ระบบ ASSIST - แนวทางแก้ไขปัญหาในภูมิภาคอาเซียนว่ าด้ วยการลงทุน
บริการ และการค้ า

คูม่ ือระบบASSIST
เครดิตรู ปภาพ: Deborah Tomasowa สาหรับ US-ACTI

ข้อสงวนสิ ทธิ์ : เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป และอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ARISE) แต่เพียงผูเ้ ดียว ทัง้ นี้ การจัดทาดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงความเห้นของสหภาพยุดรปแต่อย่างใด

AS SIST TOOLKIT

เกริน่ นาเกีย่ วกับคูม่ อื
วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขา้ ราชการในประเทศสมาชิกอาเซี ยนผูซ้ ่ ึ งมีหน้าที่เป็ นหน่วยงานหลักแห่ งชาติเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาในภูมิภาคอาเซี ยนที่เกี่ยวกับการลงทุน บริ การ และการค้า หรื อที่เรี ยกว่า ระบบ ASSIST และสาหรับผูแ้ ทนในภาคธุ รกิจต่างๆ โดยจัดให้มี
เอกสารการฝึ กอบรมให้กบั ผูใ้ ช้ระบบ ASSIST และวิธีการยืนเรื่ องร้องเรี ยนในระบบ ASSIST หรื อการติดต่อกับรัฐบาลอาเซี ยนที่เกี่ยวกับประเด็น
ข้ามพรมแดนในอาเซียน
ความมุ่งหมายนี้ของระบบ ASSIST มีข้ นึ เพื่อจัดให้มีแนวทางที่เรี ยบง่ายแก่ภาคเอกชนในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการที่มิใช่ภาษี อุปสรรคที่มิใช่
ภาษี การรบกวนทางการค้า หรื อปั ญหาทางการค้าที่อาจจะยับยั้งการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคโดยยกประเด็นหรื อข้อกังวลที่กลไกการ
รวมกลุ่มอาจจะไม่ปรากฎว่าจะดาเนิ นการได้อย่างเต็มที่หรื อเพื่อ ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของความตกลงระดับภูมิภาคในระดับประเทศได้ ซึ่ งใน
ปั จ จุ บัน ระบบ ASSIST ได้พิ จารณาเรื่ องร้ องเรี ย นที่ เกี่ ยวกับการค้า ในสิ นค้า และการค้า ในบริ การที่ขา้ มพรมแดนระหว่า งอาเซี ยนเท่ านั้นเพื่อ
ดาเนินการตามความตกลงเศรษฐกิจอาเซียนและภายในขอบข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คุ่มือนี้ ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซี ยนจากสหภาพยุโรป (ARISE) และสหภาพยุโรปเป็ นผูใ้ ห้ การ
สนับสนุนงบประมาณให้จดั ทาโครงการขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการอานวยความสะดวกทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซี ยน ทั้งนี้
การพัฒนาคู่มือนี้ เป็ นผลมาจากคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซี ยน (SEOM) และคณะกรรมการที่ปรึ กษาร่ วมด้านการอานวยความสะดวก
ทางการค้าของอาเซียน (ATF-JCC)
เครื่ องมือ
1. การนาเสนอในรู ปแบบพาวเวอร์ พ อยท์ – พาวเวอร์ พ อยท์จะอธิ บายระบบ ASSIST คืออะไร และโครงสร้ างของระบบมีอะไรบ้าง (เช่ น การจัดตั้ง ฐาน

สนับสนุนทางกฎหมาย ขอบข่าย กลไกหลัก และคุณลักษณะสาคัญ) อีกทั้งยังได้แสดงขั้นตอนในระบบ ASSIST ด้วยแผนผังและกรอบระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อให้เข้าใจง่าย
2. คู่มือผูใ้ ช้ระบบ ASSIST สาหรบภาคธุรกิจ – คู่มือจะแสดงคาชี้แนะและขั้นตอนกลไกของระบบ ASSIST ซึ่งเป็ นกลไกที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย จัดทาในรู ปแบบออนไลน์

และเป็ นไปในลักษณะปรึ กษาแต่ไม่ผูกพันให้กบั ภาคธุรกิจในอาเซียน หรื อ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’
3. การสาธิตวิธีการใช้ในระบบ ASSIST –เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้คุน้ เคยกับกลไกระบบ ASSIST จึงได้มีการจัดทาการสาธิ ตในแต่ละขั้นตอนผ่านกรณี ศึกษาซึ่งอยู่ในคู่มือ

ผูใ้ ช้ระบบ ASSIST ทั้งหมด 5 กรณีข้ นึ โดยความมุ่งหมายของการสาธิตนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ผใู ้ ช้ทาความเข้าใจในขั้นตอนของระบบ ASSIST และบทบาทความ
รับผิดชอบตามหน้าที่ของตนได้ ทั้งนี้ การสาธิตดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ระบบ ASSIST ที่ http://assist.asean.org.
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สไลด์ นําเสนอ:
มติอาเซียนเพือการลงทุน การบริการและการค้ า (ระบบ ASSIST)
โอกาสเพือภาคเอกชน

มติอาเซียนเพือการลงทุน การบริการ
และการค้า (ระบบ ASSIST)
โอกาสเพือภาคเอกชน
[ชือผู้นําเสนอ]
[ชือกระทรวง/หน่วยงาน/สมาคมการค้ า/บริษัท]
กิจกรรมงานฝึ กอบรมระบบ ASSIST ณ [ชืองานกิจกรรม]

[สถานทีและวันที]

ระบบ ASSIST คือ?
• เป็ นพอร์ ทลั เว็บทีเป็ นมิตรกับผู้ใช้ (http://assist.asean.org) ง่ายต่อการเข้ าถึง ง่ายต่อการจดจํา ง่ายต่อการจัดการ น่าเชือถือและมี
ประสิทธิภาพ และไม่เสียค่าใช้ จ่ายหรื อกระทบกับความคุ้มค่า (ไม่มีค่าธรรมเนียม มีขนตอนไม่
ั
ย่งุ ยาก และไม่เป็ นกระบวนการทางศาลแต่
อย่างใด)
• ความมุ่งหมายนีก็เพือจัดให้ มีแนวทางทีเรี ยบง่ายแก่ภาคเอกชนในอาเซียนเพือแก้ ไขปั ญหามาตรการทีมิใช่ภาษี อุปสรรคทีมิใช่ภาษี การ
รบกวนทางการค้ า หรื อปั ญหาทางการค้ าทีเกียวกับกับประเด็นข้ ามพรมแดน (เช่น เมือผู้ประกอบการอาเซียนประสบกับปั ญหาทางการค้ าเมือ
ต้ องส่งออกสินค้ าหรื อบริ การ หรื อเมือมีการลงทุนในหมู่ประเทศอาเซียน)
• ผู้ประกอบการอาเซียนอาจจะใช้ ระบบ ASSIST ได้ โดยตรง (หรื อผ่านบริษัทหรื อองค์กรผู้แทนทางการค้ าในกรณีทีไม่ประสงค์จะระบุตวั ตน
(เช่น สมาคมอาเซียน หอการค้ า สภาธุรกิจการค้ า สมาพันธ์ ธุรกิจ หรื อทนายความหรื อสํานักงานกฎหมายทีจดทะเบียนในอาเซียน)) ทังนี
จะต้ องมีหลักฐานการจดทะเบียน
• ระบบ ASSIST เกียวข้ องกับประเด็นการค้ าข้ ามเขตแดนระหว่างผู้ประกอบการอาเซียน (เช่น บริษัท ทีไม่ใช่บุคคลธรรมดา) ทีจดทะเบียน
ตามกฎหมายของหนึงในประเทศสมาชิกอาเซียนซึงพิพาทกับรัฐบาลของ 1 ใน 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านัน ในทางกลับกัน สําหรั บ
ประเด็นในประเทศโดยแท้ นนั ประเทศต้ นทางของผู้ประกอบการอาเซียนจะไม่สามารถยืนข้ อร้ องเรี ยนในระบบ ASSIST ได้

ระบบ ASSIST คือ?
• ระบบ ASSIST คือ กลไกทีไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายเพือหาข้ อตกลงทีรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพสําหรับปั ญหาในการปฏิบตั ิทีเกียวข้ องกับ
ผู้การประกอบธุรกิจจากการค้ าข้ ามพรมแดนอันเป็ นผลมาจากการดําเนินการตามความตกลงเศรษฐกิจอาเซียนตามมาตรา 1 (1) แห่งพิธี
สารว่าด้ วยกลไกระงับข้ อพิพาทของอาเซียน
• ไม่ผูกพัน หมายความว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจจะไม่ยอรับข้ อร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาเมือได้ มีการยืนข้ อร้ องเรี ยนใน
ระบบ ASSIST ก็ได้ แม้ ว่าระบบ ASSIST จะไม่ผกู พัน แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้ องพยายามอย่างเต็มทีทีสุดทีจะมีส่วนร่ วมในการ
แก้ ไขข้ อร้ องเรียนนันๆ
• การให้ คําปรึกษาหารือ หมายความว่า ไม่ใช่ระบบของศาลทีต้ องไต่สวนต่อหน้ าศาลในประเทศหรื อระหว่างประเทศ และไม่ได้ ดําเนินการและ
ตัดสินโดยผู้พิพากษา อนุญาโตตุลาการ ผู้ไกล่เกลีย คณะผู้เชียวชาญ หรื อองค์ กรตัดสินภายนอกทีเป็ นเอกเทศแต่อย่างใด ระบบ ASSIST
เป็ นเพียงพืนทีการปรึกษาหารื อออนไลน์โดยตรงระหว่างผู้ประกอบการอาเซียน และรัฐบาลอาเซียน
• ระบบ ASSIST พิจารณาแต่เฉพาะข้ อร้ องเรียนทีเกียวกับการค้ าข้ ามเขตแดนภายในอาเซียนว่าด้ วยการค้ าในสินค้ าและการค้ าในบริการ
• สําหรับการค้ าในสินค้ า ระบบ ASSIST จะมีบทบาทสําคัญในการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคทางการค้ าทีมิใช่ภาษี และปรับปรุ งมาตรการทีมิใช่
ภาษี ตลอดจนส่วนเพิมตามปกติของระบบคลังข้ อมูลการค้ าของอาเซียน (http://atr.asean.org)
• สําหรับการค้ าในบริ การ ระบบ ASSIST จะมีขึนเพือแก้ ไขปั ญหาเกียวกับธุรกิจบริ การใน 11 สาขาซึงแบ่งตามรายการสาขาธุรกิจบริการ
อันอยู่ภายใต้ เอกสารขององค์การค้ าโลก MTN/GNS/W/120.

บริบททีกว้างขึนของระบบ ASSIST คือ?
•

การดําเนินตามพิมพ์ เขียวเพือจัดตังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 และวาระการอํานวยความสะดวกทางการค้ า “82. เพือรับรอง
การดํ าเนิ นการตามเป้าหมายพิมพ์เขี ยวเพื อจัดตังประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน 2568 ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมาตรการเชิ งยุทธศาสตร์
ดังต่อไปนี จะได้ดําเนินการ:

iv.

รัฐสมาชิ กอาเซี ยนอาจจะเข้าถึงกลไกอืนๆ เช่น มติ อาเซี ยนเพือการลงทุน การบริ การและการค้า (ระบบ ASSIST)”

•

การอํา นวยความสะดวกทางการค้ า การลงทุน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จอาเซี ยน และบทบาทของ ‘ภาคเอกชน’ ในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือรัฐบาลเพือขจัดอุปสรรค

•

ความจําเป็ นของ ‘ภาคเอกชน’ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs (การอํานวยความสะดวกทางการค้ า ขันตอนทีเร็ วขึน การมีส่วนร่ วมของ
หน่วยงานทีง่ายขึน การหลีกเลียงข้ อพิพาท การหาข้ อสรุปสําหรับปั ญหาต่างๆ)

•

เพิมความโปร่ งใส โดยเฉพาะมาตรการทีมิใช่ภาษี (โดยมุ่งเน้ นไปทีสินค้ าเป็ นสําคัญ) เชือมโยงกับคลังข้ อมูลทางการค้ าระดับประเทศ
และคลังข้ อมูลการค้ าของอาเซียนซึงรับผิดชอบโดยประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ซงมี
ึ ข้อมูลทางการค้ า

ใครเป็ นผู้มีบทบาทสํ าคัญในระบบ ASSIST?
ผู้ประกอบการ
อาเซียนองค์กรผู้แทน
ทางการค้ าอาเซียน
หรื อทนายความหรื อ
สํานักงานกฎหมายที
จดทะเบียนใน
อาเซียน

หน่วยงาน
ประสานใน
ประเทศต้ น
ทาง

หน่วยงาน
ประสานใน
ประเทศ
ปลายทาง

ออฟไลน์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ใครเป็ นผู้มีบทบาทสํ าคัญในระบบ ASSIST?
• (AE): ผู้ประกอบการอาเซียน ทีหยิบยกประเด็น/ข้ อสงสัย/ข้ อร้ องเรี ยนในระบบ ASSIST รู ปแบบใหม่ในการรักษาความลับได้ ถูก
พัฒนาขึน โดยอนุญาตให้ องคภาวะตัวแทนอืนๆ (สมาคมอาเซียน หอการค้ า สภาธุรกิจการค้ า สมาพันธ์ ธุรกิจ หรื อทนายความหรื อสํานักงาน
กฎหมาย) กฎพิเศษจะต้ องใช้ บงั คับกับทนายความหรื อสํานักงานกฎหมายทีจดทะเบียนในอาเซียน
• CA:
ผู้ประสานงานกลางของระบบ ASSIST รับผิดชอบในการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้ อร้ องเรี ยนทียืนโดยผู้ประกอบการ
อาเซียนเพือยืน ยันจุดยื นของผู้ประกอบการอาเซียน เพือจะได้ นํา ส่งคําขอไปยังทังหน่ว ยงานประสานในประเทศต้ นทางและหน่วยงาน
ประสานในประเทศปลายทาง เพือติ ดตามความคืบหน้ าตามระยะเวลาทีกํ าหนด และเพือรายงานการตอบกลับ/แนวทางแก้ ไขปั ญหา
กลับมายังผู้ประกอบการอาเซียน ผู้ประสานงานกลางยังมีหน้ าทีรับผิดชอบในการรักษาความถูกต้ องของพอร์ ทลั เว็บของระบบ
• เลขาธิการอาเซียน ทําหน้ าทีเป็ นผู้ประสานงานกลางของระบบ ASSIST ทังนี TFD ในสํ านักเลขาธิการอาเซียนจะเป็ นผู้ดูแลระบบ
ASSIST ในส่วนของการค้ าในสินค้ า และ SID ในสํานักเลขาธิการอาเซียนจะเป็ นผู้ดแู ลระบบ ASSIST ในส่วนของการค้ าในบริการ และ
ผู้ดูแลระบบ ASSIST ในส่วนของการลงทุนจะอยู่ในความรับผิดชอบของ SID เช่นเดียวกัน แต่จะอยู่ภายใต้ การตัดสินใจของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนและคณะกรรมการประสานงานด้ านการลงทุนของอาเซียน

ใครเป็ นผู้มีบทบาทสํ าคัญในระบบ ASSIST?
• HCP: หน่ วยงานประสานในประเทศต้ นทาง ซึงเป็ นหน่วยงานในประเทศของรัฐสมาชิกอาเซียนทีมีเขตอํานาจเหนือผู้ประกอบการอาเซียนซึง
ได้ รับแจ้ งคําถาม/ข้ อร้ องเรียนโดยผู้ประสานงานกลาง หน่วยงานหลักแห่งชาติทีรับผิดชอบระบบ ASSIST อาจจะแตกต่างกันในกรณีของการค้ า
ในสินค้ าและการค้ าในการบริ การ
• DCP:
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง ซึงเป็ นหน่วยงานในประเทศของรัฐสมาชิกอาเซียนทีถูกร้ องเรี ยนและมีหน้ าทีพิจารณา
(หรื อปฏิเสธ) ข้ อร้ องเรี ยน แล้ วจึงประสานเพือให้ ได้ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหา/ การตอบกลับโดยหน่วยงานรับผิดชอบทีเกียวข้ อง
• RA(s): หน่ วยงานรับผิดชอบ ในประเทศของหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางซึงจะสอบสวนประเด็น/
ข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหา หากเป็ นไปได้

ข้ อร้ องเรี ยนและจัดหา

• หน่วยงานประสานในประเทศต้ นทาง/หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (เช่น หน่ วยงานหลักแห่ งชาติในระบบ ASSIST) และ
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ มีการกําหนด
วางโครงสร้ าง
ฝึ กอบรมและสร้ างเครื อข่ายในประเทศขึนให้ มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองได้ ตัวอย่างการค้ าในสินค้ าและการค้ าในบริ การ ตลอดจนความคาดหวังของการขยายระบบ ASSIST ไปยังการ
ลงทุน

คุณลักษณะทีสําคัญของระบบ ASSIST คือ?
• ระบบ ASSIST มุ่งหมายทีจะเป็ นเครื องมือทีมีประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกทางการค้ า และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• ระบบ ASSIST เป็ นกลไกทีปรึ กษาหารื อแต่ ไม่ ผูกพัน (เช่น เป็ นกลไกทีไม่ใช่ศาล) แต่ม่งุ หมายทีจะบริหารจัดการอย่ างมีวิชาชีพและ
น่ าเชือถือไว้ วางใจได้
• ระบบ ASSIST ไม่ได้ ม่งุ หวังทีจะตัดสินว่าใครถูกหรื อใครผิด แต่แสวงหาทางออกให้ กับปั ญหาทางการค้ าในทางปฏิบัติ
• ระบบ ASSIST อาจจะถูกนําไปใช้ เพือแสวงหาความโปร่ งใสเชิงกฎระเบียบทีดียิงขึน และ/หรื อ ความชัดเจนในการตีความ (เช่น กฎ
ว่าด้ วยถินกําเนิดสินค้ า ระเบียบทางศุลกากร การออกใบอนุญาต ฯลฯ)
• ระบบ ASSIST มุ่งหวังทีจะน่ าเชือถือ โปร่ งใส ตอบสนองและมีประสิทธิภาพ
• ระบบ ASSIST มีรูปแบบทีเรี ยบง่ ายและเป็ นมิตร โดยมีข้อแนะนําและขันตอนทีชัดเจน
• การรักษาความลับและปิ ดบังตัวตน จะได้ รับการปกป้อง บริษัทไม่จําเป็ นต้ องยืนข้ อร้ องเรียนในนามของตนเองหากกลัวว่าจะมีการแก้ แค้ น
หรื อเสือมเสียชือเสียง

คุณลักษณะทีสํ าคัญของระบบ ASSIST คือ?
• ผู้ทีเกียวข้ องในระบบทังหมดจะต้ องมุ่งมันยึดถือการจัดการและข้ อกําหนดเชิงเทคนิคทีได้ ตกลงกันไว้ และดําเนินการตามกรอบระยะเวลาที
กําหนดและเป็ นไปตามกระบวนการขันตอนทีเหมาะสมซึงตราเป็ นกฎหมาย
• เฉพาะผู้ประกอบการอาเซียนทีจดทะเบียนอย่ างเหมาะสม (หรื อองคภาวะตัวแทน) สามารถยืนข้ อร้ องเรี ยนในระบบ ASSIST เท่านัน ใน
การนี ผู้ประกอบการอาเซียน (หรื อองคภาวะตัวแทน) จะต้ องยืนหลักฐานการจดทะเบียนเมือได้ ยืนข้ อร้ องเรี ยน
• ผู้ประสานงานกลางของระบบ ASSIST มีความเป็ นอิส ระจากหน่วยงานประสานในประเทศต้ น ทาง/หน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง เพือทีจะรักษาความมีประสิทธิภาพและความถูกต้ องของพอร์ ทลั เว็บของระบบ
• แต่ละรัฐสมาชิกอาเซียนจะต้ องสนับสนุนทังทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และเชิงสถาบันเพือรักษาหน่วยงานหลักแห่งชาติและเพือสร้ างเครื อข่าย
ของหน่วยงานรับผิดชอบซึงเป็ นปั จจัยสําคัญไปสู่ความสําเร็จ ทังนี ภาคเอกชนจะต้ องตืนตัว
• ผู้ประกอบการอาเซียนต้ องใช้ ประโยชน์ จากระบบ ASSIST เพือแสวงหาแนวทางแก้ ไขข้ อจํากัดทีตนต้ องประสบจากการค้ าในอาเซียน
ทังนี เพราะผู้ประกอบการไม่มีข้ออ้ างใดๆ อีกต่อไปแล้ ว และสามารถทีจะติดต่อกับรั ฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียนเพือหาแนวทางเกี ยวกับ
ปั ญหาทางการค้ าทีตนเองกําลังประสบอยู่

คุณลักษณะทีสําคัญของระบบ ASSIST คือ?
• การปิ ดบังตัวตนได้รบั การปกป้ อง โดยทีระบบนันเรียบง่าย กระทําในรูปอินเตอร์เน็ตเต็มรูป ไม่เสียค่าใช้จ่าย และรวดเร็ว ผูป้ ระกอบการ
อาเซียน’ไม่มอี ะไรทีจะต้องเสียเลย’
• ระบบ ASSIST จะมีระบบติดตามและ หน้ าจอแสดงผลผ่าน’สัญญาณไฟ’ นันจะปรากฏอยูใ่ นระบบ ASSIST เพือแสดงความก้าวหน้า
ในแต่ละข้อร้องเรียน (สีเขียว คือ เป็ นไปตามกําหนด สีเหลือง คือ แจ้งเตือน สีแดง คือ ล่าช้า)
• เว็บไซต์ระบบ The ASSIST ขณะนีได้ จดั ทําเป็ น 7 ภาษาทังหมด แต่การยืนเรืองร้ องเรี ยนจะต้ องยืนเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
• มีการสาธิตในแต่ ละขันตอนสําหรับผู้ใช้ เพือให้ เข้ าใจขันตอนของระบบ ASSIST ซึงหาได้ จากเว็บไซต์ของระบบ ASSIST อีกทังยังได้ จดั ทํา
เป็ นภาษาต่างๆ ในอาเซียนทังหมด
• เพจในส่ วนของคําถามทีพบบ่ อยก็จะได้ แสดงอยู่ในเว็บไซต์
• มีการจัดทําคู่มือผู้ใช้ สําหรับ ผู้ประสานงานกลางของระบบ ASSIST/ หน่วยงานประสานในประเทศต้ นทาง/หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
และสามารถเข้ าถึงได้ เมือได้ ร้องขอกับหน่วยงานรับผิดชอบหรื อหน่วยงานหลักแห่งชาติในระบบ ASSIST ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทังนี ได้ มีการจัดทําเป็ น
ภาษาต่ างๆ ในอาเซียนทังหมด

• ในส่วนของ ‘พืนทีสาธารณะ’ ในพอร์ ทลั เว็บระบบ ASSIST จะมีการแสดงข้ อมูล/สถิติเกียวกับเรื องร้ องเรี ยน แนวทางชีแนะในการปฏิบตั ิการ
กรณีทีประสบความสําเร็ จในการระงับข้ อพิพาท ข้ อเสนอแนะจากผู้ใช้ /ผู้ประกอบการอาเซียน และคําแนะนําในการใช้ ระบบ ASSIST ทังนีจะไม่มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับอยู่ในพืนที สาธารณะ

ระบบ ASSIST ทํางานอย่างไร?
• ผู้ใช้ จะต้ องลงทะเบียนและได้ รับรหัสเพือเข้ าสู่ระบบ
• แบบคําขอออนไลน์ทีได้ มาตรฐานเดียวกันถูกพัฒนาเพือนําไปใช้

ระบบ ASSIST ทํางานอย่างไร?
• คอมพิวเตอร์ จะออกรหัสติดตาม พร้ อมแจ้ งให้ ผู้ประสานงานกลาง/ หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางทราบ
• ผู้ประสานงานกลางจะประเมิน (สูงสุดไม่ เกิน 10 วันทําการ) จุดยืนของผู้ร้องและความสมบูรณ์ของข้ อร้ องเรี ยน ทังนี ผู้ประสานงานกลางอาจจะร้ อง
ขอให้ ผ้ รู ้ องจัดหาข้ อมูล หรื อความชัดเจนเพิมเติม
• ผู้ประสานงานกลางจะแจ้ งผู้ประกอบการอาเซียน หรื อองค์ กรผู้แทนทางการค้ าหรื อทนายความหรื อสํานักงานกฎหมายทีจดทะเบียนในอาเซียนใน
กรณีการร้ องเรี ยนโดยไม่ระบุตวั ตน และส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังหน่วยงานประสานในประเทศต้ นทาง/ หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง หากยังคง
ยื นยัน
• ระยะเวลาสูงสุดทีหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะรับพิจารณา/ปฏิเสธข้ อร้ องเรี ยน (10 วันทําการ)
• การปฏิเสธข้ อร้ องเรียนจะต้ องมีเหตุผลประกอบ
• หากรับไว้ พิจารณา หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะร่ วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ และจะพิจารณาภายในระยะเวลาทีกําหนด (30 ถึง 50 วัน
ทําการ)
• หน่วยงานรับผิดชอบ/ หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางอาจจะขอขยายระยะเวลาได้ เพียงครังเดียว (สูงสุด 20 วันทําการ) หากข้ อร้ องเรี ยนนัน
มีความซับซ้ อน
• หน่วยงานรับผิดชอบ/ หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้ องตอบกลับ/ ให้ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหา/ การเยียวยาเป็ นลายลักษณ์
อักษร
• ผู้ประสานงานกลางจะติดตาม หากหน่วยงานรับผิดชอบ/ หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ ตอบกลับ ข้ อร้ องเรี ยนก็จะถูกส่งต่อไปยังรัฐ
สมาชิกอาเซียน
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ระบบ ASSIST ทํางานอย่างไร?
• หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะเสนอข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาให้ กับผู้ประสานงานกลาง หรื อให้ แจ้ งว่าทําไมข้ อร้ องเรี ยน
ไม่สามารถหาทางออกได้
• ผู้ประสานงานกลางบันทึกข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาในระบบ ASSIST แล้ วส่งมายังผู้ประกอบการอาเซียน หรื อองค์กรผู้แทนทาง
การค้ าหรื อทนายความหรื อสํานักงานกฎหมายทีจดทะเบียนในอาเซียนในกรณีการร้ องเรี ยนโดยไม่ระบุตวั ตน ทังนีผู้ประสานงานกลางจะ
สําเนาส่งให้ กบั หน่วยงานประสานในประเทศต้ นทางด้ วยเช่นกัน
• ผู้ประกอบการอาเซียน (หรื อองคภาวะตัวแทน หรื อทนายความหรื อสํานักงานกฎหมาย) จะแจ้ งผู้ประสานงานกลางหากเห็นว่าข้ อร้ องเรี ยน
ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาเป็ นทีน่ าพอใจ (เช่น เป็ นทียุติ/ ระงับไป) และ
• หากไม่เป็ นทีพอใจ ผู้ประกอบการอาเซียน (หรื อองคภาวะตัวแทน หรื อทนายความหรื อสํานักงานกฎหมาย) อาจจะแจ้ งให้ ผ้ ปู ระสานงาน
กลางทราบถึงการดําเนินการทีมุ่งหมายเอาไว้ ก็ได้

ขันตอนกลไกระบบ ASSIST และกรอบเวลาในแต่ ละขันตอนทีกําหนด

2 อาทิ ตย์

ผู้ประกอบการอาเซียน หรือองค์กรผู้แทนทางการค้ าส่งเรื อง
ร้ องเรี ยนมายังผู้ประสานงานกลางผ่านพอร์ ทลั เว็บระบบ
ASSIST

ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบเรื องร้ องเรี ยน
10 วันทํ าการ

ผู้ประกอบการอาเซียน ได้ สง่ เรื องร้ องเรียนถูกต้ องและเหมาะสม
(เช่น ผู้ประสานงานกลางรับเรื องร้ องเรี ยน)

หากไม่สมบูรณ์ ให้ ผ้ ปู ระสานงานกลางส่ง
เรื องร้ องเรียนกลับไปยังผู้ประกอบการ
อาเซียน หรือ หรื อองค์กรผู้แทนทาง
การค้ า และให้ ผ้ ปู ระกอบการอาเซียน
หรื อ หรื อองค์กรผู้แทนทางการค้ า ส่งกลับ
มาใหม่อีกครัง

ขันตอนกลไกระบบ ASSIST และกรอบเวลาในแต่ ละขันตอนทีกําหนด
2 อาทิ ตย์

หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
ตรวจสอบเรื องร้ องเรี ยน

หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางปฏิเสธไม่รับ
เรื องร้ องเรี ยน และผู้ประสานงานกลางตรวจสอบการ
ปฏิเสธไม่รับพิจารณาของหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทาง

10 วันทํ าการ

8-12 อาทิ ตย์ (2-3 เดือน)

หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
ยินยอมรับเรื องร้ องเรี ยน

6-10 อาทิ ตย์

หน่วยงานรับผิดชอบแสวงหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา
30 วันทํ าการ

หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางแจ้ ง
แนวทางแก้ ไขปั ญหาให้ ผ้ ปู ระสานงานกลาง
ทราบ

หากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง/
หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถแสวงหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาภายในระยะเวลาทีกหนด ให้ ขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานประสานในประเทศต้ นทาง

ขันตอนกลไกระบบ ASSIST และกรอบเวลาในแต่ ละขันตอนทีกําหนด
ผู้ประสานงานกลางบันทึกแนวทางแก้ ไขปัญหาและส่งต่อไปยัง
ผู้ประกอบการอาเซียนหรือองค์กรผู้แทนทางการค้ า

ผู้ประกอบการอาชีพหรื อองค์กรผู้แทนทางการค้ าแจ้ งผู้
ประสานงานกลางว่าข้ อร้ องเรียนได้ รับการแก้ ไข/เยียวยาหรื อไม่

กรอบระยะเวลาแก้ ไขปัญหาการค้ าข้ ามพรมแดน
ภายใต้ ระบบ ASSIST ไม่ควรเกินกว่า 60 วันทําการ
หรื อ 3 เดือนปฏิทิน

ข้ อมูลสถิติของการใช้ ระบบ ASSIST
• มี 4 เรื องร้ องเรี ยน ทียืนใน 29 เดือนแรกทีเปิ ดให้ ใช้ บริ การ (8/2559 ถึง 12/2561) และมี 7 เรื องร้ องเรี ยน ทียืนใน
รอบ 20 เดือนทีผ่านมา (1/2562 ถึง 8/2563)
• ข้ อมูลแสดงว่ามีการใช้ เพิมขึน 175% ตังแต่มีการร้ องเรี ยนโดยไม่ระบุตวั ตน ซึงทีจริงแล้ ว 5 เรื องร้ องเรี ยนจากทังหมด 7 เรื อง
ดังกล่าวทียืนเมือ 1/2563 นันเป็ นการยืนผ่านสภาธุรกิจการค้ าหรื อสมาพันธ์ธุรกิจ
• ปัญหาของคุณจะเป็ นรายต่อไปหรื อไม่?

ขอบคุณ
โปรดเยียมชมลิงค์ตอ่ ไปนี: ระบบ ASSIST – โอกาสเพือภาคเอกชน เพือดาวน์โหลดพาวเวอร์ พอยท์ (ไฟล์ ppt) ของ
สไลด์การนําเสนอนี

Photo credit: Nathan Associates - PSDA Project, Myanmar

คู่มือผู้ใช้ ระบบ ASSIST สำหรับภำคธุรกิจ

Photo credit: Nathan Associates - PSDA Project, Myanmar

Photo credit: Reicelene Joy N. Ignacio for BusinessWorld

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

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

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

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

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

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

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

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

ระบบคลังข้อมูลกำรค้ำของอำเซียนเป็ นตัวประสำนทำงอิเล็กทรอนิคส์ที่สำธำรณะชนทัว่ ไป

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

D. กลไกหลักในระบบ ASSIST คือใคร

1. ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน (AE)

นิยำมของผู้ประกอบกำรอำเซียน และผู้ประกอบกำรอำเซียนจะต้ องมีคุณสมบัติอะไรบ้ ำง
บริ ษทั ที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยในประเทศหนึ่งในสิ บของประเทศสมำชิกอำเซียน

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

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

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
สำหรับผูป้ ระกอบกำรอำเซียน

(หรื อองค์กรผูแ้ ทน)

ที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยนั้นให้ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียนต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยของประเทศที่ดำเนินธุรกิจแล้วอย่ำง

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

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

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

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

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

กลุ่มสมำชิกของตนที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำแบบเดียวกันก็ได้ แนวทำงนี้มุ่งหมำยที่จะใช้กบั ผูร้ ้องหลำยรำยที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำ
แบบเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อร้องเรี ยนหลำยฉบับอีกด้วยด้วยเช่นกัน

อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยเมื่อองค์กรผูแ้ ทนได้

ให้บริ กำรกับผูป้ ระกอบกำรอำเซียนในกรณี ยื่นแบบนิรนำม
b. ในกำรนี้ องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนจะยื่นข้อร้องเรี ยนในนำมของตนเองซึ่งจำเป็ นจะต้องระบุหมำยเลขจดทะเบียนธุรกิจในเขตอำนำจของประเทศ

อำเซียนนั้นๆ ที่ได้มีกำรดำเนินธุรกิจ
c. องค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนจะยื่นข้อร้องเรี ยนเพื่อพิพำทกับประเทศสมำชิกอำเซียนที่ตนจดทะเบียน

ตรำบเท่ำที่ปัญหำทำงกำรค้ำนั้นเป็ นเรื่ อง

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

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
a. ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนอำจจะยื่นข้อร้องเรี ยนแบบนิรนำมแทนลูกควำมของตนก็ได้ (เช่น ผูป้ ระกอบกำร

อำเซียนที่มีปัญหำทำงกำรค้ำ)

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยจะต้องได้รับอนุญำตให้ว่ำควำมในประเทศสมำชิกอำเซี ยนที่ลูกควำมมีถิ่น

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

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

ในกำรทำเช่นว่ำนั้น

โปรดดำวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็ นจำกเว็บไซต์ระบบ

ASSIST

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

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

กฎหมำยแล้ว ข้อร้องเรี ยนนั้นถือว่ำได้มีกำรยื่นแล้วในระบบ ASSIST โดยผ่ำนแบบฟอร์มออนไลน์
ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
สำหรับผูป้ ระกอบกำรอำเซียนและองค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนนั้น

หลักฐำนกำรจดทะเบียนในรัฐสมำชิกของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนและองค์กรผูแ้ ทนในอำเซียนที่จะใช้ยื่นข้อ

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

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

กับเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลของสำนักงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นหน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศรับผิดชอบระบบ

ASSIST

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

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

ผูป้ ระสำนงำนกลำงของระบบ
ASSIST (เลขำธิ กำร
อำเซี ยน)

ธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศสมำชิกอำเซียนและมีปัญหำทำงกำรค้ำข้ำมเขตแดน
องค์กรผู้แทนในอำเซียน
สมำคมกำรค้ำ หอกำรค้ำ สภำธุรกิจ หรื อสมำพันธ์ทำงธุรกิจอำจจะยื่นข้อร้องเรี ยนแบบนิรนำมแทน
สมำชิกหรื อกลุ่มสมำชิกของตนที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำแบบเดียวกันก็ได้

ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน องค์กร
ผูแ้ ทนในอำเซียน หรื อ ทนำยควำม
หรื อสำนักงำนกฎหมำยที่
จดทะเบียนในอำเซียน

ประเทศปลำยทำง

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่ได้รับอนุญำตให้ว่ำควำมในประเทศสมำชิกอำเซียนที่
ลูกควำมที่มีถิ่นพำนักหรื อในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ ร้องเรี ยนแบบนิรนำมพิพำทถึงซึง
กระทำแทนลูกควำมที่มีปัญหำทำงกำรค้ำ

ออฟไลน์

หน่วยงำนรัฐบำลแต่งตั้งหน่วยงำน
ประสำนภำยในประเทศสมำชิกที่ถูก
พิพำทผ่ำนข้อร้องเรี ยนและหำแนวทำง
ยุติ

ประเทศต้ นทำง

หน่ วยงำนรับผิดชอบ

หน่วยงำนรัฐบำลในประเทศปลำยทำงที่ได้รับ
ภำรกิจในกำรวิเครำะห์และแสวงหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกำรค้ำข้ำมเขตแดน

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

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

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

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

ข้อมูลจะรวมทั้งเรื่ องที่ประสบควำมสำเร็จ

ผูป้ ระกอบกำรเข้ำใจควำมตกลงอำเซียนได้ดียงิ่ ขึ้น

กรณีศึกษำและแนวทำงชี้แนะเพื่อช่วยให้

พื้นที่ดงั กล่ำวจะสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบกำรแบ่งปัน

ประสบกำรณ์ของตนและบทเรี ยนที่เป็ นประโยชน์ในกำรแสวงหำทำงออกในอำเซียน ไม่มีขอ้ มูลใดที่เสนอผ่ำน
พื้นที่น้ ีเป็ นควำมลับ

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

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

ยื่นข้ อร้ องเรียนอย่ ำงไร
A. กำรใช้แบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนออนไลน์

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

ผูร้ ้องอำจจะเสนอข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เป็ นไปได้มำด้วยก็ได้เพื่อช่วยให้ข้นั ตอนและกำรระบุแนวทำง

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

จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้ำไปเพื่ออ่ำน

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

B. ขั้นตอนในกำรยื่นข้ อร้ องเรียน

1. สำหรับผู้ประกอบกำรอำเซียน หรื อองค์ กรผู้แทนในอำเซียน

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

กำรรับทรำบข้ อร้ องเรียน
เมื่อยื่นข้อร้องเรี ยนแล้ว ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนหรื อองค์กรผูแ้ ทนอำเซียนจะได้รับกำรตอบรับอัตโนมัติของเว็บไซต์ซ่ ึงปรำกฏตำมข้ำงล่ำงนี้

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

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

กรอบระยะเวลำที่ต้งั ในแต่ละขั้นตอนของระบบ

ASSIST ปรำกฎอยูใ่ นหัวข้อ D ‘กรอบระยะเวลำของกำรยื่นข้อร้องเรี ยน’ ของส่วนที่ 2 ในคู่มือนี้

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

ข้ อมูลสำคัญเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำทั้งหมดจะต้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับเจตจำนงค์ของอำเซียน ตลอดจนกฎและระเบียบของประเทศสมำชิกอำเซียนที่มีอยูแ่ ละใช้บงั คับ

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

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

ASSIST

ในหัวข้อ

‘ยื่นข้อร้องเรี ยน:

ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยในอำเซียน’

หรื อตำมลิงค์ที่กำหนดไว้ขำ้ งล่ำงนี้

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

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

ยื่นข้ อร้ องเรียน
ทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียนจัดเตรี ยมและยื่นข้อร้องเรี ยนโดยใช้แบบฟอร์มข้อร้องเรี ยนออนไลน์จำกเว็บไซต์

ระบบ

ASSIST:

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

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

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

C. แผนผังขั้นตอนระบบ ASSIST
แผนผังข้ำงล่ำงทั้งสองแผนผังนี้จะอธิบำยขั้นตอนพื้นฐำนในกำรจัดกำรข้อร้องเรี ยนซึ่งยื่นโดยผูป้ ระกอบกำรอำเซียนและองค์กรผูแ้ ทนอำเซียน

ในขณะที่แผนผังอันที่สองจะ

อธิบำยขั้นตอนในกำรจัดกำรข้อร้องเรี ยนซึ่งยื่นโดยทนำยควำมหรื อสำนักงำนกฎหมำยที่จดทะเบียนในอำเซียน
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แผนภำพ 2.
ข้ อร้ องเรียนที่ยื่นโดยผู้ประกอบกำรอำเซียนหรื อองค์ กรผู้แทนในอำเซียน

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

10 วันทำกำร

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

หน่ วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงมี
มติที่จะไม่ รับไว้พิจำรณำ

30 วันทำกำร

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

20 วันทำกำร

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงอำจจะขอขยำยเวลำหำก
ไม่แล้วเสร็จภำยใน 30 วันทำกำรกับผูป้ ระสำนงำนกลำง

1. ขอขยำยระยะเวลำ
ในกรณีที่หน่วยงำนรับผิดชอบภำยในประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ ร้องเรี ยนพิพำทถึงกำลังหำแนวทำงแก้ไขปัญหำทำงกำรค้ำที่ผรู ้ ้องประสบอยู่

และไม่สำมำรถที่จะทำให้

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

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

จะปรำกฎขึ้นและแสดงต่อหน้ำจอแสดงผลของผูป้ ระสำนงำนกลำงหรื อหน่ วยงำนประสำนใน

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

ตัวอย่ำงของกำรแจ้งเตือนทำงอีเมลล์ที่ส่งไปยังผูป้ ระสำนงำนกลำงกรณี ล่ำช้ำ

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

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงก็จะได้รับกำรแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำนอีเมลล์จำกระบบ

ASSIST ภำยใน 14 วันปฏิทินภำยหลังที่ได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยน โดยแจ้งให้ หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงให้ดำเนินกำรตำมที่กำหนดเพื่อให้ไปสู่ข้นั ตอนต่อไป
ของระบบ ASSIST ได้

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

ภำคผนวก 2 ‘แผนผังกลไกระบบ ASSIST และกรอบระยะเวลำ’ ของคู่มือนี้จดั ทำรำยละเอียดแต่ง่ำยต่อกำรดำเนินตำมขั้นตอนในระบบ
ASSIST

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

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

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

1

2.4.1. ประเภทสินค้ำย่อย
I.

สินค้ ำ

1.

มำตรกำรที่เกี่ยวกับภำษี

2.

กฎว่ำด้วยถิ่นกำเนิดของสินค้ ำ

3.

มำตรกำรที่ไม่ใช่ ภำษี

3.1

มำตรกำรสุ ขอนำมัยและสุ ขอนำมัยพืช

3.2

3.3

3.1.1

ข้อห้ำมและข้อจำกัดของกำรนำเข้ำสำหรับสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช

3.1.2

ขีดจำกัดสำหรับปริ มำณสำรตกค้ำงสูงสุด หรื อข้อจำกัดกำรใช้สำรเคมี

3.1.3

ข้อกำหนดในกำรติดฉลำก กำรทำเครื่ องหมำย และบรรจุภณ
ั ฑ์

3.1.4

ข้อกำหนดทำงสุขลักษณะ

3.1.5

กำรดูแลและกำรกำจัดพืชและศัตรู และโรคที่ติดมำกับผลิตภัณฑ์ (เช่น กำรดูแลหลังกำรเก็บเกี่ยว)

3.1.6

ข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรผลิตหรื อกระบวนภำยหลังกำรผลิต

3.1.7

กำรตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช

3.1.8

มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืชที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.2.1

ข้อห้ำมและข้อจำกัดของกำรนำเข้ำสำหรับอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.2.2

ขีดจำกัดสำหรับปริ มำณสำรพิษหรื อกำรใช้สำรเคมีอย่ำงจำกัด

3.2.3

ข้อกำหนดในกำรติดฉลำก กำรทำเครื่ องหมำย และบรรจุภณ
ั ฑ์

3.2.4

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรผลิตหรื อภำยหลังกำรผลิต

3.2.5

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

3.2.6

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภำพผลิตภัณฑ์หรื อกำรใช้งำน

3.2.7

กำรตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวกับอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.2.8

มำตรกำรอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

กำรตรวจสอบกำรจัดส่ งล่วงหน้ ำและระเบียบพิธีอื่นๆ

3.3.1

กำรตรวจสอบกำรจัดส่งล่วงหน้ำ

3.3.2

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรส่งตรง

3.3.3

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรผ่ำนไปยังด่ำนศุลกำกรเฉพำะ

3.3.4

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรนำเข้ำและกำรตรวจตรำ และมำตรกำรอื่นๆ เกี่ยวกับใบอนุญำตที่ให้นำเข้ำได้ในทุกกรณี

3.3.5

ระเบียบพิธีอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

1 กำรแบ่งกลุ่มนี้มำจำกกำรแบ่งกลุ่มที่เสนอและได้รับกำรรับรองให้ใช้ในคลังข้อมูลทำงกำรค้ำของอำเซียนที่เกี่ยวกับพันธกรณีที่ตอ้ งแจ้งเตือนภำยใต้มำตรำ 13 ATIGA
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3.4

3.5

มำตรกำรเงื่อนไขเพื่อกำรปกป้องทำงกำรค้ ำ

3.4.1

มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด

3.4.2

มำตรกำรตอบโต้กำรอุดหนุน

3.4.3

มำตรกำรป้องกัน

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

3.6

3.7

3.8

3.9

3.5.1

กระบวนกำรขอนำเข้ำเพื่อใช้ในกำรจำกัดกำรนำเข้ำนอกเหนือไปจำกกำรอนุญำตทำงมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพื ช อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.5.2

ปริ มำณโควตำ

3.5.3

ข้อห้ำมนอกเหนือไปจำกมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช อุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ

3.5.4

ข้อตกลงจำกัดกำรส่งออก

3.5.5

กำรกำหนดโควตำภำษี

3.5.6

มำตรกำรควบคุมคุณภำพที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

มำตรกำรควบคุมรำคำรวมทั้งกำรขึ้นภำษีและค่ำระวำง

3.6.1

มำตรกำรปกครองที่กระทบรำคำศุลกำกร

3.6.2

กำรควบคุมกำรกำหนดรำคำสินค้ำส่งออกโดยสมัครใจ

3.6.3

ค่ำระวำงแปรผัน

3.6.4

ค่ำระวำงพิเศษศุลกำกร

3.6.5

กำรเรี ยกเก็บภำษีเพิ่มเติมเป็ นฤดูกำล

3.6.6

กำรขึ้นภำษีเพิ่มและค่ำระวำงที่เรี ยกเก็บจำกกำรบริ กำรที่กำหนดโดยรัฐบำล

3.6.7

ภำษีภำยในและค่ำระวำงต่ำงๆ ที่เก็บจำกกำรนำเข้ำ

3.6.8

กำรประเมินรำคำทำงศุลกำกร

3.6.9

มำตรกำรควบคุมรำคำที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

มำตรกำรทำงกำรเงิน

3.7.1

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระเงินในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

3.7.2

อัตรำแลกเปลี่ยนหลำยอัตรำ

3.7.3

กฎระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสรรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศทีเ่ ป็ นทำงกำร

3.7.4

กฎระเบียบว่ำด้วยเงือ่ นไขกำรชำระกำรนำเข้ำ

3.7.5

มำตรกำรทำงกำรเงินที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

มำตรกำรที่กระทบกับกำรแข่งขัน

3.8.1

รัฐวิสำหกิจทำงกำรค้ำเพื่อกำรนำเข้ำหรื อช่องทำงเลือกกำรนำเข้ำอื่นๆ

3.8.2

กำรใช้เชิงบังคับของบริ กำรในประเทศ

3.8.3

มำตรกำรที่กระทบกับกำรแข่งขันที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

มำตรกำรกำรลงทุนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำ

3.9.1

มำตรกำรกำรบังคับใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ

3.9.2

มำตรกำรเพื่อควำมสมดุลทำงกำรค้ำ

3.9.3

มำตรกำรกำรลงทุนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ

3.10 ข้อจำกัดกำรจัดจำหน่ ำย
3.10.1 ข้อจำกัดทำงภูมิศำสตร์
3.10.2 ข้อจำกัดกำรขำยต่อ

46

ASSIST TOOLKIT

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

1.2. รำยกำรภำคหลัก และภำคย่ อยของกำรบริกำร

2

1.

บริกำรทำงธุรกิจ
1.1 บริกำรทำงวิชำชีพ

1.1.1

บริ กำรทำงกฎหมำย

1.1.2

กำรบัญชี กำรตรวจสอบบัญชี และกำรลงบัญชี

1.1.3

บริ กำรทำงภำษี

1.1.4

บริ กำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรม

1.1.5

บริ กำรทำงวิศวกรรม

1.1.6

บริ กำรทำงวิศวกรรมแบบครบวงจร

1.1.7

บริ กำรออกแบบวำงแผนผังเมืองและภูมิทศั น์

1.1.8

บริ กำรทำงกำรแพทย์และทันตกรรม

1.1.9

บริ กำรทำงสัตวแพทย์

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

บริ กำรให้คำปรึ กษำที่เกี่ยวกับกำรติดตั้งฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

1.2.2

บริ กำรติดตั้งซอฟท์แวร์

1.2.3

บริ กำรประมวลผลข้อมูล

1.2.4

บริ กำรฐำนข้อมูล

1.2.5

บริ กำรทำงคอมพิวเตอร์อื่นๆ และทีเ่ กี่ยวข้อง

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

บริ กำรกำรวิจยั และกำรพัฒนำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

1.3.2

บริ กำรกำรวิจยั และกำรพัฒนำเกี่ยวกับสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

1.3.3

บริ กำรกำรวิจยั และกำรพัฒนำเกี่ยวกับสหวิทยำกำร

1.4 บริกำรอสั งหำริมทรัพย์
1.4.1

บริ กำรอสังหำริ มทรัพย์เกี่ยวกับกำรเป็ นเจ้ำของหรื อกำรเช่ำสินทรัพย์

1.4.2

บริ กำรอสังหำริ มทรัพย์บนฐำนของค่ำธรรมเนียมหรื อสัญญำ

1.5 บริกำรเช่ ำ/ให้ เช่ ำโดยปรำศจำกผู้ประกอบกำร
1.5.1

ที่เกี่ยวกับเรื อ

1.5.2

ที่เกี่ยวกับเครื่ องบิน

1.5.3

ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เพือ่ กำรคมนำคมอื่นๆ

1.5.4

ที่เกี่ยวกับเครื่ องมือและเครื่ องยนต์อื่นๆ

1.5.5

บริ กำรเช่ำ/ ให้เช่ำอื่นๆ โดยปรำศจำกผูป้ ระกอบกำร

1.6 บริกำรธุรกิจอื่นๆ
1.6.1

บริ กำรโฆษณำ

1.6.2

บริ กำรวิจยั กำรตลำดและกำรทำโพลสำรวจสำธำรณะ

1.6.3

บริ กำรกำรให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร

1.6.4

บริ กำรทีเ่ กี่ยวกับกำรให้คำปรึ กษำด้ำนกำรผลิต

1.6.5

บริ กำรกำรทดสอบและกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค

1.6.6

บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร กำรล่ำสัตว์ และป่ ำไม้

1.6.7

บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง

1.6.8

บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำเหมือง

1.6.9

บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต

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

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

บริ กำรสื่อสำรทำงเสียงผ่ำนโทรศัพท์

2.3.2

บริ กำรกำรส่งสัญญำณข้อมูลแบบสลับสวิชช์กลุ่มข้อมูล

2.3.3

บริ กำรกำรส่งสัญญำณข้อมูลแบบสลับวงจร

2.3.4

บริ กำรโทรเลข

2.3.5

บริ กำรธนำณัติ

2.3.6

บริ กำรทำงแฟกซ์

2.3.7

บริ กำรวงจรเช่ำส่วนบุคคล

2.3.8

บริ กำรจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์

2.3.9

บริ กำรรับฝำกข้อควำมเสียง

2.3.10

บริ กำรให้ขอ้ มูลออนไลน์และกำรกูข้ อ้ มูล

2.3.11

บริ กำรส่งข้อมูลเอกสำรทำงธุรกิจระหว่ำงบริ ษทั

2.3.12

บริ กำรโทรคมนำคมที่มีสมรรถนะสูง/มูลค่ำเสริ ม รวมทั้งกำรเก็บและกำรส่งต่อ กำรเก็บและกำรกูค้ ืน

2.3.13

บริ กำรกำรแปลงรหัสและโปรโตคอล

2.3.14

บริ กำรให้ขอ้ มูลออนไลน์ และ/หรื อกำรประมวลผลข้อมูล (รวมทั้งกำรประมวลผลธุรกรรม)

2.3.15

บริ กำรโทรคมนำคมอื่นๆ

2.4 บริกำรโสตทัศน์
2.4.1

บริ กำรกำรผลิตและกำรจัดจำหน่ำยภำพเคลือ่ นไหวและวิดีโอเทป

2.4.2

บริ กำรกำรฉำยภำพเคลื่อนไหว

2.4.3

บริ กำรวิทยุและโทรทัศน์

2.4.4

บริ กำรกำรถ่ำยทอดทำงวิทยุและโทรทัศน์

2.4.5

บริ กำรกำรบันทึกเสียง

2.4.6

บริ กำรโสตทัศน์อื่นๆ

2.5 บริกำรกำรติดต่อสื่ อสำรอื่นๆ

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

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

7. บริกำรทำงกำรเงิน
7.1 บริกำรกำรประกันภัยทั้งหมดและที่เกี่ยวกับกำรประกันภัย
7.1.1

บริ กำรประกันชีวิต อุบตั ิเหตุ สุขภำพ

7.1.2

บริ กำรประกันภยที่ไม่ใช่กำรประกันชีวิต

7.1.3

กำรประกันภัยต่อและกำรประกันภัยต่อช่วง

7.1.4

บริการเสริมไปจนถึงการประกันภัย (รวมทัง้ บริการนายหน้าและตัวแทน)

7.2 บริกำรธนำคำรและกำรเงินอื่นๆ
7.2.1

บริ กำรรับฝำกเงินและกำรชำระคืนจำกสำธำรณะ

7.2.2

บริ กำรกำรให้ยืมทุกประเภท รวมทั้ง สินเชื่อผูบ้ ริ โภค สินเชื่อเพื่อกำรจำนอง สินเชื่อระยะสั้นกำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกรรมทำงพำณิชย์

7.2.3

สัญญำเช่ำกำรเงิน

7.2.4

บริ กำรกำรชำระและธุรกรรมทำงกำรเงินทุกประเภท

7.2.5

กำรค้ำประกันและกำรผูกพันหนี้

7.2.6

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

7.2.7

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

7.2.8

นำยหน้ำค้ำเงิน

7.2.9

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

7.2.10

บริ กำรชำระหนี้และสะสำงทรัพย์สิน รวมทั้ง อนุพนั ธ์และตรำสำรเปลี่ยนมืออื่นๆ

7.2.11

บริ กำรที่ปรึ กษำและบริ กำรเสริ มทำงกำรเงิน

7.2.12

กำรจัดหำและกำรโอนข้อมูลทำงกำรเงิน กำรประมวลผลข้อมูลทำงกำรเงินและซอฟท์แวร์ทีเกี่ยวข้องโดยผูจ้ ดั หำบริ กำรทำงกำรเงินอื่นๆ

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

9.

บริกำรธุรกิจท่ องเที่ยวและกำรท่ องเที่ยวที่เกี่ยวข้ อง

9.1

โรงแรมและภัตตำคำร (รวมทั้งกำรจัดเลีย้ ง)

9.2

บริกำรเอเจนท์ท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว

9.3
9.4

บริกำรนำเที่ยว
บริกำรธุรกิจท่องเที่ยวและกำรท่องเทีย่ วอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

11.3 บริกำรคมนำคมทำงอำกำศ
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5

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

กำรคมนำคมสำหรับผูโ้ ดยสำร
กำรคมนำคมสำหรับขนส่งสินค้ำ
บริ กำรกำรเข็นและกำรลำกยำนพำหนะ
กำรดูแลและซ่อมบำรุ งยำนพำหนะทำงรำง
บริ กำรสนับสนุนของยำนพำหนะทำงรรำง

11.6 บริกำรคมนำคมทำงบก
11.6.1
11.6.2
11.6.3
11.6.4
11.6.5

กำรคมนำคมสำหรับผูโ้ ดยสำร
กำรคมนำคมสำหรับขนส่งสินค้ำ
กำรให้เช่ำยำนพำหนะพร้อมพนักงำน
กำรดูแลและซ่อมบำรุ งยำนพำหนะทำงบก
บริ กำรสนับสนุนของยำนพำหนะทำงบก

11.7 กำรคมนำ
11.7.1
11.7.2

คมทำงสำยส่ ง
กำรขนส่งเชื้อเพลิง
กำรคมนำคมสิ นค้ำอื่นๆ

11.8 บริกำรเสริ
11.8.1
11.8.2

มไปจนถึงกำรคมนำคมทุกรูปแบบ
บริ กำรยกขนสินค้ำ
บริ กำรเก็บดูแลรักษำและโกดังสินค้ำ

11.8.3
11.8.3

บริ กำรตัวแทนขนส่งสินค้ำ
บริ กำรเสริ มไปจนถึงกำรคมนำคมทุกรู ปแบบอื่นๆ

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

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

คาถามทีพ
่ บบ่อย

1.

คาถามทัวไปเกี
่
่ยวกับระบบ ASSIST
1.1

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

1.2

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

1.3

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

1.4

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

1.5

ข้อมูลอะไรบ้างที่จะปรากฎอยู่ในเพจของเว็บไซต์ระบบ ASSIST?
เมื่อเวลำผ่ำนไป ข้อมูลจำกระบบจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่กำลังมองหำแนวทำงแก้ไขปัญหำทำงธุรกิจในภูมิภำคนี้

ข้อมูลจะรวมทั้งเรื่ องที่

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

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

1.7

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

ขอบเขตของระบบ ASSIST
2.1

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

2.2

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

2.3

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

3.

ก่อนยื่นข้อร้องเรียน
3.1

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

3.2

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

ผูร้ ้องเรี ยนสมควรอย่ำงยิ่งที่จะได้รับคำชี้แนะและกำรสนับสนุนจำกกลุ่มข้ำงต้นเมื่อผูร้ ้องเรี ยนเป็ นผูป้ ระกอบกำรที่มีขอ้ จำกัดเชิงเทคนิคในแง่ที่

เกี่ยวกับควำมเข้ำใจประเด็นของอำเซียนหรื อควำมยำกลำบำกในกำรติดต่อสื่ อสำรเป็ นภำษำอังกฤษ
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3.3

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

หรื อจะแสวงหำควำมเห็นและกำรสนับสนุนที่เป็ นไปได้จำกรัฐบำลต้นทำงก่อนที่จะได้มีกำรยื่นข้อร้องเรี ยนผ่ำนระบบ

ASSIST ก็ได้
3.4

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

3.5

ก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรียนในระบบ

ASSIST

ทาไมการทารูปคดีที่ตรวจสอบได้/

เป็ นที่โต้เถียงได้ถึงมี

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

ดังนั้นผูร้ ้องเรี ยนจึงสมควรที่จะต้องมีเอกสำรที่สนับสนุนไว้เป็ นอย่ำงดี

ผูร้ ้องเรี ยนอำจจะพิจำรณำเสนอแนว

ทำงแก้ไขปัญหำที่เป็ นไปได้เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรขั้นตอน ข้อร้องเรี ยนที่มีขอ้ มูลและเอกสำรที่ครบถ้วนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหำทำงออก
จะมีโอกำสที่จะได้รับกำรพิจำรณำโดยประเทศปลำยทำงสูงกว่ำ

4.

การยื่นข้อร้องเรียน
4.1

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

4.2

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

4.3

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

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

โดยจะต้องแสดงกำรจดทะเบียนกับประเทศสมำชิกอำเซียนและใบอนุญำตทำงวิชำชีพในเขตอำนำจของประเทศ

อำเซียนที่เกี่ยวข้อง
4.5

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

4.6

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

4.7

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

4.8

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนแบบไม่ระบุตวั ตนโดยไม่ต้องใช้ชื่อของบริษทั ได้หรือไม่? หากกระทาได้ แนวทาง
นัน้ ต้องทาอย่างไร?
กระทำได้

ข้อร้องเรี ยนแบบไม่ระบุตวั ตนจะยื่นเมื่อผูร้ ้องเรี ยนประสงค์ที่จะไม่เปิ ดเผยอัตลักษณ์ของตนแก่หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง

และหรื อ

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

แนวทำงนี้มุ่งหมำยที่จะใช้กบั ผูร้ ้องเรี ยนหลำยรำยที่ประสบกับปัญหำทำงกำรค้ำแบบเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อร้องเรี ยนหลำยฉบับอีกด้วย

อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยเมื่อ องค์กรผูแ้ ทนได้ให้บริ กำรกับผูป้ ระกอบกำรอำเซียนในกรณียื่นแบบไม่ระบุตวั ตน
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4.9

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

แต่จะต้องเข้ำเงื่อนไขกำรจดทะเบียนกับ

เลขำธิกำรอำเซียนเสี ยก่อน
4.10

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

4.11

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

4.12

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

4.13

ผู้ร้องเรียนจาเป็ นต้องส่งสาเนาข้อร้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระบบ ASSIST หรือไม่?
ไม่จำเป็ น กำรสื่ อสำรทั้งหมดกระทำผ่ำนระบบออนไลน์ของ ASSIST

4.14

ข้อร้องเรียนที่ถกู ยื่นสามารถทาเป็ นภาษาอื่นๆ

นอกเหนื อจากภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

เช่นนัน้ ข้อมูลสนับสนุนเชิ งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

(เช่น

หากกระทาไม่ได้

หลักฐานการจดทะเบียนบริษทั หรือสาเนา

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

5.

เมื่อยื่นข้อร้องเรียนแล้ว
5.1

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

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

5.3

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

5.4

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

5.5

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

5.6

ผู้ประกอบการอาเซียนติ ดต่อโดยตรงกับหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางหรือหน่ วยงานรับผิดชอบ?
ไม่ได้ กำรติดต่อโดยตรงไม่ว่ำจะเป็ นขั้นตอนใดๆ จะไม่สำมำรถกระทำได้

5.7

หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปไม่เกิ น 20 วันได้บ่อยแค่ไหน?
ทำได้เพียงครั้งเดียวในระบบออนไลน์

5.8

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

การให้แนวทางแก้ไขปัญหา
6.1

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

6.2

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

6.3

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

6.4

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

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

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

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

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

สถำนกำรณ์จำลอง
กรณีศึกษำที่ 1:
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยนและถูกปฏิเสธไม่รับพิจำรณำโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงในระบบ ASSIST

เหตุแห่ งกำรปฏิเสธ:
ข้อร้องเรี ยนไม่อยูใ่ นขอบเขตของระบบ ASSIST จึงเป็ นกำรยื่นที่ไม่ถูกต้องของผูป้ ระกอบกำรอำเซียน

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

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

และเป็ นสิ ทธิของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงที่จะปฎิเสธ ในกรณีน้ ี กำรปฎิเสธของหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงนั้นมีมูลเหตุ

เพียงพอและอยูใ่ นอำนำจอธิปไตยที่จะกระทำได้ภำยในระบบ ASSIST

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

กรณีศึกษำที่ 4:
ผูป้ ระกอบกำรอำเซียนยื่นข้อร้องเรี ยน

และได้รับกำรพิจำรณำโดยโดยผูป้ ระสำนงำนกลำงว่ำเป็ นกำรยื่นที่ถูกต้อง

(เช่น

ข้อร้องเรี ยนสมบูรณ์และอยูใ่ นขอบเขตของระบบ

ASSIST) ตลอดจนหน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงรับข้อร้องเรี ยนไว้พิจำรณำ และจึงได้เสนอแนะแนวทำงแก้ไขจนเป้นที่พอใจแก่ผปู ้ ระกอบกำรอำเซียน

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

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

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

และมีสำนักงำนสำขำซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศสมำชิกอำเซียนที่ขอ้ ร้องเรี ยนพิพำทไปถึง

หรื อ

หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงนั้นตั้งอยูซ่ ่ ึงที่จริ งแล้วสำนักงำนสำขำเป็ นหนึ่งในปัญหำหรื อข้อร้องเรี ยน

กรณีศึกษำที่ 1:
ข้ อร้ องเรียนถูกปฏิเสธไม่ รับพิจำรณำโดยผู้ประสำนงำนกลำง
ผู้ร้อง
นำย Upset เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั Blue Sapphire Consulting Group (ผูป้ ระกอบกำรอำเซียน) โดยมีปริ ญญำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และได้รับข้อเสนอให้
ทำงำนในบริ ษทั ให้คำปรึ กษำในรัฐ Y (ประเทศปลำยทำง) และประสงค์ที่จะพำนักและอยูท่ ี่พนมเปญถำวร

64

รำยละเอียดข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั กัมพูชำระบุว่ำจะใช้เวลำประมำณ 1 เดือนในกำรทำใบอนุญำตกำรทำงำนของนำย Upset อย่ำงไรก็ตำม ขั้นตอนใช้เวลำนำนและเป็ นเวลำเกือบจะสำมเดือนแล้วที่
ใบอนุญำตให้ทำงำนถูกกักอยูท่ ี่รัฐ Y ซึ่งอำจจะเสี่ ยงทำให้นำย Upset ขำดโอกำสที่ได้ทำงำน ด้วยเหตุน้ ี นำย Upset จึงประสงค์ที่จะร้องเรี ยนรัฐ Y ผ่ำนบริ ษทั ของนำย
Upset ในรัฐ X ที่ล่ำช้ำในกำรออกใบอนุญำตกำรทำงำน โดยมูลฐำนของกำรร้องเรี ยนของนำย Upset เป็ นไปตำมควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลธรรมดำซึ่ง
ยอมให้บุคคลที่มีทกั ษะสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรี ภำยในอำเซียน อีกทั้งยังมีควำมร่ วมมือด้ำนกำรค้ำบริ กำรของอำเซียนด้วย

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

มติ
กำรปฏิเสธไม่รับพิจำรณำจะปรำกฏโดยให้เหตุผลที่ถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนี้ ระบบ ASSIST จะถือว่ำข้อร้องเรี ยนนี้ไม่เคยยื่นมำก่อน

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

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

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

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

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

WTO

รวมทั้งในแง่ของพันธกรณีอำเซียนที่

ASEAN

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

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

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

รำยละเอียดข้ อร้ องเรียน
มำตรกำรนี้ได้รับกำรรับรองโดยรัฐ Y

ที่ริเริ่ มคิดภำษีจำกอำหำรที่มีระดับน้ ำตำลและไขมันที่อิ่มตัวสูง อันเป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำโรคอ้วนในประเทศ

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

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

ส่ งข้ อร้ องเรียนใหม่ พร้ อมด้ วยข้ อมูลเพิ่มเติม
บริ ษทั ARISE & Partners ได้ยื่นข้อร้องเรี ยนและภำคผนวกทั้งหมวด 1000 มำตรำ 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ค.ศ. 2015 เอกสำรสรุ ปเชิงกฎหมำย
ที่แจกแจงข้อกล่ำวหำ ส่วนหนึ่งของมำตรกำรของรัฐ Y ที่เห็นว่ำเป็ นกำรเลือกปฎิบตั ิ และข้อโต้แย้งของผูป้ ระกอบกำรอำเซียนที่ตอ้ งกำรให้พิจำรณำเพื่อให้ยอมรับข้อร้องเรี ยนและ
เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ (เป็ นภำษำอังกฤษ)
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มีมติรับไว้ พิจำรณำโดยผู้ประสำนงำนกลำง
จำกกำรยื่นข้อร้องเรี ยนใหม่ที่สมบูรณ์ ทำให้ผปู ้ ระสำนงำนกลำงรับพิจำรณำข้อร้องเรี ยนเพรำะอยู่ในขอบเขตของระบบ ASSIST และเป็ นกำรยื่นที่เหมำะสม ระบบ ASSIST
จะเริ่ มเข้ำสู่กระบวนกำรและจะส่งต่อไปยังรัฐ Y (หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำง) และสำเนำไปยังรัฐ X (หน่วยงำนประสำนในประเทศต้นทำง) เพื่อทรำบ

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

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

ทัว่ โลกและแผนปฏิบตั ิกำรขององค์กำรอนำมัยโลกว่ำด้วยกำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อปี

2013-

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

เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำและเป็ นที่พอใจ
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงติดต่อผูป้ ระสำนงำนกลำงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ

และได้แจ้งต่อหน่วยงำนรับผิดชอบและหน่วยงำนประสำนใน

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

กรณีศึกษำที่ 4:
ผู้ประกอบกำรอำเซียนยื่นข้ อร้ องเรี ยน และได้ มีกำรเสนอแนะแนวทำงแก้ ไขปัญหำจนเป็ นที่พอใจ

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

ตลอดจนตำรำงข้อผูกพันกำรค้ำบริ กำรภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำรอันเป็ นพัน ธกรณีที่สำคัญที่สุด

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

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

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

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

เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำและเป็ นที่พอใจ
หน่วยงำนประสำนในประเทศปลำยทำงติดต่อผูป้ ระสำนงำนกลำงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ได้มีกำรชะลอบังคับใช้ออกไปก่อน

และได้แจ้งต่อหน่วยงำน

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

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

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

และรัฐ

Y

ก็ไม่ได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรปรับแก้

พระรำชบัญญัติน้ ี นอกจำกนี้ บริ ษทั ก็ยงั ได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดสำหรับบริ ษทั ต่ำงชำติ พร้อมด้วยผูถ้ ือหุ้นต่ำงชำติซ่ ึงได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวจำกกระทรวง
พำณิชย์

70

กำรเพิกถอนใบอนุญำตของบริ ษทั AirTel Co., Ltd., และกำรปรับแก้กฎระเบียบกำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจทำให้หุ้นของบริ ษทั สำนักงำนใหญ่บริ ษทั AirTel Co.,
Ltd., ร่ วงลงมำ 5.67% ในรัฐ X เพรำะรัฐ Y เป็ นตลำดโครงข่ำยที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก บริ ษทั AirTel Co., Ltd., เชื่อว่ำกำรเพิกถอนใบอนุญำตนี้เป็ นกำร
เลือกปฏิบตั ิกบั นักลงทุนชำวต่ำงชำติในภำคโทรคมนำคม และเป็ นกำรละเมิดต่อควำมมุ่งหมำยและพันธกรณีที่รัฐ Y มีภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนด้ำนกำรบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงชัดแจ้ง

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

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

โดยมีหมำยเลขจดทะเบียนและสำเนำอิเล็กทรอนิคส์กำรจดทะเบียนบริ ษทั /

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

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

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

การสาธิ ต ะ ส ง ใน บ ตระบบ ASSIST
https://assist.asean.org/read/proces/20

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

ขัน้ ที่

2

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

ขัน้ ที่

3

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

ขัน้ ที่

5

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

ขัน้ ที่
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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
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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

ขัน้ ที่
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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)

ขัน้ ที่

1

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

2

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

ขัน้ ที่

3

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:
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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

10

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
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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)
Photo credit: Rio Lecatompessy on Unsplash

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
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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
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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
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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
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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

ขัน้ ที่
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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:

ขัน้ ที่
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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

ขัน้ ที่
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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
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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
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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
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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
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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

ขัน้ ที่
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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:

ขัน้ ที่
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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

