ASSIST
ขัน้ ตอนและตัวอย่างสาธิต กรณีศกึ ษาที่ 1

ข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยผู้ประกอบการอาเซียนและถูกปฏิ 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 ผู้รอ้ งเป็ นกรรมการบริษทั ให้คาปรึกษา
ในประเทศต้น ทางโดยมีป ริญ ญาทางด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ซ่ึง ได้ร บั
ข้อเสนอให้ทางานในบริษทั ให้คาปรึกษาในประเทศปลายทางและ

มีค วามประสงค์ท่ีจะพ านั ก และอาศัย อยู่ท่ีนั ้น ถาวร อย่ างไรก็ต าม
ขัน้ ตอนใช้เวลานานและเป็ นเวลาเกือบจะสามเดื อนแล้วที่ใบอนุ ญ าต
ให้ทางานถูกกักอยู่ทป่ี ระเทศปลายทาง ซึ่งอาจจะเสีย่ งทาให้ผรู้ อ้ งขาด
โอกาสที่ได้ทางาน ดังนัน้ ผู้ร้อ งจึงประสงค์ท่ีจะร้อ งเรีย นผ่านระบบ
ASSIST พิพ าทกับประเทศปลายทางอัน เนื่อ งมาจากความล่าช้าใน
การออกใบอนุ ญ าตท างาน โดยอาศัย เหตุท่ีว่าบริษัท ของผู้ร้อ งนั น้
ตัง้ อยู่ในประเทศต้น ทาง มูลฐานของการร้อ งเรีย นของนาย Upset
เป็ นไปตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
ซึ่งยอมให้บุ ค คลที่มีทัก ษะสามารถเคลื่อ นย้ายได้อ ย่ างเสรีภ 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)

ขัน้ 1

1

ไปทีเ่ ว็บไซต์ระบบ ASSIST (http://ASSISt.ASeAn.orG)

หากท่านสงสัยว่ากรณีข องท่านเป็ น ปั ญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่า นเป็ น ธุรกิจที่จดทะเบียนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประสงค์ท่จี ะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผูกพันและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทัง้ ยัง
ได้รบั แนวทางแก้ไขปั ญหาทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถไปทีล่ งิ ค์ต่อไปนี้: http://assist.asean.org.

ข้างล่างนี้คอื โฮมเพจของระบบ ASSIST
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เลือกแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’ (สัญลักษณ์ ผ้ป
ู ระกอบการอาเซียน)
หากท่านยื่นข้อร้องเรียนภายใต้ช่อื บริษทั ของท่านเอง (ข้อร้องเรียนแบบเปิ ดเผยตัวตน) และท่านได้เป็ นตัวแทนของสมาคม
การค้าอาเซีย น หรือ องค์กรผู้แทนอื่น ๆ เช่น หอการค้า สภาธุรกิจ สามาพัน ธ์ทางธุรกิจ หรือ ทนายความหรือ สานักงาน
กฎหมายทีจ่ ดทะเบียน ให้คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’

เมื่อท่านคลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ข้างล่างเพื่อ ให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ปั ญ หาทางการค้า ที่ท่ านกาลังเผชิ ญ อยู่อ ย่า ง
เพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์ หากผู้รอ้ งไม่แน่ใจ
ว่าจะกรอกอะไรในช่องดังกล่าว สัญลักษณ์ป่ ุม จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้าไปเพื่ออ่านรายละเอียดคาแนะนาว่าต้องกรอก
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 ษาทีเ่ กีย่ วกับรายละเอียดข้อร้องเรียนของผูป้ ระกอบการอาเซียน:
“ผมเป็ น กรรมการของบริษัท ให้คาปรึกษาในรัฐ X ผมได้รบั ข้อ เสนอการจ้างงานในบริษัท ให้คาปรึกษาในรัฐ Y และ
ประสงค์ทจ่ี ะพานักและอยู่ท่นี ัน่ ถาวร
ตามข้อเสนอการว่ าจ้างของบริษัท ในรัฐ Y นัน้ ผมได้รบั แจ้งว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการท าใบอนุ ญ าตการ
ทางานของผม อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนใช้เวลานานและเป็ นเวลาเกือบจะสามเดือนแล้วที่ใบอนุญาตให้ทางานถูกกักอยู่ท่ี
รัฐ Y ซึง่ อาจจะเสีย่ งทาให้ผมขาดโอกาสทีไ่ ด้ทางาน

ด้วยเหตุน้ี ผมจึงประสงค์ท่จี ะร้องเรียนรัฐ Y ผ่านบริษทั ของผมในรัฐ X ที่ล่าช้าในการออกใบอนุ ญาตการทางานของผม
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
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การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST

เมื่อท่านได้ย่นื ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ระบบ ASSIST แล้ว หน้าข้างล่างนี้จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งท่านว่าอีเมลล์ยนื ยัน การส่งข้อ
ร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST

ขัน้ ที่
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ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน

(a) ไปที่อเี มลล์ของท่านตามที่ท่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เพื่อ
ขอให้ท่านยืนยัน ข้อร้องเรียนของท่านโดยคลิกไปที่ลิงค์ท่กี าหนดหรือโดยกดคัดและวางลิงค์ไปที่ เว็บ เบราว์เซอร์
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) ไปที่อีเมลล์ของท่านและท่านจะเห็ นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST อีเมลล์น้ีจะระบุว่าท่านได้ยนื ยันข้อร้องเรียน
ของท่าน และผูป้ ระสานงานกลางได้ตรวจสอบความถูกต้องภายใต้ระบบ ASSIST ระบบ ASSIST จะส่งกลับไปหา
ท่านพร้อมด้วยมติว่าข้อร้องเรียนนี้จะได้รบั 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 / 16920181030

ตามที่ได้ระบุ ไ ว้ในอีเมลล์ข้างต้น ท่ า นสามารถที่จะติด ตามความคืบ หน้ า โดยคลิก ไปที่ ลิงค์ซ่ึงจะนาท่ า นไปยังแท็บ
‘ติดตามข้อร้องเรียน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST

ขัน้ ที่
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การติ ดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียนของท่าน

(a) ไปที่ลิงค์ น้ี : http://assist.asean.org/user/login หรือ ไปที่แ ท็ บ ‘ติด ตามข้อ ร้อ งเรีย น’ บนเมนู บ าร์ข องเว็บ ไซต์ ร ะบบ
ASSIST เพจข้างนี้กจ็ ะปรากฏขึน้

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

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST ทีท่ ่านสามารถติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนของท่าน

(c) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบสาเร็จ:

ตามที่ท่า นได้เห็น หน้ า จอแสดงผล การด าเนิ นการที่ ได้กระท าไปแล้วเกี่ยวกับ ข้อ ร้องเรียนของท่ านจะได้ระบุ เอาไว้
ชัด เจนในหน้ า จอแสดงผล และรายการนี้ จะมีก ารแก้ไ ขเป็ น ประจ าภายหลังที่ไ ด้ม ีก ารด าเนิ น การในแต่ ล ะขัน้ ตอน
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของท่านทีไ่ ด้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึงได้ในหน้าจอแสดงผลของท่าน

ขัน้ ที่
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ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและแจ้งมติ ไปยังอีเมลล์ของท่ าน (รับไว้
พิ จารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบ
ั ไว้พิจารณา)
เมื่อผู้ป ระสานงานกลางได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อร้องเรีย นของท่านและมีม ติรบั ไว้พจิ ารณา/ ไม่สมบู รณ์ / ไม่รบั ไว้
พิจารณา ก็จะได้มกี ารส่งอีเมลล์ไปยังท่านภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันทีท่ ่านยื่นข้อร้องเรียน
หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้แจ้งกับผูร้ อ้ งภายใน 10 วันทาการภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ แล้ว ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั
การแจ้งเตือ นอัต โนมัติ ผ่ า นอีเมลล์ จ ากระบบ ASSIST ภายใน 7 วัน ปฏิทิน ภายหลังที ไ่ ด้ ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น ผู้
ประสานงานกลางจะต้องมีมติว่าจะรับ เรียกให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วัน
ทาการ
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของผู้ประสานงานกลาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับ จากวันที่ท่านยื่นข้อร้องเรียน 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 นเรื่องส่ว นตัวมากกว่าเรื่องของบริษทั จึงไม่ครอบคลุมตามความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ระบบ ASSIST จะอนุ ญาตให้ข้อร้องเรียนที่ย่นื โดยผู้ประกอบการอาเซียน (เช่น องค์กร
ผู้ แ ท น ทางกฎ ห มายที่ จ ดท ะเบี ย น ถู ก ต้ อ ง และไม่ ใช่ บุ ค คลธรรมดา) เท่ า นั ้ น และการใช้ ช่ อ งท างนี้ โด ย
ผ่านองค์กรผู้แทนทางกฎหมาย (ผู้ประกอบการอาเซียน) เพื่อที่จะแก้ไขปั ญ หาซึ่งอ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและบุคคลธรรมดานัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะขยายเกณฑ์ของระบบ ASSIST ได้
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวันทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผูป้ ระสานงานกลางดาเนินการล่าช้า โดยผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผู้ประสานงานกลางให้ดาเนินการตามทีก่ าหนด
ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบอีเมลล์ตามข้างล่างนี้:
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:

ขัน้ ที่
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เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้ าจอแสดงผลโดยใช้อีเมลล์ของท่านและรหัสติ ดตามเพื่อตรวจสอบ
มติ จากผู้ประสานงานกลาง

หากท่านประสงค์ท่ีจะตรวจสอบมติแบบเต็ม จากผู้ป ระสานงานกลาง ท่านจะต้องเข้าสู่หน้า จอแสดงผลของท่ านใน
ระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใ น ‘ประวัต’ิ ซึ่ง
ระบุว่าผูป้ ระสานงานการมีมติ ‘ไม่รบั พิ จารณา’ ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

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

