การดํ าเนิ นการตามความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ าม
พรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง ‘ระยะแรก’
(CBTA ‘Early Harvest’ Implementation)
เอกสารเพืX อการฝึ กอบรม โมดุ ล 1 (B) - การปฎิ บัติตามกฎระเบี ยบ (Compliance Issues)
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)e
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บทนํ า
• บั นทึ กความเข้ าใจระยะแรก (the “Early Harvest” MOU) ทํ าขึ ;นบนพื ;นฐานข้ อผู กพั น
ภายใต้ ความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง (GMS
Cross-Border Transport Facilitation Agreement)
• การปฏิ บั ติตามกฎระเบี ยบจะอยู่ ภายใต้ เขตอํ านาจของประเทศต้ นทาง (home
country) หรื อประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;น (host country)
• “ประเทศต้ นทาง” คื อประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงทีX ผู้ ประกอบการขนส่ งจด
ทะเบี ยนธุ รกิ จและเป็ นสถานทีX ตั ;งของยานพาหนะทีX ผู้ ประกอบการใช้ ขนส่ ง
• “ประเทศทีG มี การขนส่ งเกิ ดขึ Mน” หมายถึ งประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงอืX นทีX
ยานพาหนะสั ญจรไปถึ ง โดยเป็ นส่ วนหนึX งของการขนส่ งทีX เกิ ดขึ ;นภายใต้ ความตกลงว่ า
ด้ วยการขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง “ระยะแรก”
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การปฏิ บัติตามกฎประเทศต้ นทาง (“Home” Country Compliance)
• แต่ ละประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขงสามารถออกใบอนุ ญาตขนส่ งทางถนนในอนุ ภูมิภาคลุ่ ม
นํ ;าโขง (GMS Road Transport Permit) และเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว (Temporary
Admission Document) แบบเข้ าออกไม่ จํ ากั ดเทีX ยวได้ สู งสุ ด 500 ฉบั บ ในการขอรั บ
ใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวนี ; ผู้ ขอต้ อง
1
2
3
4
5

จดทะเบี ยนเป็ นผู้ ประกอบการขนส่ งระหว่ างประเทศในประเทศต้ นทาง และปฏิ บั ติตามเงืX อนไข
ทั ;งหมดในข้ อ 2, 3, 4, 5 และ 6 ของเอกสารแนบ 9 ของความตกลง CBTA กล่ าวคื อ
พลเมื องชองประเทศต้ นทางต้ องเป็ นเจ้ าของและบริ หารกิ จการอย่ างน้ อย 51%
กิ จการไม่ ถู กลงโทษหรื อควํX าบาตรจากประเทศผู้ ออกเอกสาร มี ประวั ติกฎหมายไม่ ด่ างพร้ อย และไม่
อยู่ ระหว่ างการถู กฟ้ องล้ มละลายในขณะนี ;และ/หรื อทีX ยั งไม่ ยุ ติ
มี ความสามารถเชิ งวิ ชาชี พทีX จะดํ าเนิ นการ (ได้ แก่ ด้ านกฎหมาย การจั ดการปฏิ บั ติการ ความ
ปลอดภั ยทางถนน และด้ านเทคนิ คทีX เกีX ยวกั บธุ รกิ จขนส่ งทางถนนในประเทศทีX ตนวางแผนจะ
ดํ าเนิ นการ)
มี ฐานะการเงิ นมัX นคงและมี ประกั นภั ยความรั บผิ ดในการปฏิ บั ติการและ/หรื อความรั บผิ ดเชิ งสั ญญา
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การปฏิ บัติตามกฎประเทศต้ นทาง (ต่ อ)
• ผู้ ประกอบการต้ องดู แลให้ คนขั บและยานพาหนะปฏิ บั ติตามเงืX อนไขในการยอมรั บให้
เข้ าประเทศ ตามรายละเอี ยดในข้ อ 11-18 ของความตกลง CBTA หลั ก ซึX งเกีX ยวกั บ
a)
b)
c)
d)
e)

การจดทะเบี ยนยานพาหนะ
ข้ อกํ าหนดทางเทคนิ คของยานพาหนะ (มาตรฐานด้ านความปลอดภั ยและการปล่ อยไอเสี ย)
การมี หนั งสื อรั บรองการตรวจสอบเชิ งเทคนิ ค
ประกั นภั ยยานพาหนะบุ คคลทีX 3 ทีX กฎหมายกํ าหนด (สํ าหรั บเทีX ยวการเดิ นทางทั ;งหมด)
ใบอนุ ญาตขั บขีX ยานพาหนะ

• เจ้ าของ/ผู้ ประกอบการยานพาหนะต้ องลงนามในข้ อตกลงในหน้ า 5 ของเอกสาร
นํ าเข้ าชัX วคราว (TAD) ของรถแต่ ละคั น และต้ องตระหนั กถึ งเงืX อนไขการใช้ ทีX ระบุ ไว้ ใน
เอกสารดั งกล่ าวด้ วย
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•
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•

การปฏิ บัติตามกฎของประเทศทีG มี การขนส่ งเกิ ดขึ Mน (“Host Country” Compliance)
ยานพาหนะต้ องมี ต้ นฉบั บใบอนุ ญาตและเอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราวทีX ออกโดยหน่ วยงานผู้ เกีX ยวข้ อง
ในประเทศต้ นทางติ ดรถตลอดเวลา
เอกสารการนํ าเข้ าชัX วคราว (TAD) เสมื อนเป็ น “หนั งสื อเดิ นทาง” ของยานพาหนะ เจ้ าหน้ าทีX ศุ ลกากร
ณ จุ ดผ่ านแดนของประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;นต้ องลงนามหรื อประทั บตราและลงวั นทีX ณ พรมแดน
ขณะเข้ าและออกจากประเทศดั งกล่ าว
ขณะนี ; ไม่ มี ข้ อจํ ากั ดในแง่ ของจํ านวนครั ;ง/เทีX ยวทีX สามารถทํ าการขนส่ งข้ ามพรมแดนไปมา แต่ การ
พํ านั กในประเทศทีX มี การขนส่ 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 ายเส้ นทางหลวงตามทีX ระบุ ในพิ ธี สาร 1 ของความตกลง CBTA
ขณะเปิ ดตั วการดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” นี ; สาธารณรั ฐประชาชนลาวจะเปิ ด
เส้ นทางหลวงสาย NR3 และ NR9 จากห้ วยทราย (Houayxay) ไปยั งบ่ อเต็ น (Boten) และจาก
สะหวั นนะเขต (Savannakhet) ไปยั งแดนสะหวั น (Dansavanh) รวมทั ;งทางหลวงสาย NR13 จาก
บ่ อเต็ นไป Nong Nok Khiene
เมี ยนมาร์ จะเข้ าร่ วมการดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” ในเดื อนมิ ถุ นายน 2020
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•
•
•
•
•
•

การปฏิ บัติตามกฎของประเทศทีG มี การขนส่ งเกิ ดขึ Mน (“Host Country” Compliance) (ต่ อ)
ยานพาหนะต้ องปฏิ บั ติตามมาตรฐานเทคนิ คทีX เกีX ยวกั บนํ ;าหนั กยานพาหนะ นํ ;าหนั กบรรทุ กเพลา และมิ ติ รถทีX ใช้
กั บเครื อข่ ายเส้ นทางหลวงของประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;นสํ าหรั บกํ าหนดเทีX ยวการเดิ นทางทีX วางแผนไว้ (ซึX ง
อาจครอบคลุ มหลายประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่ มนํ ;าโขง)
เส้ นทางและนํ ;าหนั กต้ องได้ รั บการวางแผนโดยคํ านึ งถึ งเงืX อนไขข้ างต้ น เพราะการไม่ เคารพกฎ (ซึX งจํ าเป็ นต่ อ
การดู แลคุ ณภาพของเครื อข่ ายเส้ นทางหลวงภายใต้ ความตกลง CBTA) อาจส่ งผลให้ ถู กยกเลิ กใบอนุ ญาตและ
ไม่ ให้ ผู้ ประกอบการผู้ ละเมิ ดกฎเข้ าร่ วมในความตกลง CBTA “ระยะแรก”
เมืX อผู้ ประกอบการสั ญจรข้ ามพรมแดน รั บหรื อส่ งสิ นค้ าหรื อผู้ โดยสาร ณ จุ ดต่ างๆ ในเครื อข่ ายเส้ นทางหลวง
ภายใต้ ความตกลง CBTA (ตามรายละเอี ยดในพิ ธี สาร 1 ของความตกลง CBTA) ผู้ ประกอบการสามารถเข้ าถึ ง
ตลาดเช่ นเดี ยวกั บยานพาหนะประเภทและนํ ;าหนั กเดี ยวกั นของท้ องถิX นนั ;น
ไม่ อนุ ญาตให้ มี การรั บส่ ง 2 จุ ดในประเทศ (Cabotage) (ได้ แก่ การรั บและส่ งสิ นค้ าและผู้ โดยสาร
ภายในประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;น) เพราะการดํ าเนิ นการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” ต้ องเป็ นการ
ดํ าเนิ น “ข้ ามพรมแดน” เท่ านั ;น
โปรดปฏิ บั ติตามขี ดจํ ากั ดความเร็ ว ป้ ายจราจร และความปลอดภั ยทางถนนทัX วไป ซึX งรวมถึ งเมืX อยานพาหนะ
พวงมาลั ยซ้ ายขั บอยู่ บนถนนในประเทศทีX ใช้ รถพวงมาลั ยขวา (และในทางกลั บกั นด้ วย)
ยานพาหนะต้ องมี ประกั นภั ยความรั บผิ ดต่ อบุ คคลทีX สามทีX มี ผลถู กต้ องสมบู รณ์ ติ ดรถตลอดเวลา
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การปฏิ บัติตามกฎของประเทศทีG มี การขนส่ งเกิ ดขึ Mน (“Host Country” Compliance) (ต่ อ)
• สิ นค้ าทีX ขนส่ งต้ องยั งคงต้ องปฏิ บั ติตามขั ;นตอนศุ ลกากรในประเทศทีX ใช้ บั งคั บในปั จจุ บัน
(กล่ าวคื อ บทบั ญญั ติ ในเอกสารแนบท้ าย 6 ของความตกลง CBTA ว่ าด้ วยระบบผ่ านแดน
(transit) และการขนส่ งทางบนในอนุ ภูมิภาค จะยั งไม่ ใช้ บั งคั บกั บความตกลง CBTA
“ระยะแรก”)
• ทว่ าหากมี การจั ดการใดอยู่ ก่อนแล้ ว ผู้ ประกอบการสามารถใช้ ระบบอืX น (เช่ น ระบบของ
ประเทศนั ;นๆ) เพืX อดํ าเนิ นการศุ ลกากรผ่ านแดนให้ กั บสิ นค้ าทีX ขนส่ งโดยสอดคล้ องกั บการ
ปฏิ บั ติในปั จจุ บัน
• 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’
และตามเจตนารมณ์ ของความในข้ อ 18 ของความตกลง CBTA (CBTA Article 18)
• เจ้ าหน้ าทีX ศุ ลกากรของประเทศทีX มี การขนส่ งเกิ ดขึ ;น ณ จุ ดผ่ านแดนทีX เข้ าร่ วมในการ
ดํ าเนิ นการระยะแรกตามพิ ธี สาร 1 นี ; จะเป็ นผู้ ตรวจใบอนุ ญาตขนส่ งทางถนนและเอกสารการ
นํ าเข้ าชัX วคราว ด้ วยการประทั บตราและลงวั นทีX ในหนั งสื อ TAD ของยานพาหนะต่ างชาติ
ขณะเข้ าและออกจุ ดผ่ านแดน
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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)
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