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กิจกรรมการค้าชายแดนไทยลาว ประกอบด้วยแนวคิดหลักท่ีใช้เป็นเครื่องก าหนดแนวปฏิบัติระหว่าง
ผู้น าเข้าและส่งออก กับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสองประเทศ ในอันที่จะด าเนินการตามระเบียบพิธีการศุลากากร รวมทั้ง
กฎระเบียบที่สอดคล้องกับการน าเข้าส่งออกสินค้า เพ่ือให้การเคลื่อนตัวของสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วเพ่ือ
ประโยชน์ของการค้าของผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกันให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด โดยมี
รัฐท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกหลัก (Facilitator) ปัจจุบันแนวคิดนี้เป็นมาตรฐานและเป็นเป้าหมายที่
ประเทศต่างๆ พยายามส่งเสริมโดยการลดอุปสรรคทางการค้าให้มากท่ีสุด เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการค้า
เสรี (Free Trade) ซึ่งจะท าให้การค้าขายระหว่างคู่ค้าเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และจะน าไปสู่ปริมาณการค้า
ที่ขยายตัวมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การจะอ านวยความสะดวกทางการค้าแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ท าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากกฎหมายและระเบียบของไทยและลาว วางอยู่บนฐานคิดของความมั่นคงปลอดภัย
ของประชาชนในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการผ่านเข้าออกของสินค้าบริเวณชายแดนไทยลาว จึงต้องมีการ
ตรวจสอบควบคุม (Control) สินค้าที่จะผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศและ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังให้อ านาจหลายหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น กรมทาง
หลวง กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรม
สรรพสามิต ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ต ารวจ ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ส านักงาน ปปส. ส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา ในการวินิจฉัยและตรวจสอบสินค้าและคนที่จะผ่านเข้าออกราชอาณาจักร 

ความขัดกันระหว่างแนวคิดที่จะอ านวยความสะดวกให้การค้าข้ามแดนมีความสะดวกรวดเร็วมาก
ที่สุด กับแนวคิดที่จะต้องมีการตรวจสอบและควบคุมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย และไม่ขัดกับ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนภายในประเทศ จึงน ามาสู่ค าถามที่ว่า ท าอย่างไรที่จะท าให้แนวคิดหลักทั้งสองวาง
อยู่บนความสมดุล นั่นคือ ไม่เป็นการสร้างอุปสรรคทางการค้า ในขณะเดียวกันก็เป็นการประกันความมั่นคง
ปลอดภัยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศไปพร้อมๆกัน 

ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดมุกดาหารหวังว่าองค์ความรู้ เรื่อง พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน COMMON 
CONTROL AREA : CCA ทีจ่ัดท าข้ึน จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจ 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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 ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ควบคุมร่วมกัน COMMON CONTROL AREA : CCA 
ในปี พ.ศ. 2535 องค์การสหประชาชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

เอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific) หรือ แอสแคป 
(ESCAP) เป็นหน่วยงานก ากับดูและการพัฒนาประเทศในพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong 
Subregion : GMS) โดยมีวัตถุประสงค์ 9 ประการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง 
2. การโทรคมนาคม 
3. การพลังงาน 
4. การค้า 
5. การลงทุน 
6. การเกษตร 
7. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
8. การท่องเที่ยว และ 
9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

อันจะน าไปสู่การสร้างผลผลิต การสร้างรายได้ การจ้างงาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในพ้ืนที่โครงการ ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันบนพ้ืนฐานของการมี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วม โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank : ADB) หรือ เอดีบี ในทางวิชาการและเงินกู้  

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) เป็นเขตเศรษฐกิจธรรมชาติที่มี
แม่น้ าโขงไหลผ่าน ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนาน และ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ ประเทศไทย และเวียดนาม 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 333.8 ล้านคน โดยมีความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ ามพ รมแดน น อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ า โข ง (Greater Mekong Subregion Cross Border Transport 
Agreement : GMS CBTA หรือ CBTA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสาร และเพ่ือให้ประเทศในกลุ่ม GMS มีกฎระเบียบ กระบวนการ ที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน 

ส าหรับแผนการพัฒนา GMS นั้น ทางธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : 
ADB) และหุ้นส่วนการพัฒนา ได้ให้การสนับสนุน GMS โดยการช่วยจัดท าและด าเนินโครงการความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคที่มีล าดับความส าคัญสูงหลากหลายสาขา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการเป็น
หนึ่งเดียวกัน มีความปรองดอง และความมั่งคั่งตามวิสัยทัศน์ โดยแผนการพัฒนา GMS ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ร่วมกัน 3 ด้าน (3 Cs) ดังนี้   

➢ สร้างความเชื่อมโยง (connectivity) ระหว่างกันให้มากข้ึนผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพที่ยั่งยืนและยกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เป็นแนวพ้ืนที่ เศรษ ฐกิจ 
(economic corridors) 

➢ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (competitiveness) ผ่านการอ านวยความ
สะดวกการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมบูรณาการของตลาด 
กระบวนการผลิตและห่วงโซ่คุณค่า 
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➢ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (community) ผ่านโครงการและแผนงานที่
ตอบสนองต่อประเด็นที่เก่ียวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เป็นสถาบันการเงินที่มีจุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก ผ่านการให้เงินกู้ 
และความสนับสนุนด้านเทคนิค มีส านักงานใหญ่อยู่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 
โดยความช่วยเหลือของสหประชาชาติ ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 67 ประเทศ โดย48 ประเทศ
อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และ 19 ประเทศจากพ้ืนที่อ่ืน 

วิสัยทัศน์ของ เอดีบี คือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ปราศจากความยากจน ภารกิจของเอดีบีจึงเป็น
การช่วยให้ประเทศสมาชิกที่ก าลังพัฒนา สามารถลดความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 
ถึงแม้เอเชียจะประสบความส าเร็จหลายด้าน แต่ก็ยังเป็นภูมิภาคที่มีประชากรยากจนอาศัยมากท่ีสุดในโลก เอดี
บีมุ่งมั่นที่จะลดความยากจนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม 
และการบูรณาการในภูมิภาคเครื่องมือหลักที่เอดีบีใช้ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ก าลังพัฒนา คือ การ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านนโยบาย การให้เงินกู้ การเข้าร่วมทุนในโครงการ การค้ าประกัน การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการ 

ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ หรือแผนงาน GMS ได้ด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
และการอ านวยความสะดวกด้านการค้าการขนส่งเป็นหลัก ผลงานที่โดดเด่นทางด้านจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ 
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกในแนว EAST – WEST CONOMIC CORRIDOR และการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพ 2 เชื่อมระหว่างแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบ
พระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีนายบุนยัง วอละจิต รองประธาน
ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนประเทศ นายบัวสอน บุบผาวัน 
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเหงียน เดิน ซุง นายกรัฐมนตรีสาธรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีประเทศ ได้ร่วมในพระราชพิธีฯ 

ภายหลังการเปิดให้พาหนะสัญจรไปมาบนสะพานมิตรภาพ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2550 
เป็นต้นมา ได้มีการประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทย ลาว และเวียดนาม เพ่ือหาแนวทางและข้อ
ยุติ อันน าไปสู่การลงในความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

1. บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ แดนสะหวัน – ลาวบาว และมุกดาหาร – สะหวันนะ
เขต ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยมีสาระส าคัญคือ การจัดให้มีการด าเนินการต่าง ๆ ในการ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน – ลาวบาว และ
มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ได้แก่ 

- สิทธิการจราจร 
- การยอมรับรถ 
- การขนส่งส่วนบุคคลข้ามแดน 
- การขนส่งสินค้าข้ามแดน 
- การอ านวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน 
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2. ข้อตกลงในการด าเนินการขนส่งทางถนนเพ่ือการท่องเที่ยวระหว่าง ไทย – ลาว – 
เวียดนาม ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางถนนในระหว่างประเทศ
ภาคีท้ังสาม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

- การก าหนดเส้นทาง และสิทธิการจราจร 
- การประกันภัย 
- การใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตขับขี่ 
- การน าเข้ายานพาหนะเป็นการชั่วคราว 
- กฎหมายที่ใช้บังคับ 
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 หลักคิดและวัตถุประสงค์ 
o อ านวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดน 
o ลดระยะเวลาการตรวจปล่อยทางศุลกากร 
o ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
o มีความโปร่งใสในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
o ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ 

 การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

❖ ภาคผนวกที่ 4 ของ GMS CBTA (การอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งข้ามแดน) 
ก าหนดให้ประเทศภาคีความตกลงฯ ด าเนินพิธีการตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection 
: SSI) โดยให้เจ้าหน้าที่ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ประจ าจุดผ่านแดนของประเทศภาคีที่มี
พรมแดนติดกันปฏิบัติงานร่วมกันในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) เพ่ือให้พิธีการ
ข้ามแดน ณ บริเวณด่าน ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดท าพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้เป็นกฎหมายกลางในการรองรับการ
ด าเนินการดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 กฎหมายดังกล่าว 
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยความเห็นชอบของ ครม. มีอ านาจประกาศก าหนดให้พ้ืนที่ใน
เขตศุลกากร สถานี ท่าเรือ หรือพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินพิธีการ เป็นพ้ืนที่ CCA ใน
ราชอาณาจักร CIQ จะต้องจัดท าเพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

❖ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong 
Subregion Cross Border Transport Areement (GMS CBTA หรือ CBTA) จะมีผลในทางปฏิบัติ เมื่ อ
ประเทศภาคีทุกประเทศได้ให้สัตยาบันครบภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลงฯ ครบทั้ง 20 ฉบับ 
(ปัจจุบันเหลือเพียงประเทศเมียนมาร์) ระหว่างที่ประเทศภาคีความตกลงฯ ยังไม่สามารถให้สัตยาบันต่อ
ภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลงครบ เพ่ือให้สามารถน าสาระหลักของความตกลงไปใช้ด าเนินการ
ก่อนได้ ADB เห็นว่าควรเริ่มด าเนินการได้ก่อนบริเวณจุดผ่านแดนน าร่องประเทศภาคีที่มีดินแดนติดต่อกัน 
ได้แก่ ไทย – สปป.ลาว- เวียดนาม ไทย-กัมพูชา ไทย-เมียนมาร์ 

ประเทศสมาชิก GMS จึงเห็นชอบให้มีการด าเนินการจัดท าบันทึกความเข้าใจ 2 ฝ่าย และ 3 
ฝ่าย ในจุดผ่านแดนน าร่องท่ีส าคัญก่อน ซึ่งประเทศไทยได้ลงนาม 2 แห่ง คือ 

1. บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง CBTA  ณ จุดผ่านแดน มุกดาหาร – สะหวัน
นะเขต (ไทย – ลาว) และจุดผ่านแดน แดนสะหวัน – ลาวบาว (ลาว – เวียดนาม) ลงนาม 23 สิงหาคม 
2 5 5 0  (2 0 0 7 )  (Memorandum of Understanding on the Initial Implementation of The 
CrossBorder Transport Agreement at Savarnnakhet – Mukdahan and Lao Bao – Dansavanh 
Border Checkpoint : MoU on the IICBTA) ซึ่งต่อมา ประเทศไทย และ สปป. ลาว ได้ลงนาม MOU on 
the IICBTA ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ณ เมืองคุณหมิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง CBTA  ณ จุดผ่านแดน อรัญประเทศ – ปอย
เปต (ไทย – กัมพูชา) ลงนามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 
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❖ ไทย – ลาว – เวียดนาม ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต และจุด
ผ่านแดน แดนสะหวัน – ลาวบาว ในความตกลงดังกล่าว มีการก าหนดภาคีตามบันทึกความเข้าใจน าการตรวจ
แบบ Single Stop Inspection (SSI) และการตรวจแบบ Single Window Inspection (SWI) ไปใช้โดยให้มี
การปฏิบัติหน้าที่ในอาณาเขตต่างประเทศ และการปฏิบัติพ้ืนที่ควบคุมร่วม (Common Control Area : CCA) 
ด้วย 

❖ กรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) จะด าเนินการโดยให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่บริเวณขาออกของประเทศต้นทาง มาปฏิบัติหน้าที่ขาออกใน
พ้ืนที่ CCA ของประเทศปลายทาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขาเข้าของประเทศปลายทาง เพ่ือการตรวจ – ปล่อยเพียง
จดุเดียว โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศตรวจ – ปล่อยร่วมกัน เป็นการลดต้นทุนและประกันเวลาในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน การตรวจมาตรฐานสินค้า รวมถึงการจัดท าเอกสารให้เป็นแบบเดียวกัน 

❖ สปป.ลาว – เวียดนาม ได้เปิดใช้ระบบการตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (SSI) และการ
ตรวจสอบพร้อมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (SWI) แล้ว ในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ที่บริเวณจุดผ่านแดน 
ลาวบาว – แดนสะหวัน (เวียดนาม – สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ง สปป.ลาว และเวียดนาม 
ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินพิธีการดังกล่าวเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2550 ประกอบกับจุดผ่านแดน ลาวบาว 
– แดนสะหวัน เป็นด่านชายแดนทางบกที่มีพรมแดนติดกันจึงสามารถด าเนินพิธีการดังกล่าวได้เต็มรูปแบบ ทั้ง
การตรวจบุคคลและพาหนะ ทุกประเภท 
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 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 
ฝ่ายไทย โดยกระทรวงคมนาคม ฝ่าย สปป.ลาว โดย กระทรวงโยธาธิการและขนส่ ง และ ADB 

ร่วมจัดการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจการร่วม ไทย – ลาว เพ่ือเจรจาด าเนินพิธีการ SSI และ SWI ในพ้ืนที่ 
CCA ณ จุดผ่านแดน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ขึ้น 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดมุกดาหาร 
ครั้งที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2558 ณ จังหวัดมุกดาหาร และ 
ครั้งที่ 3/2558 ระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน 2558 ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

โดยฝ่ายลาวและฝ่ายไทยเห็นชอบให้น าบันทึกความเข้าใจการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามแดนของสินค้าและบุคคล ที่จุดผ่านแดน มุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย และสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ บันทึกความเข้าใจฯ IICBTA ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต ที่
ไทยและลาวลงนามร่วมกัน เมื่อปี 2558 มาใช้ด าเนินการ โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยเหมาะ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดท าข้อแก้ไขเป็นบทเพ่ิมเติม (Addendum) แนบท้ายบันทึกความเข้าใจฯ และ
จัดท าข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical Arrangement) ใน 6 สาขา ได้แก่ 

1. สาขาตรวจคนเข้าเมือง 
2. สาขาศุลกากร 
3. สาขาสุขอนามัยคน 
4. สาขาสุขอนามัยพืช 
5. สาขาสุขอนามัยสัตว์ 
6. สาขาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือก าหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติงานในแต่ละสาขาเพ่ือปฏิบัติงานร่วมกัน โดยในการ
ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจร่วมฯ ครั้งที่ 3/2558 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างสุดท้ายของบทเพ่ิมเติมแนบ
ท้ายบันทึกความเข้าใจการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามเขตแดนของสินค้าและบุคคลที่จุดผ่านแดน 
มุกดาหาร –สะหวันนะเขต (Addendum to the MOU on the Initial Implementation at Mukdahan, 
Kingdom of Thailand and Savannakhet, Lao PDR of the Agreement between and among the 
Governments of the Kingdom of the Cambodia, The People’ Replublic of China, The Lao 
People’s Democratic Republic, The Union o Myanmar, The King of Thailand and the Socialist 
Republic of Viet Nam) และร่างสุดท้ายของข้อก าหนดทางเทคนิค 6 สาขา ที่เกี่ยวข้อง 

 ความคืบหน้าการด าเนินการ 
1) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจในการประกาศ

พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน ตาม และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 
พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงประกาศพ้ืนที่
ควบคุมร่วมกัน ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร จ านวน 63 ไร่ เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 
2559 

2) กรมศุลกากรได้จัดท าพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2557 เพ่ือก าหนด
พ้ืนที่ควบคุมร่วมกันและก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินพิธีการศุลกากรในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งได้ประกาศในราช
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กิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการให้สัตยาบันสารเพ่ือให้
ภาคผนวก 4 (การอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งข้ามแดน) แนบท้ายความตกลง CBTA มีผลผูกพัน
ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานต ารวจ ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ 

3) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทยมีอ านาจในการ
ประกาศเรื่อง การก าหนดให้บริเวณพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) บริเวณบ้านนาแก 
เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นช่องทางอนุญาต ตาม มาตรา 11 และ มาตรา 23 
แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 

4) กระทรวงคมนาคมได้รับความเห็นจากหน่วยงาน CIQ ได้แก่  กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ และ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับร่างบทเพ่ิมเติม (Addendum) แนบท้ายบันทึกความเข้าใจในการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามเขตแดนของสินค้าและบุคคลที่จุดผ่านแดน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต และร่าง
ข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical Arrangement) จากหน่วยงาน CIQ ของฝ่ายไทยเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียม
เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามในบทเพ่ิมเติมแนบท้าย
ความตกลงฯ ต่อไป 

5) กระทรวงคมนาคม ได้ส่ง addendum ฉบับร่าง ส่งให้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
สปป.ลาว เมื่อช่วงเดือน มกราคม 2559 โดยปัจจุบันยังไม่รับการตอบยืนยันกลับมา ซึ่งทาง ADB และ 
กระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวจากฝ่ายลาวอยู่เป็นประจ า 

6) กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการเรื่องการออกบัตรเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ CCA 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จะนัดประชุมหน่วยงาน CIQ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว ในเดือน
มีนาคม 2560 เพ่ือหารือเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน CCA และเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของฝ่ายลาวเกี่ยวกับ addendum ฉบับร่าง ว่าเห็นชอบหรือไม่อย่างไร เนื่องจากฝ่ายไทยและธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB) มีความพร้อมที่จะเปิดการท างานในพื้นท่ี CCA มาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 แล้ว 

 สรุปผลการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจร่วมไทย – ลาว 
o ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะเปิดพิธีการ SSI/SWI 
o ร่วมกันจัดท าบทเพ่ิมเติม (Addendum) แนบท้าย MOU IICBTA และจัดท า

ข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical arrangement) ด้านศุลกากร, ด้านตรวจคนเข้าเมือง, ด้านสุขอนามัยคน 
พืช และสัตว์ 

o ระยะเริ่มต้น จะด าเนินพิธีการเฉพาะยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าและบุคคลที่ติดมากับ
ยานพาหนะ และระยะต่อไปจึงจะด าเนินพิธีการในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล, รถยนต์โดยสาร, ผู้โดยสาร/
นักท่องเที่ยว 

o โดยระยะเริ่มต้น ให้ใช้ระบบพิธีการและเอกสาร ของแต่ละประเทศ จนกว่าจะได้มี
การพัฒนาระบบพิธีการและเอกสารร่วมกัน 
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ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันของการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า  
และส่งออกสินค้าชายแดนไทย-ลาว 

1 ปัญหาที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความสะดวกทางการค้าของหน่วยงานไทย ไม่

น่าจะเป็นปัญหาที่จะกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับลาวมากนัก ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานไทยที่พยายามจะอ านวยความสะดวกทางการค้า แต่ขาดการสนับสนุนและการแก้ไข
ปัญหาที่ถูกจุด ดังนั้นจึงต้องการการผลักดันเชิงนโยบายให้การอ านวยความสะดวกทางการค้าเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในกรณีปัญหาเชิงกฎหมาย เกิดจากการที่กรมศุลกากรได้น าระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Custom) มาใช้เพ่ือการประหยัดเวลาและทรัพยากร โดยไม่ต้องการท าให้การผ่านเข้าออกของสินค้ามีความ
ล่าช้า แต่ในทางปฏิบัติการด าเนินการดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 และไม่มี
กฎหมายรับรองอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้สร้างภาระ และเป็นการเพ่ิมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ
น าเข้าส่งออกสินค้า นอกจากนี้ยังมีความล่าช้าในการปรับพระราชบัญญัติการส่งออกสินค้าไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพ่ือพัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาระบบการอ านวยความสะดวก
ด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW) รวมถึงสถานที่ตั้ง
เครื่องเอ็กซ์เรย์ตู้บรรทุกสินค้าตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ว่าควรจะตั้งที่ด่านพรมแดนหรือด่าน
ศุลกากร เป็นต้น 

ในเชิงของการบริหารจัดการ จะพบว่าความแตกต่างของระบบการประสานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ยังเป็นปัญหา เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันทางเทคโนโลยีของแต่ละหน่วย ท าให้
การออกใบอนุญาตในการน าเข้าส่งออกเกิดความล่าช้า รวมถึงการขาดกลไกในการบริหารพัฒนาอ านาจหน้าที่
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service: OSS) บริเวณ
ชายแดน การจัดการด้านจราจรในพ้ืนที่ การวางแผนการใช้งานพ้ืนที่ด่านพรมแดนระหว่างหน่วยงาน และการ
ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของภาครัฐและเอกชนก็ยังเป็นไป
อย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 

2 ความไม่เป็นสากลทางการค้าและกฎหมายของลาว 
เนื่องจากระบบการค้าของลาวยังไม่มีความเป็นสากลในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะ

พบว่ากฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับทางการค้ามีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีความรู้เพียงพอในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายได้ รวมทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่ก็ยังขาดความชัดเจนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการไทยขาด
ความมั่นใจต่อระบบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของลาว และเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าขาย
ระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายได้ 

3 หน่วยงานไทยริเริ่มในการลดอุปสรรคทางการค้า 
สิ่งที่เป็นจุดเด่นของการลดอุปสรรคทางการค้าและอ านวยความสะดวกระหว่างกัน คือการ

ด าเนินการของกรมศุลกากร ในการสร้างระบบการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) และหน่วยงานกรมประมงก็ได้น าระบบเชื่อมโยงค าขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window : FSW ) ซึ่งข้อมูล
ที่เขียนขอผ่านระบบ FSW จะถูกส่งต่อไปยังกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW เพ่ือให้ข้อมูลในใบอนุญาตและใบขน
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เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ที่มีเป้าหมายในการสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการออกใบอนุญาต และจะช่วยให้
การค้าระหว่างกันขยายตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของระบบ National Single Window ดังกล่าวเป็น
สิ่งจ าเป็น เนื่องจากต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว จะท าให้
เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ การเชื่อมโยงค าขออนุญาต แบบฟอร์ม
ต่างๆ ในการท าธุรกรรมทางการค้า การตรวจสอบ การปล่อย และการรับรองสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามใน
ขั้นเริ่มแรกของการน าระบบดังกล่าวมาใช้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและความไม่ราบรื่นในการปรับระบบและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความแตกต่างกันของระบบต่างๆ ที่หน่วยงานใช้ ท าให้
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการบูรณาการ 

นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังได้น าระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Custom) เข้ามาใช้
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน (จากที่แต่เดิมต้องเสียเวลาค่อนข้างมากในการ
กรอบแบบฟอร์มเอกสารต่างๆจ านวนมาก) ซึ่งระบบ e-Custom คาดว่าจะท าให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่าย รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางการค้าได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งระบบ
ดังกล่าวกลับสร้างปัญหาในเชิงกฎหมายของไทย เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาใน
การตีความว่าการด าเนินการที่ผ่านมาของกรมศุลกากรจะมีปัญหาติดตามมาหรือไม่ นอกจากนี้การใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แม้จะถูกใช้กันเกือบทุกพ้ืนที่แล้ว แต่ก็ยังพบว่าในบางพ้ืนที่ เช่น ด่านศุลกากรมุกดาหาร และ
หนองคายยังคงใช้แบบฟอร์มที่เป็นเอกสาร ท าให้ต้องมีการทบทวนแนวปฏิบัติและแก้ไขปัญหาความลักลั่น
ดังกล่าวต่อไป 

4 การแยกสินค้าท่ีต้องจ ากัดควบคุมออกจากสินค้าทั่วไป 
เมื่อแนวทางการอ านวยความสะดวกทางการค้า และลดอุปสรรคทางการค้าเป็นสิ่งส าคัญในการ

ก าหนดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการลดความส าคัญของแนวทางการ
ควบคุมตรวจสอบไป เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนได้ ดังนั้นการก าหนดและแยกแยะแนวคิด
ทั้งสองออกจากกัน จึงต้องพิจารณาจากประเภทของสินค้าเป็นหลัก ไม่สามารถจะสรุปและใช้แนวทางเดียวกัน 
(One size fits all) ก าหนดสินค้าทุกประเภทเนื่องจากจะสร้างผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง
ปลอดภัย และศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศ ดังนั้น การก าหนดสินค้าบางประเภทที่จะสร้าง
ผลกระทบด้านต่างๆ เช่น สินค้าจ าพวกเหล้า บุหรี่ ยา และสารเคมี ต่างๆ ยังคงต้องเน้นการควบคุมตรวจสอบ 
(Control) ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือขอใบอนุญาต เป็นกรณีๆ ไป ขณะที่สินค้าทั่วไปที่ไม่ได้จ ากัด
หรือควบคุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้อุปโภคหรือบริโภคทั่วไป ก็สามารถลดขั้นตอน และการควบคุมที่
เข้มงวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้ธุรกรรมทางการค้ามีความล่าช้าออกไป ซึ่งหากมีแนวทางที่ ชัดเจน 
และหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือและมีความเข้าใจร่วมกัน ก็น่าจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการน าเข้าส่งออกในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 5 การบริหารจัดการทางการค้าร่วมกันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
แนวคิดการบริหารจัดการทางการค้าร่วมกัน (Common Control Area: CCA) ระหว่างไทยและ

ลาวในกรอบของ GMS-EC น่าจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันได้ 
เนื่องจาก ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสในการด าเนินการร่วมกันในพิธีการน าเข้าส่งออก ณ จุดเดียว (Single Stop 
Inspection: SSI) ซึ่งน่าจะช่วยประหยัดเวลาการน าเข้าส่งออกของผู้ประกอบการ และยังเป็นการสร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ลาว อีกทั้งสร้างความโปร่งใส ลดกระบวนการออกใบอนุญาตที่มีความ
ซ้ าซ้อน และเป็นการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ 
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 ข้อเสนอแนะ 
1 ให้ความช่วยเหลือทางการลาวผ่านโครงการการลดอุปสรรคทางการค้าชายแดน 
ปัญหาความแตกต่างกันระหว่างกฎหมายและระเบียบทางการค้าของไทยและลาว ถือว่าเป็น

อุปสรรคส าคัญที่ท าให้ความมั่นใจของผู้ประกอบการทั้งสองประเทศลดลง เนื่องจากความไม่แน่นอนและไม่มี
มาตรฐานในการปฏิบัติที่เป็นที่เชื่อถือได้ ดังนั้นแนวทางให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กฎหมายและระเบียบพิธีการทางศุลกากรพ้ืนฐานให้กับลาว ผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
(Official Development Assistance: ODA) โดยส านักพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ซึ่งน่าจะสร้างผลเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศในระยะ
ยาว เพราะเมื่อลาวสามารถพัฒนาระเบียบทางการค้าและพิธีการทางศุลกากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้
แล้ว ก็จะช่วยให้การติดต่อและการขอใบอนุญาตน าเข้าส่งออก รวมถึงธุรกรรมทางการค้าต่างๆ เป็นไปด้วย
ความสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

2 สร้างความมั่นใจกับลาวว่าการอ านวยความสะดวกทางการค้าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมลาว 

ปัญหาที่ ส าคัญประการหนึ่ งที่ ไทยและลาวมีต่อกันมาช้านาน และอาจเป็นเหตุผลเชิง
ประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน คือความเชื่อ (Perception) ที่ว่าไทยพยายามเอาเปรียบและหาประโยชน์
จากลาวอยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบไม่น้อยต่อความเชื่อมั่นที่ผู้ประกอบการจะท าธุรกรรมทางการค้ากับลาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าบางประเภทไปลาว ในสายตาผู้ประกอบการไทยอาจมองว่าเป็นสินค้าที่ไม่
น่าจะส่งผลกระทบ และเป็นสินค้าธรรมดา อย่างไรก็ตาม ลาวเป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อประเด็น
ศีลธรรม/จริยธรรมในประเทศมาก ท าให้การด าเนินการควบคุมสินค้าเพ่ือเหตุผลดังกล่าว มีมากกว่าการอ านวย
ความสะดวกให้สินค้าไหลเข้าประเทศอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ไทยต้องด าเนินการคือ การสร้างความมั่นใจต่อลาวว่า
สินค้าบางอย่างสามารถอ านวยความสะดวกได้ และจะไม่ก่อให้ผลกระทบต่อลาว ในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ยากและ
ต้องอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการหารือระดับผู้น าในเชิงนโยบาย การ
พบปะหารือระดับจังหวัดและแขวงของลาว รวมทั้งกับตัวผู้ประกอบการที่จะต้องไม่ลักลอบส่งสินค้ากระทบต่อ
ความรู้สึกอ่อนไหวของลาว ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายลู่ทางการลดอุปสรรคทางการค้าอ่ืนๆ โดยการสนับสนุนการ
วิจัยเฉพาะด้าน โดยอาจขยายไปสู่ประเทศอินโดจีนหรือประเทศลุ่มน้ าโขงอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ 

ควรมีการสนับสนุนการวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการลดอุปสรรค/การอ านวยความ
สะดวกทางการค้า การทบทวนถึงข้อจ ากัดและปัญหาที่ประเทศคู่ค้าประสบ และการสร้างข้อเสนอแนะทาง
นโยบายและกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการค้าระหว่างกัน ในกรณีนี้ การศึกษาอุปสรรคและ
ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างลาวและไทยต่อการอ านวยความสะดวกสินค้า นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ในแง่ที่ว่าท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ปัญหาที่ควรแก้ไขคือเรื่องใด นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย
ไม่ควรจ ากัดแต่เพียงเรื่องของการค้าไทย-ลาวเท่านั้น แต่ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
ชายแดนติดกัน อย่างกัมพูชาและพม่า หรือกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง ซึ่งจะท าให้เห็นปัญหาและอุปสรรคทางการ
ค้าในอนุภูมิภาคได้ชัดเจนมากขึ้น อันจะน าไปสู่การปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเพ่ือการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าของอนุภูมิภาคโดยรวม 

4 มีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนในการสนับสนุน/ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้าแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของภูมิภาค ที่มีความสงบและไม่มีความขัดแย้งทาง
การเมืองมานับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศที่เปิด
ตลาดทางการค้าการลงทุน รวมทั้งการก่อตัวของกระแสภูมิภาคนิยม (Regionalism) น ามาสู่ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (The Greater Mekong Sub-regional Economic Cooperation: 
GMS-EC) หรือการเปิดตลาดเสรีอาเซียน (AFTA) การเกิดขึ้นมาของยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิ
ระวดี  – เจ้ าพ ระยา – แม่ โข ง  (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS)  ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ท าให้แต่ละประเทศในอนุภูมิภาคอินโดจีนต้องปรับและ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของภูมิภาค สิ่งหนึ่งที่จ าเป็นคือ การลดอุปสรรคทางการค้า 
และอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในอันที่จะขยายปริมาณทาง
การค้า เพื่อความมั่งค่ังในภูมิภาคและความกินดีอยู่ดีในภูมิภาค ดังนั้นแล้ว แนวทางเชิงนโยบายที่สนับสนุนการ
เปิดประเทศด้วยการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า จึงมีส่วนส าคัญที่จะเป็นปัจจัยท าให้การค้า
ระหว่างกันเป็นไปอย่างดี และถือเป็นหลักการที่รัฐบาลควรยึดถือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามแม้จะเน้นย้ าถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้า แต่หลักด้านความมั่นคง ปลอดภัย 
และศีลธรรมอันดีก็สมควรที่ต้องให้ความส าคัญเช่นเดิม แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่แยกแยะให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

 5 สร้างแนวทางการลดอุปสรรคทางการค้ากับลาว เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best 
practices) ในการขยายความร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ าโขงอ่ืนๆ 

ความร่วมมือด้านการลดอุปสรรคทางการค้าและอ านวยความสะดวกการค้ากับลาว น่าจะเป็น
แนวทางที่เกิดผลดีต่อการขยายผลไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในอินโดจีน หากไทยสามารถมีแนวทางที่ชัดเจนและ
ประสบความส าเร็จในความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้ากับลาว (เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ในการปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้า และความร่วมมือในการตรวจสอบสินค้าร่วมกัน) ก็น่าจะเป็นแนวทาง 
(Guideline) หรือเป็นแบบอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการสร้างความร่วมมือกับประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคต่อไป สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือด้านการส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าที่มีความหลากหลายในภูมิภาค และจะช่วยในการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของประชาคม
อาเซียนในปี 2558 โดยอัตโนมัติ เนื่องจากหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นคือ การบูรณาการระบบพิธี
การศุลกากร ณ จุดเดียวเข้าไว้ด้วยกันในระบบของอาเซียน (ASEAN Single Window) 

6 ทบทวนความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS-EC)   
อีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทยและลาว คือการ

กลับไปทบทวนและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS-EC) ที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด สิ่งที่น่าจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษคือ การตรวจปล่อยสินค้าบริเวณเดียวกัน (Single 
Window Inspection: SWI)6 ณ จุดผ่านแดน ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS CBTA) และเป็นการด าเนินพิธีการผ่านแดน โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ของแต่ละประเทศ ณ จุดผ่านแดนของประเทศตนเอง ปัจจุบันไทยและลาวได้ใช้ระบบดังกล่าว ณ จุดผ่านแดน
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต แม้ว่าจะประสบกับปัญหาเรื่องการติดต่อประสานงานระหว่างกัน เนื่องจากลาวยังใช้
พิธีการทางศุลกากรที่ใช้เอกสารเป็นหลัก ท าให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีความล่าช้า แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการ
ช่วยเหลือลาวในการปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพผ่านกรอบ GMS ในประเด็นนี้ ก็น่าจะช่วยส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างกันได้อีกทางหนึ่ง 
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7 สร้างระบบพิธีการศุลกากรให้เป็นแบบแผนเดียวกัน และสร้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

สืบเนื่องจากปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคทางการค้าในส่วนของไทย คือ การขาดระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ท าให้การแลกเปลี่ยนและส่งถ่ายข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า และ
แต่ละหน่วยงานก็มีระบบที่ใช้เป็นของตนเอง จึงเกิดการไม่บูรณาการในการท างานภาคปฏิบัติ และเป็น
อุปสรรคทางการค้าโดยไม่จ าเป็น ด้วยเหตุนี้ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ รวมถึงการกระจายอ านาจตัดสินใจในบางเรื่องให้แก่หน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มากข้ึน ก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างไทยและลาวให้มากขึ้นได้ 
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  แผนผังสรุปความเป็นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 

การพัฒนาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง และ การอ านวยความสะดวกด้านการค้าการขนส่งเปน็หลัก ในแนว EAST-WEST ECONOMIC CORRIDOR  

และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 2 โดยเปิดใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 

1. การท าบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (IICBTA) โดยลงนามเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 มุ่งเน้นการ
ด าเนินการในการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่าน
แดน แดนสะหวัน-ลาวบาว และจุดผ่านแดน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 

2. ข้อตกลงในการด าเนินการขนส่งทางถนนเพื่อการ
ท่องเที่ยวระหว่าง ไทย-ลาว-เวียดนาม ซ่ึงลงนามเมื่อ
วันที่  2  พฤศจิกายน  2550 เพื่ อส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางถนนในระหว่างประเทศภาคีทั้งสาม 

แขวงการทางมุกดาหาร และโยธาธิการ สะหวันนะเขต ได้รับงบประมาณและจัดสร้างอาคารส าหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) แล้วเสร็จ
เมื่อกลางปี พ.ศ. 2557 โดยแบ่งห้องท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย สปป.ลาว และส่งมอบห้องให้หน่วยงานเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 

กระทรวงคมนาคม มีค าสั่ง คณะอนุกรรมการเพื่อเจรจารายละเอียดการก าหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement : GMS CBTA) ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจด้านตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ลงนามโดย นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านการขนส่ง ประธานคณะกรรมการเพื่อเจรจารายละเอียดการก าหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกัน โดยแต่งตั้งให้ พ.ต.อ. วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ รอง ผบก.
ตม.4 เป็นประธานคณะท างาน พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 เป็นคณะท างาน 

กระทรวงคมนาคม ได้เชิญคณะท างานเฉพาะกิจด้านตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจร่วมไทย-ลาว 4 สาขา และการประชุม
เต็มคณะเพื่อเจรจาด าเนินพิธีการตรวจร่วมกัน ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection : SSI) และตรวจสอบความพร้อมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Single Window Inspection : SWI) ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) ณ จุดผ่านแดน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 -23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพลอยพาเลช 
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 ณ แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานฝ่ายไทย และนายเวียงสะหวัด สีพันดอน อธิบดีกรมขนส่ง สปป.ลาว เป็นประธานฝ่ายลาว พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานศุลกากร, ตรวจ
คนเข้าเมือง, ด่านตรวจพืช, ด่านตรวจสัตว์, ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย สปป.ลาว เข้าร่วมประชุม โดยมี Mr.DEVID ตัวแทน 
ASEAN DEVELOPMENT BANK : ADB ร่วมสังเกตการณ์  เพื่ อจัดท าร่างบทเพิ่มเติม (Addendum) และข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical 
Arrangment) ใน 6 สาขา ได้แก่ สาขาศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง สุขอนามัยคน สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ และอาหารและยา โดยความเห็นชอบ
ของฝ่ายไทย และฝ่าย สปป.ลาว 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบรถบรรทุกสินค้า ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาเข้าราชอาณาจักร ขาออกราชอาณาจักร 

คนประจ าพาหนะและรถบรรทุก 

เดินทางออกจาก สปป.ลาว 

(ไม่ต้องผ่านการตรวจจาก ฝ่ัง สปป.ลาว) 

ไปยังประเทศไทย 

คนประจ าพาหนะและรถบรรทุก 

เดินทางออกจาก ประเทศไทย 

(ไม่ต้องผ่านการตรวจจาก ฝ่ัง ไทย) 

ไปยัง สปป. ลาว 

พ้ืนที่ CCA ของประเทศไทย พ้ืนที่ CCA ของ สปป. ลาว 

 ตรวจเอกสารการเดินทางบุคคลพาหนะ 

- ขาออกจาก สปป.ลาว ยื่นกับ ตม. สปป.ลาว 

- ขาเข้า ประเทศไทย ยื่นกับ ตม.ไทย 

 ตรวจเอกสารการเดินทางบุคคลพาหนะ 

- ขาออกจาก ประเทศไทย ยื่นกับ ตม.ไทย 

- ขาเข้า สปป.ลาว ยื่นกับ ตม. สปป.ลาว 

 ตรวจเอกสารเกี่ยวกับสินค้า 

- ขาออกจาก สปป.ลาว ยื่นกับ พาสี สปป.ลาว 

- ขาเข้า ประเทศไทย ยืน่กับ ศุลกากร ไทย 

จากน้ัน X-ray สินค้าและรถบรรทกุสินค้า 

 ตรวจเอกสารเกี่ยวกับสินค้า 

- ขาออกจาก ประเทศไทย ยื่นกับ ศุลกากร ไทย 

- ขาเข้า สปป.ลาว ยื่นกับ พาสี สปป.ลาว 

จากน้ัน X-ray สินค้าและรถบรรทกุสินค้า 

ตรวจสขุภาพคน, พืช และสัตว์ 

- ขาออกจาก สปป.ลาว ยื่นกับ เจ้าหน้าท่ี สปป.ลาว 

- ขาเข้า ประเทศไทย ยื่นกับ เจ้าหน้าท่ี ไทย 

 

ตรวจสขุภาพคน, พืช และสัตว์ 

- ขาออกจาก ประเทศไทย ยื่นกับ เจ้าหน้าท่ี ไทย 

- ขาเข้า สปป.ลาว ยื่นกับ เจ้าหน้าท่ี สปป.ลาว 
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 แผนผังการปฏิบัติหน้าทีก่่อนและหลัง มีพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) 
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พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556  
ประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่อง การก าหนดให้บริเวณพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : 
CCA) บริเวณบ้านนาเก เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว 
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