เอกสารแนะน�ำ

การดำ�เนินการตามความตกลงว่าด้วย
การอำ�นวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำ�โขง (CBTA) ระยะแรก (Early Harvest)
ความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกด้านขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�ำ้ โขง
(CBTA) คืออะไร
 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง 6 ประเทศ (ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม) ได้

ให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกด้านขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ในปี 2558
 การให้สัตยาบันครั้งนี้ส่งผลให้ความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ บทบัญญัติบางส่วนในความตกลง CBTA มีเนื้อหา
ที่ล้าสมัย และจำ�เป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
 รัฐมนตรีคมนาคมของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงในฐานะสมาชิก “คณะกรรมการร่วม” ซึ่งมีหน้าที่รับ
ผิดชอบในการบริหารจัดการให้เกิดการดำ�เนินงานตามความตกลง CBTA ได้เห็นชอบเมื่อปี 2559 ให้มีการเริ่มใช้
ความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกด้านขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงระยะแรก (CBTA Early
Harvest) เมื่อปี 2561 และดำ�เนินการปรับปรุงความตกลง CBTA ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
 ดูรายละเอียดเนื้อหาความตกลง CBTA ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ www.adb.org/sites/default/files/publication/
29294/gms-cbta-instruments-history.pdf

ความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกด้านขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�ำ้ โขง
ระยะแรก (CBTA Early Harvest) คืออะไร
 “ความตกลงระยะแรก” เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ลงนามโดยประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง 6









ประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม 2561
ดูรายละเอียดเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ www.greatermekong.org/ttf
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงแต่ละประเทศสามารถออกใบอนุญาต
การขนส่ง (Permits) และเอกสารนำ�เข้าชั่วคราว (TADs) สำ�หรับรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไม่ประจำ�ทางที่ได้รับ
การคัดเลือกจำ�นวนไม่เกิน ๕๐๐ ฉบับ
กำ�หนดให้ใช้ยานพาหนะดังกล่าวได้ในเส้นทางและจุดผ่านแดนที่กำ�หนดไว้ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลง CBTA
ทั้งนี้ สำ�หรับประเทศลาว ในเบื้องต้นได้กำ�หนดให้สามารถทำ�การขนส่งเข้าออกประเทศได้เฉพาะ 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)
กำ�หนดให้ยานพาหนะต้องพกพาใบอนุญาตการขนส่ง และเอกสารนำ�เข้าชั่วคราว (TAD) ฉบับจริง ที่ออกให้โดย
หน่วยงานที่มีอำ�นาจของประเทศต้นทางของพาหนะนั้น ๆ (หมายถึงประเทศที่ยานพาหนะนั้น ๆ ขึ้นทะเบียน) และ
สามารถอยู่ในประเทศสมาชิกได้ไม่เกิน 30 วัน ในแต่ละครั้งของการเดินทาง
เอกสารนำ�เข้าชั่วคราว (TAD) เสมือนเป็น “หนังสือเดินทาง” ประจำ�ยานพาหนะ จะต้องได้รับการตรวจลงตราจาก
กรมศุลกากรของประเทศเจ้าบ้านทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในประเทศนั้น ๆ ไม่เกิน 30 วัน
ไม่มีการกำ�หนดจำ�นวนครั้งของการสัญจรข้ามไป-มาระหว่างชายแดนแต่อย่างใด
ดูตัวอย่างใบอนุญาตการขนส่ง และเอกสารนำ�เข้าชั่วคราว (TAD) ได้ที่ www.greatermekong.org/ttf

เดือนพฤษภาคม 2561

 ข้อกำ�หนดในความตกลง CBTA สำ�หรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน (โดยได้รับการยกเว้นอากรตามการควบคุมด้านศุลกากร)

มิได้รวมไว้ใน “ความตกลงระยะแรก” ซึ่งในส่วนนี้ หมายถึง แม้ว่ายานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้สามารถสัญจรข้ามแดน
ได้ โดยไม่ต้องชำ�ระภาษี และอากร และไม่จำ�เป็นต้องวางเงินประกันทางด้านศุลกากร นั้น แต่การดำ�เนินการเกี่ยวกับสินค้า
ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามพิธีการศุลกากรที่ดำ�เนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน (ได้แก่ มาตรฐานการนำ�เข้า/ส่งออกโดยการชำ�ระภาษี
และอากร การขอคืนภาษีอากร หรือการขอระงับภาษีอากรชั่วคราวโดยการใช้มาตรการขนส่งของประเทศ หรือระบบอื่น ๆ
ตามข้อตกลงแบบทวิ หรือพหุภาคี ที่เป็นการดำ�เนินการระหว่างประเทศที่มีการดำ�เนินการนั้น ๆ อยู่)

ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศจะขอรับใบอนุญาตการขนส่ง (Permits) และเอกสาร
นำ�เข้าชั่วคราว (TADs) ได้อย่างไร
 ในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงบางประเทศ มีการกำ�หนดหน่วยงานที่มีอำ�นาจในการออกใบอนุญาตการขนส่ง

และเอกสารนำ�เข้าชั่วคราว (TAD) เป็นหน่วยงานเดียวกัน ขณะที่ในบางประเทศ เป็นหน่วยงานที่แตกต่างกัน
 สำ�หรับประเทศไทย สามารถขอรับใบอนุญาตการขนส่งได้จากกรมการขนส่งทางบก
* กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (2) -271-8407-9 • และโทรสาร: +66 (2) -271-8409
ในส่วนของเอกสารนำ�เข้าชั่วคราว (TADs) ขอรับได้จากกรมศุลกากร
* กรมศุลกากร
1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (2) -667-6497 • และโทรสาร: +66 (2) -667-6944

 หน่วยงานทั้งสองแห่งนี้จะรวบรวมบัญชีใบอนุญาตการขนส่ง และเอกสารนำ�เข้าชั่วคราวที่ได้ออกให้แก่ผู้ประกอบการ โดย

เอกสารแต่ละฉบับจะมีหมายเลขอ้างอิง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าพนักงานของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงติดตามและบันทึก
การสัญจรไป-มาของยานพาหนะต่าง ๆ ได้
 ในการขอรับใบอนุญาตการขนส่ง และเอกสารนำ�เข้าชัว่ คราว ผูป้ ระกอบการ
จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในข้อที่ 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ตามทีภ่ าค
ผนวกที่ 9 ของความตกลง CBTA กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการจะต้อง ก) เป็น
ผูป้ ระกอบการขนส่งระหว่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากประเทศสมาชิก
ต้นทางทีอ่ อกใบอนุญาตการขนส่งและเอกสารนำ�เข้าขัว่ คราวให้ โดยจะต้อง
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูป้ ระกอบการของประเทศทีจ่ ดทะเบียนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 51) ข) ไม่เป็นผูท้ ต่ี อ้ งคำ�พิพากษา หรือถูกลงโทษจากประเทศ
ทีอ่ อกใบอนุญาตการขนส่งและเอกสารนำ�เข้าชัว่ คราว (TAD) โดยจะต้อง
ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดทางกฎหมาย และไม่ได้อยูร่ ะหว่างการฟ้อง
ร้องดำ�เนินคดี และ/หรือการล้มละลาย ค) มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และ
ประสบการณ์อย่างชัดเจนในการดำ�เนินงาน (โดยคำ�นึงถึงการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย การบริหารจัดการ ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยบนท้องถนนและ
การดำ�เนินธุรกิจการขนส่งทางถนนในประเทศทีม่ แี ผนจะทำ�การเดินรถ) และ
ง) มีหลักประกันและการคุม้ ครองทางการเงินสำ�หรับการรับผิด หรือความ
เสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามสัญญา และ/หรือการดำ�เนินงาน
 ในปี 2561 กำ�หนดให้ออกใบอนุญาตการขนส่ง และเอกสารนำ�เข้า
ชั่วคราวโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ หลังจากเวลานั้น หน่วยงานผู้
มีอำ�นาจออกเอกสารดังกล่าว จะพิจารณากำ�หนดค่าธรรมเนียมต่อไป

ผู้ประกอบการควรทราบในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ี
 ตามที่ได้มีการระบุไว้ในตัวบทหลักตามความตกลง CBTA และ

ความตกลงระยะแรก ผู้ดำ�เนินการต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
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ของความตกลง CBTA สำ�หรับการยอมรับรถ กล่าวคือ ข้อที่
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Greater Mekong Subregion
ที่ 11-18 ของความตกลง CBTA ในส่วนที่เกี่ยวกับ ก) การจด
Cross-Border Transport Facilitation
Agreement
ทะเบียนยานพาหนะ ข) ข้อกำ�หนดด้านเทคนิคของยานพาหนะ
Greater Mekong Subregion
ค) สภาพความพร้อมการรับรองด้านเทคนิค ง) ประกันภัย
Cross-Border Transport Facilitation
Agreement
รถยนต์ภาคบังคับสำ�หรับบุคคลที่สาม และ จ) ใบอนุญาตขับขี่
Greater Mekong Subregion
ยานพาหนะ
Cross-Border Transport Facilitation
Agreement
ผู้ประกอบการต้องรับทราบว่า ยานพาหนะที่นำ�มาใช้จะต้องมี
Greater Mekong Subregion
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Cross-Border
Transport
Facilitation
ระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์ รวมถึงมีการปล่อยก๊าซจาก
Agreement
Motor Vehicle
การเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นไปตามข้อกำ�หนดในประเทศต้นทาง
Temporary Admission
Document
Greater
Mekong ȷ
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ƈ ɁɣƘǌɅɋɅƎ
ɮɍ
Cross-Border Transport Facilitation
และเป็นไปตามมาตรฐานเชิงเทคนิคสำ�หรับน้ำ�หนักยานพาหนะ
ƺɆɳǁ
Ǝ ɹǕɑɅƒ
Agreement
เพลาบรรทุก และขนาดรูปทรงตามข้อกำ�หนดของประเทศ
Motor Vehicle
Greater Mekong Subregion
Temporary
Admission Document
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Cross-Border
ต้นทาง โดยดูข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมได้ที่
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Öøĕì÷ Transport Facilitation
Agreement
Motor Vehicle
Government
of
the
Kingdom
of Thailand
www.greatermekong.org/ttf
Temporary Admission Document
ŌļģĿĺŁĮĮ ŗŁŌĤŉœŁĳŁĻĿĮĿĨĹŉŒ ĥŁĹ
ผู้ประกอบการต้องตระหนัก และเคารพต่อข้อกำ�หนดการ
ƙɈɹǍƺǁȷƙȲȲɊƕɭƺ
Vehicle
Kingdom ofMotor
Cambodia
ควบคุมน้ำ�หนักของยานพาหนะ และหลักความปลอดภัยบน
Temporary Admission Document
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ท้องถนนของประเทศนั้น ๆ โดยจะต้องนำ�หลักการเหล่านี้ไปใช้ใน
ࠔࠤࠔࠦࠗ߾࠰࠳߾࠰ࠖߺ࠰ࠓ࠴ࠊ࠰
People’s Republic of China
การกำ�หนดตารางเวลา และการขนส่งบรรทุกต่าง ๆ การเพิกเฉย
Motor Vehicle
Temporary
Admission
Document
6әWKHRG}L7ҥPQKұS3KѭѫQJWLӋQYұQWҧL
ĺŁĭŁĸĿĮĿĸ
İĿŐī İĿĨŁĨ
ŀĪ İĿĨŁĭŃ
ŉĮĸŁĹ
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าวจะส่งผลให้มีการยกเลิก
Motor Vehicle
Lao People’s Democratic
Republic
ใบอนุญาตการขนส่ง รวมถึงการตัดสิทธิ์การประกอบการเดินรถของผู้
Temporary Admission Document
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ประกอบการภายใต้ความตกลง CBTA
Republic of the Union of Myanmar
ผู้ประกอบการการต้องควบคุมให้ ในแต่ละเที่ยวของการสัญจรอยู่ใน
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ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ในการขนส่งเข้าและออกประเทศนั้น ๆ โดยข้อ
Socialist Republic of Viet Nam
กำ�หนดด้านเวลานี้นำ�มาใช้กับตู้บรรทุกสินค้าเช่นกัน การเพิกเฉย หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเรียกค่าปรับ และ
การลงโทษอื่น ๆ รวมถึง การยกเลิกใบอนุญาตการขนส่ง และการตัดสิทธิ์การ
ประกอบการเดินรถของผู้ประกอบการภายใต้ความตกลง CBTA ตามที่กำ�หนดไว้ในความตกลงระยะแรก
ไม่อนุญาตให้มีการดำ�เนินการในลักษณะการค้าชายแดน (กล่าวคือ การขนส่งสินค้า หรือผู้โดยสารระหว่างจุดหมายปลาย
ทาง 2 แห่ง ที่อยู่ภายในประเทศต้นทาง โดยผู้ประกอบการขนส่งจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง) ผู้
ประกอบการที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนที่มิได้มีการกำ�หนดบทลงโทษอาจจะถูกยกเลิกใบอนุญาตการขนส่ง และ
ถูกตัดสิทธิ์การประกอบการเดินรถของผู้ประกอบการภายใต้ความตกลง CBTA
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แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง 5 ประเทศ (ไม่รวมเมียนมา) จะลงนามความตกลงระยะแรก และเริ่มต้นออกใบ

อนุญาตการขนส่ง และเอกสารนำ�เข้าชั่วคราว ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
 ข้อมูลล่าสุดและข่าวสารเพิ่มเติม จะประกาศผ่านเว็บ www.greatermekong.org/ttf ระหว่างการดำ�เนินการตาม “ความ
ตกลงระยะแรก”
 คาดว่าเมียนมาจะทำ�ความตกลงแบบทวิภาคีภายใต้จำ�นวนยานพาหนะ 200 คัน กับประเทศไทยในปี 2561 และกับ
ประเทศลาว และประเทศจีนในปี 2561 หรือ 2562 ก่อนเข้าร่วมความตกลงระยะแรก และ/หรือความตกลง CBTA อย่าง
เต็มรูปแบบ ในปี 2563
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