
การดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
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ดําเนินการภายใต้โครงการ TA-8748 REG Sub-project 2 (SP2)  ซึX งเป็นการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการอํานวยความสะดวกการขนส่งและ
การค้าในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง 
โดยธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) และกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ออสเตรเลีย (Australian Government of Foreign 
Affairs and Trade)



• ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง (GMS Cross-Border Transport 
Facilitation Agreement) ทําขึ;นตั;งแต่ปีค.ศ. 1999 โดยมีวัตถุประสงค์เพืX อจัดระบบขนส่งสัญจรข้าม
พรมแดนร่วมกันในอนุภูมิภาค (บนพื;นฐานการดําเนินการแบบต่างตอบแทน)  เพืX อให้การขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารทัX วอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ง่ายดาย และราคาถูกกว่าเดิม 

•  ทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงได้ให้สัตยาบันต่อความตกลงนี;ในฐานะประเทศคู่สัญญาเมืX อปี 
2015 

• แต่ยานพาหนะกลับไม่สามารถใช้ความตกลงฉบับนี;ได้ ยกเว้นเป็นการใช้ภายใต้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารบางส่วนเท่านั;น 
(IICBTA -ความตกลงทวิภาคีในการเริX มใช้ความตกลง CBTA)

• หลังตระหนักถึงอุปสรรคนี; รัฐมนตรีประเทศต่างๆ จึงจัดประชุมคณะกรรมการร่วม CBTA เมืX อเดือน
กรกฎาคม 2016 และขอให้เจ้าหน้าทีX คณะกรรมการอํานวยความสะดวกขนส่งแห่งชาติ (National 
Transport Facilitation Committee) ร่างและถกรายละเอียดว่าด้วยการดําเนินการตามความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง “ระยะแรก” (“Early Harvest” CBTA)
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• การดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง “ระยะแรก” ทีX เรียกว่า Early 
Harvest เน้นให้สินค้าพาณิชย์และพาหนะขนส่งผู้โดยสารสามารถสัญจรข้ามประเทศอย่างอิสระ

• แต่ละประเทศสามารถออกใบอนุญาตขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง (GMS Road Transport Permit) และ
เอกสารการนําเข้าชัX วคราว (Temporary Admission Document) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งของประเทศตนแบบเข้าออก
ไม่จํากัดเทีX ยวได้สูงสุด 500 ฉบับ (ดูสไลด์ถัดไป) 

•  เอกสารการนําเข้าชัX วคราว (TAD) เสมือนเป็น “หนังสือเดินทาง” ของยานพาหนะ เจ้าหน้าทีX ศุลกากรของประเทศทีX มีการ
ขนส่งเกิดขึ;น (Host Country) ต้องลงนามหรือประทับตราและลงวันทีX  ณ จุดผ่านแดนขณะเข้าและออกจากประเทศ
ดังกล่าว 

• ขณะนี; ไม่มีข้อจํากัดในแง่จํานวนครั;ง/เทีX ยวทีX สามารถทําการขนส่งข้ามพรมแดนไปมา แต่การพํานักในประเทศทีX มีการ
ขนส่งเกิดขึ;นอีกประเทศหนึX งในแต่ละครั;งต้องไม่เกิน 30 วัน 

•  ยานพาหนะสามารถเข้าสู่ประเทศหนึX งผ่านจุดผ่านแดนหนึX งและออกทางจุดผ่านแดนอีกจุดหนึX งได้ แต่จะต้องใช้เครือข่าย
เส้นทางหลวงตามทีX ระบุในพิธีสาร 1 ของความตกลง  CBTA

• ขณะเปิดตัวการดําเนินการตามความตกลง CBTA ระยะแรกนี; สาธารณรัฐประชาชนลาวจะเปิดเส้นทางหลวงสาย NR3 
และ  NR9 จากห้วยทราย (Houayxay) ไปยังบ่อเต็น (Boten) และจากสะหวันนะเขต (Savannakhet) ไปยังแดนสะหวัน 
(Dansavanh) รวมทั;งทางหลวงสาย NR13 จากบ่อเต็นไป Nong Nok Khiene

• เมียนมาร์จะเข้าร่วมการดําเนินการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” ในเดือนมิถุนายน 2020
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แผนทีX แสดงเครือข่าย
เส้นทางหลวงและจุด

ผ่านแดน

 ระบุพรมแดนเพืX อบ่งชี;เท่านั;น 
อาจไม่ตรงกับทีX ใช้อย่างเป็น

ทางการ 

รวมเส้นทางหลวงสีเขียวและจุด
ผ่านแดนในวันเปิดตัวการ

ดําเนินการตามความตกลง 
“ระยะแรก”

 จะเพิX มเส้นทางหลวงสีแดง
ภายหลัง
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แผนทีX อยู่ระหว่างจัดทํา



• สินค้าทีX ขนส่งยังคงต้องปฏิบัติตามขั;นตอนศุลกากรในประเทศทีX บังคับใช้ในปัจจุบัน (กล่าวคือ 
บทบัญญัติในเอกสารแนบ 6 ของความตกลง CBTA ว่าด้วยระบบผ่านแดน (transit) และการ
ขนส่งในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงจะยังไม่ใช้บังคับกับการดําเนินการตามความตกลง  
CBTA  “ระยะแรก” นี;) 

•  แต่ไม่จําเป็นต้องวางเงินคํ;าประกันศุลกากร (customs bond) เพืX อการสัญจรของยานพาหนะ
และตู้บรรทุกสินค้าตามทีX ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจในการเริX มใช้ความตกลง ‘ระยะแรก’ 
(‘Early Harvest’ MOU) และตามเจตนารมณ์ของความในข้อ 18 ของ CBTA (CBTA Article 
18)

• แต่ละประเทศจะดูแล (และแชร์) ลิสต์รายการหรือทะเบียนใบอนุญาตขนส่งทางถนนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวทีX ตนออก 

•  เจ้าหน้าทีX ศุลกากรของประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;น (กล่าวคือ ประเทศทีX ยานพาหนะเดินทาง
ไปถึง) ณ จุดผ่านแดนทีX เข้าร่วมในการดําเนินการ “ระยะแรก” ตามพิธีสาร 1 นี; จะเป็นผู้ตรวจ
ใบอนุญาตขนส่งทางถนนและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวด้วยการประทับตราและลงวันทีX ใน
เอกสารของยานพาหนะต่างชาติขณะเข้าและออกจุดผ่านแดน
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• ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริX มใช้ความตกลง 
CBTA  “ระยะแรก” ในการประชุมคณะกรรมการร่วมครั;งทีX สองทีX กรุงฮานอย เมืX อเดือน
พฤษภาคม 2017

• กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนามลงนามในบันทึกความเข้าใจเมืX อเดือนธันวาคม 2017 ส่วน
สาธารณรัฐประชาชนลาวลงนามในบันทึกความเข้าใจในการประชุมคณะกรรมการร่วม 
CBTA เมืX อเดือนมีนาคม 2018 โดยจะเริX มดําเนินการใช้ความตกลง CBTA  “ระยะแรก” ใน
เดือนมิถุนายน 2018 นี=

• ขณะนี; มีการแปลรายละเอียดในแผ่นพับเป็นภาษาท้องถิX นของทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ;าโขง รวมทั;งข้อมูลเกีX ยวกับนํ;าหนักสูงสุดทีX อนุญาตของยานพาหนะและมิติทีX อนุญาตใน
ประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;น เพืX อเตรียมเผยแพร่ในหน้าเว็บ GMS TTF 
www.greatermekong.org/ttf

• ธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จะทําหน้าทีX สังเกตการณ์การดําเนินการตามความ
ตกลง CBTA “ระยะแรก”  และรายงานการดําเนินการให้คณะกรรมการอํานวยความสะดวก
ขนส่งแห่งชาติและคณะกรรมการร่วม CBTA ทราบ 

•  คณะกรรมการร่วมจะประชุมสองครั;งต่อปี (เป็นการประชุมหารือแบบกันเอง 1 ครั;งและการ
ประชุมอย่างเป็นทางการ 1 ครั;ง)
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• รายละเอียดค่าธรรมเนียมเพืX อบํารุงรักษาการใช้ถนน (Road Usage Maintenance 
Charge) จะเริX มใช้นําร่องในสาธารณรัฐประชาชนลาวตามพิธีสาร 2 ของความตกลง 
CBTA 

• คาดว่าเมียนมาร์จะสามารถสรุปการเจรจาตามความตกลงทวิภาคีกับไทยได้ในปี 
2018 ตามต่อด้วยประเทศเพืX อนบ้านประเทศอืX น เพืX อเตรียมร่วมดําเนินการตามความ
ตกลง CBTA “ระยะแรก” ตั;งแต่เดือนมิถุนายน 2020 

• สไลด์แนะนําการดําเนินการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” ชุดต่อไปคือโมดุล 1 
(B) ซึX งมีรายละเอียดเพิX มเติมเกีX ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ทีX
เกีX ยวข้องกับหน่วยงานระดับประเทศและผู้ประกอบการขนส่ง
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• สําหรับรายละเอียดเพิX มเติมเกีX ยวกับการดําเนินการใช้ความตกลง CBTA “ระยะแรก” เนื;อหาของ
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเริX มใช้ความตกลง CBTA  “ระยะแรก”  สําเนาตัวอย่างของ
ใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราว สําเนาแผ่นพับรายละเอียดการดําเนินการใช้ความตก
ลง CBTA  “ระยะแรก” (EH Brochures) สามารถหาอ่านได้ทีX  www.greatermekong.org/ttf

• โปรดติดต่อธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย คุณ Kanya Sasradipoera (Kanyass@adb.org)
หากมีคําถามเกีX ยวกับการดําเนินการใช้ความตกลง CBTA “ระยะแรก”

ขอบคุณ
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โดยธนาคารเพืX อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) และกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ออสเตรเลีย (Australian Government of Foreign 
Affairs and Trade)


