ASSIST
ขัน้ ตอนและตัวอย่างสาธิต กรณีศกึ ษาที่4
(การบริการ)

ข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยผู้ประกอบการอาเซียนและได้รบั การ
พิ จารณาโดยผู้ประสานงานกลางและหน่ วยงานประสานใน
ประเทศปลายทาง แล้วจึงได้รบั ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง ซึ่งเป็ น
ที่พอใจแก่ผ้ป
ู ระกอบการอาเซียน
รายละเอียดโดยย่อของกรณี ศึกษา: กรณีน้ีเป็ นกรณีจาลองซึ่งถูก
สร้างขึน้ เพื่อสะท้อนรูปแบบที่ 1 (หรือทีเ่ รียกว่า อุปทานข้ามพรมแดน)
ของการค้า ระหว่างประเทศด้านบริก ารซึ่งได้นิ ย ามเอาไว้ในกรอบ
ความตกลงอาเซีย นด้านการบริก าร” หรือ AFAS และความตกลง
ทัวไปว่
่ าด้วยการค้าในสาขาบริการ (GATS) ซึ่งใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ในการจัดหาอุปทานจากประเทศหนึ่ งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ในกล่าว
อีกนัยหนึ่ง คือ กรณีเชิงพาณิชย์ทงั ้ หมดที่มกี ารเคลื่อนย้ายพรมแดน
ด้ า นบริก าร กรณี น้ี เป็ นข้ อ ร้ อ งเรีย นที่ ไ ด้ ร ับ การพิ จ ารณาโดยผู้
ประสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะได้มกี ารยื่นอย่างถูกต้องโดย
ผู้ร้อ ง (เช่ น มีก ารยื่น โดยสมบู ร ณ์ แ ละอยู่ ภ ายใต้ เกณฑ์ ข องระบบ
ASSIST) อีกทัง้ ยัง้ ได้รบั การพิจารณาจากหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทางว่าเป็ นประเด็นทีร่ ฐั สมาชิกประสงค์ท่จี ะร่วมแก้ไขปัญหาของผู้
ร้องผ่ านระบบ ASSIST ติดต่ อ กับหน่ วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้อ ง
ตลอดจนจัดหาข้อเสนอแนะแนวทางแให้กบั ผูร้ อ้ งผ่านระบบ ASSIST

ข้อร้องเรียนนี้เกีย่ วกับกฎหมายขนส่งใหม่ทอ่ี อกโดยประเทศปลายทาง
กล่าวคือ กระทรวงการค้า ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2018 ซึ่งกาหนดว่าสินค้า
บางประการสามารถขนส่งเพื่อการนาเข้าหรือส่งออกโดยบริษทั รับขน
พาณิ ช ย์น าวีในประเทศปลายทางเท่ านั น้ สิน ค้า บางประเภท (เช่ น
เหล็ก อลู มิเนี ย ม ยาง และฝ้ าย) เป็ น สิน ค้า ที่ ถู ก จัด อยู่ ในรายการ
ภายใต้กฎหมายขนส่งใหม่น้ี ซึ่งส่ งผลให้ ธุรกิจของผู้ร้องประสบกับ
ภาวะขาดทุน และเป็ นการสกัดกัน้ บริการขนส่งพาณิชย์น าวีระหว่าง
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ผูร้ ้องมีความกังวลและเชื่อว่า
การปรับ ปรุ ง กฎหมายดั ง กล่ า วเป็ นปฏิ ปั กษ์ ต่ อ การค้ า เสรี ต่ อ
เจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาจจะขัดต่อความมุ่ง
หมายและพันธกรณีบางประการของประเทศปลายทางภายใต้ความ
ตกลงทางเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวข้อ ง (กรอบความตกลงอาเซีย น
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)
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ไปที่เว็บไซต์ระบบ ASSIST (httP://ASSISt.ASEAN.orG)

หากท่านรู้สกึ ว่ากรณีของท่านเป็ นปั ญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่านเป็ นธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิก
อาเซียนและประสงค์ท่ีจะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผูกพันและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทัง้ ยังได้รบั แนวทางแก้ไ ขปั 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 องค์กรผู้แทนอื่น ๆ เช่น หอการค้า สภาธุรกิจ สามาพัน ธ์ทางธุรกิจ หรือทนายความหรือส านักงาน
กฎหมายทีจ่ ดทะเบียน ให้คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’

เมื่อท่านคลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ข้างล่า งเพื่อ ให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ปั ญ หาทางการค้า ที่ท่า นก าลังเผชิ ญ อยู่อ ย่า ง
เพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้องกรอกให้ สมบูรณ์ หากผูร้ อ้ งไม่แน่ใจว่า
จะกรอกอะไรในช่องดังกล่าว สัญลักษณ์ ป่ ุ ม จะมีไว้ให้โดยคลิกเข้าไปเพื่ออ่ านรายละเอียดคาแนะนาว่าต้องกรอก
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 รับขนที่จดทะเบียนตามกฎหมายในรัฐ X และผูกพันตามสัญญาเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตงั ้ แต่มกราคม ค.ศ. 2018
กับบริษัทนาเข้า-ส่งออกในรัฐ X โดยขอบเขตของสัญญาคือการส่งออกแร่เหล็กและอลูมเิ 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 ซึ่งกาหนด
ว่าสิน ค้าบางประเภทสามารถขนส่งเพื่อการน าเข้าหรือส่งออกโดยบริษัทขนส่งพาณิช ย์นาวีในประเทศปลายทางเท่านัน้
สินค้าบางประการ (เช่น เหล็ก อลูมเิ นียม ยาง และฝ้ าย) เป็ นสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในรายการภายใต้กฎหมายขนส่งใหม่น้ี ซึ่ง
ส่งผลให้ธุรกิจของผูร้ อ้ งประสบกับภาวะขาดทุนและเป็ นการสกัดกัน้ บริการขนส่งพาณิชย์นาวีระหว่างรัฐ X และ รัฐ Y เรามี
ความกังวลและเชื่อว่าการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเป็ น ปฏิปั กษ์ ต่อการค้าเสรี ต่ อเจตนารมณ์ ข องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และอาจจะขัดต่อความมุ่งหมายและพันธกรณีบางประการของประเทศปลายทางภายใต้ความตกลงทางเศรษฐกิจ
อาเซียนทีเ่ กีย่ วข้อง (กรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการ” หรือ AFAS)
เราเห็นว่ากฎหมายใหม่น้ีเป็ นมาตรการที่ช ัดแจ้งในการกีดกันทางการค้าและไม่สอดคล้องกับหลักการทางการค้าเสรีและ
กฎหมายจารีตที่เกี่ยวกับบริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษทั ขนส่งในรัฐ X ที่ให้บริการ
ขนส่งทางเรือข้ามประเทศในสินค้าที่ขน้ึ บัญชีภายใต้กฎหมายนี้ นอกจากนี้ มาตรการใหม่รฐั Y ถือว่าเป็ นการละเมิดอย่างชัด
แจ้งทีจ่ ะดาเนินการตามความมุ่งหมายแห่งองค์การการค้าโลก ตลอดจนตารางข้อผูกพันการค้าบริการภายใต้กรอบความตก
ลงอาเซียนด้านการบริการที่รฐั Y ประสงค์ท่ีจะผูกพันโดยยอมให้บ ริษัทรับขนต่างประเทศที่ให้บริการขนส่งข้ามประเทศ
ภายในอาเซียนประกอบธุรกิจในน่านน้ าของรัฐ Y ให้ปราศจากข้อจากัดในการเข้าถึงตลาดและได้รบั การปฏิบตั เิ ยีย่ งคนใน
ชาติ ดังนัน้ เราจึงขอเรียกร้องให้รฐั Y ดาเนินการเพิกถอนและแก้ไขกฎหมายใหม่น้ี”
เมื่อจะยื่นข้อร้องเรียน ให้คลิกไปที่ ‘ยื่นข้อร้องเรียนของท่าน’ ขัน้ ที่ 4 ในหน้าถัดไปจะปรากฏขึ้น
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การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST
เมื่อท่านได้ย่นื ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ระบบ ASSIST แล้ว หน้าข้างล่างนี้จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งท่านว่าอีเมลล์ย ืนยันการส่งข้อ
ร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่านตามทีท่ ่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

การแจ้งเตือนข้างต้นระบุว่าท่านควรคลิกไปทีล่ งิ ค์ทก่ี าหนดไว้ในอีเมลล์ของท่านเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนของท่านในระบบ ASSIST
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ยืนยันข้อร้องเรียนของท่านจากอีเมลล์ของท่าน
(a) ไปทีอ่ เี มลล์ของท่านตามที่ท่านได้แจ้งเอาไว้ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน 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

ไปที่อีเมลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST อีเมลล์น้ีจะระบุว่าท่านได้ยนื ยันข้อร้องเรียนของ
ท่าน และผู้ประสานงานกลางได้ตรวจสอบความถูกต้องภายใต้ระบบ ASSIST ระบบ ASSIST จะส่งกลับ ไปหาท่า 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

ตามที่ได้ระบุ ไ ว้ในอีเมลล์ข้างต้น ท่ า นสามารถที่จะติด ตามความคืบ หน้ า โดยคลิก ไปที่ลิงค์ ซ่ึงจะนาท่ า นไปยังแท็บ
‘ติดตามข้อร้องเรียน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST
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การติ ดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียนของท่าน
(a) ไปที่ลิงค์น้ี : http://assist.asean.org/user/login หรือ ไปที่แ ท็บ ‘ติด ตามข้อ ร้อ งเรีย น’ บนเมนู บ าร์ข องเว็บ ไซต์ ร ะบบ
ASSIST เพจข้างนี้กจ็ ะปรากฏขึน้

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

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST ที่ท่านสามารถติดตามความคืบหน้ าข้อร้องเรียน
ของท่าน
(c) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบสาเร็จ:

ตามที่ท่า นได้ เห็นหน้ าจอแสดงผล การด าเนิ นการที่ได้กระท าไปแล้วเกี่ยวกับ ข้อ ร้อ งเรียนของท่า นจะได้ระบุ เอาไว้
ชัด เจนในหน้ า จอแสดงผล และรายการนี้ จ ะมีก ารแก้ไ ขเป็ น ประจาภายหลังที่ไ ด้ม ีก ารด าเนิ น การในแต่ ล ะขัน้ ตอน
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของท่านทีไ่ ด้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึงได้ในหน้าจอแสดงผลของท่าน
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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
การแจ้ง เตือ นอัต โนมัติ ผ่ า นอีเมลล์ จ ากระบบ ASSIST ภายใน 7 วัน ปฏิทิน ภายหลัง ทีไ่ ด้ ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น ผู้
ประสานงานกลางจะต้องมีมติว่าจะรับ เรียกให้แก้ไข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วัน
ทาการ

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของผู้ประสานงานกลาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ท่านยื่นข้อร้อ งเรียน 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 อีเมลล์ข้างต้นแสดงว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิ จารณาโดยผู้ประสานงานกลาง อีเมลล์ยงั ได้แจ้งท่าน
ด้วยว่าข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางซึง่ เป็ น หน่วยงานของรัฐ Y (หน่วยงานที่
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
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางซึง่ เป็ 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 วันปฏิทินภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ ข้อร้องเรียน) โดยแจ้งให้ผปู้ ระสานงานกลางให้ดาเนินการตามทีก่ าหนด
ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั อีเมลล์ตามข้างล่างนี้:

การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของผู้ประสานงานกลาง:

ขัน้ ที่
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เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูหน้ าจอแสดงผลโดยใช้อีเมลล์ของท่านและรหัสติ ดตามเพื่อตรวจสอบ
มติ จากผู้ประสานงานกลาง

หากท่านประสงค์ท่ีจะตรวจสอบมติแบบเต็ม จากผู้ประสานงานกลาง ท่านจะต้อ งเข้าสู่หน้ าจอแสดงผลของท่านในระบบ
ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึ่งระบุว่า
ผูป้ ระสานงานการมีมติ “รับพิ จารณา” ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

ตามที่ได้แจ้งไว้ในขัน้ ที่ 8 เมื่อข้อร้องเรียนได้รบั การพิจารณาโดยผู้ประสานงาน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งไปยังหน่ วยงาน
ประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ที่ซ่งึ ประสบปั ญหาทางการค้า หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y จะ
ใช้เวลา 10 วันทาการเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนและมีมติว่าจะรับหรือไม่รบั ไว้ พจิ ารณา ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะให้
หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและปรึกษาหารือกับหน่วยงานใน
ประเทศที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางตอบกลับ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ในระบบ ASSIST แจ้ง
ท่านว่าข้อร้องเรียนของท่า นได้รบั การพิจารณาหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ
Y
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ได้รบ
ั อีเมลล์แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับมติ ของรัฐ Y ในข้อร้องเรียนของท่านว่า
จะรับพิ จารณาหรือและไม่รบ
ั พิ จารณาโดยผู้หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ
Y
ภายใน 10 ทาการนับจากวันที่ผู้ประสานงานตอบกลับไปว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณา อีเมลล์ขา้ งล่างนี้
จะแจ้งว่าข้อร้องเรียนของท่านว่าจะรับพิจารณาหรือและไม่รบั พิจารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางของ
รัฐ Y
หากหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ได้ดาเนินการแต่อ ย่างใด หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางจะ
ได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์จากระบบ ASSIST ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังทีผ่ ู้ป ระสานงานกลางรับข้อ
ร้องเรียนไว้พจิ ารณา ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ขา้ งต้น หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะต้องมีมติว่าจะรับ หรือปฏิเสธไม่
รับพิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วันทาการนับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ข องท่ า นเป็ น ประจ าภายในระยะเวลา 10 วัน ท าการนั บ จากวัน ที่ผู้ป 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 การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมลล์
(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 งก าหนดกรอบเวลาให้ห น่ ว ยงาน
รับ ผิด ชอบแสวงหาทางออก หน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางมีห น้ าที่ท่ีจะแจ้งผู้ป ระสานงานให้ท ราบถึงการ
เปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับกรอบระยะเวลาระหว่างตนเองและหน่วยงานในประเทศ
ผู้ประสานงานกลางอาจจะขยายกรอบระยะเวลาเพิ่ ม ขึ้น สูงสุ ดไม่เกิน 20 วัน ทาการเมื่อ หน่ ว ยงานประสานในประเทศ
ปลายทางร้อ งขอ ระบบจะแจ้งโดยอัต โนมัติเมื่อ ใกล้ถึงก าหนดระยะเวลา (โดยปกติจะประมาณ 10 วัน ท าการก่อ นสิ้น
ระยะเวลาที่ก าหนด) หากหน่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางเลยกาหนดระยะเวลาที่จะต้อ งส่ งข้อ เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูป้ ระสานงานกลาง ระบบออนไลน์จะแจ้งแก่ผปู้ ระสานงานกลางให้ตดิ ตามกับหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทาง
โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ น ประจาภายในระยะเวลา 40 + 20 วันทาการนับจากวันที่ท่านได้รบั แจ้งว่าหน่ วยงาน
ประสานในประเทศปลายทางรับ พิจ ารณาข้อ ร้อ งเรีย นของท่ า น ท่ า นจะได้ ร ับ ข้ อ ความใหม่ จ ากระบบ ASSIST ระบุ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
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ได้รบั อีเมลล์แจ้งจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากรัฐ Y และผ่านการ
พิ จารณาแล้วจากผู้ประสานงานกลาง
ภายหลังที่หน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง (รัฐ Y) ได้รบั ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาจากหน่วยงานรับผิดชอบ
และเห็น ว่ า ข้อ เสนอแนะดังกล่าวสามารถแก้ไ ขปั ญ หาที่หยิบ ยกมาจากข้อ ร้อ งเรียนได้ ให้ห น่ ว ยงานประสานในประเทศ
ปลายทางนาส่งข้อเสนอแนะนัน้ ไปยังผูป้ ระสานงานกลาง
ผู้ป ระสานงานกลางจะ: (i) ตรวจสอบข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาภายใต้ บ ริบ ทของข้อ ร้อ งเรีย น ; (ii) บัน ทึก
ข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญ หาและส่ งไปให้ผู้ป ระกอบการอาเซีย นทางอีเมลล์ ; และ (iii) ส าเนาข้อ เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานประสานในประเทศต้นทางในรัฐ X (ประเทศต้นทางของท่าน)
(a) ไปที่ อีเมลล์ข องท่ า น ท่ า นจะได้ร บั ข้อ ความใหม่ จากระบบ ASSIST ซึ่งระบุ ก ารตอบกลับ ข้อ ร้อ งเรีย นของท่ า 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 โดยใช้อีเมลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้
ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้า งต้ น หน้ า จอแสดงผลแบบเต็ ม ปรากฏอยู่ข้า งล่ า งนี้ ซึ่ งตามที่ ท่ า นเห็น การ
ด าเนิ น การอื่น ๆ ได้เพิ่ม เข้า มาอยู่ใน ‘ประวัติ’ ซึ่งระบุ ว่ า แนวทางแก้ไ ขปั ญหาได้ร บั การเสนอ ข้อ เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญ หาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งได้รบั การพิจารณาแล้วจากผู้ป ระสานงาน
กลางก็จะปรากฎอยู่ในย่อหน้แรกของหน้าจอแสดงผลของท่าน

ข้างล่างนี้เป็ นการตอบกลับโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง:
“ในการหารือระหว่างหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางและหน่วยงานรับผิดชอบ รัฐ Y มีมติท่จี ะเลื่อนการบังคับ
ใช้กฎระเบียบใหม่ท่กี าหนดให้ผสู้ ่งออกและผูน้ าเข้าของสินค้าบางรายการ รวมทัง้ แร่เหล็ก อลูมเิ นียม ฝ้ ายและยางซึ่ง
รับ ขนโดยเรือ บรรทุ ก ของรัฐ Y (เช่ น เรือ บรรทุ ก เป็ นของบริษั ท ขนส่ งทางเรือ ซึ่ง ตัง้ อยู่ ในรัฐ Y) นี้ อ อกไปก่ อ น
เนื่องจากมีขอ้ วิจารณ์และความไม่ยนิ ยอมของผูส้ ่งออกท้องถิน่ ซึง่ กฎระเบียบใหม่น้ีจะสร้างผลกระทบให้กปริมาณการ
ส่งออกและรายได้ของรัฐ และจะเป็ นการขัดขวางหรือไม่เป็ นมิตรกับนักลงทุนชาวต่างชาติ เนื่องจากผูซ้ ้อื จานวนมาก
ในสินค้าทีถ่ ูกจากัดนี้อยู่ในสถานะรอการบรรลุในข้อตกลงของสัญญาของตน
อย่างไรก็ตาม รัฐ Y ระบุว่าตนไม่ได้มเี จตนาให้กฎระเบียบดังกล่าวถูกมองว่าเป็ นมาตรการที่กดี กันทางการค้ากับเรือ
บรรทุกของต่างประเทศ และเป็ นการขัดต่อหลักการทางการค้าแต่อย่างใด รัฐ Y ขอเน้นย้าว่ามาตรการนี้มุ่งหมายที่จะ
ให้อุ ตสาหกรรมขนส่งของรัฐ Y มีศักยภาพในการขนส่งในประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะมากกว่ า 90% ของการขนส่ง
ทัง้ หมดในน่ า นน้ าของรัฐ Y นัน้ เป็ น การประกอบกิจการโดยเรือ ต่า งประเทศ ดังอย่ า งกรณี ของอุ ตสาหกรรมยาง
มากกว่า 90% ของการขนส่งเพื่อการส่งออกดาเนินการโดยเรือต่างประเทศ ทัง้ นี้ ศักยภาพการขนส่งในประเทศเมื่อปี
ค.ศ. 2017 ประเมิน เอาไว้อ ยู่ท่ี 50 ล้า นตัน ในขณะที่เรือ ต่ า งประเทศขนส่ งอยู่ท่ี 800 ล้า นตัน ในปี เดีย วกัน ซึ่ง มี
ปริมาณทีห่ ่างกันอย่างมาก
รัฐ Y เสริม ว่าเป้ าหมายสาคัญ ของกฎระเบียบนี้ คือ บริษัท ที่ให้บ ริการรับ ขนในประเทศเริ่ม ที่จะได้ป ระโยชน์ อ ย่างมี
นัยสาคัญจากการเพิม่ จานวนการค้า ในน่านน้ าของรัฐ Y โดยในปั จจุบนั สัญญาและปริมาณการค้าทางทะเลส่วนมาก
ถูกครอบงาโดยบริษัท รับขนต่างประเทศ อย่างไรก็ต าม รัฐ Y เห็นพ้องว่ามาตรการบังคับใช้กฎหมายควรที่จะค่อ ย
เป็ นค่อยไป มากกว่าที่จะให้ยาแรงที่มผี ลทันทีกบั บริษัท รับ ขนต่างประเทศ ดังนัน้ มติในการบังคับ ใช้กฎหมายนี้จึง
เลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มกี าหนด (แต่ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน)”
(c) ในตอนท้ายของอีเมลล์จากระบบ ASSIST ใน 11 (a) ข้า งต้น ท่า นจะต้อ งระบุ ว่า ท่า นพอใจหรือ ไม่กับ มติของ
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่องนี้ ท่านสามารถที่จะเลือก
‘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 านเลือ ก ‘พอใจ/ไม่ พ อใจ’ในขัน้ ตอนที่ 11 (c) ข้า งต้ น เพจจะพาท่ า นไปยังหน้ า ข้า งล่ า งนี้ เพื่อ ขอให้ท่ า นตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และให้ความเห็น โดยแฉพาะหากท่านไม่พอใจในแนวทางแก้ไขปัญหา/มติทเ่ี สนอ

(a) กรอกข้อความลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ ในกรณีน้ี ผูป้ ระกอบการอาเซียนพึงพอใจกับแนวทางแก้ไขปัญหา/มติ
ทีเ่ สนอของระบบ ASSIST จึงได้ระบุไว้เช่นนัน้

(b) ไปทีอ่ เี 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 อีเมลล์ฉบับ ที่สองข้างล่างนี้ เพื่อรับทราบการ
ตอบของท่านต่อข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ส่งจากระบบ ASSIST ไปยังท่าน หน่ วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง และหน่วยงานประสานในประเทศต้นทาง

(c) เข้า สู่หน้ า จอแสดงผลของท่ านในระบบ ASSIST โดยใช้อีเมลล์ของท่า นและรหัสติด ตามตามที่กาหนดวไว้ใน
ขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้า งต้ น หน้ า จอแสดงผลขัน้ สุ ด ท้ า ยปรากฏอยู่ ข้า งล่ า งนี้ ซึ่ง ตามที่ท่ า นเห็ น การ
ดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึ่งระบุว่าท่านพึงพอใจกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาภายใต้
ระบบ ASSIST

(d) หากท่านประสงค์จะตรวจสอบความเห็นที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้คลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘แว่นขยาย’
หน้าจอข้างล่างนี้กจ็ ะปรากฎ

กรณีท่ไี ด้มกี ารแจ้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาแก่ผู้ประกอบการอาเซียน และข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็ นที่น่าพอใจ
ของผูป้ ระกอบการอาเซียน ให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางส่งต่อการแจ้งนี้ไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรับรอง
ว่าจะได้มกี ารดาเนินการทางปกครองใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ระบบ ASSIST จะถื อว่าขัน้ ตอนนี้ เป็ นหนึ่ งในกรณี ที่ ข้อร้ องเรียนได้ มีการรับ ไว้พิ จารณาและได้ มีการเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง อันเป็ นที่ยอมรับของผู้ประกอบการอาเซียนแล้ว
พึงทราบว่าระยะเวลาแก้ไขปั ญ หาการค้าข้ามพรมแดนภายใต้ ระบบ ASSIST จะใช้ เวลาไม่เกิ น 40 วัน ทาการ หรือ 2
เดื อนปฏิ ทิน (เว้น แต่ จะได้ มีการขยายระยะเวลาออกไปสู งสุ ดไม่ เกิ น 20 ทาการ) นั บจากวัน ที่ ข้อร้องเรียนได้รบั การ
พิ จารณาจากหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง (เช่น รัฐสมาชิ กอาเซี ยนที่ ข้อร้องเรียนพิ พาทไปถึง)

