
ความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกด้านขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 
(CBTA) คืออะไร
� ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 6 ประเทศ (ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) ได้

ให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกด้านขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง ในปี 2558
� การให้สัตยาบันครั้งนี้ส่งผลให้ความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ บทบัญญัติบางส่วนในความตกลง CBTA มีเนื้อหา

ที่ล้าสมัย และจำาเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
� รัฐมนตรีคมนาคมของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงในฐานะสมาชิก “คณะกรรมการร่วม” ซึ่งมีหน้าที่รับ

ผิดชอบในการบริหารจัดการให้เกิดการดำาเนินงานตามความตกลง CBTA ได้เห็นชอบเมื่อปี 2559 ให้มีการเริ่มใช้
ความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกด้านขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงระยะแรก (CBTA Early 
H arvest) เมื่อปี 2561 และดำาเนินการปรับปรุงความตกลง CBTA ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

� ดูรายละเอียดเนื้อหาความตกลง CBTA ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ www.adb.org/sites/default/files/publication/ 
29294/gms-cbta-instruments-history.pdf

ความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกด้านขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 
ระยะแรก (CBTA Early Harvest) คืออะไร
� “ความตกลงระยะแรก” เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ลงนามโดยประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 6 

ประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม 2561
� ดูรายละเอียดเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ www.greatermekong.org/ttf
� บันทึกความเข้าใจฉบับนี้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงแต่ละประเทศสามารถออกใบอนุญาต

การขนส่ง (Permits) และเอกสารนำาเข้าชั่วคราว (TADs) สำาหรับรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไม่ประจำาทางที่ได้รับ
การคัดเลือกจำานวนไม่เกิน ๕๐๐ ฉบับ

� กำาหนดให้ใช้ยานพาหนะดังกล่าวได้ในเส้นทางและจุดผ่านแดนที่กำาหนดไว้ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลง CBTA 
ทั้งนี้ สำาหรับประเทศลาว ในเบื้องต้นได้กำาหนดให้สามารถทำาการขนส่งเข้าออกประเทศได้เฉพาะ ณ จุดผ่านแดน  
บ่อเต็น ห้วยทราย แดนสะหวัน และสะหวันนะเขต ตามเส้นทางหลวง (national route) หมายเลข 3 หมายเลข 
9 และหมายเลข 13 ส่วนประเทศเมียนมาจะเข้าร่วม “ความตกลงระยะแรก” ในปี 2563 (โปรดดูรายละเอียดล่าสุด
เกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวที่ www.greatermekong.org/ttf)

� กำาหนดให้ยานพาหนะต้องพกพาใบอนุญาตการขนส่ง และเอกสารนำาเข้าชั่วคราว (TAD) ฉบับจริง ที่ออกให้โดย
หน่วยงานที่มีอำานาจของประเทศต้นทางของพาหนะนั้น ๆ (หมายถึงประเทศที่ยานพาหนะนั้น ๆ ขึ้นทะเบียน) และ
สามารถอยู่ในประเทศสมาชิกได้ไม่เกิน 30 วัน ในแต่ละครั้งของการเดินทาง

� เอกสารนำาเข้าชั่วคราว (TAD) เสมือนเป็น “หนังสือเดินทาง” ประจำายานพาหนะ จะต้องได้รับการตรวจลงตราจาก 
กรมศุลกากรของประเทศเจ้าบ้านทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในประเทศนั้น ๆ ไม่เกิน 30 วัน

� ไม่มีการกำาหนดจำานวนครั้งของการสัญจรข้ามไป-มาระหว่างชายแดนแต่อย่างใด
� ดูตัวอย่างใบอนุญาตการขนส่ง และเอกสารนำาเข้าชั่วคราว (TAD) ได้ที่ www.greatermekong.org/ttf

เอกสารแนะนำา  

การดำาเนินการตามความตกลงว่าด้วย 
การอำานวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ำาโขง (CBTA) ระยะแรก (Early Harvest)

เดือนพฤษภาคม 2561



� ข้อกำ�หนดในคว�มตกลง CBTA สำ�หรับก�รขนส่งสินค้�ผ่�นแดน (โดยได้รับก�รยกเว้นอ�กรต�มก�รควบคุมด้�นศุลก�กร) 
มิได้รวมไว้ใน “คว�มตกลงระยะแรก” ซึ่งในส่วนนี้ หม�ยถึง แม้ว่�ย�นพ�หนะที่ได้รับอนุญ�ตให้ส�ม�รถสัญจรข้�มแดน
ได้ โดยไม่ต้องชำ�ระภ�ษี และอ�กร และไม่จำ�เป็นต้องว�งเงินประกันท�งด้�นศุลก�กร นั้น แต่ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับสินค้�
ต่�ง ๆ จะต้องเป็นไปต�มพิธีก�รศุลก�กรที่ดำ�เนินก�รอยู่ ณ ปัจจุบัน (ได้แก่ ม�ตรฐ�นก�รนำ�เข้�/ส่งออกโดยก�รชำ�ระภ�ษี 
และอ�กร ก�รขอคืนภ�ษีอ�กร หรือก�รขอระงับภ�ษีอ�กรชั่วคร�วโดยก�รใช้ม�ตรก�รขนส่งของประเทศ หรือระบบอื่น ๆ 
ต�มข้อตกลงแบบทวิ หรือพหุภ�คี ที่เป็นก�รดำ�เนินก�รระหว่�งประเทศที่มีก�รดำ�เนินก�รนั้น ๆ อยู่)

ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศจะขอรับใบอนุญาตการขนส่ง (Permits)  และเอกสาร
นำาเข้าชั่วคราว (TADs) ได้อย่างไร   
� ในประเทศสม�ชิกอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขงบ�งประเทศ มีก�รกำ�หนดหน่วยง�นที่มีอำ�น�จในก�รออกใบอนุญ�ตก�รขนส่ง 

และเอกส�รนำ�เข้�ชั่วคร�ว (TAD) เป็นหน่วยง�นเดียวกัน ขณะที่ในบ�งประเทศ เป็นหน่วยง�นที่แตกต่�งกัน 
� สำ�หรับประเทศไทย ส�ม�รถขอรับใบอนุญ�ตก�รขนส่งได้จ�กกรมก�รขนส่งท�งบก  
 

ในส่วนของเอกส�รนำ�เข้�ชั่วคร�ว (TADs) ขอรับได้จ�กกรมศุลก�กร 

� หน่วยง�นทั้งสองแห่งนี้จะรวบรวมบัญชีใบอนุญ�ตก�รขนส่ง และเอกส�รนำ�เข้�ชั่วคร�วที่ได้ออกให้แก่ผู้ประกอบก�ร โดย
เอกส�รแต่ละฉบับจะมีหม�ยเลขอ้�งอิง ซึ่งจะช่วยให้เจ้�พนักง�นของประเทศในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขงติดต�มและบันทึก
ก�รสัญจรไป-ม�ของย�นพ�หนะต่�ง ๆ ได้

� ในก�รขอรับใบอนุญ�ตก�รขนส่ง และเอกส�รนำ�เข้�ช่ัวคร�ว ผู้ประกอบก�ร
จะต้องปฏิบัติต�มเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อท่ี 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ต�มท่ีภ�ค
ผนวกท่ี 9 ของคว�มตกลง CBTA กล่�วคือ ผู้ประกอบก�รจะต้อง ก) เป็น
ผู้ประกอบก�รขนส่งระหว่�งประเทศท่ีได้รับอนุญ�ตจ�กประเทศสม�ชิก
ต้นท�งท่ีออกใบอนุญ�ตก�รขนส่งและเอกส�รนำ�เข้�ข่ัวคร�วให้ โดยจะต้อง
มีสัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้ประกอบก�รของประเทศท่ีจดทะเบียนไม่น้อย
กว่�ร้อยละ 51) ข) ไม่เป็นผู้ท่ีต้องคำ�พิพ�กษ� หรือถูกลงโทษจ�กประเทศ
ท่ีออกใบอนุญ�ตก�รขนส่งและเอกส�รนำ�เข้�ช่ัวคร�ว (TAD) โดยจะต้อง
ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดท�งกฎหม�ย และไม่ได้อยู่ระหว่�งก�รฟ้อง
ร้องดำ�เนินคดี และ/หรือก�รล้มละล�ย ค) มีคว�มรู้ คว�มเช่ียวช�ญ และ
ประสบก�รณ์อย่�งชัดเจนในก�รดำ�เนินง�น (โดยคำ�นึงถึงก�รปฏิบัติต�ม
กฎหม�ย ก�รบริห�รจัดก�ร คว�มรู้เก่ียวกับคว�มปลอดภัยบนท้องถนนและ
ก�รดำ�เนินธุรกิจก�รขนส่งท�งถนนในประเทศท่ีมีแผนจะทำ�ก�รเดินรถ) และ 
ง) มีหลักประกันและก�รคุ้มครองท�งก�รเงินสำ�หรับก�รรับผิด หรือคว�ม
เสียห�ยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนต�มสัญญ� และ/หรือก�รดำ�เนินง�น

� ในปี 2561 กำ�หนดให้ออกใบอนุญ�ตก�รขนส่ง และเอกส�รนำ�เข้�
ชั่วคร�วโดยไม่มีก�รเก็บค่�ธรรมเนียมใด ๆ หลังจ�กเวล�นั้น หน่วยง�นผู้
มีอำ�น�จออกเอกส�รดังกล่�ว จะพิจ�รณ�กำ�หนดค่�ธรรมเนียมต่อไป

*	กรมก�รขนส่งท�งบก 
1032 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศัพท์: +66 (2) -271-8407-9 • และโทรส�ร: +66 (2) -271-8409   

*	กรมศุลก�กร 
1 ถนนสุนทรโกษ� คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66 (2) -667-6497 • และโทรส�ร: +66 (2) -667-6944



ผู้ประกอบการควรทราบในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ี้   
� ต�มที่ได้มีก�รระบุไว้ในตัวบทหลักต�มคว�มตกลง CBTA และ

คว�มตกลงระยะแรก ผู้ดำ�เนินก�รต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด
ของคว�มตกลง CBTA สำ�หรับก�รยอมรับรถ กล่�วคือ ข้อที่
ที่ 11-18 ของคว�มตกลง CBTA ในส่วนที่เกี่ยวกับ ก) ก�รจด
ทะเบียนย�นพ�หนะ ข) ข้อกำ�หนดด้�นเทคนิคของย�นพ�หนะ 
ค) สภ�พคว�มพร้อมก�รรับรองด้�นเทคนิค ง) ประกันภัย
รถยนต์ภ�คบังคับสำ�หรับบุคคลที่ส�ม และ จ) ใบอนุญ�ตขับขี่
ย�นพ�หนะ

� ผู้ประกอบก�รต้องรับทร�บว่� ย�นพ�หนะที่นำ�ม�ใช้จะต้องมี
ระดับคว�มปลอดภัยของอุปกรณ์ รวมถึงมีก�รปล่อยก๊�ซจ�ก
ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงเป็นไปต�มข้อกำ�หนดในประเทศต้นท�ง 
และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นเชิงเทคนิคสำ�หรับน้ำ�หนักย�นพ�หนะ 
เพล�บรรทุก และขน�ดรูปทรงต�มข้อกำ�หนดของประเทศ
ต้นท�ง โดยดูข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมได้ที่  
www.greatermekong.org/ttf

� ผู้ประกอบก�รต้องตระหนัก และเค�รพต่อข้อกำ�หนดก�ร
ควบคุมน้ำ�หนักของย�นพ�หนะ และหลักคว�มปลอดภัยบน
ท้องถนนของประเทศนั้น ๆ โดยจะต้องนำ�หลักก�รเหล่�นี้ไปใช้ใน
ก�รกำ�หนดต�ร�งเวล� และก�รขนส่งบรรทุกต่�ง ๆ ก�รเพิกเฉย 
หรือละเลยไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดดังกล่�วจะส่งผลให้มีก�รยกเลิก
ใบอนุญ�ตก�รขนส่ง รวมถึงก�รตัดสิทธิ์ก�รประกอบก�รเดินรถของผู้
ประกอบก�รภ�ยใต้คว�มตกลง CBTA

� ผู้ประกอบก�รก�รต้องควบคุมให้ ในแต่ละเที่ยวของก�รสัญจรอยู่ใน
ระยะเวล�ไม่เกิน 30 วัน ในก�รขนส่งเข้�และออกประเทศนั้น ๆ โดยข้อ
กำ�หนดด้�นเวล�นี้นำ�ม�ใช้กับตู้บรรทุกสินค้�เช่นกัน ก�รเพิกเฉย หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดดังกล่�วอ�จส่งผลให้เกิดก�รเรียกค่�ปรับ และ
ก�รลงโทษอื่น ๆ รวมถึง ก�รยกเลิกใบอนุญ�ตก�รขนส่ง และก�รตัดสิทธิ์ก�ร
ประกอบก�รเดินรถของผู้ประกอบก�รภ�ยใต้คว�มตกลง CBTA ต�มที่กำ�หนดไว้ในคว�มตกลงระยะแรก

� ไม่อนุญ�ตให้มีก�รดำ�เนินก�รในลักษณะก�รค้�ช�ยแดน (กล่�วคือ ก�รขนส่งสินค้� หรือผู้โดยส�รระหว่�งจุดหม�ยปล�ย
ท�ง 2 แห่ง ที่อยู่ภ�ยในประเทศต้นท�ง โดยผู้ประกอบก�รขนส่งจ�กประเทศสม�ชิกอื่น ๆ ในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง) ผู้
ประกอบก�รที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รค้�ช�ยแดนที่มิได้มีก�รกำ�หนดบทลงโทษอ�จจะถูกยกเลิกใบอนุญ�ตก�รขนส่ง และ
ถูกตัดสิทธิ์ก�รประกอบก�รเดินรถของผู้ประกอบก�รภ�ยใต้คว�มตกลง CBTA

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป   
� ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2562
� ประเทศสม�ชิกอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง  5 ประเทศ (ไม่รวมเมียนม�) จะลงน�มคว�มตกลงระยะแรก และเริ่มต้นออกใบ

อนุญ�ตก�รขนส่ง และเอกส�รนำ�เข้�ชั่วคร�ว ภ�ยในวันที่ 1 มิถุน�ยน 2561
� ข้อมูลล่�สุดและข่�วส�รเพิ่มเติม จะประก�ศผ่�นเว็บ www.greatermekong.org/ttf ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รต�ม “คว�ม

ตกลงระยะแรก”
� ค�ดว่�เมียนม�จะทำ�คว�มตกลงแบบทวิภ�คีภ�ยใต้จำ�นวนย�นพ�หนะ 200 คัน กับประเทศไทยในปี 2561 และกับ

ประเทศล�ว และประเทศจีนในปี 2561 หรือ 2562 ก่อนเข้�ร่วมคว�มตกลงระยะแรก และ/หรือคว�มตกลง CBTA อย่�ง
เต็มรูปแบบ ในปี 2563
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สนับสนุนโดย 
โครงการ TA8748 สำาหรับสนับสนุนการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการอำานวยความสะดวกการขนส่งและการค้า

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง  
และร่วมสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณ Kanya Sasradipoera ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รค้�อ�วุโส ได้ที่ kanyass@adb.org


