การดํ าเนิ นการตามความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ าม
พรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง ‘ระยะแรก’
(CBTA ‘Early Harvest’ Implementation)
เอกสารเพืX อการฝึ กอบรม โมดุ ล 1 (A) - ข้ อมู ลทั) วไป
ดํ าเนิ นการภายใต้ โครงการ TA-8748 REG Sub-project 2 (SP2) ซึX งเป็ นการสนั บสนุ นการดํ าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติการด้ านการอํ านวยความสะดวกการขนส่ งและ
การค้ าในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง
โดยธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย (Asian Development Bank) และกระทรวงการต่ างประเทศและการค้ า ออสเตรเลี ย (Australian Government of Foreign
Affairs and Trade)

1

• ความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง (GMS Cross-Border Transport
Facilitation Agreement) ทํ าขึ ;นตั ;งแต่ ปีค.ศ. 1999 โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพืX อจั ดระบบขนส่ งสั ญจรข้ าม
พรมแดนร่ วมกั นในอนุ ภูมิภาค (บนพื ;นฐานการดํ าเนิ นการแบบต่ างตอบแทน) เพืX อให้ การขนส่ งสิ นค้ า
และผู้ โดยสารทัX วอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว ง่ ายดาย และราคาถู กกว่ าเดิ ม
• ทุ กประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงได้ ให้ สั ตยาบั นต่ อความตกลงนี ;ในฐานะประเทศคู่ สัญญาเมืX อปี
2015
• แต่ ยานพาหนะกลั บไม่ สามารถใช้ ความตกลงฉบั บนี ;ได้ ยกเว้ นเป็ นการใช้ ภายใต้ ความตกลงว่ าด้ วย
การขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงในการขนส่ งสิ นค้ าและผู้ โดยสารบางส่ วนเท่ านั ;น
(IICBTA -ความตกลงทวิ ภาคี ในการเริX มใช้ ความตกลง CBTA)
• หลั งตระหนั กถึ งอุ ปสรรคนี ; รั ฐมนตรี ประเทศต่ างๆ จึ งจั ดประชุ มคณะกรรมการร่ วม CBTA เมืX อเดื อน
กรกฎาคม 2016 และขอให้ เจ้ าหน้ าทีX คณะกรรมการอํ านวยความสะดวกขนส่ งแห่ งชาติ (National
Transport Facilitation Committee) ร่ างและถกรายละเอี ยดว่ าด้ วยการดํ าเนิ นการตามความตกลง
ว่ าด้ วยการขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง “ระยะแรก” (“Early Harvest” CBTA)

2

• การดํ าเนิ นการตามความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง “ระยะแรก” ทีX เรี ยกว่ า Early
Harvest เน้ นให้ สิ นค้ าพาณิ ชย์ และพาหนะขนส่ งผู้ โดยสารสามารถสั ญจรข้ ามประเทศอย่ างอิ สระ
• แต่ ละประเทศสามารถออกใบอนุ ญาตขนส่ งทางถนนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง (GMS Road Transport Permit) และ
เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว (Temporary Admission Document) ให้ กั บผู้ ประกอบการขนส่ งของประเทศตนแบบเข้ าออก
ไม่ จํ ากั ดเทีX ยวได้ สู งสุ ด 500 ฉบั บ (ดู สไลด์ ถั ดไป)
• เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว (TAD) เสมื อนเป็ น “หนั งสื อเดิ นทาง” ของยานพาหนะ เจ้ าหน้ าทีX ศุ ลกากรของประเทศทีX มี การ
ขนส่ งเกิ ดขึ ;น (Host Country) ต้ องลงนามหรื อประทั บตราและลงวั นทีX ณ จุ ดผ่ านแดนขณะเข้ าและออกจากประเทศ
ดั งกล่ าว
• ขณะนี ; ไม่ มี ข้ อจํ ากั ดในแง่ จํานวนครั ;ง/เทีX ยวทีX สามารถทํ าการขนส่ งข้ ามพรมแดนไปมา แต่ การพํ านั กในประเทศทีX มี การ
ขนส่ งเกิ ดขึ ;นอี กประเทศหนึX งในแต่ ละครั ;งต้ องไม่ เกิ น 30 วั น
• ยานพาหนะสามารถเข้ าสู่ ประเทศหนึX งผ่ านจุ ดผ่ านแดนหนึX งและออกทางจุ ดผ่ านแดนอี กจุ ดหนึX งได้ แต่ จะต้ องใช้ เครื อข่ าย
เส้ นทางหลวงตามทีX ระบุ ในพิ ธี สาร 1 ของความตกลง CBTA
• ขณะเปิ ดตั วการดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA ระยะแรกนี ; สาธารณรั ฐประชาชนลาวจะเปิ ดเส้ นทางหลวงสาย NR3
และ NR9 จากห้ วยทราย (Houayxay) ไปยั งบ่ อเต็ น (Boten) และจากสะหวั นนะเขต (Savannakhet) ไปยั งแดนสะหวั น
(Dansavanh) รวมทั ;งทางหลวงสาย NR13 จากบ่ อเต็ นไป Nong Nok Khiene
• เมี ยนมาร์ จะเข้ าร่ วมการดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” ในเดื อนมิ ถุ นายน 2020
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แผนทีX แสดงเครื อข่ าย
เส้ นทางหลวงและจุ ด
ผ่ านแดน
ระบุ พรมแดนเพืX อบ่ งชี ;เท่ านั ;น
อาจไม่ ตรงกั บทีX ใช้ อย่ างเป็ น
ทางการ
รวมเส้ นทางหลวงสี เขี ยวและจุ ด
ผ่ านแดนในวั นเปิ ดตั วการ
ดํ าเนิ นการตามความตกลง
“ระยะแรก”
จะเพิX มเส้ นทางหลวงสี แดง
ภายหลั ง

แผนทีX อยู่ ระหว่ างจั ดทํ า
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• สิ นค้ าทีX ขนส่ งยั งคงต้ องปฏิ บั ติตามขั ;นตอนศุ ลกากรในประเทศทีX บั งคั บใช้ ในปั จจุ บัน (กล่ าวคื อ
บทบั ญญั ติ ในเอกสารแนบ 6 ของความตกลง CBTA ว่ าด้ วยระบบผ่ านแดน (transit) และการ
ขนส่ งในประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงจะยั งไม่ ใช้ บั งคั บกั บการดํ าเนิ นการตามความตกลง
CBTA “ระยะแรก” นี ;)
• แต่ ไม่ จํ าเป็ นต้ องวางเงิ นคํ ;าประกั นศุ ลกากร (customs bond) เพืX อการสั ญจรของยานพาหนะ
และตู้ บรรทุ กสิ นค้ าตามทีX ระบุ ไว้ ในบั นทึ กความเข้ าใจในการเริX มใช้ ความตกลง ‘ระยะแรก’
(‘Early Harvest’ MOU) และตามเจตนารมณ์ ของความในข้ อ 18 ของ CBTA (CBTA Article
18)
• แต่ ละประเทศจะดู แล (และแชร์ ) ลิ สต์ รายการหรื อทะเบี ยนใบอนุ ญาตขนส่ งทางถนนในอนุ
ภู มิภาคลุ่ มนํ ;าโขงและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวทีX ตนออก
• เจ้ าหน้ าทีX ศุ ลกากรของประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;น (กล่ าวคื อ ประเทศทีX ยานพาหนะเดิ นทาง
ไปถึ ง) ณ จุ ดผ่ านแดนทีX เข้ าร่ วมในการดํ าเนิ นการ “ระยะแรก” ตามพิ ธี สาร 1 นี ; จะเป็ นผู้ ตรวจ
ใบอนุ ญาตขนส่ งทางถนนและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวด้ วยการประทั บตราและลงวั นทีX ใน
เอกสารของยานพาหนะต่ างชาติ ขณะเข้ าและออกจุ ดผ่ านแดน
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• ประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาชนจี นลงนามบั นทึ กความเข้ าใจในการเริX มใช้ ความตกลง
CBTA “ระยะแรก” ในการประชุ มคณะกรรมการร่ วมครั ;งทีX สองทีX กรุ งฮานอย เมืX อเดื อน
พฤษภาคม 2017
• กั มพู ชา เมี ยนมาร์ และเวี ยดนามลงนามในบั นทึ กความเข้ าใจเมืX อเดื อนธั นวาคม 2017 ส่ วน
สาธารณรั ฐประชาชนลาวลงนามในบั นทึ กความเข้ าใจในการประชุ มคณะกรรมการร่ วม
CBTA เมืX อเดื อนมี นาคม 2018 โดยจะเริX มดํ าเนิ นการใช้ ความตกลง CBTA “ระยะแรก” ใน
เดื อนมิ ถุนายน 2018 นี =
• ขณะนี ; มี การแปลรายละเอี ยดในแผ่ นพั บเป็ นภาษาท้ องถิX นของทุ กประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ ม
นํ ;าโขง รวมทั ;งข้ อมู ลเกีX ยวกั บนํ ;าหนั กสู งสุ ดทีX อนุ ญาตของยานพาหนะและมิ ติ ทีXอนุ ญาตใน
ประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;น เพืX อเตรี ยมเผยแพร่ ในหน้ าเว็ บ GMS TTF
www.greatermekong.org/ttf
• ธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย (ADB) จะทํ าหน้ าทีX สั งเกตการณ์ การดํ าเนิ นการตามความ
ตกลง CBTA “ระยะแรก” และรายงานการดํ าเนิ นการให้ คณะกรรมการอํ านวยความสะดวก
ขนส่ งแห่ งชาติ และคณะกรรมการร่ วม CBTA ทราบ
• คณะกรรมการร่ วมจะประชุ มสองครั ;งต่ อปี (เป็ นการประชุ มหารื อแบบกั นเอง 1 ครั ;งและการ
ประชุ มอย่ างเป็ นทางการ 1 ครั ;ง)
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• รายละเอี ยดค่ าธรรมเนี ยมเพืX อบํ ารุ งรั กษาการใช้ ถนน (Road Usage Maintenance
Charge) จะเริX มใช้ นํ าร่ องในสาธารณรั ฐประชาชนลาวตามพิ ธี สาร 2 ของความตกลง
CBTA
• คาดว่ าเมี ยนมาร์ จะสามารถสรุ ปการเจรจาตามความตกลงทวิ ภาคี กั บไทยได้ ในปี
2018 ตามต่ อด้ วยประเทศเพืX อนบ้ านประเทศอืX น เพืX อเตรี ยมร่ วมดํ าเนิ นการตามความ
ตกลง CBTA “ระยะแรก” ตั ;งแต่ เดื อนมิ ถุ นายน 2020
• สไลด์ แนะนํ าการดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” ชุ ดต่ อไปคื อโมดุ ล 1
(B) ซึX งมี รายละเอี ยดเพิX มเติ มเกีX ยวกั บการปฏิ บั ติตามกฎระเบี ยบ (Compliance) ทีX
เกีX ยวข้ องกั บหน่ วยงานระดั บประเทศและผู้ ประกอบการขนส่ ง
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• สํ าหรั บรายละเอี ยดเพิX มเติ มเกีX ยวกั บการดํ าเนิ นการใช้ ความตกลง CBTA “ระยะแรก” เนื ;อหาของ
บั นทึ กความเข้ าใจ (MOU) ในการเริX มใช้ ความตกลง CBTA “ระยะแรก” สํ าเนาตั วอย่ างของ
ใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว สํ าเนาแผ่ นพั บรายละเอี ยดการดํ าเนิ นการใช้ ความตก
ลง CBTA “ระยะแรก” (EH Brochures) สามารถหาอ่ านได้ ทีX www.greatermekong.org/ttf
• โปรดติ ดต่ อธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย คุ ณ Kanya Sasradipoera (Kanyass@adb.org)
หากมี คํ าถามเกีX ยวกั บการดํ าเนิ นการใช้ ความตกลง CBTA “ระยะแรก”
ขอบคุ ณ
ดํ าเนิ นการภายใต้ โครงการ TA-8748 REG Sub-project 2 (SP2) ซึX งเป็ นการสนั บสนุ นการดํ าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติการด้ านการอํ านวยความสะดวกการขนส่ งและ
การค้ าในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง
โดยธนาคารเพืX อการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย (Asian Development Bank) และกระทรวงการต่ างประเทศและการค้ า ออสเตรเลี ย (Australian Government of Foreign
Affairs and Trade)
9

