
การดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง ‘ระยะแรก’ 
(CBTA ‘Early Harvest’ Implementation)

เอกสารเพืX อการฝึกอบรม โมดุล 1 (B) - การปฎิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Issues)
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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)e



บทนํา

• บันทึกความเข้าใจระยะแรก (the “Early Harvest” MOU)  ทําขึ;นบนพื;นฐานข้อผูกพัน
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง (GMS 
Cross-Border Transport Facilitation Agreement) 

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบจะอยู่ภายใต้เขตอํานาจของประเทศต้นทาง (home 
country) หรือประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;น (host country)

• “ประเทศต้นทาง” คือประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงทีX ผู้ประกอบการขนส่งจด
ทะเบียนธุรกิจและเป็นสถานทีX ตั;งของยานพาหนะทีX ผู้ประกอบการใช้ขนส่ง

•  “ประเทศทีG มีการขนส่งเกิดขึMน” หมายถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงอืX นทีX
ยานพาหนะสัญจรไปถึง โดยเป็นส่วนหนึX งของการขนส่งทีX เกิดขึ;นภายใต้ความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง “ระยะแรก” 
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การปฏิบัติตามกฎประเทศต้นทาง (“Home” Country Compliance)

• แต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขงสามารถออกใบอนุญาตขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ;าโขง (GMS Road Transport Permit) และเอกสารการนําเข้าชัX วคราว (Temporary 
Admission Document) แบบเข้าออกไม่จํากัดเทีX ยวได้สูงสุด 500 ฉบับ ในการขอรับ
ใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวนี; ผู้ขอต้อง

1 จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศในประเทศต้นทาง และปฏิบัติตามเงืX อนไข
ทั;งหมดในข้อ 2, 3, 4, 5 และ 6 ของเอกสารแนบ 9 ของความตกลง CBTA กล่าวคือ

2 พลเมืองชองประเทศต้นทางต้องเป็นเจ้าของและบริหารกิจการอย่างน้อย 51%
3 กิจการไม่ถูกลงโทษหรือควํX าบาตรจากประเทศผู้ออกเอกสาร มีประวัติกฎหมายไม่ด่างพร้อย และไม่

อยู่ระหว่างการถูกฟ้องล้มละลายในขณะนี;และ/หรือทีX ยังไม่ยุติ
4 มีความสามารถเชิงวิชาชีพทีX จะดําเนินการ (ได้แก่ ด้านกฎหมาย การจัดการปฏิบัติการ ความ

ปลอดภัยทางถนน และด้านเทคนิคทีX เกีX ยวกับธุรกิจขนส่งทางถนนในประเทศทีX ตนวางแผนจะ
ดําเนินการ)

5 มีฐานะการเงินมัX นคงและมีประกันภัยความรับผิดในการปฏิบัติการและ/หรือความรับผิดเชิงสัญญา
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การปฏิบัติตามกฎประเทศต้นทาง (ต่อ)

• ผู้ประกอบการต้องดูแลให้คนขับและยานพาหนะปฏิบัติตามเงืX อนไขในการยอมรับให้
เข้าประเทศ ตามรายละเอียดในข้อ 11-18 ของความตกลง CBTA หลัก ซึX งเกีX ยวกับ

a) การจดทะเบียนยานพาหนะ

b) ข้อกําหนดทางเทคนิคของยานพาหนะ (มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการปล่อยไอเสีย)

c) การมีหนังสือรับรองการตรวจสอบเชิงเทคนิค

d) ประกันภัยยานพาหนะบุคคลทีX  3 ทีX กฎหมายกําหนด (สําหรับเทีX ยวการเดินทางทั;งหมด) 

e) ใบอนุญาตขับขีX ยานพาหนะ

•  เจ้าของ/ผู้ประกอบการยานพาหนะต้องลงนามในข้อตกลงในหน้า 5 ของเอกสาร
นําเข้าชัX วคราว (TAD) ของรถแต่ละคัน และต้องตระหนักถึงเงืX อนไขการใช้ทีX ระบุไว้ใน
เอกสารดังกล่าวด้วย
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การปฏิบัติตามกฎของประเทศทีG มีการขนส่งเกิดขึMน (“Host Country” Compliance) 

• ยานพาหนะต้องมีต้นฉบับใบอนุญาตและเอกสารการนําเข้าชัX วคราวทีX ออกโดยหน่วยงานผู้เกีX ยวข้อง
ในประเทศต้นทางติดรถตลอดเวลา 

• เอกสารการนําเข้าชัX วคราว (TAD) เสมือนเป็น “หนังสือเดินทาง” ของยานพาหนะ เจ้าหน้าทีX ศุลกากร
ณ จุดผ่านแดนของประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;นต้องลงนามหรือประทับตราและลงวันทีX  ณ พรมแดน
ขณะเข้าและออกจากประเทศดังกล่าว 

•  ขณะนี; ไม่มีข้อจํากัดในแง่ของจํานวนครั;ง/เทีX ยวทีX สามารถทําการขนส่งข้ามพรมแดนไปมา แต่การ
พํานักในประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;นอีกประเทศหนึX งในแต่ละครั;งต้องไม่เกิน 30 วัน 

•  ยานพาหนะสามารถเข้าสู่ประเทศหนึX งผ่านจุดผ่านแดนหนึX งและออกทางจุดผ่านแดนอีกจุดหนึX งได้ 
แต่จะต้องใช้เครือข่ายเส้นทางหลวงตามทีX ระบุในพิธีสาร 1 ของความตกลง  CBTA

• ขณะเปิดตัวการดําเนินการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” นี; สาธารณรัฐประชาชนลาวจะเปิด
เส้นทางหลวงสาย NR3 และ  NR9 จากห้วยทราย (Houayxay) ไปยังบ่อเต็น (Boten) และจาก
สะหวันนะเขต (Savannakhet) ไปยังแดนสะหวัน (Dansavanh) รวมทั;งทางหลวงสาย NR13 จาก
บ่อเต็นไป Nong Nok Khiene

• เมียนมาร์จะเข้าร่วมการดําเนินการตามความตกลง CBTA  “ระยะแรก” ในเดือนมิถุนายน 2020
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การปฏิบัติตามกฎของประเทศทีG มีการขนส่งเกิดขึMน (“Host Country” Compliance) (ต่อ)

• ยานพาหนะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเทคนิคทีX เกีX ยวกับนํ;าหนักยานพาหนะ นํ;าหนักบรรทุกเพลา และมิติรถทีX ใช้
กับเครือข่ายเส้นทางหลวงของประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;นสําหรับกําหนดเทีX ยวการเดินทางทีX วางแผนไว้ (ซึX ง
อาจครอบคลุมหลายประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง)

•  เส้นทางและนํ;าหนักต้องได้รับการวางแผนโดยคํานึงถึงเงืX อนไขข้างต้น เพราะการไม่เคารพกฎ (ซึX งจําเป็นต่อ
การดูแลคุณภาพของเครือข่ายเส้นทางหลวงภายใต้ความตกลง CBTA) อาจส่งผลให้ถูกยกเลิกใบอนุญาตและ
ไม่ให้ผู้ประกอบการผู้ละเมิดกฎเข้าร่วมในความตกลง CBTA “ระยะแรก”

•  เมืX อผู้ประกอบการสัญจรข้ามพรมแดน รับหรือส่งสินค้าหรือผู้โดยสาร ณ จุดต่างๆ ในเครือข่ายเส้นทางหลวง
ภายใต้ความตกลง CBTA (ตามรายละเอียดในพิธีสาร 1 ของความตกลง CBTA) ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
ตลาดเช่นเดียวกับยานพาหนะประเภทและนํ;าหนักเดียวกันของท้องถิX นนั;น 

•  ไม่อนุญาตให้มีการรับส่ง 2 จุดในประเทศ (Cabotage) (ได้แก่ การรับและส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ภายในประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;น) เพราะการดําเนินการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” ต้องเป็นการ
ดําเนิน “ข้ามพรมแดน” เท่านั;น 

•  โปรดปฏิบัติตามขีดจํากัดความเร็ว ป้ายจราจร และความปลอดภัยทางถนนทัX วไป ซึX งรวมถึงเมืX อยานพาหนะ
พวงมาลัยซ้ายขับอยู่บนถนนในประเทศทีX ใช้รถพวงมาลัยขวา (และในทางกลับกันด้วย) 

• ยานพาหนะต้องมีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทีX สามทีX มีผลถูกต้องสมบูรณ์ติดรถตลอดเวลา 
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การปฏิบัติตามกฎของประเทศทีG มีการขนส่งเกิดขึMน (“Host Country” Compliance) (ต่อ)

• สินค้าทีX ขนส่งต้องยังคงต้องปฏิบัติตามขั;นตอนศุลกากรในประเทศทีX ใช้บังคับในปัจจุบัน 
(กล่าวคือ บทบัญญัติในเอกสารแนบท้าย 6 ของความตกลง  CBTA  ว่าด้วยระบบผ่านแดน 
(transit) และการขนส่งทางบนในอนุภูมิภาค จะยังไม่ใช้บังคับกับความตกลง CBTA 
“ระยะแรก”) 

•  ทว่าหากมีการจัดการใดอยู่ก่อนแล้ว ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบอืX น (เช่น ระบบของ
ประเทศนั;นๆ) เพืX อดําเนินการศุลกากรผ่านแดนให้กับสินค้าทีX ขนส่งโดยสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติในปัจจุบัน 

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

•  เจ้าหน้าทีX ศุลกากรของประเทศทีX มีการขนส่งเกิดขึ;น ณ  จุดผ่านแดนทีX เข้าร่วมในการ
ดําเนินการระยะแรกตามพิธีสาร 1 นี; จะเป็นผู้ตรวจใบอนุญาตขนส่งทางถนนและเอกสารการ
นําเข้าชัX วคราว ด้วยการประทับตราและลงวันทีX ในหนังสือ TAD  ของยานพาหนะต่างชาติ
ขณะเข้าและออกจุดผ่านแดน
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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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การค้าในอนุภูมิภาคลุ่มนํ;าโขง 

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


