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บทคัดยอ

จากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของภาคการขนสงกระจายสินคา อันเนื่องมาจากการเปดเขต

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหประเทศในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวไมทันและยังไมพรอม

รบัมอืกับการขยายตวัเพือ่รองรบัปรมิาณสนิคาทีเ่พิม่ขึน้ สงผลใหผูประกอบการขนสงเกดิปญหาเรือ่ง

ความลาชาในการขนสงกระจายสินคาในภูมิภาคเนื่องจากสินคาจํานวนมากเกิดการกระจุกตัวเพราะ

ดานตรวจปลอยสินคาไมทันโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาผานแดน โดยเฉพาะสินคาในอุตสาหกรรมหลัก

ของไทย เชน สินคาอุปโภคบริโภค อาหาร ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต และอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

นอกจากนั้น การขนสงสินคาผานแดน ณ จุด ผานแดน ยังพบวามีอุปสรรค และ ปญหาในเรื่องของ

กฎระเบียบ และกระบวนการที่ซับซอนทําใหเกิดความลาชาในการขนสงกระจายสินคา ซ่ึงจะสงผล

กระทบโดยตรงตอประสิทธภิาพการจดัสงทีไ่มสอดคลองความตองการของลกูคาในการขนสงกระจาย

สนิคาท่ีตองการความรวดเรว็และทนัเวลาในปจจบุนั ซึง่ปญหาเหลานีจ้ะสงผลตอความสามารถในการ

แขงขนัของธรุกจิโลจสิตกิสและการขนสงกระจายสนิคาในระยาวของประเทศ ดงันัน้จงึมคีวามจาํเปน

ท่ีตองทําการศึกษาความสอดคลองของกฎหมายทีเ่กีย่วของในปจจบุนั เชน ขอตกลงวาดวยการขนสง

ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS Cross Border Transportation Agreement: GMS 

CBTA) กรอบความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกแกสินคาผานแดน (ASEAN Framework 

Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) เปนตน เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐาน

และการอํานวยความสะดวกดานการขนสงสินคาผานแดนใหกับผูประกอบการไทย

คําสําคัญ: โลจสิตกิส ขนสงขามแดน ความรวมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุมแมนํา้โขง ความตกลง

 วาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
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Abstract

Thailand centrally located position in ASEAN, that resulting in dramatically increase

more liberalized regional trade. This results in emerging as the role of cross-border

logistics transportation and distribution regional hub of goods in variety of rapid 

industrialization Thailand flagship’s industries, particularly, group of foods, consumers, 

automotive & spare-parts, electrical and electronics, Although, this advantages along

with the establishment of the AEC give rise opportunities in cross-border trade,

especially goods traffic throughput along CLMV corridor. In contrast, information 

technology inequality and information technology infrastructure inadequate include poor 

coordination of cross border agreement/laws/policy between shipper and consignee 

countries and between cross border control authorities at central and local. This 

leads to lack of customs procedures across the borders and cross border inspection 

standardized, which leads to transparency in the legal environment and bureaucratic 

procedures. This results in delay and bottleneck in cross border transportation.

The affect is not only lead to blocking the significant trend of logistics transportation 

and distribution business, which contained in Thailand’s competitiveness policy in the 

part of “Thailand to Regional Logistics Transportation and Distribution Hub”, but also 

reduce competitiveness in facilitating and enhancing export of flagship industries.

Therefore, the purpose of this research aims to study how to facilitate cross-border 

transport and provides significant issues lead to improve cross border transportation 

standardized for Thai’s Logistics Service Provider (LSP) by describe and illustrate key 

issues that are incorporation of the Greater Maekong Subregion Cross Border

Transportation Agreement (GMS CBTA), ASEAN Framework Agreement on the 

Facilitation of Goods in Transit and Cross-Border Transport Facilitation Act B.E. 2556. 

Keywords: Logistics, cross-border, GMS, CBTA 
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บทนํา

การขนสงคมนาคมและโลจิสติกสระหวาง

ประเทศในการเชื่อมโยงการคาการลงทุน ถือไดวา

เปนกุญแจสําคัญตอการพัฒนาดานการคาการ

ลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะอยางภายหลังจาก

การเปดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) จะมีปริมาณ

สินคาไหลผานในประเทศโดยผานชองทางการ

ขนสงทางถนนเพิ่มสูงมากเน่ืองจากประเทศไทย

เปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาค จาก

ผลวิเคราะหขอมูลของ IMF World Economic 

Outlook Database ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558

พบวา GDP ในกลุ มประเทศใหมในอาเซียน 

(Emerging Countries) จะมอีตัราการเจรญิเตบิโต

อยูที่รอยละ 6.6 ซ่ึงสูงกวาอัตราเฉลี่ยของการ

เจริญเติบโตของ GDP ทั่วโลก นอกจากนี้ การคา

ชายแดนระหวางกลุมประเทศพมา กัมพูชา และ

สปป. ลาว จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากขึ้น 

ซึ่งจะทําใหการขนสงสินคาผานแดนมีปริมาณเพิ่ม

มากขึน้ ดวยเหตน้ีุ การจัดการเร่ืองการขนสงสนิคา

ผานแดนทีมี่ประสทิธิภาพจึงมบีทบาทสาํคญัในการ

อํานวยความสะดวกใหประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถสงสินคาผานแดนระหวางกันดวยระยะ

เวลาอันรวดเร็ว สะดวก และอยูภายใตกฎเกณฑ

และขั้นตอนเดียวกัน เพี่อบรรลุเปาหมายในการ

เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market 

and Production Base) ตามที่ระบุไวในพิมพเขียว

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน นอกจากน้ัน 

ความตองการการขนสงกระจายสินคาในระบบ

ซัพพลายเชนของระบบอุตสาหกรรมเน่ืองมาจาก

การที่ไทยเปนหน่ึงในฐานการผลิตรวมของภูมิภาค

และเปนประตูที่สําคัญในการสงออกไปยังประเทศ

ตาง ๆ ของภูมิภาคสงผลใหเกิดการลงทุนจาก

ผูประกอบการทัง้ในประเทศและจากบรษัิทขามชาติ 

โดยปจจุบันไดมีผูประกอบการโลจิสติกสขามชาติ

หลายกลุ มเข ามาดําเ นินธุรกิจโลจิสติกส  ใน

ประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูประกอบการดานโลจิสติกสและการขนสงจาก

ประเทศในกลุมยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนที่เขามา

ดําเนินกิจการ หรือ เขามารวมทุนกับผูประกอบ

การไทยในการใหบริการโลจิสติกสและตั้งศูนย

กระจายสินคา ผลจากการลงทุนดังกลาวสงผลให

ประเทศไทยเปนศูนยการของการขนสงกระจาย

สินคา (Logistics and Transportation Hub of 

ASEAN) 

 จากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของภาค

การขนสงกระจายสินคา ทําใหประเทศในภูมิภาค

อาเซยีนปรบัตวัไมทนัและยงัไมพรอมรบัมอืกับการ

ขยายตัวเพื่อรองรับปริมาณสินคาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง

กระบวนการทํางานที่ซับซอน ไมอํานวยความ

สะดวกตอผูประกอบการสงผลใหเกิดปญหาเรื่อง

ความลาชาในการขนสงกระจายสินคาในภูมิภาค

เน่ืองจากสนิคาจํานวนมากเกิดการกระจุกตวัเพราะ

ดานตรวจปลอยสินคาไมทันโดยเฉพาะอยางยิ่ง

สินคาผานแดน นอกจากนั้น การขนสงสินคาผาน

แดน ณ จุด ผานแดน ยังพบวามีอุปสรรค และ 

ปญหาในเร่ืองของกฎระเบียบ และกระบวนการที่

ซับซอนทําใหเกิดความลาชาในการขนสงกระจาย

สินคา ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพ

การจัดสงที่ไมสอดคลองความตองการของลูกคา

ในการขนสงกระจายสินคาที่ตองการความรวดเร็ว

และทันเวลาในปจจุบัน ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะสงผล
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ตอความสามารถในการแขงขนัของธุรกิจโลจิสตกิส

และการขนสงกระจายสนิคาในระยาวของประเทศ

ปญหาและอปุสรรคของการขนสงสินคา

ผานแดน 

 ในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศ การ

ขนสงระหวางประเทศทางบก แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ

 (1) การขนสงสินคาผานแดน (Transit or 

Transshipment Cargo)
1
 คือ การขนสงระหวาง

ประเทศที่ผานดินแดนของประเทศหน่ึงขามไปยัง

อกีประเทศหน่ึงโดยทีส่นิคาเหลาน้ันจะทาํการเพยีง

แคการนําผาน หรอื สงผานประเทศหรือการถายลาํ 

(Transit or Transshipment Cargo) โดยอาจ

มีหรือไมมีกิจกรรมการถายลํา ซึ่งอาจมีการใช

รูปแบบการขนสงมากกวา 1 รูปแบบ สําหรับ

ประเทศที่ ไม มีทางออกสู ทะเล (Land-lock 

Country)
2
 หรือ Hinterland โดยมีการขนสง

มากกวา 2 รูปแบบขึ้นไป ซึ่งเรียกวา การขนสงตอ

เน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 

ก็เปนได และรูปแบบการขนสงที่แตกตางกันตั้งแต

สองรูปแบบขึ้นไปภายใตสัญญาขนสงตอเน่ือง

หลายรปูแบบภายใตสญัญาฉบบัเดียวโดยขนสงจาก

สถานที่ซึ่งผูประกอบการขนสงตอเน่ืองไดรับมอบ

ของในประเทศหน่ึงไปยังสถานที่ซึ่งกําหนดใหเปน

สถานที่สงมอบของในอีกประเทศหน่ึง เชนการ

ขนสงสินคาจากประเทศไทยผานประเทศลาว 

เวียดนามไปยังจีน ดังน้ัน จึงประเทศที่เก่ียวของ

อยางนอยสามประเทศ ซึ่งการขนสงสินคาผาน

ราชอาณาจักรโดยมิไดใชประโยชนหรือนําไปสราง

รายไดใหเกิดขึ้นในประเทศ สินคาประเภทนี้จะไมมี

ภาระในอันที่จะตองเสียภาษีและไมมีภาระในอันที่

จะตองขออนุญาตนําเขาและสงออก

 (2) การขนสงสนิคาขามแดน (Cross Border 

Cargo-Transportation) เปนการขนสงออกไป 

(Export) หรือ นําเขา (Import) ซึ่งสินคาที่ทําการ

ขามแดนดังกลาว จะเปนการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศจากประเทศหน่ึงขามไปยงัอกีประเทศหน่ึง 

โดยมีประเทศที่เก่ียวของในการสงสินคาเพียงแค

2 ประเทศ เชน การขนสงสินคาจากประเทศไทย

ไปยัง สปป.ลาว ซึ่งสินคาดังกลาวจะถูกใชใน

ประเทศปลายทาง หรือใชเพื่อการสงตอก็เปนได 

ซึง่การขนสงสนิคาขามแดนจะตองมพีธีิการสาํแดง

สินคา พิธีการศุลกากร การนําสงอากร

 จากนิยามของกิจกรรมการขนสงสินคา

ระหวางประเทศทางถนนจะเห็นไดวาการขนสง

สินคาผานแดนและการขนสงขามแดนมีนิยามที่

แตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม การขนสงทั้งสอง

ประเภทก็มีความสัมพันธกัน เน่ืองจากการขนสง

สินคาขามแดนเปนขั้นตอนหน่ึงของการขนสง

1 
สินคาผานแดน (Transit Cargo) ใชสําหรับประเทศ Land locked Country ตามอนุสัญญาบาเซโลนา ค.ศ. 1921 สินคาถายลํา 

 (Transshipment Cargo) เปนตาม มาตรา 58 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469)

2 
พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ออกมาบังคับใชเพื่อสนับสนุนการคาระหวางประเทศตามความผูกพัน

 ที่ประเทศไทยมีตอนานาประเทศอีกดวย โดยมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี บัญญัติวา “การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ”

 หมายความวา การรบัขนของโดยมรีปูแบบการขนสงทีแ่ตกตางกันต้ังแตสองรปูแบบขึน้ไปภายใตสญัญาขนสงตอเน่ืองหลายรปูแบบ

 ฉบับเดียว โดยขนสงจากสถานที่ซึ่งผูประกอบการขนสงตอเน่ืองไดรับมอบของในประเทศหน่ึงไปยังสถานที่ซึ่งกําหนดใหเปน

 สถานที่สงมอบของในอีกประเทศหนึ่ง
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สินคาผานแดน ซึ่งในปจจุบันมีการขนสงผานแดน

ทางถนนไปยังประเทศในกลุ มGMS (Greater 

Mekhong Sub-Region) หรืออนุภูมิภาคลุมแมนํ้า

โขง 6 ประเทศ ประกอบไปดวย ไทย พมา ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต มีจํานวนมาก

ซึง่จะเห็นไดวามีปริมาณสนิคาและจํานวนรถบรรทกุ

วิ่งผานตอวันจํานวนมากในขณะเดียวกันก็มีปญหา

บางประการซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคในการขนสง

สินคาผานแดนและขามแดน ดังนี้
3

 1. ระเบียบกฎเกณฑและมาตรฐานเก่ียวกับ

การขนสงของแตละประเทศมีความแตกตางกัน 

เชน มาตรฐานรถบรรทุก ใบอนุญาตขับขี่ หรือ

ใบอนุญาตตางๆ เปนตน

 2. การไมมีกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ

การขนสงสินคาผานแดนและการขนสงสินคา

ขามแดนอยางชัดเจน หรือ มีไมเพียงพอ

 3. ระเบียบพิธีการและขั้นตอนในการขาม

แดนซึ่งมีความยุงยากและซับซอนกอใหเกิดความ

ลาชา ในการขนสง 

 4. เอกสารการขนสงที่ใชในการขนสงผาน

แดนมีมากเกินความจําเปนและมีการไมยอมรับ

เอกสารซึ่งกันและกัน

 5. การขาดการประสานงานของหนวยงาน

ตางๆ ณ จุดพรมแดน ของทั้งสองประเทศ ซึ่งกอ

เกิดการตรวจสอบที่ซํ้าซอนและมีตนทุนสูงขึ้น

 6. ความแตกตางทางเทคนิค เชน ประเทศไทย

และมาเลเซียมีกฎจราจรที่กําหนดใหการขับรถ

ตองชิดซาย ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานอื่นๆ เชน 

ประเทศลาว กัมพชูา เวยีดนาม และจีน มกีฎจราจร

ให ขับรถชิดขวาซึ่งหากมีการขนสงข ามแดน

การขนสงจากประเทศไทยเขาไปประเทศลาวก็อาจ

เกิดอุปสรรคในการขับขี่และเกิดความไมปลอดภัย

แกคนขับอีกดวย

 เน่ืองจากประเทศลาวเปนดานที่สําคัญ

สําหรับการขนสงสินคาทางถนนและการกระจาย

เพื่อการอุปโภคบริโภค และขนสงกระจายสินคา 

ในระบบโซอุปทานของอุตสาหกรรม (Industrial 

Supply Chain) เชื่อมโยงฐานการผลิตสินคา

ระหวางประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ 

ประเทศจีนตอนใต ในแนวเสนทางเศรษฐกิจ

ตะวนัออก – ตะวนัตก และเหนือใต (North-South 

and East – West Economics Corridor: EWEC) 

ดานฝงตะวันออกของอาเซียน (ชายฝงมหาสมุทร

แปซิฟก) อีกทั้งยังเปน ประตูที่สําคัญในการสง

สินคาออกไปยังภูมิภาคตางๆ ในโลก ซึ่งเสนทาง

และดานที่สําคัญ ไดแกเสนทางถนนสาย R9 และ 

R12 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 (a) และ (b) และ 

เสนทางของการขนสงสินคาผานแดน ดังแสดงใน

ตารางตอไปนี้ 

3 
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนการดําเนินการตามความตกลงดานการขนสงทางถนนระหวางประเทศไทยกับ

 ประเทศเพื่อนบาน, สถาบันการขนสงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม. หนา 208.
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แผนภาพ เสนทางการขนสงสินคาผานแดนทางถนนเชื่อมโยงกับกลุม GMS

   (a) (b)

ที่มา: แผนภาพ ASEAN Development Bank (ADB): GMS Transportation Economics Corridors

 แผนภาพที่ 1 (b) กองสงเสริมเศรษฐกิจสัมพันธและความรวมมือ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ตารางที่ 1 เสนทางการขนสงสินคาทางบกผานดานชายแดนที่สําคัญ 

เสนทาง แนวเสนทาง

R9 ผานดานชายแดนที่จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว – กวางจิ ฮานอย 

ประเทศเวียดนาม – เขตปกครองตนเองกวางสีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน

R12 ผานดานชายแดนที่จังหวัดนครพนม – แขวงคํามวน สปป.ลาว – หาติ๋ง เหงอัน หานาม ฮานอย 

ประเทศเวียดนาม - เขตปกครองตนเองกวางสีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ซึง่ปจจุบนัการขนสงทางถนนระหวางไทยกับ 

สปป.ลาว ไมไดมีการกําหนดโควตาของรถบรรทุก 

และมีอตัราการเพิม่ขึน้ของปรมิาณรถบรรทกุอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

การรวมมือของภาคอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

ไทย – ลาว – เวียดนาม – พมา สงผลใหเกิดความ

แออดัและการคอยควิ ของรถบรรทกุผานแดน และ 

เปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหตนทุนการประกอบการ

ของผูประกอบการขนสงสินคาสูงขึ้น 

ปญหาและสถานการณปจจุบันของการปฏิบัติ

งานของหนวยงานทีเ่ก่ียวของกับการนําเขาและ

สงออกสินคาชายแดนไทย-ลาว

สาเหตุของปญหาของการที่รถบรรทุกไม

สามารถผานแดนไดก็เน่ืองมาจากปญหาความ

แตกตางทางเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ

พิธีการทางศุลกากรระหวางไทยกับลาว เนื่องจาก

ประเทศลาวขาดความพรอมดานเทคโนโลยี ขาด

การเชื่อมโยงของเครือข ายขอมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงานที่เก่ียวของดานพิธีการ
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ทางศุลกากร การประกันภัย ดานภาษีและคา

ธรรมเนียม ทําใหการออกใบอนุญาตในการนําเขา

สงออกเกิดความลาชา อกีทัง้ระบบการคาของลาว

ยงัไมมคีวามเปนสากล กฎหมายและกฎระเบียบ ขอ

บังคับทางการคามีความไมแนนอน เปลี่ยนแปลง

บอยครั้ง เจาหนาที่ที่เกี่ยวของยังไมมีความรูเพียง

พอในการสรางความรูความเขาใจตอผูประกอบ

การทัง้สองฝายไดสงผลตอมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของกระบวนการพิธีการศุลกากรประกอบกับ

ขั้นตอนการผานแดนที่ซํ้าซ อนขาดความเปน

มาตรฐานตามกรอบความตกลงอาเซียนวาดวย

การอํานวยความสะดวกดานการขนสง (ASEAN 

Framework Agreement on Transport Facility

Goods in Transit: AFATGIT) โดยเฉพาะดาน

สิทธิในการขนสงและบรรทุกสินคาผานแดนที่จะมี

สิทธิในการยกเวนภาษีและคาธรรมเนียม ทําให

ผูประกอบการขนสงไมสามารถขนสงสินคาผาน

แดนไดสะดวกรวดเร็วสงผลใหผู ประกอบการ

โลจิสติกสมีคาใชจายและตนทุน โลจิสติกสในการ

ขนสงและกระจายสินคาที่เพิ่มขึ้น เชน คาจาง คา

ทํางานลวงเวลา ดอกเบ้ีย คาเสียโอกาสในการ

ขนสงสินคาซึ่งถือเปนตนทุนหลักของระบบโซ

อุปทาน 

 กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา

ผานแดน

จากปญหาความลาชาและอุปสรรคของ

การขนสงสินคาผานแดนดังกลาวขางตนทําใหผู

ประกอบการ โลจิสติกสสูญเสียความสามารถใน

การแขงขนั ดังน้ันเพือ่การขจัดอปุสรรคทางการคา

และอํานวยความสะดวกทางการคาจึงมีการจัดทํา

ความตกลงขึน้ฉบบัหน่ึง คอื อนุสญัญาบารเซโลนา

วาดวยเสรีภาพในการผานแดน(Convention and 

Statute on Freedom of Trsnsit, Barcecelona, 

1921) ขึ้นซึ่งเปนความตกลงฉบับแรกที่อางหลัก

เสรีภาพการผานแดนโดยการกําหนดสิทธิของ

การจราจรผานแดนหรือการขนสงผานแดนใหแก

ประเทศที่ไมมีทางออกติดทะเล (Landlocked 

country) โดยกําหนดหลักการวาประเทศภาคีตอง

อาํนวยความสะดวกแกการขนสงผานแดน โดยตอง

ไมมกีารเลอืกปฏิบตัแิละไมจัดเก็บภาษีพเิศษสาํหรบั

การนําเขา-สงออก อยางไรก็ตามประเทศภาคยีงัคง

มสีทิธิทีจ่ะกําหนดกฎเกณฑการหามหรอืกํากับดแูล

การขนสงผานแดนได เชน กฎเกณฑเกี่ยวกับความ

มัน่คงของประเทศ นอกจากอนุสญัญาดงักลาวแลว 

การอํานวยความสะดวกการขนสงผานแดนและ

ขามแดนยังคงปรากฏในความตกลงทั้งในระดับ

ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เชน กรอบความตกลงวา

ดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา

ผานแดน (ASEAN Framework Agreement on 

the Facilitation of Goods in Transit), ความ

ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภาค

ลุมแมน้ําโขง (GMS Cross-Border Transport 

Agreement-CBTA), ความตกลงระหวางรัฐบาล

แหงรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามเพื่อการอํานวยความสะดวก

ในการขนสงสนิคาและบคุคลขามพรมแดน (Cross-

Border Transport Agreement : CBTA) เปนตน 

แตอยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีความตกลงระหวาง

ประเทศการขนสงสินคาผานแดนและการขนสง

สินคาขามแดนในประเทศในกลุม GMS (Greater 

Mekhong Sub-Region) ก็มปีญหาบางประการซึง่

กอใหเกิดอุปสรรคในการขนสงสินคาผานแดนและ
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ขามแดน ดงัน้ันประเทศตางๆในภูมภิาคอาเซยีนจึง

ไดมีการจัดทําความตกลงระหวางประเทศในระดับ

ภูมิภาคเพื่อเปนกรอบกฎเกณฑในการขนสงสินคา

รวมกันทั้งในเรื่องของยานพาหนะที่ใชในการขนสง

สินคาระหวางประเทศ ขอบังคับการจราจรและ

เสนทางการจราจร พิธีการตรวจ ณ จุดพรมแดน 

ศุลกากร การขนสงสินคาอันตรายและสินคา

เนาเสียงาย เปนตน และเพื่ออํานวยความสะดวก

ในการขนสงสนิคาขามพรมแดนระหวางประเทศใน

กลุม ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการขนสงสินคาใน

ภูมภิาค ชวยลดตนทนุการขนสง ลดระยะเวลาการ

ดําเนินพิธีการผานแดน ลดความซํ้าซอนและความ

ยุงยากของกระบวนการขนสินคาผานแดน และ

ลดปญหาความลาชาและความเสียหายของสินคา

ระหวางการขนสงทําใหการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ กรอบความตกลง

ระหวางประเทศดังกลาว ไดแก

• ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน

  ในอนุภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross-

  Border Transport Agreement-CBTA)

 • กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการ

  ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ (ASEAN 

  F r amewo r k  Ag r e emen t  o n 

  Multimodal Transport)

 • กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการ

  อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา

  ผ านแดน (ASEAN Framework 

  Agreement on the Facilitation of 

  Goods in Transit)

 1. ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน

ในอนุภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross-Border 

Transport Agreement-CBTA)

ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน

ในอนุภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross-Border 

Transport Agreement-CBTA) เปนความรวมมอื

ของประเทศสมาชิก 6 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) โดยโครงการ

ดังกลาวไดริเริ่มขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2535 โดยมี

ธ น า ค า รพั ฒน า เ อ เ ชี ย  ( ADB :  A s i a n 

Development Bank) เปนผูใหการสนับสนุนหลัก
4 

 โครงการ GMS มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม

ให  เ กิดการขยายตัวทางการค า การลงทุน

อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุน

การจ างงานและยกระดับความเป นอยู ของ

ประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น สงเสริมและพัฒนา

ความรวมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหวาง

กัน ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริม

กันอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมและเพิ่มขีด

ความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวที

การคาโลก นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมความรวมมือ

ในการอํานวยความสะดวกดานการขนสงขาม

พรมแดน และสงเสริมการประกอบการขนสงสนิคา

และคนโดยสารทางถนน รวมทัง้การขนสงตอเน่ือง

หลายรูปแบบโดยการทําใหกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขั้นตอนและพิธีการทั้งหลายที่เก่ียวกับการขาม

พรมแดนของประชาชน ยานพาหนะและสินคาที่

เก่ียวกับความรับผิดชอบของผูประกอบการขนสง

4 
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กองสงเสริมเศรษฐกิจสมัพนัธและความรวมมอื), “โครงการพฒันาความรวมมอืทางเศรษฐกิจในอนุ

 ภูมิภาค: Greater Mekhong Subregion (GMS)”, [Online] http://www.mfa.go.th/business/1092.php (accessed 1 

 January 2018).
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ระหวางประเทศมีความเรียบงายและเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน
5
 

 ภายใตความตกลง CBTA ผูขบัขีย่านพาหนะ 

ผูประกอบการขนสงสนิคาและคนโดยสารสามารถ

ขนสงสินคาขามพรมแดนทางถนนลุมแมนํ้าโขงได
6

โดยความตกลงดังกลาวชวยสงเสริมสนับสนุนการ

ลดขอจํากัดในการขนถายสนิคา (trans-shipment) 

และจุดตรวจ (intermediary stop) ชวยใหลดระยะ

เวลาในการขนสงสินคาขามแดน
7
 

 ความตกลง CBTA ไดกําหนดแนวทางใน

ทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อใหประเทศ

สมาชิกตองดําเนินการตามกฎระเบียบในแนวทาง

เดียวกันและลดอุปสรรคที่มิใชทางกายภาพใน

การขนสงสินคาผานแดนในเขตลุมแมน้ําโขงโดย

ครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
8
 

 (1) การอํานวยความสะดวกของพิธีการ

ขามแดน โดย การดําเนินพิธีการศุลกากรแบบ

ตรวจเบ็ดเสร็จใน จุดเดียว โดยจะดําเนินการใน

พื้นที่ควบคุมรวมของประเทศขาเขา (Common 

Control Area : CCA) ซึ่งได ถูกแบงออกเปน

2 รูปแบบ ดังนี้

 รูปแบบที่ 1 การตรวจปลอยสินคาในบริเวณ

เดียวกัน (Single – Window Inspection : SWI) 

เจาหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของจะตองดําเนิน

การรวมกันและในเวลาเดียวกัน

 รูปแบบที่ 2 การตรวจเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

(Single – Stop Inspection : SSI) เจาหนาที่ของ

ทั้งสองประเทศตองใหความชวยเหลือตอกันเทาที่

จะเป นไปได ในการปฏิบัติงานของตน โดยที่

เจาหนาที่ของประเทศที่มีพรมแดนติดกันจะดําเนนิ

การเก่ียวกับการตรวจสอบของตนรวมกันและ

พรอมกัน อยางไรก็ตาม ในกรณีสภาพพื้นที่ไมเอื้อ

ตอการจัดตัง้ดานควบคมุทีม่ลีกัษณะหลงัชนกันตรง

พรมแดนได เจาหนาที่ควบคุมของภาคีหนึ่งจะตอง

ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติหนาที่ของตนในดินแดน

ของภาคีอื่นได

 (2) การเคลื่อนยายขามพรมแดนของบุคคล

ที่ เ ก่ียวข อง กับการขนส ง (c ross-border 

movement of persons ) เชน วีซาสําหรับบุคคล

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานขนสง

 (3) การกําหนดระบบการจราจรสําหรับ

การนําผาน (Transit traffic regimes) ไดแก

การยกเวนการตรวจสินคาทางกายภาพ การวาง

หลักประกัน การควบคุมการขนสง และการตรวจ

สอบทางเกษตรและทางปศุสัตว 

5 
ศาสตราจารย ดร.ไผทยชิต เอกจริยกร, “วิเคราะหรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกสินคาขามพรมแดน พศ...”,

 เอกสารประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา, Online Available at http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_97.pdf

 (เขาถึงเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561).

6 
Asian Development Bank. “Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement [Blog Post]”, 

 http://www.gms-cbta.org/cross-border-transport-agreement (accessed 2 January 2018). 

7 
Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement - GMS CBTA [Online], http://www.gms-cbta.org/

 cross-border-transport-agreement (accessed 1 January 2018).

8 
[Online] http://www.adb.org/countries/gms/sector-activities/transport (accessed 1 January 2018).
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 (4) กําหนดคุณสมบัติ (requirements) 

ของยานพาหนะทางบกที่จะสามารถเดินทางขาม

พรมแดนได โดยอนุญาตใหพาหนะสามารถดําเนิน

การขนสงจนถึงจุดหมายปลายทางในประเทศ

สมาชิกไดโดยไมตองมีการเคลื่อนยายเปลี่ยนถาย

สินคา

 (5) การแลกเปลี่ยนสิทธิทางการคา และ

 (6) โครงสรางพืน้ฐานตางๆ (infrastructures)

เชน ทางถนน สะพาน สัญญาณการจราจรและ

เครื่องหมายสัญลักษณตางๆ

 2. กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการ

อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน 

(ASEAN Framework Agreement on the 

Facilitation of Goods in Transit)

 กรอบความตกลงอาเซยีนวาดวยการอาํนวย

ความสะดวกในการขนสงสนิคาผานแดน (ASEAN 

Framework Agreement on the Facilitation of 

Goods in Transit) เปนความตกลงระดับภูมิภาค 

ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุส

ซาราม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย พมา ลาว เวียดนาม 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร โดยความตกลงนี้

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดรวมลงนามเมื่อวันที่ 

16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ กรุงฮานอย ประเทศ

เวียดนาม 

 กรอบความตกลงฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานของเขตการคาเสรีอาเซียนใหมี

ระบบการขนสงผานแดนที่มีประสิทธิภาพและมี

เอกภาพ ประสานและทําใหกฎระเบียบขอบังคับ

เก่ียวกับการขนสง การคา ศุลกากรมีความเรียบ

งาย โปรงใสกอใหเกิดระบบการขนสงผานแดน

ในอาเซียนที่ไดผล มีประสิทธิภาพและเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน
9
 ทั้งนี้ กรอบความตกลงกําหนด

ฉบับน้ีจะใชกับการขนสงสินคาผานแดนเทาน้ัน 

สวนสนิคาขามแดน จะแยกไวในความตกลงอกีฉบบั 

และคู สัญญาจะใหสิทธิภาคีคู สัญญาอื่นในการ

บรรทุกและถายสินคาที่มีจุดหมายปลายทางอยูใน

หรือมาจากภาคีคูสัญญา

 กรอบความตกลงฉบับน้ีกําหนดใหการขนสง

ผานแดนจะตองไมทําใหเกิดความลาชาหรือถูก

กีดกันและ ภาคีคูสัญญาจะไดรับสิทธิพิเศษในการ

ขนสงสินคาผานแดนโดยไดรับการยกเวนการ

จัดเก็บภาษีและคาบริการอื่นๆ เวนแตที่เก็บเพื่อ

บริการเฉพาะอยางที่เ ก่ียวเน่ืองกับการขนสง

ดงักลาว นอกจากน้ัน รถบรรทกุหรอืตูคอนเทนเนอร

ทีม่กีารปดตราประทบัจะไมตองถูกตรวจทีส่าํนักงาน

ศุลกากรระหวางการเดินทาง เวนแตในกรณีพิเศษ

เพื่อปองกันการกระทําผิด เชน การลักลอบขน 

อนุญาตใหเจาหนาที่ศุลกากรของภาคีคู สัญญา

ฝายหน่ึงสามารถตรวจสอบสินคา ณ ที่ทําการ

ศุลกากรหรือบริเวณอื่นที่ศุลกากรกําหนด 

 3. กรอบความตกลงอาเซยีนวาดวยการขนสง

ตอเน่ืองหลายรูปแบบ (ASEAN Framework 

Agreement on Multimodal Transport) 

9 
กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามแดน, [Online] http://vigcollab.mot.go.th/gm/

 document-1.9.11349/กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามแดน.pdf. (accessed January 

 2018).
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 กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสง

ต อเน่ืองหลายรูปแบบ เป นความตกลงซึ่งมี

วตัถุประสงคทีจ่ะใหประเทศสมาชกิอาเซียนอนุญาต

ใหผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบที่

จดทะเบยีนในประเทศสมาชกิหน่ึงสามารถประกอบ

การขนสงสนิคาตอเน่ืองหลายรูปแบบในอกีประเทศ

หน่ึงได เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงใน

ภูมภิาคอาเซยีนใหรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ 

นอกจากน้ี ยังเปนการวางกฎเกณฑเก่ียวกับการ

ขนสงตอเน่ืองหลายรปูแบบในกลุมประเทศอาเซยีน

ใหเปนสากลและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 ความตกลงอาเซยีนวาดวยการขนสงตอเน่ือง

หลายรูปแบบจะมีผลใชบังคับแกผูประกอบการ

ขนสงตอเน่ืองที่จดทะเบียนในประเทศภาคีและใช

บังคับแกการระงับขอพิพาทในทางแพงอันเก่ียว

ดวยสัญญาขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ในกรณี

ที่สถานที่ที่ผู ประกอบการขนสงตอเน่ืองรับมอบ

สินคาตามสัญญาขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบอยู

ในประเทศภาคี หรือในกรณีที่สถานที่ที่ผูประกอบ

การขนสงตอเน่ืองสงมอบสินคาตามสัญญาขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบอยูในประเทศภาคี

 4. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. 2556 

 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การขนสงขามพรมแดน พ.ศ. 2556 จัดทําขึ้นเพื่อ

รองรับพนัธกรณีทีป่ระเทศไทยมอียูตามความตกลง

วาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุม

แมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub-region Cross 

Border Transport Agreement: GMS CBTA) 

โดยกําหนดหลักเกณฑวาดวยการขนสงสินคาขาม

พรมแดนของไทยซึ่งเปนกฎเกณฑที่สอดคลองกับ

ประเทศตางๆ ในภูมิภาค มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 

30 มีนาคม 2556 พระราชบัญญัติฉบับน้ีเปรียบ

เสมือนเปนสะพานเพื่อเชื่อมใหเจาหนาที่ของไทย

สามารถไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ และรับเจา

หนาที่ของตางประเทศมาทํางานในประเทศไทย

โดยกําหนดพื้นที่ควบคุมรวมกัน หรือ Common 

Control Area: CCA โดยเจาหนาที่ของรัฐบาล

ประเทศภาคีตามความตกลงยังคงสามารถดําเนิน

พิธีการตามกฎหมายของประเทศภาคีน้ันในพื้นที่

ควบคุมรวมกันในราชอาณาจักรไดภายใตขอบเขต

อาํนาจตามขอตกลงทีร่ฐับาลไทยไดทาํไวกับรฐับาล

ของประเทศภาคตีามความตกลงสาํหรบัการดาํเนิน

พธีิการในพืน้ทีค่วบคมุรวมกันแตละแหงโดยกําหนด

ใหการดําเนินพิธีการของเจาหนาที่ของรัฐบาลไทย

ในพื้นที่ควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักรใหถือวา

เปนการดําเนินพิธีการในราชอาณาจักร และการ

กระทําที่เปนความผิดตามกฎหมายไทยเก่ียวกับ

การขนสงขามพรมแดนในพื้นที่ควบคุมรวมกัน

นอกราชอาณาจักรเปนการกระทําความผิดใน

ราชอาณาจักร

บทสรุปและขอเสนอแนะ

 จากการเจรญิโตของกลุมประเทศในอาเซยีน

ทําใหนักลงทุนตางชาติใหความสนใจกับการลงทุน

ในกลุ มประเทศอาเซียนอื่นโดยเฉพาะประเทศ 

CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) 

โดยมีประเทศไทยเปนศูนยกลางในขนสงกระจาย

สินคาและการบริโภคขนาดใหญ รวมถึงนโยบาย

สงเสริมใหมีการลงทุน ตลอดจนการใชสิทธิ

ประโยชนภาษีนําเขาของประเทศดอยพัฒนา 

CLMV จึงสงผลใหประเทศในกลุมอาเซียนโดย

เฉพาะ CLMV ไดมกีรอบความตกลงดานการขนสง



ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการขนสงสินคาผานแดนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในการ

เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาการขนสงสินคาผานชายแดนไทย-ลาว

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

184

ตางๆ ทั้งดานการอํานวยความสะดวกในการขนสง

สินคาผานแดน กรอบความตกลงอาเซียนวาดวย

การอาํนวยความสะดวกในการขนสงขามแดน และ

กรอบความตกลงอาเซยีนวาดวยการขนสงตอเน่ือง

หลายรูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ 

และกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงขาม

พรมแดน มาตรฐานที่เปนอุปสรรคตอการดําเนิน

กิจกรรมโลจิสติกส ประเทศไทย-ลาว ยังมีปญหา

ดานกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เปน

อปุสรรคตอการดาํเนินกิจกรรมทางโลจิสตกิส อาทิ

เชน กฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับพิธีศุลกากร

และขอบงัคบัอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวกับการนําเขา-สงออก ยงั

ไมรองรับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย

เก่ียวกับน้ําหนักและความสูงของรถบรรทุกซึ่ง

ผูประกอบการตองการใหแกไขเพราะจะชวยลด

ตนทุนในการขนสงสินคา การขาดมาตรฐานที่เปน

สากล เชน มาตรฐานบรรจุภัณฑ ซึ่งขนาดที่หลาก

หลายและไมเปนมาตรฐานเดียวกันทําใหยากตอ

การจัดการทั้งเร่ืองการบรรทุกเพื่อประหยัดพื้นที่ 

การหมุนเวยีนใช และการสงสนิคาระหวางประเทศ 

เปนตน

 ถึงแมว าจะมีกรอบความตกลงระหวาง

ประเทศรวมกัน กรอบความตกลงวาดวยการ

อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน 

(ASEAN Framework Agreement on the 

Facilitation of Goods in Transit), ความตกลงวา

ดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภาคลุมแมน้ําโขง 

(GMS Cross-Border Transport Agreement-

CBTA) ที่อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา

และบุคคลขามพรมแดนโดยลดขั้นตอนการตรวจ

เอกสาร แตในทางปฏิบัติยังไมสามารถบังคับใช

ขอตกลงดังกลาวไดอยางเต็มที่เน่ืองจากระเบียบ

พธีิการและขัน้ตอนในการขามแดนซึง่มคีวามยุงยาก

และซับซอนกอใหเกิดความลาชาในการขนสง 

การขาดแคลนบุคคลากรและความพรอมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการเชื่อมโยงของ

เครือขายขอมลูเทคโนโลยสีารสนเทศของหนวยงาน

ทีเ่ก่ียวของดานพธีิการทางศลุกากร การประกันภัย 

ดานภาษีและคาธรรมเนียม อีกทั้งบุคลากรขาด

ความรูความสามารถสงผลตอมาตรฐานการปฏิบตัิ

งานของกระบวนการพิธีการศุลกากร ซึ่งรวมถึง 

มาตรฐานที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรม

โลจิสติกส ประเทศไทย-ลาว ยังมีปญหาดาน

กฎหมาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่ปนอปุสรรค

ตอการดําเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส อาทิเชน 

กฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับพิธีศุลกากรและ

ขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวกับการนําเขา-สงออก ยัง

ไมรองรับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย

เก่ียวกับน้ําหนักและความสูงของรถบรรทุกซึ่ง

ผูประกอบการตองการใหแกไขเพราะจะชวยลด

ตนทุนในการขนสงสินคา การขาดมาตรฐานที่เปน

สากล เชน มาตรฐานบรรจุภัณฑ ซึ่งขนาดที่หลาก

หลายและไมเปนมาตรฐานเดียวกันทําใหยากตอ

การจัดการ

 สําหรับแนวทางในการแกไขการขนสงสินคา

ผานแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ในการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณี

ศึกษาการขนสงสินคาผานชายแดนลาว ประเด็น

ที่สําคัญที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการ

ขนสงผานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ใหกับผูประกอบการไทยคือ การปรับปรุงกฎหมาย

ที่เก่ียวของใหมีความเปนปจจุบันสอดคลองกับ

พฤติกรรมการขนสงและความตองการทางธุรกิจ 

โดยเฉพาะ ขอตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน
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พิมพพชา วณิชยกอบจินดา

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS Cross Border 

Transportation Agreement: GMS CBTA) 

กรอบความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก

แก สินค าผ านแดน (ASEAN Framework 

Agreement on the Facilitation of Goods in 

Transit) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. 2556 ใหสอดคลอง

ความตองการของภาคธุรกิจโลจิสติกสและขนสง

กระจายสินคา เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานและ

การอํานวยความสะดวกดานการขนสงสินคาผาน

แดน ใหกับผูประกอบการไทย

 ดังน้ัน ควรเรงรัดใหมีการบริหารจัดการ

ทางการค าโดยกําหนดพื้นที่ควบคุมร วมกัน 

(Common Control Area :CCA) ระหวางดาน

ไทย-ลาวเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวย

ความสะดวกทางการคาระหวางกัน เน่ืองจาก

ทั้งสองฝายมีโอกาสในการดําเนินการรวมกันใน

พิธีการนําเขาสงออก ณ จุดเดียว (Single Stop 

Inspection: SSI) ชวยประหยัดเวลาการนําเขา

สงออกของผูประกอบการ และยังเปนการสราง

ความรูสึกมีสวนรวมของเจาหนาที่ลาว อีกทั้งสราง

ความโปรงใส ลดกระบวนการออกใบอนุญาตที่มี

ความซํ้าซอน และเปนการแลกเปลี่ยนถายทอด

ประสบการณความรูระหวางเจาหนาที่ทั้งสอง
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