ASSIST
ขัน้ ตอนและตัวอย่างสาธิต กรณีศกึ ษาที่ 3
(สินค้าและผลิตภัณฑ์)

ข้ อ ร้อ งเรีย นที่ ยื่น โดยทนายความหรือ ส านั กงานกฎหมายที่
จดทะเบียนในอาเซี ยนซึ่งกระทาในนามของลูกความ ซึ่งก็คือ
ผู้ ป ระก อบ การอ าเซี ย น และได้ รับ ก ารพิ จารณ าโด ย ผู้
ประสานงานกลางและได้ ร ับ ข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ข
ปั ญหาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง ซึ่ งเป็ นที่
พอใจแก่ผ้ปู ระกอบการอาเซียน
รายละเอียดโดยย่อของกรณี ศึกษา: กรณีน้ีเป็ นกรณีท่ขี อ้ ร้องเรียน
ได้รบั การพิจารณาแล้วผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST ซึง่ ได้ย่นื
อย่ างถู ก ต้อ งโดยทนายความ/ส านั ก งานกฎหมายที่จ ดทะเบีย นใน
อาเซียน (ทนายความอาเซียน) โดยกระทาในนามของลูกความ ซึ่งก็
คือ ผู้ป ระกอบการอาเซีย น ทัง้ นี้ ประเทศปลายทางได้ ย อมรับ ไว้
พิจารณาว่าเป็ นประเด็นที่ต นประสงค์จะเข้ามาแก้ไขกับทนายความ
อาเซียนผ่านระบบ ASSIST และติดต่อหน่ วยงานในประเทศที่เกีย่ วข้อง
เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาให้กบั ทนายความอาเซียน ในกรณีน้ี
ประเทศต้น ทางไม่ได้เข้ามามีส่ ว นร่ว ม แต่ข นั ้ ตอนอื่น ๆ ทัง้ หมดใน
ระบบ ASSIST รวมทัง้ การร้องขอเบื้องต้นโดยผู้ประสานงานกลางเพื่อ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมจากทนายความอาเซียนนัน้ เป็ นการจาลองขึน้ เพื่อเป็ น
การสาธิตการตรวจสอบระบบ ASSIST แบบเต็มรูป

ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต จากน้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์
ทางอาหารที่มนี ้ ามันปาล์มเป็ นส่วนประกอบซึ่งเรียกเก็บจากประเทศ
ปลายทางภายใต้ห มวด 1000 มาตรา 100 แห่งกฎระเบีย บกระทรวง
สาธารณสุ ข ค.ศ. 2015 มาตรการนี้ ไ ด้ ร ับ การรับ รองโดยประเทศ
ปลายทางที่รเิ ริม่ คิดภาษีจากอาหารที่มรี ะดับน้ าตาลและไขมันที่อมิ่ ตัว
สูง อันเป็ นของยุทธศาสตร์แทรก ยุทธศาสตร์หนึ่งในการแก้ไขปั ญหา
โรคอ้ว นในประเทศปลายทาง ทนายความอาเซีย นอ้างว่ามาตรการ
ประเทศปลายทางนั น้ มุ่งเป้ าไปที่น้ ามัน ปาล์มอย่ างชัดเจน และไม่ใช่
ส่ ว นประกอบไขมัน อิ่มตัว ที่มีอ ยู่ในน้ ามัน ปาล์ม และผลิต ภัณ ฑ์ท าง
อาหารที่มีน้ ามัน ปาล์มเป็ นส่วนประกอบ ด้วยเหตุน้ี จึงเป็ น การเลือ ก
ปฏิบัติกับ น้ ามัน ปาล์ม และเป็ น การแบ่ งแยกสิน ค้าโดยรวมแทนที่จะ
รณรงค์ให้ล ด/ละ/เลิก การบริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีมีไ ขมัน อิ่ม ตัว สูง หรือ
ไขมัน ที่ไ ด้จากพืช หรือ สัต ว์ ทัง้ นี้ ทนายความอาเซี ย นร้อ งเรีย นดัง
ปรากฏอยู่ในข้อร้องเรียนของระบบ ASSIST ว่ามาตรการนี้ท่ปี ระเทศ
ปลายทางหัน มาประกาศใช้ข ดั กับ มาตรา 6 แห่ งความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน (ว่าด้วยการปฏิบตั เิ ยีย่ งคนในชาติเมื่อเกี่ยวเนื่องกับ
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 นปัญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่านเป็ นธุรกิจทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสมาชิก
อาเซียนและประสงค์ทจ่ี ะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผูกพันและไม่เสียค่าใช้จ่า ย 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 น ทนายความหรือสานักงานกฎหมายอาเซียนและได้ย่นื ข้อร้องเรียนซึ่งกระทาไปในนามของลูกความของ
ท่าน (เช่น ผูป้ ระกอบการอาเซียนที่มปี ั ญหาทางการค้า) และได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
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

ขั้นที่

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 ก ส ารจด ท ะเบี ย น บ ริ ษั ท / ธุ ร กิ จ ข อ งลู ก ค ว าม (ผู้ ป ระก อ บ ก ารอ าเซี ย น ) ที่ ซึ่ งข้ อ ร้ อ งเรี ย น ได้ ย่ ื น แ บ บ
นิรนามให้

ขัน้ ที่

4

กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน “แบบนิ รนาม”

กรอกแบบฟอร์มทีด่ าวน์โหลด ข้างล่างนี้เป็ นตัวอย่างของแบบฟอร์มทีส่ มบูรณ์ของกรณีศกึ ษานี้

ขัน้ ที่

ส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ไปยังผู้ประสานงานกลาง/เลขาธิ การอาเซียนในระบบ ASSIST ทางอีเมลล์

5
ตามที่กาหนดเอาไว้ในแบบฟอร์ม โปรดส่ ง แบบฟอร์มที่ส มบูร ณ์ ไปยังผู้ป ระสานงานกลาง/เลขาธิการอาเซีย นในระบบ
ASSIST ทางอีเมลล์ท่ี assist@asean.org พร้อมด้วยเอกสารที่กาหนดเอาไว้ในขัน้ 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/ผู้ประสานงานกลางจะออกรหัสลับสาหรับเรื่องร้องเรีย น (Confidential Case Code: CCC) ทางอีเมมล์
ให้แก่ท่านเพื่อกรอกลงไปในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ระบบ ASSIST

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

ขัน้ ที่

7

กรอกแบบฟอร์ ม ‘ทนายความหรื อสานักงานกฎหมายที่จดทะเบียนในอาเซียนยื่นข้ อ
ร้ องเรียน’

โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างแบบฟอร์มในขัน้ ตอนที่ 2 (b) เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาทางการค้าที่ลูกความของ
ท่านกาลังเผชิญ อยู่อ ย่างเพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่ องว่ างที่แสดงเครื่อ งหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้อ งกรอกให้
สมบู ร ณ์ หากผู้ร้อ งไม่ แน่ ใจว่ า จะกรอกอะไรในช่ อ งดังกล่ า ว สัญ ลัก ษณ์ ป่ ุ ม จะมีไ ว้ให้โ ดยคลิก เข้า ไปเพื่อ อ่ า น
รายละเอียดคาแนะนาว่ าต้องกรอกอะไรในแต่ ละช่องของ โปรดคลิกเข้าไปเพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ าท่า นกรอกข้อความในช่อ ง
ถูกต้อง หากท่านไม่มสี านักงานกฎหมาย ทนายความสามารถที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลซ้าอีกรอบก็ได้ (เช่น ในช่อง
ของทนายความและสานักงานกฎหมาย)
ในส่วนของ ‘รายละเอียด’ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างเหมาะสม 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
บริษัทค้าน้ ามันปาล์มที่จดทะเบียนในรัฐ X ซึ่งข้อร้องเรียนนี้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตใหม่ท่เี รียกเก็บจากรัฐ Y (หน่ วยงาน
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 และไม่ใช่แค่ส่วนประกอบไขมันอิ่มตัวที่มนี ้ ามันปาล์ม
และผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่มนี ้ ามันปาล์ มเป็ นส่ว นประกอบ ด้วยเหตุน้ี จึงเป็ นการเลือกปฏิบตั ิกบั น้ ามันปาล์มและเป็ นการ
แบ่งแยกสินค้าโดยรวมแทนทีจ่ ะรณรงค์ให้ลด/ละ/เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ทม่ี ไี ขมันอิม่ ตัวสูง หรือไขมันทีไ่ ด้จากพืชหรือสัตว์
ด้วยเหตุ น้ี เราจึงได้ร้อ งเรีย นดังปรากฏอยู่ในข้อ ร้อ งเรีย นของระบบ ASSIST ว่ามาตรการนี้ ท่ีประเทศปลายทางหัน มา
ประกาศใช้ขดั กับมาตรา 6 แห่งความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ว่าด้วยการปฏิบตั ิเยี่ยงคนในชาติเมื่อเกี่ยวเนื่องกับ
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

ขั้นที่

8

การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST

การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

9

ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน

(a) ไปทีอ่ เี มลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท่านจะได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSIST เพื่อขอให้
ท่านยืนยันข้อร้องเรียนของท่านโดยคลิกไปที่ลิงค์ท่กี 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
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(b) คลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี 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
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ได้รบั อีเมลล์จากระบบ ASSISt ว่าอีเมลล์และข้อร้องเรียนของท่านถูกต้อง

ไปที่อีเมลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ 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 ค์ซ่งึ จะนาท่านไปยังแท็บ ‘ติดตามข้อ
ร้องเรียน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST
ขัน้ ที่

11

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 aseanlawyer0@gmail.com และ 18120181102

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

ตามที่ท่านได้เห็นหน้าจอแสดงผล การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้วเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านจะได้ระบุเอาไว้ชดั เจน
ในหน้าจอแสดงผล และรายการนี้จะมีการแก้ไขเป็ น ประจาภายหลังที่ได้มกี ารดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน แบบฟอร์มข้อ
ร้องเรียนของท่านที่ได้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึงได้ในหน้าจอแสดงผลของท่าน

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 ผู้ป ระสานงานกลาง
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 ระสานงานกลางได้ตรวจสอบแบบฟอร์มและพบว่าไม่สมบูรณ์ ผูป้ ระสานงานกลางจึงได้เรียกข้อมูลเพิม่ เติม
จากท่านเพราะท่านได้นาส่งเพียงเอกสารใบอนุญาตทางวิชาชีพเท่านัน้ จากนัน้ ผูป้ ระสานงานกลางจึงได้ส่งอีเมลล์เพื่อเรียก
ให้ท่านส่งข้อร้องเรียนกลับมาใหม่โดยยื่นกฎระเบียบและมาตรการของรัฐ Y ที่เป็ น ประเด็นพร้อมด้ วยเอกสารสรุปเชิง
กฎหมายที่แจกแจงข้อกล่าวหาและข้อโต้แย้งของท่านที่ท่านต้องการให้พจิ ารณาเพื่อให้ยอมรับข้อร้องเรียนและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา
ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น เพื่อที่จะปรับแก้และส่งข้อร้องเรียนของท่านใหม่อกี ครัง้ ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบหน้าจอแสดงผลระบบ
ASSIST ของท่าน

หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวนทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผู้ประสานงานกลางดาเนิน การล่ าช้า โดยผู้ประสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือ นอัต โนมัติผ่ านอีเมลล์
(ภายใน 14 วันปฏิทิน ภายหลังทีไ่ ด้มีการยืน่ ข้อ ร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผู้ประสานงานกลางให้ดาเนินการตามทีก่ าหนด ผู้
ประสานงานกลางจะได้รบั อีเมลล์ตามข้างล่างนี้:
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:

ขัน้ ที่
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เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้าจอแสดงผลโดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามเพื่อตรวจสอบมติ
จากผูป
้ ระสานงานกลางและเพื่อปรับแก้ขอ้ ร้องเรียน “ทีไ่ ม่สมบูรณ์” ของท่าน
(a) หากท่านประสงค์ท่จี ะตรวจสอบมติแบบเต็มจากผูป้ ระสานงานกลาง ท่านจะต้องเข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ
ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 11 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัติ’
ซึง่ ระบุว่าผูป้ ระสานงานการมีมติวา่ ข้อร้องเรียนของท่าน “ไม่สมบูรณ์”

(b) คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

(c) ยื่นเอกสารเพิม่ เติมตามที่ผปู้ ระสานงานกลางเรียกให้นาส่งและส่ งข้อร้องเรียนของท่านใหม่อกี 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
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ข องท่านเป็ น ประจาภายในระยะเวลา 10 วัน ทาการนั บจากวัน ที่ท่านยื่นข้อร้อ งเรียน ท่านจะได้ร บั
ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST
ขั้นที่

15

ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้ปรับแก้ของท่านและส่งอีเมลล์ตอบกลับ
เมื่อผูป้ ระสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้ปรับแก้ของท่านเสร็จสิน้ แล้ว ให้ไปที่อเี มลล์ของท่าน ท่านจะ
ได้รบั อีเมลล์ขา้ งล่างนี้จากระบบ ASSIST

[ASSIST] Your complaint #1812 0181102 is accepted by CA
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อีเมลล์ขา้ งต้นแสดงว่าข้อร้องเรีย นที่ได้มกี ารปรับแก้ของท่านได้รบั การพิ จารณาโดยผูป้ ระสานงานกลาง อีเมลล์ยงั ได้แจ้ง
ท่านด้วยว่าข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐ Y (หน่วยงาน
ทีร่ บั 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 (หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ของรัฐ X
(ประเทศต้นทางของท่าน) ก็จะได้รบั แจ้งเมื่อข้อร้องเรียนของท่านถูกยื่นเข้ามาในระบบ

ขัน้ ที่

16

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้ าจอแสดงผลโดยใช้อี เมลล์ของท่านและรหัสติ ดตามเพื่อตรวจสอบมติ จาก
ผู้ประสานงานกลาง

หากท่ านประสงค์ท่ีจะตรวจสอบมติแบบเต็มจากผู้ประสานงานกลาง ท่านจะต้อ งเข้าสู่ห น้ าจอแสดงผลของท่านในระบบ
ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 11 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามทีท่ ่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึ่งระบุว่าผู้
ประสานงานการมีมติ “รับพิจารณา” ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

ตามที่ได้แจ้งไว้ในขัน้ ที่ 15 เมื่อข้อร้อ งเรียนได้รบั การพิจารณาโดยผู้ประสานงาน ข้อร้อ งเรียนจะถูกส่ งไปยังหน่ วยงาน
ประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ที่ซ่งึ ประสบปั ญหาทางการค้า หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y จะใช้
เวลา 10 วัน ทาการเพื่อ ตรวจสอบข้อ ร้องเรีย นและมีมติว่าจะรับหรือ ไม่รบั ไว้พ ิจารณา ช่ว งเวลาดังกล่ าวมุ่งหมายจะให้
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอีย ดข้อร้องเรีย นและปรึกษาหารือกับหน่ วยงานใน
ประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางตอบกลับ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ในระบบ ASSIST แจ้งท่านว่า
ข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ผปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียน
ของท่านไว้พจิ ารณา ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST

ขัน้ ที่

17

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

ภายใน 10 ทาการนับจากวันที่ผปู้ ระสานงานตอบกลับไปว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณา อีเมลล์ขา้ งล่ างนี้จะแจ้งว่าข้อ
ร้องเรียนของท่านว่าจะรับพิจารณาหรือและไม่รบั พิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ Y
หากหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ ได้ดาเนินการแต่อย่างใด หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะ
ได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังทีผ่ ู้ป ระสานงานกลางรับข้อ
ร้องเรียนไว้พจิ ารณา ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ขา้ งต้น หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องมีมติว่าจะรับ หรือปฏิเสธไม่
รับพิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทาการนับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครั้งที่ 1 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ผู้ประสานงานกลางรับข้อร้องเรียนของ
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:

เมื่อ หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางรับพิจารณาข้อ ร้อ งเรียน ก็จ ะดาเนิน การส่งต่อ ไปยัง หน่ วยงานรับผิดชอบเพื่อ ขอ
ความเห็น และเมื่อ หน่ วยงานรับ ผิดชอบเสร็จสิ้น กระบวนการในส่วนของตนแล้ว หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางควร
ตรวจสอบข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหานัน้ แล้วจึงส่งมาให้ผู้ประสานงานกลางภายในกรอบระยะเวลา 40 วัน ทาการ และ
เพื่อให้เป็ นไปตามระยะเวลาดังกล่าง หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องกาหนดกรอบเวลาให้หน่ วยงานรับผิดชอบ
แสวงหาทางออก หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางมีห น้ าที่ท่ีจ ะแจ้งผู้ประสานงานให้ท ราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
เกีย่ วกับกรอบระยะเวลาระหว่างตนเองและหน่วยงานในประเทศ
ผู้ประสานงานกลางอาจจะขยายกรอบระยะเวลาเพิ่ มขึ้น สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ทาการเมื่อ หน่ ว ยงานประสานในประเทศ
ปลายทางร้อ งขอ ระบบจะแจ้งโดยอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกาหนดระยะเวลา (โดยปกติจะประมาณ 10 วัน ทาการก่อนสิ้น
ระยะเวลาที่กาหนด) หากหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางเลยกาหนดระยะเวลาที่จะต้อ งส่ งข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูป้ ระสานงานกลาง ระบบออนไลน์จะแจ้งแก่ผปู้ ระสานงานกลางให้ตดิ ตามกับหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทาง
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 40 + 20 วันทาการนับจากวันที่ท่านได้รบั แจ้งว่าหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทางรับพิจารณาข้อร้องเรียนของท่าน ท่านจะได้รบั ข้อความใหม่จากระบบ ASSIST ระบุขอ้ เสนอแนะแนวทางแก้ไข
โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง

ขัน้ ที่

18

ได้รบั อีเมลล์แจ้งจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากรัฐ Y และผ่าน
การพิ จารณาแล้วจากผู้ประสานงานกลาง

ภายหลังที่หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง (รัฐ Y) ได้รบั ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาจากหน่ วยงานรับผิดชอบ และ
เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถแก้ไขปั ญหาที่หยิบยกมาจากข้อร้องเรียนได้ ให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางนาส่ง
ข้อเสนอแนะนัน้ ไปยังผูป้ ระสานงานกลาง
ผู้ป ระสานงานกลางจะ: (i) ตรวจสอบข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไ 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 โดยใช้อีเมลล์ข องท่านและรหัส ติดตามตามที่กาหนดวไว้ใน
ขัน้ ตอนที่ 11 (a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึง่ ตามทีท่ ่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ
ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัติ’ ซึ่งระบุว่าแนวทางแก้ไขปั ญหาได้รบั การเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาโดย
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งได้รบั การพิจารณาแล้วจากผูป้ ระสานงานกลางก็จะปรากฎอยู่ในย่อหน้แรก
ของหน้าจอแสดงผลของท่าน

ข้างล่างนี้เป็ นการตอบกลับโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง:
“ในการหารือระหว่างหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางและหน่ วยงานรับผิดชอบ ปรากฏว่ามาตรการที่รฐั Y นามาใช้นัน้ ได้
กาหนดให้เพิ่มภาษีสรรพสามิต ในอาหารที่มีระดับ น้ าตาลและไขมัน ที่อิ่ม ตัวสูง เพื่อ ที่จ ะลดการบริโภคสารที่เป็ น อัน ตรายมาก
จนเกินไปภายใต้ยุท ธศาสตร์การแก้ไขปั ญหาโรคอ้วนในหมู่พลเรือนของรัฐ Y มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับการดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ทัว่ โลกและแผนปฏิบตั ิการขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อปี
2013-2020 เช่น โรคเบาหวานและโรคอ้วน
อย่างไรก็ตาม รัฐ Y ตระหนักว่ามาตรการนี้มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์บางอย่างเป็ นการเฉพาะ (เช่น ในหมู่น้ ามันปาล์ม) และไม่ได้
พุ่งเป้ าไปที่สารต่างๆ (เช่น ไขมันที่อิ่มตัวสูง) ซึ่งรัฐบาลเห็น ว่าจะเป็ น อัน ตราย (หากบริโภคมากจนเกินไป) เมื่อมองจากมุมมอง
นโยบายทางสุขภาพและโภชนาการ

ด้วยเหตุน้ี หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางโดยการประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐ Y จึงได้เสนอให้มชี ะลอการใช้
มาตรการภายใต้หมวด 1000 มาตรา 100 แห่งกฎระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ค.ศ. 2015 โดยทันที เพื่อให้ลบรายการผลิตภัณฑ์
และการใช้คงเหลือ แต่ เฉพาะผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีมีไขมัน อิ่มตัวสูง เท่ านัน้ โดยไม่พิจ ารณาว่าจะมาจากพืช หรือ สัต ว์ รัฐ Y ขอเน้ น ย้าว่า
มาตรการนี้ ไ ม่ ไ ด้มุ่ งหวัง ทัง้ ในทางกฎหมายและในทางข้อ เท็ จ จริงที่จ ะก่ อ ให้ เ กิด การเลือ กปฏิบัติ แต่ เ ป็ น เพราะเหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์และความมุ่งหมายที่จะรักษาสุขภาพ จึงได้ บงั คับใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและในลักษณะเดียวกัน ที่มีไขมันอิ่มตัว
สูง”
(c) ในตอนท้ายของอีเมลล์จ ากระบบ ASSIST ใน 18 (a) ข้างต้น ท่ า นจะต้อ งระบุ ว่ าท่ านพอใจหรือ ไม่ กับ มติข องหน่ วยงาน
ประสานในประเทศปลายทาง และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่องนี้ ท่านสามารถที่จะเลือก ‘พอใจ’ หรือ ‘ไม่พอใจ’ ใน
ช่องทีก่ าหนด

ในกรณีน้ี ผูป้ ระกอบการอาเซียนเลือก ‘พอใจ’

ขั้นที่

19

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 เพื่อ ขอให้ ท่ า นตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และให้ความเห็น โดยแฉพาะหากท่านไม่พอใจในแนวทางแก้ไขปัญหา/มติทเ่ี สนอ

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

(b) ไปที่อีเมลล์ข องท่ าน ท่ านจะได้ รบั ข้อ ความใหม่ 1 หรือ 2 ฉบับ (หากท่ านกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ) จากระบบ
ASSIST ซึ่งรับทราบการรับมติท่เี สนอโดยรัฐ Y สาเนามติดงั กล่าวจะถูกส่งไปยังหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางและ
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางด้วยเช่น กัน
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 มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่
11 (a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลขัน้ สุดท้ายปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่
เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึง่ ระบุว่าท่านพึงพอใจกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาภายใต้ระบบ ASSIST

(d) หากท่านประสงค์จะตรวจสอบความเห็นที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้คลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘แว่นขยาย’
หน้าจอข้างล่างนี้กจ็ ะปรากฎ

กรณีท่สี านักงานกฎหมาย/ทนายความ ได้มกี ารแจ้งว่าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาแก่ผปู้ ระกอบการอาเซียนเป็ นที่น่า
พอใจ ให้ห น่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางส่ งต่อ การแจ้งนี้ ไ ปยังหน่ ว ยงานรับ ผิดชอบเพื่อ รับ รองว่ าจะได้มีก าร
ดาเนินการทางปกครองใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ 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 งสุ ด ไม่ เ กิ น 20 ท าการ) นั บ จากวัน ที่ ข้ อ
ร้องเรียนได้รบั การพิ จารณาจากหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง (เช่น ประเทศสมาชิ กอาเซียนที่ ข้อ
ร้องเรียนพิ พาทไปถึง)

