1.2 ท าไมระบบ ASSIST  ถึงมีข้ึนมาใช้กบัเฉพาะกรณีข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการค้าสินค้าและบริการข้ามพรมแดน

ระหว่างอาเซียนเท่านัน้?  
เม่ือใดที่ระบบน้ีจะขยำยไปถึงกรณีกำรลงทุน? ระบบ ASSIST มีข้ึนส ำหรับขอ้พิพำทที่เก่ียวกบักำรคำ้สินคำ้ตั้งแต่เดือนสิงหำคม ค.ศ. 2016 และไดเ้พิ่มขอ้

พิพำทที่เก่ียวกบักำรคำ้บริกำรขำ้มพรมแดนระหว่ำงอำเซียนเมื่อ 1 พฤษภำคม ค.ศ. 2019 และระบบ ASSIST น่ำจะไดข้ยำยไปยงัขอ้พิพำทที่เก่ียวกบักำรลงทุน

ต่อไปในปีค.ศ. 2020 

 

1.3 ค ากล่าวท่ีว่า “ระบบ ASSIST เป็นระบบท่ีไม่ผกูพนั” หมายความว่าอย่างไร? 

ไม่ผูกพนั หมำยควำมว่ำ ประเทศสมำชิกอำเซียนอำจจะไม่ยอรับขอ้ร้องเรียนหรือเสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำเมื่อไดม้ีกำรยื่นขอ้ร้องเรียนในระบบ ASSIST ก็ได ้

แมว้่ำระบบ ASSIST จะไม่ผูกพนั แต่ประเทศสมำชิกอำเซียนจะตอ้งพยำยำมอยำ่งเต็มที่ที่สุดที่จะมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขขอ้ร้องเรียนนั้นๆ 

 

1.4 ท าไมระบบ ASSIST  ถึงมีคณุลกัษณะเชิงปรึกษาหารือ? 

ระบบ ASSIST ไม่ใช่ระบบของศำลที่ตอ้งไต่สวนต่อหนำ้ศำลในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ และไม่ไดด้  ำเนินกำรและตดัสินโดยผูพ้ิพำกษำ อนุญำโตตุลำกำร ผู ้

ไกล่เกลี่ย คณะผูเ้ช่ียวชำญ หรือองคก์รตดัสินภำยนอกที่เป็นเอกเทศแต่อยำ่งใด ระบบ ASSIST เป็นเพียงพื้นที่กำรปรึกษำหำรือโดยตรง ระหว่ำงผูป้ระกอบกำร

อำเซียน (บริษทัหรือสมำคมกำรคำ้/ หอกำรคำ้) และรัฐบำลอำเซียน 

 

1.5 ข้อมูลอะไรบ้างท่ีจะปรากฎอยู่ในเพจของเวบ็ไซต์ระบบ ASSIST? 

เมื่อเวลำผ่ำนไป ขอ้มูลจำกระบบจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ก ำลงัมองหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำทำงธุรกิจในภูมิภำคน้ี ขอ้มูลจะรวมทั้งเร่ืองที่

ประสบควำมส ำเร็จ กรณีศึกษำและแนวทำงช้ีแนะเพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบกำรเขำ้ใจควำมตกลงอำเซียนไดดี้ย่ิงข้ึน พื้นที่ดงักล่ำวจะสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบกำร

แบ่งปันประสบกำรณ์ของตนและบทเรียนที่เป็นประโยชน์ในกำรแสวงหำทำงออกในอำเซียน ไม่มีขอ้มูลลบัใดๆ ที่จะน ำมำเผยแพร่บนพื้นที่น้ี 

 

1.6 ผู้ร้องเรียนจะเป็นความลบัหรือไม่ ใครสามารถดขู้อมูลร้องเรียนของผู้ร้องเรียนบ้าง หรือว่ารฐับาลประเทศ

อาเซียนผู้มีส่วนเก่ียวข้องกบัปัญหาดงักล่าวสามารถดไูด้? 

กำรรักษำควำมลบัเป็นส่ิงที่ส ำคญัที่สุดและเฉพำะผูร้้องเรียน ประเทศสมำชิกอำเซียนที่เก่ียวขอ้งโดยตรง และเลขำธิกำรอำเซียนเท่ำนั้นที่จะมีสิทธิเขำ้ถึงขอ้ร้องเรียน

และแนวทำงแกไ้ขปัญหำที่เสนอแนะไป (โปรดดูขอ้สงวนควำมรับผิดในเวบ็ไซตข์องระบบ ASSIST) 

 

1.7 ข้อมูลสามารถท่ีจะแลกเปล่ียนกนัในระบบ ASSIST ภายหลงัเพ่ือใช้ในศาลในการพิจารณาคดีในประเทศหรือ

การระงบัข้อพิพาทระหว่างประเทศ (เช่น องคก์ารการค้าโลก และ/หรือ อาเซียน) ได้หรือไม่? 

ไม่ได ้ ทั้งน้ี ขอ้สงวนสิทธ์ิของระบบ ASSIST (โปรดดูลิงคใ์นเชิงอรรถของเวบ็เพจของระบบ ASSIST ทั้งหมด) ซ่ึงเขียนเอำไวอ้ยำ่งชดัเจนว่ำขอ้มูลหรือค ำ

แถลงใดๆ ที่กระท ำโดยผูร้้องเรียนหรือโดยประเทศสมำชิกอำเซียนภำยในขั้นตอนของระบบ ASSIST จะถูกน ำไปใชใ้นกำรพิจำรณำคดีของศำลในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศไม่ได ้อยำ่งไรก็ตำม แมว้่ำจะใชบ้งัคบัในศำลไม่ได ้แต่ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำอำจเป็นประโยชน์ต่อบริบทอ่ืนๆ ที่คลำ้ยๆ กนัซ่ึงเกิดข้ึน

ก่อนที่หน่วยงำนจะมีแนวทำงแกไ้ขเอำไว ้(เช่น เจำ้หนำ้ที่ศุลกำกร เจำ้หนำ้ที่กำรคำ้ หน่วยงำนที่ออกใบอนุญำตกำรน ำเขำ้ หน่วยงำนตรวจสอบและรับรอง ฯลฯ) 
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2. ขอบเขตของระบบ ASSIST 

 
2.1 ผู้ประกอบการอาเซียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนท่ีพิพาทกบัรฐับาลในประเทศของตนเองได้หรือไม่? 

ไม่ได ้ ระบบ ASSIST เก่ียวขอ้งกบัประเด็นกำรคำ้ขำ้มพรมแดนระหว่ำงผูป้ระกอบกำรอำเซียนท่ีจดทะเบียนตำมกฎหมำยของหน่ึงใน

ประเทศสมำชิกอำเซียนซ่ึงพิพำทกบัรัฐบำลของ 1 ใน 9 ประเทศสมำชิกอำเซียนเท่ำนั้น ในทำงกลบักนั ส ำหรับประเด็นในประเทศนั้น 

ประเทศตน้ทำงของผูป้ระกอบกำรอำเซียนจะไม่สำมำรถยื่นขอ้ร้องเรียนในระบบ ASSIST ได ้ ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริกำรเป็นส่วนหน่ึงของ

ส ำนกังำนใหญ่ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน A และให้บริกำรอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน B ประสงคท่ี์จะยื่นขอ้ร้องเรียนต่อประเทศ

สมำชิกอำเซียน B เช่นนั้น ส ำนักงำนใหญ่ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียน A ควรท่ีจะเป็นผูย้ื่นขอ้ร้องเรียนเขำ้มำในระบบ ASSIST ทั้งน้ี 

ขอ้ร้องเรียนนั้นสำมำรถยื่นแบบไม่ระบุตวัตนผ่ำนสมำคมกำรคำ้อำเซียน หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ ทนำยควำมหรือส ำนกังำน

กฎหมำยทีจ่ดทะเบียนท่ีเป็นตวัแทนของผูร้้องเรียนก็ได ้

 

2.2 ระบบ ASSIST สามารถน ามาใช้เพ่ือยื่นข้อร้องเรียนท่ีพิพาทกบัรฐับาลในประเทศนอกกลุ่มอาเซียน (เช่น 

ออสเตรเลีย จีน สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น เกาหลี สหรฐัอเมริกา ฯลฯ) ได้หรือไม่? 

ไม่ได ้ระบบ ASSIST เก่ียวขอ้งกบัประเด็นกำรคำ้ขำ้มพรมแดนระหว่ำงผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยของหน่ึงในประเทศสมำชิกอำเซียนกบั

รัฐบำลของ 1 ใน 9 ประเทศสมำชิกอำเซียนเท่ำนั้น 

 

2.3 ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัมาตรการท่ีได้มีการพิจารณาอยู่แล้วในชัน้ศาลในประเทศ หรือ

ได้ก าลงัพิจารณาผ่านการอนุญาโตตุลาการ หรือได้ด าเนินการโดยรฐับาลผ่านกลไกองค์การการค้าโลกหรือ

อาเซียนภายใต้กลไกระงบัข้อพิพาทตามล าดบัได้หรือไม่? 

ไม่ได ้หำกขอ้ร้องเรียนไม่ไดย้ื่นภำยใตพ้ฤติกำรณ์ขำ้งตน้ เลขำธิกำรอำเซียนหรือประเทศปลำยทำงอำจจะปฏิเสธขอ้ร้องเรียนว่ำเป็นกำรยื่นที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นได ้

 
 

3. ก่อนยื่นข้อร้องเรียน 

 
3.1 จ าเป็นหรือไม่ท่ีจะต้องได้รบัอนุญาตหรือการสนับสนุนจากรฐับาลในประเทศท่ีผู้ร้องเรียนได้จดทะเบียน

ถกูต้องตามกฎหมายก่อนท่ีจะยื่นข้อร้องเรียนในระบบ ASSIST? 

ไม่จ ำเป็น ระบบ ASSIST เป็นกำรติดต่อโดยตรงซ่ึงใชโ้ดยผูป้ระกอบกำรอำเซียน และไม่จ ำเป็นตอ้งขออนุญำตจำกรัฐบำลตน้ทำง แต่อยำ่งไรก็ตำม ผูร้้องเรียนก็

ควรที่จะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนบัสนุนที่เป็นไปไดจ้ำกรัฐบำลตน้ทำงก่อนที่จะไดมี้กำรย่ืนขอ้ร้องเรียนผ่ำนระบบ ASSIST 

 

3.2 หากผู้ร้องเรียนไม่ได้เข้าใจอย่างชดัแจ้งเก่ียวกบัความตกลงอาเซียนท่ีเก่ียวข้องหรือต้องการได้รบัค าแนะน า

ก่อนท่ีจะยื่นข้อร้องเรียน จะมีหนทางอะไรบ้างท่ีจะให้ค าแนะน าและให้ค าช้ีแนะน้ีได้? 

ผูร้้องเรียนอำจจะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนบัสนุนที่เป็นไปไดจ้ำกรัฐบำลตน้ทำงก่อนที่จะไดม้ีกำรยื่นขอ้ร้องเรียนผ่ำนระบบ ASSIST อีกทั้งยงัสำมำรถขอค ำ

ช้ีแนะและควำมช่วยเหลือจำกที่ปรึกษำ ทนำยควำม ส ำนกังำนกฎหมำย หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ สมำคมกำรคำ้ หรือแมก้ระทัง่นักวิชำกำรที่เป็น

เอกเทศก็ได ้ ผูร้้องเรียนสมควรอยำ่งย่ิงที่จะไดรั้บค ำช้ีแนะและกำรสนบัสนุนจำกกลุ่มขำ้งตน้เมื่อผูร้้องเรียนเป็นผูป้ระกอบกำรที่มีขอ้จ ำกดัเชิงเทคนิคในแง่ที่

เก่ียวกบัควำมเขำ้ใจประเด็นของอำเซียนหรือควำมยำกล ำบำกในกำรติดต่อส่ือสำรเป็นภำษำองักฤษ 
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3.3 หากผู้ร้องเรียนเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดเลก็ หรือขนาดกลาง แนวทางท่ีดีท่ีสุดส าหรบักลุ่มน้ีในการ

ยื่นข้อร้องเรียนในระบบ ASSIST คืออะไร? 

ผูร้้องเรียนสำมำรถไดรั้บค ำช้ีแนะและกำรสนบัสนุนจำกที่ปรึกษำ ทนำยควำม ส ำนกังำนกฎหมำย หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ สมำคมกำรคำ้ หรือ

แมก้ระทัง่นกัวิชำกำรที่เป็นเอกเทศ หรือจะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนบัสนุนที่เป็นไปไดจ้ำกรัฐบำลตน้ทำงก่อนที่จะไดมี้กำรย่ืนขอ้ร้องเรียนผ่ำนระบบ 

ASSIST ก็ได ้

 

3.4 ผู้ร้องเรียนจะมัน่ใจได้อย่างไรว่าประเดน็ท่ีกระทบกบักิจกรรมทางธรุกิจของตนจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

ระบบ ASSIST? 

ของเขตของระบบ ASSIST ไดมี้กำรน ำเสนอไวแ้ลว้ในเวบ็ไซต ์ ขอ้ร้องเรียนอำจจะถูกปฏิเสธหำกเขำ้เกณฑอ์ยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี: ประเด็นนั้นไม่ได้

ครอบคลุมหรือตรำเป็นกฎระเบียบโดยควำมตกลงทำงกำรคำ้ของอำเซียน ประเด็นนั้นอยู่นอกเหนือกำรคำ้ระหว่ำงอำเซียน ประเด็นนั้นเป็นขอ้พิพำทระหว่ำงธุรกิจ

ดว้ยกนัเท่ำนั้น ประเด็นนั้นไม่มีขอ้มูลสนบัสนุนที่เพียงพอและน่ำเช่ือถือ ประเด็นนั้นตกอยูภ่ำยใตก้ำรทบทวน และ/หรือ กำรพิจำรณำคดีของศำลหรือเจำ้หนำ้ที่ทำง

กฎหมำย และ ประเด็นนั้นเป็นกำรแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบักำรลงทุนซ่ึงของเขตของระบบ ASSIST ยงัไปไม่ถึง  

 
ดงันั้น ผูร้้องเรียนควรจะตอ้งท ำกำรศึกษำให้ถ่ีถว้นเสียก่อนเก่ียวกบัขอ้มูลที่เวบ็ไซตข์องระบบ ASSIST ไดใ้ห้เอำไว ้ และ/หรือ แสวงหำค ำช้ีแนะและกำร

สนบัสนุนจำกรัฐบำลตน้ทำง หรือจำกที่ปรึกษำ ทนำยควำม ส ำนกังำนกฎหมำย หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ และสมำคมกำรคำ้ที่เป็นเอกเทศเสียก่อน  

 

3.5 ก่อนท่ีจะยื่นข้อร้องเรียนในระบบ ASSIST ท าไมการท ารปูคดีท่ีตรวจสอบได้/ เป็นท่ีโต้เถียงได้ถึงมี

ความส าคญั? 

ประเด็นน้ีนบัว่ำมีควำมส ำคญัเพรำะรูปคดีจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกบัระบบ ASSIST มำตรกำรหรือแนวปฏิบตัิจะถูกทบทวน หรือปัญหำที่ผู ้

ร้องเรียนตอ้งเผชิญจะถูกน ำเสนออยำ่งชดัแจง้ ดงันั้นผูร้้องเรียนจึงสมควรที่จะตอ้งมีเอกสำรที่สนบัสนุนไวเ้ป็นอยำ่งดี ผูร้้องเรียนอำจจะพิจำรณำเสนอแนว

ทำงแกไ้ขปัญหำที่เป็นไปไดเ้พื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรขั้นตอน ขอ้ร้องเรียนที่มีขอ้มูลและเอกสำรที่ครบถว้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหำทำงออก

จะมีโอกำสที่จะไดร้ับกำรพิจำรณำโดยประเทศปลำยทำงสูงกว่ำ 

 
 

4. การยื่นข้อร้องเรียน 

 
4.1 ผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องจดทะเบียนมาก่อนหรือไม่เพ่ือแสดงว่าบริษทัของตนเป็นผู้ประกอบการในอาเซียนหรือ

สมาคมการค้า หรือเป็นการจดทะเบียนโดยอตัโนมติัเม่ือยื่นข้อร้องเรียน? 

ไม่มีกระบวนกำรจดทะเบียนก่อน ผูร้้องเรียนจะตอ้งใหห้มำยเลขจดทะเบียนธุรกิจและหลกัฐำนกำรจดทะเบียนซ่ึงก ำหนดไวแ้ลว้อยูใ่น

แบบฟอร์มในเวบ็ไซตข์องระบบ ASSIST ทนำยควำมและส ำนกังำนกฎหมำยทีย่ื่นขอ้ร้องเรียนในนำมของลูกควำม (กรณีร้องเรียนแบบไม่

ระบุตวัตน) จะตอ้งจดทะเบียนกบัเลขำธิกำรอำเซียนและยื่นแบบฟอร์มเพื่อให้ไดรั้บรหสัเร่ืองร้องเรียนท่ีเป็นควำมลบัจำกเลขำธิกำรอำเซียน 

 

4.2 ผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องยื่นแบบฟอรม์ข้อร้องเรียนออนไลน์และลงทะเบียนในแต่ละครัง้ท่ีตนประสงค์จะยื่นข้อ

ร้องเรียน หรือผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนหลายคราวด้วยแบบฟอรม์เดียวได้หรือไม่? 

ผูร้้องเรียนจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ในแต่ละคร้ังที่ผูป้ระกอบกำร (หรือองคก์รผูแ้ทนที่เป็นตวัแทนกรณีร้องเรียนแบบไม่ระบุตวัตน) ยื่นขอ้ร้องเรียนใหม่

โดยกรอกขอ้มูลที่จ  ำเป็นตอ้งกรอกให้สมบูรณ์ 

4.3 ผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการอาเซียนท่ีหน่วยงานจดทะเบียนกลางหรือไม?่ 

ไม่จ ำเป็น เพรำะไม่มหีน่วยงำนจดทะเบียนกลำง เฉพำะทนำยควำมและส ำนกังำนกฎหมำยที่ยื่นขอ้ร้องเรียนในนำมของลูกควำม (กรณี

ร้องเรียนแบบไม่ระบุตวัตน) จะตอ้งจดทะเบียนกบัเลขำธิกำรอำเซียนและยื่นแบบฟอร์มเพื่อให้ไดรั้บรหสัเร่ืองร้องเรียนท่ีเป็นควำมลบัจำก

เลขำธิกำรอำเซียน 
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4.4 ค ากล่าวท่ีว่า “การเป็นผู้ประกอบการอาเซียน (เช่น บริษทัหรือสมาคมการค้า) ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายของ 

1 ในประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ” หมายความว่าอย่างไร? 

หมำยควำมว่ำ ผูป้ระกอบกำรอำเซียนไดด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยของประเทศที่ด  ำเนินธุรกิจแลว้อยำ่งครบถว้น และจดทะเบียนเป็นธุรกิจ หรือสมำคมกำรคำ้/ 

หอกำรคำ้/ สภำธุรกิจ/ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศในอำเซียนนั้นๆ ทั้งน้ี เกณฑใ์นลกัษณะเดียวกนัจะตอ้งใชบ้งัคบักบัทนำยควำมและ

ส ำนกังำนกฎหมำยที่ยื่นในนำมของลูกควำม โดยจะตอ้งแสดงกำรจดทะเบียนกบัประเทศสมำชิกอำเซียนและใบอนุญำตทำงวิชำชีพในเขตอ ำนำจของประเทศ

อำเซียนที่เก่ียวขอ้ง 

 

4.5 หากผู้ร้องเรียนเป็นส านักงานท่ีจดทะเบียนในอาเซียน (เช่น ส านักงานสาขาย่อย ส านักงานสาขา ส านักงาน

ตวัแทน โรงงาน ศนูยต์วัแทนจดัจ าหน่าย ฯลฯ) หรือเป็นบรรษทัข้ามพรมแดนจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 

สามารถท่ีจะยื่นข้อร้องเรียนโดยท่ีส านักงานใหญ่นัน้ตัง้อยู่ในประเทศนอกกลุ่มอาเซียนได้หรือไม่? 

ไม่ได ้ ขอ้ร้องเรียนจะตอ้งยื่นโดยผูป้ระกอบกำรที่ด  ำเนินธุรกิจอยู่ในหน่ึงในประเทศอำเซียน อยำ่งไรก็ตำม ส ำนักงำนใหญ่สำมำรถให้ค ำแนะน ำหรือกำรสนบัสนุนเชิง

เทคนิคให้กบัผูป้ระกอบกำรอำเซียนภำยหลงัที่ไดม้ีกำรยื่นขอ้ร้องเรียนไปแลว้ก็ได้ 

 

4.6 ข้อร้องเรียนสามารถยื่นโดยท่ีปรึกษา ทนายความหรือผู้ให้ค าแนะน าอนัเป็นผู้แทนของผู้ประกอบการอาเซียน

ได้หรือไม?่ หากกระท าได้ หมายเลขจดทะเบียนทางธรุกิจและหลกัฐานการจดทะเบียนอะไรบ้างท่ีจ าเป็นต้อง

ใช้? 

กระท ำได ้ ขอ้ร้องเรียนอำจย่ืนโดยที่ปรึกษำ ทนำยควำมหรือผูใ้ห้ค ำแนะน ำอนัเป็นผูแ้ทนของผูป้ระกอบกำรอำเซียนได ้ แต่ในกรณีน้ีจะตอ้งน ำส่งหมำยเลขจด

ทะเบียนธุรกิจและหลกัฐำนกำรจดทะเบียนที่ตนเองเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบกำรอำเซียน เพรำะว่ำขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวเป็นกำรยื่นของผูป้ระกอบกำรอำเซียน ผู ้

ร้องเรียนอำจจะไดร้ับค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือในกำรยื่นขอ้ร้องเรียนโดย ปักเจกบุคคลหรือองคก์รผูแ้ทนต่ำงๆ ที่ไม่ไดท้  ำงำนให้กบัผูป้ระกอบกำรอำเซียนก็

ได ้อยำ่งไรก็ตำม หำกขอ้ร้องเรียนเป็นกำรยื่นแบบไม่ระบุตวัตน หมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจ (ของสมำคมกำรคำ้ หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ ฯลฯ) และ

หลกัฐำนกำรจดทะเบียน (ของทนำยควำมและส ำนกังำนกฎหมำย) จะตอ้งเป็นขององคก์รผูแ้ทนที่ยื่นขอ้ร้องเรียนในนำมของผูป้ระกอบกำรอำเซียนและไม่ใช่เป็น

ของผูป้ระกอบอำรอำเซียนเอง 

 
4.7 ปักเจกบุคคลสามารถยื่นข้อร้องเรียนไปยงัระบบ ASSIST ได้หรือไม่? 

ไม่ได ้ณ ขณะน้ี ระบบ ASSIST สำมำรถใชไ้ดก้บัธุรกิจที่จดทะเบียนตำมกฎหมำย (เช่น องค์กรผูแ้ทนทำงกฎหมำย) เท่ำนั้น ไม่ใช่เพื่อปักเจกบุคคล (เช่น บุคคล

ธรรมดำ) อยำ่งไรก็ตำม ทนำยควำมที่เป็นบุคคลธรรมดำอำจจะยื่นขอ้ร้องเรียนแบบไม่ระบุตวัตนซ่ึงกระท ำในนำมของลูกควำม (เช่น ผูป้ระกอบกำรอำเซียน) ตรำบ

เท่ำที่ด  ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดทั้งหมดแลว้ก็ได ้

 

4.8 ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนแบบไม่ระบุตวัตนโดยไม่ต้องใช้ช่ือของบริษทัได้หรือไม่? หากกระท าได้ แนวทาง

นัน้ต้องท าอย่างไร? 

กระท ำได ้ ขอ้ร้องเรียนแบบไม่ระบุตวัตนจะย่ืนเม่ือผูร้้องเรียนประสงคท์ี่จะไม่เปิดเผยอตัลกัษณ์ของตนแก่หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง และหรือ 

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตำม กำรจะย่ืนขอ้ร้องเรียนแบบไม่ระบุตวัตนนั้น ผูร้้องเรียนอำจจะใชส้มำคมกำรคำ้หรือองคก์ร

ผูแ้ทนในลกัษณะเดียวกนั (เช่น หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ ทนำยควำม หรือส ำนกังำนกฎหมำย) เพื่อยื่นขอ้ร้องเรียนในนำมของตน สมำคมกำรคำ้หรือ

องคก์รผูแ้ทนไม่จ ำเป็นจะตอ้งระบุช่ือของผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ตนไดก้ระท ำกำรในนำมให้ และจะตอ้งยื่นขอ้ร้องเรียนโดยใชห้มำยเลขจดทะเบียนธุรกิจ (เช่น 

หมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจในเขตอ ำนำจของประเทศอำเซียนนั้นๆ ที่ไดมี้กำรด ำเนินธุรกิจหรือใชใ้บอนุญำตของทนำยควำมและส ำนกังำนกฎหมำย) ทนำยควำม

และส ำนกังำนกฎหมำยจะตอ้งจดทะเบียนก่อนกบัเลขำธิกำรอำเซียนและย่ืนแบบฟอร์มเพื่อให้ไดรั้บรหัสเร่ืองร้องเรียนที่เป็นควำมลบัเพื่อใชใ้นกำรยื่นขอ้ร้องเรียน

แบบไม่ระบุตวัตน แนวทำงน้ีมุ่งหมำยที่จะใชก้บัผูร้้องเรียนหลำยรำยที่ประสบกบัปัญหำทำงกำรคำ้แบบเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ร้องเรียนหลำยฉบบัอีกดว้ย 

อยำ่งไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวมีค่ำใชจ้่ำยเมื่อ องค์กรผูแ้ทนไดใ้ห้บริกำรกบัผูป้ระกอบกำรอำเซียนในกรณียื่นแบบไม่ระบุตวัตน 
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4.9 ท าไมและเม่ือใดท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนหลายรายควรท่ีจะยื่นข้อร้องเรียนผ่านสมาคมการค้าอาเซียน 

หรือหอการค้า หรือสภาธรุกิจ หรือสมาพนัธ์ทางธรุกิจท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย? 

รูปแบบน้ีอำจจะใชห้ำกจ ำนวนบริษทัทั้งหลำยมีปัญหำหรือประเด็นทำงกำรคำ้แบบเดียวกนั และตดัสินใจที่จะใชส้มำคมธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทน (เช่น สมำคมกำรคำ้ 

หอกำรคำ้ สภำธุรกิจ สมำพนัธ์ทำงธุรกิจ ฯลฯ) ในกำรย่ืนขอ้ร้องเรียนเพื่อแสวงหำทำงออกให้กบักลุ่มบริษทัเหล่ำน้ี อีกกรณีหน่ึงอำจจะเป็นกรณีที่ผูป้ระกอบกำรไม่

ประสงคท์ี่จะเปิดเผยควำมลบัอนัเน่ืองมำจำกควำมละเอียดอ่อนของเร่ือง และประสงคท์ี่จะให้สมำคมธุรกิจเป็นผูย้ื่นให้แทนเพื่อรักษำควำมลบั โดยในกรณีหลงั 

ทนำยควำมและส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนและไดร้ับอนุญำตตำมกฎหมำยในอำเซียนก็สำมำรถที่ให้ยื่นแทนก็ได ้ แต่จะตอ้งเขำ้เงื่อนไขกำรจดทะเบียนกบั

เลขำธิกำรอำเซียนเสียก่อน 

 

4.10 ผู้ร้องเรียนสามารถอพัโหลดเอกสาร (เช่น กฎหมายหมาย การโต้ตอบกบัหน่วยงาน ใบอนุญาต หลกัฐานทาง

ภาพถ่าย เอกสารบนัทึกทางกฎหมาย ฯลฯ) เม่ือต้องยื่นข้อร้องเรียนได้หรือไม่? 

กระท ำได ้ในรูปแบบใดๆ ก็ได ้ตรำบเทำ่ที่เอกสำรที่อพัโหลดนั้นไม่เกินควำมจุที่ก ำหนดซ่ึงไดร้ะบุเอำไวใ้นแบบฟอร์มขอ้ร้องเรียนออนไลน์ของระบบ ASSIST 

ในกรณียกเวน้ ผูร้้องเรียนอำจจะร้องขอให้ส่งขอ้มูลเพิ่มเติมแก่ผูป้ระสำนงำนกลำงทำงอีเมลลก็์ได ้

 

4.11 ร่างข้อร้องเรียนสามารถถกูบนัทึกไว้ในระบบ ASSIST (เช่น แบบฟอรม์ร้องเรียนออนไลน์) เพ่ือด าเนินต่อให้

แล้วเสรจ็ในภายหลงัได้หรือไม่? 

ไม่ได ้ผูร้้องเรียนจะตอ้งท ำในระบบออฟไลน์เพื่อจดัเตรียมขอ้ร้องเรียน แลว้จึงส ำเนำและวำงขอ้มูลลงในแบบฟอร์มขอ้ร้องเรียนออนไลน์ ณ เวลำที่ยื่นขอ้ร้องเรียน 

 

4.12 ข้อร้องเรียนเดียวสามารถท่ีจะร้องเรียนประเทศสมาชิกอาเซียนหลายรายหากว่าเป็นประเดน็ปัญหาการค้า

แบบเดียวกนัซ่ึงประสบอยู่ในหลายๆ ประเทศได้หรือไม่? 

ไม่ได ้ แต่ละขอ้ร้องเรียนจะเป็นกำรร้องเรียนต่อประเทศสมำชิกอำเซียนต่อรำยเท่ำนั้น ผูร้้องเรียนจะตอ้งย่ืนขอ้ร้องเรียนหลำยครำวหำกว่ำประสบกบัปัญหำแบบ

เดียวกนัมำกกว่ำหน่ึงประเทศ  

4.13 ผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องส่งส าเนาข้อร้องเรียนไปยงัผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ในระบบ ASSIST หรือไม?่ 

ไม่จ ำเป็น กำรส่ือสำรทั้งหมดกระท ำผ่ำนระบบออนไลน์ของ ASSIST 

 
4.14 ข้อร้องเรียนท่ีถกูยื่นสามารถท าเป็นภาษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาองักฤษได้หรือไม่? หากกระท าไม่ได้ 

เช่นนัน้ข้อมูลสนับสนุนเชิงข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมาย (เช่น หลกัฐานการจดทะเบียนบริษทัหรือส าเนา

กฎหมายในประเทศ) สามารถน าส่งเป็นภาษาของผู้ร้องเรียนหรือประเทศท่ีก าลงัประสบกบัปัญหาทางการค้า

ได้หรือไม่? 

ภำษำองักฤษเป็นภำษำส่ือสำรทำงรำชกำรภำยในระบบ และขอ้ร้องเรียนจะตอ้งกระท ำเป็นภำษำองักฤษ เอกสำรสนบัสนุนทั้งหมดที่อพัโหลดโดยผูร้้องเรียน (เช่น 

เอกสำรสรุปเชิงกฎหมำย รำยงำนเชิงเทคนิค และเอกสำรในลกัษณะเดียวกนั) จะตอ้งกระท ำเป็นภำษำองักฤษ อยำ่งไรก็ตำม เอกสำรทำงรำชกำร เช่น หลกัฐำนกำร

จดทะเบียน กฎหมำยในประเทศ หนงัสือรับรอง ใบอนุญำตหรือเอกสำรในลกัษณะเดียวกนัซ่ึงกระท ำเป็นภำษำประจ ำชำติอำจจะอพัโหลดไวใ้นระบบเพื่อ

สนบัสนุนขอ้ร้องเรียน โดยจะตอ้งมีฉบบัแปลแนบมำดว้ยก็ได ้ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำจำกประเทศปลำยทำงจะตอ้งกระท ำเป็นภำษำองักฤษดว้ยเช่นกนั  

 

 

5. เม่ือยื่นข้อร้องเรียนแล้ว 

 
5.1 ผู้ร้องเรียนควรท าอย่างไรหากว่าผู้ร้องเรียนท ารหสัติดตามข้อร้องเรียน และ/หรือ อีเมมลท่ี์ใช้ยื่นข้อร้องเรียน

สูญหายหรือลืม? 

ผูร้้องเรียนควรติดต่อหน่วยงำนประสำนของเลขำธิกำรอำเซียนตำมที่ปรำกฎอยูใ่นเวบ็ไซตใ์นระบบ ASSIST 
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5.2 จะเกิดอะไรข้ึนกบัข้อร้องเรียนหากถกูปฏิเสธโดยผู้ประสานงานกลางหรือหน่วยงานประสานในประเทศ

ปลายทาง? 

เม่ือขอ้ร้องเรียนถูกปฏิเสธ กระบวนขั้นตอนนั้นถือว่ำเสร็จส้ินและขอ้ร้องเรียนเป็นอนัตกไป อยำ่งไรก็ตำม ผูร้้องเรียนอำจจะย่ืนขอ้ร้องเรียนในระบบ ASSIST 

ใหม่ โดยเพิ่มหรือจดัหำขอ้มูลใหม่เพื่อให้ขอ้ร้องเรียนนั้นมีควำมสมบูรณ์ หรือจะแสวงหำแนวทำงอ่ืนเพื่อให้ไดท้ำงออกที่เหมำะสม รวมทั้งส่งต่อเร่ืองไปยงักลไก

กำรระงบัขอ้พิพำทอื่นๆ (โปรดดูขอ้มูลที่ก ำหนดไวข้ำ้งล่ำงน้ีในหัวขอ้ “เม่ือไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ”)  

 

5.3 ผู้ประสานงานกลางหรือหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางสามารถเรียกให้ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้

ร้องเรียน (ผู้ประกอบการอาเซียน) ได้หรือไม่? 

สำมำรถกระท ำได ้ผูป้ระสำนงำนกลำงสำมำรถส่งขอ้ร้องเรียนกลบัมำยงัผูป้ระกอบกำรโดยกดปุ่ ม ‘ไม่สมบูรณ์’ ในระบบ ASSIST และเรียกให้ส่งขอ้มูลเพิ่มเติม  

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงสำมำรถที่จะเรียกให้ผูป้ระกอบกำรอำเซียนส่งขอ้มูลเพิ่มเติมผ่ำนผูป้ระสำนงำนกลำงและจะตอ้งกระท ำในรูปของออฟไลน์ 

(เช่น ผ่ำนอีเมลลห์รือโทรศพัท)์ หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงจะไม่สำมำรถติดต่อโดยตรงกบัผูป้ระกอบกำรอำเซียนได้  

 

5.4 ผู้ร้องเรียนสามารถท่ีจะสมคัรใจส่งข้อมูลเพ่ิมเติมภายหลงัท่ีได้ยื่นข้อร้องเรียนไปแล้วได้หรือไม่? หากกระท า

ได้ จะต้องด าเนินการอย่างไร? 

ไม่ได ้ ผูร้้องเรียนไม่สำมำรถส่งขอ้มูลเพิ่มเติมภำยหลงัที่ไดมี้กำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียนหรือถูกปฏิเสธโดยผูป้ระสำนงำนกลำงหรือประเทศปลำยทำงได ้ ในกำรน้ี ผู ้

ร้องเรียนอำจจะเพิกถอนเร่ืองร้องเรียนและย่ืนเร่ืองร้องเรียนใหม่พร้อมดว้ยขอ้มูลเพิ่มเติมแทน  

 

5.5 ข้อร้องเรียนสามารถเพิกถอนเม่ือยื่นไปแล้วได้หรือไม่? หากกระท าได้ จะต้องด าเนินการอย่างไร? 

สำมำรถกระท ำได ้ผูร้้องเรียนสำมำรถเพิกถอนขอ้ร้องเรียนในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ในกำรน้ี ผูร้้องเรียนจะตอ้งเขำ้ไปในตวัแสดงผลของระบบ  ASSIST เปิดเขำ้

ไปที่ขอ้ร้องเรียนแลว้คลิกไปที่ปุ่ ม ‘เพิกถอน’ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทั้งหมดใน ของระบบ  ASSIST จะไดร้ับแจง้โดยอตัโนมตัิเมื่อมีกำรเพิกถอนในของระบบ  ASSIST  

 

5.6 ผู้ประกอบการอาเซียนติดต่อโดยตรงกบัหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางหรือหน่วยงานรบัผิดชอบ? 

ไม่ได ้กำรติดต่อโดยตรงไม่ว่ำจะเป็นขั้นตอนใดๆ จะไม่สำมำรถกระท ำได ้ 

 
5.7 หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปไม่เกิน 20 วนัได้บ่อยแค่ไหน? 

ท ำไดเ้พียงคร้ังเดียวในระบบออนไลน์  

 
5.8 ผู้ร้องเรียนควรท าอย่างไรหากไม่ได้รบัการติดต่อจากระบบ ASSIST ภายใน 30-50 วนัท าการ (เช่น 6-10 สปัดาห์

ปฏิทิน) นับจากวนัท่ีหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางรบัข้อร้องเรียนไว้พิจารณา? 

ในกรณีน้ี ผูร้้องเรียนอำจจะติดต่อผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST ผ่ำนอีเมลล ์ (โปรดดูเวบ็ไซตข์องระบบ ASSIST ส ำหรับรำยละเอียดกำรติดต่อของ

หน่วยงำนประสำนระบบ ASSIST ของเลขำธิกำรอำเซียน) เพื่อสอบถำมเก่ียวกบัสถำนะของขอ้ร้องเรียน หรือติดต่อหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำงของตน

เพื่อติดตำมและสอบถำมถึงเหตุล่ำชำ้แทนตนกบัหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงก็ได้  
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6. การให้แนวทางแก้ไขปัญหา 

 
6.1 ผู้ร้องเรียนสามารถท าอะไรได้บ้างหากไม่ได้รบัแนวทางแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน? 

ในกรณีน้ี ผูร้้องเรียนอำจจะติดต่อผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST ผ่ำนอีเมลลเ์พื่อสอบถำมเก่ียวกบัสถำนะของขอ้ร้องเรียน และติดต่อหน่วยงำนประสำน

ในประเทศตน้ทำงของตนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนต่ำงๆ ผูร้้องเรียนอำจจะแสวงหำทำงเลือกอ่ืนๆ รวมทั้งกลไกกำรระงบัขอ้พิพำท (เช่น กลไกระงบัขอ้

พิพำทของอำเซียนผ่ำนหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง หรือกำรพิจำรณำคดีในประเทศปลำยทำง หรือกำรอนุญำโตตุลำกำร หรือแมก้ระทัง่กลไกระงบัขอ้

พิพำทขององคก์ำรกำรคำ้โลกผ่ำนหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำงในฐำนะที่เป็นสมำชิกขององคก์ำรกำรคำ้โลกที่ขดัแยง้กบัประเทศปลำยทำง)  

 

6.2 ผู้ร้องเรียนสามารถท าอะไรได้บ้างหากไม่พอใจกบัแนวทางแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน? 

ในกรณีน้ี ผูร้้องเรียนอำจจะพิจำรณำย่ืนขอ้ร้องเรียนใหม่ภำยใตร้ะบบ ASSIST พร้อมดว้ยขอ้มูลใหม่หรือขอ้มูลเพิ่มเติม หรือแสวงหำทำงเลือกอ่ืนๆ รวมทั้งกลไก

กำรระงบัขอ้พิพำทตำมที่ไดก้ล่ำวมำแลว้ในหัวขอ้ 6.1 

 

6.3 ผู้ร้องเรียนสามารถอทุธรณ์ในประเดน็ท่ีไม่ได้รบัแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่พอใจกบัแนวทางแก้ไขปัญหา

จากข้อร้องเรียนได้หรือไม่?   

ไม่ได ้ระบบ ASSIST เป็นกลไกท่ีไม่ผูกพนัแบบสมคัรใจ ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่ผูร้้องเรียนจะสำมำรถอุทธรณ์

มติของรัฐบำลได ้ 

 

6.4 ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเดิมอีกครัง้ได้หรือไม่หากไม่ได้รบัแนวทางแก้ไขปัญหาไม่พอใจกบัแนว

ทางแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน? 

ในเชิงเทคนิคสำมำรถกระท ำได ้แต่ไม่น่ำจะเกิดผล อีกทั้งยงัเป็นกำรเสียเวลำและทรัพยำกร อยำ่งไรก็ตำม หำกผูร้้องเรียนประสงคท์ี่จะกระท ำ ผูร้้องเรียนควรที่จะ

พิจำรณำถึงกำรเรียบเรียงขอ้ร้องเรียน จดัหำหลกัฐำนขอ้เท็จจริงเพิ่มข้ึน หรือขอ้โตแ้ยง้ทำงกฎหมำยเพื่อกำรพิจำรณำของประเทศปลำยทำง  

 
 
 

 

 
ผู้ใช้หรือกลไกหลกัในระบบ ASSIST สามารถเข้าถงึเพจ ‘ค าถามท่ีพบบ่อย’  ซึง่ปรากฎ

อยู่ในแท็บ‘FAQ’ ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST ท่ี: 

https://assist.asean.org/read/faq/30/. 
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ภำคผนวก 4.  
กรณีศึกษำ  

 
กรณีศึกษำต่ำงๆ ถูกพฒันำเพื่อทดสอบกำรปฏิบตัิกำรและกำรท ำงำนของระบบ ASSIST สถำนกำรณ์จ ำลองเหล่ำน้ีมีกำรเพิ่มรำยละเอียดให้ดูสมจริงเพื่ออธิบำยขอบเขตที่มุ่ง

หมำยของระบบ ASSIST และกำรติดต่อกบัผูร้้องที่เป็นผูป้ระกอบกำร ผูป้ระสำนงำนกลำง และหน่วยงำนประสำนในประเทศ ขอ้มูลในกรณีศึกษำทั้ง 5 กรณีน้ีเป็นเพียงเร่ืองที่

แต่งข้ึนและไม่ไดส้ะทอ้นต่อท่ำที และ/หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวกบัประเทศสมำชิกอำเซียน ไม่มีมุ่งหมำยหรืออำ้งถึงเพื่อให้ระบุบริษทั ประเทศ กำรคำ้สินคำ้ บริกำรหรือกำร

ลงทุนแต่อยำ่งใด ใดๆ  

 

ไดม้ีกำรพฒันำกำรสำธิตในแต่ละขั้นตอนโดยอำศยักรณีศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจให้ดีย่ิงขึ้นเก่ียวกบัขั้นตอนในระบบ ASSIST ทั้งน้ี กำร

สำธิตดงักล่ำวจะแสดงอยูใ่นส่วนสุดทำ้ยของคู่มือน้ีและในเวบ็ไซตร์ะบบ ASSIST ท่ี  https:// assist.asean.org/read/proces/20. 

 
กรณีศึกษำที่ 1 เป็นกรณีที่ขอ้ร้องเรียนไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ ASSIST ส่วนกรณีศึกษำที่ 2 และ 3 นั้น เป็นกำรจ ำลองกำรคำ้ในสินคำ้ และอีก 2 กรณีหลงัจะเป็นกำรจ ำลอง

กำรคำ้ในบริกำร  

 

สถำนกำรณ์จ ำลอง  

กรณีศึกษำที่ 1: 

ผูป้ระกอบกำรอำเซียนยื่นขอ้ร้องเรียนและถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำโดยผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST  

 
เหตุแห่งกำรปฏิเสธ: 

ขอ้ร้องเรียนไม่อยูใ่นขอบเขตของระบบ ASSIST  จึงเป็นกำรยื่นที่ไม่ถูกตอ้งของผูป้ระกอบกำรอำเซียน  

 
กรณีศึกษำที่ 2: 

สมำคมกำรคำ้ในอำเซียนกระท ำในนำมของสมำชิกที่เป็นผูป้ระกอบกำรอำเซียนยื่นขอ้ร้องเรียน และไดร้ับกำรพิจำรณำโดย ผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST (เช่น ขอ้

ร้องเรียนสมบูรณ์และอยูใ่นขอบเขตของระบบ ASSIST) แต่ถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง  

 
เหตุแห่งกำรปฏิเสธ:  

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงปฎิเสธไม่รับพิจำรณำขอ้ร้องเรียนเน่ืองจำกไดมี้กำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียนน้ีผ่ำนกลไกองคก์ำรกำรคำ้โลกแลว้โดยประเทศที่รับจดทะเบียน

ให้กบัผูป้ระกอบกำรอำเซียน (ที่ซ่ึงหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำงนั้นตั้งอยู)่ ซ่ึงพิพำทกบัหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง ท ำให้ขอ้ร้องเรียนน้ีจึงไม่อยูใ่นขอบเขต

ของระบบ ASSIST  และเป็นสิทธิของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงที่จะปฎิเสธ ในกรณีน้ี กำรปฎิเสธของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงนั้นมีมูลเหตุ

เพียงพอและอยูใ่นอ ำนำจอธิปไตยที่จะกระท ำไดภ้ำยในระบบ ASSIST  

 

กรณีศึกษำที่ 3: 

ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนกระท ำในนำมของลูกควำมที่เป็นผูป้ระกอบกำรอำเซียนยื่นขอ้ร้องเรียน และไดร้ับกำรพิจำรณำโดยโดยผูป้ระสำนงำนกลำงว่ำเป็น

กำรยื่นที่ถูกตอ้ง (เช่น ขอ้ร้องเรียนสมบูรณ์และอยูใ่นขอบเขตของระบบ ASSIST) ตลอดจนหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับขอ้ร้องเรียนไวพ้ิจำรณำ และจึงได้

เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขจนเป้นที่พอใจแก่ผูป้ระกอบกำรอำเซียน  
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เหตุแห่งกำรรับพิจำรณำ:  

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับพิจำรณำขอ้ร้องเรียน โดยประสงคท์ี่จะมีส่วนร่วมระงบัขอ้พิพำทร่วมกบัทนำยควำมอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST จึงไดต้ิดต่อกบั

หน่วยงำนรับผิดชอบและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำแก่ทนำยควำมอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST  

 
ในกรณีน้ี ประเทศตน้ทำงไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วม แต่ขั้นตอนอ่ืนๆ ทั้งหมดในระบบ ASSIST รวมทั้งกำรร้องขอเบื้องตน้โดยผูป้ระสำนงำนกลำงเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมจำก

ทนำยควำมอำเซียนนั้นเป็นกำรจ ำลองข้ึนเพื่อเป็นกำรสำธิตกำรตรวจสอบระบบ ASSIST แบบเตม็รูป  

 
กรณีศึกษำที่ 4: 

ผูป้ระกอบกำรอำเซียนยื่นขอ้ร้องเรียน และไดร้ับกำรพิจำรณำโดยโดยผูป้ระสำนงำนกลำงว่ำเป็นกำรยื่นที่ถูกตอ้ง (เช่น ขอ้ร้องเรียนสมบูรณ์และอยูใ่นขอบเขตของระบบ 

ASSIST) ตลอดจนหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับขอ้ร้องเรียนไวพ้ิจำรณำ และจึงไดเ้สนอแนะแนวทำงแกไ้ขจนเป้นที่พอใจแก่ผูป้ระกอบกำรอำเซียน  

 
เหตุแห่งกำรรับพิจำรณำ:  

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับพิจำรณำขอ้ร้องเรียน โดยประสงคท์ี่จะมีส่วนร่วมระงบัขอ้พิพำทร่วมกบัผูป้ระกอบกำรอำเซียน จึงไดต้ิดต่อกบัหน่วยงำนรับผิดชอบ

และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำผูป้ระกอบกำรอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST กรณีน้ีเป็นกรณีจ ำลองซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนเพื่อสะทอ้นรูปแบบที่ 1 (หรือที่เรียกว่ำ อุปทำน

ขำ้มเขตแดน) ของกำรคำ้ระหว่ำงประเทศดำ้นบริกำรซ่ึงไดนิ้ยำมเอำไวใ้นกรอบควำมตกลงอำเซียนดำ้นกำรบริกำร”หรือ AFAS และควำมตกลงทัว่ไปว่ำดว้ยกำรคำ้ในสำขำ

บริกำร (GATS) ซ่ึงใชบ้งัคบัโดยอนุโลมในกำรจดัหำอุปทำนจำกประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง ในกล่ำวอีกนยัหน่ึง คือ กรณีเชิงพำณิชยท์ั้งหมดที่มีกำรเคล่ือนยำ้ยเขตแดน

ดำ้นบริกำร  

 
กรณีศึกษำที่ 5: 

ผูป้ระกอบกำรอำเซียนยื่นขอ้ร้องเรียน (บริษทัส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัสำขำ) และไดร้ับกำรพิจำรณำโดยผูป้ระสำนงำนกลำง (เช่น ขอ้ร้องเรียนสมบูรณ์และอยูใ่นขอบเขตของ

ระบบ ASSIST) แต่ถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำในภำยหลงัโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง  

 
เหตุแห่งกำรปฏิเสธ:  

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงพบวำ่ขอ้กล่ำวหำของผูป้ระกอบกำรอำเซียนไม่มีมูลเน่ืองจำกหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงไดป้ฏบิตัิตำมควำมมุ่งหมำยอำเซียน

ที่เก่ียวขอ้งแลว้ กรณีน้ีเป็นกรณีจ ำลองซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนเพื่อสะทอ้นรูปแบบที่ 3 (สถำนประกอบกำรเชิงพำณิชย)์ ของกำรคำ้ในบริกำร ซ่ึงไดนิ้ยำมเอำไวใ้นกรอบควำมตกลงอำเซียน

ดำ้นกำรบริกำร” หรือ AFAS และควำมตกลงทัว่ไปว่ำดว้ยกำรคำ้ในสำขำบริกำร (GATS) ซ่ึงใชบ้งัคบัโดยอนุโลมในกำรจดัหำอุปทำนดำ้นบริกำรจำกประเทศหน่ึงผ่ำนสถำน

ประกอบกำรเชิงพำณิชยใ์นอีกประเทศหน่ึง  

 
ผูป้ระกอบกำรอำเซียนซ่ึงเป็นบริษทัส ำนกังำนใหญ่ในประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น และมีส ำนกังำนสำขำซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ร้องเรียนพิพำทไปถึง หรือ

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงนั้นตั้งอยูซ่ึ่งที่จริงแลว้ส ำนกังำนสำขำเป็นหน่ึงในปัญหำหรือขอ้ร้องเรียน  

 
 

กรณีศึกษำที่ 1: 

ข้อร้องเรียนถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำโดยผู้ประสำนงำนกลำง  

ผู้ร้อง  

นำย Upset เป็นกรรมกำรของบริษทั Blue Sapphire Consulting Group (ผูป้ระกอบกำรอำเซียน) โดยมีปริญญำทำงดำ้นเศรษฐศำสตร์และไดร้ับขอ้เสนอให้

ท ำงำนในบริษทัให้ค ำปรึกษำในรัฐ Y (ประเทศปลำยทำง) และประสงคท์ี่จะพ ำนกัและอยูท่ี่พนมเปญถำวร  
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รำยละเอียดข้อร้องเรียน 

 

บริษทักมัพูชำระบุว่ำจะใชเ้วลำประมำณ 1 เดือนในกำรท ำใบอนุญำตกำรท ำงำนของนำย Upset อยำ่งไรก็ตำม ขั้นตอนใชเ้วลำนำนและเป็นเวลำเกือบจะสำมเดือนแลว้ที่

ใบอนุญำตให้ท ำงำนถูกกกัอยูท่ี่รัฐ Y ซ่ึงอำจจะเส่ียงท ำให้นำย Upset ขำดโอกำสที่ไดท้  ำงำน ดว้ยเหตุน้ี นำย Upset จึงประสงคท์ี่จะร้องเรียนรัฐ Y ผ่ำนบริษทัของนำย 

Upset ในรัฐ X ที่ล่ำชำ้ในกำรออกใบอนุญำตกำรท ำงำน โดยมูลฐำนของกำรร้องเรียนของนำย Upset เป็นไปตำมควำมตกลงอำเซียนว่ำดว้ยกำรเคลื่อนยำ้ยบุคคลธรรมดำซ่ึง

ยอมให้บุคคลที่มีทกัษะสำมำรถเคลื่อนยำ้ยไดอ้ยำ่งเสรีภำยในอำเซียน อีกทั้งยงัมีควำมร่วมมือดำ้นกำรคำ้บริกำรของอำเซียนดว้ย  

 
ตรวจสอบโดยผู้ประสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST 

ผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST (เช่น เลขำธิกำรอำเซียน) ไดต้รวจสอบขอ้ร้องเรียนและมีมติไม่รับไวพ้ิจำรณำเน่ืองจำกเห็นว่ำกรณีน้ีเป็นเร่ืองปักเจกบุคคลมำกกว่ำจะเป็น

ของบริษทั และไม่ครอบคลุมตำมควำมตกลงอำเซียนว่ำดว้ยกำรเคลื่อนยำ้ยบุคคลธรรมดำซ่ึงก ำหนดเอำไวต้ำมมำตรำ 2.2 โดยไม่อำจปรับใชก้บัมำตรกำรที่ส่งผลกระทบต่อ

บุคคลธรรมดำที่ประสงคจ์ะเขำ้สู่ตลำดแรงงำนของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น และไม่อำจที่จะปรับใชก้บัมำตรกำรที่เก่ียวขอ้งกบัสัญชำติ ถ่ินพ ำนกัหรือกำรจำ้งงำนถำวรดว้ย

เช่นกนั ยอมให้บุคคลที่มีทกัษะสำมำรถเคลื่อนยำ้ยไดอ้ยำ่งเสรีภำยในอำเซียน  

 
ระบบ ASSIST จะอนุญำตให้ขอ้ร้องเรียนที่ยื่นโดยผูป้ระกอบกำรอำเซียน (เช่น องคภำวะทำงกฎหมำยที่จดทะเบียนถูกตอ้ง และไม่ใช่บุคคลธรรมดำ) เท่ำนั้น และกำรใชช่้องทำง

น้ีโดยผ่ำนองคภำวะทำงกฎหมำย (ผูป้ระกอบกำรอำเซียน) เพื่อที่จะแกไ้ขปัญหำซ่ึงอำ้งอิงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนและบุคคลธรรมดำนั้นไม่เพียงพอที่จะขยำย

เกณฑ์ของระบบ ASSIST ได ้ในกรณีน้ี นำย Upset ควรจะติดต่อโดยตรงไปที่กระทรวงมหำดไทย และ/หรือ กระทรวงแรงงำนของรัฐ Y ระบบ ASSIST จึงไม่ใช่กลไกที่

เหมำะสมกบักรณีน้ี  

 
มติ  

กำรปฏิเสธไม่รับพิจำรณำจะปรำกฏโดยให้เหตุผลที่ถูกตอ้งและเพียงพอ ทั้งน้ี ระบบ ASSIST จะถือว่ำขอ้ร้องเรียนน้ีไม่เคยย่ืนมำก่อน  

 

 

กรณีศึกษำที่ 2: 

สมำคมกำรค้ำในอำเซียนย่ืนข้อร้องเรียน แต่ถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง  

 
ผู้ร้อง  
 

ผูป้ระกอบกำรอำเซียนเป็นบริษทัจดทะเบียนอยูใ่นรัฐ X โดยมีสมำคมกำรคำ้ที่จดทะเบียนในอำเซียนช่ือว่ำ ASEAN Tobacco Trade Association ไดย้ื่นขอ้ร้องเรียน

ในนำมของผูป้ระกอบกำรอำเซียนผ่ำนระบบ ASSIST ซ่ึงพิพำทกบัรัฐ Y (ประเทศปลำยทำง) เก่ียวกบัมำตรกำรทำงกำรเงินและศุลกำกรต่ำงๆ ที่กระทบต่อบุหร่ีที่น ำเขำ้มำจำกรัฐ 

X มำยงัรัฐ Y  

 
รำยละเอียดข้อร้องเรียน 

มำตรกำรดงักล่ำว รวมทั้งแนวปฏิบตัิกำประเมินรำคำศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิต ภำษีทำงสุขภำพ ระเบียบภำษีมูลค่ำเพิ่ม ขอ้ก ำหนดในกำรอนุญำตให้คำ้ปลีก และกำรค ้ำประกนักำร

น ำเขำ้ซ่ึงเรียกเก็บจำกผูน้ ำเขำ้บุหร่ี ASEAN Tobacco Trade Association อำ้งวำ่ประเทศปลำยทำงด ำเนินกำรมำตรกำรเหล่ำน้ีบำงส่วนและไม่เหมำะสมอนัขดัต่อ

มำตรำ 57 แห่งควำมตกลงกำรคำ้สินคำ้ของอำเซียน ซ่ึงประกอบอยูใ่นควำมตกลงอำเซียน ประกอบกบัควำมตกลง WTO ว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำศุลกำกรโดยอนุโลม ตำมขอ้

ร้องเรียนของ ASEAN Tobacco Trade Association รัฐ Y ไม่ไดใ้ชร้ำคำซ้ือขำยของที่น ำเขำ้เป็นฐำนหลกัของกำรประเมินรำคำศุลกำกรและไม่จ ำตอ้งใชว้ิธีกำร

ประเมินรำคำตำมมำตรำ 57 แห่งควำมตกลงกำรคำ้สินคำ้ของอำเซียนดงักล่ำว แต่ใชว้ิธีกำรประเมินรำคำที่ไม่ไดอ้ยูใ่นฐำนใดของควำมตกลง  
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นอกจำกน้ี ASEAN Tobacco Trade Association อำ้งว่ำกรอบกำรอนุญำตให้ใชสิ้ทธิสองฝ่ำยของรัฐ Y ก ำหนดให้ผูค้ำ้ปลีกยำสูบ และ/หรือบุหร่ีตอ้งถือใบอนุญำต

ฝ่ำยเดียวที่จะขำยบุหร่ีในประเทศและที่น ำเขำ้เท่ำนั้นเป็นกำรไม่สอดคลอ้งกบัมำตรำ 6 แห่งควำมตกลงกำรคำ้สินคำ้ของอำเซียน ปีค.ศ. 1994 เพรำะว่ำเป็นกำรปฏิบตัติ่อสินคำ้ที่

น ำเขำ้ดอ้ยกว่ำสินคำ้ชนิดเดียวกนัในประเทศ  

 
 

ตรวจสอบโดยผูป้ระสานงานกลางในระบบ ASSIST 

 

ขอ้ร้องเรียนน้ีไดรั้บกำรพิจำรณำโดยผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST – เลขำธิกำรอำเซียน)  

 
ผูป้ระสำนงำนกลำงส่งต่อรำยละเอียดขอ้ร้องเรียนไปยงัหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (รัฐ Y)  และหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง (รัฐ X)  

 

ตรวจสอบและมีมติโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง 

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (รัฐ Y) ปฎิเสธไม่รับขอ้ร้องเรียนไวพ้ิจำรณำ โดยโตแ้ยง้ว่ำกรณีของผูร้้องนั้นเป็นกรณีเดียวกบัรัฐ X ไดย้ื่นขอ้พำทกบัรัฐ Y ในกลไกระงบั

ขอ้พิพำทของ WTO   

 
ในควำมเป็นจริงแลว้ เมื่อวนัที่ 29 กนัยำยน ค.ศ. 2008 รัฐ X ไดร้้องขอให้มีคณะกรรมกำรระงบัขอ้พิพำทเก่ียวกบักำรประเมินรำคำศุลกำกรของรัฐ Y ที่มีต่อบุหร่ีที่น ำเขำ้  

 

ในกำรประชุมเมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกำยน 2008 องคก์รระงบัขอ้พิพำทของ WTO ไดต้ั้งคณะกรรมกำรข้ึนและไดรั้บเวียนแจง้รำยงำนไปยงัสมำชิกเม่ือวนัที่ 15 

พฤศจิกำยน  
 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2011 รัฐ Y ไดแ้จง้ต่อองคก์รระงบัขอ้พิพำทของ WTO ว่ำประสงคท์ี่จะอุทธรณ์ไปยงัคณะกรรมกำรอุทธรณ์ในประเด็นที่เก่ียวกบักำร

ตีควำมขอ้กฎหมำยที่ครอบคลุมรำยงำนเก่ียวกบัมติของคณะกรรมกำร  
 

วนัที่ 17 มิถุนำยน 2011 รำยงำนของคณะกรรมกำรอุทธรณ์ไดเ้วียนแจง้แก่สมำชิก และในกำรประชุมเมื่อวนัที่ 15 กรกฎคม 2011 องค์กรระงบัขอ้พิพำทของ WTO 

มีควำมเห็นยืนตำมรำยงำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์ และคณะกรรมกำรชั้นตน้ ซ่ึงถูกปรับแกโ้ดยคณะกรรมกำรอุทธรณ์  
 

วนัที่ 11 สิงหำคม 2011 รัฐ Y แจง้แก่องคก์รระงบัขอ้พิพำทของ WTO ว่ำประสงคท์ี่จะด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะและขอ้ก ำหนดขององค์กรระงบัขอ้พิพำทของ 

WTO ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของ WTO แต่ตอ้งใชเ้วลำพอสมควรที่จะด ำเนินกำรดงักล่ำว  
 

วนัที่ 23 กนัยำยน 2011 ทั้งรัฐ X และรัฐ Y ต่ำงแจง้แก่องคก์รระงบัขอ้พิพำทของ WTO ว่ำทั้งสองไดต้กลงกรอบระยะเวลำกำรด ำเนินกำรของรัฐ Y ตำมขอ้เสนอแนะ

และขอ้ก ำหนดขององค์กรระงบัขอ้พิพำทของ WTO  

 

และในกำรประชุมขององคก์รระงบัขอ้พิพำทของ WTO วนัที่ 28 มกรำคม 2013 รัฐ Y รำยงำนว่ำตนไดบ้รรลุในขั้นตอนสุดทำ้ยของกระบวนกำรกำรด ำเนินกำรแลว้ 

อยำ่งไรก็ตำม รัฐ X ไม่ไดย้ินยอมว่ำรัฐ Y ไดด้ ำเนินกำรตำมกฎและขอ้เสนอแนะขององคก์รระงบัขอ้พิพำทของ WTO อย่างเตม็ที ่ 
 

ในกำรประชุมขององค์กรระงบัขอ้พิพำทของ WTO วนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2013 รัฐ X แสดงควำมกงัวลว่ำตนไม่ไดร้ับแจง้ควำมคืบหนำ้เก่ียวกบักำรแกไ้ขปัญหำที่ไม่

สอดคลอ้งกบั WTO ที่เหลืออยู ่และเสริมว่ำตนจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมต่อไป  
 

ในกำรประชุมขององค์กรระงบัขอ้พิพำทของ WTO วนัที่ 18 มิถุนำยน 2014 รัฐ Y รำยงำนว่ำตนไม่จ ำตอ้งด ำเนินกำรแต่อยำ่งใดเพิ่มเติมตำมขอ้เสนอแนะและ

ขอ้ก ำหนดขององคก์รระงบัขอ้พิพำทของ WTO ซ่ึงรัฐ X ไม่ยอมรับและเห็นว่ำรัฐ Y ละเลยที่จะปฏิบตัิตำม  

 
แมว้่ำจะไม่มีควำมตกลงระหว่ำงรัฐ X และรัฐ Y ว่ำขอ้พิพำทในกลไกของ WTO จะระงบัไปหรือไม่ แต่ขอ้ร้องเรียนที่ยื่นโดย ASEAN Tobacco Trade Association 

เป็นส่ิงที่หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงเห็นว่ำประเด็นน้ีไดรั้บกำรแกไ้ขปัญหำไปแลว้ภำยในกลไกของ WTO รวมทั้งในแง่ของพนัธกรณีอำเซียนที่ ASEAN 

Tobacco Trade Association ไดอ้ำ้งเอำไวใ้นขอ้ร้องเรียนของระบบ ASSIST ดงันั้นหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมีอ ำนำจอธิปไตยที่จะเขำ้ร่วมหรือไม่เขำ้ร่วม

ในระบบ ASSISTเพื่อเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำให้กบัผูร้้องซ่ึงเป็นสมำคมกำรคำ้จดทะเบียนในอำเซียน  
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มติ 

กำรปฏิเสธไม่รับพิจำรณำไดใ้ห้เหตุผลที่ถูกตอ้งและเพียงพอ ระบบ ASSIST จะถือว่ำขั้นตอนน้ีเป็นหน่ึงในกรณีที่ขอ้ร้องเรียนถูกปฏิเสธไม่รับไวพ้ิจำรณำและไม่ไดมี้กำร

เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ  

 
 

กรณีศึกษำที่ 3: 

ทนำยควำมหรือส ำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนย่ืนข้อร้องเรียน และได้มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำจนเป็นที่พอใจ  

 
ผู้ร้อง  
 

บริษทั ARISE & Partners (ผูป้ระกอบกำรอำเซียน) เป็นส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในรัฐ X ไดย้ื่นขอ้ร้องเรียนในนำมของลูกควำมซ่ึงเป็นบริษทัที่จด

ทะเบียนในรัฐ X เก่ียวกบัภำษีสรรพสำมิตใหมท่ี่เรียกเก็บจำกรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) จำกน ้ำมนัปำลม์และผลิตภณัฑท์ำงอำหำรที่มีน ้ำมนัปำลม์เป็น

ส่วนประกอบภำยใตห้มวด 1000 มำตรำ 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ค.ศ. 2015  

 
รำยละเอียดข้อร้องเรียน 

 

มำตรกำรน้ีไดรั้บกำรรับรองโดยรัฐ Y  ที่ริเร่ิมคิดภำษีจำกอำหำรที่มีระดบัน ้ำตำลและไขมนัที่อ่ิมตวัสูง อนัเป็นส่วนหน่ึงของยทุธศำสตร์กำรแกไ้ขปัญหำโรคอว้นในประเทศ

สิงคโปร์  

 
บริษทั ARISE & Partners  อำ้งว่ำมำตรกำรของรัฐ Y นั้นมุ่งเป้ำไปที่น ้ำมนัปำลม์โดยชดัแจง้ และไม่ใช่แค่ส่วนประกอบของน ้ำมนัปำลม์ที่มีไขมนัอ่ิมตวัสูงปำลม์และ

ผลิตภณัฑท์ำงอำหำรที่มีน ้ำมนัปำลม์เป็นส่วนประกอบ ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นกำรเลือกปฏิบตัิกบัน ้ำมนัปำลม์และเป็นกำรแบ่งแยกสินคำ้โดยรวมแทนที่จะรณรงค์ให้ลด/ละ/เลิกกำร

บริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีไขมนัอ่ิมตวัสูง หรือไขมนัที่ไดจ้ำกพืชหรือสัตว ์ 

 
บริษทั ARISE & Partners  อำ้งว่ำในขอ้ร้องเรียนของระบบ ASSIST ว่ำมำตรกำรน้ีที่ประเทศปลำยทำงหันมำประกำศใชข้ดักบัมำตรำ 6 แห่งควำมตกลงกำรคำ้สินคำ้ของ

อำเซียน (ว่ำดว้ยกำรปฏิบตัิเยี่ยงคนในชำติเมื่อเก่ียวเน่ืองกบัภำษีและขอ้บงัคบัภำยใน) เพรำะเลือกปฏิบตัิกบัน ้ำมนัปำลม์ทั้งหมด แต่ไม่บงัคบักบัผลิตภณัฑท์ี่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั

อื่นๆ ซ่ึงผลิตและขำยในรัฐ Y เอง (ผลิตภณัฑท์ำงอำหำรที่มีไขมนัอ่ิมตวัสูงจำกถัว่เหลือง น ้ำมนัทำนตะวนั น ้ำมนัเรพซีด น ้ำมนัขำ้วโพด น ้ำมนัจำกถัว่ หรือไขมนัจำกสัตว)์  

 
ตรวจสอบโดยผูป้ระสานงานกลางในระบบ ASSIST 

 

ทนำยควำมหรือส ำนกังำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนยื่นขอ้ร้องเรียนที่ถูกตอ้ง แต่ผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ  ASSIST เรียกให้ส่งขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกำรประเมิน

และรับพิจำรณำขอ้ร้องเรียน ในกำรน้ี ผูป้ระสำนงำนกลำงไดข้อให้ส่งขอ้ร้องเรียนกลบัมำใหม่อีกคร้ังโดยแนบขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรของรัฐ Y ที่ถูกกล่ำวหำว่ำไม่สอดคลอ้งกบั

ควำมตกลงกำรคำ้สินคำ้ของอำเซียน  

 
ส่งข้อร้องเรียนใหม่พร้อมด้วยข้อมูลเพ่ิมเติม 

บริษทั ARISE & Partners  ไดย่ื้นขอ้ร้องเรียนและภำคผนวกทั้งหมวด 1000 มำตรำ 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ค.ศ. 2015 เอกสำรสรุปเชิงกฎหมำย

ที่แจกแจงขอ้กล่ำวหำ ส่วนหน่ึงของมำตรกำรของรัฐ Y ที่เห็นว่ำเป็นกำรเลือกปฎิบตัิ และขอ้โตแ้ยง้ของผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่ตอ้งกำรให้พิจำรณำเพื่อให้ยอมรับขอ้ร้องเรียนและ

เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ (เป็นภำษำองักฤษ)  
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มีมติรับไว้พิจำรณำโดยผู้ประสำนงำนกลำง 

จำกกำรยื่นขอ้ร้องเรียนใหม่ที่สมบูรณ์ ท ำให้ผูป้ระสำนงำนกลำงรับพิจำรณำขอ้ร้องเรียนเพรำะอยู่ในขอบเขตของระบบ ASSIST และเป็นกำรยื่นที่เหมำะสม ระบบ ASSIST 

จะเร่ิมเขำ้สู่กระบวนกำรและจะส่งต่อไปยงัรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) และส ำเนำไปยงัรัฐ X (หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง) เพื่อทรำบ  

 
ตรวจสอบและมีมติรับไว้พิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง 

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง (กระทรวงกำรคำ้และอุตสำหกรรมของรัฐ Y) ตรวจสอบขอ้ร้องเรียน และไดป้ระสำนอยำ่งไม่เป็นทำงกำรกบัหน่วยงำนรับผิดชอบใน

ประเทศ ไดแ้ก่ ส ำนกันำยกรัฐมนตรี กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรคลงั องคก์ำรอำหำรเกษตรและโรคเก่ียวกบัสัตว ์และคณะกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพของรัฐ Y และไดต้อบ

กลบัมำยงัผูป้ระสำนงำนกลำงว่ำมีมติรับขอ้ร้องเรียนภำยใตร้ะบบ ASSIST ไวพ้ิจำรณำ  

 
กำรแสวงหำมติ 

ในกำรหำรือระหว่ำงหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงและหน่วยงำนรับผิดชอบ ปรำกฏวำ่มำตรกำรที่รัฐ Y น ำมำใชน้ั้นไดก้ ำหนดให้เพิ่มภำษีสรรพสำมิตในอำหำรที่มี

ระดบัน ้ำตำลและไขมนัที่อ่ิมตวัสูง เพื่อที่จะลดกำรบริโภคสำรที่เป็นอนัตรำยมำกจนเกินไปภำยใตย้ทุธศำสตร์กำรแกไ้ขปัญหำโรคอว้นในหมู่พลเรือนของรัฐ Y มำตรกำรดงักล่ำว

สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินกำรในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศอื่นๆ ทัว่โลกและแผนปฏิบตัิกำรขององคก์ำรอนำมยัโลกว่ำดว้ยกำรป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อปี 2013-

2020 เช่น โรคเบำหวำนและโรคอว้น  

 
อยำ่งไรก็ตำม รัฐ Y ตระหนักว่ำมำตรกำรน้ีมีผลกระทบกบัผลิตภณัฑบ์ำงอยำ่งเป็นกำรเฉพำะ (เช่น ในหมู่น ้ำมนัปำล์ม) และไม่ไดพุ้่งเป้ำไปที่สำรต่ำงๆ (เช่น ไขมนัที่อ่ิมตวัสูง) ซ่ึงรัฐบำล

เห็นว่ำจะเป็นอนัตรำย (หำกบริโภคมำกจนเกินไป) เมื่อมองจำกมุมมองนโยบำยทำงสุขภำพและโภชนำกำร ดว้ยเหตุน้ี หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงโดยกำรประสำนกบั

หน่วยงำนรับผิดชอบของรัฐ Y จึงไดเ้สนอให้มีชะลอกำรใชม้ำตรกำรภำยใตห้มวด 1000 มำตรำ 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ค.ศ. 2015 โดยทนัที เพื่อให้ลบรำยกำร

ผลิตภณัฑแ์ละกำรใชค้งเหลือแต่เฉพำะผลิตภณัฑท์ี่มีไขมนัอ่ิมตวัสูงเท่ำนั้น โดยไม่พิจำรณำว่ำจะมำจำกพืชหรือสัตว ์ รัฐ Y ขอเน้นย ้ำว่ำมำตรกำรน้ีไม่ไดมุ่้งหวงัทั้งในทำงกฎหมำยและ

ในทำงขอ้เท็จจริงที่จะก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบตัิ แต่เป็นเพรำะเหตุผลทำงวิทยำศำสตร์และควำมมุ่งหมำยที่จะรักษำสุขภำพ จึงไดบ้งัคบัใชก้บัผลิตภณัฑท์ุกประเภทและในลักษณะเดียวกัน

ที่มีไขมนัอ่ิมตวัสูง  

 
เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำและเป็นที่พอใจ 

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงติดต่อผูป้ระสำนงำนกลำงเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ และไดแ้จง้ต่อหน่วยงำนรับผิดชอบและหน่วยงำนประสำนใน

ประเทศตน้ทำงผ่ำนระบบ ASSIST  

 
หลงัจำกที่ไดม้ีกำรทบทวนขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ บริษทั ARISE & Partners  ไดต้อบกลบัมำยงัผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST ถึงควำมพอใจกบักำร

แกไ้ขปัญหำ แลว้จึงไดย้อมรับกบัขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว  

 
ระบบ ASSIST จะถือว่ำขั้นตอนน้ีเป็นหน่ึงในกรณีที่ขอ้ร้องเรียนไดมี้กำรรับไวพ้ิจำรณำและไดมี้กำรเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง 

อนัเป็นที่ยอมรับของผูร้้องแลว้  

 
 

กรณีศึกษำที่ 4: 

ผู้ประกอบกำรอำเซียนย่ืนข้อร้องเรียน และได้มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำจนเป็นที่พอใจ  

 

ผู้ร้อง  
 

บริษทั Star 88 Co., Ltd., ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรอำเซียน ให้เป็นบริกำรรับขนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในรัฐ X และในฐำนะผูร้ับขน บริษทัไดผู้กพนัตำมสัญญำเป็น

ระยะเวลำ 2 ปีตั้งแต่มกรำคม ค.ศ. 2018 กบับริษทัน ำเขำ้-ส่งออกในรัฐ X โดยขอบเขตของสัญญำคือกำรส่งออกแร่เหล็กและอลูมิเนียมจำก รัฐ X ไปยงัรัฐ Y และน ำเขำ้ยำงและ

ฝ้ำยจำก รัฐ Y มำยงั รัฐ X โดยใชเ้รือบรรทุกของบริษทั Star 88 Co., Ltd. บริษทัตกลงที่จะน ำเขำ้-ส่งออกในลกัษณะแบบไปกลบัดว้ยเรือบรรทุกล ำเดียวกนัเพื่อลดตน้ทุนทำง

เช้ือเพลิงและก ำลงัคนโดยมีกำรขนส่งเต็มตูท้ ั้งเที่ยวขำเขำ้และขำออกเพื่อให้สำมำรถที่จะลดตน้ทุนและให้บริกำรขำ้มเขตแดนเชิงแข่งขนักบัลูกคำ้ทั้งในรัฐ X และ รัฐ Y ได ้  
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รำยละเอียดข้อร้องเรียน 

 

เมื่อเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2018 บริษทั Star 88 Co., Ltd. ไดร้ับทรำบว่ำ รัฐ Y ไดอ้อกกฎหมำยขนส่งใหม่ ช่ือว่ำ กระทรวงกำรคำ้ ฉบบัที่ 13 ปีค.ศ. 2018 ซ่ึงก ำหนดว่ำ

สินคำ้บำงประกำรสำมำรถขนส่งเพื่อกำรน ำเขำ้หรือส่งออกโดยบริษทัรับขนพำณิชยน์ำวีในประเทศปลำยทำงเทำ่นั้น สินคำ้บำงประกำร (เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ยำง และฝ้ำย) เป็น

สินคำ้ที่ถูกจดัอยูใ่นรำยกำรภำยใตก้ฎหมำยขนส่งใหม่น้ี ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจของบริษทั Star 88 Co., Ltd. ประสบกบัภำวะขำดทุนและเป็นกำรสกดักั้นบริกำรขนส่งพำณิชย์

นำวีระหว่ำงรัฐ X และ รัฐ Y บริษทั Star 88 Co., Ltd. มีควำมกงัวลและเช่ือว่ำกำรปรับปรุงกฎหมำยดงักล่ำวเป็นปฏิปักษต์่อกำรคำ้เสรี ต่อเจตนำรมณ์ของประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน และอำจจะขดัต่อควำมมุ่งหมำยและพนัธกรณีบำงประกำรของรัฐ Y ภำยใตค้วำมตกลงทำงเศรษฐกิจอำเซียนที่เก่ียวขอ้ง (กรอบควำมตกลงอำเซียนดำ้นกำร

บริกำร” หรือ AFAS)  

 
บริษทั Star 88 Co., Ltd. จึงไดย้ื่นขอ้ร้องเรียนที่เก่ียวกบักำรออกกฎหมำยรับขนใหม่ของรัฐ Y โดยผูป้ระกอบกำรอำเซียนโตแ้ยง้ว่ำกฎหมำยใหม่น้ีเป็นมำตรกำรที่ชดัเจนใน

กำรกีดกนัทำงกำรคำ้และไม่สอดคลอ้งกบัหลกักำรทำงกำรคำ้เสรีและกฎหมำยจำรีตที่เก่ียวกบับริกำรขนส่งทำงเรือระหว่ำงประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบอยำ่งมำกต่อบริษทัขนส่งใน

รัฐ X ที่ให้บริกำรขนส่งทำงเรือขำ้มประเทศในสินคำ้ที่ข้ึนบญัชีภำยใตก้ฎหมำยน้ี นอกจำกน้ี ผูป้ระกอบกำรอำเซียนโตแ้ยง้ว่ำมำตรกำรใหม่รัฐ Y ถือว่ำเป็นกำรละเมิดอยำ่งชดัแจง้

ที่จะด ำเนินกำรตำมควำมมุ่งหมำยแห่งองคก์ำรกำรคำ้โลก ตลอดจนตำรำงขอ้ผูกพนักำรคำ้บริกำรภำยใตก้รอบควำมตกลงอำเซียนดำ้นกำรบริกำรอนัเป็นพนัธกรณีที่ส ำคญัที่สุด

ตำมควำมมุ่งหมำยของระบบ ASSIST ที่รัฐ Y ประสงคท์ี่จะผูกพนัโดยยอมให้บริษทัรับขนต่ำงประเทศที่ให้บริกำรขนส่งขำ้มประเทศภำยในอำเซียนประกอบธุรกิจในน่ำนน ้ำ

ของรัฐ Y ให้ปรำศจำกขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ถึงตลำดและไดร้ับกำรปฏิบตัิเยี่ยงคนในชำติ   

 
ตรวจสอบโดยผูป้ระสานงานกลางในระบบ ASSIST 

 

ผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST – เลขำธิกำรอำเซียนไดต้รวจสอบเบื้องตน้และรับขอ้ร้องเรียนไวพ้ิจำรณำเพรำะอยูภ่ำยใตข้อบเขตของระบบ ASSIST ซ่ึงไดย้ื่นอยำ่ง

ถูกตอ้ง  

 
ผูป้ระกอบกำรอำเซียนไดย้ื่นหลกัฐำนซ่ึงหลกัฐำนจดทะเบียนทำงธุรกิจในประเทศสมำชิกอำเซียน (เช่น ในรัฐ X) โดยมีหมำยเลขจดทะเบียนและส ำเนำอิเล็กทรอนิคส์กำรจด

ทะเบียนบริษทั/ ธุรกิจทั้งภำษำทอ้งถ่ินและภำษำองักฤษ (ฉบบัไม่เป็นทำงกำร) ผูป้ระกอบกำรยงัไดแ้นบส ำเนำกระทรวงกำรคำ้ ฉบบัที่ 13 ปีค.ศ. 2018 ซ่ึงกล่ำวหำว่ำเป็นกำร

ละเมิดกบัตำรำงขอ้ผูกพนักำรคำ้บริกำรภำยใตก้รอบควำมตกลงอำเซียนดำ้นกำรบริกำรที่รัฐ Y ประสงคท์ี่จะผูกพนั  นอกจำกน้ี ผูป้ระกอบกำรอำเซียนยงัไดย้ื่นรำยละเอียดปัญหำ

ในแบบฟอร์มขอ้ร้องเรียนในบริบทของกฎหมำยใหม่และขอ้กล่ำวหำที่ผูป้ระสำนงำนกลำงเห็นว่ำเหมำะสมเพียงพอ  

 
รำยละเอียดของขอ้ร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยงัรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) และไดส้ ำเนำไปยงัรัฐ X (หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง) เพื่อทรำบ  

 
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมีมติรับข้อร้องเรียนไว้พิจำรณำ 

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงของรัฐ Y (เช่น กระทรวงกำรคำ้ของรัฐ X) ตรวจสอบขอ้ร้องเรียน และไดป้ระสำนอยำ่งไม่เป็นทำงกำรกบัหน่วยงำนรับผิดชอบใน

ประเทศ ไดแ้ก่ กองอ ำนวยกำรกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กระทรวงคมนำคม กระทรวงกิจกำรทำงทะเลและกำรประมง และกระทรวงกำรคลงั และไดต้อบกลบัมำยงัผูป้ระสำนงำน

กลำงว่ำมีมติรับขอ้ร้องเรียนภำยใตร้ะบบ ASSIST ไวพ้ิจำรณำ  

 
กำรแสวงหำมติ 

ในกำรหำรือระหว่ำงหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงและหน่วยงำนรับผิดชอบ รัฐ Y มีมติที่จะเลื่อนกำรบงัคบัใชก้ฎระเบียบใหม่ที่ก ำหนดให้ผูส่้งออกและผูน้ ำเขำ้ของ

สินคำ้บำงรำยกำร รวมทั้งแร่เหล็ก อลูมิเนียม ฝ้ำยและยำงซ่ึงรับขนโดยเรือบรรทุกของรัฐ Y (เช่น เรือบรรทุกเป็นของบริษทัขนส่งทำงเรือซ่ึงตั้งอยูใ่นรัฐ Y) น้ีออกไปก่อน 

เน่ืองจำกมีขอ้วิจำรณ์และควำมไม่ยินยอมของผูส่้งออกทอ้งถ่ินซ่ึงกฎระเบียบใหม่น้ีจะสร้ำงผลกระทบให้กบัปริมำณกำรส่งออกและรำยไดข้องรัฐ และจะเป็นกำรขดัขวำงหรือไม่

เป็นมิตรกบันกัลงทุนชำวต่ำงชำติ เน่ืองจำกผูซ้ื้อจ ำนวนมำกในสินคำ้ที่ถูกจ ำกดัน้ีอยู่ในสถำนะรอกำรบรรลุในขอ้ตกลงของสัญญำของตน อยำ่งไรก็ตำม รัฐ Y ระบุว่ำตนไม่ไดม้ี

เจตนำให้กฎระเบียบดงักล่ำวถูกมองว่ำเป็นมำตรกำรที่กีดกนัทำงกำรคำ้กบัเรือบรรทุกของต่ำงประเทศ และเป็นกำรขดัต่อหลกักำรทำงกำรคำ้แต่อยำ่งใด รัฐ Y ขอเนน้ย  ้ำว่ำ

มำตรกำรน้ีมุ่งหมำยที่จะให้อุตสำหกรรมขนส่งของรัฐ Y มีศกัยภำพในกำรขนส่งในประเทศมำกย่ิงข้ึน เพรำะมำกกว่ำ 90% ของกำรขนส่งทั้งหมดในน่ำนน ้ำของรัฐ Y นั้นเป็น

กำรประกอบกิจกำรโดยเรือต่ำงประเทศ ดงัอยำ่งกรณีของอุตสำหกรรมยำงมำกกว่ำ 90% ของกำรขนส่งเพื่อกำรส่งออกด ำเนินกำรโดยเรือต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ศกัยภำพกำรขนส่ง

ในประเทศเม่ือปี ค.ศ. 2017 ประเมินเอำไวอ้ยู่ที่ 50 ลำ้นตนั ในขณะที่เรือต่ำงประเทศขนส่งอยูท่ี่ 800 ลำ้นตนัในปีเดียวกนั ซ่ึงมีปริมำณที่ห่ำงกนัอยำ่งมำก  
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รัฐ Y เสริมว่ำเป้ำหมำยส ำคญัของกฎระเบียบน้ีคือบริษทัที่ให้บริกำรรับขนในประเทศเร่ิมที่จะไดป้ระโยชน์อยำ่งมีนยัส ำคญัจำกกำรเพิ่มจ ำนวนกำรคำ้ในน่ำนน ้ำของรัฐ Y โดยใน

ปัจจุบนั สัญญำและปริมำณกำรคำ้ทำงทะเลส่วนมำกถูกครอบง ำโดยบริษทัรับขนต่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำม รัฐ Y เห็นพอ้งว่ำมำตรกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยควรที่จะค่อยเป็นค่อยไป 

มำกกว่ำที่จะให้ยำแรงที่มีผลทนัทีกบับริษทัรับขนต่ำงประเทศ ดงันั้น มติในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยน้ีจึงเล่ือนออกไปก่อนอยำ่งไม่มีก ำหนด (แต่ไม่ใช่เพื่อกำรเพิกถอน)  

 
เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำและเป็นที่พอใจ 

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงติดต่อผูป้ระสำนงำนกลำงเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำที่ไดมี้กำรชะลอบงัคบัใชอ้อกไปก่อน และไดแ้จง้ต่อหน่วยงำน

รับผิดชอบและหน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำงผ่ำนระบบ ASSIST  

 
หลงัจำกที่ไดม้ีกำรทบทวนขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ บริษทั Star 88 Co., Ltd. ไดต้อบกลบัมำยงัผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST ถึงควำมพอใจกบักำร

แกไ้ขปัญหำ แลว้จึงไดย้อมรับกบัขอ้เสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว  

 
ระบบ ASSIST จะถือว่ำขั้นตอนน้ีเป็นหน่ึงในกรณีที่ขอ้ร้องเรียนไดมี้กำรรับไวพ้ิจำรณำและไดมี้กำรเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง 

อนัเป็นที่ยอมรับของผูร้้องแลว้  

 
 

กรณีศึกษำที่ 5: 

ผู้ประกอบกำรอำเซียนย่ืนข้อร้องเรียน (บริษัทส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทสำขำ) แต่ถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศ

ปลำยทำง  

 

ผู้ร้อง  
  
บริษทั AirTel Co., Ltd. เป็นบริษทัโทรคมนำคมที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในรัฐ X และเป็นบริษทัสำขำบริษทั AirTel Holdings, Inc. ซ่ึงตั้งอยูใ่นรัฐ Y หุ้นจ ำนวน 

80% ของบริษทั AirTel Co., Ltd. ทั้งหมดถือครองโดยผูถื้อหุ้นในรัฐ X แต่ต ำแหน่งบริหำรระดบัสูงของบริษทัควบคุมโดยพลเรือนในรัฐ Y ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจ

ของบริษทั AirTel Co., Ltd. ถูกเพิกถอนโดยหน่วยงำนโทรคมนำคมแห่งชำติของรัฐ Y เมื่อเดือนกนัยำยน ค.ศ. 2018 ดว้ยเหตุที่ว่ำใบอนุญำตโทรคมนำคมซ่ึงถือครองโดย

บริษทั AirTel Co., Ltd. ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยอีกต่อไป   ในควำมเป็นจริง เมื่อเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2018 รัฐ Y ได ้มีกำรปรับแกพ้ระรำชบญัญตัิธุรกิจโทรคมนำคม ฉบบัที ่

1500 ซ่ึงท ำให้ผูป้ระกอบกำรต่ำงชำติไม่สำมำรถขอใบอนุญำตประเภท B และ C ไดอ้ีกต่อไป  

 
ใบอนุญำตประเภท B นั้นส ำหรับผูป้ระกอบกำรที่มีหรือไม่เครือข่ำยของตนเอง แต่จดัหำบริกำรทีเ่จำะกลุ่มตลำดหรือกลุ่มสำธำรณะต่ำงๆ ในขณะที่ ใบอนุญำตประเภท C นั้น

ส ำหรับผูป้ระกอบที่มีเครือข่ำยซ่ึงให้บริกำรแก่สำธำรณะเป็นกำรทัว่ไป หรือบริกำรที่ส่งผลกระทบเป็นวงกวำ้งเก่ียวกบักำรแข่งขนัที่เป็นธรรม ประโยชน์สำธำรณะ หรือก ำหนดให้

มีควำมคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นกำรพิเศษ ผูท้ี่จะขอใบอนุญำตประเภท B และ C ไดจ้ะตอ้งเป็นบริษทัที่มีพลเรือนในรัฐ Y ถือหุ้นอยำ่งนอ้ย 51% และมีสัดส่วนต ำแหน่งอยูใ่นระดบั

กำรบริหำรอยำ่งนอ้ย 3 ใน 4 ตลอดจนบุคคลที่มีอ ำนำจในกำรลงนำมเพื่อผูกพนัเป็นผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งเป็นพลเรือนในรัฐ Y เท่ำนั้น บริษทั AirTel Co., Ltd. เห็นว่ำ

ตนไดรั้บกำรปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรมเพรำะไดด้  ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่รัฐบำลก ำหนดเม่ือคร้ังที่บริษทัไดย่ื้นขอใบอนุญำต และรัฐ Y ก็ไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบถึงกำรปรับแก้

พระรำชบญัญตัิน้ี นอกจำกน้ี บริษทัก็ยงัไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับบริษทัต่ำงชำติ พร้อมดว้ยผูถ้ือหุ้นต่ำงชำติซ่ึงไดร้ับใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วจำกกระทรวง

พำณิชย ์ 
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กำรเพิกถอนใบอนุญำตของบริษทั AirTel Co., Ltd., และกำรปรับแกก้ฎระเบียบกำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจท ำให้หุ้นของบริษทัส ำนกังำนใหญ่บริษทั AirTel Co., 

Ltd., ร่วงลงมำ 5.67% ในรัฐ X เพรำะรัฐ Y เป็นตลำดโครงข่ำยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัสองของโลก บริษทั AirTel Co., Ltd., เช่ือว่ำกำรเพิกถอนใบอนุญำตน้ีเป็นกำร

เลือกปฏิบตัิกบันกัลงทุนชำวต่ำงชำติในภำคโทรคมนำคม และเป็นกำรละเมิดต่อควำมมุ่งหมำยและพนัธกรณีที่รัฐ Y มีภำยใตก้รอบควำมตกลงอำเซียนดำ้นกำรบริกำรที่เก่ียวขอ้ง

อยำ่งชดัแจง้  

 
รำยละเอียดข้อร้องเรียน 

 

บริษทั AirTel Co., Ltd., ตกลงที่จะยื่นขอ้ร้องเรียนผ่ำนระบบ ASSIST อยำ่งไรก็ตำม ภำยใตร้ะบบ ASSIST นั้น ผูป้ระกอบกำรอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยของรัฐ Y ไม่

สำมำรถยื่นขอ้ร้องเรียนพิพำทกบัรัฐ Y เพื่อให้รับเอำหรือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรได ้ในส่วนที่เก่ียวกบักำรคำ้ในบริกำร ภำยใตรู้ปแบบที่ 3 ว่ำดว้ยสถำนประกอบกำรเชิงพำณิชย ์ไดม้ีกำร

ก ำหนดหลกักำรตอ้งห้ำมขอ้ร้องเรียนใดๆ ซ่ึงไดย้ื่นโดยผูป้ระกอบอำเซียนที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยและมีสถำนประกอบกำรเชิงพำณิชยอ์ยู่ในรัฐ Y แต่ประสงคจ์ะร้องเรียนในประเด็นที่

เก่ียวกบัมำตรกำรของรัฐ Y ดงันั้น บริษทั AirTel Co., Ltd., จึงตดัสินใจที่จะให้บริษทัส ำนักงำนใหญ่ นั่นก็คือ บริษทั AirTel Holdings, Inc., ซ่ึงตั้งอยูแ่ละจดทะเบียนตำม

กฎหมำยในรัฐ X เป็นผูร้้องพิพำทกบัรัฐ Y ในระบบ ASSIST แทน  

 
ดว้ยเหตุน้ี บริษทั AirTel Holdings, Inc., ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรอำเซียน จดทะเบียนตำมกฎหมำยของรัฐ X จึงไดย้ื่นขอ้ร้องเรียนภำยใตร้ะบบ ASSIST อนัเก่ียวกบักำร

เพิกถอนใบอนุญำตของบริษทัสำขำ นัน่คือ บริษทั AirTel Co., Ltd., ซ่ึงจดทะเบียนตำมกฎหมำยของรัฐ Y บริษทั AirTel Holdings, Inc., โตแ้ยง้ว่ำกำรเพิกถอน

ใบอนุญำตบริษทัสำขำและกำรแกไ้ขพระรำชบญัญตัิธุรกิจโทรคมนำคมของรัฐ Y จึงเป็นกำรเลือกปฏิบตัิต่อนกัลงทุนชำวต่ำงชำติและเป็นกำรขดัโดยชดัแจง้ในตำรำงขอ้ผูกพนั

กำรคำ้บริกำรของรัฐ Y ภำยใตก้รอบควำมตกลงอำเซียนดำ้นกำรบริกำรที่รัฐ Y ประสงคท์ี่จะผูกพนัโดยยอมให้มีสถำนประกอบกำรของบริษทัต่ำงชำติ (เช่น รูปแบบที่ 3 กำรจดัหำ

บริกำรโทรคมนำคม) กล่ำวอีกนยัหน่ึง คือ กำรมีสิทธิทำงกฎหมำยของผูป้ระกอบกำรต่ำงชำติ ซ่ึงจดทะเบียนตำมกฎหมำยของประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นเพื่อให้บริกำรผ่ำนสถำน

ประกอบกำรเชิงพำณิชย ์ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เป็นกำรสร้ำงขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ถึงตลำดและไดรั้บกำรปฏิบตัิเย่ียงคนในชำติ  

 
ตรวจสอบโดยผูป้ระสานงานกลางในระบบ ASSIST 

 

ผูป้ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST – เลขำธิกำรอำเซียนไดต้รวจสอบเบื้องตน้และรับขอ้ร้องเรียนไวพ้ิจำรณำเพรำะอยูภ่ำยใตข้อบเขตของระบบ ASSIST ซ่ึงไดย้ื่นอยำ่ง

ถูกตอ้ง  

 
ผูป้ระกอบกำรอำเซียนไดย้ื่นหลกัฐำนซ่ึงหลกัฐำนจดทะเบียนทำงธุรกิจในประเทศสมำชิกอำเซียน โดยมีหมำยเลขจดทะเบียนและส ำเนำอิเล็กทรอนิคส์กำรจดทะเบียนบริษทั/ 

ธุรกิจทั้งภำษำทอ้งถ่ินและภำษำองักฤษ (ฉบบัไม่เป็นทำงกำร) ผูป้ระกอบกำรยงัไดแ้นบส ำเนำตำรำงขอ้ผูกพนักำรคำ้บริกำรของรัฐ Y โดยเฉพำะในภำคบริกำรโทรคมนำคม 

ตลอดจนพระรำชบญัญตัิธุรกิจโทรคมนำคม ฉบบัที่1500 รวมทั้งฉบบัแกไ้ข (2018) 

 
รำยละเอียดของขอ้ร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยงัรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) และไดส้ ำเนำไปยงัรัฐ X (หน่วยงำนประสำนในประเทศตน้ทำง) เพื่อทรำบ  

 
ตรวจสอบและมีมติโดยหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง 

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงของรัฐ Y (เช่น กระทรวงกำรคำ้ของรัฐ X) ตรวจสอบขอ้ร้องเรียน และไดป้ระสำนอยำ่งไม่เป็นทำงกำรกบัหน่วยงำนรับผิดชอบใน

ประเทศ ไดแ้ก่ กระทรวงโทรคมนำคม กรมกำรส่ือสำรแห่งชำต ิและกระทรวงพำณิชย ์และไดต้อบกลบัมำยงัผูป้ระสำนงำนกลำงว่ำมีมติไม่รับขอ้ร้องเรียนภำยใตร้ะบบ ASSIST 

ไวพ้ิจำรณำ  
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หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมีมูลฐำนที่เพียงพอว่ำรัฐ Y ไดป้ฏิบตัติำมควำมมุ่งหมำยอำเซียนที่เก่ียวขอ้งแลว้ และ ขอ้ร้องเรียนนั้นไม่มีมูล โดยโตแ้ยง้ว่ำแมว้่ำจะมีตำรำง

ขอ้ผูกพนักำรคำ้บริกำรภำยใตก้รอบควำมตกลงอำเซียนดำ้นกำรบริกำร แต่ รัฐ Y ก็ไม่เคยสร้ำงขอ้จ ำกดัใดๆ ให้กบัควำมเป็นเจำ้ของของต่ำงชำติแตอ่ยำ่งใด ดงัที่ไดร้ะบุไวใ้น ขอ้

ผูกพนัทัว่ไปว่ำเน่ืองจำกขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ถึงของตลำด สถำนประกอบกำรเชิงพำณิชยข์องผูใ้ห้บริกำรชำวต่ำงชำติอำจจะท ำในรูปของกิจกำรร่วมคำ้ และ/หรือส ำนกังำนตวัแทนก็

ได ้แต่จะตอ้งเขำ้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี (i) คู่คำ้ต่ำงชำติจะตอ้งไม่ถือหุ้นของบริษทัเกินกว่ำ 49% และ (ii) มีสัดส่วนต ำแหน่งอยูใ่นระดบักำรบริหำรอยำ่งนอ้ย 3 ใน 4 ตลอดจน

บุคคลที่มีอ ำนำจในกำรลงนำมเพื่อผูกพนัเป็นผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งเป็นพลเรือนในรัฐ Y เท่ำนั้น ดงันั้น กำรปรับแกพ้ระรำชบญัญตัิใบอนุญำตธุรกิจโทรคมนำคม ฉบบัที ่

1500 จึงไม่เป็นกำรขดัต่อตำรำงขอ้ผูกพนักำรคำ้บริกำรของรัฐ Y  

 
ในประเด็นที่ผูป้ระกอบกำรอำเซียนอำ้งว่ำไม่ไดร้ับกำรแจง้จำกรัฐ Y เก่ียวกบักำรแกไ้ขกฎหมำยนั้น รัฐ Y ขอเรียนให้ทรำบว่ำรัฐบำลของรัฐ Y ไดป้ระกำศกำรแกไ้ขกฎหมำยผ่ำน

ทำงเวบ็ไซตท์ำงกำรของรัฐบำลและหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินภำยหลงัที่ไดมี้กำรอนุมตัิแลว้เม่ือวนัที่ 1 กนัยำยน ค.ศ. 2018 แลว้  

 
มติ  

เหตุผลของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงที่ปฏิเสธไม่รับพิจำรณำจะถูกส่งไปยงัผูป้ระสำนงำนกลำง และผูป้ระสำนงำนกลำงจะทบทวนทั้งในส่วนของภำษำและควำม

เพียงพอของขอ้มูล จำกนั้นผูป้ระสำนงำนกลำงจึงไดอ้นุมตัิเหตุแห่งกำรปฏิเสธเพรำะไดใ้ห้เหตุผลที่ถูกตอ้งและเพียงพอ ผูป้ระสำนงำนกลำงจะ (i) แจง้ผูป้ระกอบกำรอำเซียนถึง

มติดงักล่ำว (ii) แจง้ผูป้ระกอบกำรอำเซียนว่ำกระบวนกำร ASSIST ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ และ (iii) แจง้ผูป้ระกอบกำรอำเซียนถึงทำงเลือกต่ำง (เช่น กำรฟ้องร้องคดี กำร

อนุญำโตตุลำกำร กำรยตุิกำรให้บริกำร ฯลฯ) และแจง้แก่ผูป้ระสำนงำนกลำงว่ำผูป้ระกอบกำรอำเซียนว่ำประสงคท์ี่จะด ำเนินกำรตำมทำงเลือกขำ้งตน้หรือไม่  

 

ระบบ ASSIST จะถือว่ำขั้นตอนน้ีเป็นหน่ึงในกรณีที่ขอ้ร้องเรียนถูกปฏิเสธไม่รับไวพ้ิจำรณำและไม่ไดมี้กำรเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
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