ASSIST
ขัน้ ตอนและตัวอย่างสาธิต กรณีศกึ ษาที่ 2
(การค้าในสินค้า)

ข้อร้องเรียนที่ ยื่นโดยสมาคมการค้าอาเซี ยนซึ่งกระทาในนาม
ของสมาชิ ก ผู้ป ระกอบการอาเซี ย น และได้ รบั 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 (เช่ น เป็ น ข้อ ร้อ งเรีย นที่ส มบูร ณ์ และอยู่ใน
เกณฑ์ของระบบ ASSIST) โดยข้อร้องเรียนที่ต้องยื่นโดยสมาคมการ
อาเซียนนัน้ เหตุผลก็เพราะว่าผู้ประกอบการอาเซียนประสงค์ท่จี ะไม่
เปิ ดเผยตัวตน อย่างไรก็ตามกรณีน้ีพบว่าข้อร้องเรียนถูกปฏิเสธไม่รบั
ไว้พจิ ารณาโดยประเทศปลายทางด้วยเหตุท่ีว่าข้อร้องเรียนนี้ได้มกี าร
พิจ ารณาข้อ ร้อ งเรีย นผ่ า นกลไกขององค์ ก ารการค้า โลกแล้ว โดย
ประเทศที่ผูป้ ระกอบการอาเซียนได้จดทะเบียน (ที่ซ่งึ ประเทศต้นทาง
ตัง้ อยู่ ) พิพ าทกับ ประเทศปลายทาง ในกรณี น้ี การปฏิ เสธไม่ ร ับ
พิจ ารณาของประเทศปลายทางนั น้ มีมูล เหตุ ท่ีเพีย งพอและตกอยู่
ภายใต้ อ านาจอธิ ป ไตยของรัฐ สมาชิก อาเซีย นและภายในระบบ
ASSIST

ราคาศุ ลกากร ภ าษี ส รรพ สามิ ต ภ าษี ทางสุ ข ภ าพ ระเบี ย บ
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม ข้อ ก าหนดในการอนุ ญ าตให้ค้า ปลีก และการค้ า
ประกันการนาเข้าซึง่ เรียกเก็บจากผูน้ าเข้าบุหรี่ สมาคมการค้าอาเซียน
อ้างว่าประเทศปลายทางดาเนินการมาตรการเหล่านี้บางส่วนและไม่
เหมาะสมอัน ขัด ต่ อ มาตรา 57 แห่ งความตกลงการค้า สิน ค้ า ของ
อาเซียน ซึ่งประกอบอยู่ในความตกลงอาเซียน ประกอบกับความตก
ลง WTO ว่ า ด้ ว ยการประเมิน ราคาศุ ล กากรโดยอนุ โ ลม ตามข้ อ
ร้องเรียนของสมาคมการค้าอาเซียน ประเทศปลายทางไม่ได้ใช้ ราคา
ซื้อขายของทีน่ าเข้าเป็ นฐานหลักของการประเมินราคาศุลกากรและไม่
จาต้องใช้วธิ กี ารประเมินราคาตามมาตรา 57 แห่งความตกลงการค้า
สิน ค้าของอาเซียนดังกล่าว แต่ ใช้วธิ ีการประเมิน ราคาที่ไม่ ได้อยู่ใน
ฐานใดของความตกลง นอกจากนี้ สมาคมการค้าอาเซียนอ้างว่ากรอบ
การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิสองฝ่ ายกาหนดให้ผูค้ า้ ปลีกยาสูบ และ/หรือบุหรี่
ต้อ งถือ ใบอนุ ญ าตฝ่ ายเดีย วที่จ ะขายบุ ห รี่ในประเทศและที่น าเข้ า
เท่านัน้ เป็ นการไม่สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน ปี ค.ศ. 1994 เพราะว่าเป็ นการปฏิบตั ิต่อสิน ค้าที่นาเข้า
ด้อยกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ

ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินและศุลกากรของประเทศ
ปลายทางที่ก ระทบต่ อ บุ ห รี่ท่ีน าเข้า มาจากประเทศต้ น ทางมายัง
ประเทศปลายทาง มาตรการดังกล่าวรวมทัง้ แนวปฏิบตั กิ าประเมิน

รายชื่อตัวแสดงและตัวย่อ:
•
•
•
•
•

ผูร้ อ้ ง = สมาคมการค้าอาเซียน = ผูป้ ระกอบการอาเซียน
เลขาธิการอาเซียน = ผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST (CA)
ประเทศต้นทาง = หน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง (HCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน X (AMS-X)
ประเทศปลายทาง = หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (DCP) ในประเทศสมาชิกอาเซียน Y (AMS-Y)
หน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง = หน่วยงานรับผิดชอบ (RAs)
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ไปที่เว็บไซต์ระบบ ASSIST (hTTP://ASSIST.ASEAN.oRG)
หากท่านสงสัย ว่ากรณี ของท่านเป็ นปั ญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่านเป็ น ธุรกิจที่จดทะเบี ยนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประสงค์ท่จี ะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผูกพันและไม่ เสียค่าใช้จ่าย อีกทัง้ ยังได้รบั แนวทางแก้ไข
ปั ญหาทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถไปทีล่ งิ ค์ต่อไปนี้: http://assist.asean.org.
ข้างล่างนี้คอื โฮมเพจของระบบ ASSIST
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เลือกแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’ (สัญลักษณ์ สมาคมการค้าอาเซียน)

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

เมื่อท่านคลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘สมาคมการค้าอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฎขึน้

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ข้างล่างเพื่อ ให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ปั ญ หาทางการค้า ที่ท่ านกาลั งเผชิญ อยู่อ ย่า ง
เพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้องกรอกให้สมบูรณ์ หากผู้รอ้ งไม่แน่ใจ
ว่าจะกรอกอะไรในช่องดังกล่าว สัญลักษณ์ป่ ุม จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้า ไปเพื่ออ่านรายละเอียดคาแนะนาว่าต้องกรอก
อะไรในแต่ละช่องของ โปรดคลิกเข้าไปเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าท่านกรอกข้อความในช่องถูกต้อง
ในส่วนของ ‘รายละเอียด’ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้ประสานงานกลางในระบบ ASSIST จะสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง่ารายละเอียดข้อร้องเรียนนัน้ เพียงพอที่จะระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนในบริบทเฉพาะของความตกลงอาเซียน
ต่างๆ นอกจากนี้ โปรดบรรยายข้อร้องเรียนของท่านด้วยข้อโต้แย้งทางกฎหมายและหลักฐานทางข้อเท็จจริงประกอบเพื่อที่ผู้
ประสานงานกลางจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะพิจารณาข้อร้องเรีนของท่านหรือไม่
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กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน
ข้างล่างนี้เป็ นตัวย่างของแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วสาหรับเป็ นกรณีศกึ ษาเท่านัน้

ตามทีต่ วั อย่างได้ให้รายละเอียดข้อร้องเรียนทีช่ ดั เจนและกระชับ ข้างล่างนี้เป็ นกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วกับรายละเอียดข้อร้องเรียน:
“เราเป็ นสมาคมผูค้ า้ บุหนี่ซง่ึ เป็ นผูแ้ ทนของบริษทั บุหรีท่ จ่ี ดทะเบียนในรัฐ X เราประสงค์ทจ่ี ะยื่นข้อร้องเรียนพิพาทกับรัฐ Y ที่
เกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน และศุลกากรต่างๆ ที่กระทบกับบุห รี่ซ่งึ ส่งออกจากรัฐ X ไปยังรัฐ Y รวมทัง้ แนวปฏิบัติกา
ประเมินราคาศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทางสุ ขภาพ ระเบียบภาษีมูลค่าเพิม่ ข้อกาหนดในการอนุญาตให้คา้ ปลีก และ
การค้าประกันการนาเข้าซึง่ เรียกเก็บจากผูน้ าเข้าบุหรี่
ประเทศปลายทางดาเนินการมาตรการเหล่านี้บางส่วนและไม่เหมาะสมอันขัดต่อมาตรา 57 แห่งความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน ซึ่งประกอบอยู่ในความตกลงอาเซียน ประกอบกับความตกลง WTO ว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรโดยอนุโลม
ตามข้อร้อ งเรียนของสมาคมการค้าอาเซีย น ประเทศปลายทางไม่ได้ใช้ราคาซื้อ ขายของที่น าเข้าเป็ น ฐานหลักของการ
ประเมินราคาศุลกากรและไม่จาต้องใช้วธิ ีการประเมินราคาตามมาตรา 57 แห่งความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนดังกล่าว
แต่ใช้วธิ กี ารประเมินราคาทีไ่ ม่ได้อยู่ในฐานใดของความตกลง
นอกจากนี้ กรอบการอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิสองฝ่ ายของรัฐ Y กาหนดให้ผู้ค้าปลีกยาสูบ และ/หรือบุหรี่ต้องถือใบอนุ ญาตฝ่ าย
เดียวที่จะขายบุหรีใ่ นประเทศและที่นาเข้าเท่านัน้ เป็ นการไม่สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
ปี ค.ศ. 1994 เพราะว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ่อสินค้าทีน่ าเข้าด้อยกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศ”
เมื่อจะยื่นข้อร้องเรียน ให้คลิกไปที่ ‘ยื่นข้อร้องเรียนของท่าน’ ขัน้ ที่ 4 ในหน้าถัดไปจะปรากฏขึน้
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การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST

ขั้นที่

5

ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน

(a) ไปที่อเี มลล์ของท่านตามที่ท่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เพื่อ
ขอให้ท่า นยืนยันข้อร้องเรียนของท่านโดยคลิกไปที่ลิงค์ท่กี าหนดหรือโดยกดคัดและวางลิงค์ไปที่ เว็บ เบราว์เซอร์
อีกทัง้ ระบบ ASSIST ยังสามารถยืนยันได้ด้วยว่าอีเมลล์ท่ที ่านให้มานัน้ ถูกต้อง หมายเลขข้อร้องเรียนของท่านจะ
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

ไปที่อีเมลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่ จากระบบ ASSIST อีเมลล์น้ีจะระบุว่าท่านได้ยนื ยันข้อร้องเรียนของท่า น
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

ตามที่ได้ระบุ ไ ว้ในอีเมลล์ข้างต้น ท่ า นสามารถที่จะติด ตามความคืบ หน้ า โดยคลิก ไปที่ลิงค์ ซ่ึงจะนาท่ า นไปยังแท็บ
‘ติดตามข้อร้องเรียน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST
ขัน้ ที่
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การติ ดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียนของท่าน

(a) ไปที่ลิงค์น้ี : http://assist.asean.org/user/login หรือ ไปที่แท็บ ‘ติด ตามข้อ ร้อ งเรีย น’ บนเมนู บ าร์ข องเว็บ ไซต์ร 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:

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
(รับไว้พิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบ
ั ไว้พิจารณา)

เมื่อผูป้ ระสานงานกลางได้เสร็จสิน้ การตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและมีมติรบั ไว้พจิ ารณา/ ไม่สมบูรณ์/ ไม่ร บั ไว้พจิ ารณา
ก็จะได้มกี ารส่งอีเมลล์ไปยังท่านภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันทีท่ ่านยื่นข้อร้องเรียน
หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้ดาเนินการแต่อย่างใด ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้ง เตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์จาก
ระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทิน ภายหลังทีไ่ ด้ ม ีการยืน่ ข้อร้อ งเรียน ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ข้า งต้น ผู้ป ระสานงานกลาง
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
ว่าข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรัฐ Y (หน่ วยงานที่
รับผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ที่ซ่งึ ท่านประสบกับปั ญหาทางการค้าและที่ท่ขี อ้ ร้องเรียนของท่านพิพาทไปถึง
เพื่อ หาทางออก หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ Y จะใช้เวลา 10 วัน ทาการเพื่อ ทาการตรวจสอบข้อ
ร้อ งเรีย นของท่ าน แล้ว จึงมีมติว่าจะรับหรือ ไม่ร บั ไว้พ ิจารณา หรือ ส่ งกลับ มายังท่านพร้อ มเรีย กให้ส่ งข้อ มูล เพิ่มเติม
ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะให้หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางซึ่งเป็ นหน่วยงาน (หน่วยงานที่รบั ผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ของรัฐ X
(ประเทศต้นทางของท่าน) ก็จะได้รบั แจ้งเมื่อข้อร้องเรียนของท่านถูกยื่นเข้ามาในระบบ
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวนทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผูป้ ระสานงานกลางดาเนินการล่าช้า โดยผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผู้ประสานงานกลางให้ดาเนินการตามทีก่ าหนด
ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั อีเมลล์ตามข้างล่างนี้:

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:

ขัน้ ที่
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เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้าจอแสดงผลโดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามเพื่อตรวจสอบมติจากผู้
ประสานงานกลาง

หากท่านประสงค์ท่ีจะตรวจสอบมติแบบเต็ม จากผู้ป ระสานงานกลาง ท่านจะต้องเข้าสู่ หน้า จอแสดงผลของท่ านใน
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
ั ลักษณ์ แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผู้ประสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ในขัน้ ที่ 8 เมื่อข้อร้องเรียนได้รบั การพิจารณาโดยผูป้ ระสานงาน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสาน
ในประเทศปลายทางในรัฐ Y ที่ซ่งึ ประสบปั ญหาทางการค้า หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y จะใช้เวลา 10
วันทาการเพื่อตรวจสอบข้อ ร้องเรีย นและมีมติว่าจะรับหรือ ไม่ร ับไว้พ ิจารณา ช่ว งเวลาดังกล่ าวมุ่งหมายจะให้หน่ วยงาน
ประสานในประเทศปลายทางได้ ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอีย ดข้อร้อ งเรียนและปรึกษาหารือ กับหน่ ว ยงานในประเทศที่
เกี่ย วข้อ ง เมื่อ หน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางตอบกลับ ท่านจะได้ร บั อีเมลล์ในระบบ ASSIST แจ้งท่ านว่า ข้อ
ร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ผปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียน
ของท่านไว้พจิ ารณา ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST
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ได้รบั อีเมลล์แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับมติ ของรัฐ Y ในข้อร้องเรียนของท่าน และได้รบั การ
พิ จารณาโดยผู้ประสานงานกลาง

(a) ไปที่อเี มลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST จะได้ระบุมติของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน ในกรณีน้ี ข้อร้องเรียนของท่านถูกปฏิ เสธไม่รบั ไว้พิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทางในรัฐ 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 ญหาและส่งกลับมายังผู้ประสานงานกลางภายใน 40 วันทา
การนับจากวันทีห่ น่ วยงานประสานในประเทศปลายทารับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา และเพือ่ ให้เป็ นไปตามกรอบระยะเวลา
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจึงควรต้องกาหนดระยะเวลาเพือ่ แสวงหาทางออกแก่หน่ วยงานรับผิดชอบ ทัง้ นี้
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางมีหน้าทีแ่ จ้งแก่ผู้ประสานงานกลางถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วกับกรอบระยะเวลา
ระหว่างตนและหน่วยงานในประเทศ

ผู้ป ระสานงานกลางอาจจะขยายกรอบระยะเวลาเพิม่ ขึ้น สูงสุ ด ไม่ เกิน 20 วัน ท าการเมือ่ หน่ ว ยงานประสานในประเทศ
ปลายทางร้อ งขอ ระบบจะแจ้งโดยอัต โนมัติเมือ่ ใกล้ถึงก าหนดระยะเวลา (โดยปกติจ ะประมาณ 10 วัน ทาการก่อ นสิ้น
ระยะเวลาทีก่ าหนด) หากหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางเลยกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะต้อ งส่ งข้อ เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูป้ ระสานงานกลาง ระบบออนไลน์จะแจ้งแก่ผปู้ ระสานงานกลางให้ตดิ ตามกับหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทาง
ท่านจะได้รบั แจ้งทางอีเมลล์เป็ นครัง้ ที ่ 2 จากระบบ ว่าหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ได้แจ้งข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากและผูป้ ระสานงานได้รบั ไว้พจิ ารณาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ เม่อข้อร้องเรียนถูก “ปฏิ เสธไม่รบั ไว้พิจารณา” โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง ท่าน
อาจจะไม่ ได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลา 10 วัน ทาการ การปฏิเสธและเหตุ แห่ งการปฏิเสธของ
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะถู กส่ งไปยังผู้ประสานงานกลางผ่ านระบบ ASSIST ภายใน 10 วัน ท าการ ผู้
ประสานงานกลางจะตรวจสอบภาษาและความเพียงพอของข้อมูลภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่ได้รบั อีเมลล์ปฏิเสธไม่ร บั
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
แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทนิ ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณาโดยผู้
ประสานงานกลาง ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ข้างต้น หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องมีมติว่าจะรับหรือปฏิเสธไม่ร บั
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 ที ไ่ ด้ ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น) โดยแจ้ง ให้ ห น่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดโดยพลัน

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครั้งที่ 2 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

(b) เข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7
(a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามา
อยู่ใน ‘ประวัติ’ ซึ่งระบุว่า แนวทางแก้ไขปั ญหาได้รบั การเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา/การตอบกลับจาก
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางในระบบ ASSIST ซึ่งได้รบั การพิจารณาแล้วจากผูป้ ระสานงานกลางก็จะปรากฎ
อยู่ในย่อหน้แรกของหน้าจอแสดงผลของท่าน

ข้างล่างนี้เป็ นการตอบกลับโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง:
“กรณีของผู้รอ้ งนัน้ เป็ นกรณีเดียวกับรัฐ X ได้ย่นื ข้อพาทกับรัฐ Y ในกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ในความเป็ นจริงแล้ว
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2008 รัฐ X ได้รอ้ งขอให้มคี ณะกรรมการระงับข้อพิพาทเกีย่ วกับการประเมินราคาศุลกากรของรัฐ
Y ที่ มีต่ อ บุ ห รี่ท่ี น าเข้ า และในการประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 17 พฤศจิก ายน 2008 องค์ ก รระงับ ข้อ พิ พ าทของ WTO ได้ ต ัง้
คณะกรรมการขึน้ และได้รบั เวียนแจ้งรายงานไปยัง สมาชิกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2010 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2011 รัฐ Y ได้แจ้งต่อองค์กรระงับข้อพิพ าทของ WTO ว่าประสงค์ท่จี ะอุทธรณ์ ไปยังคณะกรรมการอุ ทธรณ์ ในประเด็น ที่
เกี่ยวกับการตีความข้อกฎหมายที่ครอบคลุมรายงานเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการ วันที่ 17 มิถุนายน 2011 รายงานของ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ได้เวียนแจ้งแก่สมาชิก และในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎคม 2011 องค์กรระงับข้อพิพ าทของ
WTO มีความเห็นยืนตามรายงานคณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะกรรมการชัน้ ต้น ซึ่งถูกปรับแก้โดยคณะกรรมการอุทธรณ์
วันที่ 11 สิงหาคม 2011 รัฐ Y แจ้งแก่ องค์กรระงับข้อพิพ าทของ WTO ว่าประสงค์ท่ีจะดาเนิน การตามข้อเสนอแนะและ
ข้อ กาหนดขององค์ก รระงับ ข้อ พิพ าทของ WTO ซึ่งสอดคล้อ งกับ พัน ธกรณี ข อง WTO แต่ต้อ งใช้เวลาพอสมควรที่จ ะ
ดาเนินการดังกล่าว วันที่ 23 กันยายน 2011 ทัง้ รัฐ X และรัฐ Y ต่างแจ้งแก่องค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ว่าทัง้ สองได้ตก
ลงกรอบระยะเวลาการดาเนินการของรัฐ Y ตามข้อเสนอแนะและข้อกาหนดขององค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO และในการ
ประชุมขององค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO วันที่ 28 มกราคม 2013 รัฐ Y รายงานว่าตนได้บรรลุในขัน้ ตอนสุดท้ายของ
กระบวนการการดาเนินการแล้ว
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
แม้ว่าจะไม่มีความตกลงระหว่างรัฐ X และรัฐ Y ว่าข้อพิพาทในกลไกของ WTO จะระงับไปหรือไม่ แต่ข้อร้องเรียนที่ย่นื 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 มติของหน่ วยงาน
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 สมาคมการค้าอาเซียนพึงพอใจกับแนวทางแก้ไขปั ญหา/มติ
ทีเ่ สนอของระบบ ASSIST จึงได้ระบุไว้เช่นนัน้

(b) ไปที่อีเมลล์ของท่ า น ท่ านจะได้รับข้อ ความใหม่ 1 หรือ 2 ฉบับ (หากท่ านกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ) จากระบบ
ASSIST ซึ่งรับทราบการรับมติท่เี สนอโดยรัฐ Y สาเนามติดงั กล่าวจะถูกส่งไปยังหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางและ
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 มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7
(a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลขัน้ สุดท้ายปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้า
มาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่าท่านพึงพอใจกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาภายใต้ระบบ ASSIST

(d) หากท่านประสงค์จะตรวจสอบความเห็นที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้คลิกไปที่ สญ
ั ลักษณ์ ‘แว่นขยาย’
หน้าจอข้างล่างนี้กจ็ ะปรากฎ

ในกรณีท่ีไม่มีขอ้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาผ่านระบบ ASSIST หรือหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางมีมูลน่ าเชื่อว่าตน
ปฏิบตั ิตามความมุ่งหมายของอาเซียนแล้ว และข้อร้องเรียนนัน้ ไม่มีมูล ให้ข้อค้นพบและมูลเหตุน้ีส่งไปยังผู้ประสานงานกลางโดย
พลัน ซึ่งจะได้แจ้งแก่ผู้ร้องต่อไป หากผู้ร้องประสงค์และผ่านหน่ วยงานประสานในประเทศต้นทางและ หน่ วยงานการจดทะเบียน
ของสมาชิกอาเซียน ผู้ร้อ งอาจจะส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังองค์กรระดับเจ้าหน้ าที่อ าวุโสเพื่อ ติดตามการดาเนิน งานตามพันธกรณี
ความตกลงของอาเซียน หรือประเทศสมาชิกอาเซียนหรือกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนผ่านหน่วยงานการจดทะเบียนธุรกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อระงับข้อพิพาททางศาลหรือกลไกระงับข้อพิพาทอื่นๆ (เช่น การไกล่เกลี่ย การประณีประนอม หรือการ
อนุญาโตตุลาการ) ภายในเขตอานาจของประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้
ระบบ ASSIST จะถือว่าขัน้ ตอนนี้ เป็ นหนึ่ งในกรณี ที่ข้อร้องเรียนถูกปฏิ เสธไม่ รบั ไว้พิ จารณาและไม่ได้มีก าร
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
พึงทราบว่าระยะเวลาแก้ไขปั ญหาการค้าข้ามพรมแดนภายใต้ ระบบ ASSIST จะใช้ เวลาไม่เกิ น 40 วันทาการ
หรือ 2 เดือนปฏิ ทิน (เว้นแต่จะได้มีการขยายระยะเวลาออกไปสูงสุดไม่เกิ น 20 ทาการ) นับจากวัน ที่ ได้รบั ข้อ
ร้องเรียน

