ASSIST
ขัน้ ตอนและตัวอย่างสาธิต 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
ผู้ป ระสานงานกลางแต่ ถกู ปฏิ เสธไม่ 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: กรณีน้เี ป็ นกรณีสมมติถูกสร้าง
ขึน้ เพื่อสะท้อนรูปแบบที่ 3 (สถานประกอบการเชิงพาณิชย์) ของการ
บริการ ซึง่ ได้นิยามเอาไว้ในกรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการ”
หรือ AFAS และความตกลงทัว่ ไปว่ า ด้ ว ยการค้ า ในสาขาบริก าร
(GATS) ซึ่งใช้บงั คับโดยอนุ โลมในการตอบสนองความต้องการด้าน
บริก ารจากประเทศหนึ่ งผ่ านสถานประกอบการเชิงพาณิ ช ย์ ในอีก
ประเทศหนึ่ง ในกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กรณีเชิงพาณิชย์ทงั ้ หมดที่มกี าร
เคลื่อนย้ายพรมแดนด้านบริการ กรณีน้ีเป็ นข้อร้องเรียนที่ได้รบั การ
พิจารณาโดยผูป้ ระสานงานกลางในระบบ ASSIST เพราะได้มกี ารยื่น
อย่างถูกต้องโดยผูป้ ระกอบการอาเซียนซึ่งเป็ นบริษทั สานักงานใหญ่ใน
รัฐสมาชิกอาเซีย นอื่น และมีส านั ก งานสาขาซึ่งตัง้ อยู่ ในรัฐสมาชิก
อาเซียนทีข่ อ้ ร้องเรียนพิพาทไปถึงซึง่ ทีจ่ ริงแล้วสานักงานสาขาเป็ นหนึ่ง
ในปัญหาหรือข้อร้องเรียน แต่ถูกปฏิเสธไม่รบั โดยหน่วยงานประสานใน

ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการเพิกถอนใบอนุญาตบริษทั สาขาและการแก้ไข
พระราชบั ญ 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
ชาวต่ างชาติและเป็ น การขัด โดยชัด แจ้งในตารางข้อ ผู กพัน การค้า
บริการของประเทศปลายทางภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้าน
การบริการที่ประเทศปลายทางประสงค์ท่จี ะผูกพันโดยยอมให้สถาน
ประกอบการของบริษัทต่างชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การมีสทิ ธิทาง
กฎหมายของผูป้ ระกอบการต่างชาติ ซึง่ จดทะเบียนตามกฎหมายของ
รัฐ สมาชิ ก อาเซี ย นอื่น เพื่ อ ให้ บ 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)
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ไปที่เว็บไซต์ระบบ ASSIST (http://ASSISt.ASeAn.orG)

หากท่านรูส้ กึ ว่ากรณีของท่านเป็ นปั ญหาทางการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียน ท่านเป็ นธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิก
อาเซียนและประสงค์ทจ่ี ะรับบริการการให้คาปรึกษาแต่ไม่ผกู พันและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทัง้ ยังได้รบั แนวทางแก้ไขปัญหาที่
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 หรือองค์กรผู้แทนอื่น ๆ เช่น หอการค้า สภาธุรกิจ สามาพัน ธ์ทางธุรกิจ หรือ ทนายความหรือสานักงาน
กฎหมายทีจ่ ดทะเบียน ให้คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ บนแท็บ ‘ยื่นข้อร้องเรียน’

เมื่อท่านคลิกไปที่สญ
ั ลักษณ์ ‘ผูป้ ระกอบการอาเซียน’ หน้าถัดไปจะปรากฏขึน้

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ข้างล่า งเพื่อ ให้ข้อ มูลเกี่ยวกับ ปั ญ หาทางการค้า ที่ท่ านกาลั งเผชิญ อยู่อ ย่า ง
เพียงพอแก่ระบบ ASSIST โดยช่องว่างที่แสดงเครื่องหมาย * นัน้ จาเป็ นที่จะต้องกรอกให้ สมบูรณ์ หากผู้รอ้ งไม่แน่ใจ
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 โทรคมนาคมทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายในรัฐ 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
บริ ษั ท AirTel Co., Ltd., ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายอี ก ต่ อ ไป ในความเป็ นจริ ง เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ค.ศ. 2018 รัฐ Y ได้

มีการปรับแก้พ ระราชบัญ ญัติธุรกิจโทรคมนาคม ฉบับที่ 1500 ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการต่างชาติไม่ สามารถขอใบอนุ ญ าต
ประเภท B และ C ได้อกี ต่อไป
ใบอนุ ญาตประเภท B นัน้ สาหรับผู้ประกอบการที่มหี รือไม่เครือข่ายของตนเอง แต่จดั หาบริการที่เจาะกลุ่มตลาดหรือกลุ่ม
สาธารณะต่างๆ ในขณะที่ ใบอนุญาตประเภท C นัน้ สาหรับผูป้ ระกอบที่มเี ครือข่ายซึ่งให้บริการแก่สาธารณะเป็ นการทัวไป
่
หรือบริการที่ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้างเกี่ยวกับการแข่งขันที่เป็ นธรรม ประโยชน์สาธารณะ หรือกาหนดให้มคี วามคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคเป็ นการพิเศษ ผู้ท่จี ะขอใบอนุ ญาตประเภท B และ C ได้จะต้องเป็ นบริษัทที่มพี ลเรือนในรัฐ Y ถือหุ้นอย่างน้อย
51% และมีสดั ส่วนตาแหน่งอยู่ในระดับการบริหารอย่างน้อย 3 ใน 4 ตลอดจนบุคคลที่มอี านาจในการลงนามเพื่อผูกพันเป็ น
ผูแ้ ทนของบริษทั จะต้องเป็ นพลเรือนในรัฐ Y เท่านัน้ เราเห็นว่าบริษทั AirTel Co., Ltd., ได้รบั การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมเพราะได้
ดาเนิ นการตามขัน้ ตอนที่ร ฐั บาลก าหนดเมื่อครัง้ ที่ บริษัทได้ย่ ืนขอใบอนุ ญาต และรัฐ Y ก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงการปรับแก้
พระราชบัญญัติน้ี นอกจากนี้ บริษัท AirTel Co., Ltd., ยังได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสาหรับบริษัทต่างชาติ พร้อมด้วยผู้ถือหุ้ น
ต่างชาติซง่ึ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์
การเพิกถอนใบอนุ ญาตของบริษัท AirTel Co., Ltd., และการปรับแก้กฎระเบียบการอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจทาให้หุ้นของ
บริษัท AirTel Holdings, Inc., ร่วงลงมา 5.67% ในรัฐ X เพราะรัฐ Y เป็ นตลาดโครงข่ายที่ใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับสองของโลก เรา
เชื่อว่าการเพิกถอนใบอนุญาตนี้เป็ นการเลือกปฏิบตั กิ บั นักลงทุนชาวต่างชาติในภาคโทรคมนาคม และเป็ นการละเมิดต่อความมุ่ง
หมายและพันธกรณีทร่ี ฐั Y มีภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้านการบริการที่เกีย่ วข้องอย่างชัดแจ้ง”
เมื่อจะยื่นข้อร้องเรียน ให้คลิกไปที่ ‘ยื่นข้อร้องเรียนของท่าน’ ขัน้ ที่ 4 ในหน้าถัดไปจะปรากฏขึน้
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การได้รบ
ั แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST

เมื่อท่านได้ย่นื ข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ระบบ ASSIST แล้ว หน้าข้างล่างนี้จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งท่านว่าอีเมลล์ยนื ยัน การส่ งข้อ
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 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:
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 และผู้ป ระสานงานกลางได้ตรวจสอบความถูกต้อ งภายใต้ระบบ 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 / 17720181101

ตามที่ได้ระบุไว้ในอีเมลล์ขา้ งต้น ท่านสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าโดยคลิกไปที่ลิงค์ซ่ ึงจะนาท่านไปยังแท็บ ‘ติดตามข้อ
ร้องเรี ยน’ บนเมนูบาร์ของเว็บไซต์ระบบ ASSIST
ขัน้ ที่

7

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

(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 ท่านจะเห็นหน้ าจอแสดงผลระบบ ASSIST ที่ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียน
ของท่าน
(c) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลระบบ ASSIST เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบสาเร็จ:

ตามที่ท่ านได้เห็นหน้ า จอแสดงผล การด าเนิ นการที่ได้กระท าไปแล้วเกี่ยวกับ ข้อ ร้อ งเรียนของท่า นจะได้ร ะบุ เอาไว้
ชัด เจนในหน้ า จอแสดงผล และรายการนี้ จะมีก ารแก้ไขเป็ น ประจ าภายหลังที่ได้ม ีก ารด าเนิ น การในแต่ ละขัน้ ตอน
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของท่านทีไ่ ด้ย่นื ไปแล้วจะสามารถเข้าถึงได้ ในหน้าจอแสดงผลของท่าน

ขัน้ ที่
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ผู้ประสานงานกลางตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านและแจ้งมติ ไปยังอีเมลล์ของท่ าน
(รับไว้พิจารณา ไม่สมบูรณ์ หรือไม่รบ
ั ไว้พิจารณา)

เมื่อ ผู้ประสานงานกลางได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อร้อ งเรีย นของท่านและมีมติรบั ไว้พิจารณา/ ไม่ สมบูรณ์ / ไม่รบั ไว้
พิจารณา ก็จะได้มกี ารส่งอีเมลล์ไปยังท่านภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันทีท่ ่านยื่นข้อร้องเรียน
หากผูป้ ระสานงานกลางไม่ได้แจ้งกับผูร้ อ้ งภายใน 10 วันทาการภายหลังทีไ่ ด้มกี ารยืน่ แล้ว ผูป้ ระสานงานกลางจะได้รบั
การแจ้งเตือ นอัต โนมัติ ผ่ า นอีเมลล์จ ากระบบ ASSIST ภายใน 7 วัน ปฏิทิน ภายหลังทีไ่ ด้ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น ผู้
ประสานงานกลางจะต้องมีมติว่าจะรับ เรียกให้แก้ ไข (ไม่สมบูรณ์) หรือปฏิเสธไม่รบั พิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 10 วัน
ทาการ
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 1 ของผู้ประสานงานกลาง:

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็ นประจาภายในระยะเวลา 10 วันทาการนับจากวันที่ท่านยื่นข้อร้องเรี ยน ท่านจะได้รับ
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 จารณาโดยผูป้ ระสานงานกลาง อีเมลล์ยงั ได้แจ้งท่านด้วย
ว่าข้อร้อ งเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางซึ่งเป็ น หน่ 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 ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่ง
หมายจะให้ห น่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอีย ดข้อ ร้อ งเรีย นและปรึกษาห ารือ กับ
หน่วยงานในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานประสานในประเทศต้นทางซึ่งเป็ นหน่วยงาน (หน่วยงานที่รบั ผิดชอบของประเทศในระบบ ASSIST) ของรัฐ
X (ประเทศต้นทางของท่าน) ก็จะได้รบั แจ้งเมื่อข้อร้องเรียนของท่านถูกยื่นเข้ามาในระบบ
หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (10 วันทาการนับจากวันทีย่ นื ่ ข้อร้องเรียน) นัน้
หมายความว่าผู้ประสานงานกลางดาเนินการล่าช้า โดยผู้ประสานงานกลางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(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

หากท่านประสงค์ท่ีจะตรวจสอบมติแ บบเต็ม จากผู้ป ระสานงานกลาง ท่า นจะต้อ งเข้าสู่หน้ าจอแสดงผลของท่านในระบบ
ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามที่กาหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7 (a) และ (b) ข้างต้น
หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึง่ ตามทีท่ ่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามาอยู่ใน ‘ประวัต’ิ ซึ่งระบุว่า
ผูป้ ระสานงานการมีมติ “รับพิ จารณา” ข้อร้องเรียนของท่าน

คลิกไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์แว่นขยายของคอลัมน์ความเห็น มติแบบเต็มของผูป้ ระสานงานกลางจะปรากฎอยู่ขา้ งล่างนี้:

ตามที่ได้แจ้งไว้ในขัน้ ที่ 8 เมื่อข้อร้องเรียนได้รบั การพิจารณาโดยผูป้ ระสานงาน ข้อร้องเรียนจะถูกส่งไปยังหน่ วยงาน
ประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y ทีซ่ ่งึ ประสบปั ญหาทางการค้า หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางในรัฐ Y จะ
ใช้เวลา 10 วันทาการเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนและมีมติว่าจะรับหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณา ช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งหมายจะ
ให้หน่วยงานประสานในประเทศปลายทางได้ใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดข้อร้องเรียนและปรึกษาหารือกับหน่ วยงาน
ในประเทศที่เกี่ยวข้อ ง เมื่อหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางตอบกลับ ท่านจะได้รบั อีเมลล์ในระบบ ASSIST
แจ้งท่านว่าข้อร้องเรียนของท่านได้รบั การพิจารณาหรือไม่รบั ไว้พจิ ารณาโดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทาง
ในรัฐ Y
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ได้รบ
ั อีเมลล์แจ้งเตือนจากระบบ ASSIST เกี่ยวกับมติ ของรัฐ Y ในข้อร้องเรียนของท่านว่า
จะรับพิ จารณาหรือและไม่รบ
ั พิ จารณาโดยผู้หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางของรัฐ
Y

(a) ไปที่อีเมลล์ของท่านและท่านจะเห็นข้อความใหม่จากระบบ ASSIST จะได้ระบุมติของหน่ วยงานประสานในประเทศ
ปลายทางเกี่ย วกับ ข้อ ร้องเรีย นของท่าน ในกรณีน้ี ข้อ ร้อ งเรีย นของท่ านถูกปฏิเสธไม่รบั ไว้พ ิจารณาโดยหน่ ว ยงาน
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 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 ไม่เกิน 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 เมื่อข้อร้องเรียนถูก “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 ระสานงานกลางยอมรับในการปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธหลังจากที่ได้มกี ารตรวจสอบและยอมรับแล้ว ก็จะส่งมติ
นัน้ ไปยังอีเมลล์ของท่าน ดังเช่นทีป่ รากฏข้างต้น หากผูป้ ระสานงานกลางไม่พอใจในการปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธของ
หน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางนั ้น ระบบ ASSIST จะยอมให้ผู้ป ระสานงานกลางเรีย กให้ ห น่ วยงานประสาน

ในประเทศปลายทางยืนยันการปฏิเสธนัน้ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การกระทาเช่นว่านัน้ ไม่มผี ลผูกพันต่อหน่วยงานประสานในประเทศ
ปลายทาง และหากหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางไม่ตอบกลับมาภายใน 5 วันทาการ ระบบออนไลน์จะส่งต่อการปฏิเสธ
นัน้ ไปยังผูร้ อ้ งโดยอัตโนมัติ
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 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

หากท่านไม่ได้อเี มลล์จากระบบ ASSIST เกีย่ วกับมติของหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางภายในกรอบระยะเวลาที ่
กาหนด (10 วันทาการ) นับจากวันทีผ่ ปู้ ระสานงานกลางรับข้อร้องเรียนไว้พจิ ารณา นัน้ หมายความว่าหน่วยงานประสานใน
ประเทศปลายทางดาเนินการล่าช้า โดยหน่วยงานประสานในประเทศปลายทางจะได้รบั การแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ ่านอีเมลล์
(ภายใน 14 วัน ปฏิทิน ภายหลังที ไ่ ด้ ม ีก ารยืน่ ข้อ ร้อ งเรีย น) โดยแจ้ง ให้ ห น่ ว ยงานประสานในประเทศปลายทางให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดโดยพลัน
การแจ้งเตือนทางอีเมลล์ครัง้ ที ่ 2 ของหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทาง:

(b) เข้าสู่หน้าจอแสดงผลของท่านในระบบ ASSIST โดยใช้อเี มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ ตอนที่ 7
(a) และ (b) ข้างต้น หน้าจอแสดงผลแบบเต็มปรากฏอยู่ขา้ งล่างนี้ ซึ่งตามที่ท่านเห็น การดาเนินการอื่นๆ ได้เพิม่ เข้ามา
อยู่ใน ‘ประวัติ’ ซึ่งระบุว่าแนวทางแก้ไขปั ญหาได้รบั การเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั 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
่ าเนื่องจากข้อจากัด ในการเข้าถึงของตลาด สถานประกอบการเชิงพาณิ ชย์ของผู้ให้บริการชาวต่างชาติ
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 ดังนั น้ การปรับแก้พ ระราชบัญ ญัติ
ใบอนุญาตธุรกิจโทรคมนาคม ฉบับที่ 1500 จึงไม่เป็ นการขัดต่อตารางข้อผูกพันการค้าบริการของรัฐ Y
ในประเด็นที่ผปู้ ระกอบการอาเซียนอ้างว่าไม่ได้รบั การแจ้งจากรัฐ Y เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายนัน้ รัฐ Y ขอเรียนให้ทราบ
ว่ารัฐบาลของรัฐ Y ได้ประกาศการแก้ไขกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลและหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ภายหลังทีไ่ ด้
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) ไปทีอ่ เี 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 มลล์ของท่านและรหัสติดตามตามทีก่ าหนดวไว้ในขัน้ 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 หรือหน่ วยงานประสานในประเทศปลายทางมีมูลน่ าเชื่อว่าตน
ปฏิบตั ิตามความมุ่งหมายของอาเซียนแล้ว และข้อร้องเรียนนัน้ ไม่มีมูล ให้ข้อค้นพบและมูลเหตุน้ีส่งไปยังผู้ประสานงานกลางโดย
พลัน ซึ่งจะได้แจ้งแก่ผู้ร้องต่อไป หากผู้ร้องประสงค์และผ่านหน่ วยงานประสานในประเทศต้นทางและ หน่ วยงานการจดทะเบียน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ร้อ งอาจจะส่งต่อ ข้อ ร้อ งเรียนไปยังองค์กรระดับเจ้าหน้ าที่อาวุโสเพื่อ ติดตามการดาเนิน งานตาม
พันธกรณีความตกลงของอาเซียน หรือรัฐสมาชิกอาเซียนหรือกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนผ่านหน่วยงานการจดทะเบียนธุรกิจ
ของรัฐสมาชิกอาเซียนเพื่อระงับข้อพิพาททางศาลหรือกลไกระงับข้อพิพาทอื่น ๆ (เช่น การไกล่เกลี่ย การประณีประนอม หรือการ
อนุญาโตตุลาการ) ภายในเขตอานาจของรัฐสมาชิกอาเซียนก็ได้
ระบบ ASSIST จะถื อว่าขัน้ ตอนนี้ เป็ นหนึ่ งในกรณี ที่ข้อร้องเรียนถูกปฏิ เสธไม่ รบั ไว้พิ จารณาและไม่ได้มีก าร
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
พึงทราบว่าระยะเวลาแก้ไขปั ญหาการค้าข้ามพรมแดนภายใต้ระบบ ASSIST จะใช้ เวลาไม่เกิ น 40 วันทาการ
หรือ 2 เดือนปฏิ ทิน (เว้นแต่จะได้มีการขยายระยะเวลาออกไปสูงสุดไม่เกิ น 20 ทาการ) นับจากวัน ที่ ได้รบั ข้อ
ร้องเรียน

