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ASSIST
ขัน้ ตอนสาธิตคาอธิบายแต่ละขัน้ สาหรับ กรณีศกึ ษาที่ 1

ข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยผู้ประกอบการอาเซี ยนและถูกปฏิ เสธไม่รบั
พิจารณาโดยผู้ประสานงานกลาง
รายละเอียดโดยย่อของกรณี ศึกษา: กรณีน้ีเป็ นกรณีท่ขี อ้ ร้องเรียน
ถูกปฏิเสธโดยผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะว่าเป็ นการ
ยื่นที่ไม่ถูกต้องโดยผูร้ อ้ ง การปฏิเสธไม่รบั ไว้พจิ ารณาเนื่องมาจากข้อ
ร้องเรียนนัน้ ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของระบบ ASSIST
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าของใบประกอบอนุ ญาตการทางาน
ของผูร้ อ้ งในปะเทศปลายทาง ผูร้ อ้ งเป็ นกรรมการบริษทั ให้คาปรึกษา
ในประเทศต้น ทางโดยมีปริญญาทางด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ซ่ึง ได้ร ับ
ข้อเสนอให้ทางานในบริษทั ให้คาปรึกษาในประเทศปลายทางและ

มีค วามประสงค์ท่ีจ ะพ านัก และอาศัย อยู่ท่ีนั น้ ถาวร อย่ า งไรก็ต าม
ขัน้ ตอนใช้เวลานานและเป็ นเวลาเกือบจะสามเดือนแล้วที่ใบอนุญาต
ให้ทางานถูกกักอยู่ทป่ี ระเทศปลายทาง ซึง่ อาจจะเสีย่ งทาให้ผรู้ อ้ งขาด
โอกาสที่ได้ทางาน ดังนัน้ ผู้ร้องจึงประสงค์ท่จี ะร้อ งเรียนผ่ านระบบ
ASSIST พิพาทกับประเทศปลายทางอัน เนื่องมาจากความล่ าช้าใน
การออกใบอนุ ญาตทางาน โดยอาศัย เหตุท่ีว่าบริษัทของผู้ร้อ งนั น้
ตัง้ อยู่ในประเทศต้น ทาง มูล ฐานของการร้องเรียนของนาย Upset
เป็ นไปตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
ซึ่ง ยอมให้บุ ค คลที่มีทัก ษะสามารถเคลื่อ นย้า ยได้อ ย่ า งเสรีภ ายใน
อาเซียน อีกทัง้ ยังมีความร่วมมือด้านการค้าบริการของอาเซียนด้วย

รายชื่อตัวแสดงและตัวย่อ:
•
•
•
•

ผูร้ อ้ ง = ผูป้ ระกอบการอาเซียน (AE)
เลขาธิการอาเซียน = ผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST (CA)
ประเทศต้นทาง = หน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง (HCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน X (AMS-X)
ประเทศปลายทาง = หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (DCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน Y (AMS-Y)

ข้างล่างนี้คอื โฮมเพจของระบบ ASSIST
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เลือกแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’ (สัญลักษณ์ ผ้ป
ู ระกอบการอาเซียน)

หากท่านยื่นข้อร้องเรียนภายใต้ช่อื บริษทั ของท่านเอง (ข้อร้องเรียนแบบเปิ ดเผยตัวตน) และท่านได้เป็ นตัวแทนของสมาคม
การค้าอาเซียน หรือองค์กรผู้แทนอื่นๆ เช่น หอการค้า สภาธุรกิจ สามาพันธ์ทางธุรกิจ หรือทนายความหรือสานักงาน
กฎหมายทีจ่ ดทะเบียน ให้คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’

เมื่อท่านคลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ข้า งล่า งเพื่อให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ปั ญ หาทางการค้า ที่ท่า นกาลังเผชิญอยู่อ ย่า ง
เพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์ หากผูร้ อ้ งไม่แน่ ใจ
ว่าจะกรอกอะไรในช่องดังกล่าว สัญลักษณ์ป่ ุม จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียดคาแนะนาว่าต้องกรอก
อะไรในแต่ละช่องของ โปรดคลิกเข้าไปเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าท่านกรอกข้อความในช่องถูกต้อง
ในส่วนของ ‘รายละเอียด’ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST จะสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง่ารายละเอียดข้อร้องเรียนนัน้ เพียงพอที่จะระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนในบริบทเฉพาะของความตกลงอาเซียน
ต่างๆ นอกจากนี้ โปรดบรรยายข้อร้องเรียนของท่านด้วยข้อโต้แย้งทางกฎหมายและหลักฐานทางข้อเท็จจริงประกอบเพื่อที่ผู้
ประสานงานกลางจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะพิจารณาข้อร้องเรีนของท่านหรือไม่
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กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

ข้างล่างนี้เป็ นตัวย่างของแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วสาหรับเป็ นกรณีศกึ ษาเท่านัน้

ข้างล่างนี้เป็ นกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วกับรายละเอียดข้อร้องเรียนของผูป้ ระกอบการอาเซียน:
“ผมเป็ นกรรมการของบริษัท ให้คาปรึกษาในรัฐ X ผมได้รบั ข้อเสนอการจ้า งงานในบริษัท ให้คาปรึกษาในรัฐ Y และ
ประสงค์ทจ่ี ะพานักและอยู่ท่นี ัน่ ถาวร
ตามข้อเสนอการว่า จ้างของบริษัท ในรัฐ Y นัน้ ผมได้รบั แจ้งว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการทาใบอนุ ญาตการ
ทางานของผม อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนใช้เวลานานและเป็ นเวลาเกือบจะสามเดือนแล้วที่ใบอนุญาตให้ทางานถูกกักอยู่ท่ี
รัฐ Y ซึง่ อาจจะเสีย่ งทาให้ผมขาดโอกาสทีไ่ ด้ทางาน

ด้วยเหตุน้ี ผมจึงประสงค์ท่จี ะร้องเรียนรัฐ Y ผ่านบริษทั ของผมในรัฐ X ทีล่ ่าช้าในการออกใบอนุญาตการทางานของผม
โดยอาศัยเหตุท่วี ่าบริษทั ของผูร้ อ้ งนัน้ ตัง้ อยู่ในประเทศต้นทาง มูลฐานของการร้องเรียนของผมเป็ นไปตามความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาซึ่งยอมให้บุคคลที่มที กั ษะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีภายในอาเซียน
อีกทัง้ ยังมีความร่วมมือด้านการค้าบริการของอาเซียนด้วย ผมได้แนบหมายเลขจดทะเบียนธุรกิจของผมในรัฐ X และ
เอกสารทีก่ าหนดเพื่อการื่นข้อร้องเรียนในระบบ”
เมื่อจะยื่นข้อร้องเรียน ให้คลิกไปที่ ‘ยื่นข้อร้องเรียนของท่าน’ ขัน้ ที่ 4 ในหน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

ขัน้ ที่

4

การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST

เมื่อท่านได้ย่นื ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ระบบ ASSIST แล้ว หน้าข้างล่างนี้จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งท่านว่าอีเมลล์ยนื ยันการส่งข้อ
ร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST
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ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน

(a) ไปทีอ่ เี มลล์ของท่านตามที่ท่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เพื่อ
ขอให้ท่านยืนยันข้อร้องเรียนของท่านโดยคลิกไปที่ลิงค์ท่กี าหนดหรือโดยกดคัดและวางลิงค์ไปที่เว็บเบราว์เซอร์
อีกทัง้ ระบบ ASSIST ยังสามารถยืนยันได้ด้วยว่าอีเมลล์ท่ที ่านให้มานัน้ ถูกต้อง หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านจะ
ปรากฏอยู่ในอีเมลล์น้ี ในกรณีน้ี หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านคือ 16920181030
ข้างล่างนี้เป็ นอีเมลล์ทท่ี ่านจะได้รบั จากระบบ ASSIST

http://assist.asean.org/user/confirm_email
http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 16920181030

(b) คลิกไปที่ลงิ ค์ท่กี าหนดข้างต้นในอีเมลล์และหน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

การแจ้งเตือนข้างต้นจะบอกว่าข้อร้องเรียนของท่านจะได้รบั การตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางและท่านจะได้รบั แจ้งทาง
อีเมลล์ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 วันทาการว่า:
1) ข้อร้องเรียนจะได้รบ
ั การพิจารณาและได้ส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง หรือ
2) ข้อร้องเรียนไม่สมบูรณ์และได้ส่งกลับมาให้ท่านแก้ไข หรือ
3) ข้อร้องเรียนไม่รบ
ั การพิจารณาหากไม่เข้าเกณฑ์ของระบบ ASSIST หรือเป็ นข้อร้องเรียนทีไ่ ม่ถูกต้อง
ไปทีอ่ เี มลล์ของท่าน
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ได้รบ
ั อีเมลล์จากระบบ ASSIST ว่าอีเมลล์และข้อร้องเรียนของท่านถูกต้อง

(a) ไปที่อเี มลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST อีเมลล์น้ีจะระบุว่าท่านได้ยนื ยันข้อร้องเรียน
ของท่าน และผูป้ ระสานงานกลางได้ตรวจสอบความถูกต้องภายใต้ระบบ ASSIST ระบบ ASSIST จะส่งกลับไปหา
ท่านพร้อมด้วยมติว่าข้อร้องเรียนนี้จะได้รบั การพิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบั ไว้พอจารณาภายใน 10 ทาการ

ตามที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ในอีเมลล์ข้า งต้น ท่า นสามารถที่จะติด ตามความคืบ หน้ า โดยคลิกไปที่ลิง ค์ซ่ึง จะนาท่า นไปยัง แท็บ
‘ติดตามข้อร้องเรียน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

7

การติ ดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียนของท่าน

(a) ไปที่ลิง ค์ น้ี : http://assist.asean.org/user/login หรือ ไปที่แ ท็บ ‘ติด ตามข้อ ร้อ งเรีย น’ บนเมนู บ าร์ ข องเว็บ ไซต์ ร ะบบ
ASSIST เพจข้างนี้กจ็ ะปรากฏขึน้

(b) กรอกอีเมลล์ของท่านและรหัสติดตาม (หมายเลขข้อร้องเรียนของท่าน) ในช่องที่กาหนดเพื่อเข้าสู่ระบบ ในกรณีน้ี อีเมลล์
และรหัสติ ดตามของท่านคือ aseanenterprise0@gmail.com และ 16920181030

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST ทีท่ ่านสามารถติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนของท่าน

(c) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบสาเร็จ:

ตามที่ท่านได้เห็นหน้า จอแสดงผล การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้ว เกี่ยวกับ ข้อร้อ งเรีย นของท่า นจะได้ระบุเ อาไว้
ชัด เจนในหน้ า จอแสดงผล และรายการนี้ จะมีการแก้ไ ขเป็ นประจาภายหลังที่ไ ด้ม ีก ารด าเนิ น การในแต่ ละขัน้ ตอน
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของท่านทีไ่ ด้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึงได้ในหน้าจอแสดงผลของท่าน
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ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและแจ้งมติ ไปยังอีเมลล์ของท่ าน (รับไว้
พิ จารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบ
ั ไว้พิจารณา)

เมื่อผูป้ ระสานงานกลางได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและมีมติรบั ไว้พิจารณา/ ไม่สมบูรณ์ / ไม่รบั ไว้
พิจารณา ก็จะได้มกี ารส่งอีเมลล์ไปยังท่านภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันทีท่ ่านยื่นข้อร้องเรียน
หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้แจ้งกับผูร้ อ้ งภายใน 10 วันทาการภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ แล้ว ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั
การแจ้ง เตือ นอัต โนมัติผ่ า นอีเ มลล์จ ากระบบ ASSIST ภายใน 7 วัน ปฏิทิน ภายหลัง ทีไ่ ด้ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น ผู้
ประสานงานกลางจะต้องมีมติว่าจะรับ เรียกให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วัน
ทาการ
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของผู้ประสานงานกลาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ท่านยื่นข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั
ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST

Please login to your complaint for further details at on http://assist.asean.org/user/login

ในกรณีท่ขี ้อร้องเรียนของท่านซึ่งได้รบั การตรวจสอบและถูกปฏิ เสธไม่รบั ไว้พิจารณาโดยผู้ประสานงานกลาง โดยผู้
ประสานงานกลางเห็นว่ากรณีน้ีเป็ นเรื่องส่ วนตัวมากกว่าเรื่องของบริษทั จึงไม่ครอบคลุมตามความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ระบบ ASSIST จะอนุ ญาตให้ข้อร้องเรียนที่ย่นื โดยผู้ประกอบการอาเซียน (เช่น องค์กร
ผู้ แ ทนทางกฎหมายที่ จ ดทะเบี ย นถู ก ต้ อ ง และไม่ ใ ช่ บุ ค คลธรรมดา) เท่ า นั ้ น และการใช้ ช่ อ งทางนี้ โ ดย
ผ่านองค์กรผู้แทนทางกฎหมาย (ผู้ประกอบการอาเซียน) เพื่อที่จะแก้ไขปั ญหาซึ่งอ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและบุคคลธรรมดานัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะขยายเกณฑ์ของระบบ ASSIST ได้
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวันทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผูป้ ระสานงานกลางดาเนินการล่าช้า โดยผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผปู้ ระสานงานกลางให้ดาเนินการตามทีก่ าหนด
ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบอีเมลล์ตามข้างล่างนี้:
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:

ขันที
้ ่
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เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้ าจอแสดงผลโดยใช้อีเมลล์ของท่านและรหัสติ ดตามเพื่อตรวจสอบ
มติ จากผู้ประสานงานกลาง

หากท่านประสงค์ท่ีจะตรวจสอบมติแบบเต็ม จากผู้ประสานงานกลาง ท่านจะต้องเข้าสู่หน้า จอแสดงผลของท่า นใน
ระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึ่ง
ระบุว่าผูป้ ระสานงานการมีมติ ‘ไม่รบั พิ จารณา’ ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้ :

การปฏิ เสธไม่รบั พิ จารณาจะปรากฏโดยให้เหตุผลที่ ถกู ต้องและเพียงพอ ทัง้ นี้ ระบบ ASSIST จะถือว่าข้อร้องเรียนนี้ ไม่เคยยื่น
มาก่อน

ASSIST

ขัน้ ตอนสาธิตคาอธิบายแต่ละขัน้ สาหรับ กรณีศกึ ษาที่ 2
(การค้าในสินค้า)

ข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยสมาคมการค้าอาเซียนซึ่งกระทาในนาม
ของสมาชิ ก ผู้ประกอบการอาเซี ยน และได้รบั การพิ จารณา
โดยผู้ ป ระสานงานกลางแต่ ถ ู ก ปฏิ เสธไม่ ร ับ พิ จารณาใน
ภายหลังโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง
รายละเอียดโดยย่อของกรณี ศึกษา: กรณีน้ีเป็ นกรณีท่ขี อ้ ร้องเรียน
ได้รบั การพิจารณาแล้วผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST ซึง่ ได้ย่นื
อย่างถูกต้องโดยสมาคมการค้าอาเซียนซึ่งกระทาในนามของสมาชิก
ผู้ประกอบการอาเซีย น (เช่น เป็ น ข้อ ร้อ งเรีย นที่ส มบูร ณ์ และอยู่ใน
เกณฑ์ของระบบ ASSIST) โดยข้อร้องเรียนที่ต้องยื่น โดยสมาคมการ
อาเซียนนัน้ เหตุผลก็เพราะว่าผูป้ ระกอบการอาเซียนประสงค์ท่จี ะไม่
เปิ ดเผยตัวตน อย่างไรก็ตามกรณีน้พี บว่าข้อร้องเรียนถูกปฏิเสธไม่รบั
ไว้พจิ ารณาโดยประเทศปลายทางด้วยเหตุทว่ี ่าข้อร้องเรียนนี้ได้มกี าร
พิจ ารณาข้อ ร้อ งเรีย นผ่ า นกลไกขององค์ ก ารการค้า โลกแล้ ว โดย
ประเทศที่ผปู้ ระกอบการอาเซียนได้จดทะเบียน (ที่ซ่งึ ประเทศต้นทาง
ตัง้ อยู่) พิพ าทกับ ประเทศปลายทาง ในกรณี น้ี การปฏิเ สธไม่ ร ับ
พิจ ารณาของประเทศปลายทางนั น้ มีมูล เหตุท่ีเ พีย งพอและตกอยู่
ภายใต้ อ านาจอธิป ไตยของรัฐ สมาชิก อาเซีย นและภายในระบบ
ASSIST

ราคาศุ ล กากร ภาษี ส รรพสามิ ต ภาษี ท างสุ ข ภาพ ระเบี ย บ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ข้อกาหนดในการอนุญาตให้คา้ ปลีก และการค้าประกัน
การนาเข้าซึง่ เรียกเก็บจากผูน้ าเข้าบุหรี่ สมาคมการค้าอาเซียนอ้างว่า
ประเทศปลายทางด าเนิ น การมาตรการเหล่ า นี้ บ างส่ ว นและไม่
เหมาะสมอัน ขัด ต่ อ มาตรา 57 แห่ ง ความตกลงการค้า สิน ค้า ของ
อาเซียน ซึ่งประกอบอยู่ในความตกลงอาเซียน ประกอบกับความตก
ลง WTO ว่ า ด้ ว ยการประเมิน ราคาศุ ล กากรโดยอนุ โ ลม ตามข้อ
ร้องเรียนของสมาคมการค้าอาเซียน ประเทศปลายทางไม่ได้ใช้ราคา
ซื้อขายของทีน่ าเข้าเป็ นฐานหลักของการประเมินราคาศุลกากรและไม่
จาต้องใช้วธิ กี ารประเมินราคาตามมาตรา 57 แห่งความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียนดังกล่าว แต่ใช้วธิ ีการประเมินราคาที่ไม่ไ ด้อ ยู่ใน
ฐานใดของความตกลง นอกจากนี้ สมาคมการค้าอาเซียนอ้างว่ากรอบ
การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิสองฝ่ ายกาหนดให้ผคู้ า้ ปลีกยาสูบ และ/หรือบุหรี่
ต้อ งถือ ใบอนุ ญ าตฝ่ ายเดีย วที่จ ะขายบุ ห รี่ใ นประเทศและที่น าเข้า
เท่านัน้ เป็ นการไม่สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน ปี ค.ศ. 1994 เพราะว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ่อสินค้าที่นาเข้า
ด้อยกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ

ข้อร้องเรียนทีเ่ กี่ยวกับมาตรการทางการเงินและศุลกากรของประเทศ
ปลายทางที่ก ระทบต่ อ บุ ห รี่ท่ีน าเข้า มาจากประเทศต้น ทางมายัง
ประเทศปลายทาง มาตรการดังกล่าวรวมทัง้ แนวปฏิบตั กิ าประเมิน

รายชื่อตัวแสดงและตัวย่อ:
•
•
•
•
•

ผูร้ อ้ ง = สมาคมการค้าอาเซียน = ผูป้ ระกอบการอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน = ผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST (CA)
ประเทศต้นทาง = หน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง (HCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน X (AMS-X)
ประเทศปลายทาง = หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (DCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน Y (AMS-Y)
หน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง = หน่วยงานรับผิดชอบ (RAs)
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ไปที่เว็บไซต์ระบบ ASSIST (hTTP://ASSIST.ASEAN.oRG)

หากท่านสงสัยว่ากรณีของท่านเป็ นปั ญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่านเป็ นธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประสงค์ท่จี ะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผกู พันและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทัง้ ยังได้รบั แนวทางแก้ไข
ปัญหาทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถไปทีล่ งิ ค์ต่อไปนี้: http://assist.asean.org.
ข้างล่างนี้คอื โฮมเพจของระบบ ASSIST

ขัน้ ที่
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เลือกแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’ (สัญลักษณ์สมาคมการค้าอาเซียน)

หากท่านเป็ นสมาคมการค้าอาเซียนและได้ย่นื ข้อร้องเรียนซึ่งกระทาไปในนามของสมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก (แบบนิรนาม)
ซึง่ ประสบกับปั ญหาการค้าแบบเดียวกัน ให้คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘สมาคมการค้าอาเซียน’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’
พึงระลึกว่าในฐานะของสมาคมการค้าอาเซียน ทาจาเป็ นต้องยื่นข้อร้องเรียนในนามของท่านเองเนื่องจากสมาชิกไม่ประสงค์จะเปิ ดเผย
ตัวตน ทัง้ นี้ องค์กรผู้แทนอาเซียนรวมทัง้ สมาคมการค้าสามารถที่จะยื่นข้อร้องเรียนพิพาทกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตนได้จด
ทะเบียนตราบเท่าที่ปัญหาทางการค้านัน้ มีลกั ษณะข้ามพรมแดน

เมื่อท่านคลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘สมาคมการค้าอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ข้า งล่า งเพื่อให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ปั ญ หาทางการค้า ที่ท่า นกาลังเผชิญอยู่อ ย่า ง
เพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์ หากผูร้ อ้ งไม่แน่ ใจ
ว่าจะกรอกอะไรในช่องดังกล่าว สัญลักษณ์ป่ ุม จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียดคาแนะนาว่าต้องกรอก
อะไรในแต่ละช่องของ โปรดคลิกเข้าไปเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าท่านกรอกข้อความในช่องถูกต้อง
ในส่วนของ ‘รายละเอียด’ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST จะสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง่ารายละเอียดข้อร้องเรียนนัน้ เพียงพอที่จะระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนในบริบทเฉพาะของความตกลงอาเซียน
ต่างๆ นอกจากนี้ โปรดบรรยายข้อร้องเรียนของท่านด้วยข้อโต้แย้งทางกฎหมายและหลักฐานทางข้อเท็จจริงประกอบเพื่อที่ผู้
ประสานงานกลางจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะพิจารณาข้อร้องเรีนของท่านหรือไม่
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กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

ข้างล่างนี้เป็ นตัวย่างของแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วสาหรับเป็ นกรณีศกึ ษาเท่านัน้

ตามทีต่ วั อย่างได้ให้รายละเอียดข้อร้องเรียนทีช่ ดั เจนและกระชับ ข้างล่างนี้เป็ นกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วกับรายละเอียดข้อร้องเรียน:
“เราเป็ นสมาคมผูค้ า้ บุหนี่ซ่งึ เป็ นผูแ้ ทนของบริษทั บุหรีท่ จ่ี ดทะเบียนในรัฐ X เราประสงค์ทจ่ี ะยื่นข้อร้องเรียนพิพาทกับรัฐ Y ที่
เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินและศุลกากรต่างๆ ที่กระทบกับบุหรี่ซ่งึ ส่งออกจากรัฐ X ไปยังรัฐ Y รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิกา
ประเมินราคาศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทางสุขภาพ ระเบียบภาษีมูลค่าเพิม่ ข้อกาหนดในการอนุญาตให้คา้ ปลีก และ
การค้าประกันการนาเข้าซึง่ เรียกเก็บจากผูน้ าเข้าบุหรี่
ประเทศปลายทางดาเนินการมาตรการเหล่านี้บางส่วนและไม่เหมาะสมอันขัดต่อมาตรา 57 แห่งความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน ซึ่งประกอบอยู่ในความตกลงอาเซียน ประกอบกับความตกลง WTO ว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรโดยอนุโลม
ตามข้อร้องเรียนของสมาคมการค้าอาเซียน ประเทศปลายทางไม่ได้ใช้ราคาซื้อขายของทีน่ าเข้าเป็ นฐานหลักของการประเมิน
ราคาศุลกากรและไม่จาต้องใช้วธิ กี ารประเมินราคาตามมาตรา 57 แห่งความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนดังกล่าว แต่ใช้
วิธกี ารประเมินราคาทีไ่ ม่ได้อยู่ในฐานใดของความตกลง
นอกจากนี้ กรอบการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิสองฝ่ ายของรัฐ Y กาหนดให้ผคู้ ้าปลีกยาสูบ และ/หรือบุหรีต่ ้องถือใบอนุญาตฝ่ าย
เดียวทีจ่ ะขายบุหรีใ่ นประเทศและทีน่ าเข้าเท่านัน้ เป็ นการไม่สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
ปี ค.ศ. 1994 เพราะว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ่อสินค้าทีน่ าเข้าด้อยกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ”
เมื่อจะยื่นข้อร้องเรียน ให้คลิกไปที่ ‘ยื่นข้อร้องเรียนของท่าน’ ขัน้ ที่ 4 ในหน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

ขัน้ ที่

การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST

4

การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

5

ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน

(a) ไปทีอ่ เี มลล์ของท่านตามที่ท่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เพื่อ
ขอให้ท่านยืนยันข้อร้องเรียนของท่านโดยคลิกไปที่ลิงค์ท่กี าหนดหรือโดยกดคัดและวางลิงค์ไปที่เว็บเบราว์เซอร์
อีกทัง้ ระบบ ASSIST ยังสามารถยืนยันได้ด้วยว่าอีเมลล์ท่ที ่านให้มานัน้ ถูกต้อง หมายเลขข้อร้องเรียนของท่า นจะ
ปรากฏอยู่ในอีเมลล์น้ี ในกรณีน้ี หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านคือ 17420181031.
ข้างล่างนี้เป็ นอีเมลล์ทท่ี ่านจะได้รบั จากระบบ ASSIST

http://assist.asean.org/user/confirm_email
http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 17420181031

(b) คลิกไปที่ลงิ ค์ท่กี าหนดข้างต้นในอีเมลล์และหน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

การแจ้งเตือนข้างต้นจะบอกว่าข้อร้องเรียนของท่านจะได้รบั การตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางและท่านจะได้รบั แจ้งทางอีเมลล์
ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 วันทาการว่า:
1) ข้อร้องเรียนจะได้รบั การพิจารณาและได้ส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง หรือ
2) ข้อร้องเรียนไม่สมบูรณ์และได้ส่งกลับมาให้ท่านแก้ไข หรือ
3) ข้อร้องเรียนไม่รบั การพิจารณาหากไม่เข้าเกณฑ์ของระบบ ASSIST หรือเป็ นข้อร้องเรียนทีไ่ ม่ถูกต้อง
ไปทีอ่ เี มลล์ของท่าน

ขัน้ ที่

6

ได้รบ
ั อีเมลล์จากระบบ ASSIST ว่าอีเมลล์และข้อร้องเรียนของท่านถูกต้อง

ไปที่อเี มลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST อีเมลล์น้ีจะระบุว่าท่านได้ยนื ยันข้อร้องเรียนของท่าน
และผูป้ ระสานงานกลางได้ตรวจสอบความถูกต้องภายใต้ระบบ ASSIST ระบบ ASSIST จะส่งกลับไปหาท่านพร้อมด้วยมติ
ว่าข้อร้องเรียนนี้จะได้รบั การพิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบั ไว้พอจารณาภายใน 10 ทาการ

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseantradeassociation@gmail.com / 17420181031

ตามที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ในอีเมลล์ข้า งต้น ท่า นสามารถที่จะติด ตามความคืบ หน้ า โดยคลิกไปที่ลิง ค์ซ่ึง จะนาท่า นไปยัง แท็บ
‘ติดตามข้อร้องเรียน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST
ขัน้ ที่

7

การติ ดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียนของท่าน

(a) ไปที่ลิงค์น้ี: http://assist.asean.org/user/login หรือ ไปที่แท็บ ‘ติดตามข้อ ร้อ งเรีย น’ บนเมนู บาร์ข องเว็บไซต์ ร ะบบ
ASSIST เพจข้างนี้กจ็ ะปรากฏขึน้

(b) กรอกอีเมลล์ของท่านและรหัสติดตาม (หมายเลขข้อร้องเรียนของท่าน) ในช่องที่กาหนดเพื่อเข้าสู่ระบบ ในกรณีน้ี อีเมลล์
และรหัสติดตามของท่านคือ aseantradeassociation@gmail.com และ 17420181031.

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST ทีท่ ่านสามารถติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนของท่าน

(c) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบสาเร็จ:

ตามที่ท่านได้เห็นหน้า จอแสดงผล การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้ว เกี่ยวกับ ข้อร้อ งเรีย นของท่า นจะได้ระบุเ อาไว้
ชัด เจนในหน้ า จอแสดงผล และรายการนี้ จะมีการแก้ไ ขเป็ นประจาภายหลังที่ไ ด้ม ีก ารด าเนิ น การในแต่ ละขัน้ ตอน
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของท่านทีไ่ ด้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึง ได้ในหน้าจอแสดงผลของท่าน

ขัน้ ที่

8

ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและแจ้งมติ ไปยังอีเมลล์ของท่ าน
(รับไว้พิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบ
ั ไว้พิจารณา)

เมื่อผูป้ ระสานงานกลางได้เสร็จสิน้ การตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและมีมติรบั ไว้พจิ ารณา/ ไม่สมบูรณ์/ ไม่รบั ไว้พจิ ารณา
ก็จะได้มกี ารส่งอีเมลล์ไปยังท่านภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันทีท่ ่านยื่นข้อร้องเรียน
หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้ดาเนินการแต่อย่างใด ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์จาก
ระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังทีไ่ ด้ม ีการยืน่ ข้อร้อ งเรียน ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ข้า งต้น ผู้ประสานงานกลาง
จะต้องมีมติว่าจะรับ เรียกให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทาการ

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของผู้ประสานงานกลาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ท่านยื่นข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั
ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.

ในกรณีน้ี อีเมลล์ขา้ งต้นแสดงว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาโดยผูป้ ระสานงานกลาง อีเมลล์ยงั ได้แจ้งท่านด้วย
ว่าข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐ Y (หน่ วยงานที่
รับผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ที่ซ่งึ ท่านประสบกับปั ญหาทางการค้าและที่ท่ขี อ้ ร้องเรียนของท่านพิพาทไปถึง
เพื่อ หาทางออก หน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ Y จะใช้เวลา 10 วัน ทาการเพื่อ ทาการตรวจสอบข้อ
ร้อ งเรีย นของท่าน แล้ว จึงมีมติว่าจะรับหรือ ไม่ร บั ไว้พ ิจารณา หรือ ส่ งกลับมายังท่านพร้อ มเรีย กให้ส่ งข้อ มูล เพิ่มเติม
ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางซึ่งเป็ นหน่วยงาน (หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ของรัฐ X
(ประเทศต้นทางของท่าน) ก็จะได้รบั แจ้งเมื่อข้อร้องเรียนของท่านถูกยื่นเข้ามาในระบบ
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวนทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผูป้ ระสานงานกลางดาเนินการล่าช้า โดยผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผปู้ ระสานงานกลางให้ดาเนินการตามทีก่ าหนด
ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั อีเมลล์ตามข้างล่างนี้:

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:

ขัน้ ที่
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เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้าจอแสดงผลโดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามเพื่อตรวจสอบมติจากผู้
ประสานงานกลาง

หากท่านประสงค์ท่ีจะตรวจสอบมติแบบเต็ม จากผู้ประสานงานกลาง ท่านจะต้องเข้าสู่หน้า จอแสดงผลของท่า นใน
ระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึ่ง
ระบุว่าผูป้ ระสานงานการมีมติ ‘รับพิ จารณา’ ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้ :

ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ในขัน้ ที่ 8 เมื่อข้อร้องเรียนได้รบั การพิจารณาโดยผูป้ ระสานงาน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสาน
ในประเทศปลายทางในรัฐ Y ที่ซ่งึ ประสบปั ญหาทางการค้า หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y จะใช้เวลา 10
วันทาการเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนและมีมติว่าจะรับหรือไม่ร บั ไว้พจิ ารณา ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะให้หน่ ว ยงาน
ประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรีย นและปรึกษาหารือกับหน่ วยงานในประเทศที่
เกี่ย วข้อ ง เมื่อ หน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางตอบกลับ ท่านจะได้ร บั อีเมลล์ในระบบ ASSIST แจ้งท่านว่าข้อ
ร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับ จากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียน
ของท่านไว้พจิ ารณา ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST

ขัน้ ที่
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ได้รบั อีเมลล์แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับมติ ของรัฐ Y ในข้อร้องเรียนของท่าน และได้รบั การ
พิ จารณาโดยผู้ประสานงานกลาง

(a) ไปที่อเี มลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST จะได้ระบุมติของหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน ในกรณีน้ี ข้อร้องเรียนของท่านถูกปฏิ เสธไม่รบั ไว้พิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทางในรัฐ Y

กระบวนการนี้จะแตกต่างเล็กน้อยกับกรณีทขี ่ อ้ ร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง ภายใน 10 วันทาการหลังจากทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูป้ ระสานงานกลางว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณา
โดยหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y และหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางจะประสานกับ
หน่วยงานในประเทศทีม่ อี านาจรับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบเพือ่ วิเคราะห์รายละเอียดข้อร้องเรียนของท่าน
เมือ่ หน่วยงานรับผิดชอบทบทวนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาและส่งกลับมายังผูป้ ระสานงานกลางภายใน 40 วันทา
การนับจากวันทีห่ น่วยงานประสานในประเทศปลายทารับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา และเพือ่ ให้เป็ นไปตามกรอบระยะเวลา
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจึงควรต้องกาหนดระยะเวลาเพือ่ แสวงหาทางออกแก่หน่ วยงานรับผิดชอบ ทัง้ นี้
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางมีหน้าทีแ่ จ้งแก่ผู้ประสานงานกลางถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วกับกรอบระยะเวลา
ระหว่างตนและหน่วยงานในประเทศ

ผู้ประสานงานกลางอาจจะขยายกรอบระยะเวลาเพิม่ ขึ้น สูงสุ ดไม่เกิน 20 วัน ทาการเมือ่ หน่ ว ยงานประสานในประเทศ
ปลายทางร้อ งขอ ระบบจะแจ้งโดยอัต โนมัติเมือ่ ใกล้ถึงกาหนดระยะเวลา (โดยปกติจะประมาณ 10 วัน ทาการก่อ นสิ้น
ระยะเวลาทีก่ าหนด) หากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางเลยกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะต้องส่งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหาให้กบั ผู้ประสานงานกลาง ระบบออนไลน์จะแจ้งแก่ผปู้ ระสานงานกลางให้ตดิ ตามกับหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง
ท่านจะได้รบั แจ้งทางอีเมลล์เป็ นครัง้ ที ่ 2 จากระบบ ว่าหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ได้แจ้งข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากและผูป้ ระสานงานได้รบั ไว้พจิ ารณาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ เม่อข้อร้องเรียนถูก “ปฏิ เสธไม่รบั ไว้พิจารณา” โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง ท่าน
อาจจะไม่ได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลา 10 วันทาการ การปฏิเสธและเหตุแห่ งการปฏิเสธของ
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะถู กส่ งไปยังผู้ประสานงานกลางผ่ านระบบ ASSIST ภายใน 10 วัน ท าการ ผู้
ประสานงานกลางจะตรวจสอบภาษาและความเพียงพอของข้อมูลภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่ได้รบั อีเมลล์ปฏิเสธไม่รบั
ไว้พจิ ารณาของทีห่ น่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
หากผูป้ ระสานงานกลางยอมรับในการปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธหลังจากทีไ่ ด้มกี ารตรวจสอบและยอมรับแล้ว ก็จะส่งมติ
นัน้ ไปยังอีเมลล์ของท่าน ดังเช่นที่ปรากฏข้างต้น หากผูป้ ระสานงานกลางไม่พอใจในการปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธของ
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางนัน้ ระบบ ASSIST จะยอมให้ผปู้ ระสานงานกลางเรียกให้หน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทางยืนยันการปฏิเสธนัน้ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การกระทาเช่นว่านัน้ ไม่มผี ลผูกพันต่อหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
และหากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ตอบกลับมาภายใน 5 วันทาการ ระบบออนไลน์จะส่งต่อการปฏิเสธนัน้ ไปยังผู้
ร้องโดยอัตโนมัติ
หากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ได้ดาเนินการแต่อย่างใด หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะได้รบั การ
แจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณาโดยผู้
ประสานงานกลาง ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ข้างต้น หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องมีมติว่าจะรับหรือปฏิเสธไม่รบั
พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทาการนับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST เกีย่ วกับมติของหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางภายในกรอบระยะเวลาที ่
กาหนด (10 วันทาการ) นับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา นัน้ หมายความว่าหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทางดาเนินการล่าช้า โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วัน ปฏิทิน ภายหลัง ทีไ่ ด้ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น) โดยแจ้ง ให้ ห น่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดโดยพลัน

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครั้งที่ 2 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

(b) เข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7
(a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามา
อยู่ใน ‘ประวัติ’ ซึ่งระบุว่าแนวทางแก้ไขปั ญหาได้รบั การเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญ หา/การตอบกลับจาก
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในระบบ ASSIST ซึ่งได้รบั การพิจารณาแล้วจากผูป้ ระสานงานกลางก็จะปรากฎ
อยู่ในย่อหน้แรกของหน้าจอแสดงผลของท่าน

ข้างล่างนี้เป็ นการตอบกลับโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง:
“กรณีของผูร้ อ้ งนัน้ เป็ นกรณีเดียวกับรัฐ X ได้ย่นื ข้อพาทกับรัฐ Y ในกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ในความเป็ นจริงแล้ว เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2008 รัฐ X ได้รอ้ งขอให้มคี ณะกรรมการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการประเมินราคาศุลกากรของรัฐ Y
ทีม่ ตี ่อบุหรีท่ น่ี าเข้า และในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2008 องค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ได้ตงั ้ คณะกรรมการ
ขึน้ และได้รบั เวียนแจ้งรายงานไปยังสมาชิกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2010 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2011 รัฐ Y ได้
แจ้งต่อองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ว่าประสงค์ทจ่ี ะอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ในประเด็นที่เกีย่ วกับการตีความ
ข้อกฎหมายทีค่ รอบคลุมรายงานเกีย่ วกับมติของคณะกรรมการ วันที่ 17 มิถุนายน 2011 รายงานของคณะกรรมการอุทธรณ์
ได้เวียนแจ้งแก่สมาชิก และในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎคม 2011 องค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO มีความเห็นยืนตาม
รายงานคณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะกรรมการชัน้ ต้น ซึ่งถูกปรับแก้โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2011
รัฐ Y แจ้งแก่องค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ว่าประสงค์ทจ่ี ะดาเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อกาหนดขององค์กรระงับข้อ
พิพาทของ WTO ซึง่ สอดคล้องกับพันธกรณีของ WTO แต่ตอ้ งใช้เวลาพอสมควรที่จะดาเนินการดังกล่าว วันที่ 23 กันยายน
2011 ทัง้ รัฐ X และรัฐ Y ต่างแจ้งแก่องค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ว่าทัง้ สองได้ตกลงกรอบระยะเวลาการดาเนินการของ
รัฐ Y ตามข้อเสนอแนะและข้อกาหนดขององค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO และในการประชุมขององค์กรระงับข้อพิพาทของ
WTO วันที่ 28 มกราคม 2013 รัฐ Y รายงานว่าตนได้บรรลุในขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการการดาเนินการแล้ว
อย่างไรก็ตาม รัฐ X ไม่เห็นด้วยที่รฐั Y ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อกาหนดขององค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO แล้ว
อย่างเต็มที่ ในการประชุมขององค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013 รัฐ X แสดงความกังวลว่าตนไม่ได้
รับแจ้งความคืบหน้าเกีย่ วกับการแก้ไขปั ญหาทีไ่ ม่สอดคล้องกับ WTO ทีเ่ หลืออยู่ และเสริมว่าตนจะดาเนินการตามขัน้ ตอนที่
เหมาะสมต่อไป ในการประชุมขององค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO วันที่ 18 มิถุนายน 2014 รัฐ Y รายงานว่าตนไม่จาต้อง
ดาเนินการแต่อย่างใดเพิม่ เติมตามข้อเสนอแนะและข้อกาหนดขององค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ซึ่งรัฐ X ไม่ยอมรับและ
เห็นว่ารัฐ Y ละเลยทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
แม้ว่าจะไม่มคี วามตกลงระหว่างรัฐ X และรัฐ Y ว่าข้อพิพาทในกลไกของ WTO จะระงับไปหรือไม่ แต่ขอ้ ร้องเรียนที่ย่นื ผ่านระบบ
ASSIST เป็ นสิง่ ที่รฐั Y เห็นว่าประเด็นนี้ได้รบั การแก้ไขปั ญหาไปแล้วภายในกลไกของ WTO รวมทัง้ ในแง่ของพันธกรณีอาเซียนที่
ผูร้ อ้ งได้อา้ งเอาไว้ในข้อร้องเรียนของระบบ ASSIST ดังนัน้ รัฐ Y จึงปฏิเสธไม่รบั ข้อร้องเรียนของระบบ ASSIST ไว้พจิ ารณา”

(c) ในตอนท้ายของอีเมลล์จากระบบ ASSIST ใน 10 (a) ข้างต้น ท่านจะต้องระบุว่าท่านพอใจหรือไม่กบั มติของหน่วยงาน
ประสานในประเทศปลายทาง และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่องนี้ ท่านสามารถที่จะเลือก ‘พอใจ’ หรือ ‘ไม่พอใจ’
ในช่องทีก่ าหนด

ในกรณีน้ี ผูป้ ระกอบการอาเซียนเลือก ‘พอใจ’

ขัน้ ที่

11

ให้ความเห็นของท่านกับแนวทางแก้ไขปัญหา/มติ ที่เสนอโดยรัฐ Y ในแบบสอบถามความพึงพอใจ และได้รบั
อีเมลล์ให้รบั ทราบจากระบบ ASSIST

เมื่อท่านเลือก ‘พอใจ/ไม่พอใจ’ในขัน้ ตอนที่ 10 (c) ข้างต้น เพจจะพาท่านไปยังหน้าข้างล่างนี้เพื่อขอให้ท่านตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และให้ความเห็น โดยแฉพาะหากท่านไม่พอใจในแนวทางแก้ไขปัญหา/มติทเ่ี สนอ

(a) กรอกข้อความลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ในกรณีน้ี สมาคมการค้าอาเซียนพึงพอใจกับแนวทางแก้ไขปัญหา/มติท่ี
เสนอของระบบ ASSIST จึงได้ระบุไว้เช่นนัน้

(b) ไปที่อีเ มลล์ของท่ าน ท่ านจะได้รับข้อ ความใหม่ 1 หรือ 2 ฉบับ (หากท่ านกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ) จากระบบ
ASSIST ซึ่งรับทราบการรับมติท่เี สนอโดยรัฐ Y สาเนามติดงั กล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางและ
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางด้วยเช่นกัน
อีเมลล์รบั ทราบฉบับแรกจากระบบ ASSIST

อีเมลล์รบั ทราบฉบับทีส่ องจากระบบ ASSIST
หากท่านได้ให้ความเห็นลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ฉบับทีส่ องข้างล่างนี้ เพือ่ รับทราบการตอบของ
ท่านต่อข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาทีส่ ่งจากระบบ ASSIST ไปยังท่าน หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง และ
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง

(c) เข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7
(a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลขัน้ สุดท้ายปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้า
มาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่าท่านพึงพอใจกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาภายใต้ระบบ ASSIST

(d) หากท่านประสงค์จะตรวจสอบความเห็นที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้คลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘แว่นขยาย’
หน้าจอข้างล่างนี้กจ็ ะปรากฎ

ในกรณีท่ไี ม่มีขอ้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาผ่านระบบ ASSIST หรือหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางมีมูลน่าเชื่อว่าตน
ปฏิบตั ติ ามความมุ่งหมายของอาเซียนแล้ว และข้อร้องเรียนนัน้ ไม่มีมูล ให้ขอ้ ค้นพบและมูลเหตุน้ีส่งไปยังผูป้ ระสานงานกลางโดย
พลัน ซึ่งจะได้แจ้งแก่ผู้ร้องต่อไป หากผูร้ ้องประสงค์และผ่านหน่ วยงานประสานในประเทศต้นทางและ หน่วยงานการจดทะเบียน
ของสมาชิกอาเซียน ผูร้ ้องอาจจะส่งต่อข้อ ร้องเรียนไปยังองค์กรระดับเจ้าหน้าที่อ าวุโสเพื่อ ติดตามการดาเนินงานตามพันธกรณี
ความตกลงของอาเซียน หรือประเทศสมาชิกอาเซียนหรือกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนผ่านหน่วยงานการจดทะเบียนธุรกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อระงับข้อพิพาททางศาลหรือกลไกระงับข้อพิพาทอื่นๆ (เช่น การไกล่เกลีย่ การประณีประนอม หรือการ
อนุญาโตตุลาการ) ภายในเขตอานาจของประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้
ระบบ ASSIST จะถือว่าขัน้ ตอนนี้ เป็ นหนึ่ งในกรณี ที่ข้อร้องเรียนถูกปฏิ เสธไม่รบั ไว้พิจารณาและไม่ได้ มี การ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
พึงทราบว่าระยะเวลาแก้ไขปั ญหาการค้าข้ามพรมแดนภายใต้ระบบ ASSIST จะใช้เวลาไม่เกิ น 40 วันทาการ
หรือ 2 เดือนปฏิ ทิน (เว้นแต่จะได้มีการขยายระยะเวลาออกไปสูงสุดไม่เกิ น 20 ทาการ) นับจากวันที่ได้รบั ข้อ
ร้องเรียน

ASSIST

ขัน้ ตอนสาธิตคาอธิบายแต่ละขัน้ สาหรับ กรณีศกึ ษาที่ 3
(สินค้าและผลิตภัณฑ์)

ข้อร้องเรีย นที่ ยื่น โดยทนายความหรือ สานั กงานกฎหมายที่
จดทะเบียนในอาเซียนซึ่งกระทาในนามของลูกความ ซึ่งก็คือ
ผู้ ป ระกอบการอาเซี ยน และได้ ร ั บ การพิ จารณา โดย ผู้
ประสานงานกลางและได้ ร ับ ข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง ซึ่งเป็ นที่
พอใจแก่ผ้ปู ระกอบการอาเซียน
รายละเอียดโดยย่อของกรณี ศึกษา: กรณีน้ีเป็ นกรณีท่ขี อ้ ร้องเรียน
ได้รบั การพิจารณาแล้วผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST ซึง่ ได้ย่นื
อย่ างถูกต้อ งโดยทนายความ/ส านั กงานกฎหมายที่จดทะเบีย นใน
อาเซียน (ทนายความอาเซียน) โดยกระทาในนามของลูกความ ซึ่งก็
คือ ผู้ป ระกอบการอาเซีย น ทัง้ นี้ ประเทศปลายทางได้ย อมรับ ไว้
พิจารณาว่าเป็ นประเด็นที่ตนประสงค์จะเข้ามาแก้ไขกับทนายความ
อาเซียนผ่านระบบ ASSIST และติดต่อหน่วยงานในประเทศที่เกีย่ วข้อง
เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาให้กบั ทนายความอาเซียน ในกรณีน้ี
ประเทศต้น ทางไม่ไ ด้เข้ามามีส่ ว นร่ว ม แต่ข นั ้ ตอนอื่น ๆ ทัง้ หมดใน
ระบบ ASSIST รวมทัง้ การร้องขอเบื้องต้นโดยผู้ประสานงานกลางเพื่อ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมจากทนายความอาเซียนนัน้ เป็ นการจาลองขึน้ เพื่อเป็ น
การสาธิตการตรวจสอบระบบ ASSIST แบบเต็มรูป

ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตจากน้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์
ทางอาหารที่มนี ้ ามันปาล์มเป็ นส่วนประกอบซึ่งเรียกเก็บจากประเทศ
ปลายทางภายใต้หมวด 1000 มาตรา 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวง
สาธารณสุ ข ค.ศ. 2015 มาตรการนี้ ไ ด้ ร ับ การรับ รองโดยประเทศ
ปลายทางที่รเิ ริม่ คิดภาษีจากอาหารที่มรี ะดับน้ าตาลและไขมันที่อิ่มตัว
สูง อันเป็ น ของยุทธศาสตร์แทรก ยุทธศาสตร์หนึ่งในการแก้ไขปั ญหา
โรคอ้ว นในประเทศปลายทาง ทนายความอาเซีย นอ้างว่ามาตรการ
ประเทศปลายทางนัน้ มุ่งเป้ าไปที่น้ ามันปาล์ม อย่ างชัดเจน และไม่ใช่
ส่ ว นประกอบไขมัน อิ่มตัว ที่มีอ ยู่ใ นน้ า มัน ปาล์ ม และผลิต ภัณฑ์ทาง
อาหารที่มนี ้ ามันปาล์มเป็ นส่วนประกอบ ด้วยเหตุน้ี จึงเป็ นการเลือ ก
ปฏิบัติกับน้ ามัน ปาล์มและเป็ น การแบ่งแยกสิน ค้าโดยรวมแทนที่จะ
รณรงค์ใ ห้ล ด/ละ/เลิก การบริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีไ ขมัน อิ่มตัว สูง หรือ
ไขมัน ที่ไ ด้จ ากพืช หรือ สัต ว์ ทัง้ นี้ ทนายความอาเซีย นร้อ งเรี ย นดัง
ปรากฏอยู่ในข้อร้องเรียนของระบบ ASSIST ว่ามาตรการนี้ท่ปี ระเทศ
ปลายทางหัน มาประกาศใช้ข ดั กับมาตรา 6 แห่ งความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน (ว่าด้วยการปฏิบตั เิ ยีย่ งคนในชาติเมื่อเกีย่ วเนื่องกับ
ภาษีและข้อบังคับภายใน) เพราะเลือกปฏิบตั ิกบั น้ ามันปาล์มทัง้ หมด
แต่ไม่บงั คับกับผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะใกล้เคียงกันอื่นๆ ซึง่ ผลิตและขาย
ในประเทศปลายทางเอง (ผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่มไี ขมันอิม่ ตัวสูงจาก
ถัวเหลื
่ อง น้ามันทานตะวัน น้ามันเรพซีด น้ามันข้าวโพด น้ามันจากถัว่
ลิสง และไขสัตว์)

รายชื่อตัวแสดงและตัวย่อ:
•
•
•
•
•

ผูร้ อ้ ง = ทนายความหรือสานักงานกฎหมายอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน = ผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST (CA)
ประเทศต้นทาง = หน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง (HCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน X (AMS-X)
ประเทศปลายทาง = หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (DCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน Y (AMS-Y)
หน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง = หน่วยงานรับผิดชอบ (RAs)

ขัน้ ที่

1

ไปที่เว็บไซต์ระบบ ASSIST (httP://ASSISt.ASEAN.oRG)

หากท่านรูส้ กึ ว่ากรณีของท่านเป็ นปั ญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่านเป็ นธุรกิจทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสมาชิก
อาเซียนและประสงค์ท่จี ะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผูกพันและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทัง้ ยังได้รบั แนวทางแก้ไขปั ญหาที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถไปทีล่ งิ ค์ต่อไปนี้: http://assist.asean.org.
ข้างล่างนี้คอื โฮมเพจของระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

2

เลือกแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’ (สัญลักษณ์ ทนายความหรือสานักงานกฎหมายอาเซียน)

(a) หากท่านเป็ นทนายความหรือสานักงานกฎหมายอาเซียนและได้ย่นื ข้อร้องเรียนซึ่งกระทาไปในนามของลูกความของ
ท่าน (เช่น ผูป้ ระกอบการอาเซียนที่มปี ั ญหาทางการค้า) และได้รบั อนุญาตตามกฎหมายในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ลูกความของท่านมีถิ่นพานักอยู่หรือที่ท่ขี ้อพิพาทไปถึง ให้คลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘ทนายความหรือสานักงานกฎหมาย
อาเซียน’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’

(b) เมื่อท่านคลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ทนายความหรือสานักงานกฎหมายอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

(c) ในฐานะทีเ่ ป็ นทนายความหรือสานักงานกฎหมายทีจ่ ดทะเบียนในอาเซียน ท่านจะต้องกรอกข้อร้องเรียนในชื่อของท่าน
และ/หรือชื่อสานักงานกฎหมายของท่าน เพราะอัตลักษณ์ของลูกความของท่านจะไม่ถูกเปิ ดเผยตัวตน และในการทา
เช่นนัน้ ท่านจะต้องทาตามคาแนะนาในเพจข้างต้น อันดับแรก ท่านจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกและส่งมา
ยงเลขาธิการอาเซียนตามทีก่ าหนดเอาไว้แล้วอยู่ในแบบฟอร์ม
เมื่อท่านคลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘วงกลมสีสม้ ’ ในเพจข้างต้น คอมพิวเตอร์จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่อไปนี้

ขัน้ ที่

3

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อร้องเรียน “แบบนิ รนาม” จากเพจ ‘ยื่นข้อร้องเรียนโดยทนายความ
หรือสานักงานกฎหมายที่จดทะเบียนในอาเซียน’

กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มข้างต้นและอีเมมล์มายังเลขาธิการอาเซียนที่ assist@asean.org ตามที่ได้กาหนดเอาไว้ใน
แบบฟอร์ม โปรดกรอกข้อความที่กาหนดลงไปในแบบฟอร์ม พร้อมด้วย (1) การจดทะเบียน/ เอกสารใบอนุ ญาตวิชาชีพ
ทนายความหรือสานักงานกฎหมาย (หากต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แนบฉบับแปลแบบไม่เป็ นทางการมาด้วย) และ (2)
เอ กส าร จดทะ เบี ย น บริ ษั ท / ธุ ร กิ จ ข อ งลู กความ ( ผู้ ป ร ะ กอ บการ อาเซี ย น ) ที่ ซ่ึ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นไ ด้ ย่ ื น แบบ
นิรนามให้

ขัน้ ที่

4

กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน “แบบนิ รนาม”

กรอกแบบฟอร์มทีด่ าวน์โหลด ข้างล่างนี้เป็ นตัวอย่างของแบบฟอร์มทีส่ มบูรณ์ของกรณีศกึ ษานี้

ขัน้ ที่

ส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ไปยังผู้ประสานงานกลาง/เลขาธิ การอาเซียนในระบบ ASSIST ทางอีเมลล์

5
ตามที่กาหนดเอาไว้ในแบบฟอร์ม โปรดส่ งแบบฟอร์มที่สมบูร ณ์ ไ ปยังผู้ประสานงานกลาง/เลขาธิการอาเซียนในระบบ
ASSIST ทางอีเมลล์ท่ี assist@asean.org พร้อมด้วยเอกสารทีก่ าหนดเอาไว้ในขัน้ ที่ 3 ข้างต้น ข้างล่างนี้เป็ นตัวอย่างอีเมลล์
ทีส่ ่งจากทนายความอาเซียนไปยังเลขาธิการอาเซียนเพื่อการสาธิต

ขัน้ ที่

ได้รบั อีเมลล์การตอบกลับจากผู้ประสานงานกลาง/เลขาธิ การอาเซียน

6

(a) เลขาธิการอาเซียน/ผูป้ ระสานงานกลางจะตอบกลับอีเมลล์ท่านเพื่อแจ้งว่าเอกสารที่ส่งมานัน้ ครบตามที่กาหนดหรือไม่
ตัวอย่างข้างล่างนี้ ได้แสดงว่าทนายความอาเซียนได้นาส่งเอกสารทีจ่ าเป็ นทัง้ หมดแล้ว
เลขาธิการอาเซียน/ผู้ประสานงานกลางจะออกรหัสลับสาหรับเรื่องร้องเรียน (Confidential Case Code: CCC) ทางอีเมมล์
ให้แก่ท่านเพื่อกรอกลงไปในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ระบบ ASSIST

(b) เมื่อเลขาธิการอาเซียนได้ออกรหัสเรื่องร้องเรียนที่เป็ นความลับ (Confidential Case Code: CCC) และแจ้งแก่ท่าน
ว่าท่านสามารถกรอกรายละเอียดข้อร้อ งเรียนได้แล้ว ให้ไปที่เว็บเพจระบบ ASSIST อีกครัง้ เพื่อเลือกแท็บ ‘ย่นื ข้อ
ร้องเรียน’ (ทนายความหรือสานักงานกฎหมายอาเซียน) ช่องว่างในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนในขัน้ ตอนที่ 2 (b) จะปรากฏอีกครัง้
ในกรณีน้ี รหัสเรื่องร้องเรียนที่เป็ นความลับของท่านคือ ASSISt-X-001-2018

ขัน้ ที่

กรอกแบบฟอร์ ม ‘ทนายความหรื อสานักงานกฎหมายที่จดทะเบียนในอาเซียนยื่นข้ อ

7

ร้ องเรียน’

โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างแบบฟอร์ม ในขัน้ ตอนที่ 2 (b) เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาทางการค้าที่ลูกความของ
ท่านกาลังเผชิญอยู่อย่า งเพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่อ งหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้อ งกรอกให้
สมบู ร ณ์ หากผู้ร้อ งไม่ แ น่ ใ จว่ า จะกรอกอะไรในช่ อ งดัง กล่า ว สัญลักษณ์ ป่ ุ ม จะมีไ ว้ให้โ ดยคลิก เข้า ไปเพื่อ อ่ า น
รายละเอียดคาแนะนาว่าต้องกรอกอะไรในแต่ละช่องของ โปรดคลิกเข้าไปเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าท่านกรอกข้อความในช่ อ ง
ถูกต้อง หากท่านไม่มสี านักงานกฎหมาย ทนายความสามารถที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลซ้าอีกรอบก็ได้ (เช่น ในช่อง
ของทนายความและสานักงานกฎหมาย)
ในส่วนของ ‘รายละเอียด’ จะต้ องกรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST จะสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง่ารายละเอียดข้อร้องเรียนนัน้ เพียงพอที่จะระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนในบริบทเฉพาะของความตกลงอาเซียน
ต่างๆ นอกจากนี้ โปรดบรรยายข้อร้องเรียนของท่านด้วยข้อโต้แย้งทางกฎหมายและหลักฐานทางข้อเท็จจริงประกอบเพื่อที่ผู้
ประสานงานกลางจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะพิจารณาข้อร้องเรีนของท่านหรือไม่
ข้างล่างนี้เป็ นตัวย่างของแบบฟอร์มทีส่ มบูรณ์แล้วสาหรับเป็ นกรณีศกึ ษาเท่านัน้

ตามทีต่ วั อย่างได้ให้รายละเอียดข้อร้องเรียนทีช่ ดั เจนและกระชับ ข้างล่างนี้เป็ นกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วกับรายละเอียดข้อร้องเรียน:
“เราเป็ นสานักงานกฎหมายที่จดทะเบียนในรัฐ X ขอยื่นข้อร้องเรียนภายใต้ระบบ ASSIST ในนามลูกความของเราซึ่งเป็ น
บริษทั ค้าน้ ามันปาล์มที่จดทะเบียนในรัฐ X ซึ่งข้อร้องเรียนนี้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตใหม่ท่เี รียกเก็บจากรัฐ Y (หน่วยงาน
ประสานในประเทศปลายทาง) จากน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ทางอาหารทีม่ นี ้ามันปาล์มเป็ นส่วนประกอบซึง่ เรียกเก็บจากรัฐ
Y ภายใต้หมวด 1000มาตรา 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ค.ศ. 2015 มาตรการนี้ได้รบั การรับรองโดยประเทศ
ปลายทางที่รเิ ริม่ คิดภาษีจากอาหารที่มรี ะดับน้ าตาลและไขมันที่อมิ่ ตัวสูง อันเป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การแก้ไขปั ญหา
โรคอ้วนในรัฐ Y
เราเห็นว่ามาตรการของรัฐ Y นัน้ มุ่งเป้ าไปที่น้ ามันปาล์มโดยชัดแจ้ง และไม่ใช่แค่ ส่วนประกอบไขมันอิม่ ตัวที่มนี ้ ามันปาล์ม
และผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่มนี ้ ามันปาล์มเป็ นส่วนประกอบ ด้วยเหตุน้ี จึงเป็ นการเลือกปฏิบตั กิ บั น้ ามันปาล์มและเป็ น การ
แบ่งแยกสินค้าโดยรวมแทนทีจ่ ะรณรงค์ให้ลด/ละ/เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ทม่ี ไี ขมันอิม่ ตัวสูง หรือไขมันทีไ่ ด้จากพืชหรือสัตว์
ด้ว ยเหตุน้ี เราจึงได้ร้อ งเรีย นดังปรากฏอยู่ในข้อร้อ งเรีย นของระบบ ASSIST ว่ามาตรการนี้ท่ีประเทศปลายทางหันมา
ประกาศใช้ขดั กับมาตรา 6 แห่งความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ว่าด้วยการปฏิบตั เิ ยีย่ งคนในชาติเ มื่อเกี่ยวเนื่องกับ
ภาษีและข้อบังคับภายใน) เพราะเลือกปฏิบตั กิ บั น้ ามันปาล์มทัง้ หมด แต่ไม่บงั คับกับผลิตภัณฑ์ท่มี ลี กั ษณะใกล้เคียงกันอื่นๆ
ซึ่งผลิตและขายในรัฐ Y เอง (ผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่มไี ขมันอิม่ ตัวสูงจากถัวเหลื
่ อง น้ ามันทานตะวัน น้ ามันเรพซีด น้ ามัน
ข้าวโพด น้ามันจากถัวลิ
่ สง และไขสัตว์)”

เมื่อจะยื่นข้อร้องเรียน ให้คลิกไปที่ ‘ยื่นข้อร้องเรียนของท่าน’ ขัน้ ที่ 8 ในหน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

ขัน้ ที่

8

การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST

การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

9

ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน

(a) ไปทีอ่ เี มลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เพื่อขอให้
ท่านยืนยันข้อร้องเรียนของท่านโดยคลิกไปที่ลงิ ค์ท่กี าหนดหรือโดยกดคัดและวางลิงค์ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ อีกทัง้ ระบบ
ASSIST ยังสามารถยืนยันได้ดว้ ยว่าอีเมลล์ทท่ี ่านให้มานัน้ ถูกต้อง หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านจะปรากฏอยู่ในอีเมลล์
นี้ ในกรณีน้ี หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านคือ 18120181102
ข้างล่างนี้เป็ นอีเมลล์ทท่ี ่านจะได้รบั จากระบบ ASSIST

http://assist.asean.org/user/confirm_email
http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanlawyer0@gmail.com / 181201181102

(b) คลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดข้างต้นในอีเมลล์และหน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

การแจ้งเตือนข้างต้นจะบอกว่าข้อร้องเรียนของท่านจะได้รบั การตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางและท่านจะได้รบั แจ้งทางอีเมลล์
ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 วันทาการว่า:
4) ข้อร้องเรียนจะได้รบั การพิจารณาและได้ส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง หรือ
5) ข้อร้องเรียนไม่สมบูรณ์และได้ส่งกลับมาให้ท่านแก้ไข หรือ
6) ข้อร้องเรียนไม่รบั การพิจารณาหากไม่เข้าเกณฑ์ของระบบ ASSIST หรือเป็ นข้อร้องเรียนทีไ่ ม่ถูกต้อง
ไปทีอ่ เี มลล์ของท่าน

ขัน้ ที่

10

ได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST ว่าอีเมลล์และข้อร้องเรียนของท่านถูกต้อง

ไปที่อเี มลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST อีเมลล์น้ีจะระบุว่าท่านได้ยนื ยันข้อร้องเรียนของท่าน
และผูป้ ระสานงานกลางได้ตรวจสอบความถูกต้องภายใต้ระบบ ASSIST ระบบ ASSIST จะส่งกลับไปหาท่านพร้อมด้วยมติ
ว่าข้อร้องเรียนนี้จะได้รบั การพิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบั ไว้พอจารณาภายใน 10 ทาการ

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanlawyer0@gmail.com / 1812 0181102

ตามที่ได้ระบุไว้ในอีเมลล์ขา้ งต้น ท่านสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าโดยคลิกไปที่ลงิ ค์ซง่ึ จะนาท่านไปยังแท็บ ‘ติดตามข้อ
ร้องเรียน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST
ขัน้ ที่

11

การติ ดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียนของท่าน

(a) ไปที่ลิงค์น้ี: http://assist.asean.org/user/login หรือ ไปที่แท็บ ‘ติดตามข้อ ร้อ งเรีย น’ บนเมนู บาร์ข องเว็บไซต์ร ะบบ
ASSIST เพจข้างนี้กจ็ ะปรากฏขึน้

(b) กรอกอีเมลล์ของท่านและรหัสติดตาม (หมายเลขข้อร้องเรียนของท่าน) ในช่องที่กาหนดเพื่อเข้าสู่ระบบ ในกรณีน้ี อีเมลล์
และรหัสติดตามของท่านคือ aseanlawyer0@gmail.com และ 18120181102

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST ทีท่ ่านสามารถติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนของท่าน
(c) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบสาเร็จ:

ตามที่ท่านได้เห็นหน้าจอแสดงผล การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้วเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านจะได้ระบุเอาไว้ชดั เจน
ในหน้าจอแสดงผล และรายการนี้จะมีการแก้ไขเป็ นประจาภายหลังที่ได้มกี ารดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน แบบฟอร์มข้อ
ร้องเรียนของท่านที่ได้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึง ได้ในหน้าจอแสดงผลของท่าน

ขัน้ ที่

12

ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและแจ้งมติ ไปยังอีเมลล์ของท่าน (รับไว้
พิ จารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบ
ั ไว้พิจารณา)

เมื่อผูป้ ระสานงานกลางได้เสร็จสิน้ การตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและมีมติรบั ไว้พจิ ารณา/ ไม่สมบูรณ์/ ไม่รบั ไว้พจิ ารณา
ก็จะได้มกี ารส่งอีเมลล์ไปยังท่านภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันทีท่ ่านยื่นข้อร้องเรียน
หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้ดาเนินการแต่อย่างใด ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์จาก
ระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังทีไ่ ด้ม ีการยืน่ ข้อ ร้อ งเรียน ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ข้า งต้น ผู้ประสานงานกลาง
จะต้องมีมติว่าจะรับ เรียกให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทาการ

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของผู้ประสานงานกลาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ท่านยื่นข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั ข้อความ
ใหม่จากระบบ ASSIST

Please login to your ASSIST dashboard on the following webpage in order to revise your complaint and re-submit it: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking
ID: aseanlawyer0@gmail.com / 18120181102

ในกรณีน้ี ผูป้ ระสานงานกลางได้ตรวจสอบแบบฟอร์มและพบว่า ไม่สมบูรณ์ ผูป้ ระสานงานกลางจึงได้เรียกข้อมูลเพิม่ เติม
จากท่านเพราะท่านได้นาส่งเพียงเอกสารใบอนุญาตทางวิชาชีพเท่านัน้ จากนัน้ ผูป้ ระสานงานกลางจึงได้ส่งอีเมลล์เพื่อเรียก
ให้ท่านส่งข้อร้องเรียนกลับมาใหม่โดยยื่นกฎระเบียบและมาตรการของรัฐ Y ที่เป็ นประเด็นพร้อมด้วยเอกสารสรุปเชิง
กฎหมายที่แจกแจงข้อกล่าวหาและข้อโต้แย้งของท่านทีท่ ่านต้องการให้พจิ ารณาเพื่อให้ยอมรับข้อร้องเรียนและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา
ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น เพื่อที่จะปรับแก้และส่งข้อร้องเรียนของท่านใหม่อกี ครัง้ ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบหน้าจอแสดงผลระบบ
ASSIST ของท่าน

หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวนทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผู้ประสานงานกลางดาเนินการล่ าช้า โดยผู้ประสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทินภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผู้ประสานงานกลางให้ดาเนิน การตามทีก่ าหนด ผู้
ประสานงานกลางจะได้รบั อีเมลล์ตามข้างล่างนี้:
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:

ขัน้ ที่

13

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้าจอแสดงผลโดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามเพื่อตรวจสอบมติ
จากผูป
้ ระสานงานกลางและเพื่อปรับแก้ขอ้ ร้องเรียน “ทีไ่ ม่สมบูรณ์” ของท่าน

(a) หากท่านประสงค์ทจ่ี ะตรวจสอบมติแบบเต็มจากผูป้ ระสานงานกลาง ท่านจะต้องเข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ
ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 11 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัติ’
ซึง่ ระบุว่าผูป้ ระสานงานการมีมติว่าข้อร้องเรียนของท่าน “ไม่สมบูรณ์”

(b) คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

(c) ยื่นเอกสารเพิม่ เติมตามที่ผปู้ ระสานงานกลางเรียกให้นาส่งและส่งข้อร้องเรียนของท่านใหม่อกี ครัง้ ผ่านหน้าจอแสดงผลของ
ท่าน เช่น ระเบียบหรือมาตรการของรัฐ Y ทีเ่ ป็ นประเด็นและเอกสารสรุปเชิงกฎหมาย

(d) ได้รบั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST เกีย่ วกับการส่งข้อร้องเรียนทีไ่ ด้มกี ารปรับแก้

ขัน้ ที่

14

ได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ได้มีการปรับแก้ของท่าน

ไปทีอ่ เี มลล์ของท่าน ท่านจะเห็นว่ามีขอ้ ความใหม่จากระบบ ASSIST โดยอีเมลล์จะระบุว่าระบบ ASSIST ได้รบั ข้อร้องเรียนที
ได้มกี ารปรับแก้ของท่านแล้ว และจะตรวจสอบและจะได้ตอบกลับว่าข้อร้องเรียนจะรับพิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบั ไว้
พิจารณาภายใน 10 วันทาการ

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanlawyer0@gmail.com / 181201181102

หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้ดาเนินการแต่อย่างใด ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์จากระบบ
ASSIST ตามทีร่ ะบุไว้ในขัน้ ที ่ 12 ข้างต้น
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ท่านยื่นข้อร้องเรียน ท่านจะได้ร บั
ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST
ขัน้ ที่

15

ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้ปรับแก้ของท่านและส่งอีเมลล์ตอบกลับ

เมื่อผูป้ ระสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนทีไ่ ด้ปรับแก้ของท่านเสร็จสิน้ แล้ว ให้ไปทีอ่ เี มลล์ของท่าน ท่านจะ
ได้รบั อีเมลล์ขา้ งล่างนี้จากระบบ ASSIST

[ASSIST] Your complaint #1812 0181102 is accepted by CA

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.

อีเมลล์ขา้ งต้นแสดงว่าข้อร้องเรียนทีไ่ ด้มกี ารปรับแก้ของท่านได้รบั การพิ จารณาโดยผูป้ ระสานงานกลาง อีเมลล์ยงั ได้แจ้ง
ท่านด้วยว่าข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางซึง่ เป็ นหน่วยงานของรัฐ Y (หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ที่ซ่งึ ท่านประสบกับปั ญหาทางการค้าและที่ท่ขี อ้ ร้องเรียนของท่านพิพาทไปถึง
เพื่อหาทางออก หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ Y จะใช้เวลา 10 วันทาการเพื่อทาการตรวจสอบข้อร้องเรียน
ของท่าน แล้วจึงมีมติว่าจะรับหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณา หรือส่งกลับมายังท่านพร้อมเรียกให้ส่งข้อมูลเพิม่ เติม ช่วงเวลาดังกล่าว
มุ่งหมายจะให้หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่ วยงานประสานในประเทศต้นทางซึ่งเป็ นหน่ วยงาน (หน่วยงานที่รบั ผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ของรัฐ X
(ประเทศต้นทางของท่าน) ก็จะได้รบั แจ้งเมื่อข้อร้องเรียนของท่านถูกยื่นเข้ามาในระบบ

ขัน้ ที่

16

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้ าจอแสดงผลโดยใช้อีเมลล์ของท่านและรหัสติ ดตามเพื่อตรวจสอบมติ จาก
ผู้ประสานงานกลาง

หากท่านประสงค์ท่จี ะตรวจสอบมติแบบเต็มจากผู้ประสานงานกลาง ท่านจะต้อ งเข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ
ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 11 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึง่ ตามทีท่ ่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่าผู้
ประสานงานการมีมติ “รับพิจารณา” ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

ตามที่ได้แจ้งไว้ในขัน้ ที่ 15 เมื่อข้อร้องเรียนได้รบั การพิจารณาโดยผู้ประสานงาน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งไปยังหน่ ว ยงาน
ประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ที่ซ่งึ ประสบปั ญหาทางการค้า หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y จะใช้
เวลา 10 วัน ทาการเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนและมีมติว่าจะรับหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณา ช่ว งเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะให้
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและปรึกษาหารือกับหน่ วยงานใน
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง เมื่อหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางตอบกลับ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ในระบบ ASSIST แจ้งท่านว่า
ข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ผปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียน
ของท่านไว้พจิ ารณา ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

17

ได้รบั อีเมลล์แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับมติ ของรัฐ Y ในข้อร้องเรียนของท่านว่าจะรับ
พิ จารณาหรือและไม่รบั พิ จารณาโดยผู้หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ Y

ภายใน 10 ทาการนับจากวันที่ผปู้ ระสานงานตอบกลับไปว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณา อีเมลล์ขา้ งล่างนี้จะแจ้งว่าข้อ
ร้องเรียนของท่านว่าจะรับพิจารณาหรือและไม่รบั พิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ Y
หากหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ได้ดาเนินการแต่อย่างใด หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะ
ได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังทีผ่ ู้ประสานงานกลางรับ ข้อ
ร้องเรียนไว้พจิ ารณา ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ขา้ งต้น หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องมีมติว่าจะรับ หรือปฏิเสธไม่
รับพิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทาการนับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครั้งที่ 1 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ผปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนของ
ท่านไว้พจิ ารณา ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.

ในกรณีน้ี ข้อร้องเรียนได้รบั การพิ จารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง ดังปรากฏข้างต้น
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST เกีย่ วกับมติของหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางภายในกรอบระยะเวลาที ่
กาหนด (10 วันทาการ) นับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา นัน้ หมายความว่าหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทางดาเนินการล่าช้า โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางให้ดาเนินการ
ตามทีก่ าหนดโดยพลัน

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

เมื่อหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางรับพิจ ารณาข้อ ร้อ งเรียน ก็จะดาเนินการส่งต่อไปยังหน่ วยงานรับผิดชอบเพื่อ ขอ
ความเห็น และเมื่อหน่ วยงานรับผิดชอบเสร็จสิ้น กระบวนการในส่วนของตนแล้ว หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางควร
ตรวจสอบข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไ ขปั ญหานัน้ แล้วจึงส่งมาให้ ผู้ประสานงานกลางภายในกรอบระยะเวลา 40 วันทาการ และ
เพื่อให้เป็ นไปตามระยะเวลาดังกล่าง หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องกาหนดกรอบเวลาให้หน่ วยงานรับผิดชอบ
แสวงหาทางออก หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางมีห น้าที่ท่จี ะแจ้งผู้ประสานงานให้ท ราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
เกีย่ วกับกรอบระยะเวลาระหว่างตนเองและหน่วยงานในประเทศ
ผู้ประสานงานกลางอาจจะขยายกรอบระยะเวลาเพิม่ ขึ้น สูงสุ ดไม่เกิน 20 วันทาการเมื่อหน่ วยงานประสานในประเทศ
ปลายทางร้องขอ ระบบจะแจ้งโดยอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกาหนดระยะเวลา (โดยปกติจะประมาณ 10 วันทาการก่อนสิ้น
ระยะเวลาที่กาหนด) หากหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางเลยกาหนดระยะเวลาที่จะต้อ งส่ งข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้กบั ผูป้ ระสานงานกลาง ระบบออนไลน์จะแจ้งแก่ผปู้ ระสานงานกลางให้ตดิ ตามกับหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทาง
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 40 + 20 วันทาการนับจากวันที่ท่านได้รบั แจ้งว่าหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทางรับพิจารณาข้อร้องเรียนของท่าน ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST ระบุขอ้ เสนอแนะแนวทางแก้ไข
โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
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ได้รบั อีเมลล์แจ้งจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากรัฐ Y และผ่าน
การพิ จารณาแล้วจากผู้ประสานงานกลาง

ภายหลังที่หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (รัฐ Y) ได้รบั ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาจากหน่วยงานรับผิดชอบ และ
เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถแก้ไขปั ญหาที่หยิบยกมาจากข้อร้องเรียนได้ ให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางนาส่ง
ข้อเสนอแนะนัน้ ไปยังผูป้ ระสานงานกลาง
ผู้ป ระสานงานกลางจะ: (i) ตรวจสอบข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาภายใต้บ ริบ ทของข้อ ร้อ งเรีย น ; (ii) บัน ทึก
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งไปให้ผปู้ ระกอบการอาเซียนทางอีเมลล์; และ (iii) สาเนาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาไปยังหน่วยงานประสานในประเทศต้นทางในรัฐ X (ประเทศต้นทางของท่าน)
(a) ไปที่อเี มลล์ของท่าน ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST ซึ่งระบุการตอบกลับข้อร้องเรียนของท่านจากหน่ วยงาน
ประสานในประเทศปลายทาง

(b) เข้าสู่ห น้ าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อีเมลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ใน
ขัน้ ตอนที่ 11 (a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึง่ ตามทีท่ ่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ
ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัติ’ ซึ่งระบุว่าแนวทางแก้ไขปั ญหาได้รบั การเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาโดย
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางซึง่ ได้รบั การพิจารณาแล้วจากผูป้ ระสานงานกลางก็จะปรากฎอยู่ในย่อหน้แรก
ของหน้าจอแสดงผลของท่าน

ข้างล่างนี้เป็ นการตอบกลับโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง:
“ในการหารือระหว่างหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางและหน่ วยงานรับผิดชอบ ปรากฏว่ามาตรการที่รฐั Y นามาใช้นัน้ ได้
กาหนดให้เ พิ่มภาษีส รรพสามิต ในอาหารที่มีระดับน้ าตาลและไขมัน ที่อิ่มตัวสูง เพื่อที่จ ะลดการบริโภคสารที่เ ป็ น อันตรายมาก
จนเกินไปภายใต้ยุทธศาสตร์การแก้ไขปั ญหาโรคอ้วนในหมู่พลเรือนของรัฐ Y มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับการดาเนิน การใน
ลักษณะเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ทัวโลกและแผนปฏิ
่
บตั ิการขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อปี
2013-2020 เช่น โรคเบาหวานและโรคอ้วน
อย่างไรก็ตาม รัฐ Y ตระหนักว่ามาตรการนี้มผี ลกระทบกับผลิตภัณฑ์บางอย่างเป็ นการเฉพาะ (เช่น ในหมู่น้ามันปาล์ม) และไม่ได้
พุ่งเป้ าไปที่สารต่างๆ (เช่น ไขมันที่อิ่มตัวสูง) ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าจะเป็ นอันตราย (หากบริโภคมากจนเกินไป) เมื่อมองจากมุ มมอง
นโยบายทางสุขภาพและโภชนาการ

ด้วยเหตุน้ี หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางโดยการประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐ Y จึงได้เสนอให้มชี ะลอการใช้
มาตรการภายใต้หมวด 1000 มาตรา 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ค.ศ. 2015 โดยทันที เพื่อให้ลบรายการผลิตภัณฑ์
และการใช้คงเหลือ แต่เ ฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมีไขมัน อิ่มตัวสูงเท่านัน้ โดยไม่พจิ ารณาว่าจะมาจากพืชหรือ สัต ว์ รัฐ Y ขอเน้น ย้าว่า
มาตรการนี้ไ ม่ ไ ด้มุ่ ง หวัง ทัง้ ในทางกฎหมายและในทางข้อ เท็จ จริง ที่จ ะก่ อ ให้เ กิด การเลือ กปฏิบัติ แต่เ ป็ น เพราะเหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์และความมุ่งหมายที่จะรักษาสุขภาพ จึงได้บงั คับใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและในลักษณะเดียวกันที่มไี ขมัน อิ่มตัว
สูง”
(c) ในตอนท้ายของอีเมลล์จากระบบ ASSIST ใน 18 (a) ข้างต้น ท่านจะต้องระบุว่าท่านพอใจหรือไม่กบั มติของหน่วยงานประสาน
ในประเทศปลายทาง และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่องนี้ ท่านสามารถที่จะเลือก ‘พอใจ’ หรือ ‘ไม่พอใจ’ ในช่องที่
กาหนด

ในกรณีน้ี ผูป้ ระกอบการอาเซียนเลือก ‘พอใจ’
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ให้ความเห็นของท่านกับแนวทางแก้ไขปัญหา/มติ ที่เสนอโดยรัฐ Y ในแบบสอบถามความพึงพอใจ และ
ได้รบั อีเมลล์ให้รบ
ั ทราบจากระบบ ASSIST

เมื่อ ท่ า นเลือ ก ‘พอใจ/ไม่ พ อใจ’ในขัน้ ตอนที่ 18 (c) ข้า งต้ น เพจจะพาท่ า นไปยัง หน้ า ข้า งล่ า งนี้ เ พื่อ ขอให้ท่ า นตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และให้ความเห็น โดยแฉพาะหากท่านไม่พอใจในแนวทางแก้ไขปัญหา/มติทเ่ี สนอ

(a) กรอกข้อความลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ในกรณีน้ี ทนายความ/สานักงานกฎหมายอาเซียนพึงพอใจกับแนว
ทางแก้ไขปัญหา/มติทเ่ี สนอของระบบ ASSIST จึงได้ระบุไว้เช่นนัน้

(b) ไปที่อีเ มลล์ของท่ าน ท่ านจะได้รับข้อ ความใหม่ 1 หรือ 2 ฉบับ (หากท่ านกรอกแบบสอบถามความพึง พอใจ) จากระบบ
ASSIST ซึ่งรับทราบการรับมติท่เี สนอโดยรัฐ Y สาเนามติดงั กล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางและ
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางด้วยเช่นกัน
อีเมลล์รบั ทราบฉบับแรกจากระบบ ASSIST

อีเมลล์รบั ทราบฉบับทีส่ องจากระบบ ASSIST
หากท่านได้ให้ความเห็นลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ฉบับทีส่ องข้างล่างนี้ เพือ่ รับทราบการ
ตอบของท่านต่อข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาทีส่ ่งจากระบบ ASSIST ไปยังท่าน หน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง และหน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง

(c) เข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 11
(a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลขัน้ สุดท้ายปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้า
มาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่าท่านพึงพอใจกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาภายใต้ระบบ ASSIST

(d) หากท่านประสงค์จะตรวจสอบความเห็นที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้คลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘แว่นขยาย’
หน้าจอข้างล่างนี้กจ็ ะปรากฎ

กรณีท่สี านักงานกฎหมาย/ทนายความ ได้มกี ารแจ้งว่าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาแก่ผปู้ ระกอบการอาเซียนเป็ นทีน่ ่า
พอใจ ให้ห น่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางส่ งต่อ การแจ้งนี้ไ ปยัง หน่ ว ยงานรับผิดชอบเพื่อ รับรองว่ าจะได้ มีก าร
ดาเนินการทางปกครองใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้เร็วทีส่ ุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ระบบ ASSIST จะถือว่าขัน้ ตอนนี้ เป็ นหนึ่ งในกรณี ที่ข้อร้องเรียนได้มีการรับไว้พิจารณาและได้มีการเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง อันเป็ นที่ยอมรับของทนายความ/สานักงาน
กฎหมายอาเซียนแล้ว
พึงทราบว่าระยะเวลาแก้ไขปั ญหาการค้าข้ามพรมแดนภายใต้ระบบ ASSIST จะใช้เวลาไม่เกิ น 40 วันทาการ
หรือ 2 เดื อ นปฏิ ทิ น (เว้ น แต่ จ ะได้ มี ก ารขยายระยะเวลาออกไปสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 20 ทาการ) นั บจากวัน ที่ ข้ อ
ร้องเรียนได้รบั การพิ จารณาจากหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง (เช่น ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่ ข้อ
ร้องเรียนพิ พาทไปถึง)

ASSIST

ขัน้ ตอนสาธิตคาอธิบายแต่ละขัน้ สาหรับ กรณีศกึ ษาที่ 4
(การบริการ)
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ข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยผู้ประกอบการอาเซียนและได้รบั การ
พิ จารณาโดยผู้ประสานงานกลางและหน่ วยงานประสานใน
ประเทศปลายทาง แล้วจึงได้รบั ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง ซึ่งเป็ น
ที่พอใจแก่ผ้ป
ู ระกอบการอาเซียน
รายละเอียดโดยย่อของกรณี ศึกษา: กรณีน้ีเป็ นกรณีจาลองซึ่งถูก
สร้างขึน้ เพื่อสะท้อนรูปแบบที่ 1 (หรือทีเ่ รียกว่า อุปทานข้ามพรมแดน)
ของการค้าระหว่างประเทศด้านบริก ารซึ่งได้นิย ามเอาไว้ในกรอบ
ความตกลงอาเซีย นด้านการบริการ” หรือ AFAS และความตกลง
ทัวไปว่
่ าด้วยการค้าในสาขาบริการ (GATS) ซึ่งใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในการจัดหาอุปทานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ในกล่าว
อีกนัยหนึ่ง คือ กรณีเชิงพาณิชย์ทงั ้ หมดที่มกี ารเคลื่อนย้ายพรมแดน
ด้ า นบริก าร กรณี น้ี เ ป็ นข้ อ ร้ อ งเรีย นที่ ไ ด้ ร ับ การพิจ ารณาโดยผู้
ประสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะได้มกี ารยื่นอย่างถูกต้องโดย
ผู้ร้อ ง (เช่ น มีก ารยื่น โดยสมบู ร ณ์ แ ละอยู่ ภ ายใต้เ กณฑ์ ข องระบบ
ASSIST) อีกทัง้ ยัง้ ได้รบั การพิจารณาจากหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทางว่าเป็ นประเด็นทีร่ ฐั สมาชิกประสงค์ทจ่ี ะร่วมแก้ไขปัญหาของผู้
ร้อ งผ่ านระบบ ASSIST ติดต่ อ กับหน่ วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนจัดหาข้อเสนอแนะแนวทางแให้กบั ผูร้ อ้ งผ่านระบบ ASSIST

ข้อร้องเรียนนี้เกีย่ วกับกฎหมายขนส่งใหม่ทอ่ี อกโดยประเทศปลายทาง
กล่าวคือ กระทรวงการค้า ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2018 ซึง่ กาหนดว่าสินค้า
บางประการสามารถขนส่งเพื่อการนาเข้าหรือส่งออกโดยบริษทั รับขน
พาณิช ย์น าวีในประเทศปลายทางเท่านัน้ สิน ค้าบางประเภท (เช่น
เหล็ก อลู มิเ นี ย ม ยาง และฝ้ า ย) เป็ น สิ น ค้า ที่ถู ก จัด อยู่ใ นรายการ
ภายใต้กฎหมายขนส่งใหม่น้ี ซึ่งส่ งผลให้ธุรกิจของผู้ร้องประสบกับ
ภาวะขาดทุนและเป็ นการสกัดกัน้ บริการขนส่งพาณิชย์นาวีระหว่าง
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ผูร้ อ้ งมีความกังวลและเชื่อว่า
การปรับ ปรุ ง กฎหมายดั ง กล่ า วเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ การค้ า เสรี ต่ อ
เจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาจจะขัดต่อความมุ่ง
หมายและพันธกรณีบางประการของประเทศปลายทางภายใต้ความ
ตกลงทางเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวข้อง (กรอบความตกลงอาเซียน
ด้านการบริการ” หรือ AFAS)

รายชื่อตัวแสดงและตัวย่อ:
• ผูร้ อ้ ง = ผูป
้ ระกอบการอาเซียน (AE)
• เลขาธิการอาเซียน = ผูป
้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST (CA)
• ประเทศต้นทาง = หน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง (HCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน X (AMS-X)
• ประเทศปลายทาง = หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (DCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน Y (AMS-Y)
• หน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง = หน่วยงานรับผิดชอบ (RAs)

1
หากท่านรูส้ กึ ว่ากรณีของท่านเป็ นปั ญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่านเป็ นธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิก
อาเซียนและประสงค์ท่จี ะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผูกพันและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทัง้ ยังได้รบั แนวทางแก้ไขปั ญหาที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถไปทีล่ งิ ค์ต่อไปนี้: http://assist.asean.org.

ข้างล่างนี้คอื โฮมเพจของระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

2

เลือกแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’ (สัญลักษณ์ผ้ป
ู ระกอบการอาเซียน)

หากท่านยื่นข้อร้องเรียนภายใต้ช่อื บริษทั ของท่านเอง (ข้อร้องเรียนแบบเปิ ดเผยตัวตน) และท่านได้เป็ นตัวแทนของสมาคม
การค้าอาเซียน หรือ องค์กรผู้แทนอื่นๆ เช่น หอการค้า สภาธุรกิจ สามาพันธ์ทางธุรกิจ หรือทนายความหรือสานัก งาน
กฎหมายทีจ่ ดทะเบียน ให้คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ผู้ประกอบการอาเซียน’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’

เมื่อท่านคลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ข้า งล่า งเพื่อ ให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ปั ญหาทางการค้า ที่ท่า นกาลังเผชิญอยู่อ ย่ า ง
เพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์ หากผูร้ อ้ งไม่แน่ใจว่า
จะกรอกอะไรในช่องดังกล่าว สัญลักษณ์ ป่ ุม จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียดคาแนะนาว่าต้อ งกรอก
อะไรในแต่ละช่องของ โปรดคลิกเข้าไปเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าท่านกรอกข้อความในช่องถูกต้อง
ในส่วนของ ‘รายละเอียด’ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST จะสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง่ารายละเอียดข้อร้องเรียนนัน้ เพียงพอที่จะระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนในบริบทเฉพาะของความตกลงอาเซียน
ต่างๆ นอกจากนี้ โปรดบรรยายข้อร้องเรียนของท่านด้วยข้อโต้แย้งทางกฎหมายและหลักฐานทางข้อเท็จจริงประกอบเพื่อที่ผู้
ประสานงานกลางจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะพิจารณาข้อร้องเรีนของท่านหรือไม่

ขัน้ ที่

3

กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

ข้างล่างนี้เป็ นตัวย่างของแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วสาหรับเป็ นกรณีศกึ ษาเท่านัน้

ข้างล่างนี้เป็ นกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อร้องเรียนของผูป้ ระกอบการอาเซียน:
“เราเป็ นบริษทั รับขนทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายในรัฐ X และผูกพันตามสัญญาเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตงั ้ แต่มกราคม ค.ศ. 2018
กับบริษัทนาเข้า-ส่งออกในรัฐ X โดยขอบเขตของสัญญาคือการส่งออกแร่เหล็ก และอลูมเิ นียมจาก รัฐ X ไปยัง รัฐ Y และ
นาเข้ายางและฝ้ ายจาก รัฐ Y มายัง รัฐ X โดยใช้เรือบรรทุกของเรา เราตกลงที่จะนาเข้า -ส่งออกในลักษณะแบบไปกลับด้วย
เรือบรรทุกลาเดียวกันเพื่อลดต้นทุนทางเชือ้ เพลิงและกาลังคนโดยมีการขนส่งเต็มตูท้ งั ้ เทีย่ วขาเข้าและขาออกเพื่อให้สามารถ
ทีจ่ ะลดต้นทุนและให้บริการข้ามพรมแดนเชิงแข่งขันกับลูกค้าทัง้ ในรัฐ X และ รัฐ Y ได้

เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้รบั ทราบว่า รัฐ Y ได้ออกกฎหมายขนส่งใหม่ ชื่อว่า กระทรวงการค้า ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2018 ซึง่ กาหนด
ว่าสินค้าบางประเภทสามารถขนส่งเพื่อการนาเข้าหรือส่งออกโดยบริษัทขนส่งพาณิชย์นาวีในประเทศปลายทางเท่ านัน้
สินค้าบางประการ (เช่น เหล็ก อลูมเิ นียม ยาง และฝ้ าย) เป็ นสิ นค้าที่ถูกจัดอยู่ในรายการภายใต้กฎหมายขนส่งใหม่น้ี ซึ่ง
ส่งผลให้ธุรกิจของผูร้ อ้ งประสบกับภาวะขาดทุนและเป็ นการสกัดกัน้ บริการขนส่งพาณิชย์นาวีระหว่างรัฐ X และ รัฐ Y เรามี
ความกังวลและเชื่อว่าการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเป็ นปฏิปักษ์ต่อการค้าเสรี ต่อเจตนารมณ์ของประชาค มเศรษฐกิจ
อาเซียน และอาจจะขัดต่อความมุ่งหมายและพันธกรณีบางประการของประเทศปลายทางภายใต้ความตกลงทางเศรษฐกิจ
อาเซียนทีเ่ กีย่ วข้อง (กรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการ” หรือ AFAS)
เราเห็นว่ากฎหมายใหม่น้ีเป็ นมาตรการที่ชดั แจ้งในการกีดกันทางการค้าและไม่สอดคล้องกับหลั กการทางการค้าเสรีและ
กฎหมายจารีตที่เกี่ยวกับบริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษทั ขนส่งในรัฐ X ที่ให้บริการ
ขนส่งทางเรือข้ามประเทศในสินค้าที่ขน้ึ บัญชีภายใต้กฎหมายนี้ นอกจากนี้ มาตรการใหม่ รฐั Y ถือว่าเป็ นการละเมิดอย่างชัด
แจ้งทีจ่ ะดาเนินการตามความมุ่งหมายแห่งองค์การการค้าโลก ตลอดจนตารางข้อผูกพันการค้าบริการภายใต้กรอบความตก
ลงอาเซียนด้านการบริการที่รฐั Y ประสงค์ท่จี ะผูกพันโดยยอมให้บริษทั รับขนต่างประเทศที่ให้บริการขนส่งข้ามประเทศ
ภายในอาเซียนประกอบธุรกิจในน่านน้าของรัฐ Y ให้ปราศจากข้อจากัดในการเข้าถึงตลาดและได้รบั การปฏิบตั เิ ยีย่ งคนใน
ชาติ ดังนัน้ เราจึงขอเรียกร้องให้รฐั Y ดาเนินการเพิกถอนและแก้ไขกฎหมายใหม่น้ี”
เมื่อจะยื่นข้อร้องเรียน ให้คลิกไปที่ ‘ยื่นข้อร้องเรียนของท่าน’ ขัน้ ที่ 4 ในหน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

ขัน้ ที่

4

การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST

เมื่อท่านได้ย่นื ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ระบบ ASSIST แล้ว หน้าข้างล่างนี้จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งท่านว่าอีเมลล์ยนื ยันการส่ งข้อ
ร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

5

ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน

(a) ไปทีอ่ เี มลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เพื่อขอให้
ท่านยืนยันข้อร้องเรียนของท่านโดยคลิกไปที่ลงิ ค์ท่กี าหนดหรือโดยกดคัดและวางลิงค์ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ อีกทัง้ ระบบ
ASSIST ยังสามารถยืนยันได้ดว้ ยว่าอีเมลล์ทท่ี ่านให้มานัน้ ถูกต้อง หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านจะปรากฏอยู่ในอีเมลล์
นี้ ในกรณีน้ี หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านคือ 14620181017
ข้างล่างนี้เป็ นอีเมลล์ทท่ี ่านจะได้รบั จากระบบ ASSIST

http://assist.asean.org/user/confirm_email
http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 14620181017

(b) คลิกไปที่ลงิ ค์ท่กี าหนดข้างต้นในอีเมลล์และหน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

การแจ้งเตือนข้างต้นจะบอกว่าข้อร้องเรียนของท่านจะได้รบั การตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางและท่านจะได้รบั แจ้งทาง
อีเมลล์ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 วันทาการว่า:
1) ข้อร้องเรียนจะได้รบ
ั การพิจารณาและได้ส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง หรือ
2) ข้อร้องเรียนไม่สมบูรณ์และได้ส่งกลับมาให้ท่านแก้ไข หรือ
3) ข้อร้องเรียนไม่รบ
ั การพิจารณาหากไม่เข้าเกณฑ์ของระบบ ASSIST หรือเป็ นข้อร้องเรียนทีไ่ ม่ถูกต้อง
ไปทีอ่ เี มลล์ของท่าน

ขัน้ ที่

6

ได้รบ
ั อีเมลล์จากระบบ ASSIST ว่าอีเมลล์และข้อร้องเรียนของท่านถูกต้อง

ไปที่อเี มลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST อีเมลล์น้ีจะระบุว่าท่านได้ยนื ยันข้อร้องเรียนของ
ท่าน และผู้ประสานงานกลางได้ตรวจสอบความถูกต้อ งภายใต้ระบบ ASSIST ระบบ ASSIST จะส่งกลับไปหาท่า น
พร้อมด้วยมติว่าข้อร้องเรียนนี้จะได้รบั การพิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบั ไว้พอจารณาภายใน 10 ทาการ

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 14620181017

ตามที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ในอีเมลล์ข้า งต้น ท่า นสามารถที่จะติด ตามความคืบ หน้ า โดยคลิกไปที่ลิง ค์ซ่ึง จะนาท่า นไปยัง แท็บ
‘ติดตามข้อร้องเรียน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST

ขันที
้ ่
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การติ ดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียนของท่าน

(a) ไปที่ลิงค์น้ี: http://assist.asean.org/user/login หรือ ไปที่แท็บ ‘ติดตามข้อ ร้อ งเรีย น’ บนเมนู บาร์ข องเว็บไซต์ ร ะบบ
ASSIST เพจข้างนี้กจ็ ะปรากฏขึน้

(b) กรอกอีเมลล์ของท่านและรหัสติดตาม (หมายเลขข้อร้องเรียนของท่าน) ในช่องที่กาหนดเพื่อเข้าสู่ระบบ ในกรณีน้ี อีเมลล์
และรหัสติดตามของท่านคือ aseanenterprise0@gmail.com และ 14620181017

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST ที่ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียน
ของท่าน
(c) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบสาเร็จ:

ตามที่ท่านได้เห็นหน้ า จอแสดงผล การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้ว เกี่ยวกับ ข้อร้อ งเรีย นของท่า นจะได้ระบุ เ อาไว้
ชัด เจนในหน้ า จอแสดงผล และรายการนี้ จะมีการแก้ไ ขเป็ นประจาภายหลัง ที่ไ ด้ม ีการด าเนิ น การในแต่ล ะขัน้ ตอน
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของท่านทีไ่ ด้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึง ได้ในหน้าจอแสดงผลของท่าน
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ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและแจ้งมติ ไปยังอีเมลล์ของท่ าน (รับไว้
พิ จารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบ
ั ไว้พิจารณา)

เมื่อผูป้ ระสานงานกลางได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและมีมติรบั ไว้พจิ ารณา/ ไม่สมบูรณ์ / ไม่รบั ไว้
พิจารณา ก็จะได้มกี ารส่งอีเมลล์ไปยังท่านภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันทีท่ ่านยื่นข้อร้องเรียน
หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้แจ้งกับผูร้ อ้ งภายใน 10 วันทาการภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ แล้ว ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั
การแจ้ง เตือ นอัต โนมัติผ่ า นอีเ มลล์ จ ากระบบ ASSIST ภายใน 7 วัน ปฏิทิน ภายหลัง ทีไ่ ด้ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น ผู้
ประสานงานกลางจะต้องมีมติว่าจะรับ เรียกให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วัน
ทาการ

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของผู้ประสานงานกลาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่า นเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ท่านยื่นข้อร้อ งเรียน ท่านจะได้ร บั
ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.

ในกรณีน้ี อีเมลล์ขา้ งต้นแสดงว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิ จารณาโดยผู้ประสานงานกลาง อีเมลล์ยงั ได้แจ้งท่าน
ด้วยว่าข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐ Y (หน่วยงานที่
รับผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ที่ซ่งึ ท่านประสบกับปั ญหาทางการค้าและที่ท่ขี อ้ ร้องเรียนของท่านพิพาทไปถึง
เพื่อ หาทางออก หน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ Y จะใช้เวลา 10 วัน ทาการเพื่อ ทาการตรวจสอบข้อ
ร้อ งเรีย นของท่าน แล้ว จึงมีมติว่าจะรับหรือ ไม่ร บั ไว้พ ิจารณา หรือ ส่ งกลับมายังท่านพร้อ มเรีย กให้ส่ งข้อ มูล เพิ่มเติม
ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางซึ่งเป็ นหน่วยงาน (หน่วยงานที่รบั ผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ของรัฐ
X (ประเทศต้นทางของท่าน) ก็จะได้รบั แจ้งเมื่อข้อร้องเรียนของท่านถูกยื่นเข้ามาในระบบ
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวันทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผูป้ ระสานงานกลางดาเนินการล่าช้า โดยผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผปู้ ระสานงานกลางให้ดาเนินการตามทีก่ าหนด
ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั อีเมลล์ตามข้างล่างนี้:

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:
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เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้ าจอแสดงผลโดยใช้อีเมลล์ของท่านและรหัสติ ดตามเพื่อตรวจสอบ
มติ จากผู้ประสานงานกลาง

หากท่านประสงค์ท่จี ะตรวจสอบมติแบบเต็ม จากผู้ประสานงานกลาง ท่านจะต้องเข้าสู่หน้า จอแสดงผลของท่านในระบบ
ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึง่ ตามทีท่ ่านเห็น การดาเนิ นการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่า
ผูป้ ระสานงานการมีมติ “รับพิ จารณา” ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

ตามที่ได้แจ้งไว้ในขัน้ ที่ 8 เมื่อข้อร้องเรียนได้รบั การพิจารณาโดยผูป้ ระสานงาน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งไปยังหน่ว ยงาน
ประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ทีซ่ ง่ึ ประสบปั ญหาทางการค้า หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y จะ
ใช้เวลา 10 วันทาการเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนและมีมติว่าจะรับหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณา ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะให้
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและปรึกษาหารือกับหน่วยงานใน
ประเทศที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางตอบกลับ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ในระบบ ASSIST แจ้ง
ท่านว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ
Y
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ได้รบ
ั อีเมลล์แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับมติ ของรัฐ Y ในข้อร้องเรียนของท่านว่า
จะรับพิ จารณาหรือและไม่รบ
ั พิ จารณาโดยผู้หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ
Y
ภายใน 10 ทาการนับจากวันที่ผู้ประสานงานตอบกลับไปว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณา อีเมลล์ขา้ งล่า งนี้
จะแจ้งว่าข้อร้องเรียนของท่านว่าจะรับพิจารณาหรือและไม่รบั พิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางของ
รัฐ Y
หากหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ได้ดาเนินการแต่อย่า งใด หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะ
ได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังทีผ่ ู้ประสานงานกลางรับ ข้อ
ร้องเรียนไว้พจิ ารณา ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ขา้ งต้น หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องมีมติว่าจะรับ หรือปฏิเสธไม่
รับพิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทาการนับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

โปรดตรวจสอบอีเ มลล์ของท่า นเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันท าการนับ จากวันที่ผู้ป ระสานงานกลางรับ ข้อ
ร้องเรียนของท่านไว้พจิ ารณา ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.

ในกรณีน้ี ข้อร้องเรียนได้รบั การพิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง ดังปรากฏข้างต้น
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST เกีย่ วกับมติของหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางภายในกรอบระยะเวลาที ่
กาหนด (10 วันทาการ) นับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา นัน้ หมายความว่าหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทางดาเนินการล่าช้า โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางให้ดาเนินการ
ตามทีก่ าหนดโดยพลัน
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

เมื่อหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางรับพิจารณาข้อร้องเรียน ก็จะดาเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อขอ
ความเห็น และเมื่อหน่วยงานรับผิดชอบเสร็จสิน้ กระบวนการในส่วนของตนแล้ว หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางควร
ตรวจสอบข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานัน้ แล้วจึงส่งมาให้ผปู้ ระสานงานกลางภายในกรอบระยะเวลา 40 วันทาการ และ
เพื่อ ให้เป็ น ไปตามระยะเวลาดังกล่ าง หน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้อ งกาหนดกรอบเวลาให้ห น่ ว ยงาน
รับ ผิด ชอบแสวงหาทางออก หน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางมีห น้ า ที่ท่ีจะแจ้ง ผู้ป ระสานงานให้ทราบถึงการ
เปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกรอบระยะเวลาระหว่างตนเองและหน่วยงานในประเทศ
ผู้ประสานงานกลางอาจจะขยายกรอบระยะเวลาเพิ่มขึ้น สูงสุ ดไม่เกิน 20 วัน ทาการเมื่อ หน่ ว ยงานประสานในประเทศ
ปลายทางร้อ งขอ ระบบจะแจ้งโดยอัต โนมัติเมื่อ ใกล้ถึงกาหนดระยะเวลา (โดยปกติจะประมาณ 10 วัน ทาการก่อ นสิ้น
ระยะเวลาที่กาหนด) หากหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางเลยกาหนดระยะเวลาที่จะต้อ งส่ งข้อ เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูป้ ระสานงานกลาง ระบบออนไลน์จะแจ้งแก่ผปู้ ระสานงานกลางให้ตดิ ตามกับหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทาง
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 40 + 20 วันทาการนับจากวันที่ท่านได้รบั แจ้งว่าหน่วยงาน
ประสานในประเทศปลายทางรับ พิจ ารณาข้อ ร้อ งเรีย นของท่ า น ท่ า นจะได้ร ับ ข้อ ความใ หม่ จ ากระบบ ASSIST ระบุ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
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ได้รบั อีเมลล์แจ้งจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากรัฐ Y และผ่านการ
พิ จารณาแล้วจากผู้ประสานงานกลาง

ภายหลังที่หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (รัฐ Y) ได้รบั ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาจากหน่วยงานรับผิดชอบ
และเห็นว่ า ข้อ เสนอแนะดังกล่า วสามารถแก้ไ ขปั ญหาที่หยิบ ยกมาจากข้อ ร้อ งเรีย นได้ ให้หน่ ว ยง านประสานในประเทศ
ปลายทางนาส่งข้อเสนอแนะนัน้ ไปยังผูป้ ระสานงานกลาง
ผู้ป ระสานงานกลางจะ: (i) ตรวจสอบข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาภายใต้บ ริบ ทของข้อ ร้อ งเรีย น ; (ii) บัน ทึก
ข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ขปั ญหาและส่ งไปให้ผู้ประกอบการอาเซีย นทางอีเมลล์ ; และ (iii) ส าเนาข้อ เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานประสานในประเทศต้นทางในรัฐ X (ประเทศต้นทางของท่าน)
(a) ไปที่อีเมลล์ของท่า น ท่า นจะได้ร บั ข้อ ความใหม่ จากระบบ ASSIST ซึ่งระบุ การตอบกลับ ข้อ ร้อ งเรีย นของท่า นจาก
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง

You can also check the status of your complaint online at http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.

(b) เข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้
ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้า งต้น หน้ า จอแสดงผลแบบเต็ม ปรากฏอยู่ข้า งล่ า งนี้ ซึ่ง ตามที่ท่ า นเห็น การ
ดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่าแนวทางแก้ไขปั ญหาได้รบั การเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทาง
แก้ไขปั ญหาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งได้รบั การพิจารณาแล้วจากผู้ประสานงานกลางก็จะ
ปรากฎอยู่ในย่อหน้แรกของหน้าจอแสดงผลของท่าน

ข้างล่างนี้เป็ นการตอบกลับโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง:
“ในการหารือระหว่างหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางและหน่วยงานรับผิดชอบ รัฐ Y มีมติทจ่ี ะเลื่อนการบังคับ
ใช้กฎระเบียบใหม่ท่กี าหนดให้ผสู้ ่งออกและผูน้ าเข้าของสินค้าบางรายการ รวมทัง้ แร่เหล็ก อลูมเิ นียม ฝ้ ายและยางซึ่ง
รับขนโดยเรือบรรทุกของรัฐ Y (เช่น เรือบรรทุกเป็ นของบริษทั ขนส่งทางเรือซึ่งตัง้ อยู่ในรัฐ Y) นี้ออกไปก่อน เนื่องจาก
มีขอ้ วิจารณ์และความไม่ยนิ ยอมของผูส้ ่งออกท้องถิน่ ซึ่งกฎระเบียบใหม่น้ีจะสร้างผลกระทบให้กปริมาณการส่งออก
และรายได้ของรัฐ และจะเป็ นการขัด ขวางหรือ ไม่เป็ นมิตรกับ นักลงทุนชาวต่า งชาติ เนื่องจากผู้ซ้ือ จานวนมากใน
สินค้าทีถ่ ูกจากัดนี้อยู่ในสถานะรอการบรรลุในข้อตกลงของสัญญาของตน
อย่างไรก็ตาม รัฐ Y ระบุว่าตนไม่ได้มเี จตนาให้กฎระเบียบดังกล่าวถูกมองว่าเป็ นมาตรการที่กีดกันทางการค้ากับเรือ
บรรทุกของต่างประเทศ และเป็ นการขัดต่อหลักการทางการค้าแต่อย่างใด รัฐ Y ขอเน้นย้าว่ามาตรการนี้มุ่งหมายที่จะ
ให้อุตสาหกรรมขนส่งของรัฐ Y มีศกั ยภาพในการขนส่งในประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะมากกว่า 90% ของการขนส่ง
ทัง้ หมดในน่ า นน้ า ของรัฐ Y นัน้ เป็ นการประกอบกิจการโดยเรือ ต่า งประเทศ ดังอย่า งกรณีของอุ ตสาหกรรมยาง
มากกว่า 90% ของการขนส่งเพื่อการส่งออกดาเนินการโดยเรือต่างประเทศ ทัง้ นี้ ศักยภาพการขนส่งในประเทศเมื่อปี
ค.ศ. 2017 ประเมินเอาไว้อ ยู่ท่ี 50 ล้า นตัน ในขณะที่เรือ ต่า งประเทศขนส่ งอยู่ท่ี 800 ล้า นตันในปี เดียวกัน ซึ่ง มี
ปริมาณทีห่ ่างกันอย่างมาก
รัฐ Y เสริมว่าเป้ าหมายสาคัญของกฎระเบียบนี้คอื บริษัทที่ให้บริการรับขนในประเทศเริม่ ที่จะได้ประโยชน์อ ย่า งมี
นัยสาคัญจากการเพิม่ จานวนการค้าในน่านน้ าของรัฐ Y โดยในปั จจุบนั สัญญาและปริมาณการค้าทางทะเลส่วนมาก
ถูกครอบงาโดยบริษัทรับขนต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐ Y เห็นพ้องว่ามาตรการบังคับใช้กฎหมายควรที่จะค่อ ย
เป็ นค่อยไป มากกว่าที่จะให้ยาแรงที่มผี ลทันทีกบั บริษัทรับขนต่างประเทศ ดังนัน้ มติในการบังคับใช้กฎหมายนี้จึง
เลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มกี าหนด (แต่ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน)”
(c) ในตอนท้า ยของอีเมลล์จากระบบ ASSIST ใน 11 (a) ข้างต้น ท่านจะต้อ งระบุ ว่า ท่า นพอใจหรือ ไม่กับ มติข อง
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่องนี้ ท่านสามารถที่จะเลือ ก
‘พอใจ’ หรือ ‘ไม่พอใจ’ ในช่องทีก่ าหนด

ในกรณีน้ี ผูป้ ระกอบการอาเซียนเลือก ‘พอใจ’
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ให้ความเห็นของท่านกับแนวทางแก้ไขปัญหา/มติ ที่เสนอโดยรัฐ Y ในแบบสอบถามความพึงพอใจ และ
ได้รบั อีเมลล์ให้รบ
ั ทราบจากระบบ ASSIST

เมื่อ ท่ า นเลือ ก ‘พอใจ/ไม่ พ อใจ’ในขัน้ ตอนที่ 11 (c) ข้า งต้น เพจจะพาท่ า นไปยัง หน้ า ข้า งล่ า งนี้ เ พื่อ ขอให้ท่ า นตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และให้ความเห็น โดยแฉพาะหากท่านไม่พอใจในแนวทางแก้ไขปัญหา/มติทเ่ี สนอ

(a) กรอกข้อความลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ในกรณีน้ี ผูป้ ระกอบการอาเซียนพึงพอใจกับแนวทางแก้ไขปัญหา/มติท่ี
เสนอของระบบ ASSIST จึงได้ระบุไว้เช่นนัน้

(b) ไปที่อเี มลล์ของท่าน ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่ 1 หรือ 2 ฉบับ (หากท่านกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ) จากระบบ
ASSIST ซึง่ รับทราบการรับมติทเ่ี สนอโดยรัฐ Y สาเนามติดงั กล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
และหน่วยงานประสานในประเทศต้นทางด้วยเช่นกัน

อีเมลล์รบั ทราบฉบับแรกจากระบบ ASSIST

อีเมลล์รบั ทราบฉบับที่สองจากระบบ ASSIST
หากท่านได้ให้ความเห็นลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ฉบับที่สองข้างล่างนี้ เพื่อรับทราบการ
ตอบของท่านต่อข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ส่งจากระบบ ASSIST ไปยังท่าน หน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง และหน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง

(c) เข้าสู่หน้ า จอแสดงผลของท่า นในระบบ ASSIST โดยใช้อีเมลล์ของท่า นและรหัสติด ตามตามที่กาหนดวไว้ใ น
ขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้า งต้น หน้ า จอแสดงผลขัน้ สุ ด ท้า ยปรากฏอยู่ ข้า งล่ า งนี้ ซึ่ง ตามที่ท่ า นเห็น การ
ดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่าท่านพึงพอใจกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาภายใต้
ระบบ ASSIST

(d) หากท่านประสงค์จะตรวจสอบความเห็นที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้คลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘แว่นขยาย’
หน้าจอข้างล่างนี้กจ็ ะปรากฎ

กรณีท่ไี ด้มกี ารแจ้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาแก่ผู้ประกอบการอาเซียน และข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็ นที่น่าพอใจ
ของผู้ประกอบการอาเซียน ให้หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางส่งต่อการแจ้งนี้ไปยังหน่ วยงานรับผิดชอบเพื่อ
รับรองว่าจะได้มกี ารดาเนินการทางปกครองใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาให้เร็วที่สุดเท่าทีจ่ ะ
เป็ นไปได้
ระบบ ASSIST จะถือว่าขัน้ ตอนนี้ เ ป็ นหนึ่ งในกรณี ที่ข้อร้ องเรี ยนได้ มีการรับไว้ พิจารณาและได้ มีการเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง อันเป็ นที่ยอมรับของผู้ประกอบการอาเซียนแล้ว
พึงทราบว่าระยะเวลาแก้ไขปัญหาการค้าข้ามพรมแดนภายใต้ระบบ ASSIST จะใช้เวลาไม่เ กิ น 40 วันทาการ หรือ 2
เดือนปฏิ ทิน (เว้นแต่ จะได้มีการขยายระยะเวลาออกไปสูงสุ ดไม่เ กิ น 20 ทาการ) นับจากวันที่ ข้อร้องเรียนได้ร บั การ
พิ จารณาจากหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง (เช่น รัฐสมาชิ กอาเซี ยนที่ ข้อร้องเรียนพิ พาทไปถึง)

ASSIST

ขัน้ ตอนสาธิตคาอธิบายแต่ละขัน้ สาหรับ กรณีศกึ ษาที่ 5
(การบริการ)

ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ยื่ น โดยผู้ ป ระกอบการอาเซี ย น (บริ ษั ท
สานักงานใหญ่ของบริ ษท
ั สาขา) และได้รบั การพิ จารณาโดย
ผู้ประสานงานกลางแต่ ถกู ปฏิ เ สธไม่ รบั พิ จารณาในภายหลัง
โดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง

ประเทศปลายทางเพราะว่าหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง
พบว่ า ข้อ กล่ า วหาของผู้ป ระกอบการไม่ มีมู ล เนื่ อ งจากหน่ ว ยงาน
ประสานในประเทศปลายทางได้ปฏิบตั ติ ามความมุ่งหมายอาเซียนที่
เกีย่ วข้องแล้ว

รายละเอียดโดยย่อของกรณี ศึกษา: กรณีน้ีเป็ นกรณีสมมติถูกสร้าง
ขึน้ เพื่อสะท้อนรูปแบบที่ 3 (สถานประกอบการเชิงพาณิชย์) ของการ
บริการ ซึง่ ได้นิยามเอาไว้ในกรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการ”
หรือ AFAS และความตกลงทัว่ ไปว่ า ด้ ว ยการค้า ในสาขาบริก าร
(GATS) ซึ่งใช้บงั คับโดยอนุโลมในการตอบสนองความต้องการด้าน
บริการจากประเทศหนึ่ งผ่ านสถานประกอบการเชิงพาณิช ย์ใ นอีก
ประเทศหนึ่ง ในกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กรณีเชิงพาณิชย์ทงั ้ หมดทีม่ กี าร
เคลื่อนย้ายพรมแดนด้านบริการ กรณีน้ีเป็ นข้อร้องเรียนที่ได้รบั การ
พิจารณาโดยผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะได้มกี ารยื่น
อย่างถูกต้องโดยผูป้ ระกอบการอาเซียนซึ่งเป็ นบริษทั สานักงานใหญ่ใน
รัฐสมาชิกอาเซีย นอื่น และมีส านั กงานสาขาซึ่งตัง้ อยู่ในรัฐสมาชิก
อาเซียนทีข่ อ้ ร้องเรียนพิพาทไปถึงซึง่ ทีจ่ ริงแล้วสานักงานสาขาเป็ นหนึ่ง
ในปัญหาหรือข้อร้องเรียน แต่ถูกปฏิเสธไม่รบั โดยหน่วยงานประสานใน

ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการเพิกถอนใบอนุญาตบริษทั สาขาและการแก้ไข
พระราชบัญ ญั ติ ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมของประเทศปลายทาง ซึ่ ง
ผู้ ป ระกอบการอาเซี ย นอ้ า งว่ า มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ นั ก ลงทุ น
ชาวต่างชาติและเป็ น การขัด โดยชัดแจ้ง ในตารางข้อ ผูกพัน การค้า
บริการของประเทศปลายทางภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้าน
การบริการที่ประเทศปลายทางประสงค์ท่จี ะผูกพันโดยยอมให้สถาน
ประกอบการของบริษทั ต่างชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การมีสทิ ธิทาง
กฎหมายของผูป้ ระกอบการต่างชาติ ซึง่ จดทะเบียนตามกฎหมายของ
รัฐ สมาชิก อาเซีย นอื่น เพื่อ ให้บ ริก ารผ่ า นสถานประกอบการเชิ ง
พาณิชย์ ทัง้ นี้จะต้องไม่เป็ นการสร้างข้อจากัดในการเข้าถึงตลาดและ
ได้รบั การปฏิบตั เิ ยีย่ งคนในชาติ

รายชื่อตัวแสดงและตัวย่อ:
• ผูร้ อ้ ง = ผูป
้ ระกอบการอาเซียน (AE)
• เลขาธิการอาเซียน = ผูป
้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST (CA)
• ประเทศต้นทาง = หน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง (HCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน X (AMS-X)
• ประเทศปลายทาง = หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (DCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน Y (AMS-Y)
• หน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง = หน่วยงานรับผิดชอบ (RAs)

1
หากท่านรูส้ กึ ว่ากรณีของท่านเป็ นปัญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่านเป็ นธุรกิจทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสมาชิก
อาเซียนและประสงค์ทจ่ี ะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผกู พันและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทัง้ ยังได้รบั แนวทางแก้ไขปั ญหาที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถไปทีล่ งิ ค์ต่อไปนี้: http://assist.asean.org.

ข้างล่างนี้คอื โฮมเพจของระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

2

เลือกแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’ (สัญลักษณ์ผ้ป
ู ระกอบการอาเซียน)

หากท่านยื่นข้อร้องเรียนภายใต้ช่อื บริษทั ของท่านเอง (ข้อร้องเรียนแบบเปิ ดเผยตัวตน) และท่านได้เป็ นตัวแทนของสมาคม
การค้าอาเซียน หรือองค์กรผู้แทนอื่นๆ เช่น หอการค้า สภาธุรกิจ สามาพันธ์ทางธุรกิจ หรือทนายความหรือสานักงาน
กฎหมายทีจ่ ดทะเบียน ให้คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’

เมื่อท่านคลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ข้า งล่า งเพื่อให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ปั ญ หาทางการค้า ที่ท่า นกาลังเผชิญอยู่อ ย่า ง
เพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์ หากผูร้ อ้ งไม่แน่ ใจ
ว่าจะกรอกอะไรในช่องดังกล่าว สัญลักษณ์ป่ ุม จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียดคาแนะนาว่าต้องกรอก
อะไรในแต่ละช่องของ โปรดคลิกเข้าไปเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าท่านกรอกข้อความในช่องถูกต้อง
ในส่วนของ ‘รายละเอียด’ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST จะสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง่ารายละเอียดข้อร้องเรียนนัน้ เพียงพอที่จะระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนในบริบทเฉพาะของความตกลงอาเซียน
ต่างๆ นอกจากนี้ โปรดบรรยายข้อร้องเรียนของท่านด้วยข้อโต้แย้งทางกฎหมายและหลักฐานทางข้อเท็จจริงประกอบเพื่อที่ผู้
ประสานงานกลางจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะพิจารณาข้อร้องเรีนของท่านหรือไม่

ขัน้ ที่

3

กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

ข้างล่างนี้เป็ นตัวย่างของแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วสาหรับเป็ นกรณีศกึ ษาเท่านัน้

ข้างล่างนี้เป็ นกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวกับรายละเอียดข้อร้องเรียนของผูป้ ระกอบการอาเซียน:
“เราเป็ นบริษทั โทรคมนาคมที่จดทะเบียนตามกฎหมายในรัฐ X ชื่อว่า บริษทั AirTel Holdings, Inc. โดยมีบริษทั สาขา ชื่อว่า
บริษัท AirTel Co., Ltd., ซึ่งตัง้ อยู่ในรัฐ Y หุ่นจานวน 80% ของบริษัทสาขาทัง้ หมดถือครองโดยผู้ถือหุ้นในรัฐ X แต่ตาแหน่ ง
บริหารระดับสูงของบริษทั ควบคุมโดยพลเรือนในรัฐ Y ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษทั AirTel Co., Ltd., ถูกเพิกถอน
โดยหน่วยงานโทรคมนาคมแห่งชาติของรัฐ Y เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2018 ด้วยเหตุทว่ี ่าใบอนุญาตโทรคมนาคมซึง่ ถือครองโดย
บริษทั AirTel Co., Ltd., ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป ในความเป็ นจริง เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018 รัฐ Y ได้

มีการปรับแก้พระราชบัญญัติธุรกิจโทรคมนาคม ฉบับที่ 1500 ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการต่างชาติไม่ส ามารถขอใบอนุ ญาต
ประเภท B และ C ได้อกี ต่อไป
ใบอนุญาตประเภท B นัน้ สาหรับผูป้ ระกอบการที่มหี รือไม่เครือข่ายของตนเอง แต่จดั หาบริการที่เจาะกลุ่มตลาดหรือกลุ่ม
สาธารณะต่างๆ ในขณะที่ ใบอนุญาตประเภท C นัน้ สาหรับผูป้ ระกอบที่มเี ครือข่ายซึ่งให้บริการแก่สาธารณะเป็ นการทัวไป
่
หรือบริการที่ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้างเกี่ยวกับการแข่งขันที่เป็ นธรรม ประโยชน์สาธารณะ หรือกาหนดให้มคี วามคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคเป็ นการพิเศษ ผูท้ จ่ี ะขอใบอนุญาตประเภท B และ C ได้จะต้องเป็ นบริษทั ทีม่ พี ลเรือนในรัฐ Y ถือหุน้ อย่างน้อย 51%
และมีสดั ส่วนตาแหน่งอยู่ในระดับการบริหารอย่างน้อย 3 ใน 4 ตลอดจนบุคคลทีม่ อี านาจในการลงนามเพื่อผูกพันเป็ นผูแ้ ทน
ของบริษัทจะต้องเป็ นพลเรือนในรัฐ Y เท่านัน้ เราเห็นว่าบริษัท AirTel Co., Ltd., ได้รบั การปฏิบตั ิท่ไี ม่เป็ นธรรมเพราะได้
ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ร ฐั บาลกาหนดเมื่อครัง้ ที่บริษัทได้ย่นื ขอใบอนุ ญาต และรัฐ Y ก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงการปรับแก้
พระราชบัญญัติน้ี นอกจากนี้ บริษัท AirTel Co., Ltd., ยังได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดส าหรับบริษัทต่างชาติ พร้อมด้วยผู้ถือหุ้น
ต่างชาติซง่ึ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์
การเพิกถอนใบอนุญาตของบริษทั AirTel Co., Ltd., และการปรับแก้กฎระเบียบการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทาให้หุน้ ของบริษทั
AirTel Holdings, Inc., ร่วงลงมา 5.67% ในรัฐ X เพราะรัฐ Y เป็ นตลาดโครงข่ายทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับสองของโลก เราเชื่อว่าการ
เพิกถอนใบอนุญาตนี้เป็ นการเลือกปฏิบตั กิ บั นักลงทุนชาวต่างชาติในภาคโทรคมนาคม และเป็ นการละเมิดต่อความมุ่งหมายและ
พันธกรณีทร่ี ฐั Y มีภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการที่เกีย่ วข้องอย่างชัดแจ้ง”
เมื่อจะยื่นข้อร้องเรียน ให้คลิกไปที่ ‘ยื่นข้อร้องเรียนของท่าน’ ขัน้ ที่ 4 ในหน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

ขัน้ ที่

4

การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST

เมื่อท่านได้ย่นื ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ระบบ ASSIST แล้ว หน้าข้างล่างนี้จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งท่านว่าอีเมลล์ยนื ยันการส่งข้อ
ร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

5

ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน

(a) ไปทีอ่ เี มลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เพื่อขอให้
ท่านยืนยันข้อร้องเรียนของท่านโดยคลิกไปที่ลงิ ค์ท่กี าหนดหรือโดยกดคัดและวางลิงค์ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ อีกทัง้ ระบบ
ASSIST ยังสามารถยืนยันได้ดว้ ยว่าอีเมลล์ทท่ี ่านให้มานัน้ ถูกต้อง หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านจะปรากฏอยู่ในอีเมลล์
นี้ ในกรณีน้ี หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านคือ 17720181101
ข้างล่างนี้เป็ นอีเมลล์ทท่ี ่านจะได้รบั จากระบบ ASSIST

http://assist.asean.org/user/confirm_email
http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 17720181101

(b) คลิกไปที่ลงิ ค์ท่กี าหนดข้างต้นในอีเมลล์และหน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

การแจ้งเตือนข้างต้นจะบอกว่าข้อร้องเรียนของท่านจะได้รบั การตรวจสอบโดยผูป้ ระสานงานกลางและท่านจะได้รบั แจ้งทาง
อีเมลล์ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 วันทาการว่า:
4) ข้อร้องเรียนจะได้รบ
ั การพิจารณาและได้ส่งต่อไปยังประเทศปลายทาง หรือ
5) ข้อร้องเรียนไม่สมบูรณ์และได้ส่งกลับมาให้ท่านแก้ไข หรือ
6) ข้อร้องเรียนไม่รบ
ั การพิจารณาหากไม่เข้าเกณฑ์ของระบบ ASSIST หรือเป็ นข้อร้องเรียนทีไ่ ม่ถูกต้อง
ไปทีอ่ เี มลล์ของท่าน

ขัน้ ที่

6

ได้รบ
ั อีเมลล์จากระบบ ASSIST ว่าอีเมลล์และข้อร้องเรียนของท่านถูกต้อง

ไปที่อเี มลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST อีเมลล์น้ีจะระบุว่าท่านได้ยนื ยันข้อร้องเรียนของ
ท่าน และผู้ประสานงานกลางได้ตรวจสอบความถูกต้อ งภายใต้ระบบ ASSIST ระบบ ASSIST จะส่งกลับไปหาท่า น
พร้อมด้วยมติว่าข้อร้องเรียนนี้จะได้รบั การพิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบั ไว้พอจารณาภายใน 10 ทาการ

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 17720181101

ตาม ร้ ะบุ ใ้ น มลลข้างต้น านสามารถ ะติ ตามค ามคืบหน้าโ คลิก ป ลิงค ึง ะนา าน ป งั บ ‘ติ ตามข้
ร้ ง ร น’ บน มนบารข ง บ ตระบบ ASSIST
ขัน้ ที่

7

การติ ดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียนของท่าน

(a) ไปที่ลิงค์น้ี: http://assist.asean.org/user/login หรือ ไปที่แท็บ ‘ติดตามข้อ ร้อ งเรีย น’ บนเมนู บาร์ข องเว็บไซต์ร ะบบ
ASSIST เพจข้างนี้กจ็ ะปรากฏขึน้

(a) กรอกอี เ มลล์ ข องท่ า นและรหั ส ติ ด ตาม (หมายเลขข้ อ ร้ อ งเรี ย นของท่ า น) ในช่ อ งที่ กาหนดเพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบ
ในกรณี น้ี อี เ มลล์ แ ละรหั ส ติ ดตามของท่ า นคื อ aseanenterprise0@gmail.com และ 17720181101

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST ที่ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียน
ของท่าน
(c) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบสาเร็จ:

ตามที่ท่านได้เห็นหน้า จอแสดงผล การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้วเกี่ยวกับ ข้อร้อ งเรียนของท่า นจะได้ร ะบุ เ อาไว้
ชัด เจนในหน้ า จอแสดงผล และรายการนี้จะมีการแก้ไ ขเป็ น ประจาภายหลังที่ไ ด้ม ีการด าเนิ น การในแต่ ละขัน้ ตอน
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของท่านทีไ่ ด้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึงได้ในหน้าจอแสดงผลของท่าน
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ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและแจ้งมติ ไปยังอีเมลล์ของท่ าน
(รับไว้พิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบ
ั ไว้พิจารณา)

เมื่อผู้ประสานงานกลางได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและมีม ติรบั ไว้พิจารณา/ ไม่สมบูรณ์ / ไม่รบั ไว้
พิจารณา ก็จะได้มกี ารส่งอีเมลล์ไปยังท่านภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันทีท่ ่านยื่นข้อร้องเรียน
หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้แจ้งกับผูร้ อ้ งภายใน 10 วันทาการภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ แล้ว ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั
การแจ้ง เตือ นอัต โนมัติผ่ า นอีเ มลล์ จ ากระบบ ASSIST ภายใน 7 วัน ปฏิทิน ภายหลัง ทีไ่ ด้ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น ผู้
ประสานงานกลางจะต้องมีมติว่าจะรับ เรียกให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วัน
ทาการ
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของผู้ประสานงานกลาง:

โปร ตรวจสอบ มลลข ง าน ปนประ าภา ในระ ะ ลา 10 นั าการนับ าก นั าน ืนข้ ร้ ง ร น าน ะ ร้ ับ
ข้ ค ามใหม ากระบบ ASSIST

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.

ในกรณีน้ี อีเมลล์ขา้ งต้นแสดงว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิ จารณาโดยผูป้ ระสานงานกลาง อีเมลล์ยงั ได้แจ้งท่านด้วย
ว่าข้อ ร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรัฐ Y (หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ทีซ่ ง่ึ ท่านประสบกับปั ญหาทางการค้าและทีท่ ข่ี อ้ ร้องเรียนของท่านพิพาทไปถึงเพื่อ
หาทางออก หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ Y จะใช้เวลา 10 วันทาการเพื่อทาการตรวจสอบข้อร้องเรียนของ
ท่าน แล้วจึงมีมติว่าจะรับหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณา หรือส่งกลับมายังท่านพร้อมเรียกให้ส่งข้อมูลเพิม่ เติม ช่ว งเวลาดังกล่าวมุ่ง
หมายจะให้ห น่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอีย ดข้อร้องเรีย นและปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางซึ่งเป็ นหน่วยงาน (หน่วยงานที่รบั ผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ของรัฐ
X (ประเทศต้นทางของท่าน) ก็จะได้รบั แจ้งเมื่อข้อร้องเรียนของท่านถูกยื่นเข้ามาในระบบ
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวันทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผูป้ ระสานงานกลางดาเนินการล่าช้า โดยผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผปู้ ระสานงานกลางให้ดาเนินการตามทีก่ าหนด ผู้
ประสานงานกลางจะได้รบั อีเมลล์ตามข้างล่างนี้:

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:
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เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้ าจอแสดงผลโดยใช้อีเมลล์ของท่านและรหัสติ ดตามเพื่อ
ตรวจสอบมติ จากผู้ประสานงานกลาง

หากท่านประสงค์ท่ีจะตรวจสอบมติแบบเต็ม จากผู้ประสานงานกลาง ท่านจะต้องเข้า สู่หน้า จอแสดงผลของท่า นในระบบ
ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึง่ ตามทีท่ ่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่า
ผูป้ ระสานงานการมีมติ “รับพิ จารณา” ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

ตามที่ได้แจ้งไว้ในขัน้ ที่ 8 เมื่อข้อร้องเรียนได้รบั การพิจารณาโดยผู้ประสานงาน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งไปยังหน่ว ยงาน
ประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ทีซ่ ง่ึ ประสบปั ญหาทางการค้า หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y จะ
ใช้เวลา 10 วันทาการเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนและมีมติว่าจะรับหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณา ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะ
ให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
ในประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางตอบกลับ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ในระบบ ASSIST แจ้ง
ท่านว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ
Y
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ได้รบ
ั อีเมลล์แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับมติ ของรัฐ Y ในข้อร้องเรียนของท่านว่า
จะรับพิ จารณาหรือและไม่รบ
ั พิ จารณาโดยผู้หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ
Y

(a) ไปที่อีเมลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST จะได้ระบุมติของหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทางเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน ในกรณีน้ี ข้อ ร้องเรียนของท่านถูกปฏิเสธไม่ร บั ไว้พจิ ารณาโดยหน่ วยงาน
ประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y

You can also check the status of your complaint online at http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.

กระบวนการนี้จะแตกต่างเล็กน้อยกับกรณีทขี ่ อ้ ร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง ภายใน 10 วันทาการหลังจากทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูป้ ระสานงานกลางว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณา
โดยหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y และหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางจะประสานกับ
หน่วยงานในประเทศทีม่ อี านาจรับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบเพือ่ วิเคราะห์รายละเอียดข้อร้องเรียนของท่าน
เมือ่ หน่วยงานรับผิดชอบทบทวนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาและส่งกลับมายังผูป้ ระสานงานกลางภายใน 40 วันทา
การนับจากวันทีห่ น่วยงานประสานในประเทศปลายทารับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา และเพือ่ ให้เป็ นไปตามกรอบระยะเวลา
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจึงควรต้องกาหนดระยะเวลาเพือ่ แสวงหาทางออกแก่หน่ วยงานรับผิดชอบ ทัง้ นี้
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางมีหน้าทีแ่ จ้งแก่ผู้ประสานงานกลางถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วกับกรอบระยะเวลา
ระหว่างตนและหน่วยงานในประเทศ
ผู้ประสานงานกลางอาจจะขยายกรอบระยะเวลาเพิม่ ขึ้น สูงสุ ดไม่เกิน 20 วัน ทาการเมือ่ หน่ ว ยงานประสานในประเทศ
ปลายทางร้อ งขอ ระบบจะแจ้งโดยอัต โนมัติเมือ่ ใกล้ถึงกาหนดระยะเวลา (โดยปกติจะประมาณ 10 วัน ทาการก่อ นสิ้น
ระยะเวลาทีก่ าหนด) หากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางเลยกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะต้องส่งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหาให้กบั ผู้ประสานงานกลาง ระบบออนไลน์จะแจ้งแก่ผปู้ ระสานงานกลางให้ตดิ ตามกับหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง
ท่านจะได้รบั แจ้งทางอีเมลล์เป็ นครัง้ ที ่ 2 จากระบบ ว่าหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ได้แจ้งข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากและผูป้ ระสานงานได้รบั ไว้พจิ ารณาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ เมื่อข้อร้องเรียนถูก “ปฏิ เสธไม่รบั ไว้พิจารณา” โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง ท่าน
อาจจะไม่ได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลา 10 วันทาการ การปฏิเสธและเหตุแห่ งการปฏิเสธของ
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะถู กส่ งไปยังผู้ประสานงานกลางผ่ านระบบ ASSIST ภายใน 10 วัน ท าการ ผู้
ประสานงานกลางจะตรวจสอบภาษาและความเพียงพอของข้อมูลภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่ได้รบั อีเมลล์ปฏิเสธไม่รบั
ไว้พจิ ารณาของทีห่ น่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
หากผูป้ ระสานงานกลางยอมรับในการปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธหลังจากทีไ่ ด้มกี ารตรวจสอบและยอมรับแล้ว ก็จะส่งมติ
นัน้ ไปยังอีเมลล์ของท่าน ดังเช่นที่ปรากฏข้างต้น หากผูป้ ระสานงานกลางไม่พอใจในการปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธของ
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางนัน้ ระบบ ASSIST จะยอมให้ผปู้ ระสานงานกลางเรียกให้หน่วยงานประสาน

ในประเทศปลายทางยืนยันการปฏิเสธนัน้ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การกระทาเช่นว่านัน้ ไม่มผี ลผูกพันต่อหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง และหากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ตอบกลับมาภายใน 5 วันทาการ ระบบออนไลน์จะส่งต่อการปฏิเสธ
นัน้ ไปยังผูร้ อ้ งโดยอัตโนมัติ
หากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ได้ดาเนินการแต่อย่างใด หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะได้รบั การ
แจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณาโดยผู้
ประสานงานกลาง ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ข้างต้น หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องมีมติว่าจะรับหรือปฏิเสธไม่รบั
พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทาการนับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST เกีย่ วกับมติของหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางภายในกรอบระยะเวลาที ่
กาหนด (10 วันทาการ) นับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา นัน้ หมายความว่าหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทางดาเนินการล่าช้า โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วัน ปฏิทิน ภายหลัง ทีไ่ ด้ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น) โดยแจ้ง ให้ ห น่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดโดยพลัน

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

(b) เข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7
(a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามา
อยู่ใน ‘ประวัติ’ ซึ่งระบุว่าแนวทางแก้ไขปั ญหาได้รบั การเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา/การตอบกลับจาก
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในระบบ ASSIST ซึง่ ได้รบั การพิจารณาแล้วจากผูป้ ระสานงานกลางก็จะปรากฎ
อยู่ในย่อหน้แรกของหน้าจอแสดงผลของท่าน

ข้างล่างนี้เป็ นการตอบกลับโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง:
“รัฐ Y มีมูลฐานที่เพียงพอว่ารัฐ Y ได้ปฏิบตั ติ ามความมุ่งหมายอาเซียนที่เกี่ยวข้องแล้ว และข้อร้องเรียนนัน้ ไม่มมี ูล โดยโต้แย้งว่า
แม้ว่าจะมีตารางข้อผูกพันการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการ แต่ รัฐ Y ก็ไม่เคยสร้างข้อจากัดใดๆ
ให้กบั ความเป็ นเจ้าของของต่างชาติแต่อย่างใด ดังทีไ่ ด้ระบุไว้ใน

ข้อผูกพันทัวไปว่
่ าเนื่องจากข้อจากัดในการเข้าถึงของตลาด สถานประกอบการเชิงพาณิชย์ของผู้ให้บริการชาวต่างชาติ
อาจจะทาในรูปของกิจการร่วมค้า และ/หรือสานักงานตัวแทนก็ได้ แต่จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (i) คู่คา้ ต่างชาติจะต้องไม่
ถือหุน้ ของบริษทั เกินกว่า 49% และ (ii) มีสดั ส่วนตาแหน่งอยู่ในระดับการบริหารอย่างน้อย 3 ใน 4 ตลอดจนบุคคลทีม่ อี านาจ
ในการลงนามเพื่อ ผูกพัน เป็ น ผู้แทนของบริษัทจะต้อ งเป็ น พลเรือ นในรัฐ Y เท่านัน้ ดังนัน้ การปรับแก้พ ระราชบัญญัติ
ใบอนุญาตธุรกิจโทรคมนาคม ฉบับที่ 1500 จึงไม่เป็ นการขัดต่อตารางข้อผูกพันการค้าบริการของรัฐ Y
ในประเด็นที่ผปู้ ระกอบการอาเซียนอ้างว่าไม่ได้รบั การแจ้งจากรัฐ Y เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายนัน้ รัฐ Y ขอเรียนให้ทราบ
ว่ารัฐบาลของรัฐ Y ได้ประกาศการแก้ไขกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลและหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ภายหลังที่ได้
มีการอนุมตั แิ ล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2018 แล้ว”
(c) ในตอนท้ายของอีเมลล์จากระบบ ASSIST ใน 10 (a) ข้างต้น ท่านจะต้องระบุว่าท่านพอใจหรือไม่กบั มติของหน่วยงาน
ประสานในประเทศปลายทาง และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่องนี้ ท่านสามารถที่จะเลือก ‘พอใจ’ หรือ ‘ไม่
พอใจ’ ในช่องทีก่ าหนด

ในกรณีน้ี ผูป้ ระกอบการอาเซียนเลือก ‘พอใจ’
ขัน้ ที่
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ให้ความเห็นของท่านกับแนวทางแก้ไขปัญหา/มติ ที่เสนอโดยรัฐ Y ในแบบสอบถามความพึงพอใจ และได้รบั
อีเมลล์ให้รบั ทราบจากระบบ ASSIST

เมื่อท่านเลือก ‘พอใจ/ไม่พอใจ’ในขัน้ ตอนที่ 10 (c) ข้างต้น เพจจะพาท่านไปยังหน้าข้างล่างนี้เพื่อขอให้ท่านตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และให้ความเห็น โดยแฉพาะหากท่านไม่พอใจในแนวทางแก้ไขปัญหา/มติทเ่ี สนอ

(a) กรอกข้อความลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ในกรณีน้ี ผู้ประกอบการอาเซียนพึงพอใจกับแนวทางแก้ไขปั ญหา/มติท่ี
เสนอของระบบ ASSIST จึงได้ระบุไว้เช่นนัน้

(b) ไปที่อเี มลล์ของท่าน ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่ 1 หรือ 2 ฉบับ (หากท่านกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ) จากระบบ
ASSIST ซึง่ รับทราบการรับมติทเ่ี สนอโดยรัฐ Y สาเนามติดงั กล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
และหน่วยงานประสานในประเทศต้นทางด้วยเช่นกัน
อีเมลล์รบั ทราบฉบับแรกจากระบบ ASSIST

อีเมลล์รบั ทราบฉบับทีส่ องจากระบบ ASSIST
หากท่านได้ให้ความเห็นลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ฉบับทีส่ องข้างล่างนี้ เพือ่ รับทราบการตอบของท่าน
ต่อข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาทีส่ ่งจากระบบ ASSIST ไปยังท่าน หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง และหน่วยงาน
ประสานในประเทศต้นทาง
.

(c) เข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7
(a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลขัน้ สุดท้ายปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้า
มาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึ่งระบุว่าท่านพึงพอใจกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาภายใต้ระบบ ASSIST ความเห็นที่ท่าน
ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามความพึงพอใจสามารถตรวจสอบได้ในหัวข้อ ‘ความเห็น’

ในกรณีท่ไี ม่มีขอ้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาผ่านระบบ ASSIST หรือหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางมีมูลน่าเชื่อว่าตน
ปฏิบตั ติ ามความมุ่งหมายของอาเซียนแล้ว และข้อร้องเรียนนัน้ ไม่มีมูล ให้ขอ้ ค้นพบและมูลเหตุน้ีส่งไปยังผูป้ ระสานงานกลางโดย
พลัน ซึ่งจะได้แจ้งแก่ผู้ร้องต่อไป หากผูร้ ้องประสงค์และผ่านหน่ วยงานประสานในประเทศต้นทางและ หน่วยงานการจดทะเบียน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ร้องอาจจะส่งต่อ ข้อ ร้อ งเรียนไปยังองค์กรระดับเจ้าหน้าที่อ าวุโสเพื่อ ติดตามการดาเนิน งานตาม
พันธกรณีความตกลงของอาเซียน หรือรัฐสมาชิกอาเซียนหรือกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนผ่านหน่วยงานการจดทะเบียนธุรกิจ
ของรัฐสมาชิกอาเซียนเพื่อระงับข้อพิพาททางศาลหรือกลไกระงับข้อพิพาทอื่นๆ (เช่น การไกล่เกลี่ย การประณีประนอม หรือการ
อนุญาโตตุลาการ) ภายในเขตอานาจของรัฐสมาชิกอาเซียนก็ได้
ระบบ ASSIST จะถือว่าขัน้ ตอนนี้ เป็ นหนึ่ งในกรณี ที่ข้อร้องเรียนถูกปฏิ เสธไม่รบั ไว้พิจารณาและไม่ได้ มี การ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
พึงทราบว่าระยะเวลาแก้ไขปั ญหาการค้าข้ามพรมแดนภายใต้ระบบ ASSIST จะใช้เวลาไม่เกิ น 40 วันทาการ
หรือ 2 เดือนปฏิ ทิน (เว้นแต่จะได้มีการขยายระยะเวลาออกไปสูงสุดไม่เกิ น 20 ทาการ) นับจากวันที่ได้รบั ข้อ
ร้องเรียน

